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Na ons afscheid met de huisdrukker van ons Bouletin in de voorgaande editie, hebben we
nu toch weer heugelijk nieuws: voorlopig gaat onze huisdrukker nog (of beter: weer) dóór
met het drukken van ons clubblad! Weliswaar nog steeds (of beter: weer) in zwart/wit, maar
desalniettemin zijn we best wel verheugd met deze beslissing! Zo, en dan nu weer: het weer.
De winter wil nog steeds maar niet echt op gang komen (en de meesten
van ons zitten daar ook niet echt meer op te wachten, dunkt ons). Zon
en regen maar ook stormen hebben we voorbij zien komen, maar vorst?
Nee, dat niet (of nauwelijks). Ondertussen zijn de meesten van ons die
grauwe, miezerige en soms ook mistige ‘herfst’-dagen en bijbehorende
onzinnigheden meer dan zat en hunkeren we met z’n allen naar wat
meer (zonne)warmte, toch? Nou, wij wel in elk geval… En bovendien:
willen we komend voorjaar en zomer genieten van enigszins mug- en
wespvrije dagen, dan is een echte vorstperiode onontbeerlijk. En ook de boerenkool kan
nog wel wat vorst gebruiken... Maar ja, maart (roert zijn staart) en april (doet wat-ie wil)
liggen op de loer dus wat dat betreft is er (klimatologisch gezien dan) nog van alles mogelijk.
Maar onze CW is uiteraard al weer druk met de voorbereiding van komend buitenseizoen.
Zo werd er alweer met warme gevoelens nagedacht over ons eigen Paastoernooi (13 april!
waarvoor de inschrijving thans alweer - via On Tip - is geopend!
Noteer die dag dus in je agenda!) én over de komende voorjaars- en
zomeractiviteiten. Daarmee leek het ons, al met al, zeker weer een
geschikt moment voor het uitbrengen van een nieuw clubblad. Als
resultaat daarvan heeft u hierbij dan ook een kersverse uitgave van
ons clubblad voor u op tafel liggen, de 1e van de 19e jaargang alweer!
Oké dan, en wat gebeurde er zoal de afgelopen tijd?
- Op zaterdag 21 december organiseerde onze CW voor de
eerste keer een Tussen Sint en Kerst Toernooi op onze buitenlocatie. Het bleef tot het laatst
afwachten wat het weer zou gaan doen én of er voldoende animo zou zijn onder onze leden
om dit een “blijvertje” te laten worden. Nou, animo was er zat en het was bijzonder gezellig!
Een verslag van dit toernooi kunt u verderop in dit Bouletin lezen.
- Op zondag 29 december organiseerde DVV (De Vaste Voet uit Sassenheim), net als vorig jaar, weer een Olieboulentoernooi op hun buitenterrein,
waarvoor JBH ook was uitgenodigd. Het werd weer een geweldig gezellig
festijn, waarbij 12 hindernissen op het hele terrein waren opgesteld. Diverse
hindernissen kwamen ons, Hillegommers, bekend voor, want die hadden in voorgaande
jaren in onze oude binnenlocatie gefungeerd tijdens de vele Kerstparcoursen die we daar
hebben gespeeld. Een verslagje hiervan, met enkele foto’s, staat elders in dit Bouletin.
- Op zondag 5 januari organiseerde ons Bestuur weer haar (of is het zijn?)
traditionele Nieuwjaarsreceptie in de kantine van onze buitenlocatie. Daar
konden we weer vele leden verwelkomen en gezamenlijk brachten we een
toost uit op het nieuwe jaar. Buiten knetterde een ‘vreugdevuur’ en binnen
deden we ons tegoed aan lekkere hapjes en versnaperingen. Het was al met al een gezellig
samenzijn, dat door veel leden werd bezocht (en anderen, zoals leden van DVV, leuk!).
- Op de zaterdagen 11 en 18 januari alsmede 1 en 15 februari, werd de NPC (de Nationale
Pétanque Competitie) weer voortgezet. Diverse verslagen daarvan, van onze beide teams,
met de actuele tussenstand én hier en daar wat foto’s, staan ook in dit Bouletin.
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- Op woensdag 29 januari hadden we de allereerste ontmoeting met DVV
(De Vaste Voet uit Sassenheim) in onze nieuwe binnenlocatie. Vanwege
de beperktere ruimte daar, konden er maar 10 deelnemers van beide
verenigingen meedoen maar het werd niettemin een heel leuk avondje.
Een verslagje daarvan, met ook wat foto’s, kunt u verderop lezen.
Mmm, oké, en wat staat er zoal nog te gebeuren dan?
- Op woensdagavond 26 februari hebben we weer een ontmoeting met onze vrienden van
DVV (De Vaste Voet uit Sassenheim) in onze binnenlocatie. De inschrijflijst in de kantine is
echter al gevuld… Houdt u er rekening mee dat er die avond niet vrij kan worden gespeeld?
- Op de zaterdagen 29 februari, én 14 en 28 maart (slot) wordt de NPC (de
Nationale Pétanque Competitie weer voortgezet. Nog drie speeldagen te
gaan dus… Ons eerste team cirkelt zo rond de 3e, 4e en 5e plaats en ons
tweede team heeft serieuze kampioenskansen! Nog even volhouden lui!
Op de Activiteitenkalender, achterin dit Bouletin, kunt u zien welk team uit
en welk team ‘thuis’ speelt (in de hal van LBF) in Lisse. Kom gerust eens
een keer kijken! Dat vinden de spelende JBH-leden echt heel leuk!
Nou, en wilt u zélf ook eens een keer meedoen aan een toernooi, zélf ervaren wat het is te
spelen op vreemd terrein of hebt u zin in een gezellig dagje uit met enkele mede-boulers?
Nou, dat kan. De meeste toernooien zijn te vinden via de website ON-TIP.nl en daar kunt u
ook heel makkelijk inschrijven. Moet u echt eens een keer doen!
Zoals altijd in blijde afwachting (van kopij... ;-),
de Redactie, Willeke & Gerrit Loderus.
Het volgende Bouletin zal verschijnen rond half april. De uiterste kopij inleverdatum voor
deze editie is vastgesteld op vrijdag 17 april 2020. Voor nu: heel veel leesplezier!

Adreswijzigingen (tuurlijk, nóg maar een keer!)
Heel soms krijgen we een mailtje, vaker horen we het toevallig van
anderen maar soms ook helemaal niet: een adreswijziging.
U zou onze ledenadministratie een zéér grote dienst bewijzen door een
adreswijziging zo spoedig mogelijk door te geven, zodat ons ledenbestand zo actueel mogelijk kan blijven. Neem in zo’n geval dus direct
contact op met Ria van der Poel, tel 0252-414398, of mail direct aan haar:
J.vdpoel@casema.nl Hetzelfde geldt ook voor mailadressen die óók nog al eens wijzigen.
Is dat bij u het geval (geweest), geef ook dat aub z.s.m. door aan Ria. Alvast bedankt!

Oké dan, het eerste Mopje

(uit: Voetnoten, clubblad van DVV)

Jan heeft nachtelijk bezoek van vrienden en ze amuseren
zich opperbest. Op een bepaald moment vraagt één van
z’n vrienden: “Hoe laat is het eigenlijk?” “Geen idee”, zegt
Jan, “maar ik zal dat direct te weten komen”.
Hij neemt z’n trompet en blaast er enkele seconden een
flinke riedel op. Vriend: “Waarom doe je dat?” Jan: “Ssst”.
Dan bonkt z’n buurman op de muur en die roept: “Ben je
helemaal gek geworden? Het is halfvier ‘s nachts!”
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JBH - Paastoernooi
Maandag 13 april 2020
(2e Paasdag)
Melden
Aanvang

: 10:00 uur
: 10:30 uur

Systeem

: doubletten, 5 voorgelote partijen

Min./Max. aantal

: minimaal 16 equipes
maximaal 48 equipes

Locatie

: JBH-terrein Hillegom
sportpark “de Zanderij”

Prijzen

: in natura / iris cheques

Inschrijfgeld

: € 10,00 per doublet

Inschrijven

: uiterlijk 10 april 2020, 24:00 uur
via “On Tip” inschrijfformulier,
een link is te vinden op onze website:
http://www.jbhhillegom.com

Bericht uit de NPC 2020-2021
In de in november en december 2019 online
verschenen Nieuwsbrieven van de NJBB
(NLPetanque Sportnieuws), stonden de nieuwe
data voor de NPC-competitie van komend
seizoen 2020-2021. Deze staan hieronder:

