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Nieuwsbrief 

 
 

Van de voorzitter 

 
Beste jeu de boules vrienden, 
 
In het verleden heb ik in deze nieuwsbrief weleens geschreven dat 
ons bestuur in de zomer drukdoende is het winterprogramma samen 
te stellen. 
 
Zoals jullie weten worden deze toernooien tegenwoordig 
georganiseerd door onze activiteitencommissie in samenwerking met 
het bestuur. 
Voor het bestuur een lastenverlichting en de commissie kan na een 
jaar terugzien op leuke successen.  
Zowel commissie als bestuur hebben we moeten wennen aan elkaars 
werkwijze, maar dat gaat steeds beter. 
 
Het komt nogal eens voor dat onze leden problemen hebben met de 
spelregels van het jeu de boules spel.  
Wanneer u niet weet hoe in een bepaalde situatie te handelen, vraag 
het iemand die al langer speelt. Het kan ook gebeuren dat een speler 
een andere speler corrigeert omdat de spelregels niet goed 
toegepast worden, neem dit ter harte. 
Wanneer later meegedaan wordt aan toernooien of wedstrijden 
buiten onze vereniging moet u goed weten wat de officiële regels zijn. 
Vraag aan het bestuur evt. om een spelregelboekje. Goed de 
spelregels kennen voorkomt veel ergernis. 
 
Zoals jullie weten spelen we deze winter weer als WSC-teams in een 
aangepaste “competitie” die geen competitie meer genoemd mag 
worden.  
Ook de komende winter zal onze vereniging weer vertegenwoordigd 
zijn in de Westlandse competitie, nl. de WCK.  
We hopen op een sportieve strijd en een goed resultaat.  
 
Ook onze recreatieve spelers veel spelplezier de komende tijd. 
 
Tot slot:  
Denk aan onze zieken en geef het door aan Ada of Jeanne, als 
iemand langere tijd afwezig is of zal zijn.  
 
Uw voorzitter, 
J. ‘t Hart  

  

 

Jeu de Boules Vereniging  
‘s-Gravenboules  
Van 
Leeuwenhoekstraat 40  
2693 BG ‘s-Gravenzande  

Telefoon: 0174-421622 
 
In dit nummer: 
 
Van de voorzitter  
 
Bestuursmedelingen  
 
Van de penningmeester 
 
Onderhoud gebouwen 
 
Tank & Schenk actie 
 
Van de wedstrijdleiding  
 
Toernooien  
 
Activiteitencommissie 
 
 
Wetenswaardigheden: 
 
 
Je weet nooit wat je kunt totdat je 
het probeert.… 
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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 gebeurt 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 Jeanne 
Bergenhengouwen 0174-626382 
 
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 
Op 2 april jl. hebben een aantal leden de herhalingscursus voor de AED gedaan. 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. 
 
Vaststelling contributiestructuur 
Tijdens de najaarsvergadering van de bondsraad op 25 november 2018 is de nieuwe licentie– en 
contributiestructuur aangenomen. Nu is ook de bondsbijdrage voor het jaar 2020 definitief vastgesteld. 
De afdracht voor verenigingen is vastgesteld op €22,50 per lid (senioren). 
Een uitleg over de nieuwe licentie- en contributiestructuur is te vinden in een filmpje dat hiervoor is 
gemaakt. 
Dit filmpje kan gedeeld worden binnen de vereniging en staat op de website van de NJBB > 

  

 

 

https://njbb.nl/
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Rabo ClubSupport 
Gefeliciteerd! Jeu de Boulesvereniging s-Gravenboules doet mee met Rabo ClubSupport. Vanaf nu is 
jullie deelname definitief en is het tijd om campagne te voeren. Want iedere stem is geld waard! Om je 
hiermee op weg te helpen, hebben we een uniek promotiepakket samengesteld. Hierin vind je naast 
posters en flyers bijvoorbeeld ook een social media kit. Hierin vind je beelden en teksten die je 
bijvoorbeeld kunt gebruiken voor Instagram. Facebook en Twitter. Maar ook bijvoorbeeld in de 
whatsapp groep van je familie. Elke stem telt, toch? Op www.rabo-clubsupport.nl/westland/deelnemers 
vind je alle deelnemende verenigingen en stichtingen overzichtelijk bij elkaar. Je vindt hier ook het 
promotiepakket waarmee je vanaf nu actief campagne kunt gaan voeren om straks tijdens de 
stemperiode zoveel mogelijk stemmen op te halen. Ook informatie over de stemperiode die geldt voor 
Rabobank Westland vind je hier terug. Wij wensen Jeu de Boulesvereniging s-Gravenboules veel 
succes! 
Met Rabo ClubSupport investeert Rabobank in de samenleving door clubs en verenigingen te 
ondersteunen. Wij doen ook mee! Stem op ons! 
 

