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Niemand van ons (en zeker wij niet, we zijn nogal kort van memorie op dat gebied…;-), kan
zich heugen dat we ooit drie jaar achtereen zo’n langdurig droge,
zonovergoten en soms verzengend hete zomermaanden hebben
gehad. Voor het weer hoefde je dit jaar Nederland absoluut niet uit,
toch? Maar ja, door Corona gedwongen was menigeen dit jaar niet op
vakantie gegaan en wie wel ging bleef vaak in Nederland. Nou ja, met
dat mooie warme weer was dat niet echt een straf…, wel dan?
Nou, en daarbij werd ons collectieve geheugen volop gesterkt door de statistieken want het
ene na het andere (warmte)record sneuvelde, zowel qua temperaturen, aantal zonne-uren
als hoeveelheid regenval (althans, het ontbreken daarvan: droog, droog, droog!).
Maar afijn, nu vrijwel alle boulers inmiddels weer zijn teruggekeerd
op het eigen nest vanaf ieders vakantiebestemming (alhoewel
sommigen alweer staan te trappelen om nóg een keer te gaan of
zelfs alwéér onderweg zijn…, ja écht!), is het wellicht tijd om
enigszins tot bezinning te komen.
De wintercompetitie (denk aan de NPC) is namelijk alweer gestart
en ook op ander gebied staan de ontwikkelingen (in ons boulewereldje althans) niet stil.
En om nou te zorgen dat we iedereen eindelijk(!) weer eens van een nieuw clubblad konden
voorzien, leek het ons dus een geschikte tijd om een nieuwe editie het levenslicht te laten
zien. Als resultaat daarvan heeft u hierbij dan ook een splinternieuwe uitgave van ons eigen
clubblad in handen, de 3e van de 19e jaargang alweer....
Oké dan, en wat gebeurde er zoal de afgelopen maanden?
- Eh, nou ja, niet zo heel veel eigenlijk. Op zaterdag 8 augustus organiseerde
DVV (De Vaste Voet in Sassenheim) haar jaarlijkse bouletoernooi voor
doubletten. Van onze vereniging was er echter niet bijster veel belangstelling,
helaas, maar het weer was werkelijk fantastisch, de sfeer uitstekend en het
toernooi verliep geweldig goed.
- Op zaterdag 19 september werd het seizoen 2020-2021 van de NPC (de
Nationale Pétanque Competitie) geopend. Ons eerste team speelde thuis,
buiten in de zon op ons eigen complex, tegen debutant LMI (Les Mille Îles uit
Zuid Scharwoude) en won. Ons tweede team was vrij maar van die eerste
puntenvergaring van JBH-1 staat een verslag (met foto’s) elders in dit Bouletin.
- Op zaterdag 3 oktober zóu ons eerste team, wederom in de NPC, uit spelen tegen titelkandidaat PUK uit Haarlem. Helaas gooide Corona roet in het eten want van het RIVM
moesten alle sportkantines sluiten. En dus werd de NPC voor drie weken uitgesteld...
Mmm, oké, en wat staat er zoal nog te gebeuren dan?
- Op de zaterdagen 31 oktober, 7 en 21 november alsmede 12 december zal
de NPC hopelijk wél weer worden voorgezet. Verslagen van
die ontmoetingen zullen dan in het volgende (KERST-)Bouletin verschijnen.
- En nu we het toch over Kerst hebben: op half december zal het traditionele
KERST-nummer van Het Bouletin verschijnen. Heeft u een (al dan niet
kerstige) bijdrage, doe dan eens gek en stuur die aan ons op. Schriftelijk of
digitaal, maakt ons niet uit, we zijn met alles blij…
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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, zoals gezegd, verschijnen rond half december. Dit is het
traditionele KERST-nummer. De uiterste kopij inleverdatum voor deze volgende editie is
vastgesteld op: vrijdag 11 december 2020. Voor nu: heel veel leesplezier!

Adreswijzigingen (jazekers, wéér 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!

