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Clubinformatie
 
 
HET BESTUUR:           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALGEMENE INFORMATIE:
JBC De Goede Worp
Hengelolaan 1061, 2544 GH Den Haag
Telefoon 070-3677665
Website: www.degoedeworp.nl
E-mail: bouleclub@degoedeworp.nl
 
OPENINGSTIJDEN:
13.00/17.00 uur - zondagmiddag
09.00/12.00 uur - dinsdagmorgen
19.00/23.00 uur - dinsdagavond
12.00/17.00 uur - woensdagmiddag
19.00/23.00 uur - donderdagavond
13.00/17.00 uur - zaterdagmiddag
vanaf 1-10 t/m 31-3 op zaterdag gesloten
 
Sleutelhouders:
1e – Peter van Schie / 06-36388365
2e – Jan van Kampen / 06-51111926
3e – Cor Versluis / 06-20971570
 
CONTRIBUTIE 2019
€ 115.00 - wedstrijdlicentie
€   95,00 - clublicentie
€   60,00 - jeugdlicentie
€   47,50 - donateur
CONTRIBUTIE 2020
€ 115,00 - leden
€   97,50 - 2e lidmaatschap
€   90,00 - bijzonder lidmaatschap
€   60,00 - jeugdlid
€   47,50 - donateur
DGW-leden kunnen gebruik maken
van de "Ooievaarspas"
 

BANKRELATIE
Rabobank IBAN – NL09RABO0146767683
t.n.v. De Goede Worp, Den Haag
Kamer van Koophandel 40410442
 
WEDSTRIJDCOMMISSIE:
E-mail: wedcom@degoedeworp.nl
Johan Meijer, voorzitter 0174-248183
Dick van Rijn, secretaris 070-3973674
E-mail: avrijn505@kpnmail.nl
Louis Batens
 
DINSDAGAVONDCOMPETITIE
Dick van Rijn,070-3973674
Fred Blom, John van Leeuwen,
Cees Rademaker, Wim Spa
 
WOENSDAGMIDDAGCOMPETITIE (55+):
Jetty Kleibergen, 070-3973382
Nel Boersma
 
KANTINECOMMISSIE:
Ben de Groot, 070-3178962
Louis Batens
 
LEDENBELANGEN:
Gerda en Ernst Schwarz, 070-2010132
Joke Engels
 
FACILITAIRE DIENST:
Bob Kool, 070-3659123
Louis Batens, Wim Cornelis,
Ben de Groot, Floor Heijsteeg,
Otto de Jager, Cees Rademaker,
Wim Torn
 
INTERIEURVERZORGING:
Annemiek Dijkhuizen, Gonnie D’Angeli,
Anna Donck, Johnny van Egmond,
Sophie Elgershuizen, Lenie Gelauf,
Joke van Kampen, Jeannet Meijer,
Marieke Mostert, Jan Pietersen,
Hennie Rebel, Gerda Schwarz,
Wim Torn, Hanny van Uden,
Gerda Weeber, Nel Westerduin
 
COMMISSIE VERHUUR:
Frederik Dingler, 070-3620362
Anja Pronk
 
KAARTCLUB:
Ben de Groot, 070-3178962
Louis Batens
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Let op!!!
 
De sluitingsdatum voor het inleveren
van kopij voor het volgende nummer is
 
19 augustus 2019
 
Het e-mailadres van De Werper is
dewerper@degoedeworp.nl

Van de redactie
 
Ja, we zijn al echt in de zomer aangeland, want deze uitgave van
DE WERPER is het juli/augustus nummer en dat betekent, dat het
ná 21 juni uitkomt, dus de lente is voorbij en we zitten weer met
zijn allen in de ZOMER.  Ook wij hebben in de afgelopen weken
echt wel hele slechte dagen, soms zelf meerdere achter elkaar,
hier in ons Den Haag gehad.  Met andere woorden: we verdienen
nu toch echt wel ( veel ) beter weer en dan voor een langere
periode. Ja,  er zijn  ook al vele mensen op vakantie geweest,
anderen moeten nog en weer anderen blijven gewoon lekker
thuis, dat ook zijn voordelen kan hebben!  Van onze kant:  ALLE
MAAL een hele fijne tijd !
 