 
 
  

https://www.rabo-clubsupport.nl/westland/deelnemers
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Van de penningmeester 
Een zomerperiode is bij een aantal verenigingen altijd een z.g. “komkommertijd”. Dit betekent voor de 
bestuursleden rustig aan doen en de zomer doorkomen. 
Maar als je bestuur maar uit een beperkt aantal leden bestaat en er gaan er één of twee op vakantie 
wordt er snel hulp gevraagd bij de andere leden op allerlei gebied. Gezien de vaak positieve reacties 
en met het verlenen van ondersteuning houden wij onze club ook in deze periode op gang. 
Terugkijkend naar de 2e nieuwsbrief met een behoorlijke opsomming van 
Activiteiten/ acties kunnen we toch ook in deze periode weer zeggen dat er weer behoorlijk wat bereikt 
is. 
Zowel binnen als buiten is alles weer in orde gebracht met de benodigde hulp van alle kanten.  
Een sleutel in de achterdeur heeft voor het nodige rumoer gezorgd, maar was intern niet op een juiste 
manier te regelen.  
De dank voor de snelle uitvoering door het aannemersbedrijf van Dop (Rob) was deze klus snel 
geklaard. Hartelijk dank daarvoor. 
De zonnepanelen draaien overuren en het gaat dus lekker.  
Ook onze actie met de obligatieleningen is tot tevredenheid afgerond, de deelnemers ontvangen eind 
van de maand hun obligaties thuis. 
Goed oplettende leden hebben het al gezien of gebruikt maar ook het pinnen is nu bij ons ingevoerd. 
De benodigde aanpassingen en bekabeling voor de pinautomaten en de 
Zonnepanelen was een flinke klus maar ook die is geklaard. 
Met de nodige andere lopende bezigheden/zaken geeft het ook in de zomervakantie periode best 
behoor veel werk. 
Nogmaals hartelijke dank voor alle geboden hulp en inzet.  
Bij vragen of opmerkingen weet u ons (bestuur) te vinden. 
 
Nico Kaman. 
 
