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                            Op zondag 11 december werden Diny Noijens, Cor Lens en Anneke  
                            Van Graafeiland nipt kampioen (één punt) van het Interne Luiten  

   Food Vleestoernooi.   
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Mon Plaisir, jaargang 5, december 2022 nr. 6 
 
Bestuur 
 
Voorzitter 
Annemiek de Vos- Rouweler – tel. 079 – 3425017 
e-mail: voorzitter@jbczoetermeer.nl 
 
Secretaris 
René Kiebert secretaris a.i. – tel. 06-28235441 
e-mail: secretaris@jbczoetermeer.nl 
 
Penningmeester 
Bernard van Bilsen – tel. 079 - 3421811 
e-mail: penningmeester@jbczoetermeer.nl 
 
Bestuurslid Kantinezaken en gebruik 
accommodatie 
Dirk Heidt - tel: 06-46142877 
e-mail: kantinezaken@jbczoetermeer.nl. 
 
Bestuurslid vrijwilligerszaken 
(vacant) 
e-mail: vrijwilligers@jbczoetermeer.nl 
 
Bestuurslid wedstrijdzaken 
Joop Koens tel. 079 – 3313822 / 06 29139924 
e-mail: wedcom@jbczoetermeer.nl 
 
Bestuurslid onderhoudszaken 
Aad Hooijmans - tel: 079 - 3413997 
e-mail: onderhoud@jbczoetermeer.nl 
 
Afdelingen 
 
Wedstrijdzaken 
Peter de Vos – tel. 079 - 3425017 
Theo van der Tak – tel. 06-14893691 
Kitty van Popering – tel. 079 - 3165765 
Mariëtte Jansen – tel. 06-51525520 
e-mail: wedcom@jbczoetermeer.nl 
 
Onderhoudszaken 
Ab Boes tel. 06 - 55164193 
Karel den Heijer – tel. 079 – 3162173 
Joop Koens – tel. 079 – 3313822 / 06-29139924 
 
Ledenadministratie en contributie 
Nico Thoen – tel. 06 - 15237959 
Ruud van Bodegraven – tel. 079 – 3165119 / 06-
38505466 
e-mail: ledenadministratie@jbczoetermeer.nl 
Contributiebetalingen 
ING bank: NL97 INGB 0004 415363 
• Contributie inclusief bondsbijdrage € 117,50 
• Pupillen (t/m 11 jaar) incl. J-licentie € 35,40 
• Jeugd (12-17 jr.) incl. J-licentie € 69,00 
• Inschrijfgeld € 7,50 

• Donateurs per jaar minimaal € 25,00 
 
Kleding 
Kitty van Popering e-mail: 
kitty.van.popering@casema.nl 
Elly Kneppers e-mail: ellykneppers@gmail.com  
 
Kantinezaken en gebruik accommodatie 
e-mail: kantinezaken@jbczoetermeer.nl 
 
Jeugdzaken 
Frans Roos – tel. 079 - 3426824 
e-mail: jeugdcommissie@jbczoetermeer.nl 
 
Lief en Leed 
Diny Noijens – tel. 06-15907778 
Anneke van Graafeiland – tel. 079 - 3315821 
e-mail: liefenleed@jbczoetermeer.nl 
 
PR 
Frans Roos (pers) – tel. 079 – 3426824 
e-mail: pr@jbczoetermeer.nl 
 
Redactie Mon Plaisir 
Rosemarie Bersma 
Ton Kant – tel. 079 - 3415538 
Frans Roos – tel. 079 - 3426824 
e-mail: redactie@jbczoetermeer.nl 
 
Website: www.jbczoetermeer.nl 
e-mail: webmaster@jbczoetermeer.nl 
 
JBCZ Evenementen/gebruik accommodatie 
Tiny Scheermeijer – tel. 079 - 3415622 
e-mail: evenementen@jbczoetermeer.nl 
 
Acquisitie 
Yvonne Lavigne – tel. 079 – 3510778 
Joop Scheermeijer – tel. 079 – 3415622 / 06-
47591169  
e-mail: acquisitie@jbczoetermeer.nl 
 

 
 
Kantine en Boulesbanen 
Dr. J.W. Paltelaan 105 
2712 PT Zoetermeer  
tel. 079 - 3166680 
Het verenigingsnummer van JBC Zoetermeer  
is 6002. Het inschrijvingsnummer bij de Kamer  
van Koophandel is 40412134.  
 
 Openingstijden: 
dinsdag: 19.00 - 23.00 uur  
18.30 - 19.30 uur (training Frans Roos) 

uitgooien – 19.30 uur 
woensdag: 10.00 - 16.00 uur 

uitgooien – 10.30 en 13.00 uur 
donderdag: 19.00 - 23.00 uur 

uitgooien – 19.30 uur 
zaterdag: 10.00 - 16.00 uur 

uitgooien – 10.30 en 13.00 uur 

mailto:kantinezaken@jbczoetermeer.nl
mailto:vrijwilligers@jbczoetermeer.nl
mailto:wedcom@jbczoetermeer.nl
mailto:onderhoud@jbczoetermeer
mailto:ledenadministratie@jbczoetermeer.nl
mailto:kitty.van.popering@casema.nl
mailto:acquisitie@jbczoetermeer.nl
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Beste leden,  
 
Dit is al weer het zesde en laatste num-
mer van Mon Plaisir voor dit jaar en 
kunnen wij terugblikken op wel weer een 
bijzonder Corona jaar. 
Een prettig moment was dat Annemiek 
de Vos en ondergetekende op woensdag 
30 november 2022 een handtekening 
konden zetten bij de notaris voor de her-
uitgifte Opstalrecht, drie jaar na de 
opening van ons boulodrome. Zoals ook 
al bij de ALV van november op de 
agenda stond. Een belangrijk punt in 
deze overeenkomst is dat wij voor de 
duur van 30 jaar in het Vernèdepark 
onze sport mogen beoefenen. 
Een droevig moment was dit jaar het 
overlijden van Wim van der Harst 
(bouwcommissielid) en Henk Reincke 
(bestuurslid vrijwilligerszaken) in de 
diverse “in memoriam” hebben wij 
daarin stilgestaan. 
Waar wij als vereniging wel blij mee zijn 
dat de corona maatregelen zo sterk zijn 
afgeschaald dat wij weer volledig onze 
sport kunnen beoefenen. 
Door de sterk gestegen energieprijzen, 
waar wij vooral volgend jaar mee worden 
geconfronteerd, is de temperatuur in de 
kantine en hal inmiddels aangepast. 
De netto opbrengst van de jaarlijks 
Grote Clubactie was € 720,— . Eind 
november konden wij na twee jaar weer 
een klaverjasdrive organiseren, deze was 
heel gezellig, maar wij hopen voor de 
volgende keer op een grotere opkomst. 
In tegenstelling van vorig jaar orga-
niseren wij weer zowel het interne als 
het externe Luiten Food toernooi. 
 
De leden van het comité 45 jarig jubi-
leum JBC Zoetermeer zijn heel enthou-

siast bezig met de organisatie en 
het beloofd een gedenkwaardige dag te 
worden. 
Wij willen graag afsluiten met u allen 
toch hele fijne feestdagen te wensen en 
een fantastisch Nieuwjaar met veel 
gezelligheid, gezondheid en boule ple-
zier. 
 