Uit de diverse verslagen in dit nummer wordt u weer volledig op
de hoogte gebracht van het reilen en zeilen in onze vereniging. 
U kunt zelf beoordelen hoe het dus met de  diverse zaken staat.
Misschien bent u wel van mening, dat sommige dingen toch wel
(erg) lang duren. Dit is misschien ook wel zo, maar voor sommige
dingen/zaken is men zeer dikwijls heel afhankelijk van andere
partijen, die dan daar ook weer hun tijd voor nodig hebben om
tot een standpunt/beslissing te komen.  Ja, het leven is (nog
steeds) niet zo eenvoudig.
 
We zijn en blijven optimistisch en dus zien wij de komende tijd met
veel vertrouwen  uit naar de  gezellige toernooien, partijtjes, ge
sprekjes enzovoort,  bekroond door lekker weer.  We weten, dat u
hier volledig achter staat en we zien dus heel graag  uw  leuke en
gezellige berichtjes en verslagen van de door u meegemaakte
toernooien en partijtjes tegemoet. Deze kunt u dan, met de uit
slagen, vinden in de volgende aflevering van uw DE WERPER.
 
De redactie!

Een gezellige lunch ter 
afsluiting van het kaart-
seizoen 2018/2019

Inhoud
 
4   - Van de voorzitter
5   - Van de bestuurstafel
6   - Onze jarigen
     - Een bedankje
     - RTV-Discus
7   - Keuken- en Bardiensten
8   - Toernooikalender
9   - Verslagen van toernooien
13 - Afsluiting kaartseizoen
14 - Districtscompetities
     - Strip
15 - Museumpleintoernooi
16 - Mijn verhaaltje
17 - DGW in beeld
18 - In de volgende “Werper”
     - Tot slot
 
Redactie:
Jan Pietersen, 070-3672585
Ruurt Krooshof, 0174-503186
 
Redactieadres:
De Goede Worp
Hengelolaan 1061
2544 GH Den Haag
dewerper@degoedeworp.nl
 
Drukker:
Editoo B.V. Arnhem      
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Van de voorzitter
 
 
 
 
 
 
 
 
Op het moment dat ik dit schrijf, 8 juni, lijkt het wel herfst. Storm en regen in plaats van een lekker
lenteweertje. Afgelopen dinsdag is de door het district georganiseerde dinsdagavondcompetitie
vanwege code oranje afgelast! Toch hebben we al heel wat mooie dagen gehad en er zijn al veel
competitiedagen en toernooien met redelijk goed tot zelfs zeer goed weer gespeeld. DGW heeft
zelf ook al een aantal toernooien gehad, allemaal met redelijk goed weer.
 
Het is wel bijna iedere keer weer een probleem om een toernooi goed bezet te krijgen. Alleen het
Lentetoernooi was prima bezet. Maar het Bloementoernooi werd slechts gespeeld door 15 teams
en ook het Koningstoernooi of het Moederdagtoernooi had wel wat meer belangstelling mogen
hebben. En dan heb ik het nog niet over het Ooievaarstoernooi, waaraan met de grootste moeite
uiteindelijk 14 teams hebben meegedaan.
Wie gaat het bestuur de gouden hint geven om onze interne en open toernooien beter bezet te
krijgen? De wedstrijdcommissie heeft hierover ook nagedacht en wil bijvoorbeeld meer toernooien
in twee groepen laten spelen (te beginnen met het Quatorze Juillettoernooi, maar dan moeten er
wel voldoende deelnemers zijn) en daarnaast ook in verhouding veel meer prijzen uitdelen, maar
dan natuurlijk kleinere prijzen. En het hoeven niet meer speciaal geldprijzen te zijn, prijzen in natu
ra zouden het ook aantrekkelijker kunnen maken. Ik hoor graag jullie mening hierover.
 
Hoewel de meeste leden geen boodschap hebben aan schoolvakanties, staat de vakantieperiode
er natuurlijk wel aan te komen. Menigeen is al op vakantie gegaan, maar heeft misschien nog het
een en ander tegoed, anderen zullen misschien binnenkort op vakantie gaan. Vanaf deze plek
wens ik eenieder die nog op vakantie gaat een fijne vakantie toe. En blijf je voorlopig thuis, dan
hoop ik dat het weer wil meewerken aan een prettige periode met stabiel en goed weer.
 
Johan Meijer

Een goed gevulde kantine (dat zien we graag), bij de prijsuitreiking van het familiedagtoernooi
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Van de bestuurstafel
 
De afgelopen twee maanden heeft het bestuur
zich weer bezig gehouden met een groot aantal
zaken. De belangrijkste punnten even op een rij.
 
