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Het bestuur wenst iedereen een geweldig en gezond 2023 

 

Van de redactie 
 
Voor het eerst sinds 2011 ligt hier weer een nieuwsbrief van OSB Jeu de 
Boules vereniging in vernieuwde vorm.  

Natuurlijk zijn nieuws en zijn de laatste ontwikkelingen te volgen op onze 
website en op de OSB Facebook pagina.  

Het is de bedoeling dat de nieuwsbrief één keer per kwartaal gaat worden 
uitgegeven en dat er, indien van toepassing, een aantal vaste rubrieken gaan 
terugkeren zoals : 

• Mededeling van het bestuur  

• Terugblik naar toernooien en/of wedstrijden met verhalen en resultaten 

• Vooruitblik naar activiteiten voor de komende periode 

• Update over nieuwe of vertrekkende leden 

• ”Ik geef de pen door aan ….”, waarin één van de leden een persoonlijk 
verhaal kan plaatsen. 

• Laatste nieuwtjes 

• “Wist je dat?” 

• Techniek en spelregels 

Ook indien leden leuke ideeën hebben of een leuk artikel of verhaal willen 
plaatsen dan horen we dit graag. De volgende nieuwsbrief zal in april uitkomen, 
daarom graag voor 15 maart de stukjes aanleveren. 

De redactie wenst iedereen heel veel leesplezier. 
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 Terugblik van het bestuur op 2022 
 
Inmiddels is 2023 gestart en willen we in deze eerste nieuwsbrief terugblikken op 
2022 waarin heel veel is gebeurd en veranderd.  
 
Het jaar werd slecht begonnen met een lockdown vanwege de Coronacrisis die 
nog steeds heerste. Gelukkig bleef het bij januari en februari en konden we daarna 
weer volop boulen en wat voor een prachtig jaar en mooie zomer zou het worden 
maar dat wisten we toen nog niet. 
  
In maart werd afscheid genomen van kinderopvang Junis die onze kantine 
gebruikten waarmee een vaste inkomstenbron wegviel. Mede hierdoor zijn de 
consumptieprijzen in 2022 voor het eerste in jaren iets verhoogd, maar nog steeds 
meer dan redelijk. Bijkomend voordeel was wel dat de kantine weer helemaal van 
“ons” was.  
 
In april werd een nieuw bestuur geïnstalleerd, voorzitter Ton Ooms droeg zijn 
hamer over aan John van Houten en penningmeester Jacques Verhoef werd 
opgevolgd door Hans van Oijen. Lenie Ooms bleef het secretaraat voor haar 
rekening nemen.  
 
Ook was 2022 het jaar van het 20-jarig bestaan van de vereniging en dit is gevierd 
met een geslaagd toernooi op 16 april. 
 
Op 18 mei is voor het eerst sinds 2 jaar weer een goed bezocht 
“bedrijventoernooi” gehouden, zij het in een iets afgeslankte vorm. De 
belangstelling was echter groter dan dat er plek was. In 2023 willen we weer een  
groter bedrijventoernooi houden en deze is inmiddels ingepland op zaterdag 1 juli.  
 
De website werd al een tijdje niet meer bijgehouden dus het werd tijd deze onder 
handen te nemen. Joyce van Oijen is bereid gevonden om de website te gaan 
beheren en wordt deze wekelijks, zo niet dagelijks door Joyce voorzien van de 
laatste ontwikkelingen.  
 
Ook zijn nieuwe emailadressen ingevoerd voor een aantal bestuursfuncties wat 
een professionelere indruk maakt. 
 
Verdere modernisering is doorgevoerd door het invoeren van pin betalingen. 
Inmiddels hebben we twee pinapparaten en wordt er veelvuldig gebruik van 
gemaakt, dit scheelt veel boekhoudkundige rompslomp met contant geld. 
 
Op verzoek is dit jaar in de kantine een ideeënbus opgehangen. Er is al gebruik 
van gemaakt en gehoor aan gegeven. Het bestuur wacht met spanning op meer. 
 
