Nieuwsbrief
Van de voorzitter
Beste jeu de boules vrienden,
Een vereniging zoals de onze kan niet zonder vrijwilligers, mensen
die de verantwoordelijkheid voelen zich vrijwillig en zonder geldelijke
vergoeding in te zetten voor de club.
Als voorbeeld noem ik, het bestuur, die dag en nacht klaar staan voor
‘s-Gravenboules.
Ja, ook ’s nachts, want het alarm kent geen dag of nacht.
Nog een voorbeeld: onze secretaris is de afgelopen tijd vele uren
bezig geweest met de papieren rompslomp over de nieuwe privacy
wetgeving, zie elders in deze nieuwsbrief. Brussel bedankt!
De bardienstploeg, die altijd present is en bij afwezigheid onderling
ruilt, bedankt voor jullie inzet.
De wedstrijdleiders, die soms moeilijke problemen moeten oplossen,
door afzegging of spelers die zich op het allerlaatste moment terug
trekken van het wedstrijdgebeuren. Bedankt voor jullie creatieve
oplossingen.
Niet te vergeten de dames van lief en leed, jullie bezoeken worden
zeer op prijs gesteld, een bloemetje of een bezoekje doet voelen dat
je erbij hoort.
We kunnen ook niet zonder onze schoonmaakploeg. Onder de
nieuwe leiding ziet alles er ook piekfijn uit, gefeliciteerd, dat jullie zo
snel een fijn team vormen.
Onlangs is door een aantal van onze leden een herhalingscursus
gedaan om de AED in geval van nood doelmatig te kunnen
gebruiken, zie de lijst naast de AED van de personen die hiervoor
geslaagd zijn.
De onderhoudsgroep, de mensen van het tuinonderhoud,
baanonderhoud, hal versiering in december en nog vele anderen,
hartelijk dank voor jullie inzet.
En toch komen we nog mensen te kort voor alle taken, die zich
voordoen binnen onze club. Wanneer u denkt ik zou ook wel iets
kunnen doen, meldt dit dan bij één van de bestuursleden.
Nogmaals alle vrijwilligers bedankt! En nieuwe vrijwilligers van harte
welkom!
We zijn bezig o.l.v. één van onze leden een meer gestroomlijnde
organisatie op te zetten, hierover hoort u meer in de volgende
nieuwsbrief.
Ik wens jullie een mooie zomer met veel boules plezier!
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Wetenswaardigheden:

Het leven is net ganzenborden. Je
kunt steeds opnieuw beginnen,
tenzij je in de put blijft zitten…

Uw voorzitter, Jac ‘t Hart
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Bestuursmedelingen
Website s-Gravenboules
Onze eigen website, te vinden op www.s-gravenboules.nl, wordt steeds meer gebruikt om inzicht te geven
op wat er gebeurd binnen de club. Voor enkele onderdelen, zoals de informatie van de WCK en de WSC
is een wachtwoord nodig. Dit wachtwoord is te verkrijgen via de wedstrijdleiding of een van de overige
bestuursleden.
Onderhoud
Indien u interesse heeft om Evert Vreugdenhil, bestuurslid onderhoud, bij de uitvoering
van zijn werkzaamheden ter zijde te staan, bent u van harte welkom bij allerlei kleine
onderhoudswerkzaamheden. U kunt zich rechtstreeks bij Evert opgeven.
Commissie “Lief en Leed”
Door het bestuur is een commissie “Lief en Leed” aangesteld. Het doel van deze
commissie is om (langdurige) zieken en zij die in een ziekenhuis verblijven te gaan
bezoeken.
Gezien het grote aantal leden van onze vereniging kan de commissie niet altijd op de
hoogte zijn van zieken c.q. ziekenhuisopname van onze leden. De commissie vraagt
dan ook eenieder die op de hoogte is van zieken c.q. ziekenhuisopname van een onzer
leden dit te melden aan: Ada Beekenkamp tel:0174-413805 of Dicky Baas 0623-780757.
Mededelingenbord
Wilt u op de hoogte blijven van tussentijdse berichtgevingen over data m.b.t. schoonmaak- en
onderhoudswerkzaamheden, bardiensten en/of andere berichten, vergeet dan niet wekelijks het
mededelingenbord te raadplegen.
