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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 2020
 
€ 115,00 - leden
€   97,50 - 2e lidmaatschap
€   90,00 - recreant
€   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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BESTUUR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEDENADMINISTRATIE
Emiel Oosthoek, 070-7448738
 
CONTACTPERSONEN COMMISSIES
 
Wedstrijdcommissie
E-mail: wedcom@degoedeworp.nl
Dick van Rijn, secretaris 070-3973674
Dinsdagavondcompetitie
Dick van Rijn, 070-3973674
Woensdagmiddagcompetitie (55+)
Nel Boersma, 070-3979045
Kantinecommissie
Ben de Groot, 070-3178962
Ledenbelangen
Gerda Schwarz, 070-2010132
Facilitairedienst
Bob Kool, 070-3659123
Interieurverzorging
Gerda Weeber; 070-2165085
Commissie Verhuur
Frederik Dingler, 070-3620362
Kaartclub
Klaverjassen: Louis Batens
Jokeren: Frederik Dingler 
 

Let op !!!
 
De sluitingsdatum voor het inleveren van
kopij voor de volgende uitgave is:
18 april 2020
Het e-mailadres van De Werper is
dewerper@degoedeworp.nl
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Van de redactie
 
Wacht u ook nog steeds op de winter? Nou, wij wel! Wij geloven
niet zo in “die goeie ouwe tijd“, maar we hadden toen, dus
vroeger, wel echte winters met echte koude nachten en dagen,
waarbij de kachel/verwarming een beetje moest worden opge
pord om het aangenaam te maken. En dan hadden we ook
overdag, dat het beneden 0 graden C bleef, waardoor de sloten,
kanalen, rivieren, plassen etc. “dicht” vroren en dan kwam het
‘IJSPLEZIER´. Ja, we houden er maar over op, want dit is het
MAART/APRIL- nummer van De Werper en dus wordt het over
enkele weken officieel LENTE. Gaan we daar weer zo snel door
heen en breken de “zomerse “ dagen weer zo snel door? We
wachten maar af, want we kunnen er – gelukkig – helemaal niets
aan veranderen.
 
Wel zijn we weer in een belangrijke periode van het verenigings
jaar gekomen, want de Algemene Leden Vergadering, de ALV,
staat weer op het programma. Het bestuur en alle commissies zijn
druk bezig geweest hun jaarverslagen op tijd bij de secretaris te
krijgen, de penningmeester heeft zijn jaarcijfers al eerder bij het
bestuur moeten inleveren, de kascommissie moeten uitnodigen
enz. enz. Als u ook een van die DGW-vrijwilligers bent, die de “zaak
“draaiende houdt, dan is dit allemaal “ouwe koek” voor u, maar
voor alle andere leden is het toch wel goed, dat zij hier weer eens
aan herinnerd worden.
De tijd gaat ook weer aanbreken, dat we weer fijn en gezellig
BUITEN KUNNEN GAAN SPELEN op ons mooie complex, dat zo goed
wordt onderhouden door heel veel mensen! Ook kunnen de tafels
en stoelen weer gezellig buiten op het terras worden gezet en de
parasols misschien wel worden opgezet! Een gezellig drankje en
hapje is weer zo besteld bij de bar en wat is er dan nog te
wensen???
 
In dit nummer vindt u vanzelfsprekend weer de “clubbelevenissen”
van de afgelopen 2 maanden, tegelijk met een blik op de komen
de maanden voor de wedstrijden, toernooien, bardiensten etc.
etc. Bekijk ze goed, want anders gaan er dingen voorbij, waar u
ook aan mee had moeten kunnen doen!
 
U bent het toch niet vergeten hé, zo nu en dan uw verslag(je) in
te leveren/in de bus te doen van uw belevenissen bij de gehou
den/bijgewoonde wedstrijden; DE WERPER is dan wel wat “dun
ner” geworden, maar dergelijke bijdragen worden nog steeds
hogelijk gewaardeerd.
 
De redactie.