Corona (het laatste nieuws)
Tjonge, jonge, dat vervelende Corona, dat wil wat. Dat zet onze
hele samenleving al maanden op z’n kop, en dan denk je dat je
het ergste hebt gehad, komt er wéér een besmettingsgolf aan…
En dus kondigde ons aller premier Rutte ic het RIVM, afgelopen maandag 28 september
nóg weer strengere maatregelen aan: dringend advies mond-/neuskapjes te dragen in de
openbare binnenruimte (overheidsgebouwen, winkels, bibliotheken
etc), géén publiek meer bij sportwedstrijden, zowel professionele als
amateur-wedstrijden en, nog veel erger, álle sportkantines moesten
worden gesloten. Dus ook de onze ja… Over drie weken zal de
overheid de genomen maatregelen evalueren en besluiten over
verlenging of wellicht zelfs verdere verzwaring ervan.
Bovenstaande had ondermeer tot gevolg dat ‘onze’ NJBB de NPC (de Nationale Pétanque
Competitie) voorlopig voor drie weken heeft opgeschort. Na die periode zal worden bekeken
of de NPC dan alsnog kan worden voortgezet of helemaal dient te worden afgeblazen.
Waren we nét begonnen, krijg je dát weer…
Verder nog wél goed (laatste) nieuws: we mogen nog één winterseizoen in onze binnenlocatie aan het Henri Dunantplein boulen! Helaas voldoet de ventilatie (nog) niet aan de
corona-eisen, maar de hoop is dat we mogelijk al per 1
november daar wél kunnen (en mogen) boulen!
Hou dus vooral het laatste nieuws in de gaten!

Eh…, tja, mmm, nou, een piepklein Mopje dan maar
Op de wallen wordt vandaag gestaakt...
...alle werkzaamheden liggen dus plat...
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NIEUWSBRIEF van het Bestuur 1 oktober 2020
Beste leden,
Het bestuur dacht met deze nieuwsbrief een positief geluid te kunnen laten
horen. Doch Corona gooide weer roet hierover in het eten. Dachten we het
virus van de zomer min of meer onder controle te krijgen, laait het nu weer in
alle hevigheid op, met alle gevolgen van dien. De NJBB heeft de NPC dan ook stil gelegd
t/m 17 oktober. Wat er daarna gaat gebeuren blijft nog even
afwachten.
Maar het positieve nieuws willen wij nog wel even aan u kwijt.
Wij hebben nl onze winter-locatie op het Henri Dunantplein nog
t/m 31 mei 2021 tot onze beschikking! We kunnen er
momenteel echter nog geen gebruik van maken omdat de
ventilatie niet voldoet. De kantine mag sowieso niet gebruikt
worden.
JBH en ook alle andere sportverenigingen krijgen wederom
met aangescherpte regels te maken.
Wij zetten ze voor u nog eens op een rijtje:
-

Uiteraard blijven de regels van het RIVM onverminderd van kracht. Dat betekent o.a.
dat we de 1,50 meter afstand strikt handhaven.
De kantine is gesloten. De uitgifte van consumpties gaan weer door het raam. Alleen
een barmedewerker mag in de kantine zijn.
De toiletten zijn wel via de kantine bereikbaar, maar we verlaten de toiletten weer door
de andere uitgang aan de zijkant, NIET door de kantine!
We gebruiken geen scorebordjes en ook de cirkels worden niet meer gebruikt.
Ook gebruiken we eigen butjes en eigen meetapparatuur.
Als alle partijen zijn afgerond kunnen we niet meer nablijven.
We moeten helaas gelijk naar huis.

De binnenlocatie blijft tot minimaal 1 november gesloten.
Of we daarna open kunnen hangt af van de omstandigheden.
In Hillegom is afscheid genomen van wethouder Fred van Trigt, u allen
wel bekend. Fred heeft veel betekend voor de sport in onze gemeente.
Namens JBH is onze penningmeester Jan de Landmeter naar het afscheid geweest.
Blijf gezond!!!
Het Bestuur.