NPC 2020-2021
De speeldagen van de NPC, seizoen 2020-2021, zijn inmiddels vastgesteld.
Noteer dus alvast in je agenda:
2020: 19 september, 3, 17 en 31 oktober, 7 en 21 november en 12 december;
2021: 9 en 23 januari, 6 en 20 februari, 6 en 20 maart en 10 april.
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Rinus van Stein,
uw woningstoffeerder,
daar voel je je thuis...
Hoofdstraat 26
2181 ED Hillegom
Tel: 0252 - 520 557
Fax: 0252 - 525 870
Mail: info@rinusvanstein.nl
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Van de bestuurstafel
Allereerst: Ons nieuwe onderkomen aan het Henri Dunantplein is een
succes! Er is zeer veel animo om daar te boulen. Voor de middagploeg
was het vanaf het begin zeer druk en gezellig. Ook hebben er veel
nieuwe leden zich aangemeld naar aanleiding van een stukje in de
Hillegommer maar zeker ook omdat ze langs liepen en zagen dat daarbinnen werd gebould.
Doordat er in de lengte 5 banen zijn (t/m 20 personen) en in de breedte 6 banen zijn (t/m 24
personen) zijn we beperkt in het aantal boulers die tegelijk kunnen spelen.
Afgelopen acht weken zijn er (gelukkig) veel leden geweest met als maximum 32. Dit is
eigenlijk teveel tegelijkertijd, de kans op ongelukjes is dan redelijk groot. Hiervoor wil het
bestuur niet aansprakelijk worden gesteld. Een voorstel om óók maandag- en/of woensdagmiddag als alternatief te gebruiken, werd niet echt omarmd. Er waren slechts vier mensen
die het wel zagen zitten, maar deze wilden ook op de andere dagen blijven boulen, mede
omdat het zo gezellig is. Dit is natuurlijk logisch, maar we zitten echt aan de limiet! Als er
geen animo is voor andere dagen, dan is er misschien te werken met tijdsblokken van
bijvoorbeeld 45 minuten, dan de volgende partij enzovoorts. Of nadat het spel is geëindigd,
de baan verlaten en dan direct plaats maken voor de volgende ploeg. Heeft u andere ideeën,
laat het ons weten!
Gezien het voorgaande, is het krijgen van een
nieuw boulodrome natuurlijk een hot item.
We hebben alweer diverse vergaderingen hierover
gehad over locatie, wensen (of eisen) en natuurlijk
over de financiële consequenties hiervan. Niets is
nog beslist maar de contouren worden steeds
duidelijker. Wat wil de gemeente en wat willen de verenigingen, daar proberen we een voor
iedereen aanvaardbaar compromis over te bereiken. Wel vinden wij dat het er nog steeds
gunstig uitziet. Onze droom is nog springlevend!
Nog een droom die werkelijkheid kan worden: Ons 2e team staat er dermate goed voor, dat
zij misschien al deze week kampioen kunnen worden (als alles meezit) en anders een
volgende keer. Het 1e team doet het ook voortreffelijk met een 3e plaats achter de teams
van hele grote verenigingen. Wij wensen beide teams dus heel veel succes met de komende
wedstrijden. Het is zeker de moeite waard om de thuiswedstrijden
in Lisse eens te komen bezoeken!
Als laatste wil het Bestuur alle nieuwe leden van harte welkom
heten en ze veel plezier wensen met het boulen.
Met vriendelijke groeten, Gerard Willemse.

Verslag 1e middag-mêlée van 2020 in de nieuwe binnenlocatie
Iedereen had weer zin om een wedstrijdje te boulen in het nieuwe jaar. Er waren 28 boulers
komen opdraven. Dat werd dus passen en meten op onze 6 banen! Het werden 2 tripletten
en 4 doubletten. Tini en Mart waren jarig geweest en boden ons een borrel aan. Het werd
dus een extra gezellige boel. Toch werd er fanatiek gestreden om de prijzen. Na twee
wedstrijden was de uitslag als volgt: 1: Cor Weijers 2 +17; gedeelde 2e plaats: Mart van
Rooden en Hanneke Willemse 2 +13; 3e: Marijke Roodzant 2 +12, 4e: Els Bleekroode 2 +9.
De aanmoedigingsprijzen gingen naar Theo vd Weijden en Jola Hartman.
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Van de CW
Samen met het Bestuur constateren wij van de CW
(Commissie Wedstrijdzaken) tevreden dat er volop
gebruik wordt gemaakt van onze fraaie nieuwe binnenlocatie aan het Henri Dunantplein. De avondploeg is
vrijwel steeds goed gevuld maar met de middagploeg
treedt er een probleem op dat geheel nieuw voor ons is: er zijn zoveel boulers die willen
deelnemen, dat die niet allemaal tegelijk kunnen spelen. Hier gaan we vast wel een
oplossing voor vinden...
Ook al door onze nieuwe binnenlocatie is een oude traditie weer in ere hersteld: de
maandelijkse winterontmoetingen met onze vrienden van DVV (De Vaste Voet uit
Sassenheim). De eerste is al achter de rug (op 29 januari) en de
volgende komt er alweer aan op woensdagavond 26 februari. Door het
kleine aantal banen kunnen ‘slechts’ twintig boulers deelnemen, tien
van iedere vereniging. De inschrijflijst voor de 26e is overigens al vol.
Houdt u er rekening mee dat er die avond niet vrij kan worden
gespeeld?
Namens de CW, Willeke.

Onze jarigen in februari, maart en april
05-02
06-02
14-02
15-02

Gitta Goedhart
Han Koning
Jola Hartman
Ronald Nap

17-02
18-02
19-04
28-02

07-03 Annet vd Does
07-03 Gerard Willemse
08-03 Jan de Landmeter
06-04
07-04
10-04
19-04

Marijke Roodzant
Wim de Greef
Luuk Heij
Corry van Leeuwen

09-03 Tom Meijer
27-03 Jan Lammerse

Hanneke Willemse
Jan vd Poel
Ton van Engelen
Jolande Timan

21-04 Jan Pieters
22-04 Bert Teeuw
25-04 Nico vd Lans

Wij wensen alle (toekomstige) jarigen (alvast) een héél fijne verjaardag toe!!!
Nieuwe leden:
- Ria vd Drift
- Joop vd Lans
- Tom Meijer
- Theo Weijden
- Co Weijens
- Jolande en Ed Timan
- Luuk Heij

Stationsweg 154-c
Hofduynlaan 45
Garbialaan 12
Avenbeeck 3
Floraplein 35
Stationsweg 154-e
Avenbeeck 110

Hillegom
Hillegom
Hillegom
Hillegom
Hillegom
Hillegom
Hillegom

Welkom nieuwkomer(s), wij wensen jullie een prettige tijd toe bij onze club!!!
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Ja ja, een Boule-puzzel (Filippine, moeilijk…)
Vul in de puzzel hiernaast de
antwoorden in zoals die
worden gevraagd. Het zijn
allemaal termen uit het
boulewereldje, maar wél
(meest) Franse termen.
Bij goede invulling ontstaat in
de grijze kolom van boven
naar beneden een term
waarmee de droom van de
meeste leden van JBH kan
worden omschreven.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Als de boule en de but strak tegen elkaar aan liggen
Plaats waar de boule op de grond komt na een worp
Andere (Franse) naam voor het butje
Spelsysteem pétanque van 2 tegen 2 spelers
Als je bij een schot alleen de bovenkant van de boule raakt
Alternatieve (Franse) naam voor het butje
Naam van het sportpark waar onze buitenlocatie is gelegen
Als bij een schot de schot-boule exact de plaats inneemt van de geraakte boule
De boog die een boule aflegt als die wordt geworpen
Internetadres van onze eigen website (van JBH dus)
Spelsysteem pétanque van 3 tegen 3 spelers

Oh echt? Was deze een tikje te makkelijk?
Nou, dan gaan we toch over op iets pittigers:

Een SUDOKU dan maar, wat zeg ik? TWÉÉ Sudoku’s!
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JBH in de media
Op de voorpagina van het
Hillegoms Nieuwsblad van
woensdag 18 december 2019
verzorgde journalist Bas de
Groot een levensgroot artikel
over ons nieuwe winteronderkomen
aan
het
Henri
Dunantplein 7, compleet met
fraaie foto. En dat willen we u
natuurlijk niet onthouden, zie
hiernaast.
Eén klein puntje van kritiek:
In het slotstukje “JBH zoekt
nog nieuwe leden” staat als
ons webadres vermeld:
www.jbh.nl
maar eh… dat
webadres bestaat helemaal
niet. Nou ja, het bestaat wel
maar je komt dan helemaal
niet uit bij ons cluppie maar
ergens heel anders…
Ons enig juiste webadres is:
www.jbhhillegom.com
Niettemin zijn we natuurlijk wél
bijzonder verguld met de
aandacht die Bas voor ons
nieuwe
winteronderkomen,
onze club én voor onze sport
had en natuurlijk willen wij hem
daarvoor vanaf deze plaats
hartelijk bedanken!
Dus Bas: driewerf bedankt
man!!!
Redactie Het Bouletin.
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Hervulstation van cartridges
Meer inkt in uw cartridges voor minder geld.
dinsdag t/m zaterdag
10:00 tot 18:00 uur
Cartridges ! 5.- p.stuk
Per set
! 17.50
HP
Klaar terwijl u wacht