Wij zien u graag allemaal in 2023 weer 
terug in ons boulodrome. Met vriende-
lijke sportgroeten.  
 
Namens het bestuur Bernard van Bilsen, 
vicevoorzitter.  
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Met dank aan Dirk Heidt 
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In memoriam Henk Reincke 
 
Met ongeloof werden we op de hoogte 
gesteld dat Henk door een tragisch 
verkeersongeluk om het leven is 
gekomen. Afscheid nemen van een ge-
waardeerd lid en speelmaatje doet pijn, 
veel pijn. 
 
Op 25 mei 1993 werd Henk lid van onze 
club en zette zich vooral in bij het pro-
moten van onze sport. Dat begon bij de 
landelijke NJBB en in afdeling 10, waar 
hij actief was op diverse terreinen.  
Dat bestuurlijke en ondersteunende lag 
hem wel, en zo werd veel gebruik 
gemaakt van zijn kennis en ervaring die 
hij vooral ook in zijn werkzame leven 
had opgebouwd. 
 
Ook als speler kon hij er wat van en 
werd ook diverse keren clubkampioen. 
Hij was nauwkeurig en behoedzaam; dat 
kon je wel zien als hij aan het spelen 
was. Hij had een karakteristieke 
speelwijze met als motto ‘meten is 
weten’. Hij nam dan ook vaak ruim de 
tijd om zijn passen uit te meten voordat 
hij ging gooien, en ook nam hij ruim de 
tijd bij het meten, ook als dat soms niet 
altijd nodig was … 
Wij moesten daar vaak om glimlachen 
omdat dat typisch iets voor Henk was. 
 
Na het overlijden van zijn vrouw Maria 
leek het wat minder goed te gaan en 
probeerden we hem ervan te overtuigen 
dat het goed zou zijn weer bij de club te 
komen, de sociale contacten weer op te 
pakken en uiteraard weer te komen 
spelen. Gelukkig nam hij de draad op en 
kwam weer bij de club, ging bardiensten 
draaien en werd sinds vorig jaar ook 

bestuurslid vrijwilligerszaken. Hij had 
daar zin in en ging enthousiast aan de 
slag en had het stellige voornemen dat 
nog een tijdje vol te houden. 
 
Door het tragische ongeluk dat hem is 
overkomen, is het hem niet gegeven zijn 
werkzaamheden bij ons voort te zetten. 
 
Wij zullen zijn inzet, kennis en betrok-
kenheid bij de club zeker gaan missen. 
 
Met Henk nemen we afscheid van een 
‘echte clubman’ die bijna 30 jaar lid was 
en veel voor de jeu de boules sport in 
het algemeen, en voor onze club in het 
bijzonder, heeft betekend. Dankbaar 
kijken we terug op mooie gebeurtenissen 
die we samen met Henk hebben beleefd; 
mooie herinneringen die altijd zullen 
blijven. 
We wensen de familie veel sterkte toe bij 
de verwerking van dit grote verlies. 
  
Ton Kant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behoor niet tot degenen die voor hun daden 
slechts beloning zoeken. 

 
Bhagavadsita 

Indisch Hindoeistisch Verhalenboek  
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Op de onlangs gehouden ALV waren er 
twee intermenselijke hoogtepunten van 
de vicevoorzitter. Nico Thoen werd 
toegesproken en ontving de speld als lid 
van verdienste voor het vele werk voor 
de ledenadministratie dat hij al jaren 
deed. En als tweede, een eerbetoon aan 
secretaris Ineke Buijtendorp die afscheid 
nam als secretaris. De twee speeches 
zijn opgenomen in dit nummer (pagina 
9). 
 
In de aanloop naar ons 45 jarig bestaan 
in maart 2023 worden we geconfron-
teerd met een aantal directe verande-
ringen. Na acht en een half jaar met 
Ineke Buijtendorp aan het roer van het 
secretariaat, neemt René Kiebert deze 
functie ad interim over. Hij gaat zich in 
de petanque-wereld verdiepen en heeft 
veel bestuurservaring elders opgedaan. 
Hetzelfde geldt voor Joop Koens die is 
toegetreden als bestuurslid Wedstrijd-
zaken, ook hij heeft veel ervaring bij een 
aantal sportverenigingen. Ze worden 
veel succes toegewenst bij hun 
werkzaamheden. 
Daarnaast is er een nieuw beleidsplan 
(2023-2026) vastgesteld op de laatste 
ALV en is er een lichte stijging van het 
aantal leden te zien. 
Het is nog wat voorbarig om te spreken 
van een nieuw tijdperk, maar er gaan 
dingen veranderen. Zo gaat ook de 
website meer mogelijkheden bieden; 
daar wordt momenteel aan gewerkt.  
Wellicht is er een nieuwe onderstroom 
die de club gezond zal houden, we zullen 
het zien. 
De redactie hoopt de komende tijd op 
meer interactie; verslagen en foto’s van 
competities e.d. voor zowel de website 
als het clubblad. Een begin is gemaakt in 
dit nummer; een aantal NPC- teams laat 
van zich horen. Bedankt captains! 
De redactie kijkt uit naar het jubileum-
feest, dat ongetwijfeld mooie verhalen 
en foto’s zal opleveren, waardoor we 
weer geschiedenis zullen schrijven. 
We wensen u veel plezier bij het lezen 
van dit nummer. 
 

 

 
 

Don Juan 
 
Jan was nooit een knappe vent 
maar als je hem een beetje kent 
kunnen we nog heel veel van hem leren, 
noch hoe je moet plaatsen of tireren. 
 
We noemen hem niet voor niets Don 
Juan 
want er is niemand die het zo goed kan. 
Zoals gezegd: noch het plaatsen of 
tireren 
maar, zoals hij de dames weet te 
imponeren. 
 
Ik hoorde hem laatst tegenover een 
jonge vrouw,  
-hij schudt ze zomaar uit zijn mouw- 
“Als god niet bestaat 
wie heeft jou dan zo knap gemaakt!” 

 
Pierre Alavie  
 
 

 
 
1 november 2022 
 
Minou heeft van ons balkon een Italiaans 
balkon gecreëerd. Hieronder zou zo 
operazanger Maurizio Marchini een aria 
uit Turandot, met Ping, Pang en Pong, 
van Giacomo Puccini kunnen zingen.  
Theo van der Tak, sleuteldienst die 
avond, sprak zijn waardering uit, waarna 
een applaus losbarstte. Het zijn de kleine 
dingen die het doen.   

https://nl.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Puccini
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Maar liefst 60 (!) personen.   

 
Vooruitlopend op het officiële verslag 
heeft de redactie alvast de hoofdpunten 
van de ALV weergegeven die op 7 
november jl. is gehouden. Hierdoor 
kunnen zij die niet aanwezig waren toch 
kennis nemen van wat er is besproken, 
de maar liefst 60 (!) personen die er wel 
waren kunnen e.e.a. nog eens rustig 
nalezen. 
 
1. Opening:  
De vicevoorzitter heet een ieder welkom 
en constateert tot zijn vreugde een grote 
opkomst. De agenda wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
2. Mededelingen vicevoorzitter en 
ingekomen stukken: 
* Stilgestaan wordt bij de afwezigheid 
van de voorzitter i.v.m. haar gezond-
heid. Uiteraard wordt haar veel kracht en 
sterkte toegewenst bij het zo gewenste 
herstel. I.v.m. haar afwezigheid wordt er 
gezocht naar iemand die haar (tijdelijk) 
kan vervangen. 
 