Adreswijziging
Gaat u verhuizen of bent u verhuisd, geef dit dan door aan het secretariaat voor een correcte
ledenadministratie.
Opzeggen Lidmaatschap
leder jaar worden wij geconfronteerd met opzeggingen na het versturen van de contributie nota. Wij willen
u er dan ook op wijzen dat het lidmaatschap schriftelijk moet worden opgezegd tot 4 weken voor het einde
van het kalenderjaar.
De opzegging gaat dan in per de eerstvolgende 1 januari.
Herhalingscursus voor de AED
Onze vereniging is in het bezit van een AED. Deze hopen wij uiteraard nooit nodig te
hebben, maar ook ons kan het overkomen dat iemand hartproblemen krijgt. Op dat
moment moet er natuurlijk wel iemand zijn die kan reanimeren en dit apparaat kan
bedienen. We hebben zo’n 12 personen die hiervoor zijn opgeleid. Mochten er leden zijn
die zich hiervoor willen aanmelden, horen wij dit graag. In het voorjaar van 2019 volgt er
weer een herhalingscursus.
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Enquete voor 3 of 4 wedstrijden
De enquete die is gehouden om op wedstrijddagen voor de clubkampioenschappen 3 of 4 wedstrijden
te spelen heeft uitgemaakt dat er 4 wedstrijden gespeeld blijven worden. Reacties op deze enquete
zijn: 69 leden hebben gereageerd. 52 hiervan waren voor het spelen van 4 wedstrijden en 18 voor het
spelen van 3 wedstrijden.
Nieuwe leden en vrienden
Opnieuw mochten wij nieuwe leden begroeten. Als nieuwe recreant mochten wij Alice van Geest en
Jan Boers noteren. Wij wensen hen veel plezier toe op onze club. Op dit moment hebben we 56 leden,
62 recreanten en 8 vrienden.
Nieuwe privacywetgeving
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie
(EU).
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Dit heeft o.a. tot gevolg dat wij moeten aantonen dat:
Wij als vereniging hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op de website van de vereniging
(staat reeds op onze website).
Wij als vereniging verwijzen in al onze documenten (lidmaatschap overeenkomst,
aanmeldingsformulier, etc.) waarin persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op de website
van de vereniging.
Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee
we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen.
Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met
beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om
automatisch updates op te halen en te installeren.
Wij als vereniging hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.
Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die
gevestigd zijn buiten de EU.
Dit houdt onder meer in dat wij van alle leden een lidmaatschapsovereenkomst moeten hebben.
In deze nieuwe overeenkomst zullen wij de noodzakelijke voorwaarden vermelden, waarmee u dan als
lid akkoord gaat.
Ook moet met verwerkers van de ledenadministratie (bestuur), websitebeheerder en bijvoorbeeld de
commissie lief en leed een verwerkingsovereenkomst worden afgesloten.
Tevens moeten alle vrijwilligers een geheimhoudingsverklaring hebben getekend.
Het niet voldoen aan deze AVG kan de vereniging forse boetes opleveren.
Zoals ik al eerder meldde per mail; moeten wij na 25 mei a.s. van alle leden een overeenkomst
hebben.
Deze zijn inmiddels klaar en veel leden hebben deze inmiddels al weer getekend ingeleverd.
Wij hebben dit ook niet bedacht, maar we moeten er wel aan voldoen.
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Van uw penningmeester:
We zijn nu ruim vier maanden verder in 2018, en een oplettend lid heeft het natuurlijk al lang gezien er
wordt behoorlijk aan de weg getimmerd bij onze vereniging. Al deze acties zijn ook maar weer
uitgevoerd in combinaties met onze onmisbare vrijwilligers (om te voorkomen dat iemand wordt
vergeten, noemen we geen namen).
Om te beginnen is de grote vriezer vervangen , daarna is er een nieuw alarm
gekomen , en is ook gelijk de toegangsdeur op nieuw aangepast , zodat alles weer
volgens de verplichte verzekeringsnormen in orde is.
Daarnaast de totale aantal barkoelingen vervangen , ook wordt er nog een nieuwe koelkast
aangekocht ( de oude is echt aan vervanging toe ! ).
Tussen door zijn er ook nog even een behoorlijk aantal nieuwe kantine stoelen
bijgekomen welke we zowel voor binnen als buiten kunnen gebruiken.