Bericht van de Penningmeester
Beste boulers,
Als JBH Hillegom nemen we dit jaar weer deel aan de
RABO-bank Clubkas Support. Hierbij wat meer
informatie over deze actie.
Wat houdt de Clubkas Support in?
Bij de Rabobank Clubkas Support Campagne bepalen
de leden van de Rabobank Bollenstreek welke lokale
verenigingen en/of stichtingen een bijdrage krijgen én hoe hoog dat bedrag is.
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Alle leden van de bank krijgen drie stemmen die ze kunnen uitbrengen op hun favoriete
verenigingen en/of stichtingen.
Stemmen
De leden van Rabobank Bollenstreek hebben de mogelijkheid van 5 oktober tot en
met 25 oktober 2020 via www.rabobank.nl/bollenstreek om hun stem uit te brengen.
Elke stem op een vereniging/stichting is geld waard. Hoe meer stemmen er op een
club worden uitgebracht, des te hoger de financiële bijdrage.

U brengt een van uw stemmen toch ook uit op
JBH!?!?!?!
En als u mensen in uw omgeving kent die lid zijn van de
RABO-bank, promoot JBH dan bij hen en overtuig ze
ervan een stem uit te brengen op JBH!
Jan de Landmeter.

Van de CW (Commissie Wedstrijdzaken)
Wat beleven we een vreemd jaar!
Als Commissie Wedstrijdzaken hadden we heel veel zin om dit jaar weer
verschillende activiteiten te organiseren, maar de Corona-perikelen
strooiden roet in het eten. Zo jammer dat het aantal besmettingen weer
oplaaide na de zomer. Daardoor werd de Jan van Steijnbokaal gestopt en
moeten we geduld hebben, want pas in de maand maart gaat deze competitie weer verder.
Ook de NPC heeft hier veel last van. Team 1 heeft een vereniging in haar poule (LBF uit
Lisse) die haar teams teruggetrokken heeft. Er zitten nu 7 teams bij hen in de poule.
Team 2 heeft dubbele pech. Ze hadden al een tegenstander minder in hun poule, maar
vanwege de corona hebben zich daarnaast nóg twee teams teruggetrokken. Balen…
Maar goed: de NPC is inmiddels wel van start gegaan.
Nadat Team 1 hun eerste partij tegen Les Mille Îles gespeeld had (en gewonnen!) kwam het
vervelende nieuws van de NJBB dat de NPC-wedstrijden van 3 oktober en 17 oktober niet
kunnen doorgaan vanwege de tweede Corona-golf. Alles ligt dus voorlopig 3 weken stil.
Hierna is het afwachten of we weer mogen spelen.
Er is aardig wat geregeld om onze thuiswedstrijden ergens in een andere hal dan Lisse te
kunnen spelen. Zowel DBDB (Roelofarendsveen) als De Spaanse Ruiter (Nieuw-Vennep)
zijn daartoe gelukkig bereid gevonden. Op de site van JBH en elders in dit Bouletin staat
een lijstje waarop aangegeven wanneer welk team waar speelt.
Inmiddels is wel de goedkeuring van de bond binnen voor ons Paastoernooi 2021 (5 april).
Of dat tegen die tijd kan doorgaan blijft koffiedikkijken…
We hopen dat iedereen zich goed aan de regels houdt en
dat iedereen gezond blijft!!!
Namens de CW,
Willeke.

Tsss, nou, maar weer een piepklein Mopje dan
"Heeft u een ogenblikje?" "Nee, wel een gebitsbakje..."
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Programma en speellocaties NPC

t/m december 2020

Doordat LBF uit Lisse haar binnenlocatie sloot voor álle buitenstaanders en wij daardoor
onze ‘thuisbasis’ voor de NPC kwijtraakten, moesten we op zoek naar alternatieven.
Na heel veel bellen, overleggen en regelen, is e.e.a. (t/m december althans) zo goed als
geregeld. Gevolg was wel dat zowel JBH-1 als JBH-2 in enkele gevallen het “thuisvoordeel”
kwijtraakten. Zie hiervoor het overzichtje hieronder:
Programma JBH-1 (3e Divisie, 3003)
datum
19-Sep
03-Okt
17-Okt
31-Okt
07-Nov
21-Nov
12-Dec

thuis
JBH-1
PUK 2
JBH-1
JBH-1
VRIJ
JBH-1
JBH-1

uit
Les Milles Iles 2
JBH-1
Atlantic Boules 1
De Spaanse Ruiter 1
JBH-1
Sp. Badhoevedorp 1
De Boel de Boule 1

