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In Memoriam Henk Smits 

Op donderdag 27 
juni 2019 overleed 
voor vrijwel ieder-
een onverwacht 
Henk Smits, lid en 
oud voorzitter van 
PCO, na een lang-
durig en moedig 
gedragen ziekbed. 
Henk is 69 jaar geworden. Verderop in deze 
nieuwsbrief wijden we een uitgebreider in 
memoriam aan Henk. 

Nieuw lid 

We verwelkomen Jeanne Bertens—Mols als 
nieuw lid en wensen haar een mooie tijd en 
veel boule plezier. 

Woensdag 12 juni. We hadden de dag niet 
slechter kunnen beginnen. Een grijze he-
mel en een mild stromende regentje be-
loofden al niet veel goeds. De donkere 
wolken die volgden en een ware zond-
vloed over ons uitstortten zorgden voor de 
rest. Alle banen stonden in korte tijd on-
der water. Gelukkig konden we nog bin-
nen spelen. Dat had natuurlijk wel conse-
quenties, waarover later meer. 

20 teams hadden zich ingeschreven: 9 van 
PCO, 4 van PVT, 3 van de Walnoot Boxtel, 
2 van Helmond, 1 van Va Tout Breda, en 1 
van VOP. Er werden vier wedstrijden in 
twee poules gespeeld en een finale tus-
sen de winnaar van Poule A en van Poule B. De winnaar van de finale mocht zich Dames-
kampioen van PCO noemen. Frans van Empel heeft twee dagen op een schema gestu-
deerd waarin teams van dezelfde vereniging niet tegen elkaar hoefden uit te komen. 
Helaas lukte dat niet helemaal. De teams van PCO moesten een of een enkel team zelfs 
twee wedstrijden tegen elkaar spelen.  

De sfeer was uitstekend en er werden stevige partijen gespeeld. Scheidsrechter Geert 
Mathijssen had zijn handen vol aan het meten. Misschien vooral omdat de plezierige 
charmante manier waarop hij de dames tegemoet trad  zeer gewaardeerd werd. 

In pool B wist maar één team alle vier de wedstrijden te winnen: Lies Borburgh en Marga 
Groeneveld. Automatisch geplaatst voor de finale natuurlijk. In pool A was het spannen-
der. Drie teams wonnen 4 wedstrijden. Daar was het saldo beslissend: Yvonne van Ree 
en Truus Barten van VOP scoorden 39 punten en plaatsten zich daarmee voor de finale. 
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Moeder met eendenkuikens op de baan. Foto: Ria van Velsen 



 

 

PCO bestaat 30 jaar 

De oprichtingsakte van PCO is op 25 april 1990 door  
notaris mr. P. Th. A. de Hair verleden, maar de vereni-
ging bestond al eerder. Op onze website staat aangege-
ven dat dat “in de zomer van 1989” is geweest. 

Uit betrouwbare bron hebben we vernomen, dat het 
jubileum op 18 september a.s. op bescheiden wijze en 
vooral intern wordt gevierd dus op de vroegste datum.  
18 september valt op woensdag. Daarom zal de viering 
zich zowel op de middag en als op de avond richten. 

Natuurlijk wordt wel geprobeerd om er in Oisterwijk 
ook enige aandacht aan te besteden. Hoe? Dat moet 
nog worden uitgewerkt. 

Harrie de Brouwer heeft het vanaf het eerste uur alle-
maal meegemaakt. Hij is ook de enige van de oprichters 
die nog altijd lid is. Jan van der Griend, de initiatiefne-
mer, bezoekt af en toe onze club nog. Meestal om er 
een toernooi mee te spelen. 

Wil je er meer van weten? Bezoek dan onze website 
eens: https://www.petanquecluboisterwijk.nl/over-pco/
historie. 

Consumptieprijzen niet 
verhoogd 

In samenspraak met de commissies heeft het bestuur 
besloten de consumptieprijzen nog niet te verhogen. 