Inhoud
3   - Van de redactie
4   - Van de voorzitter
     - Van de bestuurstafel
5   - Van de bestuurstafel 
       (vervolg)
6   - Onze jarigen
     - Leden mutaties
     - Verhuur
7   - Verslagen van toernooien 
     - Nieuwjaarsreceptie             
10 - Mijn verhaaltje
11 - Zondagcyclus - a la carte
12 - NJBB en NJBB-West
     - Verenigingsondersteuning
13 - Bar- en keukendiensten
14 - Toernooikalender
15 - DGW in beeld
     - Strip
 
Redactie:
Jan Pietersen, 070-3672585
Ruurt Krooshof, 0174-503186
Mary Passet
 
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
Het is inmiddels half februari; de eerste storm hebben we al gehad en de tweede komt eraan. Dit
gaat over het weer. Maar ook binnen de vereniging stormt het wel eens.
Daar wil ik het echter niet over hebben. Veel leuker is het om jullie erop te wijzen, dat we dit jaar
veel competities en toernooien kunnen spelen. Niet alleen de “wedstrijdspelers”, ook de leden die
vorig jaar nog een clublicentie hadden. Alle leden met een officiële licentie van de NJBB mogen
nu meedoen aan alle door de Bond en het District georganiseerde wedstrijden. Ik zal jullie graag
wijzen op een paar bijzonder leuke competities.
 
Verdeeld over 3 zondagen kun je meedoen aan de ZCT, de Zomer Competitie Tripletten. Je speelt
dan tegen alle tegenstanders in je poule. Kijk dus in de kalender of op het wedstrijdenbord om te
weten op welke dagen je dan moet spelen en bedenk of je hieraan zou willen meedoen. Zoek 2
teamgenoten, zodat je een triplette vormt en schrijf je in.
Een andere leuke competitie is de ZAMI, de Zaterdag Middag competitie. Vijf zaterdagen zijn er in
de kalender gereserveerd voor deze competitie en je moet spelen met in totaal 4 personen. De
eerste ronde speel je als triplette en de andere speler speelt een tête-à-têtewedstrijd. In de tweede
ronde speel je in doubletten en de derde ronde speelt er weer een triplette en een ander lid van
het team als tête-à-tête. Een mogelijk probleem is, dat je vervoer moet hebben, want je speelt niet
altijd thuis; soms moet je misschien zelfs naar Gouda of naar Lisse.
Naast competities zijn er ook veel leuke toernooien. Natuurlijk onze eigen toernooien, maar ook
bijvoorbeeld in Naaldwijk bij Westlandia of in Maassluis bij Allez Tirer. En zo zijn er nog veel meer
toernooien te noemen, maar dat kun je natuurlijk ook vragen aan leden van de wedstrijdcommis
sie of andere leden, die geregeld naar allerlei toernooien toegaan.
 
Naast het boulen wil ik jullie ook wijzen op allerlei werkzaamheden binnen de vereniging. Gelukkig
hebben we behoorlijk veel leden, die graag hun steentje bijdragen door in één of meer commissies
actief te zijn. Er blijft echter altijd een deel van de werkzaamheden over voor diegenen, die eigen
lijk ook wel willen helpen, maar die de stap (nog) niet hebben genomen, om zich aan te melden
voor een of andere activiteit. Schroom niet, in iedere commissie kunnen we wel wat hulp gebruiken!
Ook binnen het bestuur! Tijdens de Algemene Leden Vergadering komen we hierop terug en dan
zelfs met hulp van buitenaf; de studenten, die binnen onze vereniging allerlei vragen gesteld
hebben aan verscheidene leden, willen ons graag duidelijk maken wat er volgens hen kan of moet
gebeuren.
 