Speellocatie
thuis in Hillegom (buiten)
uit in Haarlem (afgelast)
thuis in Hillegom (buiten, afgelast)
thuis maar in Nieuw-Vennep
nog onbekend
thuis maar in Roelofarendsveen

Programma JBH-2 / DVV-2 (5e Divisie, 5009)
datum
19-Sep
03-Okt
17-Okt
31-Okt
07-Nov
21-Nov
12-Dec

thuis
VRIJ
VRIJ
De Spaanse Ruiter 2
JBH-2 / DVV-2
JBH-2 / DVV-2
De Boulende Stier 1
VRIJ

uit
JBH-2 / DVV-2
JBH-2 / DVV-2
JBH-2 / DVV-2
De Boel de Boule 2
Pétanque Lijnden 1
JBH-2 / DVV-2
JBH-2 / DVV-2

uit in Nieuw-Vennep
thuis maar in Roelofarendsveen
nog onbekend
uit in Roelofarendsveen
-

Waarom je vaker zou moeten jeu-de-boulen
Socializen en calorieën verbranden
Het is misschien niet de meest sexy sport, maar
een potje jeu de boules is wel een gezellige
bezigheid. Je bent even weg van je telefoon en
je verbrandt ook nog calorieën.
Het doel van het spel is eenvoudig. Je moet de
metalen boules zo dicht mogelijk bij het kleine
houten balletje (de 'but') gooien. Dit oude spel
begint steeds hipper te worden. In Zweden is er
zelfs een boule-bar geopend.
Daar kun je jeu de boules, ook wel pétanque genoemd, spelen en ook een hapje eten en
een drankje drinken. Deze boule-bars heb je tegenwoordig ook in Nederland, maar als het
lekker weer is kun je het spelletje natuurlijk ook gewoon buiten spelen.
Wist je dat jeu de boules als een serieuze sport wordt gezien? Wie het professioneel
aanpakt zakt namelijk door z'n knieën, gebruikt de armspieren bij het gooien, de
beenspieren bij het lopen en heeft ook een goede coördinatie nodig.
Met een uur jeu de boulen kun je al 200 calorieën verbranden.
Overgenomen van internet bij een onderwerp over lifestyle (Jan d L.).
(bron: https://nl.starsinsider.com/lifestyle/388347/waarom-je-vaker-zou-moeten-jeu-de-boulen, dd 11-06-’20)

(Noot redactie: inmiddels zijn er in Nederland tientallen boule-bars geopend)
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Bericht van de Bouwcommissie (2)
Een beetje groei zou niet onwelkom zijn en
een lapje grond voor een eigen hal was zeer gewenst. Dat was in 2011 een wens van onze
leden. Een eigen lapje grond dat gaat het niet worden maar een gezamenlijke
accommodatie op de Zanderij, dat is het doel van de vier verenigingen en de gemeente
Hillegom. De grote wens van JBH is een overdekte sportgelegenheid voor het beoefenen
van de Pétanque-Sport. Waar moet deze sportgelegenheid aan voldoen?
Voor een boulodrome zijn van toepassing de richtlijnen van de Nederlandse Jeu de
Boules Bond (NJBB). In het ontwerp is gekozen voor een
accommodatie type C met een breedte van 15,00 m, een
obstakelvrije hoogte van 4,00 m in het midden en aan het begin en
het einde van de baan een vrije hoogte van 3,5 m. Verder een
tegelpad van 2,00 m breed over de gehele lengte van de baan. Voor
de onderlinge wedstrijden krijgen de banen een afmeting van
minimaal 13,00 x 2,5 m. Voor de wedstrijden van de Nationale
Pétanque Competitie (NPC) worden via een belijning banen
uitgelegd met een voorgeschreven afmeting van 13,00 x 3,00 m.
Minimaal is vereist een horizontale verlichtingssterkte van 300
lux. Er wordt uitgegaan van energiezuinige verlichting met LED-armaturen. Verwarming
door stralingsunits of warme lucht. Temperatuur minimaal 15 °C en maximaal 21 °C.
Ook voor de verwarming zal gebruik gemaakt gaan worden van energiezuinige technieken
(warmtepompen). Er komt een berging van minimaal 20 m², een aansluitpunt voor de
waterleiding, een wastafel, de nodige wandcontactdozen, een nooduitgang, noodverlichting
en blus-voorzieningen.
De sanitaire voorzieningen, bar, receptie, keuken enz. komen
in het gezamenlijke gedeelte van de accommodatie.
De boulodrome zal daarnaast ook gebruikt gaan worden door
de handboogschietvereniging De Tulp.
Namens de bouwcommissie van JBH,
Jan Pieters (wordt vervolgd).