Schimmel in de vloer van de hal.
Ook de bestrijding van de schimmel door verhit
ting (stoom) heeft niet geholpen. De oplossing
zal moeten komen door het wegnemen van de
oorzaak en dat is vocht. Er zal bekeken worden
hoe we de vochtige atmosfeer in de hal (vooral
in de winter) kunnen tegen gaan. Het toverwoord
daarbij is “ventileren”. Alleen ventileren is weer in
tegenspraak met het warmstoken van de hal.
Dus, in het stookseizoen moet de ventilatie bij
gebruik van de hal uit staan.
Buxusmot.
De prachtige buxusbollen in de tuin van ons
sportpark zijn aangetast door de al om gevrees
de buxusmot. In eerste instantie leek deze ramp
zich in enkele weken te voltrekken, maar op dit
moment herstellen de struiken zich enigzins.Een
tijdelijke opleving, het is we afwachten.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook de coniferen (de haag aan de speeltuin
kant) hebben het zwaar. De bruine plekken zijn
waarschijnlijk veroorzaakt door de extreme
droogte van vorig jaar. Hopelijk stopt de achter
uitgang nu, want je moet er toch niet aan den
ken dat deze haag verwijderd moet worden.
Renovatie dak en realiseren van een invali
dentoilet.
Op de algemene ledenvergadering is een sug
gestie gedaan het invalidentoilet te realiseren in
een gedeelte van de huidige damenstoiletten,
daarvoor twee damestoiletten op te offeren en
het invalidentoilet ook als damestoilet te gebrui
ken. Deze optie blijkt geen oplossing. Er blijft veel
te weinig ruimte op het damestoilet over. Beslo
ten is het invalidentoilet conform het ontwerp in
de huidige reproruimte te realiseren. De re
proruimte wordt verplaats naar een ruimte ach
ter de keuken, na herschikking van de situatie ter
plekke.
Recent is de subsidiebeschikking van de ge
meente voor zowel de renovatie van het dak, als
voor het realiseren van het invalidentoilet binnen
gekomen. De toegezegde subdie is een fractie

lager dan de prognose, maar dat wordt ruim
schoots goed gemaakt door een extra subsidie
van het “Fonds 1818”.
Energiescan.
Er is een energiescan van ons complex uitge
voerd. Het betreffende rapport geeft een goed
inzicht in de huidige (hier en daar energieslur
pende) situatie. Het rapport geeft vervolgens een
groot aantal aanbevelingen om het complex
duurzamer te maken. Veel van die maatregelen
kosten geld, maar er staan ook eenvoudig te
realiseren oplossingen in. De onderhoudscom
missie zal met aanbevelingen komen, over wat
we kunnen doen, wanneer en met welke inves
teringen.
Winter Senioren Competitie (WSC).
De NJBB heeft het afgelopen seizoen de WSC,
van de oorspronkelijke afdeling 10, gedoogd.
Voor het nieuwe seizoen mocht de WSC in zijn
huidige vorm niet doorgaan. Na pittige discus
sies met het bondsbestuur lijkt er nu een oplos
sing gevonden. De wedstrijdcommissie zal dat t.
z.t. toelichten en verenigingen buiten de oor
spronkelijke afdeling 10 kunnen ook meedoen.
Huur- en bruikleenovereenkomst Sportpark
Hengelolaan.
De problemen die het bestuur heeft gesigna
leerd met de huidige huur- en bruikleenovereen
komst van het Sportpark Hengelolaan zijn in een
bijeenkomst op 15 mei j.l., tussen het dagelijks
bestuur en vertegenwoordigers van de gemeen
te besproken. Het constructieve gesprek heeft
geresultueerd in een aantal duidelijke afspra
ken, kort door de bocht komt dat neer op; de hal
is van DGW, de overeenkomst wordt verlengd
van 10 naar 15 jaar en als ons de huur wordt
opgezegd lopende de contractperiode krijgt
DGW een alternatieve locatie en een vergoe
ding.
Helemaal tevreden zijn we echter nog niet. Het
door de gemeente gemaakt verslag van het
gesprek doet geen recht aan de gemaakte af
spraken. Wordt vervolgd.     