Wedstrijdzaken 
Winter Senioren Competitie vanaf komend seizoen. 
Begin mei is er een gesprek geweest van de verenigingen die deelnemen aan de WSC met een 
afvaardiging van het bondsbestuur, de heren Sjoerd Pieterse en Valentijn van Koppenhagen.  Het 
districtsteam was daarbij vertegenwoordigd. Sjoerd heeft daar uitgelegd waarom de WSC strijdig is 
met het NPC-reglement. Het pijnpunt van de bond (als geheel) is dat de WSC vergelijkbaar is met de 
NPC omdat die in het NPC-seizoen plaatsvindt en een competitievorm heeft en teams kent die uit 
meer dan één equipe bestaan. Het is niet de bedoeling van het bondsbestuur om de WSC op te 
heffen, wel moet er iets gedaan worden aan de formele strijdigheid met het NPC-reglement.  
Als een van deze drie overeenkomsten met de NPC wordt veranderd is de WSC niet meer formeel 
strijdig met het NPC-reglement. Aangezien het verplaatsen naar het zomerseizoen geen optie is moet 
een van de twee andere eigenschappen veranderd worden. Op de bijeenkomst zijn twee varianten ter 
tafel gekomen (variant 1 en 2), na een gesprek van de wedstrijdcommissie van het district met Ton 
Ermerins (de competitieleider van de WSC) is nog een derde variant naar voren gekomen. Het 
districtsteam wil de drie oplossingsvarianten voorleggen aan de verenigingen die thans aan de WSC 
deelnemen om tot een definitieve oplossing te komen. 
Variant 1: van 9-tallen naar 3 tripletten 
De huidige teams van 9 worden gesplitst in 3 tripletten teams waarbij de 3 tripletten op een 
wedstrijddag steeds samen spelen tegen een ander samenstel van 3 tripletten van een andere 
vereniging.  Er zullen poules gevormd worden van 18 tripletten (3 tripletten van 6 verschillende 
verenigingen) die net zoals in de huidige WSC spelen. Ieder samenstel van 3 tripletten speelt een keer 
uit en een keer thuis tegen de andere verenigingen in de poule.   
De tripletten scoren individueel hun punten, dus geen samengestelde punten meer voor de 9-tallen.  
Indeling van de poules gebeurt op sterkte net als in de huidige WSC, we gaan ervan uit dat de teams 
op sterkte worden aangemeld door de verenigingen. Omdat dit dan formeel een tripletten competitie 
wordt is er geen sprake meer van strijdigheid met het NPC-reglement 
Variant 2: Integratie in de NPC 
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Dit behelst omzetting van de WSC naar een aparte woensdag NPC; in te voegen als aparte 6e klasse 
poules met 6 teams per poule op de woensdagen zonder promotie/degradatie en met een aparte 
afsluitende finaledag.  Dit houdt in dat het wedstrijdsysteem moet worden omgezet naar dat van de 
NPC, dus met 6-tallen en per ontmoeting eerst 3 doubletten partijen, dan 2 tripletten partijen en daarna 
weer 3 doubletten partijen.  Het kan zijn dat de leeftijdsgrens dan moet worden losgelaten.  
Dit betekent integratie in de NPC en is dus per definitie niet meer strijdig met de NPC. 
Discussiepunt hierbij is nog of spelers die zowel NPC als WSC spelen dan een keuze moeten maken 
tussen de twee. 
Variant 3: Wel in 9-tallen, maar geen competitiepoules meer 
In deze variant wordt net als in de huidige WSC in 9-tallen gespeeld, op een speeldag worden 3 
tripletten gevormd die tegen de 3 tripletten spelen van het team van de tegenstander van die dag.  
Alle aangemelde teams worden in 1 poule ondergebracht en ieder team wordt ingedeeld tegen 5 
verschillende tegenstanders. Gedurende de cyclus worden 10 dagen gespeeld, ieder team speelt een 
keer uit en een keer thuis tegen alle 5 de tegenstanders waartegen het is ingedeeld. Er wordt in 
principe niet ingedeeld tegen andere teams van de eigen vereniging. Indeling van de tegenstanders 
kan op sterkte gedaan worden waarbij de sterkste teams van een vereniging worden ingedeeld tegen 
de sterkste teams van andere verenigingen. Er wordt een totale ranking opgemaakt van alle teams die 
aan de cyclus deelnemen, dus geen standen meer in poules van 6 maar 1 totale ranking met alle 
teams. De 10 teams die na de eerste 10 dagen bovenaan de ranking staan spelen de finaledag. 
De finaledag wordt net zo gespeeld als in de huidige WSC. 
Omdat de teams allemaal in 1 poule worden ingedeeld en niet alle teams in de poule als tegenstander 
krijgen is er geen sprake meer van een competitie. 
Geplande bijeenkomst 
Er is een bespreking met de betrokken verenigingen geweest op woensdagavond 19 juni bij Grand Cru 
’82. Ton Ermerins was de 19de ook aanwezig en hij de grote bedenker van variant 3. 
In feite verandert met variant 3 (nagenoeg) helemaal niets. Wij speelden altijd in poules A -B-C enz. 
Nu wordt er gespeeld in nummers 1-6, 7-12, 13-18 enz. uit en thuis. 
Aan het eind van het seizoen worden alle resultaten in 1 lijst gezet en een rangschikking gemaakt. 
De bovenste tien gaan naar de finaledag. Indeling wordt wel op "sterkte" gedaan.  
Dat houdt in dat een team dat in de reeks 25-30 speelt best veel punten kan halen en zo op de 
finaledag komt. Ton Ermerins heeft het laatste seizoen op die manier nagerekend en de nieuwe 
rangschikking kwam bijna geheel overeen met de huidige nummers twee van elke poule die nu door 
zijn gegaan. Dus....... Ja de WSC gaat met variant 3 (goedgekeurd door het NJBB-bestuur) volgend 
jaar door. Met een groot applaus voor Ton Ermerins. Hij blijft in ieder geval de nieuwe opzet doen. 
Er gaat een open inschrijving voor deelname aan de WSC voor alle verenigingen in district West de 
deur uit. De inschrijfkosten blijven zoals ze waren (voor dit jaar) 
Op de bondsraadvergadering is geprotesteerd tegen de extreme verhoging van de WSC-
inschrijfgelden. Het bondsbestuur moet nu met een nieuw voorstel komen. 
 