Afgelopen jaar heeft het Jeu de Boules Café onder leiding van Willem den Besten 
meer gestalte gekregen en inmiddels wordt dit elke laatste vrijdag van de maand 
goed bezocht door zowel leden als buitenstaanders. Meer hierover verderop in de 
nieuwbrief. 
 

“De vereniging binnenkort 
twee nieuwe scheidsrechters 
heeft en 3 wedstrijdleiders?” 
 
  
“Allle prijzen bij toernooien 
door Leni de Bruin of Lex de 
Vries wordt ingekocht?” 
 
 
 
“Het bestuur blij is met alle 
vrijwilligers maar er altijd 
vrijwilligers bij kunnen op alle 
vlakken?” 
 
 
 
“We voor de volgende 
nieuwsbrief graag input willen 
van jou als lid?” 
 
 
 
“Het clubkampioenschap 
2023 start in april?” 
 
 
 
“Als je op het kalenderitem 
klikt in de website, je meer 
informatie krijgt?” 
 
 
 
“Er altijd prijs is, zelfs een 
‘poedel’ en het zomaar kan 
gebeuren dat een echtpaar 
die wint?” 
 
 
 
“Vaak op donderdag, na het 
boulen nog even een partij 
biljarten kan worden 
gespeeld?” 
 
 
 
“OSB op zolder een dartbord 
heeft liggen? Is er  animo om 
het op te hangen?” Reactie 
secretariaat. 
 
 
“De gemiddelde 
aanwezigheid op de 
speelmiddagen en avonden 
vanaf oktober is? 
- 24  op maandag 
- 30  op  woensdag 
- 24  op donderdag 
- 10  op zaterdag” 
 
 

Wist je dat? 
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Ook dit jaar zijn er weer een aantal trainingsavonden georganiseerd waarin Willem 
den Besten ons traint in plaatsen en schieten. 
 
De commissie Wedstrijdzaken is uitgebreid en bestaat uit Lex de Vries, Gerard 
Lens en Ton Remmerswaal. Gedurende het jaar hebben ze vele interne 
toernooien georganiseerd, maar teveel om in deze eerste nieuwsbrief te 
vermelden. In de volgende nieuwsbrieven schenken wij hier meer aandacht aan.  
Toch willen we één nieuw toernooi eruit lichten n.l. het oliebollentoernooi onder 
leiding van Gerard Lens. De 1e keer was een groot succes, bijna volle bak met 38 
spelers. Het team die het verzorgde was in de vroege ochtenduren gestart, er was 
een heuse rijskast gerealiseerd, (“het meel moest toch rijzen”) waarna de 
bollenbakkers aan de slag konden. Een leuk detail, de vrouw van Jan Jacobi 
kwam even kijken of Jan het schort dat zij met liefde voor hem had gemaakt ook 
daadwerkelijk droeg.  
 
In het voorjaar is een wervingscampagne gehouden in de lokale media en worden 
we op Facebook steeds meer geprofileerd.  
Dit alles heeft ertoe geleid dat het ledenaantal is gegroeid van 69 leden op 1 
januari naar 88 leden op 31 december 2022, dus een stijging van meer dan 25%. 
Helaas hebben per 1 januari 2023 ook een 4-tal leden opgezegd om 
uiteenlopende redenen en is het exacte aantal leden 84 op 1 januari 2023. 
 
Evengoed zit Jeu de Boules in het algemeen en de vereniging OSB in het 
bijzonder, duidelijk in de lift. Laten we hopen dat deze trend zich doorzet in 2023 
en we de 100 leden mogen benaderen. 
 