Maar er moet nog wel het een en ander gebeuren zowel binnen als buiten.
Ideeën en opmerkingen in de vorm van mee denken , kunt u altijd kwijt bij één van uw bestuursleden .
Gezien de enorme uitgaven is het dan zeker een prettige bijkomstigheid dat bijna alle leden hun
contributie hebben voldaan , er moeten nog maar een 4 leden aan hun verplichtingen voldoen.
Nico Kaman.
TANK & SCHENK ACTIE BIJ ESSO DE ROTONDE
Esso de Rotonde is een modern tankstation gelegen aan de rand van het centrum van ’s-Gravenzande.
Het tankstation is voorzien van alle gemakken die je van een tankstation kunt verwachten. Van Tabak tot
zoetwaren, van voorverpakte broodjes tot en met telefoonkaarten.
Het station is 7 dagen per week geopend. Nog geen drie jaar geleden lanceerden de leden van de
coöperatieve vereniging De Vrije Pomp onder veel belangstelling hun eigen merk: Peut. In Moordrecht
werd de naam, huisstijl en filosofie van dit oer-Hollandse merk voor het eerst met Nederland gedeeld.
Peut is anders denken en anders tanken. “En daar past dus ook een ander en eigentijds
spaarprogramma bij” Aldus Pieter van Gennep. Pieter is bedenker van het spaarprogramma
Tank&Schenk. Een spaarprogramma dat de lokale betrokkenheid van de tankstation-ondernemers
onderstreept en hun klanten de gelegenheid geeft om met een goed gevoel het tankstation te verlaten.
Voor elk liter brandstof die je bij Peut tankt gaat er namelijk 1 cent naar een lokaal of landelijk goed doel.
Welke dat is, bepaalt de klant op het display bij de kassa. Klinkt goed? Inderdaad. En het slaat aan.
Sterker nog. Er wordt gretig gebruik van gemaakt. Klanten dragen zelf goede doelen, sportverenigingen
of culturele instanties aan. Clubs die wel een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken. Die
motiveren vervolgens hun leden weer om bij Peut te tanken en zo de clubkas te spekken.
Op deze manier heeft het unieke spaarprogramma Tank&Schenk ervoor gezorgd dat landelijke goede
doelen en het lokale verenigingsleven ruim een kwart miljoen euro hebben kunnen verdelen. En dat is
een unicum. “Dit is precies wat ik voor ogen had met het spaarprogramma” Aldus Pieter van Gennep.
Elkaar ondersteunen en nu eens een keer niet sparen voor eigen gewin. Past goed bij de kernwaarden
van onze leden. Nuchter, oer-Hollands, een tikkie rebels en sterk lokaal betrokken. Wat ons betreft
Tanken en Schenken we lekker door. Op naar de volgende mijlpaal.
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Nieuwe clubkleding
De nieuwe clubkleding is inmiddels verstrekt aan alle leden die hadden besteld.
Dankzij een stukje sponsoring waren de prijzen voor de nieuwe shirts vastgesteld op € 12,50 en waren
éénmalig voor de eerste bestelling.
De prijs van een shirt is nu € 30,- en van het nieuwe soft-cel jack is € 47,50.
Vanaf nu wordt er bij wedstrijden en toernooien in de nieuwe outfit gespeeld.
Van de wedstrijdleiding
Trainingen
De training is voor beginnelingen en gevorderden. Wij (Jaap en Ria) behandelen de volgende dingen:
De grondbeginselen zoals houding, but uitgooien, boules vasthouden en plaatsen, donnes dicht
maken. Tactiek, spelinzicht, overleggen met je maat wat te doen plaatsen of schieten, de boules
opspelen en schieten. Van tevoren hangen we een A4tje op het prikbord wat we die zaterdag gaan
behandelen.
Westlandse Clubkampioenschappen
’s-Gravenboules is voor de 6e keer op rij opnieuw kampioen van het Westland geworden. In het
seizoen 2011-2012 werd De Boul-lier kampioen. In de 4 seizoenen daaraan vooraf werd ’sGravenboules ook kampioen. Een mooie prestatie en presentatie van onze club.