Vriendelijke groet,
Johan Meijer
 

Van de bestuurstafel
Voor het bestuur werd het nieuwe jaar op 2 januari geopend met een bestuursvergadering.
Meteen maar weer aan de bak dus. Lopende afspraken en nieuwe initiatieven voor 2020
werden besproken. Ook de 2e bestuursvergadering is al weer achter de rug. De volgende
onderwerpen hebben de aandacht van het bestuur:
 
Huur- en bruikleenovereenkomst.
Ook de gemeente heeft nu de nieuwe huur- en bruikleenovereenkomsten ondertekend. Daarmee
is het contract rechtsgeldig geworden. De overeenkomsten hebben een looptijd van 15 jaar en
eindigen op 1 juli 2034. Over de gang van zaken in het afgelopen jaar en over wat er nu wel en
niet bereikt is, zal het bestuur op de komende Algemene Ledenvergadering verantwoording afleg
gen.
Ledenadministratie en licenties.
Het door de NJBB ingevoerde nieuwe systeem voor de ledenadministratie is even wennen. Het
gedigitaliseerde systeem werkt efficiënt, redelijk gemakkelijk en heeft vele mogelijkheden. Voor dat
laatste is wel een nadere bestudering vereist en vooralsnog beperken we ons tot de basisadmini
stratie. Als die goed loopt, kunnen we altijd aanhaken bij een uitgebreider systeem van archivering
en automatische facturering.
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De licenties heeft u per email of post ontvangen. Helaas is het pasje afgeschaft en vervangen door
een printje. Creatieve leden hebben daar inmiddels weer pasjes van gemaakt. Mocht in de loop
van het jaar uw printje beschadigd, onleesbaar geworden of kwijt zijn, geef dan even een seintje.
Met het  nieuwe systeem kunnen we zelf, als vereniging, voor een nieuwe zorgen.
Voor de leden met het bijzondere lidmaatschap/recreant gaan we een eigen DGW pasje maken,
zodat ook zij een bewijs hebben lid te zijn van onze vereniging.
 
De dakrenovatie en realiseren invalidentoilet.
In het vorige nummer van De Werper is dat onderwerp uitgebreid aan de orde geweest. De werk
zaamheden zijn immers afgerond. Echter, de penningmeester is er nog niet klaar mee.
Alle financiële verantwoordingen zijn inmiddels ingediend en de door de gemeente gevraagde
extra informatie is begin januari verstuurd. Dus is het nu afwachten en zo als u ongetwijfeld weet,
de gemeentelijke molens draaien langzaam. 80% van de gemeentelijke subsidie is in de vorm van
voorschotten uitgekeerd, de laatste termijn is afhankelijk van de goedkeuring van de financiële
eindverantwoording.
Over de ingediende stukken voor het verkrijgen van de rijkssubsidie hebben we bericht gehad, dat
deze correct en volledig zijn aangeleverd. Het wachten is nu op de inhoudelijke beoordeling. Het
Rijk zegt daar 22 weken voor nodig te hebben, dus ook hier is het in spanning afwachten wat er
uitkomt.
 
Kaartclub.
Het was even zoeken naar een nieuwe organisatie vorm van de kaartclub nu Ben de Groot (nog
maals bedankt voor al het werk de afgelopen jaren) er in september vorig jaar mee stopte. De
jokeren-poot van het kaarten was eind vorig jaar al weer actief onder leiding van Frederik Dingler
en op 7 januari is ook het klaverjassen weer van start gegaan. Louis Batens verzorgt het klaarzetten
van alle spullen en geeft de standen door aan Johan Meijer, die ze vervolgens in een excel-bestand
verwerkt. Elke dinsdagmiddag, 13.00 uur, kunt u weer klaverjassen en jokeren.
 
Energiescan.
Vorig jaar is er een energiescan van ons complex gemaakt. In de rapportage zijn tal van maatre
gelen aangegeven voor het verduurzamen van het complex en om te bezuinigen op ons energie
verbruik.
Aangezien we volop bezig waren met de investering voor de dakrenovatie en het realiseren van
een invalidentoilet, is even pas op de plaats gemaakt bij het bestuderen van de mogelijkheden
voor onze vereniging. U moet zich realiseren, dat vrijwel alle maatregelen geld kosten (eerst inves
teren) voordat het geld oplevert. Het bestuur heeft bewust gewacht met het nemen van maatre
gelen, omdat we eerst wilden weten hoe de kosten en de ontvangst van subsidies van lopende
werkzaamheden zouden uitpakken. Nu er zicht is op dat eindresultaat, kunnen we gaan nadenken
over wat we op het gebied van energiebesparingen gaan doen.
 