 

 

Van de voorzitter 
 
Deze nieuwsbrief is een mooie gelegenheid om mijzelf aan u als uw voorzitter van 
onze vereniging voor te stellen.  
Voor velen van u ben ik wel bekend maar mocht ik u nog niet persoonlijk 
gesproken hebben, dan stel ik mijzelf hierbij graag aan u voor. 
Mijn naam is John van Houten, ben 58 jaar en getrouwd met Mirjam van Houten- 
Hurkens, en wij wonen in Alphen aan den Rijn met hond Bink, en op de laatste 
algemene ledenvergadering van maart 2022 tot voorzitter gekozen. 
Naast het leiden van de diverse bestuursvergaderingen onderhoud ik ook de 
contacten voor de verhuur van onze faciliteiten voor allerlei evenementen aan 
onze leden en gebruikers van buiten de vereniging. 
Voor mijn bestuurlijke ervaring kan ik positief terugkijken op 5 jaar voorzitterschap 
van een VVE van 156 woningen in Capelle aan den IJssel, waar de belangen en 
meningen helaas sterker verdeeld waren dan bij OSB. 
Zoals u aan onze leeftijd kunt zien zijn wij beiden nog in het arbeidsproces 
betrokken , dus komt u ons zelden op de woensdagmiddag tegen, maar eerder op 
de speelavonden , de klaverjas avond of op de toernooien. Dat neemt echter niet 
weg dat ik voorzitter ben van alle leden dus ook al zie ik u niet persoonlijk elke 
week, ik sta open voor al uw vragen opmerkingen en of suggesties. 
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Competitie en Wedstrijd nieuws 
NJBB competities 

Alle externe toernooien, lopen via de bond. Onze vereniging heeft buiten de NPC 
nog een viertal andere toernooien gepland, welke worden gespeeld op een 
zondag. De eerste dit jaar is het Wintertoernooi op zondag 5 februari. Het is al 
vaker geschreven, u kunt als lid gewoon meedoen. De wedstrijdleiding wil ook 
graag promotie toernooien organiseren (dat zijn toernooien waar geen licentie voor 
nodig is) maar dat zijn toekomstplannen.  

Zomercompetitie Tête-a-Tête  
In het voorjaar van 2022 heeft de Zomercompetitie Tête a tête plaatsgevonden. 
Het veld bestond uit 32 deelnemers, de beste 7 zouden zich plaatsen voor het NK. 
Helaas voor Jochem de Haas en Willem den Besten werden de laatste partijen 
verloren en misten ze de plaatsing.  
Zomercompetitie Tripletten  
De Zomercompetitie tripletten werd gespeeld in juni van dit jaar. Na de eerste dag 
stond het team (Willem den Besten, Jochem de Haas en Thom Rehermann) nog 
op de 8e plaats, maar na de tweede dag was het team, met invallers Lex de Vries 
en Wijchert de Wit al opgeklommen naar een gedeelde derde positie. De derde 
dag bracht de victorie. Alle partijen werden gewonnen en ons team, dit keer 
bestaande uit Gerard Lens, Jochem de Haas en Willem den Besten, werd eerste. 
Naast de medaille ook de promotie naar de hoogste klasse van de 
Triplettencompetitie. 
Wintercompetitie doubletten  
De Wintercompetitie doubletten wordt gespeeld in poules van maximaal 16 teams. 
In maart van 2022 zijn Willem den Besten en Jochem de Haas kampioen 
geworden in de 2e klasse en daardoor gepromoveerd naar de 1e klasse.  
Na 2 van de 3 speeldagen in het nieuwe seizoen staat ons team op de 9e plaats, 
met nog 7 teams onder zich. Er degraderen 4 teams en het zou een enorme 
prestatie zijn als OSB zich kan handhaven. De laatste dag wordt gespeeld op 22 
januari 2023 in Gouda. Succes mannen! 

Clubkampioenschappen 

Sinds lange tijd zijn er dit jaar weer clubkampioenschappen gespeeld. Na 
spannende wedstrijden zijn de winnaars: 
Tete a tete : Henny van Dommelen 
Doubletten : Wijchert de Wit en Lex de Vries 
Tripletten : Willem den Besten, Jochem de Haas en Thom Rehermann 

 
Nationale Petanque Competitie (NPC) 

De NPC is een competitie tussen verenigingen met teams van minimaal 6 en 
maximaal 9 spelers. De competitie bestaat uit 14 speeldagen. Iedere speeldag 
bestaat uit opeenvolgend een 3 partijen doubletten, 2 partijen tripletten en nog 
eens 3 partijen doubletten. OSB Bodegraven heeft twee wedstrijdteams, te weten: 
OSB1 (4e divisie, poule 4008) en OSB2 (6e divisie, poule 6009). Op het moment 
van schrijven staat OSB1 na 6 gespeelde wedstrijden op de 2e plaats. OSB2 staat 
na 7 gespeelde wedstrijden helaas op de laatste plaats..  
 