WCK en WSC
Voor de WCK hebben zich 26 leden gemeld en voor de WSC 21. Voor dat het nieuwe seizoen begint
wordt er een informatieavond gehouden waarvoor de leden die zich hebben gemeld worden
uitgenodigd. Het aantal aanmeldingen voor de WSC is eigenlijk te weinig. Mocht je hieraan willen
meedoen en je hebt je nog niet gemeld, doe dit dan zo snel mogelijk via info@s-gravenboules.nl
WINTER SENIOREN KAMPIOENSCHAPPEN
Uitleg over deze kampioenschappen.
1. Wedstrijdlicentie verplicht
2. Wedstrijdkleding verplicht
3. Tripletten (drie tegen drie)
4. Team bestaat uit 12 personen 9 spelers en 3 reserves
5. Je speelt drie partijen per dag
6. Je speelt 10 woensdagen per seizoen van oktober t/m maart plus de finale dag
7. Je speelt tegen verschillende verenigingen
Op dit moment hebben we twee teams die meespelen en met veel plezier.
Heb je interesse om ook te spelen neem dan contact op met Cor van Dijk of Ria van der Marel. Wij
helpen graag met het vormen van het team.
Rondje Breeje Durp
Op woensdag 11 juli a.s. is het weer zover en is er weer het rondje Breeje Durp. Het toernooi wat bij
verschillende leden die thuis een baan hebben en bij ons eigen clubgebouw wordt gespeeld. Na het
toernooi is er een BBQ waaraan alle leden mogen deelnemen. De kosten voor het toernooi zijn € 5,- en
voor de BBQ € 15,-. Voor de baaneigenaren die hun baan ter beschikking hebben gesteld en voor
vrijwilligers is de BBQ gratis. Wil je je partner meenemen dan kan dat tegen betaling van € 15,-.
Binnenkort hangt de inschrijflijst op het publicatiebord.
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De oudheid
Opgravingen en vondsten geven aan dat Jeu de Boules, in elke vorm dan ook, al in de oudheid
gespeeld werd. Artsen uit die tijd, we schrijven dan de 32 eeuw v.Chr., schreven al diverse balspelen
voor omdat beoefening goed was voor
spieren en ledematen.
In geschriften uit de geneeskunde is gevonden dat, zowel Hippocrates als Galenus (grondleggers van
de geneeskunde) deze mening zouden delen. Galenus beweert zelfs dat het boule spel de meest
complete sport is.
Citaat:
'Het is de minst ruwe van alle sporten, daarom is het nuttig voor hen die rust nodig hebben. Het is het
meest geëigend om weer kracht op te doen en komt zowel de oudere mens als het kind ten goede.
Het balspel stelt ons in staat de ledematen die vermoeid zijn geraakt, te ontspannen en de ledematen die
verslapt zijn te oefenen "
Einde citaat.
Het vervolg na de middeleeuwen
18e eeuw
De 18e eeuw is de periode dat het spel zich verplaatst van de aristocratie naar het gewone volk. De
beschrijving van het spel, opgenomen in de encyclopedie van Diderot en d'Alembert ( 1751) omdat het
toch belangrijk genoeg werd gevonden, vertoonde opmerkelijke gelijkenissen met het huidige "boule de
fort in het Maine- Loire gebied. Zij vermeldden tevens dat het spel in Parijs alleen door bedienden in
kroegjes en op straat werd beoefend. Dit in tegenstelling tot het platte land waar het door de gegoede
burgers werd gespeeld. Dit is ook de oorzaak dat in veel oude geschriften het jeu de boules een jeu
aristocratique wordt genoemd. In de 2e helft van de 18e eeuw was het mode de engelsen na te doen. Zij
speelde jeu de boule ( bowls) op gras. Het speelveld heette dan ook bowlinggreen , de fransen namen dit
woord over maar noemden het boulingrin . Ook het paleis Het Loo had door de engelse invloed aan het
eind van de 17e eeuw een bowlinggreen, boulingrin, of klosbaan. De klosbaan, een verdiept grasveld
moest er uit zien als een biljartlaken , vandaar dat het regelmatig werd besproeid, gemaaid en gerold.