Hillegom / Noordwijkerhout

Let op onze website en folder

Telefoon: 06 27 65 66 62
Info@btloodgieter.nl
www.btloodgieter.nl

Reparatie van Computers en Netwerkbeheer
www.teltools.nl

OPROEP

Mariastraat 6
2181 CT Hillegom
0252-532122

OPROEP

OPROEP

OPROEP

OPROEP

KOOP BIJ ONZE SPONSORS, DAN BLIJVEN ZE ONZE SPONSORS
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Verslag Tussen Sint en Kerst Toernooi
Op zaterdag 21 december organiseerde
onze CW voor de eerste keer dit toernooi.
Aangezien we dit winterseizoen geen
Kerstparcours of Oliebollenmêlée’s konden houden leek dit een alleraardigst
alternatief, en dat was het, zo bleek al snel.
Hoewel het aanvankelijk een beetje
miezerde, droogde het aardig op, maar de
temperatuur wilde maar niet echt stijgen
en dus was het noodzakelijk tussen de partijen door binnen in de kantine weer op
temperatuur te komen, daarbij geholpen door een heerlijke bak snert (waar we allemaal mee
begonnen), een kop warme chocolademelk met slagroom (wat zeer gretig aftrek vond) of
een andere hartversterker. Hierdoor steeg de stemming, die vanaf het begin toch al goed
was, tot soms ongekende hoogte. Ja ja, het was de hele dag een gezellige boel…
Er verschenen in totaal ruim 20 deelnemers die door akela Willeke (bedankt voor je leiding!),
werden verdeeld over de eerste partijen. Deze werden vanwege het frisse weer op tijd
gespeeld. Jan (de L.) verzorgde de keuken en Hanneke voorzag iedereen van natjes en
droogjes (bedankt beiden!).
Buiten brandde de vuurkorf (met hout afkomstig
van Giel - bedankt man - én van de sloop van een
vloer uit onze nieuwe binnenlocatie), hetgeen ook
nog eens voor een verhoogde sfeer zorgde.
Helaas was de draaiende wind niet erg gunstig
voor de rook, want die dreef, naarmate de dag
vorderde, steeds meer in de richting van de
toegangsdeur van de drukbezette kantine...
Na drie partijen was het tijd om de eindstand bij elkaar te tellen.
Ondertussen waagde menig deelnemer zijn of haar kans om bij
het Sjoel-boulen (of Boule-sjoelen…) hoge ogen te gooien. Dat
wisselde nogal eens, maar er waren er drie, die het maximum
aantal punten wisten te behalen, namelijk Aad, Jolanda en Kees
(vd W). Er moest dus een barrage aan te pas komen om een
winnaar vast te stellen. In de 1e barrage viel Aad af en in de 2e
barrage bleek Kees (vd W) het sterkst. Hij won dus deze ludieke
aanvulling op het programma, wat enkelen onder ons al eerder
hadden gespeeld bij de slotavond van de zomercompetitie.
Bij het (hoofd)toernooi bleek Aad de meeste punten te hebben
verzameld (3 +21), 2e werd Jolanda (3 +19) en de derde plaats
bleek
gedeeld te worden door Gitta en Jan
Lammers, die er beiden 3 wonnen met
een saldo van +15. Willeke had voor
een ruime voorraad prijsjes gezorgd,
zodat niet alleen de winnaars maar
ook heel veel andere deelnemers met
een prijs naar huis togen, maar niet nadat het nog lange tijd gezellig was in onze kantine...
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Iedereen, ook onze gasten uit Sassenheim, waren het erover eens: dit was een bijzonder
gezellig gebeuren geweest, ondanks de kou, en zeer zeker voor herhaling vatbaar.
Greetz, Gerrit (en het overzicht van de uitslagen, met de eindstand, staat hieronder).
#
1
2
3
5
6
8
9
11

Naam

Aad
Jolanda
Gitta
Jan L.
Hanneke
Ruud F.
Jola
Kees vd W.
Henk S.
Dick

1e pot

13
13
9
13
13
9
13
10
3
8

3
8
8
9
9
13
9
7
13
13

2e pot

10
13
12
13
13
10
13
13
12
2

2
5
1
5
5
2
9
5
1
10

3e pot

10
12
10
10
9
12
7
6
7
12

7
6
7
7
7
6
10
12
9
4

W.
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1

S.
21
19
15
15
14
10
5
5
-1
-5

#
10
12
13
14
15
17
18
19
20

Naam

1e pot

2e pot

3e pot

Jaap
7 10 13 9
6 12
Mart
8 13 9 13 10 7
Gerda
10 7
5 13 7 10
Renée
13 3
1 12 4 12
Corrie v.N. 9 13 5 13 9 7
Gerard
3 13 5 13 12 4
Corry v.L.
8 9
9 13 7 10
Jan P.
8 9
2 10 7 9
Carla
7 10 1 12 7 10
Giel
9 13 5 13 4 12
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W.
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

S.
-5
-6
-8
-9
-10
-10
-8
-11
-17
-20
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Het Olieboulentoernooi bij DVV
Op de allerlaatste zondag van het jaar 2019, op zondag 29 december,
organiseerden onze vrienden van DVV (De Vaste Voet) dit jaarlijkse
behendigheidsparcours, op hun buitenterrein achter De Wasbeek in
Sassenheim. Diverse hindernissen kwamen ons, Hillegommers, bekend
voor, aangezien we die jaren zelf hebben gebruikt in onze vorige binnenlocatie, tijdens de
welbekende kerstparcoursen. De Sassemers hebben daaraan in de afgelopen jaren diverse
“eigen” hindernissen toegevoegd en zo ontstond een bijzonder leuke mix van een 12-tal
hindernissen, waaraan vrijwel alle deelnemers bij tijd en wijle de handen vol hadden…
Wel héél erg leuk!

Er verschenen in totaal 35 deelnemers, waaronder een stuk of 10 van JBH. Terwijl de
dienstdoende akela’s Dick, Kees, Hans en André de deelnemers in groepjes van drie
verdeelden, genoot iedereen van een heerlijke kop snert waarbij roggebrood met spek werd
geserveerd. Voortreffelijk en bedankt Myriam! Zij had ook gezorgd voor de oliebollen en
appelflappen dus was een dubbel ‘driewerf bedankt’ zeker op z’n plaats!
En toen was het zover… de ‘wei’ in! Het weer bleef gelukkig droog en
ook de temperatuur viel eigenlijk best wel mee. En zo vermaakte
iedereen zich opperbest en was het al (veel te) snel tijd voor een riante
pauze. Daarna mocht iedereen nogmaals proberen om hun score uit de
eerste ronde te verbeteren. Sommigen slaagden daarin wonderwel (hè
Hanneke…), anderen hadden wat minder geluk.
Niettemin
konden
de
opperhoofden van dienst al
heel snel een eindstand
genereren (althans, dat
deed de computer voor
hen), waarna André kon beginnen met het
uitreiken van de prijzen. Toen echter bleek dat
iedereen prijs had, kon de stemming al
helemáál niet meer stuk...
Nadat iedereen een prijs van de welgevulde
prijzentafel had mogen uitzoeken, bleef het nog
geruime tijd bijzonder gezellig in de kantine van
DVV, daar achter De Wasbeek. Volgend jaar beslist weer, wij in ieder geval wél tenminste…
12

19e jaargang nº 1

Het Bouletin

Greetz, Gerrit Loderus (en hieronder staan de uitslagen met eindstanden; de foto’s zijn
gemaakt door Renée en door Hans en Myriam, bedankt lui!).
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Naam

Hanneke W
Dick D
Kees vd W
Harry W
Piet vd N
Jan L
Myriam M
Aad v N
Carla D
Gerrit L
Mart v R
12 Hans M

1e 2e Som
48 87
51 83
64 64
64 62
65 50
51 63
53 49
61 38
50 47
40 56
49 47
54 41

135
134
128
126
115
114
102
99
97
96
96
95

# Naam
13 Gerard W
Jolanda de V
Willeke L
16 Renée V
17 Linda A
18 Corrie H
19 Giel de Z
20 Jan vd P
21 Anita T
22 Piet vd B
23 Corry v N
Marcel H

1e 2e Som
38 55
49 44
46 47
46 46
41 49
44 44
47 40
46 40
55 30
40 43
43

3

39 42

93
93
93
92
90
88
87
86
85
83
81
81
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#
25
26
27
28
29
30
31

Naam

Dirk v G
Piet de B
Jan M
Bep vd B
Cor S
Henk K
Angela v H
Jola H
33 Toos
34 Megchelina
35 Andre A

1e 2e Som
56 21
37 39
35 39
38 31
34 30
32 31
31 30
31 30
38 21
28 30
45

0

77
76
74
69
64
63
61
61
59
58
45
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Zonder respect geen pétanque
Alweer enkele jaren geleden startte de NJBB een actie om meer
respect in het spelletje pétanque terug te brengen. Deze regels zijn
vandaag de dag nog steeds actueel. Daarbij werd aandacht gevraagd
voor de volgende gedragsregels:
Respect voor alle betrokkenen
Iedereen is welkom in de pétanque sport ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging,
kleur of seksuele geaardheid.
Eerlijk spel
Speel volgens de regels en toon waardering voor de scheidsrechters en wedstrijdleiders.
Sportief spel en positieve sfeer
Een compliment geven voor een goede bal (van je tegenstander) is heel normaal. Elkaar
aanspreken op ongewenst gedrag ook.
Promoot de sport pétanque
Alcohol? Ná afloop van een wedstrijddag. Dus niet tijdens en tussen de wedstrijden.
Emoties de baas
Schelden, vloeken, discrimineren en pesten horen niet thuis op en rond de baan.
Coachen vanaf de zijlijn
Coachen is de taak van coaches. Familie en vrienden moedigen aan.
Troep in de prullenbak
Ga zorgvuldig om met de clubaccommodatie en laat de baan netjes achter.
Beleefdheid
Schud de hand van je tegenstander(s) voor en na de
wedstrijd.
Neem bovenstaande regels in acht!
Binnen elke vereniging zijn er beslist mensen die
dergelijke situaties wel herkennen.
Doe er iets aan! Onze sport is voor iedereen een hobby,
hou het dus leuk!