In korte tijd is het twee keer voorgekomen, dat de woensdagmiddagmix hinder onder-
vinden van een evenement. De eerste keer op woensdag 8 mei. In het kader van de 
promotie voor PCO werd op verzoek van de afdeling welzijn van de gemeente een pro-
motietoernooitje georganiseerd voor een kleine groep mensen. Geen enkel probleem 
als het droog is, maar ….. het re-
gende deze middag. Binnen spelen 
kon nog net, maar alleen als in tri-
pletten gespeeld werd.  

Op 12 juni werd het traditionele 
dames toernooi gespeeld. In het 
verleden werd dan het clubpro-
gramma stil gelegd, maar er is bui-
ten plaats genoeg, dus dat was ei-
genlijk niet nodig. Alleen werkte 
deze keer het weer niet mee. Langdurige hoosbuien die de banen blank zetten. Het 
kon helaas niet anders, er moest binnen gespeeld worden. Buiten is er ruimte genoeg 
voor beiden. Binnen niet. Voor het damestoernooi waren 10 banen nodig. Beiden bin-
nen kan dus niet. Dan is het redelijk om de dames, die soms van verre kwamen, voor-
rang te verlenen. Helaas betekende dat dat enkele  boulers die de stortregens getrot-
seerd hadden onverrichter zake weer naar huis moesten. Dat het een beperkte aantal, 
vooral heren, was werd allicht mede veroorzaakt omdat aardig wat dames van PCO die 
aan de damesdag deelnamen ook anders vaak op woensdagmiddag spelen. 

Het is begrijpelijk, dat leden teleurgesteld waren en misschien ook wel boos, maar dat 
moet gezegd, zonder overigens ook maar een moment onplezierig te worden.  “Wij 
hebben recht op onze woensdagmiddag!” hoorde je als onderbouwing. 

Dat is een interessant argument, waar je best even over na kunt denken.  

 

Reservekampioen: 
Yvonne van Ree en Truus Barten 

2de prijs poule A en B 
Joke Jonkers en Joke van Kollenburg 
Liesbeth Klein Gebbink en Nelly Stolk 

3de prijs poule A en B 
Marja Rombouts en Marij van Gestel PVT 
Marja Fidom en Joke van Helvoort 

Finale winnaar en 
 PCO dames kampioen:  

Lies Borburgh en Marga Groeneveld. 
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Dat de woensdagmiddag boulers rechten kunnen doen gelden is zeker waar. De club heeft 
al jaren geleden besloten de accommodatie op woensdagmiddag voor ledenmix open te 
stellen. Als je dan vrijwel elke woensdagmiddag komt heb je er ook een zeker recht op.  

Maar is dat recht ook absoluut. De woensdagmiddag is met uitsluiting van al het andere 
voor deze leden? 

Stel, je woont in een straat waar een groot boule-
evenement wordt georganiseerd. Daar is vergunning voor 
aangevraagd en verkregen. Je heb natuurlijk het recht om 
die straat in te rijden en je moet met je auto je huis kun-
nen bereiken en er kunnen parkeren. Maar helaas de 
straat  wordt afgezet en er wordt een lading zand over 
uitgestrooid. Je kunt er dus niet meer door en als je je au-
to thuis heb staan kun je er niet meer uit. Je mag, hoop je. 
aannemen dat de gemeente de rechten van deze mensen 
serieus neemt. En toch gebeurt het. Blijkbaar is men tot 
de conclusie gekomen dat dit ongemak voor deze ene 
keer of voor een beperkt aantal gevallen acceptabel is 
vanwege een ander hoger(?) doel of recht .  

Een andere benadering kan zijn: samen leven heeft altijd iets van geven en nemen, ofwel 
“elkaar wat gunnen”. Daarmee verspeel je je recht niet, maar je accepteert even het onge-
mak ten gunste van de gemeenschap die over het algemeen je rechten echt wel accepteert 
en garandeert. 

Op deze wijze hebben we 25 jaar lang het Pareltoernooi midden in het centrum van Oister-
wijk kunnen organiseren. 

Als er inbreuk gemaakt wordt op je rechten gemaakt wordt mag je als rechthebbende na-
tuurlijk vragen dat goed af te wegen. Welk belang dient het? Is het echt nodig? 