 
 
* Van René Kiebert is bericht ontvangen 
dat hij een verklaring wil afleggen i.v.m. 

zijn kandidaatstelling in het bestuur. 
Door hem wordt toegelicht dat hij 
aanvankelijk opteerde voor een be-
stuursfunctie vanuit de Wedstrijdzaken, 
maar verrast werd door nog een andere 
kandidaat en heeft besloten zich voor 
deze functie terug te trekken. Omdat hij 
zich als actief lid wil opstellen stelt hij 
zich alsnog kandidaat maar nu in de 
functie van (interim) secretaris. E.e.a. 
wordt betrokken bij het agendapunt 
verkiezing bestuursleden. 
 

 
 
* Door een donatie van Just Notarissen 
is een vaatwasser aangeschaft. Applaus 
voor deze sponsor! 
 
* Van het ministerie van VWS is een bij-
drage van € 1.500 euro ontvangen 
m.b.t. de inkomstenderving in Corona-
tijd. 
 
* Energie: eind januari 2023 loopt ons 
vaste contract met Essent af, waarna de 
‘normale’ marktprijs moet worden 
betaald. Positief is dat bij onze club ook 
het ‘prijsplafond’ wordt toegepast. 
 
* Op 15/11, 10.00 uur vindt er o.l.v. 
Dirk en Ineke een ‘updatebijeenkomst’ 
plaats voor de barmedewerkers. 
 
* De consequenties van invoering de 
Wet WBTR heeft door de Coronaperiode 
vertraging opgelopen en wordt nader 
bezien. 
 
* Door de Coronaperiode is ook de AED- 
cursus uitgesteld, maar deze wordt weer 
in december/januari 2023 opgepakt. De 
deelnemers ontvangen een uitnodiging. 
Nieuwe deelnemers kunnen zich melden 
bij Henk Reincke. 
 
* Tiny en Joop Scheermeijer organiseren 
op 25/11, 19.30 uur weer de beroemde 
klaverjasavond! 
 
3. Notulen ALV 25 april 2022 
Er zijn geen vragen ontvangen, het 
verslag wordt vastgesteld. 
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N.a.v. de notulen volgt de volgende 
toelichting: 
 
* Muurschildering: de mogelijkheden 
worden nog verkend, nieuwe schetsen 
worden gemaakt. 
 
* Werkgroep 45-jarig-bestaan: een korte 
toelichting wordt gegeven door Dirk 
Heidt. 
 
* Dirk Heidt licht de verhoging toe van 
een aantal consumptieprijzen.  
 
* Waardering (applaus!) voor de 
werkgroep ‘pilot voor de jeugd’ die veel 
vrije tijd heeft besteed aan het project. 
Een vervolg vindt plaats d.m.v. een 
petanque clinic op school van Jip. 
 
* Clubkleding: Is overgenomen door 
Kitty van Popering; inmiddels is er voor 
€ 1.100 aan nieuwe kleding gekocht 
waardoor een ieder er weer netjes 
bijloopt. 
 
4. Contributie: deze wordt met € 5 (per 
jaar) per persoon verhoogd. De afdracht 
aan NJBB wordt € 23,90. 
 
5. Voorlopige begroting 2023:  
 
* Vooraf zijn geen vragen ontvangen.  
 

 
 
* De penningmeester geeft m.n. een 
toelichting op de posten kantine, 
contributie en energie. Bij de samen-
stelling van de cijfers gaat veel dank uit 
naar Tiny Scheermeijer. Als dank voor 
haar vele goede werk ontvangt zij een 
mooie bos bloemen! 
* Aad Hooijmans licht de werkwijze van 
de warmteregelaar toe; bezien wordt 
welke temperaturen er in de winter in de 
kantine en de hal worden gehanteerd. 

* Gerard Langeree vraagt aandacht voor 
de onderwerpen acquisitie (te hoog 
begroot?) en de lockers. René Kiebert 
vraagt naar de post evenementen. De 
penningmeester licht toe dat Holabouw 
mogelijk nog zal doneren, en dat de het 
aantal evenementen naar verwachting 
zal toenemen. 
 
6. Heruitgifte Opstalrecht 
Dit document (verlenging opstalrecht) 
zal op korte termijn door het bestuur bij 
de notaris worden ondertekend. 
 
7. Reglement Commissie van Beroep 
Hierop zijn geen reacties ontvangen, 
reglement wordt vastgesteld. 
 
8. Evaluatie enquête 
Henk Reincke licht de enquête toe. Op 
grond van de ontvangen meningen en 
peilingen zal het bestuur i.s.m. de 
Wedstrijdcommissie nieuw beleid maken. 
 
9. Beleidsplan 2023-2026 
Vooraf zijn geen vragen ontvangen. 
Vanuit de vergadering worden opmer-
kingen gemaakt over de evt. uitbreiding 
nieuwbouw, voorlichting/pr, sponsoring, 
het moeizame traject m.b.t. de website, 
de vergoeding van cursuskosten 
(verplichting om bv. 2 jaar lid te blijven) 
en de gevraagde inzet van nieuwe leden 
bij het verrichten van werkzaamheden.  
In reactie wordt gemeld dat vooralsnog 
niet tot uitbreiding nieuwbouw wordt 
overgegaan en dat nadere aandacht 
besteed zal worden aan de gemaakte 
opmerkingen. Het beleidsplan voor de 
komende jaren wordt vastgesteld. 
 

 
 
10. Lid van verdienste 
Wegens zijn grote verdiensten voor zijn 
betrokkenheid bij de ledenadministratie 
gedurende ruim 20 jaar (en vele andere 
werkzaamheden) wordt Nico Thoen be-
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noemd tot Lid van Verdienste! Gefeli-
citeerd! De vicevoorzitter leest het 
juryrapport voor waarna ‘de speld’ wordt 
uitgereikt! 
 

 
 
 
11. Verkiezing Bestuursleden 
 
* Aad Hooijmans, bestuurslid Onder-
houdszaken, is herkiesbaar en wordt 
gekozen voor een nieuwe periode.  
 

 
 
* Joop Koens wordt gekozen als 
bestuurslid Wedstrijdzaken. 
 
* René Kiebert gaat aan de slag als 
bestuurslid (interim) secretaris.  
 
* Aandacht wordt gevraagd voor de door 
Gerrit Ouwerkerk gemaakte kosten 
i.v.m. de aangeschafte matten. Situatie 
wordt binnenkort opgelost.  
 
 

 
 
* Van Ineke Buijtendorp wordt afscheid 
genomen als secretaris. De vice- 
voorzitter dankt haar voor het vele 
goede werk dat zijn in vele jaren voor de 
club heeft gedaan en overhandigt haar 
een fraaie bloem!  
 
12. Verkiezing kascommissielid 
Gekozen worden Frank de Heer en Ton 
Kant 
 
13. Rondvraag 
* Bert Butler vraagt aandacht voor het 
hobbelige speelveld in de hal. 
 
* Joop Scheermeijer vraagt naar het 
rommelige zeil bij de buitenbanen (blijkt 
grind voor de banen onder te liggen). 
 