Verslag Jan van Steijnbokaal
(maart, juli en augustus 2020)
Tja, in maart zou de laatste van de lopende serie zijn,
maar… ach ja, die Corona toch, dus uitstel. Maar in juli
was het dan zover: op 29 juli speelden wij de laatste
wedstrijden van dit seizoen. Met Nico v.d. Lans als
invaller gingen wij vol goede moed naar Nieuw-Vennep
om de wedstrijd tegen Zandvoort te spelen. Een sterke
tegenstander, maar… je weet het maar nooit.
In de eerste serie wonnen Nico en Els hun partij, in de tweede serie wonnen Han en Marijke,
en in de derde serie wonnen Gerda en Jola. Dus 3 gewonnen, van de twaalf. Niet echt veel,
maar toch genoeg om van de onderste plaats af te komen.
De definitieve eindstand van seizoen 2019 - 2020 is geworden:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Boel de Boules
Zandvoort
De Spaanse Ruiter
Lijnden
JBH
De Boelende Stier

Volgende maand begint een nieuwe cyclus, een verkorte heb ik begrepen, waarbij wij niet
meer tegen één vereniging spelen, maar dat er gemengd geloot wordt. We gaan het zien.
Maar ach jee, deze eerste speeldag viel letterlijk in het water en werd
weggeblazen door een fikse storm!
In september een herkansing, op woensdag 30 september, ditmaal op
ons eigen terrein. Wie weet met een hoop eigen publiek!
Groeten, Els.
(Noot redactie: Els is inmiddels helaas door de realiteit achterhaald...)

Voor U gelezen
Wat is Jeu de Boules?
Jeu de Boules wordt al eeuwenlang beoefend.
Reeds bij de Romeinen en de Grieken werd het
spel met metalen kanonskogels gespeeld. In 1911
werden de eerste metalen boules gefabriceerd.
Toen werden ook spelregels vastgesteld. In het begin van de 20ste eeuw werd Jeu de
Boules voornamelijk gespeeld in het zuiden van Frankrijk. Na 1945 verspreide het spel zich
snel over geheel Frankrijk. Daar is het tot op heden de derde sport, maar ook in andere
landen zijn er veel enthousiaste beoefenaars.
Eigenlijk is Jeu de Boules een verzamelnaam van een aantal verwante sporten, waarvan
pétanque de belangrijkste variant is.
Pétanque leent zich uitstekend voor
recreatieve beoefening, omdat het niet aan
leeftijd is gebonden, het in principe op veel
verschillende terreinen gespeeld kan worden
en het benodigde spelmateriaal niet duur in
aanschaf is.
Tevens staat pétanque ook voor een serieuze
wedstrijdsport,
waarbij
vaardigheid,
concentratie en teamgeest centraal staan.
Omdat partijen langdurig kunnen zijn en
tornooi- of competitiedagen vaak meer dan vijf
partijen beslaan, speelt hier de lichamelijke conditie ook een belangrijke rol.
Jan Pieters (Bron: Nederlandse jeu de boules bond (NJBB).