De damesdag kent al een lange traditie en heeft als het daarop zou aankomen misschien 
nog wel veel oudere rechten. Vele jaren, één keer per jaar, is immers ook een recht. Bo-
vendien is het buitenseizoen. Er is een tijd geweest dat de ledenmix voor de damesdag 
werd afgelast. Omdat er vrijwel nooit binnen werd gespeeld, is enkel jaren geleden beslo-
ten om de woensdagmiddagmix door te laten doorgaan. Buiten is er immers geen pro-
bleem. Het lijkt misschien wel zo, maar zo vaak komt het niet voor dat we voor een buiten 
toernooi naar binnen moeten. Het is een aantal jaren goed gegaan, helaas ging het nu een 
keer mis. 

Is het mogelijk om de dames dag op een andere dag te organiseren? Verliezen we daar-
door niet een aantal trouwe “klanten” of komen we in het vaarwater van andere verenigin-
gen? Het blijkt, als je de deskundigen hoort best wel ingewikkeld om een andere dag te 
kiezen. Traditie heeft echt wel betekenis, maar soms is verandering ook waardevol. 

Aan de andere kant, is het echt zo’n groot probleem één keer per jaar het risico lopen dat 
je niet kunt spelen omdat juist op die dag het weer slecht is? Natuurlijk moet dan wel de 
communicatie verbeteren om te voorkomen dat leden voor niets door slecht weer naar 

PCO IS WEER AANGEWEZEN VOOR 
DE ORGANISATIE VAN EEN NK 

De organisatie van het NK tête à tête  dit jaar is 

erg goed verlopen en ontmoette veel waarde-

ring. Wellicht heeft dat ertoe bijgedragen dat 

PCO in 2020 opnieuw aan een NK mag meewer-

ken: het Nederlands Kampioenschap Dou-

bletten. 

Het wordt wel weer een nieuwe uitdaging, want 

het NK doubletten wordt nog op de oude manier 

gespeeld op twee aansluitende dagen. Een mooi 

succes voor alle vrijwilligers van onze club en een 

nieuwe uitdaging . 

BESTUURSAANSPRKELIJKHEIDS-
VERZEKERING VIA DE NJBB 

Als bestuurder van een vereniging kun je aan-

sprakelijk gesteld worden  voor schades  die uit 

activiteiten van de vereniging voortvloeien.  Zo 

kun je bijvoorbeeld, door een verzekering, als 

verenigingsbestuur persoonlijk aansprakelijk 

gesteld worden als je toestaat dat er met open 

schoenen gespeeld wordt, terwijl de regels dat 

verbieden en als er, als gevolg daarvan een onge-

lukje gebeurt. Maar het zou ook kunnen indien 

er, door achterstallig onderhoud in de keuken 

iets gebeurt. 

We zijn zuinig op onze bestuurders, dus dat 

willen we niet. (kolom volgende blz.) 
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NK Doubletten 2019 (foto NJBB) 



 

 

In Memoriam Henk Smits 

 

Donderdag  26 juni 2019 overleed Henk 
Smits nog maar 69 jaar oud. 

Henk werd op 15 februari 1993 lid van onze 
vereniging en bleef dat tot zijn overlijden. 
Vanaf het moment van zijn toetreden ont-
wikkelde hij een liefde voor de boulesport. 
Hij was een gepassioneerd wedstrijdspeler 
met een hang naar perfectie die niet kon 
ophouden zijn spel te verbeteren. Toen hij 
na een herseninfarct een lichte beperking 
overhield moest hij zijn aspiraties daarin bij-
stellen. Maar hij zocht en vond een andere 
weg. Hij bleef wel bezig met wedstrijd bou-
len, maar verlegde zijn belangstelling naar 
wedstrijdbegeleiding. Hij doorliep, zoals je 
dat van hem kon verwachten, alle beschik-
bare opleidingen voor wedstrijdleider, 
scheidsrechter, en trainer. Wedstrijdleiding 
had niet zo zijn belangstelling, dat was hem 
te passief, maar hij werd een verdienstelijk 
scheidsrechter en een gewaardeerde trai-
ner. 