De vloer van de hal.
Naast de bestrijding van de steeds terugkerende schimmel, is er dringend behoefte aan het
aanpakken van de vloer in de hal als geheel. Wat we gaan doen en wat dat gaat kosten moet in
beeld gebracht worden en aangezien er voor die werkzaamheden mogelijk een gemeentelijke
subsidie is te krijgen, zal de aanpak nog wel even op zich laten wachten. Het kost extra tijd, maar
een mogelijke subsidie kunnen we niet laten lopen.
Vooruitlopend op een totale aanpak van de vloer gaan we alvast extra ventilatieroosters aanbren
gen in de buitendeuren van de hal. Ventilatie is één van de kernbegrippen bij de bestrijding van
schimmel.
 
Externe ondersteuning.
De studenten van de Haagse Hogeschool hebben hard gewerkt en hun rapportage aan het bestuur
gepresenteerd. Inmiddels is er ook een project “Verenigingsondersteuning 1 op 1” van de Rabobank
van start gegaan. Op bladzijde 12 van deze “Werper” kunt u daar meer over lezen.
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Onze jarigen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
maart:
09 Gonny Beekink
18 Peter Temmerman
18 Gonnie D’Angeli
19 Hans van der Spek
20 Carel Weeber
22 Ria van Velsen
31 Piet Burgersdijk
 
april:
04 Corry Jansen
07 Anna Donck
07 Alie Lelievelld
08 Sophie Elgershuizen
10 Joke Bennink
13 Fried Misdorp
13 Alex v/d Staay
14 Jannie Hoogenraad
18 Harry Lausberg
22 Marieke Mostert
 
mei:
02 Frederik Dingler
04 Chris Zemering
06 Tinie Blom
10 Bep Wezenberg
11 Ineke Hageraats
16 Jessy v/d Meer
17 Ab van Schie
18 Louis Batens
19 Ingrid Goulooze
23 Lenie Gelauf
24 Kees Wittekoek
27 Jonh van Egmond
31 Annemiek Dijkhuizen
31 Joop Rasmioen

Leden mutaties
Nieuw lid 
Alie Lelieveld-Ketting                   
                               
Terug van weg geweest
Pricilla Versluis            
Arie Plugge

2e lid
Hans van der Spek
Sonja Vos-van der Spek
Opzegging
John van Leeuwen
Barbara Bignell
Reinier Ramakers
John Kraus (recreant)

In memoriam
Op 9 januari jl. is ons lid Italo Pialorsi overleden. Italo, ook wel
liefkozend aangeduid als onze "Italiaan”, werd in 1940 in Biella
(Italië) geboren. Hij was een buitengewoon getalenteerde en
begaafde speler en daarnaast een humorvol, aangenaam mens.
Italo heeft lang op hoog niveau gespeeld in de nationale com
petities en op latere leeftijd, in 2012, vertegenwoordigde hij Ne
derland bij het Europees Kampioenschap Veteranen. Italo was al
geruime tijd ernstig ziek en is 80 jaar geworden.
 
Begin februari kregen wij het bericht, dat onze oud-voorzitter John
Bleijenberg op 21 januari jl. is overleden en op 28 januari in be
sloten kring gecremeerd. John is van 2004 tot 2011 voorzitter van
onze vereniging geweest. Hij was een sociaal mens en een goede
bouler. Toen de eerste tekenen van zijn ziekte zichtbaar werden,
heeft hij de voorzittershamer overgedragen aan Fred Blom en is
daarna nog een tijdlang doorgegaan met boulen. Toen ook dat
niet meer ging, heeft hij zijn lidmaatschap opgezegd.