Een Mopje maar weer
Roept de sergeant boos: "Soldaat, ik heb je vanmorgen niet gezien bij
de camouflage-oefening!"
Antwoordt de soldaat: "Bedankt sergeant, voor het compliment..."
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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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Eerste verslag van JBH-1 uit de NPC
Het zijn vreemde (Corona)tijden vandaag de dag. Sommige
verenigingen willen niet meer competitie spelen ivm mogelijk
besmettingsgevaar, andere willen wel spelen. LBF (Lisse) wilde niet spelen en hield ook
hun binnenlocatie (onze “thuisbasis”) gesloten voor boulers “van buiten” ook voor ons dus.
Voorlopig spelen we onze thuiswedstrijden dus noodgedwongen buiten op onze eigen
speellocatie en als het slecht weer mocht zijn, dan moeten we hard zoeken naar een hal
waarin we nog terecht kunnen. Aangezien LBF zich dus heeft teruggetrokken, hebben we
één tegenstander in de poule minder maar voor ons tweede team is het nóg erger. Bij hen
trokken twee teams zich terug dus volgde een voorstel van de NJBB om dan maar een 1½
competitie te spelen maar ook dat werd niet door alle deelnemende teams geaccepteerd.
Daardoor spelen zij nu maar iets meer dan de helft van het “normale” aantal wedstrijden.
Maar goed, op zaterdag 19 september begon dan eindelijk
voor ons de NPC (Nationale Pétanque Competitie) met een
thuiswedstrijd tegen Les Mille Îles uit Zuid Scharwoude (vlak
boven Alkmaar). Vorig seizoen waren ze in de 4e Divisie als 2e
geëindigd maar doordat kampioen PUK-3 niet kon promoveren
vanwege de regels, mochten zij het gaan proberen in onze (3e)
Divisie. En, zoals gezegd, speelden we buiten op ons eigen
terrein. Het was werkelijk prachtig weer, zonnig en weinig
wind, waardoor er ook ‘ruimschoots’ supporters waren.
In de 1e (doubletten)ronde speelden Ria en ik tegen Mieke en Gerie, een dames-duo dus.
Gerie schoot maar raakte vrij weinig en Mieke had onze banen nog niet in de vingers. En
zo liepen we uit, via 5-5, naar 9-7. Op dat moment wisselden zij van rol en Mieke, die een
zwaar sleepschot in huis bleek te hebben, raakte beduidend meer dan Gerie en die laatste
bleek uitstekend te kunnen plaatsen. We verloren de but, hadden een paar keer wat pech
(of zij mazzel, ’t is maar net hoe je het bekijkt) maar wij zagen geen kans de but te heroveren
en verloren, na een lange pot van ruim 1½ uur, jammerlijk en redelijk onnodig met 9-13.
Gelukkig hadden Willeke en Ruud ruimschoots gewonnen (13-3) en ook Richy en Fred
hadden gewonnen (13-7) en dus stonden we voor met 2-1.
In de 2e (tripletten)ronde, speelden Ruud, Willeke en ikzelf tegen Jos, Cees en Thea. We
speelden vanaf het begin goed geconcentreerd, maakten weinig fouten en liepen uit naar
een 12-0 voorsprong. Heel even dipten we (één mène maar) en maakten het toen verdiend
uit met 13-2. Ook Jan, Fred en Richy wonnen ruim (13-5) en dus leidden we met 4-1.
In de slotronde (doubletten) speelden Ria en Richy
een solide partij en wonnen met 13-6. Jan en Fred
speelden tegen hetzelfde dames-duo als Ria en ik in
de 1e ronde en ook zij verloren, zij het nipt, met 12-13.
Willeke en Ruud tenslotte waren weer helemaal in
hun element, speelden samen een puike partij en
wonnen verdiend en onbedreigd met 13-9.
En aldus wonnen we onze eerste ontmoeting van het
seizoen 2020-2021 redelijk ruim met 6-2.
We bedanken onze supporters van harte (Willem, Jan (P. én De L.), Gerda en Han) en ook
vooral Jola voor haar inspanningen achter de bar die dag, heel hartelijk bedankt allemaal!
Greetz, Fred, Jan en Ria, Ruud, Richy, Willeke en Gerrit (en de foto’s zijn gemaakt door Ria).
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Een extra woord van dank dient te worden
gericht aan diverse vrijwilligers die ervoor
hebben gezorgd dat onze buitenlocatie er
weer perfect bijlag. Het gras was gemaaid,
het onkruid (zo goed als) verdwenen, hier
en daar was er ook geschilderd en de tegels
langs de zijkant lagen er weer prima bij.
Bedankt allemaal voor jullie inspanningen!
Hierbij wat foto’s van de werkzaamheden.