* Gerard Langeree verzoekt niet over te 
gaan tot evt. uitbreiding nieuwbouw (zie 
ook beleidsplan) en complimenteert het 
Luiten Food toernooi. 
 
* Theo van der Tak vraagt medewerking 
van een ieder om bij toernooien niet 
achter de wedstrijdbalie plaats te nemen 
als men daar niet in functie is. Ook 
vraagt hij bij gebruik van laptop etc. te 
letten op voldoende papier. Ook wordt 
gevraagd te melden als er iets stuk is bij 
de wedstrijdtafel. 
 
14. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de 
vicevoorzitter om 21.45 uur de 
vergadering. 
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Nico Thoen  

‘In het jaar 2000 heeft Nico de leden-

administratie overgenomen. Zijn eerste 

aandachtspunt was het automatiseren 

van de bestaande administratie. Nico 

zorgde ervoor dat gegevens bij de NJBB 

konden worden verwerkt, dat betrof 

zowel aanmeldingen als opzeggingen. 

Tevens zorgde Nico ervoor dat de 

jaarlijkse en periodieke contributienota’s 
via het incassosysteem werden geïnd en 

zag erop toe dat de bedragen dan ook 

binnenkwamen. Ook de Zoetermeerpas 

was voor Nico een bekend terrein. Ook 

de administratie omtrent de verhuur van 

de kluisjes wordt vanuit de ledenadmin-

istratie door Nico bijgehouden. De leden 

worden intern op de hoogte gehouden 

middels nieuwsbrieven. Die worden via 

de ledenadministratie verzonden, wat 

ook geldt voor het digitale clubblad, 

mededelingen omtrent leden, de 

gegevens voor de Algemene Leden-

vergadering, minstens twee keer per 

jaar de interne ledenlijst aan diegenen, 

die zich daarvoor hebben aangemeld etc.  

Voor de ALV wordt de presentielijst bij-

gehouden, de volmachten en stem-

briefjes gemaakt. 

Tijdens de Coronaperiode is onze 

vereniging overgegaan op een digitaal 

kassa systeem. De kennis die Nico daar-

omtrent had, heeft hij met vele leden 

gedeeld en tevens menig opstartpro-

bleem helpen oplossen. Op dit moment 

is Nico nauw betrokken bij de overgang 

van de ledenadministratie naar het 

bedrijf All United op het gebied van con-

tributie inning en het mailen naar zelf 

samengestelde doelgroepen binnen onze 

vereniging. Graag willen wij Nico Thoen 

in de vorm van een lidmaatschap van 

verdienste met een bronzen speld voor 

de vele jaren van inzet tot nu toe be-
danken.’ 

 
 
Ineke Buijtendorp 
 
‘Lieve Ineke, 
Bij navraag en volgens de inschrijving bij 
de kamer van Koophandel ben je sinds 1 
april 2014 secretaris van onze vereni-
ging. Samen werken wij al sinds maart 
2017 samen in het bestuur jij als 
secretaris en ik als penningmeester. Als 
ik terug kijk waren het soms wel tropen-
jaren en dan denk ik in het bijzonder aan 
het wel of niet verkrijgen van de bouw-
vergunning omdat de gemeente ineens 
het plan had in ons Vernèdepark een 
zwembad te bouwen. Gelukkig is dat 
allemaal wel goed gekomen. 
 
Maar ik zal het nu hebben over jouw 
inzet en capaciteiten over de hele 
periode als secretaris. Je bent een echte 
workaholic Jij neemt ook de 
verantwoordelijkheid om structuur in de 
vereniging aan te brengen. Je kan ook af 
en toe teleur-gesteld zijn als leden niet 
aan die standaard voldoen. Een andere 
sterke eigenschap is het goed ordenen 
van alle documenten. Ik heb i.v.m. de 
zoektocht naar een secretaris de 
takenlijst doorge-nomen als je die 
bekijkt zie je pas hoeveel werk deze 
functie met zich meebrengt. Wij nemen 
nu afscheid van Ineke en wensen je 
uiteraard nog een gezond en inspirerend 
leven. 
Zoals je zelf had aangegeven blijf je het 
bestuur nog tijdelijk bijstaan en advi-
seren waarvoor wij je bij voorbaat dank-
zeggen. 
 

Ineke het ga je goed.’ 
 



Digitaal clubblad van JBC Zoetermeer redactie@jbczoetermeer.nl  10 

 

 

 
 
De redactie van Mon Plaisir stelde 
voorzitter Annemiek de Vos enkele 
vragen die zij in dit artikel aan de 
orde stelt.     
 
Lieve vrienden leden van JBCZ,  
 
Graag wil ik beginnen om iedereen te 
bedanken voor alle vragen hoe het gaat, 
lieve woorden, berichten, kaartjes en 
groetjes, dit doet mij erg goed.  
Ik mis jullie en de boule maar moet me 
nog een tijdje afwezig houden voor mijn 
eigen gezondheid. 
Met dit bericht wil ik jullie op de hoogte 
brengen hoe mijn afgelopen jaar was en 
hoe het nu met me gaat. Om maar gelijk 
met de deur in huis te vallen, het gaat 
nog niet goed. Het gaat momenteel 
helaas slechter dan het eerste deel van 
het jaar. 
Een samenvatting hoe mijn jaar na de 
corona besmetting van 31 december 
2021 is gegaan. Van de corona 
besmetting ben ik 2/3 weken goed ziek 
geweest, met koorts, veel hoesten en 
heel veel pijn in mijn spieren. Daarna 
ben ik langzaam weer iets gaan doen, 
maar ik was extreem moe en al mijn 
spieren deden pijn en leken wel pudding. 
Met lopen was ik na een paar meter 
kapot en wilden mijn benen niet meer, 
met zitten op een stoel kreeg ik heel veel 
pijn in mijn romp, zitten op de bank ging 
beter maar ging soms ook niet meer, 
dan moest ik gaan liggen omdat mijn 
nek(spieren) mijn hoofd niet meer kon 

vasthouden. Heel langzaam ging ik door 
veel rust en kleine oefeningen kleine 
stapjes vooruit. In april was ik weer 34 
uur aan het werk (met 3x per dag een 
liggende pauze van 20 minuten) maar 
kan ik daarnaast eigenlijk nog niets. Uit 
het werk ging ik eten en naar bed, in het 
weekend deed ik heel weinig om de 
volgende werkweek aan te kunnen. 
Inmiddels was ik gestart met fysiothe-
rapie en een eiwitrijk dieet om ervoor te 
zorgen dat mijn spieren en vermoeidheid 
beter werden. Het is me in mei wel 
gelukt om twee fantastische dagen met 
Jip in de Efteling door te brengen, zie de 
foto van ons bij de Python, wel lagen we 
samen om 20.00 uur in bed en had ik 
een aantal dagen nodig om te herstellen. 
 
In juli kreeg ik een hele zware verkoud-
heid waar ik een week van ziek in 
bed/op de bank lang. Ik heb toen een 
groot aantal stappen terug gedaan. 
Langzaam heb ik het werk weer opge-
pakt, wilde mijn werkzaamheden voor de 
vakantie af hebben en dacht dan heb ik 
straks eind augustus echt drie weken 
rust. Dit was achteraf niet slim, ik had 
veel meer tijd voor mijn herstel moeten 
nemen. Tijdens onze vakantie op de 
Veluwe heb ik het heel rustig aan gedaan 
en genoten van mijn gezin, de omgeving 
en de rust. Ik voelde me veel beter, 
minder vermoeid en minder pijnlijke 
spieren als ik me rustig hield.  
 