De buxusmot als rups en vlinder

De gemeente heeft "vooralsnog" geen bouw-
plannen op het Sportpark Hengelolaan.
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Onze jarigen
 
juli:
01 Jan Pietersen
01 Mostapha Belhaddad
08 Joke van Kampen
12 Hennie Rebel
18 Ernst Schwarz
20 Rob Meere
23 Bert Graaf
24 Italo Pialorsi
25 An de Brabander
30 Nel Boersma
30 Paula Schreuder
31 Chiel Schols
 
augustus:
02 Cees Rademaker
02 Nel Stam
04 Wim Hoogenraad
05 Frida Zijdenbos
08 Greet Born
17 Ronald Goulooze
20 Jan Born
20 Hans v/d Horst
24 Ruurt Krooshof
25 Aad Ras
25 Linda Schaap
 
september:
03 Kiek Hilvers
04 Hans Fiedler
07 Tiny Misdorp
08 Joke de Groot
08 Reinier Ramakers
10 Tonny Jansen
10 Irina Spaans
19 Marijke van den Hil
23 Thérèse Fiedler
26 Wil Versluis
30 Gozien Magnée
30 Elly Oudshoorn

Nieuwe leden
 
Hannele van Riel - Dubbelman
Joop Rasmioen

Bedankt
 
Deze rozen stonden een week
na mijn 7e plaats, bij het moe
derdagtournooi, er nog zo mooi
bij.

Ik wil de organisatie bedanken
voor de leuke middag en deze
mooie rozen.

Hennie Rebel

Intervieuw met Ernst Schwarz voor het Escampjournaal

RTV-Discus
 
Enige tijd geleden heeft RTV-Discus onze vereniging gevraagd
tv-opnames te mogen maken voor het  “Escampjournaal”. Een
item, om te laten zien wat onze vereniging te bieden heeft. Deze
promotiekans hebben we uiteraard met beide handen aange
grepen. Op een woensdagmiddag in april hebben een reporter
en een cameraman van RTV-Discus intervieuws afgenomen met
Ruurt Krooshof als bestuurslid en Ernst Schwarz namens ledenbe
langen. Ook werden een groot aantal opnames gemaakt van
onze accommodatie en het spel van de op dat moment aanwe
zige leden van de woensdagmiddaggroep.
De beelden zijn op 16 juni j.l. in het Escampjournaal uitgezonden.
Het is heel goed mogelijk dat u dat heeft gemist. Geen probleem
want u kunt het alsnog bekijken op uw pc, laptop, of tablet. Ga
dan naar: www.rtvdiscus.nl, klik archief aan, vervolgens Escamp
journaal en klik ten slotte op de uitzending van zondag 16 juni
2019.
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KONINGSTOERNOOI
 
Op zaterdagochtend 27 april j.l. rond 10.00 uur kwam een groot aantal leden van DGW in het
“ORANJE” naar de Hengelolaan, om op deze speciale wijze het koningstoernooi te spelen. Om
10.30 uur werd er gestart met toernooi van de 5 partijen en om 13.00 uur werd dit gezelschap ge
completeerd met de leden, waarvan eveneens velen in het oranje waren, die gingen strijden om
de titel in het 3 partijen programma. Omdat, door een experiment voor de schimmelbestrijding in
de vloer, een aantal banen in de hal niet beschikbaar waren, werd er uitgeweken naar buiten. Het
was droog, maar daar was dan ook alles mee gezegd. Een aantal teams was gelukkig dapper
genoeg om de koude en zeer stormachtige omstandigheden te trotseren. Het butje werd na het
uitgooien gemarkeerd, want je had het gevoel dat die zo weg kon waaien. De boules hadden geen
last van tegenwind, maar de spelers moesten soms wachten tot een windvlag was gaan liggen.
Desalniettemin werd er zowel binnen als buiten met passie gespeeld.
Bij het toernooi met 5 partijen kwam geen enkel team ongeschonden uit de strijd. 3 Teams wisten
4 partijen te winnen, met als koningskoppel Bob Kool en Floor Heijsteeg. Bij het toernooi met de
3 partiijen waren er 2 teams, die alle partijen wisten te winnen. Het koppel Nel van ’t Veer en Cor
Versluis bleek uiteindelijk de meeste bonuspunten te hebben vergaard en werd daarmee tot ko
ningin en koning gekroond.