Nou, oké dan, weer een Mopje
Als stuurman op een passagierschip was het o.a. mijn taak
groepjes passagiers rond te leiden om hen het schip te laten
zien. Zo kwam ik een keer met enkele passagiers in de
kombuis waar de kok juist bezig was ronde gekartelde
koekjes te bakken. Hij had een plaat deeg uitgerold en haalde
vervolgens zijn bovengebit uit zijn mond en begon daarmee de kartelrand in de koekjes te
drukken. Achter mij zei een vrouw: "Jakkes wat is dat smerig!" Zonder om te kijken
antwoordde ik: "Och mevrouwtje, dat is nog niks, moet U eens zien hoe hij donuts maakt!"
12

19e jaargang nº 3

Het Bouletin

De NPC-competitie voor JBH-2/DVV-2
Ook dit seizoen neemt het combinatie team JBH2/DVV2
weer deel aan de NPC (de Nationale Pétanque Competitie).
Vorig seizoen werd in maart abrupt gestopt vanwege de
corona-uitbraak. De stand die toen op het “bord” stond werd
later de definitieve eindstand. Omdat we toen bovenaan
stonden zijn we van Divisie 6 gepromoveerd naar Divisie 5. Een leuke bijkomstigheid, maar
toch wel ietwat onbevredigend.
De vraag óf de NPC-competitie al of niet weer van start zou gaan, heeft ons allemaal lange
tijd beziggehouden, maar uiteindelijk is besloten de competitie toch te laten starten na de
nodige aanpassingen i.v.m. de coronarichtlijnen.
Als team zijn we ingedeeld in Divisie 5, Poule 5009. De poule zou van start gaan met 7
teams. Echter naar gelang de tijd vorderde zijn er nog twee teams geweest die zich hebben
teruggetrokken, zodat we uiteindelijk met 5 teams overbleven. Een uitgeklede competitie
dus, bestaande uit 4 thuiswedstrijden en 4 uitwedstrijden. De NJBB heeft nog geprobeerd
om de poule aantrekkelijker te maken door i.p.v. 2 keer, 3 keer tegen elkaar te spelen (1½
competitie), maar dan moesten alle verenigingen het daarmee eens zijn.
Helaas is dat niet gelukt.
Onze vaste basis voor de thuiswedstrijden het afgelopen jaar was in
Lisse. Echter LBF heeft om begrijpelijke redenen hun locatie gesloten
voor externen. We zaten dus met een probleem.
Vanuit de CW is veel (bel)werk verricht hetgeen resulteerde in het feit
dat we onze thuiswedstrijden elders in een overdekt onderkomen kunnen
spelen. We spelen daarbij soms ook onze thuiswedstrijden in de hal van onze
tegenstanders. Niet ideaal natuurlijk, maar de beste optie op dit moment. Een geluk hierbij
was dat we in een poule ingedeeld waren met allemaal verenigingen uit de directe
omgeving. Voor onze uit-/thuiswedstrijden hoeven we niet ver te reizen. Lijnden, NieuwVennep en Roelofarendsveen liggen lekker dicht in de buurt.
De competitie zelf is afgelopen zaterdag 19 september van start gegaan, maar door het
beperkte aantal deelnemers in onze poule spelen wij pas op zaterdag 17 oktober onze
eerste wedstrijd in en tegen DSR uit Nieuw-Vennep. Vervolgens spelen we nog 3 ronden
achter elkaar en zijn we na de speelronde op 21 november weer vrij tot 23 januari 2021.
Nu maar hopen dat de competitie niet hoeft te worden stilgelegd, of in het slechtste geval
helemaal wordt stopgezet.
Uiteraard wordt u via wedstrijdverslagen op
de hoogte gehouden van het wel en wee van
team JBH-2/DVV-2.
Met boule-groeten, Jan de Landmeter.