Verliezers stoppen wanneer ze moe zijn.
Winnaars stoppen wanneer ze gewonnen hebben.
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Achtste verslag van JBH-1 uit de NPC

11-01-‘20

De feestdagen waren voorbij en ook de jaarwisseling achter de rug. En
zo begonnen we aan de tweede helft van de competitie in de NPC
(Nationale Pétanque Competitie). We moesten die dag uit tegen PUK
(Pétanque Union Kennemerland) in Haarlem. Thuis, nou ja, in Lisse
dan, hadden we echt nipt verloren waar een gelijkspel de verhoudingen
beter zou hebben weergegeven, dus wilden we nu gaan proberen dat te bewerkstelligen.
Nou waren we met z’n allen niet 100% fit, de ribben van Ruud waren wat gevoelig (tja, dat
komt ervan als je in Zuid-Afrika met een bootje gaat spelen…) en sommige anderen van
ons waren ook niet helemaal lekker (eh, nou ja, qua lichamelijke gezondheid dan hè…).
In de eerste (doubletten)ronde speelden Jan en ik tegen Hans en Ron. We speelden in de
hal na binnenkomst direct rechts, waar vrijwel geen grind op een verende onderlaag lag en
inderdaad, dat waren apenbanen, echt waar. Losse steentjes lieten ook een regelmatig je
boule links of rechtsaf slaan, vreselijk! Wat een drama. Nou liep ons schot ook niet echt
lekker (zeg maar gerust slecht) maar plaatsend kwamen we er ook helemaal niet aan te
pas, dus viel er bijzonder weinig eer te behalen voor ons. Via alleszeggende tussenstanden
van 1-7 en 4-10 verloren we volkomen terecht met 4-13.
Gelukkig hadden Willeke en Ruud wél gewonnen (13-8) en ook Ria en Richy wonnen hun
partij (ook 13-8) en dus leidden we met 2-1 in de tussenstand!
In de volgende (tripletten)ronde speelden
Richy, Ria en Ruud samen, maar die konden
geen vuist maken en bovendien had PUK echt
ontzettend ongelofelijk veel mazzel en dus
verloren ze, met 4-13. Ook Jan, Willeke en
Fred hadden het in hun strijd heel erg lastig en
óók al bijster weinig geluk en ook zij verloren hun partij (8-13). En dus stonden we ineens
achter in de tussenstand, met 2-3 dus. Dat was niet wat we hadden gehoopt…
In de slotronde (doubletten) speelden Fred in ik tegen (voor mij alweer) Hans en Ron. We
gingen heel goed van start en kwamen met 11-1(!) voor. Niet omdat wij nou zo goed
speelden maar zij speelden nóg slechter; Ron raakte echt helemaal niks meer en Hans
kwam vaker niet dan wel in de buurt van de but. We hoefden dus bijna niet te schieten en
konden rustig onze puntjes pakken. Tótdat zij ineens en totaal onverwacht een serie van
zes scoorden (11-7) en daarna nóg wat gelukspuntjes (11-9). We pepten elkaar maar eens
even flink op maar nog lukte er vrijwel niks.
JBH Hillegom
Tot ons grote geluk duwde Hans met zijn allerlaatste boule ons op punt, anders waren zij uit
geweest (nu 12-9 voor ons), pfoei… Wij ook wat
geluk... In de laatste mène hadden zij nóg meer
pech en scoorden wij de laatste punt dankzij
een echte wereldbal van Fred (13-9 winst). Dus
wij eindelijk ook weer eens wat geluk!
Jammer genoeg hadden Willeke en Ruud
kansloos verloren (1-13) en ook Ria en Richy
verloren onverwacht ruim (2-13) waardoor we
deze dag met 3-5 verloren, terwijl ook nu een
gelijkspel er echt wel had ingezeten. Jammer…
Greetz, Jan en Ria, Richy, Ruud, Fred, Willeke en Gerrit.
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Uit de NPC: De Boel de Boule3 - JBH2/DVV2

(11-01-2020)

Vandaag de “verre” reis naar Roelofarendsveen om tegen De Boel de
Boule te spelen. Zij zijn als koploper in onze poule de tweede helft van
de competitie ingegaan na ons gelijkspel in de laatste wedstrijd van
2019. De thuiswedstrijd tegen hen was in een 4-4 gelijkspel geëindigd.
Vandaag misten we Jan Lammerse en Jolanda de Vries. Jola Hartman
was weer terug. Els Bleekrode complementeerde het team dat voor deze dag bestond uit:
Aad en Corrie van Nieuwkoop, Els Bleekrode, Gerda Warmerdam, Giel de Zwart en Jola
Hartman. De teamsamenstelling in de eerste ronde doubletten was:
Team 1: Aad en Corrie; Team 2: Gerda en Jola; Team 3: Giel en Els.
Aad en Corrie waren als laatste klaar met hun partij, maar
haalden met 13-10 wel de overwinning binnen. Ook Jola en
Gerda wonnen hun partij. Met 13-5 waren zij te sterk voor
hun tegenstanders. Els en Giel verkochten hun huid duur,
maar verloren uiteindelijk hun partij ruimschoots met 2-13.
Met een 2-1 voorsprong de triplet ronden in.
De triplet ronde speelden we met de volgende teams:
Triplet 1: Aad en Corrie en Jola; Triplet 2: Gerda, Giel en Els.
Aad, Corrie en Jola waren snel klaar met hun partij. Binnen een half uur hadden zij hun
tegenstander met 13-1 op de rug liggen. Gerda, Giel en Els maakten er weer een lange
partij van. Helaas konden zij deze niet met een overwinning afsluiten, ze verloren: 13-9.
De slotronde met drie doublet partijen gingen we dus in met een 3-2 voorsprong.
De samenstelling van de teams in deze ronde doubletten was:
Doublet 1: Aad en Corrie; Doublet 2: Gerda en Jola; Doublet 3: Els en Giel.
Gerda en Jola waren als eerste klaar met hun partij en behaalden met 13-1 een klinkende
overwinning. Een gelijkspel was in elk geval veiliggesteld. Aad en
Corrie stelden de overwinning veilig door hun partij met 13-8 te
winnen. Helaas konden Giel en Els niet de kers op de taart zetten.
In een partij met een wisselvallig scoreverloop verloren zij
uiteindelijk met 9-13.
Een 5-3 overwinning dus en vanaf vandaag zijn we de nieuwe
koploper in onze poule met één punt voorsprong op naaste
concurrent De Boel de Boule.
De volgende ronde is op 18 januari 2020. Dan de thuiswedstrijd
tegen JBC Zoetermeer.
Jan de Landmeter.

Oké dan, een Mopje dus

(uit Voetnoten, clubblad van DVV)

Oma is 100 jaar geworden. Voor die gelegenheid komt de burgemeester bij
haar op bezoek. “U leeft nu honderd jaar,” zegt de burgemeester, “wat is in
al die honderd jaar nu de grootste verandering in uw leven geweest?”
Zonder een seconde na te denken, zegt oma: “De dokter.” “De dokter?”
vraagt de burgemeester verbaasd. “Ja,” zegt oma: “Toen ik 20 jaar was, zei
de dokter: ‘helemaal uitkleden en ga maar liggen’. Toen ik 40 jaar was, zei
de dokter: ‘bloesje uit en ga maar zitten’. En toen ik 80 jaar was, zei de dokter:
‘Steek uw tong maar uit en blijft u maar staan...”
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www.pietersbouwtechniek.nl

Zelfstandig thuis
blijven, maar
toch wat hulp of
ondersteuning
nodig? Wij
helpen u graag!