9



1e plaats moederdagtoernooi Nel Boersma

Alle dames werden verblijd met een rode roos, uitgedeeld door wedstrijdleider Dick van Rijn

v.l.n.r.: 2e - Fried Misdorp, 3e - Annemiek Dijkhuizen (en Johan Meijer niet op de foto),
5e - Els Buitenman, 6e - Joke Bennink, 7e - Hennie Rebel  

MOEDERDAGTOERNOOI
 
Als u net zo’n geslaagde “moederdag” heeft
gehad als bij het “moederdagtoernooi”, dan
heeft u een geweldige dag gehad. Het was op
8 mei j.l., de woensdag voorafgaand aan de
officiële moederdag op 12 mei 2019, een zeer
gezellige bijeenkomst.
 
Met 36 deelnemers, waarvan 27 dames, was het
een goed bezet toernooi. Helaas lieten de weer
goden ons in de steek. Een miezerig regentje
dreigde roet in het eten te gooien, maar gelukkig
hadden we de hal nog. Wat een verschil met de
dag er voor en er na. Op dinsdagmorgen werd
er buiten gespeeld en op donderdagavond was
het buitenterras volop in gebruik.
 
Er werden 3 partijen gespeeld, waarbij je elke
partij een andere medespeler toegewezen
kreeg. Hierdoor werd het (toeval of niet) een
mooie mix van sterk en minder sterke spelers. Vijf
deelnemers wisten al hun partijen te winnen.
Nel Boersma werd met 23 bonuspunten eerste
en Fried Misdorp, als eerste man in dit gezel
schap, tweede. De onderstaande foto’s zijn van
de deelnemers op plaats twee tot en met zeven,
de volledige uitslag staat op de website van
DGW.     
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OOIEVAARSTOERNOOI
 
 
 
Op 25 mei werd het open “Ooievaarstoernooi”
gespeeld door 14 teams, doubletten met voor
rondes en eliminatie. De uitslag van dit toernooi
was:
 
 
A – Poule
 
1 – Dick van Rijn / Johan Qualm
2 – Bob Kool / Ben de Groot
 
A – complementair;
 
1  - Johan Meijer / Hans Meinders
2 – Nel Steijen / Jaap Spaans
 
B – Poule;
 
1 – Erik Baljet / Peter Schuurbiers
2 – Floor Heijsteeg / Diny Heijsteeg

MIDZOMERAVONDTOERNOOI
 
Op vrijdagavond 14 juni werd het open "Midzo
meravondtoernooi gespeeld" door 15 teams, 4
partijen voorgeloot doubletten.
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V.l.n.r. Kay, Thomas, Skip, Rebecca, Sophie, Ian en Wolf met hun oma's, opa's, of vader

De winnaars van het familiedagtoernooi: Dennis en Bo, plus een beeld van de tropische warmte,
een scherp contrast tussen zon en schaduw
 

FAMILIEDAG TOERNOOI
 
Een memorabel familiedagtoernooi! Trefwoorden; tropische hitte – schaduw en drinken.
 
Het op 29 juni j.l. gespeelde familiedagtoernooi vond plaats onder tropische omstandigheden.
Zelden is er op het Sportpark Hengelolaan een toernooi gespeeld met temperaturen van ruim boven
de 30 graden. Bij het begin van het toernooi was het op de buiten banen nog wel uit te houden.
In de loop van de dag moest steeds vaker gezocht worden naar een schaduwrijk plekje en die zijn
er niet zo veel. De baan naast de hal was dan ook favorie, in het begin nog goed voor twee partij
nen, maar in de loop van de dag kwam ook daar steeds meer zon. De hal, ook warm, maar geen
brandende zon, bood voor een aantal partijen uitkomst. Uiteraard waren er de bikkels die zich niets
van de hitte aantrokken, gewoon spelen, pet of hoed op en gaan. 
 
Meestal is het in de zomer goed toeven op het terras en is het in de kantine warmer. Het was ook
warm in de kantine, maar toch minder dan buiten. Dat kwam goed uit want om drie uur speelde
het Nederlands vrouwenteam haar wedstrijd in de kwartfinale om het wereldkampioenschap
voetbal in Frankrijk. De teams die klaar waren met hun partijen konden daarvan genieten, nou in
de tweede helft dan, de eerste helft was niet om aan te zien. De "leeuwinnen" wonnen glansrijk van
Italië en zijn door naar de halve finale. Als deze editie van De Werper uitkomt weet u waarschijnlijk
hoe de "leeuwinnen" het er van afgebracht hebben, wereldkammpioen??? 
 