In de laatste week van de vakantie had 
ik door het zwemmen ook nog een 
oorontsteking opgelopen die drie weken 
aanbleef. Na mijn vakantie wilde ik, met 
de oorontsteking, weer gewoon 8 uur per 
dag gaan werken, dit ging een dag goed, 
daarna dacht mijn lichaam dit gaan wij 
niet doen, en dacht het ik wil weer die 
rust en stortte ik volledig in en ben toen 
na een week van heel veel slapen 4x4 
uur gaan werken in de hoop dat het 
allemaal weer goed zou komen door 
extra rust en ik stabiel mijn dagen door 
zou komen om daarna weer te kunnen 
opbouwen.  
Dit is tot op heden nog niet gelukt, ik 
ben inmiddels zelfs maar 3x3 uur gaan 
werken en hoop door nog meer rust 
eindelijk stabiliteit te creëren.  
Ik heb het afgelopen jaar veel te veel 
van mijn lichaam gevraagd door toch 
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mijzelf te blijven pushen om door te 
gaan (gewoon omdat ik zo ben), maar 
dit heeft ervoor gezorgd dat mijn 
lichaam nu compleet overspannen is als 
gevolg van mijn corona besmetting en ik 
dus officieel met Long-Covid  gediagnos-
ticeerd ben. Long staat hierbij niet voor 
je longen, maar is het Engelse woord 
voor lang, dus langdurige gevolgen 
van/na Corona. De corona besmetting 
heeft er ook voor gezorgd dat mijn 
zenuwstelsel compleet van slag is en dit 
is het laatste half jaar extra tot uiting 
gekomen doordat ik naast de 
vermoeidheid en pijnlijke spieren ook 
last heb van prikkels.  
Geluiden, gesprekken, harde muziek, fel 
licht enz. zijn een ramp en kosten mij 
enorm veel energie. Mijn hoofd/hersenen 
functioneren ook niet optimaal, ook voor 
een groot deel door de vermoeidheid, ik 
vergeet veel meer dan normaal, moet 
heel veel opschrijven en dan nog gaat 
het regelmatig mis dat ik dingen vergeet 
helaas. Mijn longen zelf zijn gelukkig wel 
oké, alleen mijn long/ademhalings-
spieren waren heel slecht dus daardoor 
ging ademhalen veel slechter. 
Met behulp van fysiotherapie gaat het 
gelukkig inmiddels wel steeds beter met 
mijn long/ademhalingsspieren en de 
spieren in mijn armen en benen. Ik kan 
weer steeds beter dingen tillen zonder ze 
uit mijn handen te laten vallen en ik kan 
steeds makkelijk (trap) lopen enz. maar 
mijn nek- en rompspieren blijven nog 
een ramp en zorgen dagelijks voor pijn 
en vermoeidheid. Ik heb nu door nog 
minder te werken naast het vele rusten 
en huishoudelijke dingen ook tijd voor 2x 
in de week fysiotherapie en hoop op die 
manier mijn spieren langzaam weer 
onder controle te krijgen en ook de 
vermoeidheid te lijf te gaan en daardoor 
uiteindelijk ook weer een rustig 
zenuwstelsel. 
Opgeven doe ik niet, maar ik ben het 
afgelopen jaar wel achter heel veel 
dingen gekomen die ik door mijn long-
Covid niet kan/moet doen. Het is wel 
duidelijk dat ik niet binnen een paar 
maanden weer de oude Annemiek ben, 
en ik weet ook niet of ik die ooit nog 
word.  
Zie ook de afbeelding van Long-Covid 
om op die manier een beetje weer te 
geven hoe ik me voel. Deze afbeeldingen 

zijn gemaakt door Studio-kunstig door 
iemand die zelf ook long-Covid heeft. 
Het is een hele mooie weergave van mijn 
huidige situatie. Van het ene heb ik meer 
last van dan van het andere. 
Bijvoorbeeld de eenzaamheid, ik ben niet 
eenzaam, maar voel me soms eenzaam 
omdat ik niet meer de dingen kan doen 
die ik graag deed zoals bijvoorbeeld 
familie / vrienden bezoek en boulen. 
Ik mag van de ergotherapeut en de 
maatschappelijk werkster, die zie ik ook 
regelmatig, geen eindvlag zetten voor 
wanneer het weer goed met me gaat.  
Ondanks dat het zeker niet altijd makke-
lijk is heb ik er vertrouwen in dat het 
“ooit” goed komt. Daarom heb ik een 
nieuw motto voor mezelf bedacht. 
“Ik moet nu zijn wie ik niet ben, om 
weer te worden wie ik was” 
 
In 2023 ga ik hard verder werken aan 
mijn herstel en hopelijk pakt dat goed uit 
zodat ik ook weer vaker op de club kan 
komen en ik hoop opnieuw twee dagen 
met Jip naar de Efteling te kunnen. 
Ondanks dat ik het leuk en gezellig vind 
om kerstkaarten te sturen en te 
ontvangen, gaat het me dit jaar niet 
lukken en zullen er geen kaarten komen 
van ons.  
Daarom gebruik ik graag deze 
gelegenheid om iedereen fantastische 
feestdagen te wensen en een heel mooi 
en gezond Nieuwjaar toe te wensen. 
 
TOT VOLGEND JAAR, LIEVE GROETJES 
ANNEMIEK 
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 Zaterdag 7 januari, vanaf 13.00 uur. 
      Twee partijen, ook voor introducés.  
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Wie zijn ze en wat doen ze? Rosemarie 
Bersma vraagt ernaar 

 

 

Petra  de Rijck-van der Gracht 
 
Petra heeft van 1978 tot 2007 in 
Zoetermeer gewoond, maar tegen-
woordig woont zij in Den Haag, in 
Benoordenhout. Zij is al een aantal jaren 
met pensioen. 
 
In 2016 heeft zij met Zoetermeerse 
vrienden les gehad van Frans Roos met 
de bedoeling om gedurende hun vakan-
ties in Zuid-Frankrijk te gaan boulen. 
In Nederland is zij nog nooit lid geweest 
van een club. 
Zij heeft 25 jaar gehockeyd bij MHCZ. 
 
Een andere hobby is bridgen en dat doet 
Petra in Den Haag. Zij heeft geen licentie 
of clubkaart en wil voorlopig geen 
wedstrijden/toernooien spelen. 
 
 

 

 
 
 
NATIONALE 
PETANQUE 
COMPETITIE 
 
Een uitdagende nationale competitie 
voor boulers in alle regio’s en op alle 
niveaus. Dat is het uitgangspunt van de 
Nationale Petanque Competitie (NPC). 
De NPC is een competitie tussen vereni-
gingen met teams van minimaal zes en 
maximaal negen spelers. De competitie 
bestaat uit 14 speeldagen. Iedere 
speeldag bestaat uit opeenvolgend een 
ronde doubletten, een ronde tripletten 
en een ronde doubletten. 
De competitie heeft een piramidevorm 
met bovenaan de topdivisie met één 
poule. Daaronder volgt de 2e divisie met 
twee poules, de 3e divisie met vier 
poules, enzovoort. Hoe lager de divisie, 
hoe meer poules en hoe kleiner de 
reisafstanden zijn (in de meeste 
gevallen). Het streven is om iedere poule 
te vullen met acht teams. 
De NJBB streeft er naar om petanque als 
een wedstrijdsport te positioneren en de 
deelname aan competities en toernooien 
te stimuleren. Een nationale competitie 
is hierbij onmisbaar! 
 