HOZO zorgt
voor Hillegom,
ook thuis!
● Open Eettafel en
Avondrestaurant
● HOZO Servicepas
● Personenalarmering
● Huishoudelijke hulp
● Persoonlijke verzorging en
verpleging
● Begeleiding, individueel en in
groepsverband
● Eerstelijns verblijf
● Moderne woonzorgcentra
Bloemswaard | Parkwijk | Maronia | Zorg Thuis
Garbialaan 3 Hillegom | 0252 - 576 500
info@hozo.nl | www.hozo.nl
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Wij bieden huishoudelijke hulp,
wijkverpleging en
begeleiding thuis. Met
en zonder indicatie
mogelijk. Meer zorg
en ondersteuning
nodig? Dan is het
volledig zorg- en
dienstenpakket (vpt)
wellicht iets voor u.
U bent van harte
welkom voor
een vrijblijvend
gesprek met onze
cliëntconsulent,
Annemieke Schagen.
Voor een afspraak of
advies: 0252 – 576 500,
a.schagen@hozo.nl.
Voor meer informatie
kunt u ook terecht op
onze website:
www.hozo.nl.
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Negende verslag van JBH-1 uit de NPC
Op zaterdag 18 januari speelden we in de NPC weer eens een keer ‘thuis’
bij LBF (Les Boules Fleuries) in Lisse. Tegenstander was onze naaste
concurrent De Boel de Boule uit Roelofarendsveen, dat op 3 punten één
plaats boven ons stond. In de eerste seizoenshelft hadden we met 4-4 gelijkgespeeld, waar
er voor ons gevoel meer had ingezeten, en dus waren we nu gebrand op een beter resultaat.
In de eerste (doubletten)ronde speelden Jan en ikzelf tegen Niek en Ruud. Die eerste
kenden we nog niet maar toonde zich al snel een vrij goede plaatser. De tweede, zoon van
de ons bekendere René Vork, schoot wisselend maar voldoende raak om het ons flink lastig
te maken. We kwamen dan ook (te) langzaam op gang en hadden moeite hun scores bij te
benen. Via 0-3 en 5-7 liepen we dankzij een afgrijselijke dip tegen een 5-12 achterstand aan
en dat bleek teveel voor ons. Met 5-13 leden we een terechte maar te ruime nederlaag aan.
Gelukkig hadden Ria en Richy wél gewonnen (13-7) en Willeke en Ruud maakten helemaal
gehakt van hun tegenstanders: 13-1. We leidden de dans dus met 2-1.
In de volgende (tripletten)ronde speelden Willeke, Ruud en ik
tegen Abdi, Niek en Ruud. Die eerste bleek een uitermate
aimabele man maar hij plaatste wat wisselvallig. Deze ronde
bleek Ruud (eh, niet onze Ruud…) niet echt lekker op schot en
hoewel we aanvankelijk op achterstand kwamen (0-5) herstelden
we ons uitstekend met drie cruciale series van respectievelijk 3,
5 en 4 punten. Doordat zij slechts enkele verdwaalde puntjes
bijeenscharrelden was de stand 12-5 voor ons. Ze slaagden erin
nog tweemaal een puntje te scoren maar door echt goed spel van
ons wonnen we terecht en soeverein deze pot met 13-7.
Jammer genoeg zagen Richy, Jan en Ria geen kans de (toch min
of meer verwachte) overwinning binnen te slepen (9-13) en daarmee was de tussenstand
3-2 in ons voordeel geworden.
In de slotronde (doubletten) speelden Ria en ikzelf tegen René en Tiny. Eerstgenoemde
was niet echt lekker op schot en ook Tiny hadden wel weleens beter zien plaatsen. Helaas
speelden wijzelf nóg slechter en dus keken we steeds tegen een (gelukkig kleine)
achterstand aan (2-3 en 6-7). Op 9-10 zat er nog steeds geen verbetering in en besloten we
van rol te wisselen. Veel te laat natuurlijk, maar ons spel verbeterde hierdoor wel. Beteuterd
zagen we echter dat Tiny vanaf toen wél vaker de but wist te vinden en ook René schoot
vaker raak dan in het begin en dus schoten we er per saldo niet veel mee op. Omdat ons
scoreverloop puntje voor puntje was geweest, was iedereen al klaar toen wij aan het einde
kwamen van deze spannende partij. Helaas zagen we geen kans onze score uit te breiden
en dus was verlies onvermijdelijk (9-13), waar er voor ons gevoel meer had ingezeten...
Maar wat denk je? Zowel Willeke en Ruud (13-6) als Jan en Richy (13-10) hadden hun partij
gewonnen en dus wonnen we deze dag met 5-3! En dat bleek dus hun eerste verlies dit
seizoen. Zelfs tegen de beide koplopers hadden ze
nog gelijk gespeeld, maar ja, tegen ons dus niet…
We bedanken onze trouwe supportersschare, Jan,
Wim en Han, voor hun bezoek en aanmoedigingen.
Deze werden, als altijd, door ons zeer op prijs gesteld!
Greetz, Richy, Jan en Ria, Ruud, Fred (afwezig),
Willeke en Gerrit.

19

19e jaargang nº 1

Het Bouletin

Uit de NPC: JBH2/DVV2 - JBC Zoetermeer

(18-01-2020)

Vandaag in de NPC (Nationale Pétanque Competitie) de wedstrijd tegen
JBC Zoetermeer. De uitwedstrijd was door ons met 5-3 gewonnen. Wat
zou het vandaag worden? Om onze koppositie te consolideren was
winnen noodzakelijk. Vandaag bestond ons team uit Aad en Corrie van
Nieuwkoop, Giel de Zwart, Jolanda de Vries, Jan Lammerse, Gerda
Warmerdam en Jola Hartman.
De eerste ronde doubletten waren de teams:
Team 1: Aad en Corrie; Team 2: Gerda en Jola; Team 3: Jan en Jolanda.
Aad en Corry moesten op een gladde harde baan spelen. Niet direct hun ondergrond. Dat
was wel te zien aan de uitslag. Zij verloren hun partij met 6-13. Jola en Gerda namen een
ruime voorsprong: 12-1. Maar het laatste punt scoren was toch nog een obsessie. De
tegenstanders kwamen puntje voor puntje terug. Maar verder dan 7 punten lieten ze de
tegenstander niet komen. Met 13-7 trokken ze de partij naar zich toe. Jan en Jolanda
maakten er een lange partij van. Een partij waar zij uiteindelijk met 10-13 aan het kortste
eind trokken. Conclusie: met een 1-2 achterstand de ronde tripletten in.
De tripletten teams waren:
Triplet 1: Aad, Jolanda en Jola; Triplet 2: Gerda, Giel en Gerda.
Deze ronde stond in het teken van minimaal 2 keer winnen om
de stand in ons voordeel om te buigen. Helaas ging die vlieger
niet op. Aad, Jolanda en Jola wonnen hun partij met 13-3, maar
helaas verloren Gerda, Jan en Giel hun partij met 11-13. Met
een 2-3 achterstand en niet met een 3-2 voorsprong de laatste
ronde van 3 partijen doubletten in, met de opdracht om deze
partijen te winnen en zo de overwinning toch nog veilig te stellen.
Aad en Corrie waren de eersten die aan de opdracht voldeden. Zij veegden hun tegenstanders van de baan met 13-1. Als tweede stapten Jolanda en Giel van de baan. Zij hadden
hun partij met 13-10 gewonnen. Iets waar het aanvankelijk niet naar uitzag. Na een
behoorlijke achterstand knokten zij zich puntje voor puntje terug in de wedstrijd met als
uiteindelijk resultaat de al genoemde 13-10 overwinning. De tussenstand was nu dus 4-3 in
ons voordeel geworden. Het zou van de partij van Gerda en Jola afhangen wat het
eindresultaat uiteindelijk zou worden: een 5-3 overwinning of een 4-4 gelijkspel.
Deze partij had een grillig verloop wat betreft de stand, dan weer een voorsprong, dan weer
een achterstand, dan weer een gelijke stand. Op een geven ogenblik stond de tegenstander
op voorsprong (11-12). De situatie in die mène was zodanig dat ondergetekende echt geen
cent meer gaf voor een goede afloop en al naar zijn tablet was gelopen om zijn verslag af
te ronden en te melden dat zij hun partij met 11-13 hadden verloren en het eindresultaat
uiteindelijk een 4-4 gelijkspel was. Maar het duurde wel heel erg lang voor de spelers en
toeschouwers uit de hal terugkwamen. Uiteindelijk maar even wezen kijken en was nog nét
getuige van de vreugde van de 13-12 overwinning die Gerda en Jola
letterlijk uit het vuur hadden gesleept!
Het gevolg was hierdoor wel, dat ik mijn verslag moest corrigeren.
Maar hé, dat heb ik natuurlijk met veel plezier gedaan... Een 5-3
overwinning en de koppositie verlengd! De volgende wedstrijddag is
op zaterdag 1 februari en dan uit tegen Grand Cru in Leidschendam.
Jan de Landmeter.
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Ontmoeting met DVV
Op woensdagavond 29 januari ontvingen we onze
vrienden van DVV (De Vaste Voet uit Sassenheim)
in onze nieuwe binnenlocatie aan het Henri Dunantplein voor een gezellig avondje boulen. Net als wij,
toen wijzelf voor de eerste keer binnenkwamen,
toonden zij zich aangenaam verrast door de fraaie
ruimte en vooral door de hoogte daarvan. Door het
kleinere vloeroppervlak zijn we weliswaar van 8
naar 5 (of 6) banen gegaan maar qua hoogte zijn we er beslist flink op vooruit gegaan.
Vanwege het kleinere aantal banen kunnen we slechts 5 (of 6) partijen tegelijk laten spelen
en dus was er van onze beide verenigingen een tiental leden, in totaal dus 20 deelnemers,
die sportief streden voor de eeuwige roem.
Willeke, die de regie in handen had (waar nodig
ondersteund door mede-CW-er Ruud, bedankt
beiden!), verzorgde de indeling van iedereen en
daarna werden er drie partijen gespeeld, op tijd, in
steeds wisselende samenstelling. Jan (de L) had
de provisorische bar voor zijn rekening genomen
en deed dat meer dan uitstekend (bedankt man!).
Toen hij ook nog eens zorgde voor lekker gevulde
schalen met kaas, worst en heerlijke (snoep)
tomaatjes, was het helemaal voor elkaar…
In een bijzonder gemoedelijke en gezellige sfeer werden de duels gestreden en iedereen
had het (vaak hoorbaar) uitstekend naar de zin.
Nadat alle partijen waren gespeeld, was er ook
nog een eindstand, met als winnaars:
Bij DVV:
Bij JBH:
1e Hanny
3 +32
1e Fred
3 +31
e
e
2 Joop
2+8
2 Gerda
3 +29
3e Renée 2 + 6
3e Ruud
3 +26
Willeke had voor deze eerste zes geëindigde
deelnemers voor leuke prijsjes gezorgd en die
werden door de winnaars in dank aanvaard.
Nou, en vervolgens bleef het nog heel lang heel erg gezellig in die kleine kneuterige ruimte
die enkele vrijwilligers van JBH (bedankt lui!) hebben omgetoverd tot een fraaie kantine.
Greetz Gerrit (en de foto’s zijn deze keer gemaakt door Willeke, bedankt!).
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Tiende verslag van JBH-1 uit de NPC
Het nieuwe jaar was alweer een maand oud toen we op zaterdag 1
februari in Lisse een ‘thuiswedstrijd’ speelden in de NPC (de Nationale
Pétanque Competitie) tegen laagvlieger Bulderbaan uit Amstelveen.
De uitwedstrijd hadden we weliswaar met 8-0 gewonnen maar toch waren we beducht voor
onderschatting. De boule is tenslotte nog altijd rond en het is pas afgelopen bij 13 punten…
In de eerste (doubletten)ronde speelden Ria en ik tegen Lina en Dorien. Door goed en
geconcentreerd spel namen we een snelle voorsprong van 6-1 en 8-2 maar toen verscheen
de klad ten tonele. Op 10-10 besloten we tot een wissel en dat had succes. We worstelden
ons onder de dip uit en wonnen uiteindelijk met 13-10, terecht vonden we zelf…
Ook Willeke en Ruud hadden gewonnen (ook met 13-10) maar Jan en Richy hadden vrij
onverwacht verloren met 10-13 en dus leidden we de dans met 2-1.
In de tweede (tripletten)ronde speelden Ria, Richy en
ikzelf tegen het echtpaar Tineke en Thomas, aangevuld
met Theo. We begonnen optimaal met een serie van 5
maar toen lukte er niet veel meer. Op 6-8 beraadde we
ons op wat we aan het doen waren en dat resulteerde in
een fraaie 12-8 voorsprong. We hádden het uit kunnen én
moeten maken, maar ja, die boule is rond hè… Op die
stand gebeurde er van alles.
Wij lagen op twee of drie punten maar hadden geen
boules meer, zij hadden nog vier boules. Theo besloot te schieten maar faalde hopeloos.
Maar hij raakte wél de but en die kwam tegen een andere boule
en vloog de vrije ruimte in. Op bijna twee meter lagen zij nu
ineens op twee punten… Ze plaatsten er natuurlijk moeiteloos
drie bij en scoorden dus een serie van 5, waardoor we met 1213 volledig onverwacht verloren, gloeiende, gloeiende…
Erger was nog, dat Willeke, Ruud en Jan ook (nogal ruim)
verloren (3-13) en dus kwamen we achter in de tussenstand
met 2-3. Ai ai, dat paste niet echt in onze plannen…
In de slotronde (doubletten) besloten we de teams van de
eerste ronde te handhaven, en dus speelden Ria en ik weer tegen Lina en Dorien. Deze
partij leek wel heel erg veel op onze eerste
krachtmeting: 3-0 voor, 3-5 en 8-10 achter en op 1010 scoorden wij een kleine serie en wonnen (weer)
met 13-10. Maar het was wel een lange partij geweest
en nog heel erg spannend ook…
Richy en Jan waren toen allang van de baan gestapt
met winst (13-5) en ook Willeke en Ruud hadden (weer) gewonnen, nu met 13-12, en dus
wonnen we vandaag moeizaam en nipt met 5-3!
Tjonge jonge, dat was écht op z’n r**t… Die
Amstelveners hadden het ons bijzonder moeilijk
gemaakt, maar enigszins fortuinlijk hadden wij
het geluk nu eens aan ónze zijde. Wellicht had
een gelijkspel de onderlinge krachtverschillen beter tot uitdrukking gebracht, maar ja…
We bedanken onze vaste supporters Jan, Els en Peter! Greetz, Richy, Ruud, Fred (afwezig),
Jan en Ria, Willeke en Gerrit (en de foto’s zijn deze keer gemaakt door Els, bedankt Els!).
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Verslag uit de NPC: Grand Cru ’82-3 – JBH-2/DVV-2