Henk was niet al-
tijd gemakkelijk, 
niet voor zijn om-
geving, maar 
vooral niet voor 
zichzelf. Hij legde 
de lat voor zich-
zelf en voor ande-
ren altijd op maxi-
male hoogte. Dat 
leverde hem een 

vaak een ongemakkelijk en ontevreden ge-
voel op. In de club leidde dat tot een kriti-
sche houding naar het bestuur, waar ik ook 
enige tijd deel van uitmaakte, op een ma-
nier waaraan tinten grijs nogal eens ontbra-
ken. Was die allicht te uitgesproken mening 
misschien ook een camouflage voor zijn on-
zekerheid die je ontdekte als je eens ont-
spannen met hem praatte?  

Empathie was niet zijn sterkste kant. Hij 
was nu eenmaal geen bruggenbouwer, 

maar een man van principes die een in zijn 
ogen noodzakelijk conflict nooit uit de weg 
ging. Hij had daarbij een even grote hekel 
aan de bobo’s achter de tafel die om zaken 
heen draaiden als aan de fluisteraars achter 
de hand, die wel mopperden maar nooit 
wat deden. Zijn zwart-wit benadering droeg 
er helaas nogal eens toe bij dat hij niet goed 
werd begrepen, of misschien beter gezegd 
dat men niet meer goed kon luisteren. Dat 
is jammer want Henk misschien niet altijd 
gelijk, maar hij had wel ook  verstandige 
ideeën en terechte kritiek. 

Sommigen van ons maakten kennis met die 
andere kant van Henk. Een man met ogen 
en oren voor zijn medemensen. Wie echt 
hulp nodig had kon op hem rekenen. Hij 
kwam voor je op en was er om je bij te 
staan. Als je eenmaal door de hardere schil 
heen kon kijken klopte daaronder een 
warm hart. 

Het is lange tijd zijn droom geweest om zelf 
eens als voorzitter het roer in handen te 
kunnen nemen. In november 2013 kwam 
die droom uit. Zoals altijd wierp hij zich ook 
nu met tomeloze energie weer in de strijd. 
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De NJBB heeft daarvoor samen met een aantal 

andere sportbonden een verzekering afgeslo-

ten. Voor een klein bedrag kunnen de clubs 

hun bestuur daarvoor dus vrijwaren. 

Dat geeft natuurlijk geen vrijbrief om de boel 

te laten versloffen. Als dat kan worden aange-

toond  betaalt de verzekering gewoon niet uit. 

Toch belangstelling voor de pe-
tanquesport in Het Brabants Dag-
blad. 

We vragen ons vaak af hoe we de belang-

stelling van het Brabants Dagblad kunnen 

wekken voor de petanquesport. Die is er tot op 

zeker hoogte wel, getuige het recente artikel 

over het Petangeske in Bergen op Zoom en nu 

weer over het Nederlands Kampioenschap 

Tripletten, gewonnen door Dennis Mul, Ali 

Doualeh uit Tilburg en Patrick Tueaux uit Veg-

hel. Zij gaan Nederland vertegenwoordigen bij 

het Europees Kampioenschap. 

Volgend jaar organiseren we het Nederlands 

kampioenschap doubletten Dat biedt ons weer 

een kans de petanquesport in het nieuws te 

brengen. Wellicht dat we dan ook het Brabants 

Dagblad eens kunnen interesseren.  

En natuurlijk, een hartelijke gelukwens aan 

Dennis, Ali, en Patrick 

Damesdag 2020 weer op woens-
dag 

Als de discussie over de damesdag tot de 

conclusie mocht leiden dat het de voorkeur 

verdient die naar bijvoorbeeld de donderdag 

te verplaatsen, dan kan dat voor het eerst pas 

in 2021. De aanvraag voor 2020 is al de deur 

uit en kan niet meer veranderd worden. In 

verband met de afstemming moeten aanvra-

gen nu eenmaal vroeg in het jaar gedaan 

worden. 

Foto Brabants Dagblad 

de club moeten komen. Iedereen kan met een klein beetje moeite op de hoogte zijn van de da-
mesdag. Zou in geval van slecht weer misschien via e-mail of via de website nog even een signaal 
geven kunnen worden? Dan kun je voor je weggaat nog kijken of het kan. Aan de andere kant: 
Misschien is het ook wel leuk om eens even te komen kijken hoe de dames het doen. Het is ze-
ker gezellig en Je bent er dan toch uit. 