Tripletkampioenen  

Promotie naar 1e klasse 

“The only way is up” 

Clubkampioenen 2022 
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Overige activiteiten 
Naast de reguliere speeldagen en avonden en de regelmatig gehouden toernooien 
vinden er ook een aantal maandelijks terugkerende activiteiten plaats, zoals : 

 
Jeu de Boules Café 
In heel het land mogen de Jeu de Boules cafés rekenen op een stijgende 
populariteit en zijn deze vaak volgeboekt. Ook bij OSB heeft, na een wat stroeve 
start vanwege de corona crisis, in 2022 het Jeu de Boules Café pas echt goed 
gestalte gekregen onder de bezielende leiding van Willem den Besten. 
Het leuke van het Jeu de Boules Café is dat niet alleen leden hieraan deel kunnen 
nemen maar met name buitenstaanders kunnen kennis maken met Jeu de Boules. 
Ook maken soms leden gebruik van de gelegenheid om met familie, vrienden of 
kennissen in groepsverband één of meer partijen te spelen. 
Elke laatste vrijdag van de maand ben je om 19:00 uur welkom om met muziek 
een paar ballen te gooien in ons verwarmd Boulodrome. Tussendoor of achteraf 
kan je natuurlijk genieten van een hapje of drankje in onze warme en gezellige 
kantine of in de zomer op ons gezellige terras. 
Ben je een beginner, geen probleem, er wordt deskundig instructie en uitleg 
gegeven door Willem. 
Inmiddels nemen aan het Jeu de Boules Café vaak al 40 of meer deelnemers deel 
dus als je op de laatste vrijdag van de maand de voeten van de bank wilt halen 
kom dan langs op de Groene Zoom. 
Voor de kosten hoef je het niet te laten want voor niet-leden bedraagt de bijdrage 
slechts €3,- per persoon en de prijzen in onze kantine zijn meer dan schappelijk. 

 
Klaverjas avonden  
Naast het Jeu de Boules café zijn er bij OSB ook klaverjasavonden, georganiseerd 
door Peter van Leeuwen met medewerking van Ella Dikmans en Wim Groot. De 
klaverjasavonden worden elke 3e vrijdag van de maand in onze kantine gehouden 
(met uitzondering van de zomermaanden). Lidmaatschap van de vereniging is 
geen vereiste dus als buitenstaander ben je ook van harte welkom om 20:00 uur. 
Er wordt in principe gekaart in koppels en de bijdrage is slechts €2,50 per 
deelnemer. Wil je alleen deelnemen, soms kan dit, maar een garantie kan niet 
worden gegeven. Aanmelden is niet nodig dus je kan gewoon binnenvallen 
waarna de tafels worden ingedeeld. Er worden drie partijen gespeeld, telkens aan 
een andere tafel en er zijn mooie prijzen te winnen. Zorg wel dat je een half uur 
voor aanvang aanwezig bent.  
Ook met het klaverjassen hebben wij speciale avonden, te denken aan Paas- en 
Kerstklaverjassen met Kerst als extra een loterij met niet mis te verstane prijzen.   