Deze klosbaan werd voornamelijk gebruikt door de leden van de Engelse hofhouding die toen in het
paleis aanwezig was. Aan het eind van de 18e eeuw tijdens de revolutie, eiste het franse volk zijn rechten
op en zette de adel aan de kant. Toen de nacht van 4 augustus 1789 alle privileges werden opgeheven,
hervond het spel zijn weg naar het volk, dat het sindsdien nooit meer heeft opgegeven.
In het jaar 1792 kreeg het boulespel een zware klap te verwerken, maar dan ook letterlijk. Op zondag 28
april ging een aantal leden van de Société Populaire de Nationale Gardisten tegemoet die naar Arles
waren gezonden om daar een opstand te onderdrukken. Toen ze bij elkaar waren in één van de
benedenzalen van het klooster Des Récollets, waar vaten kruit waren opgeslagen, pakten ze zonder na te
denken een paar kogels en gingen daarmee boulen. Of het nu kwam door enkele nonchalante rokers of
door opspattende vonken die de kogels op de tegels van de vloer veroorzaakten, zeker is dat er een
enorme explosie plaatsvond. Het jeu de boules had 38 doden en vele gewonden tot gevolg.
19 e en 20 e eeuw
In de 19e eeuw wordt het spel zo populair, dat het werkelijk overal gespeeld wordt. Op straten, in parken
en op pleinen. Het loopt zo uit de hand dat de veiligheid van de burgers zelf in het geding komt en er paal
en perk aan gesteld moet worden. Het gaat zelfs zover dat de burgemeester van Lyon een politie
verordening uit laat gaan dat op straffe van niet naleven hiervan, de vergunningen ( huur ) van de
percelen van kroegen en andere zaken ingetrokken worden. Men moest om de velden een geul graven
zodat de boules het wandelende publiek op de avenues niet konden verwonden. Deze greppels moesten
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1 meter breed en de uitgegraven grond zal op het zelfde perceel opgeslagen moeten worden. De stads
opzichter zal aangeven waar en hoe de greppels gegraven moesten worden. Verder werd er bepaald dat
op een bepaalde plaats vanaf 20 juni niet meer gebould mocht worden. De boules van spelers die na die
datum toch daar speelden werden in beslag genomen. Een exemplaar van de verordening naar elk
koffiehuis,limonadeverkoper, herberg, kroeg en alle anderen die bouies verschaffen gestuurd. Hierdoor
zou men niet kunnen beweren onwetend te zijn. Eerst de greppeis en dan weer het boulen. In 1870 werd
nog een laatste poging gedaan het spel te verbieden. De Frans — Duitse oorlog was losgebroken en de
republikeinse proconsul publiceerde op 22 oktober een mededeling gericht aan alle gemeenten: lk geef
de burgemeesters hierbij toestemming om al diegenen die tijdens de militaire oefeningen zich
bezighouden met recreatieve bezigheden en spelen tot slechte burgers te verklaren. Men moet stoppen
met amusement en met behendigheidsspelen, wanneer Frankrijk onder de wapenen is. " Laten we de
boules laten rusten op het moment dat kanonskogels de heilige grond van het vaderland verscheuren".
Gelukkig reageerde de Franse schrijver Honoré de Balzac, die altijd opkwam voor het volk als volgt "Jeu
de boulespelers horen liever het geluid van rollend hout dan van rondvliegende kanonskogel" In deze
periode worden prachtige prenten en gravures gemaakt. Ook werden er tegen het eind van de 19e eeuw
steeds meer foto's genomen. Bijna iedere franse familie liet zich op de gevoelige plaat vastleggen. We
moeten niet vergeten dat er alleen al in Lyon en omgeving meer dan 18.000 terreinen waren en 80.000
spelers. Ook in Parijs en in de Provence werd het jeu de boules hartstochtelijk beoefend. Wanneer er in
een stad of dorp een partij werd gespeeld , kwam iedereen kijken. Meestal verdeelde men zich in twee
kampen en werden er forse weddenschappen afgesloten. Diverse verenigingen en Gilden, zoals die van
de slagers, daagden elkaar uit voor wedstrijden. Op plaatselijke defilés zijn de clubs zelfs
vertegenwoordigd met hun eigen praalwagen. Aan het eind van de 19e eeuw werden voor het spel de
eerste reglementen gemaakt. Deze spelregels werden in de clos ( terreinen' opgehangen, zodat iedereen
ervan op de hoogte was.
Volgende keer: varianten van het spel
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