Dit stukje is bedoeld als discussievraag. Niet om antwoorden te geven. Die komen van het be-
stuur en de commissies. Het bestuur zal samen met de commissies die afweging moeten maken. 



 

 

Hij was misschien niet in de eerste plaats de 
stuurman op het bovendek bezig met het uit-
zetten van de koers en het verdelen van de 
taken, maar vooral zelf de uitvoerder met 
twee voeten in de klei. Hij was altijd voor de 
club in de weer: als schoonmaker in het club-
huis, als sponsorwerver, als promotor en 
pleitbezorger bij de gemeente, als tuinier, of 
in het parkonderhoud. Wat er ook gebeurde, 
Henk was erbij. En als het de zaak diende ging 
hij voor de club door roeien en ruiten.  

Zijn enorme persoonlijke inzet werd gewaar-
deerd en geprezen, maar er werd ook met 
zorg naar gekeken. Kan dit zo wel? Maar alle 
goedbedoelde raad liep stuk op zijn gedre-
venheid. Helaas moest hij na zijn eerste peri-
ode als voorzitter door zijn falende gezond-
heid in 2017 die functie alweer opgeven. 
Hartproblemen speelden hem parten en 
chronische vermoeidheid. Hij herstelde daar 
wel wat van, maar nog in de herstelfase sloeg 
vervolgens darmkanker plotseling genade-
loos toe. 

Hij doorliep dat proces met bovenmenselijke 
kracht. Klagen over zijn ongemakken of over 
de eenzaamheid die hij ervoer was er nooit 
bij. Hij keek vooruit en zocht waar mogelijk 
de anderen op. Het gaat eigenlijk alweer wat 
beter, straks zal het wel gaan, klonk het dan 
bemoedigend.  

Hij bleef ook in deze periode altijd bij ons be-
trokken. Als je hem ontmoette was je binnen 
vijf minuten alweer toe aan zijn  visie op het 

reilen en zeilen van de club. Regelmatig be-
zocht hij ons ook: “om even de sfeer te proe-
ven”. Spelen lukte hem zelden meer. Plotse-
ling en onverwacht speelde hij vier dagen 

voor zijn overlijden op zondag mee. Ook nu 
weer hoorde je op je vraag “hoe gaat het”: 
“Och, de laatste dagen eigenlijk best weer 
goed” en hij verbaasde ons door drie partijen 
mee te spelen. Velen dachten al nou dat gaat 
eigenlijk best goed. Te weinig zagen wij zijn 
wilskracht en doorzettingsvermogen en wat 
het hem kostte om dat te doen. Hij was na 
afloop natuurlijk zichtbaar vermoeid, maar 
nog vermoedde niemand dat het zijn laatste 
optreden zou zijn. Zo goed wist hij zijn werke-
lijke toestand te verbergen. 

Wij zullen ons Henk herinneren als de gepas-
sioneerde man die hij was, hem waarderen 
voor zijn clubliefde, voor zijn enorme inzet, 
en voor zijn betrokkenheid bij ons. En, voor 
degenen onder ons die hem zo hebben erva-
ren, als de warme hulpvaardige man die hij 
kon zijn. 
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Tip 

Als er al 4 boules links van het but liggen, 

probeer dan eens niet naar het but te werpen, 

maar iets meer naar rechts.  Alle kans, dat op 

de plaats waar het but ligt de baan naar links 

afloopt. 

Tip 

We noemen petanque ook wel een sport. Dat 

heeft iets te maken met bewegen en techniek. 

Techniek kun je oefenen. Bewegen kun je 

doen. Kom af en toe eens van je plaats  in of 

direct bij de ring af, loop naar het but, en kijk 

even hoe de situatie is. Daarna bepaal je hoe je 

je volgende boule wilt gooien. Het levert ver-

rassende resultaten op en het is goed voor je 

gezondheid.  

Nog een naam voor het butje 

In de vorige nieuwsbrief hebben we verschil-

lende namen voor het butje genoemd.  Ik 

kwam er nog een tegen:  In Zuid Frankrijk, zeg 

maar de Provence, kom je ook nog de naam 

“bouchon” tegen.  Dat zou een verkleinwoord 

zijn van het Proneçaalse “bocho” dat “boule” 

of gewoon “bal” betekent. 