 
Eurotoernooi  
Elke eerste donderdag van de maand wordt, uitsluitend voor leden, het 
Eurotoernooi gehouden georganiseerd door Lex de Vries. 
De entree bedraag € 1,- en de “pot” wordt aan het eind van de avond verdeeld 
over de drie hoogst geplaatsten. De aanvang is 19:00 uur maar zorg dat je een 
half uur van te voren aanwezig bent. Aanmelden kan per email 
(wedstrijdzaken@osbbodegraven.nl) of mobiel (tel. 0613559008). 
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Ik geef de pen door aan…… 
 
Een terugkerende rubriek in vroegere nieuwsbrieven was “ik geef de pen door 
aan“. Hierin kan een lid iets vertellen over zichzelf of wat hem of haar bezighoudt.  
Hij of zij benoemd dan een lid die in de volgende nieuwbrief aan de beurt is. 
In de eerste nieuwsbrief van destijds was Ben Hendriks, lid van het eerste uur, de 
eerste die een verhaal had geschreven. Het leek ons leuk om in deze eerste 
nieuwsbrief nieuwe stijl opnieuw met Ben te starten, immers er is veel gebeurd 
sinds 2011. Dus onderstaand het verhaal van Ben. 
 
“Toen er vroeger een "Nieuwsbrief' bestond mocht ik daarin vertellen hoe mijn 
leven tot dan toe was verlopen. Nu ik weer iets mag vertellen hoopte ik dat een 
herdruk voldoende zou zijn. Maar het was oudbakken om weer te lezen dat: 
 
Ans en ik 62 jaar getrouwd zijn en twee zonen hebben. 
 
Er 22 keer (alleen of samen) verhuisd is voordat wij in Bodegraven op de Lijster 
zijn terecht gekomen waar we nog steeds wonen. 
 
Dat het ( ondanks weinig schooltijd) toch gelukt is om bij 9 bazen een boterham te 
verdienen en bij de laatste met pensioen te gaan. 
 
Toen ik destijds mijn verhaaltje schreef dacht ik dat het gezegde "Het leven begint 
pas bij veertig" niet helemaal juist was omdat ik heel wat te vertellen had. Maar in 
dat gezegde schuilt toch een stukje waarheid. Want wat is die vrije tijd toch 
heerlijk, kinderen te zien trouwen, kleinkinderen te zien opgroeien en het 
achterkleinkind gauw te zien arriveren. Maar ook om iets zomaar te doen als je er 
op dat moment zin en tijd voor hebt. 
 
Reizen of lange fietstochten, met bagage achterop te maken. Poppenhuis met 
interieur te bouwen, Passend meubilair voor de kleinkinderen te maken. 
Boekbinden te leren en ook te doen. Het uitbouwen van een elektrische model 
spoorbaan Een verzameling van plus minus 5000 "Suikerzakjes" op de bouwen en 
weer te verkopen en opnieuw te beginnen met het verzamelen van 
"Kwartetspellen" (op dit moment ongeveer 2500). Wat is leuker dan om op 
verzamelbeurzen en rommelmarkten rond te neuzen.  
Maar beslist niet vergeten om "OSB" te noemen, gezellig met groepjes naar 
andere verenigingen te gaan en dan mee te spelen, zelfs als die op maandag 
werden gehouden.  
Helpen met de aanleg van banen en het clubgebouw op de nieuwe locatie aan de 
Groene Zoom. 
 
Hartverwarmend was ook het medeleven dat is getoond toen ik door "Corona' 
geveld werd en ook nog 90 jaar werd. Zoiets zit opgesloten in de "S" die bij de 
verenigingsnaam hoort. Heb daar al eens eerder voor bedankt maar wil dat nu nog 
een keer doen.  
 
Voor de volgende nieuwsbrief heb ik Hans Mooren aangewezen”. 
 