ONDERHOUD GEBOUWEN. 
Zoals elk bouwwerk heeft ook onze boulesaccomodatie onderhoud nodig. Dat betreft dit jaar met name 
het buitenschilderwerk aan deuren en ramen. Deze werkzaamheden staan gepland voor mei/juni 2019. 
Daarnaast zijn er ook nog wat kleinere schilderwerken en om die reden hangt er aan het magneetbord 
in de hal een intekenlijst voor leden, die op vrijwillige basis medewerking willen verlenen aan deze 
werkzaamheden. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met Evert Vreugdenhil tel. 06-55524868. 
Wij hopen op een positief respons, want onroerend goed is een kostbaar bezit om zuinig op te zijn! 
 
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. 
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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 Esso “De Rotonde” 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 Esso 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. 

Van de wedstrijdleiding 
 
Westlandse Clubkampioenschappen 
Opnieuw is ’s-Gravenboules kampioen geworden van seizoen 2018-2019. Betekend dat we onze titel 
volgend seizoen wel weer moeten verdedigen. Zolang er nog geen nieuwe wedstrijdleiding of 
commissie is zal de secretaris nog steeds waarnemen, ondanks dat hij heeft aangegeven te stoppen. 
We gaan ervan uit dat deze vacature snel kan worden ingevuld.  
Aanmelden voor het nieuwe seizoen 
Wanneer je wilt meespelen met de Westlandse Clubkampioenschappen zoek dan een teammaat en 
meld je als koppel aan hiervoor. We maken dan een nieuwe indeling voor de wedstrijden voor volgend 
seizoen. Aanmelden kan via info@s-gravenboules.nl  
Hiervoor is geen licentie nodig. 
 
Activiteitenteam 
TERUGBLIKKEN en VOORUITZIEN. 
Het is alweer een jaar geleden dat we als evenemententeam/ activiteitenteam het eerste toernooi 
(Franse toernooi) hebben georganiseerd. 
Met veel plezier kijken wij daar als team op terug en naar wij hopen en hebben gehoord jullie ook. 
De daaropvolgende activiteiten zijn, zoals wij er nu op terug zien, geslaagd te noemen. Het is nu eenmaal 
zo dat je het niet iedereen naar de zin kan maken. 
Er zaten gelukkig ook leermomenten in die we voor de toekomst kunnen meenemen en verbeteren, dat 
zullen we ook doen. Bemoedigend waren ook de vele positieve reacties, want positief zijn stimuleert 
enorm. 
Waren er geen minder positieve reacties? Zeker wel, meestal goed bedoeld maar soms ook minder leuk 
en niet opbouwend. Maar er is een gezegde dat luidt: “Als er geen hout is dooft het vuur”. Dat geldt niet 
alleen voor wat we als team organiseren maar ook als vereniging. Negatieve stenen bouwen niet. 
Weten jullie wat zo aardig is?  Leuke aanvullende tips te krijgen, je kunt er wat mee en dat geldt niet 
alleen voor ons als team maar voor iedereen die in onze club een stukje verantwoording neemt. 
Samenvattend hebben wij er als team zin an. Als vereniging, bepalen wij bij elke activiteit met elkaar, de 
sfeer en het plezier, wat onzes inziens het belangrijkste is. Doe gezellig mee en maak er wat van.  
Nog even de data voor de komende evenementen 
Zaterdag 7 --- 09 Strand toernooi 
Zaterdag 05 – 10 Cees Camfferman toernooi, 
Zaterdag 14 – 12 Kerst boules 
Zaterdag 28 – 12 Oliebollen toernooi. 
Al deze Toernooien worden vooraf via mededelingen bord aangegeven. 

mailto:info@s-gravenboules.nl
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Beste leden van onze club, Teams kunnen hun uiterst best doen om alles naar ieders tevreden te 
organiseren maar een positief resultaat het lukt allen als we allemaal met plezier aan deze activiteiten 
meedoen. 
 
Van de teamleider Jaap 
 
Gravenboules  
 
Als je op de Gravenboules komt, zie je prachtige bakken vol planten staan. 
 
De kleuren springen er bovenuit. 
 
Ze worden wekelijks verzorgd door Jaap Boers. 
 
Natuurlijk doet Jaap dat met veel liefde en plezier. 
 
De leden waarderen dat als geen ander. 
 
Jaap, we hopen dat je dit de komende jaren wilt blijven doen. 
 
Tekst en foto Dick Voogd  
 

 

 