Hoe komt het dat ik Jeu de boules ben gaan spelen? 

Ik zat met Harrie en Walter op een computercursus. Daar kwam ter sprake 
dat ze in Oisterwijk jeu de boules speelden. Ik dacht: “niks voor mij dat 
balletje gooien”. Maar volgens hen was het een Leuke sport. Ik krap achter 
mijn oren:  sport? Dat had ik niet verwacht om het zo te vernoemen. En 
vooral de gezelligheid. 

We maken de cursus vervolgens af  en ik vergeet het verder maar. Maar met het pensioen in zich-
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 Sportpromotie 

Woensdag  19 juni hield de voorzitter van de 

NJBB in de rubriek “Een vandaag” (NPO1) als 

“de optimist van de dag” een praatje om de 

jeu de boule sport te promoten. U kunt het 

terugluisteren op https://www.nporadio1.nl/

gemist/2019-06-19 ± 0:28:30, maar het is niet 

makkelijk te vinden. Het is wel breed beluis-

terd. 

Bestuurders ontmoeten elkaar 

Elk jaar is wordt er door district zuid-west een 

ontmoeting georganiseerd voor verenigingsbe-

stuurders  onder de titel “Coupe des Captains”.   

Er wordt natuurlijk gebouled, maar daarnaast 

is er alle gelegenheid om op een heel informe-

le wijze met elkaar van gedachten te wisselen. 

Dan blijken problemen en kansen niet uniek en 

misschien kun je samen wat. De volgende 

bijeenkomst staat gepland op 13 oktober. 

ten op dat moment geen actieve hobby zegt mijn vrouw: “Waarom ga je er niet eens kijken of 
het wat voor je is?”. Ik trek de stoute schoenen aan en en ga op een maandag in Moergestel  
bij Roef naar het jeu nde boules kijken en neem de van mijn vader geërfde boules mee. Ze 
waren nog betrekkelijk nieuw, 40 jaar oud. Kom daar aan, vraag aan Jops van den Boogaardt 
of ik mee mag spelen en dat kon, dus ik ga meedoen. Wat mij gelijk al opviel: ik was de jongste 
aanwezige. Ik zag meteen het licht. Het spelplezier van de mensen trof me. Ik was overstag. 
Da wou ik wel gaan doen als ik met pensioen ging. Een bijkomstigheid herhaaldelijk: “Hé die 
ballen zijn recreatieballen” en ze keken er zuur naar. 

Op weg naar huis denk ik aan Harrie en Walter en denk ik ga toch ook eens even daar kijken. 
Ga op een woensdagavond voor de eerste keer kijken en meespelen. Ik kom eraan en loop het 
park op en schrik me dood van het complex. Dat had ik zeker niet verwacht: een jeu de boules 
sportpark. Ik speel die avond en meerdere avonden met Bertus en Lies. Die zijn mij bijgeble-
ven. Ik bakte er niets van, maar zij bleven positief en na afloop kwam de beloofde gezelligheid. 
Tijdens de borrel werd mij wel met een zuur gezicht verteld dat ik recreatieballen had. 

Dat ging nog weken zo door tot ik besloot bij beide verenigingen lid te worden. Ik heb toen 
gelijk maar wedstrijdballen aangeschaft om van die zure gezichten af te zijn. 

Wat mij in Oisterwijk opviel was het fanatisme onder de leden, vooral de wedstrijdspelers. 
Werd je ingeloot bij hen kreeg je ongevraagd goed advies over van alles en nog wat. Bijvoor-
beeld hoe je moest gooien; precies aangewezen waar op de but nauwkeurig; vooral in de cir-
kel staan; enz. Joke is er daar één van.  Ik krijg al die goed bedoelde adviezen over mij heen en 
het gevolg was dat ik mgeen bal meer kon gooien. De concentratie was volledig weg. Van on-
enigheid was bij mij geen sprake. Ik was gewoon de weg in boules land kwijt. Dus Joke, trek 
het je niet aan, ik zal ongetwijfeld nog veel van je leren. 

