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2013, een jubileumjaar voor onze vereniging. De 

Jeu de Boules tak werd 14 augustus 1993 door 

o.a.Arie van der Zwan opgericht. Dit heugelijke feit werd zaterdag 14 september gevierd. Mike 

Frank had een BBQ georganiseerd waarvoor alle leden van de vereniging werden uitgenodigd. Dit 

werd een zeer geslaagde activiteit, mede dankzij de geweldige bakkunst van Peter en Sharrisa. 

Helaas kon ik er door familie-omstandigheden niet bij zijn. 

 

12 februari startte het nieuwe seizoen onder de bezielende leiding van Barend. 

Na eerst een aantal inspeelavonden, werd op 12 maart gestart met de onderlinge competities. 

Wegens de aanhoudende kou werden de eerste partijen pas op dinsdag 26  maart gespeeld.  

 

In de A poule startten 16 deelnemers, en in de B poule 15 

Na enige weken trok Jarno zich terug uit de A poule wegens drukke werkzaamheden en Wil en Arie 

van der Zwan en Ben Schouten uit de B poule. Allen hadden met gezondheidsproblemen te 

kampen. Tini Stok stapte tussentijds in zodat er uiteindelijk 13 spelers in de B poule streden om de 

prijzen. 

 

Tijdens het op papier zetten van dit verslag waren nog niet alle kampioenen bekend. Wel was al 

duidelijk dat Ria Vrieselaar in de B poule en Marcel Stok in de A poule niet meer in te halen waren. 

Zij zijn dan ook de terechte kampioenen. 

 

Marcel en Erling hebben gedurende het seizoen een aantal trainingsavonden verzorgd. 

Met hun kennis, op gedaan in Nieuwegein, wisten zij zo’n 10 leden 8 avonden te vermaken. 

Ik was er een van en  ik vond het nuttige trainingen. Ze waren leerzaam, maar vooral ook heel 

gezellig. 

Hopelijk heeft het komend jaar een vervolg. 

Leuke verrassing was ook dat  Kees Kroon een gast-training gaf! Kees is een van de bondscoaches 

van het Nederlandse beloften team. 

 

Over het algemeen zijn de toernooien dit jaar ook weer goed verlopen, wel wordt het steeds 

moeilijker de toernooien vol te krijgen. 

Ik wijt dit aan het feit dat er elke dag van het weekend wel ergens een toernooi is. 

Niet op elk thuistoernooi  liep de organisatie vlotjes. Dat is niet goed. Het is toch het gezicht naar 

buiten. En men moet hier graag komen spelen. Dus hier gaan we hard aan werken. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Veelal wisten we de prijzen in huis te houden.  Bas en Peter wisten het Lente-toernooi te winnen, 

het Vrijetijdstoernooi  op 5 juli werd gewonnen door Marcel en Wim Stok  En het Vrije 

tijdstoernooi op 5 augustus door Marcel samen met Cees van Gink. 

 

Het Bedrijventoernooi zag er dit jaar iets anders uit. Het bestuur had er voor gekozen er een 

jubileum toernooi van te maken. We zijn de boer op gegaan om bij de middenstand in Schoonhoven  

prijzen los te peuteren. Iik mag met trots opmerken dat Maropa, het bedrijf van Richard Janssen, 

ons een mooi geldbedrag schonk waar we meerdere prijzen van konden aanschaffen.  

 

Een aantal leden hebben bij elkaar ruim 4000 folders rond gebracht met als resultaat ruim 20 

inschrijvingen. Met wat aanvulling van eigen leden startten we het toernooi met 16 koppels. De 

reacties van de onze gasten was zeer positief. Uiteindelijk hopen we er toch nog een á twee leden 

aan over te houden!!   

 

Het Clubkampioenschap doublet werd gewonnen door Erling en Marco en het Single- kampioen 

schap wederom door Marcel. 

Weer blijk dat het moeilijk is om alle partijen in de singelcompetitie op tijd gespeeld te hebben. Ik 

wil nogmaals verzoeken om hier volgend jaar toch wat beter op te letten.  Nu moeten er nood 

gedwongen vervangende uitslagen worden in gevuld. Speel je partijen op tijd, en laat het niet op het 

laatste moment aankomen! 

Tot slot wil ik iedereen verzoeken respectvol met elkaar om te gaan in het nieuwe seizoen en laten 

we met z’n allen proberen er weer die fijne club van te maken die het in het verleden was. 

 

 

 

 

 

 

 

 