Ehm, ruimte maar weer voor een Mopje
"Geef mij maar een dubbele whisky. Ik heb zojuist een knetterende ruzie
gehad met mijn vrouw" zegt een man tegen de barkeeper. "Ik wilde
namelijk eens even aan m'n vrouw laten weten wie er de baas was. En op
het laatst kwam ze op handen en voeten naar me toe gekropen!" "Oh ja
joh? En, zei ze nog wat?" "Nou eh..., ja: Kom direct onder dat bed vandaan, lafaard!"
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Onze jarigen in oktober, november en december
17-10 Erik Snapper
25-10 Ans Schoneveld

25-10 Jolanda de Vries

04-11 Ed Timan

14-11 Ria vd Poel

01-12 Ria vd Drift
18-12 Willeke Loderus

30-12 Theo Blokker
31-12 Gerda Warmerdam

Wij wensen alle (toekomstige) jarigen (alvast) een héél fijne verjaardag toe!!!
(advertentie)

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

Mooie ruimte voor weer een Mopje
"Elke ochtend voordat hij naar zijn werk vertrekt, geeft onze
buurman zijn vrouw een hartstochtelijke kus. Waarom doe jij dat
nou nooit?" vraagt een vrouw gepikeerd aan haar man. "Oh nou,
als jij dat graag wilt, wil ik dat ook best doen. Maar ik vraag me af of
de buurman dat wel goed vindt..."
14
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VRIENDEN VAN JBH
AGATHA
NICO VAN
NIEUWENHUIZEN
DER LANS
RIA VAN
ELS BLEEKRODE
DER POEL
WITTPEN
JAN VAN
HENNY
DER POEL
STASSEN
ELLY
JAN
DRIEBERGEN
CLEMENS
NIEK
CORRY VAN
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 binnenlocatie. Help de vereniging en word daarom lid van de

VRIENDEN VAN JBH
Dit kost u slechts € 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
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
Footfit Pedicurepraktijk
Satellietbaan 41-b
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 MG 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!!!

Nou, het laatste Mopje alweer
Klant: "Functioneert zo'n parachute echt altijd goed?" Verkoper: "Nou, er
is nog nooit iemand teruggekomen met de klacht dat ie niet openging..."
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Onze Bordsponsors
Sponsors moet je, zeker in tijden van corona, 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- of hangtafels in bezit, die
gehuurd kunnen worden, met of zonder ‘rok’ (staat effe netter).
De prijzen zijn bescheiden:
- tafel zonder rok, € 5 per keer per tafel
- tafel met rok, € 7,50 per keer per tafel
Voor info kun je Fred Smit benaderen, tel 0252-519535, of een ander bestuurslid.
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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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Het Bestuur van JBH is als volgt samengesteld:
- Voorzitter

:

Gerard Willemse, ( 0252-521846

QR-code JBH:

email: gwildoel@ziggo.nl

- Secretaris (a.i.)

:

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

- Penningmeester

:

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

- Algemeen lid

:

vacant
email:

- Wedstrijdzaken

:

vacant
email:

Belangrijke functies
- Kantinebeheer

:

- P.R.

:

Fred Smit, A. Verweijlaan 35, 2182 PS Hillegom
( 0252-519535, email: smitfred1954@gmail.com
Ton van Engelen, ( 06-19922667
email: tonverdrie@snelnet.net

- Ledenadministratie

:

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

- Beheer website

:

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

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

:

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

:

email: 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

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

Bankrekening JBH: NL57RABO.03281.39.068
KvK nummer: 28092492, aangesloten bij de NJBB onder nr.: 6034

Kijk ook op de JBH-website: http://jbhhillegom.com
èèè Kopij inleverdatum volgende BOULETIN: zaterdag 11 december 2020 !!!

Onze Boule-accommodaties zijn geopend op de volgende tijden:
Maandagavond
:
19:30 - 23:00 uur
Onze kantine is bereikbaar op:
Dinsdagmiddag
:
13:30 - 17:00 uur
06-24174433
Woensdagavond :
19:30 - 23:00 uur
Donderdagmiddag :
13:30 - 17:00 uur
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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