Nu een jaar na dato, ik ben intussen met pensioen,  zie ik het allemaal anders als toen ik be-
gon. Mijn slogan is nu: “Met jeu de boules win je altijd”. Het spelplezier en de gezelligheid de 
kameraadschap onder diverse leden leiden ertoe dat ik het ook ontzettend naar mijn zin heb. 

Ik heb ook favoriete tegenstanders zoals Walter en Harry en Kees S en Frans niet te vergeten. 
Ik kan me aan hun optrekken, en wil van ze winnen en dat valt soms niet mee maar ik ben een 
GAMER geef me nog een jaartje en mijn niveau zal beter worden. Ik heb ook favoriete mede-
spelers zoals Johan en Joop, Wim is ook mijn Maat in de dorpen competitie dit gaat met vallen 
en opstaan. 

Dan speel ik POZO met team 4 met Henny en Sjan dat gaat ook steeds beter dat hebben Mia 
en Mia afgelopen week nog ondervonden we verloren als team nog met 5-4 maar zijn op de 

Foto Kees Soeterings 

https://www.nporadio1.nl/gemist/2019-06-19
https://www.nporadio1.nl/gemist/2019-06-19


 

 

7 

 
 Aanvullende regel 

We zijn niet zo van de regels, maar toch….. De 

Internationale scheidsrechterscommissie van 

de Franse Bond heeft de regel van het plaatsen 

van het but na een foutieve uitworp aange-

scherpt. Het but moet gelegd worden (laten 

vallen mag ook nog). Het but verplaatsen met 

de voet is verboden. Als er een scheidsrechter 

aanwezig is wordt eerst een gele kaart gege-

ven. Voor de tweede overtreding en volgende  

volgen sancties zoals het ongeldig verklaren 

van een geworpen of nog te werpen boule. 

Fiets- boule-dag 

Hallo  allemaal. 

Zaterdag 16 juli,  wat een fijne  dag. Wat heb-

ben we genoten  die dag met zijn allen.  fijn 

gebouled, gefietst en  lol gehad.  Koffie gekre-

gen  onderweg, limonade, biertje  er  werd 

goed voor ons gezorgd   door de mensen die 

dit geregeld hadden. Daarom even een klein 

berichtje. 

Wij willen iedereen bedanken die  zich daar-

voor heeft ingezet. Het was een fijne dag. 

Op naar  de volgende Fiets- Boule-dag.  

Dank je wel. 

Kees  Soeterings en Elly  Bressers 

goede weg de overwinning in de toekomst gloort. 

Dan nog het volgende: ik blijf toch bij beide clubs lid, dat is geen verraad, maar beide clubs heb 
ik in mijn hart gesloten.  

Dat ik aanwezig ben weet ik zelf ook wel hoeft niemand te melden, maar dat ik nu ben zoals ik 
ben komt omdat ik het naar mijn zin heb. Als ik niks meer te vertellen heb dan is het waar-
schijnlijk over.  

Dan willen een paar mensen dat ik vrijwilligers werk bij de club moet gaan doen, daar kan ik 
het volgende op zeggen: Ik ben een van de jongere leden, dat zal vanzelf gaan gebeuren 
mettertijd ,dat ik mijn kwaliteiten in kan zetten voor de clubs. Na vele jaren mantelzorg samen 
met mijn vrouw moet je ook tot rust kunnen komen. 

O ja ik ben Hans Vleghert, getrouwd met Janny en wij hebben 2 zoons met aanhang en onze 
hond Demy niet te vergeten. Dat is trouwens de baas in huis. Ik heb de afgelopen 20 jaar in de 
zorg gewerkt als leidinggevend chauffeur, daarvoor werkte ik 7 jaar bij de Landmacht als Takel-
wagen Chauffeur, Auto Monteur, en later nog chef automonteur bij British Leyland, en niet te 
vergeten 18 jaar bij de Melkunie als Mona toetjes Route Verkoper. 

Eigenlijk weten jullie nu te veel van mij. Ik ben nog op zoek naar een maat om wedstrijden mee 
te spelen zoals bijv. doublet competitie of andere toernooien: man of vrouw maakt niet uit. 

Foto Kees Soeterings 