De winnaar op het familietoernooi was “de gezellige sfeer”. Moet er dan nog een echte winnaar
worden aangewezen. Ja, de wisseltrofee moet per slot van rekening worden uitgereikt en die ging
dit jaar naar Dennis en Bo. beide geen lid van DGW, maar wel enthousiaste familieleden.
 
Alle deelnemende kinderen werden door wedstrijdleider Dick van Rijn in het zonnetje gezet en
verrast met een beker, een medaille en een zak snoep. De eerste plaats bij de kinderen ging naar
Kay (12 jaar) die met oma Marcella van der Horst speelde. De tweede plaats was voor de winnaar
van vorig jaar, Thomas (8 jaar), die met zijn vader, Ruurt Krooshof junior speelde.
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Afsluiting "Klaverjassen / Jokeren" seizoen 2018-2019
 
Op dinsdagmiddag 30 april 2019, na ongeveer acht maanden zweten, mopperen of  tevreden zijn,
was het weer zover, de afsluitende middag van het klaverjassen / jokeren op de dinsdagmiddag.
Helaas konden een zestal personen niet aanwezig zijn op deze middag, vanwege ziekte of vakan
tie. De 24 personen, die wel aanwezig konden zijn, brachten met een glaasje champagne een
toost uit op het afgelopen seizoen, om daarna te genieten van een heerliijke lunch. Tijdens het
gebruik van de lunch, werden de prijzen uitgereikt aan diegene, die volgens de eindstanden van
het klaverjassen en jokeren in de prijzen waren gevallen.
Aangezien voor mij, dit seizoen het de laatste keer was, dat ik als spelleider aanwezig was, wil ik
iedereen hartelijk bedanken voor de gezellige dinsdagmiddagen van de afgelopen jaren.
Namens het Klaverjassen/Jokeren.
Louis Batens / Ben de Groot.      
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DISTRICTSCOMPETITIES
 
Avonddoublettencompetitie (ADC) - eindstand
 
Poule – B: 1e plaats – Johan Meijer / Thom Stephanus
Poule – C: 5e plaats – Jeannet Meijer / Lenie Gelauf
 
Zaterdagmiddag Competitie (ZAMI) – stand na 4 speelrondes
 
Klasse 3A; 3e plaats – DGW3 / team Jaap Spaans
Klasse 3B;  5e plaats – DGW2 / team Hans Meinders
Klasse 3C; 1e plaats – DGW1 / team Johan Meijer
Klasse 3D; 1e plaats – DGW4 / team Jeannet Meijer
 
Zomercompetitie Tripletten – eindstand
 
1e klasse;
4e plaats – DGW1 – Jaap Spaans / Rob Meere / Hans vd Horst
 
2e klasse A;
1e   plaats – DGW7 – Louis Batens / Dick van Rijn / Joke Bennink
3e   plaats – DGW2 – Ronald Goulooze / Ben de Groot / Alex vd Staaij
11e plaats – DGW5 – Cor Versluis / Wil Versluis / Ingrid Goulooze
 
2e klasse B;
2e   plaats – DGW4 – Bert Graaf / Johan Qualm / Arie Plugge
6e   plaats – DGW6 – Joke de Groot / Emiel Oosthoek / Roy Oosthoek
11e plaats – DGW3 – Fred Blom / Tinie Blom / Nel Steijn
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    Bron; nos.nl

MUSEUMPLEINTOERNOOI
 
DGW’ers gedeeld 1e samen met o.a. Kees
Koogje.
 
Maandag 10 juni, 2e Pinksterdag, werd het Mu
seumpleintoernooi voor de 39e keer georgani
seerd. Twee teams van DGW, Joke Bennink met
Louis Batens en Jeannet met Johan Meijer,
hadden ingeschreven. Ook Moustafa Maazouz
was aanwezig en zo waren er meer sterke spelers.
Op het moment dat we zo langzamerhand
zouden moeten beginnen, kwam de politie het
terrein op. Ze gingen in gesprek met de organi
satoren. Wat bleek: volgens de politie en inmid
dels gearriveerde handhavers was de vergun
ning voor het spelen van dit toernooi niet in orde.
Hoewel de organisatoren hun vergunning kon
den laten zien, werd van de organisatie geëist
dat het toernooi afgelast werd. Dit betekende
voor 64 teams natuurlijk een grote teleurstelling
en voor de gemeente Amsterdam iets om zich
diep voor te schamen.
De organisatoren betaalden aan alle deelne
mers het inschrijfgeld en per team als tegemoet
koming in de reiskosten € 8,-- extra uit. Zodoende
waren we bij wijze van spreken allemaal gedeeld
eerste geworden!
 