JBC Zoetermeer doet hieraan mee met 
vier teams. Niet aan de top maar wel 
met ambities. Op de maandagavonden 
zijn er trainingen o.l.v. Gerrit Ouwerkerk 
voor de NPC wedstrijdspelers, zoals het 
een serieuze vereniging betaamt wan-
neer ze meedoen aan een nationale 
competitie. Hieronder twee verslagen 
van JBC Zoetermeer 1 en JBC Zoeter-
meer 3.  
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NPC Zoetermeer 1 
 
Ons NPC-team is dit jaar, door het 
vertrek van Jan en Valentijn, afgenomen 
qua aantal. Daar komt bij dat Annemiek, 
onze teamleider, door ‘long covid’ nog 
niet mee kan spelen.   
Daardoor bestaan we nog maar uit de 
volgende zes spelers (in alfabetische 
volgorde): Gerrit, Hanny, Marion, Peter, 
Piet en Riet. Dat houdt in dat we geen 
reserves meer hebben. Dit hebben we op 
kunnen lossen door (bijna) iedere keer 
een invaller te regelen. Dat waren Irene, 
Marcel of Cor.  
Zo nodig gebruiken we de extra speler 
om te wisselen tijdens een partij. Daar is 
ook al een aantal malen (soms met 
succes) gebruik van gemaakt.  
 
We hebben als team een WhatsApp-
groep om met elkaar te kunnen 
communiceren om afspraken te maken 
over het carpoulen, om met elkaar te 
spelen als training voor de NPC en om 
mee te delen wie er wat mee neemt voor 
bij de koffie. De ‘koffietafel’ is overigens 
altijd rijkelijk gevuld met versnaperingen 
voor de hele wedstrijddag.  
In principe zijn we altijd een uur voor de 
speeltijd aanwezig om gezamenlijk nog 
een kopje koffie of thee te kunnen 
drinken en om in te spelen. Na de speel-
dag drinken we altijd gezamenlijk nog 
iets. De duur van de ‘nazit’, met 
eventueel een wijntje en bier met ballen, 
hangt af van het resultaat van die dag. 
Die consumpties betalen we overigens 
uit onze gezamenlijke pot. De reiskosten 
worden daar ook uit betaald. 
 
Gerrit, onze ad-interim teamleider, ge-
bruikt de App-groep om de dag vooraf-

gaand aan de wedstrijd de teamop-
stelling voor de eerste speelronde (drie 
doubletten) door te geven zodat we ons 
daarop al vast kunnen voorbereiden. De 
opstelling voor de andere twee speel-
rondes (twee tripletten en drie dou-
bletten) hangt mede af van het spel van 
de individuele spelers en de resultaten in 
de eerste en tweede speelronde.  
 
Als we de NPC thuis spelen dan maken 
we altijd gebruik van de achterste drie 
banen in de hal. Tijdens onze vrije 
speeldagen proberen we ook zoveel mo-
gelijk op die banen te spelen zodat we 
die banen goed leren te bespelen. Op die 
manier hopen we een ‘thuisvoordeel’ op 
te bouwen.  
 
Aan de trainingen, die Gerrit voor de 
wedstrijdspelers geeft in de week voor 
de NPC-speeldag, proberen we allemaal 
mee te doen om zo ons niveau te ver-
beteren.  
 
We spelen in onze poule tegen Les 
Boules Fleuries 1 en 2, JBC Nieuwerkerk 
1, MIDI 2, PV Gouda 2 en ACP Les 
Pointeurs 1.  
Van de zes gespeelde wedstrijden 
hebben we vier gewonnen, één gelijk 
gespeeld en één verloren. We staan 
daarmee achter ‘Les Boules Fleuries 1’, 
waarvan we in Lisse hebben verloren, op 
de tweede plaats met een positief saldo 
van 79 punten.  
Het gelijke spel was thuis tegen ‘Les 
Boules Fleuries 2’. Dat team staat onder 
ons op de derde plaats. Eén doublet 
verloren we helaas nipt met 12-13 en 
een ander wonnen we met 13-0. De 
winst hadden we bijna te pakken. 
 
Dit jaar spelen we tot nu toe in de rang-
lijst bovenaan en dat hopen we zo lang 
mogelijk vol te houden.  
 
Piet Molema 
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Team 3 in de NPC 

 
Ons team speelt dit seizoen tot haar 
verrassing als team 3 in de vijfde divisie.  
We moesten naar de vijfde divisie omdat 
een nieuw team onze plek in de zesde 
divisie zou gaan innemen. 
Ach, we hebben ons bij de start van de 
NPC al twee jaar in de vierde divisie 
kunnen handhaven, dus een plek in de 
vijfde divisie hoefde niet echt tot 
problemen te leiden. 
We kwamen in poule 5010 terecht, 
samen met zes andere teams. Dat 
betekende dus twaalf wedstrijden. Er 
was niet een team uit de voormalige 
afdeling 10 bij. Na twee Coronajaren dus 
geen hernieuwde kennismakingen. Het 
zouden allemaal nieuwe kennismakingen 
worden. Het was duidelijk een restpoule 
van de vijfde divisie. Wat nog niet 
geplaatst was is samen geharkt in 5010. 
Dat betekende dat we drie keer naar 
Rotterdam moeten, een keer naar 
Nieuwerkerk, een keer naar Nieuwegein 
en een keer zelfs naar Gorinchem. 
 
We begonnen tegen Les Francophiles 3 
uit Rotterdam. Een rare wedstrijd op een 
best moeilijke baan. Na de eerste 
speelronde keken we tegen een 
achterstand aan van 1 – 2. De tweede 
ronde werd het 2 – 3. Niets aan de hand, 
gelijkwaardige tegenstander dus het kan 
nog alle kanten op. Ik trof in de derde 
ronde de tegenstander waarvan ik in de 
eerste ronde had gewonnen. Vol goede 
moed van start dus. Maar na een 
stiefkwartiertje had de tegenstander zijn 
revanche en wel met 13 – 0. De andere 
twee partijen gingen goed van start. 
Ineke en Anneke konden de klus 
winnend afmaken. Maar helaas, bij 
George en Diny verdween een 
voorsprong als sneeuw voor de zon. Dat 
betekende dus verlies met 5 – 3. 

Dat we een poule van gelijkwaardige 
tegenstanders getroffen leken te hebben 
bleek wel in de tweede wedstrijd. We 
moesten thuis tegen Nieuwerkerk dat 
zijn eerste wedstrijd ruim had 
gewonnen. In een gelijkopgaande 
wedstrijd haalden wij de winst binnen 
met 5 – 3. 
Ik hoop niet dat het een traditie gaat 
worden want tegen de gelijkwaardige 
tegenstanders Nieuwerkerk 2, Cercle de 
petanque 1 en Nederlek 2 verdwenen 
voorsprongen als sneeuw voor de zon en 
werd er verloren waar dat zeker niet 
nodig was met 3 – 5. 
 