(01-02-2020)

Vandaag in de NPC (Nationale Pétanque Competitie) de uitwedstrijd
tegen Grand Cru '82-3 uit Leidschendam. De thuiswedstrijd was door ons
met 6-2 gewonnen. We waren compleet. Zeven spelers/speelsters dus.
Het team dat vandaag met maar één opdracht het veld werd ingestuurd,
namelijk: WINNEN, waren Aad en Corrie van Nieuwkoop, Giel de Zwart,
Jolanda de Vries, Gerda Warmerdam, Jola Hartman en Jan Lammerse.
Hetgeen voor vandaag inhield dat we moesten rouleren.
In de eerste ronde doubletten waren de teams:
Team 1: Aad en Corrie; Team 2: Jan en Giel; Team 3: Gerda en Jola.
Jolanda deze ronde dus vrij. Aad en Corrie waren als eerste klaar met hun partij. Na een
aanvankelijke voorsprong keken zij opeens aan tegen een 12-6 achterstand. Met een mène
van 6(!) punten trokken zij de stand gelijk om vervolgens in de slot mène met 13-12 de
overwinning binnen te halen. Jola en Gerda kwamen als tweede de kantine binnen. Ook zij
haalden de partij naar zich toe met een 13-4 overwinning. Jan en Giel
kwamen als laatste binnen. Ook met een grote glimlach, want de
overwinning was met 13-9 binnengehaald, waarbij ze in de laatste
mène, die de tegenstander was begonnen, maar één bal hoefden te
gooien. Er was nog ruimte genoeg tussen de liggende bal van Jan,
maar de tegenstander gooide er hun laatste 5 ballen op stuk... Nou,
dat betekende dus een 3-0 voorsprong in de tussenstand.
De triplettenteams waren:
Triplet 1: Aad, Jolanda en Jola; Triplet 2: Gerda, Giel en Jan.
Corrie deze ronde dus vrij. Na een stroef begin, waren Aad, Jolanda
en Jola het eerste klaar. Soepel ging het uiteindelijk naar 13-5. De partij van Gerda, Giel en
Jan werd een lange partij. Een partij die ze uiteindelijk met13-9 wonnen.
Met een 5-0 voorsprong de laatste ronde doubletten in. En aan de opdracht was voldaan!
Twee punten voor de competitie waren binnen.
De laatste ronde konden we dus vrijuit spelen. Geen druk meer.
De teams, met Gerda op de bank, waren:
Team 1: Aad en Corrie; Team 2: Jan en Jolanda; Team 3: Giel en Jola.
Deze laatste drie partijen waren slechts voor de statistieken want de punten voor de
competitie waren al binnen. Aad en Corrie maakten er via een 13-7 zege 6-0 van. Jan en
Jolanda kwamen goed terug van een achterstand en kwamen met
12-11 voor. Jammer genoeg produceerden de tegenstanders in de
daaropvolgende mène twee punten waardoor de partij met 12-13
verloren ging. Giel en Jola waren als laatste klaar maar haalden wel
de partij met 13-10 binnen. Uiteindelijk dus een 7-1 overwinning!
De volgende wedstrijd is op 15 februari en dan op onze ‘thuisbasis’
in Lisse tegen Waddinxveen.
Jan de Landmeter.

Mmm, kleine ruimte maar wél een Mopje
Jantje vraagt: "Mama, waarom heb jij grijze haren?" Moeder antwoordt: "Tja, dat krijg je als
je kinderen heel erg ondeugend zijn." Jantje: "Aha, vandaar dat oma helemaal grijs is!"
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Verslagje van de mêlée van 4 februari
Er waren deze middag minder deelnemers dan de vorige keer,
maar nog altijd 22 boulers. Na het indelen van de partijen werd
er flink gestreden voor een goed resultaat.
De einduitslag was: 1e Nico vd Lans, 2 +18!
Gedeelde 2e plaats: Ruud Feije en Ed Timan, 2 +15. Ondanks dat er meerderen waren met
behoorlijke positieve scores werden alleen nog twee aanmoedigingsprijzen uitgedeeld.
Gerard Willemse.