Omdat we samen met een aantal leden van
Nieuwerkerk bij elkaar zaten, werd op een gege
ven moment geopperd om een partijtje te spe
len. Er waren nog een paar teams blijven hangen
en die waren ook een beetje aan het gooien.
Uiteindelijk hebben we een aantal partijtjes ge
speeld en tussendoor lekker met elkaar zitten
kletsen. Tenslotte hebben we met 4 DGW’ers
gespeeld tegen 4 Nieuwerkerkers, ieder met 2
boules. Daarna gingen de leden van Nieuwer
kerk richting huis; wij hebben nog wat gebruikt
bij een restaurant op het Museumplein, waarna
wij ook huiswaarts gingen. Al met al hadden we
het toch wel gezellig gehad, maar we kwamen
natuurlijk om een toernooi te spelen. Helaas
gooide de gemeente Amsterdam roet in het
eten, maar wanneer kun je nou zeggen dat je
met Kees Koogje gedeeld eerste bent
geworden?
 
Johan Meijer
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Mijn verhaaltje
 
Het is inmiddels 5 juni en we zitten midden in het D-Day gebeuren.  Ik heb de hele dramatische, 
verschrikkelijke  tijd meegemaakt. Al is het dan al zo lang geleden,  het is nog steeds op mijn netvlies
nu we er weer zo bovenop zitten door alle media. 
 
Door allerlei omstandigheden heb ik niet veel toernooitjes meegemaakt, maar mijn belangstelling
voor onze Jeu de Boules-woensdagmiddagen is nog steeds aanwezig. Het is telkens weer heel
gezellig en sportief. Er kan wel eens een klein akkefietje plaatsvinden,  maar dat is altijd gauw op
gelost.  Jetty Kleibergen en Nel Boersma zijn onze leidsters zoals iedereen wel weet en volgens mij
doen ze dit met plezier. Gewoonlijk zijn we met zo’n 25 a 30 senioren die de boules laten rollen of
ketsen.  Er worden 2 partijen gespeeld, doublet meestal en de eigen score wordt genoteerd. Na 7
weken competitie komen er 3 envelopjes met inhoud tevoorschijn en is eenieder zeer gespannen
of hij of zij de 1e,  de 2e of de 3e prijs gewonnen heeft.  Er is gejuich en gejammer; dat laatste niet
echt want je weet zelf wel zo ongeveer hoeveel punten je deze 7 weken gescoord hebt. Gewoonlijk
komt het geld weer in de clubkas  terecht, net zoals  woensdag 22 mei toen Jetty de favoriet was
en er heerlijke worst de ronde deed, ook dank zij onze uitstekende barmensen.
Dit is zeker:  Als we  met mooi weer  buiten kunnen “werpen” is het heel fijn om ,na afloop met z’n
allen op het terras, te  genieten van een lekker drankje met of zonder alcohol, met uitzicht op ons
fraaie park. Hulde weer voor al die vrijwilligers en mensen,  die daar zoveel tijd in steken. Gelukkig
hebben wij vele vrijwilligers die met het bestuur vele, vele clubklussen doen.
Hier wil ik even op ingaan: “ Vrijwilliger zijn is vrijwillig,  maar niet vrijblijvend; is verbonden, maar niet
gebonden;  Is onbetaalbaar maar niet te koop.  Is sportief denken, sportief doen?  Laten we dat
vooral onthouden.
 
Verder heeft het Jeu de Boules er  een andere trend bij gekregen.  Het “Jeu de Boules” in het café! 
Ik heb 2 nichtjes,  1 in Amsterdam en 1 in Utrecht,  die er heel enthousiast over waren. Waarschijn
lijk aangestoken door hun tante zijn ze het ook gaan proberen. Dit soort activiteiten zijn er al in
Amsterdam,  Rotterdam,   Utrecht,  Haarlem en Stockholm.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“MOOIE BOULES IN AMSTERDAM” heeft de ambitie om iedereen in Nederland jeu de boules te laten
spelen. Het is de 1e eethal in Nederland. Het is een soort loods,  waar ongeveer 6 banen zijn, er is
een bar en er zijn foodtrucks, dus je kunt er borrelen en eten. Ze hebben er een hippe,  authentie
ke,  gezellige plek van gemaakt. Jeu de boules moet het nieuwe ”uitje” van Nederland worden.
“JEU” in Utrecht is een Jeu de Boules-bar in een ruim pand met ongeveer 10 banen. Het is een groot
succes voor jongeren in alle leeftijden. Je kunt een baan boeken met vrienden of collega’s. Terwijl
je het spel speelt,  kun je bij de bar lekkere drankjes en een borrelplank bestellen. Mijn nichtjes zijn
zeer enthousiast, je leert elkaar nog eens op een andere manier kennen. De banen zijn bijna altijd
volgeboekt  conclusie Jeu de Boules is hip!
 