De wedstrijd in het Brabantse land ging 
tegen Les Boulistes 1 uit Gorinchem. 
Deze vereniging had geen gebruikelijke 
hal maar kreeg dispensatie om te spelen 
in een verwarmde tent waar drie banen 
van drie meter in waren gelegen. Het 
was echter zo mooi weer dat er buiten 
kon worden gespeeld. De buitenbanen 
leken van asfalt. Als je heel goed keek 
lag er echter toch heel fijn grind op van 
een asfaltkleur. De tegenstander had de 
eerste drie wedstrijden gelijk gespeeld 
en leek dus te passen bij de gelijk-
waardigheid van de teams die we eerder 
hadden getroffen. Niets bleek minder 
waar! Naast het thuisvoordeel op de zeer 
gladde banen bleek de tegenstander te 
beschikken over een aantal tireurs dat in 
de derde divisie niet zou misstaan. Het 
werd kansloos 8 – 0. Nader onderzoek 
toonde aan dat dit team steeds speelt in 
een wisselende samenstelling. Wat 
bleek, de eerste twee wedstrijden 
hadden ze slechts twee tireurs en tegen 
ons stonden er vier tireurs op de baan. 
Een tireurtje meer of minder kan heel 
wat uit maken! 
Maar goed, in de tweede competitiehelft 
nog zes wedstrijden te gaan. We zijn er 
van overtuigd dat we die laatste plaats 
waar we nu op staan zullen verlaten. 
Elke NPC-wedstrijd was tot nu toe 
gezellig en de middag werd steeds afge-
sloten met een gezamenlijk diner. Dat 
zal ook de rest van het seizoen zo blijven 
en wij gaan ons best doen om het 
kwartje wat vaker naar ons te doen 
vallen (en dan bedoel ik natuurlijk niet 
bij de toss). 
 
Teamleider Ton Hazebroek. 
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Op woensdag 23 november werden de 
laatste wedstrijden gespeeld van de 
Herfstcyclus. Het was weer een gezellige 
bende. Geteld waren er 43 deelnemers. 
Lang geleden dat het zo druk was. In-
middels heb ik begrepen van de 
deelnemers dat de gezelligheid van deze 
cyclussen voorop staat. Een prijs winnen 
is leuk maar voor de meeste mensen is 
de gezelligheid het belangrijkste. En dat 
is ook de bedoeling van deze cyclussen. 
 
Mariëtte en ik doen het met veel plezier. 
Afwisselend wordt er voor de aankoop 
van de cadeaus gezorgd. Met de 
ingelegde 5 euro wordt het wel steeds 
moeilijker iets leuks te verzinnen in deze 
dure tijden. 
Wij gaan ons buigen over een idee om 
het anders in te vullen of de prijs iets te 
verhogen of gewoon heeeel goed blijven 
zoeken naar iets leuks voor 5 euro. Wij 
informeren u hierover bij de volgende 
cyclus deze begint in januari 2023.  
 

 
 

Dan nu over naar de vermelding van de 
winnaars van de herfst cyclus. De eerste 
prijs is met grote overtuiging gewonnen  
Door Mary Rooseboom. De tweede plaats 
voor Elly Kneppers en de derde prijs 
voor Jan Tuinebreijer. 
Wij feliciteren de winnaars en hopen dat 
de Wintercyclus net zoveel deelnemers 
mag ontvangen en het wederom oer- 
gezellig wordt. 
 
Gr. Mariette en Kitty  
 

 
 

1. Jan Kneppers 

2. Sieny Hazebroek  

3. Jan Mels  
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4.  Elly Kneppers  

 

5. René Kiebert 

6. Cora van Megen   
 

 

 
 
‘Het 45 jarig jubileum op zondag 19 
maart 2023. Het feest vindt plaats in ons 
boulodrome vanaf 14.00 tot 19.00 uur. 
Het thema wordt Frankrijk met als niet 
verplicht een dresscode op dit thema, 
geheel vrijblijvend dus.’ 
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Tijdens het kaarten kregen we het 
treurige bericht dat Henk Reincke afge-
lopen woensdag door een verkeers-
ongeval is overleden Er werd één  
minuut stilte gehouden ter nage-
dachtenis aan Henk. 
Daarna werd het kaarten hervat. 
 

 
 
We hadden vier tafels en een overtal van 
twee personen. Bij toerbeurt moest een  
persoon een ronde overslaan en kreeg 
hiervoor 1600 punten. Joop en ik hebben 
gecombineerd als stel gekaart, zonder 
geweldig resultaat overigens. 
De uitslag:  
 
1. Jan Willem Roskes (5952 punten),  
2.  Harry Sebel (5133),  
3. Joke de Vos (4961) en  
4. Sieny Hazebroek (4790).  
 

 

Zij gingen er met de prijzen vandoor. De 
poedelprijs was voor Bernard van Bilsen 
(3851). Hij kreeg voor de moeite een 
bekertje gevuld met snoepgoed  
De loten werden grif verkocht met dank 
aan de sponsors:  
 

  Zevenhuizen 

 

Zoetermeer  
 
 

G.J van der Kooy 

in Benthuizen 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
Ook de bar liep in de loop van de avond 
prima en de dames lieten zich de 
advocaat prima smaken! 
Het was even wennen dat alles per pin 
betaald moest worden. De kassa was 
prima voorbereid door Ineke Heidt en 
met wat hulp van Bernard kwam alles in 
orde. 
De klaverjasavond was weer geslaagd. 
 
Gr. Tiny  & Joop 
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Via Peter en Jip kwam bij ons de vraag 
binnen een ‘workshop’ te geven op de 
school ‘IKC De Gaerde’, de school van 
Jip. 
 

 
 

In eerste instantie zou deze workshop, 
bestaande uit 4 delen, door de oude 
Werkgroep Pilot Petanque Jeugd gegeven 
worden. Door omstandigheden bleven er 
slechts 2 personen over. Peter kon 
gelukkig alle 4 de donderdagen en ik zelf 
heb er 3 kunnen meedoen.  
Op donderdag 3 november zijn we 
begonnen een groepje van 12 jongens 
en 1 meisje wegwijs te maken in de 
wondere wereld van petanque. De groep 
bestond uit enthousiaste leerlingen 
variërend van 5 jaar tot 8 jaar. We 
konden op het voetbalveldje naast de 
school terecht en het weer zat gelukkig 
ook mee. Het was uiteraard heel fijn dat 
we de jeugdboules al eerder hadden 
aangeschaft en hebben hier goed gebruik 
van kunnen maken. 
 
Na op de eerste dag de basis goed te 
hebben uitgelegd en te hebben be-
oefend, konden we op de tweede don-
derdag al verschillende leuke oefeningen 
doen. We hadden blokken hout mee om 
op te mikken en laarzen om in te 
mikken. De derde donderdag heeft Peter 

door het weer moeten improviseren en 
een quiz met ze gespeeld.  
 

 
 

 
 
Bij de laatste donderdag zijn de 
leerlingen met hun ouders naar onze 
boulodrome gekomen. Daar hebben ze 
onder onze begeleiding (bijgestaan door 
Joop) met en tegen de ouders gespeeld. 
De workshop werd afgesloten met een 
ijsje en de begeleiders werden bedankt 
door de school met een bloemetje. 
Verder blijken er naast Jip nog twee 
talentjes te zijn die wellicht een paar 
trainingen willen gaan volgen bij onze 
club. 
 