Ben Hendriks 

Ben Hendriks 
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Leden nieuws 
 
Nieuwe leden 
We hebben in 2022 mogen verwelkomen, Paula van Ruyven, Sabine Schwithal, 
Hans Boere, Bert en Minny Broeren, Ton Broxterman, Jacqueline Karus, Norbert 
Klemann, Jack Knop, Harry en Gretha Maas, Bep en Janus Nauwels, Ton Plug, 
Wijchert de Wit, Lenie Petegem, Boy Kluin, Bas Knook, Rieky van Veldhoven. 
Beëindiging lidmaatschap 
Bea van Beek, Wim Egmond, Mariëlle van Gemert en Johan Logeman hebben om 
uiteenlopende redenen hun lidmaatschap per 1 januari 2023 beëindigd. 
De ziekenboeg 
Door het hechte karakter van OSB valt het al vrij snel op wanneer er iemand niet 
aanwezig is en dan komt Ans Hendriks in actie namens de vereniging voor een 
attentie. Allen beterschap en sterkte gewenst. 
Diny Wimmers is herstellend van een heupbreuk en is 7 december geopereerd 
aan aangezichtspijn.  
Tine Teekens is 15 december succesvol geopereerd aan haar rug en herstellende.   
Bij Kees Jan Veldhuijzen is de ziekte van Waldenström geconstateerd, een ziekte 
die met grote moeheid gepaard gaat en helaas (nog) niet is te genezen. Hij houdt 
goede moed, kan zijn werk doen en laat iedereen groeten.  
 
Laten wij op elkaar blijven letten en bij twijfel informeren. Ook Covid 19 kan nog 
rondwaren dus als u denkt of weet dat u Covid hebt kom dan even niet naar de 
vereniging. 
 
 

Komende activiteiten 
 
Onderstaande activiteiten staan de komende periode gepland. Noteer ze alvast in 
uw agenda en kijk met regelmaat op de website www.osbbodegraven.nl daar vindt 
u de laatste ontwikkelingen van alles wat er bij de vereniging gaande is. Door op 
het desbetreffende agendapunt te klikken krijgt u meer details te zien.  
 
7 januari 15:00 Nieuwjaarsreceptie 
20 januari 20:00 Klaverjasavond  
27 januari 19:00 Jeu de Boules Café 
4 februari 11:00 Stamppot toernooi 
5 februari 11:00 NJBB Wintertoernooi 
7 februari 19:30 Bestuursvergadering 
17 februari 20:00 Klaverjasavond 
18 februari 11:00 Snert toernooi 
24 februari 19:00 Jeu de Boules Café 
14 maart 19:30 Ledenvergadering 
17 maart 20:00 Klaverjasavond 
18 maart 11:00 Krokus toernooi 
31 maart 19:00 Jeu de Boules Café 
7 april  20:00 Paas klaverjassen 
8 april  11:00 Paas toernooi 
28 april  19:00 Jeu de Boules Café 

 

Techniek en  Spelregels 
 
 
“Houding van de bal in de  
hand”: 
-  Bal onderhands  
   vasthouden  
-  Handpalm en vingers  
   houden contact met de 
   bal 
-  Geen druk uitoefenen 
   met de duim 
-  Sluit alleen de holte van 
   de handpalm 
-  Arm en pols recht  
   houden bij het werpen 

 
 
 
 
“Deze situatie doet zich voor 
tijdens het spel:  
Team A gooit de 1e boule die 
uitgaat, team B gooit een 
boule die ook uitgaat.  
Wie moet nu gooien?” 
Het antwoord is:  
team B (die het laatst heeft 
geworpen maar de situatie 
niet heeft verbeterd) werpt 
nogmaals een boule, dan 
team A en vervolgens om 
beurten, totdat één equipe op 
punt ligt. 
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Sponsors 
 
In deze moeilijke tijden is elke bijdrage aan de vereniging welkom, wij willen dan 
ook onze bordsponsoren heel erg bedanken voor hun bijdrage. 
Klik eens op hun logo op de OSB website om te kijken wat zij voor u kunnen 
betekenen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

  RABOBANK Clubsupport 
 
 

Rabobank Clubsupport is een 
initiatief van de Rabobank ter 
ondersteuning van 
verenigingen en stichtingen. 
Alle Rabobankleden hebben 
hun stem uit kunnen brengen 
op een vereniging naar keuze. 
Dankzij onze trouwe leden en 
niet-leden die op ons hebben 
gestemd, konden wij voor OSB 
een cheque in ontvangst 
nemen.  
DANK, DANK, DANK  !!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Waar iets eindigt 

Begint iets nieuws 