Uit de NPC: JBH2/DVV2 - JdB Waddinxveen 2

(15-02-2020)

Vandaag in de NPC (Nationale Pétanque Competitie) de thuiswedstrijd
tegen onze opponenten uit Waddinxveen. De uitwedstrijd was in een 4-4
gelijkspel geëindigd. Ingeval wij zouden winnen en onze concurrenten uit
Vlaardingen verliezen, dan zouden we vandaag al het kampioenschap
kunnen binnen halen. Maar gezien het verloop van de uitwedstrijd zal het
geen makkelijke middag worden. Jolanda de Vries was afwezig en zal dat de rest van deze
competitie ook zo zijn in verband met een operatie aan haar knie.
De eerste ronde doubletten waren de teams: Team 1: Aad en Corrie van Nieuwkoop; Team
2: Gerda Warmerdam en Jola Hartman; Team 3: Jan Lammerse en Giel de Zwart.
Aad en Corrie waren als eerste van de baan. De hele partij liepen zij tegen een achterstand
aan te kijken, maar haalden uiteindelijk met 13-11 toch de zege binnen. De volgende partij
die was afgelopen was die van Jan en Giel. Vanaf het begin keken zijl tegen een behoorlijke
achterstand aan, maar gaven de strijd niet op. Uiteindelijk trokken zij met 7-13 toch aan het
kortste eind. Gerda en Jola maakten er weer een lange partij van.
Na een voorsprong van 5 punten moesten zijn met 11-13 toch de zege aan de
tegenstanders laten. Met een 1-2 achterstand de ronde tripletten in.
De tripletten teams waren: Triplet 1: Aad, Jan de Landmeter en
Jola; Triplet 2: Gerda, Giel en Jan Lammerse. Corrie deze ronde
vrij en dus tijd om weer een puzzeltje op te lossen. Jola, Jan en
Aad begonnen moeizaam en tot 5-5 ging het gelijk op. Daarna
ging het bij de tegenstander moeizamer en kon de
overwinning worden binnengehaald met toch nog ruime
cijfers: 13-5. Gerda, Jan en Giel maakten er weer een lange
partij van. Na een aanvankelijke ruime voorsprong kwam er, naarmate de wedstrijd tegen
het einde liep, een achterstand op het bord te staan. Deze achterstand kon niet meer worden
ingehaald. Helaas 9-13 verlies.
Met een 2-3 achterstand de laatste ronde doubletten in. De doubletten teams waren:
Team 1: Aad en Corrie; Team 2: Gerda en Jola; Team 3: Giel en Jan.
Bij Gerda en Jola was de schwung helemaal eruit. Kansloos gingen ze met 113 ten onder. Een overwinning deze dag zat er dus niet meer in. Hooguit nog
een gelijkspel. Aad en Corrie hielden die hoop levend door hun partij met 13-5
te winnen. Alles ging nu af van de partij van Giel en Jan. Helaas verloren Giel
en Jan hun partij ook: 12-13. De eerste nederlaag deze competitie was een feit.
5-3. Met zekerheid geen kampioen vandaag. Nu afwachten wat de concurrent
heeft gedaan. De volgende wedstrijd is op zaterdag 29 februari, uit tegen JBC Vlaardingen.
Jan de Landmeter.
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Elfde verslag uit de NPC van JBH-1
Op zaterdag 15 februari speelden we “uit” tegen De Stetters uit
Castricum. Ze hebben geen eigen hal en spelen hun thuiswedstrijden
in… Lisse! En dus bonden we in de hal van LBF (Les Boules Fleuries)
de strijd aan met deze lastige tegenstander. Vorige speeldag hadden ze knap gelijk
gespeeld tegen de nummer 2 in onze poule, Le Biberon. Weliswaar hadden we in onze
‘echte’ thuiswedstrijd met 6-2 van ze gewonnen, maar toen waren enkele spelers van
vandaag er niet bij, zoals we zouden merken… Het zou dus moeilijk worden vandaag...
In de eerste (doubletten)ronde speelden Ria en ik
tegen Nel en Jaap. Nel plaatste nogal wisselend
maar Jaap niet en bovendien schoot hij ook best
aardig. Al snel kwamen we op een 0-4 achterstand,
scoorden een kleine serie en op 6-8 waren we
dichtbij. We beseften echter dat het niet genoeg
was en besloten tot een wissel. En jawel, dat hielp.
We stonden de but niet meer af, speelden verder
goed en wonnen afgetekend met 13-8.
Jammer genoeg hadden Fred en Ruud nipt
verloren (11-13) maar Jan en Richy hadden wél
gewonnen en dus leidden we in de tussenstand met 2-1. Nou, mooi op schema dus…
In de volgende (tripletten)ronde speelden Ria, Richy en
ikzelf tegen Lida, Els en Kees. Die laatste schoot werkelijk
alles en ook Els kon goed schieten. Helaas kwamen wij
niet echt lekker op gang en hoewel we een 0-5
achterstand bijna wegpoetsten tot 9-10, kregen we
uitgerekend op dat moment een serie van drie tegen en
we verloren dus, met 9-13.
Gelukkig wonnen Fred, Willeke en Ruud wél, met 13-9, en
dus stonden we nog voor: 3-2. Nog steeds op schema…
In de slotronde (doubletten) speelden Ria en ik weer
samen, nu tegen Kees en Hans. De boomlange Kees schoot nog steeds vrijwel foutloos en
Hans plaatste beter dan wij samen en dus keken we na verloop van tijd tegen een 0-11(!)
achterstand aan. We hadden toen al enkele malen van rol gewisseld, maar het hielp
allemaal niets. We scoorden nog wel een verdwaald puntje maar daar bleef het helaas bij,
1-13 verlies… au, au, au.
Jammer genoeg hadden ook Jan en Richy vrij kansloos
verloren (5-13) maar nog erger was het uiteindelijke verlies
van Willeke en Ruud (7-13) waardoor we met 3-5 verloren…
Een complete offday dus van ons allemaal maar er zat
gewoon niet meer in vandaag, aan het slot dan. Gloeiende…
Maar, niettemin bedanken we onze supporters: Mart, Wim,
Jan, Han, Hanneke en Gerard, Nel en Nico, van harte voor
hun steun. Jammer genoeg konden we vandaag geen vuist
maken, althans, in de slotronde dan, dus... Aaargh!
Greetz, Ruud, Fred, Jan en Ria, Richy, Willeke en Gerrit
(en op de volgende pagina staat de tussenstand in beide NPC-poules).
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Tussenstand NPC 3e Divisie per 15-02-2020
#

1
2
3
4
5
6
7
8

Gesp.

Vereniging

Le Biberon 1
PUK 2
JBH 1
De Boel de Boule 1
De Spaanse Ruiter 1
Atlantic Boules 1
JdB De Stetters 1
JBV Bulderbaan 1

Winst Gelijk Verlies Punten

11
11
11
11
11
11
11
11

8

2

1

8

2

1

5

2

4

3

6

2

3

5

3

3

1

7

2

2

7

1

2

8

18
18
12
12
11
7
6
4

Saldo
Saldo
Punten

28

233

18

185

6

-20

4

57

-6

-20

-6

-66

-18

-162

-26

-207

Tussenstand NPC 6e Divisie per 15-02-2020
#

1
2
3
4
5
6
7
8

Gesp.

Vereniging

JBH 2 / DVV 2
JBC Vlaardingen 5
Waddinxveen JdB 2
De Boel de Boule 3
PV Gouda 5
JBC Zoetermeer 4
Grand Cru '82 3
Vrij

Winst Gelijk Verlies Punten

10
9
9
10
9
8
9
0

6

3

1

5

2

2

4

4

1

4

2

4

3

3

3

1

1

6

1

1

7

0

0

0

15
12
12
10
9
3
3
0

Saldo
Saldo
Punten

16

128

12

101

8

59

2

26

4

-35

-10

-24

-32

-255

0

0

Een bedankwoordje
Lieve boulers van JBH
Na alle mooie woorden en kaartjes willen wij jullie hartelijk bedanken daarvoor.
Het geeft ons kracht en steun in deze moeilijke tijd die nog gaat komen.
Met vriendelijke groet, Fred en Trudy Smit.

Het project Frankrijk
Groep 4 van de Daltonschool hield afgelopen
week het “project Frankrijk” en jawel, daar hoort
natuurlijk Jeu de Boules bij! Butjes en boules
waren snel geregeld (via Willeke) en hoepels
deden dienst als ring. Ze vonden het geweldig en
genoten volop! Zie de bijgevoegde foto’s.
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(advertenties)

Openingstijden: Restaurant / Grand Café: Ma t/m Zo : 08:00 -23:00
Ontbijten: Maandag: 7:00 - 10:00. Di t/m Vrijdag: 06:00 - 10:00. Za & Zo: 08:00 - 10:00
(Ook als u geen hotelgast bent!). Zalen: Ma t/m Zo 08:00 - 01:00
Contactgegevens: Hotel Villa Flora. Hoofdstraat 55. 2181 EB Hillegom, Holland
T: +31 (0)252 515 100 E: info@hotelvillaflora.nl

In Memoriam

* 30-03-1931

† 29-10-2019

Kort voor de afgelopen jaarwisseling vernamen we het verdrietige bericht dat reeds op
dinsdag 29 oktober 2019 was overleden ons oud-clublid:

Jo Roodzand-Perfors
in de leeftijd van 88 jaar.
Er zullen wellicht niet veel leden zijn die zich haar kunnen herinneren.
Vele jaren geleden werd zij lid van onze vereniging, samen met haar man Janus Roodzand,
een reus van een kerel met een woeste baard. Ze waren een geliefd koppel op onze banen.
Toen Janus overleed werd het bezoek van Jo aan onze club langzaamaan steeds minder.
Niettemin bleef ze de club trouw als donateur en genoot van elke uitgave van ons clubblad.
We wensen de kinderen en kleinkinderen en haar verdere familie, vrienden en bekenden
veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Namens alle leden en bestuur van JBH,
de Redactie van clubblad Het Bouletin.
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JBH Activiteiten (half)Jaarkalender 2020 (januari t/m juni)
Januari 2020

zat
zon

zat
zon

zat
zon

zat
zon

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nieuwjaarsdag

Februari 2020
zat
zon

Nieuwjaarsreceptie JBH
Dinsdagmiddagmêlée
Woensdagavondmêlée

zat
zon

NPC (8) (JBH1+JBH2 beide uit)

zat
zon
NPC (9) (JBH1+JBH2 thuis)

zat
zon

zat

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

NPC (10) (JBH1 thuis, JBH2 uit)
Dinsdagmiddagmêlée
Woensdagavondmêlée

zat
zon

Kopij inleverdatum Bouletin
NPC (11) (JBH1+JBH2 thuis)

zat
zon

zat
zon

J.v.Steijn (R’veen)/Ontm DVV
NPC (12) (JBH1+JBH2 beide uit)

zat
zon

zat
zon

zat
zon

Dinsdagmiddagmêlée
Woensdagavondmêlée
zat
zon

e

1 Paasdag
e
2 Paasdag (Paastoernooi)

Kopij inleverdatum Bouletin

zat
zon

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Sinterklaas middagmêlée
Woensdagavondmêlée