Peter en Gerrit 
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Historisch moment  
 
Soms zijn er van die momenten dat er 
achter de schermen veel gebeurt met de 
verdere ontwikkeling van de club. Op 30 
november was er zo’n moment. Na 
langdurig overleg met de gemeente is 
overeenstemming bereikt en werd bij de 
notaris door Bernard en Annemiek het 
document ‘heruitgifte opstalrecht’ 
ondertekend. In dat document is 
geregeld dat voor onze club het huidige 
opstalrecht met 30 jaar (!) wordt 
verlengd. Zo kunnen we nog vele jaren 
genieten van de mooie locatie waar we 
nu zitten. Mooi voor de generaties die na 
ons komen, en mooi ter versterking van 
onze onderhandelingspositie mocht de 
gemeente (eventueel) boze plannen 
hebben met de voorziene herindeling van 
het Vernèdepark.  
 
Logisch dat die twee zaten te glimmen 
bij het maken van de foto! 
 
 

 
 

 
Hoewel ik best wel weet dat Ineke niet 
zo graag in de belangstelling wil staan, 
had ik toch de stoute schoenen 
aangetrokken haar een paar vragen te 
stellen. Bij de gehouden ALV had zij 

afscheid genomen als secretaris, een 
belangrijke functie waarvan de werk-
zaamheden vaak achter de schermen 
plaatsvinden. En het werd volgens mij 
wel eens tijd dat meer in beeld te 
brengen; gelukkig wilde ze daar toch wel 
aan meewerken. 
 

 
 
 
Ineke werd op 27 november 2013 lid van 
onze vereniging en Joke Putting (die 
toen secretaris en plv. voorzitter was) 
had al snel in de gaten dat Ineke vele 
kwaliteiten had op organisatorisch en 
administratief gebied. Al snel stroopte ze 
als vrijwilliger de mouwen op en werd in 
maart 2014 bij de ALV gekozen als 
secretaris. De Jeu de boules- wereld was 
voor haar een volkomen onbekende 
wereld, met alle bijbehorende termen, 
afkortingen en uitdrukkingen.  
Naast de ‘gewone’ administratieve taken 
moest er vaak ook gezorgd worden voor 
de bestuursvergaderingen, de ALV’s, 
jaarlijkse vrijwilligersdag, nieuwjaars-
receptie etc. En dan nog de taken die 
vervuld werden tijdens vakanties of bij 
het ontbreken van een bestuurslid. Ook 
volgden een paar ‘tropenjaren’ door de 
nieuwbouw van de accommodatie en de 
Corona- periode; een tijd waarbij Ineke 
op een heel druk kruispunt het admi-
nistratieve verkeer stond te regelen.  
 
In de zoektocht naar een nieuwe 
secretaris is met haar de takenlijst 
doorgenomen, en als je dan ziet hoeveel 
werk dat met zich meebrengt en hoe 
goed dat door haar is gedaan; indruk-
wekkend!  
Op mijn vraag of zij actief zal blijven 
voor de club werd gelukkig ‘ja’ gezegd; 
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zij zal de komende tijd het bestuur nog 
even bijstaan bij de overdracht van haar 
werkzaamheden en daarna ook actief 
blijven voor ondersteunende secretariële 
klusjes; een geruststellende gedachte! 
 
Nu het secretariaat wordt overgedragen 
komt Ineke ook meer aan het spelen zelf 
toe en doet ze nu al mee met de NPC en 
WSC, maar gaat ze ook zo veel mogelijk 
meedoen aan de wedstrijden die door 
wedstrijdzaken worden aangeboden. 
Ook vroeg ik wat zij bij de club 
veranderd zou willen zien. Daarop volgde 
een boeiend betoog over de energie die 
vrijwilligers (nu nog) kunnen opbrengen 
en de toch wel heel snel veranderende 
samenleving, waarbij het een hele 
uitdaging is om als club in de pas te 
blijven lopen met de huidige heftige 
omstandigheden om ons heen. 
Tot slot wil Ineke alle leden van het 
bestuur (die er in verschillende samen-
stellingen zijn geweest) bedanken voor 
de fijne samenwerking in de afgelopen 
acht en een half jaar. 
Op mijn beurt wil ik haar hartelijk 
bedanken voor de vele werkzaamheden 
die zij als secretaris heeft verricht; voor 
haar neem ik zeker mijn hoedje af! 
 
Ton Kant 
 

 

 
door Frans Roos  

 
Altijd weer een toernooi waar naar 
wordt uitgekeken, zeker ook door de 
kerstfeer die enkele vrijwilligers 
hadden aangebracht.  
Naast het beschikbaarstellen van 
mooie vleesprijzen, was de crew van 
dit toernooi door de sponsor fantas-
tisch aangekleed (zie pagina 23)  
 
Zeventien tripletten hadden zich 
ingeschreven en speelden vier voorge-
lote partijen. En het moet gezegd 
worden, het lijkt een loterij. Mix je alle 
teams weer door elkaar, zal je wellicht 
een hele andere eindstand krijgen. Maar 
dit hoort bij onze sport, en zorgt altijd 
weer voor verrassingen, vooral doordat 

iedereen bij ons van elkaar kan winnen 
en verliezen.  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Er werden veel loten verkocht.  

 
Dit keer niet alleen de ‘grote’ namen die 
in de prijzen vielen en dat geeft vooral 
jus aan dit toernooi. 
 
De loterij werd gesponsord door Luiten 
Food was wederom een groot succes met 
een recordaantal verkochte loten! 
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Nog een saillant detail: de Oma Elly 
Erwtensoep, ging er goed in. Al met al, 
het was warm en gezellig zo in de 
donkere dagen voor Kerst. Daar was 
iedereen het over eens, vooral nadat alle 
deelnemers nog een fraai cadeau mee- 
kregen in de vorm van een blauwe 
rugtas met opdruk ‘JEU DE BOULES’ met 
daarin een mooie vleesverrassing, ook 
van Luiten Food. Het was een groot 
feest! 
 

 
De nummer 1, Anneke van Graafeiland, Cor  
Lens en Diny Noijens– 3 gewonnen +16.  
Naast een foto bij de sponsor (voorpagina),  
werd ook deze foto gemaakt onder het bord van 
een nieuwe sponsor, één van onze leden. 
 
  

 
De nummer 2. Peter Visarius, Joekie van  
Galen en Leon Terol – 3 gewonnen + 15 
 

 
        De nummer 3, Sjaak en Els Klaasse en  
        Theo Meijer – 3 gewonnen + 10.  
 

 
De nummer 4, Frans Roos, Minou Bakker en 
Albert Schenk – 3 gewonnen + 9.  

 

 
De nummer 5, Irene Kraan, Hanny 
Beekhuizen en Theo van der Tak – 3 ge-
wonnen + 8.  
 

Er waren nog twee equipes met drie 
overwinningen namelijk die van Trudy 
van Beek en Aad Hooijmans met respec-
tievelijk 6 en 4 pluspunten. Zij vielen net 
niet in de prijzen.  
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Ineke Heidt deed de bar met o.a. hulp van 
Kitty van Popering en Elly Kneppers.  

 
 
 
 
 
 

                                                  
 
 
 
 

                            

 
                  De organisatie van Luiten Food, was weer vreselijk goed! 