Nu dit wetende,  is onze manier van sport en spel op de Hengelolaan zo oubollig nog niet.
Voor diegenen die met vakantie gaan,  heb ik een mooie spreuk  van Mignon McLougen: ”de
eerste 2 dagen van de vakantie duren eindeloos, de rest van de dagen vliegt voorbij.”
                                                                                                                     
Fijne zomer, Gonny Beekink.
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DGW in beeld
 
In september 2017 is in het jubileumnummer van
De Werper, rond het 40 jarig bestaan, uitgebreid
stil gestaan bij de historie van onze vereniging.
Aan de hand van ons archief konden talloze
verhalen boven tafel worden gehaald en kon de
geschiedenis aan de hand van belangrijke
jaartallen worden gereconstrueerd. Het archief
bestaat uit een grote hoeveelheid ordners en
archiefdozen met daarin alle “Werpers” van af
het begin, jaarverslagen, de notulen van de al
gemene leden- en bestuursvergaderingen, be
stuurswisselingen, verslaglegging van onze fi
nanciën, enz. enz.
 
Naast alle op schrift vastgelegde gegevens be
staat ons historisch archief ook uit de meer stof
felijke zaken. Denk daarbij aan de prijzenkast met
bekers en trofeeën, plaquettes en tegeltjes van
kampioenschappen, toernooizeges, of herinne
ringen aan speciale gebeurtenissen. Werp een
blik in de vitrinekast in de kantine en u ziet een
reeks voorwerpen. Voorwerpen waar een ver
haal achter zit, een kampioenschap, een mooie
toernooi-overwinning, speciaal voor toernooien
gemaakte herinneringstegelstjes, maar ook his
torische voorwerpen, zoals een speldje met het
logo van DGW of  een origineel handwarmertje
(om bij zeer koud weer toch buiten te kunnen
spelen).
 
De laatste aanvullingen, herinneringstegeltjes
en een DGW speld,  zijn uit haar privé collectie
aan DGW geschonken door Joke Engels. De in
richting en het onderhoud van de vitrinekkast
wordt bijgehouden door Jan Pietersen. Heeft u
soms ook nog een aanvulling voor de vitrinekast?
Laat het even weten, dan kunnen we er eens
over praten.
   

Onze bekers, kampioensschalen, herinnerings-
tekens en historische voorwerpen
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Tot slot
 
 

Gezien: een kentekennummer uit de nieuwste serie???

In "De Werper" van september / oktober
 
Bij het uitkomen van de volgende editie van De Werper is de zomer al weer zo goed als voorbij en
hebben we er weer een groot aantal zomerse toernooien op zitten. Als aanvulling op het artikel van
onze voorzitter, over deelname aan de toernooien, brengen we deze daarom nog maar eens onder
uw aandacht. We beginnen op 7 juli met het doublettenkampioenschap, welk team komt er dit
jaar op de paal te hangen? Met het zingen van het Franse volkslied vieren we een week later, op
14 juli, het begin van het  Quatorze Juillet-toernooi . Het barbecuetoernooi is dit jaar op 18 augus
tus en dan is het vanzelfsprekend mooi weer. De maand augustus wordt afgesloten met het triplet
tenkampioenschap. U treft de verslagen aan in het volgende nummer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vaste rubrieken treft u straks weer op de vertrouwde plekken aan, aangevuld met verrassende,
ontroerende, of  beschouwende verhalen over het Jeu de Boules in het algemeen, of specifiek
gerelateerd aan een belevenis van één van u. Het verhaal over het Museumpleintoernooi is daar
een mooi voorbeeld van.

Deelnemers aan het triplettenkampioenschap 2018, dit jaar weer van de partij?
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