NPC (13) (JBH1 thuis+JBH2 vrij)

Jan v.Steijnbokaal (N-Vennep)
einde winter
begin lente

NPC (slot) (JBH1 thuis, JBH2 uit)
begin zomertijd

Mei 2020
zat
zon

Goede Vrijdag

zat
zon

Bouletin verschijnt

April 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Maart 2020
zon

zat
zon

Bouletin verschijnt
zat
zon

zat
zon

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Juni 2020

dodenherdenking

Di-middagmêlée bevrijdingsdag
Woensdagavondmêlée

zat
zon

moederdag

zat
zon

Hemelvaartsdag

zat
zon

zat
zon
e

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

e

2 Pinksterdag
Dinsdagmiddagmêlée
Woensdagavondmêlée

Kopij inleverdatum Bouletin

Bouletin verschijnt

vaderdag

1 Pinksterdag

Sommige problemen los je op door er helemaal geen probleem van te maken…
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VRIENDEN VAN JBH
NICO VAN
AGATHA
DER LANS
NIEUWENHUIZEN
RIA VAN
ELS BLEEKRODE
DER POEL
WITTPEN
JAN VAN
HENNY
DER POEL
STASSEN
ELLY
JAN
DRIEBERGEN
CLEMENS
CORRY VAN
NIEK
LEEUWEN
WEIJERS
HANNEKE
WILLEKE
WILLEMSE
LODÉRUS

ANNET
VD DOES
NICO
GOOSSENS
FRED
SMIT
VOLKER
NEDERLOF
CORRY
VAN NOORT
GERRIT
LODÉRUS

JOLANDA
DE VRIES
JAN DE
LANDMETER
JAN
PIETERS
WIM VAN
DER ZANDE
INA VAN
WINGAARDEN
BERT
BOLS

JAN
JONGBLOED
MIK
KLAREN
JAN
LAMMERSE
GERDA
WARMERDAM
TINY
BEELEN
GERARD
WILLEMSE

Doelstelling van de vrienden van JBH is het ondersteunen van de vereniging voor inrichting
en onderhoud van de winterlocatie. Help de vereniging en word daarom lid van de

VRIENDEN VAN JBH
Dit kost u € 10 per jaar. Als tegenprestatie van de vereniging wordt uw naam vermeld op
een collagebord in de kantine én op deze pagina in Het Bouletin.

Onze lijst van adverteerders en clubsponsors:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Assendelft & Misset, Administratiekantoor Weerlaan 4-a
Barry Turk, Loodgietersbedrijf
Beelen Verpakkingen
Heereweg 5-b
Culinair Home Service
Satellietbaan 31-b
DAMO Natuursteen
Ampèrestraat 2
Electro World Schoonderbeek
Hoofdstraat 122
Schoonderbeek achteringang
Henry Dunantplein 14
Groot en Hoogendam, De, aannemers
Marconistraat 18
Hijkoop ETB, Technische Installaties
Postbus 262
HOZO Woon- en Gezondheidszorg
Garbialaan 3
JG, Spuit- en Stukadoorsbedrijf
Einsteinstraat 2
Keijzers, Horecagroothandel
Weeresteinstraat 117
Kluswijs Van Leeuwen Bouwmarkt
Jhr Mockkade 23
Letschert, drogisterij
Hoofdstraat 37
Nissa Café, koffie | lunch | borrel
Hoofdstraat 134
Pieters Bouwtechniek Haarlem bv
Vlietsorgstraat 15
Post, Piet & Ria van der, Bloembinderij Haven 10
Stein, Rinus van, Woningstoffeerbedrijf Hoofdstraat 26
Teltools Computers
Mariastraat 6
Versteeg Bandenservice
Industriekade 15-17
Villa Flora, Hotel/Restaurant/Grand Café Hoofdstraat 33

2181 HH Hillegom
Hillegom / Noorw’hout
2161 AB Lisse
2181 MG Hillegom
2181 HB Hillegom
2181 EG Hillegom
2181 EM Hillegom
2181 AK Hillegom
2170 AG Sassenheim
2182 LA Hillegom
2181 AA Hillegom
2182 GT Hillegom
2181 AL Hillegom
2181 EA Hillegom
2181 EH Hillegom
2012 JB Haarlem
2182 JK Hillegom
2181 ED Hillegom
2181 CT Hillegom
2181 AJ Hillegom
2182 EB Hillegom

KOOP BIJ ONZE SPONSORS, DAN BLIJVEN ZE ONZE SPONSORS!!!

Okido dan, het laatste Mopje alweer
Er zit een tijger in het vliegtuig. Vraagt de stewardess: “Wat wilt u eten?”
Zegt de tijger: “Ehm, mag ik eerst de passagierslijst nog even zien?”
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Onze Bordsponsors
Sponsors moet je, zeker in tijden van recessie, koesteren, zuinig op zijn. Vandaar dat wij
onze eigen JBH Clubsponsors op deze plek in het zonnetje willen zetten, wat extra aandacht
aan besteden, want zonder hen zou er echt heel veel onmogelijk blijven...

Te huur
Het Bestuur heeft een zestal sta-/hangtafels in bezit, die gehuurd
kunnen worden, mét of zonder ‘rok’ (staat effe netter).
De prijzen zijn bescheiden:
- tafel zonder rok, € 5 per keer per tafel
- tafel mét rok, € 7,50 per keer per tafel
Voor info kun je Jan de Landmeter benaderen, tel 0252-520157, of een ander bestuurslid.
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Het Bestuur van JBH is als volgt samengesteld:
- Voorzitter

:

Gerard Willemse, ( 0252-521846

QR-code JBH:

e-mail: gwildoel@ziggo.nl

- Secretaris (a.i.)

:

Ria van der Poel, ( 0252-414398
e-mail: j.vdpoel@casema.nl

- Penningmeester

:

Jan de Landmeter, ( 0252-520157
e-mail: j.de.landmeter@hetnet.nl

- Algemeen lid

:

vacant
e-mail:

- Wedstrijdzaken

:

vacant
e-mail:

Belangrijke functies
- Kantinebeheer

:

vacant
e-mail:

- P.R.

:

Ton van Engelen, ( 06-19922667
e-mail: tonverdrie@snelnet.net

- Ledenadministratie

:

Ria van der Poel, ( 0252-414398
e-mail: j.vdpoel@casema.nl

- Beheer website

:

Gerrit Loderus, ( 0252-529291
e-mail: genwloderus@gmail.com

- Lief en Leed (meldingen) :
- Redactie Bouletin
Kopij inleveren

:

-Jola Hartman, ( 06-22471151, e-mail: jola@ziggo.nl
-Jolanda de Vries, ( 0252-520348, landadevries@gmail.com
Willeke en Gerrit Loderus, A. Verweijlaan 66,
2182 PX Hillegom, ( 0252-529291

:

e-mail: genwloderus@gmail.com
(op stick, CD of DVD mag natuurlijk ook en ook alle handschriften kunnen wij aan!)

Jeu de Boules Hillegom
Sportpark De Zanderij, Hillegom
Bankrekening JBH: NL57RABO.03281.39.068

Het e-mailadres van JBH:
jbhhillegom@hotmail.com

KvK nummer: 28092492, aangesloten bij de NJBB onder nr.: 6034

Kijk ook op de JBH-website: http://jbhhillegom.com
èèè Kopij inleverdatum volgende BOULETIN: vrijdag 17 april 2020 !!!

Onze Boule-accommodaties zijn geopend op de volgende tijden:
Maandagavond
:
19:30 - 23:00 uur (alleen ’s winters)
Dinsdagmiddag
:
13:30 - 17:00 uur
Onze kantine is bereikbaar op:
Woensdagavond :
19:30 - 23:00 uur
06-24174433
Donderdagmiddag :
13:30 - 17:00 uur
Vrijdagavond
:
19:30 - 23:00 uur (alleen ’s zomers)
Op zaterdag en zondag alleen geopend als er een toernooi of een ander evenement is.
LET OP:
Elke 1e dinsdagmiddag en 1e woensdagavond van de maand voor álle leden è Mêleetoernooi!!!

Privacy: Dit clubblad bevat persoonsgegevens. In verband met de geldende
privacywetgeving wordt u als lezer dringend verzocht zorgvuldig met de inhoud
van dit blad om te gaan en derden hieruit géén gevoelige informatie te verstrekken.
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