Verhuur
De telefoon gaat ……….. Post.nl. Dat klopt, Post.nl wil jeu de
boules komen spelen. Op 17 december jl. kwamen er 25 personen
om onder leiding van Bob Kool een aantal partijen te spelen. De
drankjes en hapjes werden verzorgd door Louis Batens. De mid
dag werd afgesloten door een illusionist. Er was weer een leuke
groep bij DGW te gast geweest.
Dank ook aan Floor Heijsteeg en Bob Kool, die het spelmateriaal
van nieuwe kleuren hebben voorzien.
 
Frederik Dingler

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020
De “Algemene Ledenvergadering” wordt dit jaar gehouden op
zaterdag 4 april 2020.
Aanvang 10.30 uur. U wordt verzocht een half uur voor aanvang
aanwezig te zijn in verband met het tekenen van de presentielijst
en het uitreiken van de stembiljetten.
De uitnodigingen worden per email verstuurd. De leden zonder
email krijgen de uitnodiging per post.
 
De agenda van de vergadering wordt gepubliceerd in het jaar
verslag, samen met de financiële verantwoording 2019 en de
verslagen van de diverse commissies.
Het jaarverslag zal 14 dagen vóór de vergadering beschikbaar
zijn.
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Nieuwjaarsreceptie 
 
Een nieuwjaar, een nieuw begin. 2020 begon
voor DGW op de nieuwjaarsborrel op zaterdag
4 januari jl. Deze bijeenkomst laat bij uitstek zien
hoe hecht de DGW-familie is. De goede wensen
voor het nieuwe jaar werden dan ook veelvuldig
uitgesproken op deze drukbezochte samen
komst.
 
Onze voorzitter, Johan Meijer, stond in zijn
nieuwjaarstoespraak stil bij de helaas in 2019
overleden leden. Met het in achtnemen van een
minuut stilte werden deze leden herdacht. In zijn
toespraak memoreerde hij verder, dat 2019 een
heel druk jaar was geweest. Niet alleen met alle
interne en open toernooien, maar vooral ook
door de grote inspanningen van de vele vrijwilli
gers om de club draaiende te houden. Een extra
woord van dank was er voor de onderhoudscom
missie, die in 2019 niet alleen de dakrenovatie
en het realiseren van het invalidentoilet bege
leidde, maar ook nog eens zelf een geheel
nieuwe reproruimte wist te creëren.
 
Met een champagnetoast werd vervolgens het
jaar 2020 officieel voor geopend verklaard.

KERSTTOERNOOI
 
Het Kersttoernooi was de afsluiting van het bou
lesjaar 2019. Het op zaterdag 21 december jl.
gespeelde toernooi had een goede bezetting.
Er werd een doublettoernooi gespeeld in twee
poules, één met 4 en één met 2 partijen. Voor
beide poules hadden 14 teams ingeschreven. Bij
het toernooi met 4 partijen werd het team Floor
Heijsteeg / Bob Kool, met een score van 4 ge
wonnen partijen en 29 bonuspunten, eerste. Zij
waren het enige team,dat al hun partijen wist te
winnen. Bij de 2 partijen waren er 4 teams, die
alle twee de partijen wisten te winnen, maar het
team Stans de Jong / Annemiek Dijkhuizen stak
met 19 bonuspunten met kop en schouders
boven de rest uit. (De volledige uitslag staat op
de website van DGW). Traditiegetrouw werden
de winnaars beloond met een rollade, evenals
de nummers twee en drie. De overige deelne
mers gingen ook niet met lege handen naar huis.
Voor elke deelnemer was er een kerststol beschik
baar.
 
Na het toernooi werd in de in kerstsfeer versierde
kantine genoten van het jaarlijkse kerstdiner. Een
traditie die, zoals elk jaar, zeer gewaardeerd
werd door de leden. Een heerlijke, gezellige af
sluiting van een druk en goed boulesjaar.

De mooi versierde hal en het heerlijke 
kerstdiner!
 
Linksboven de winnaars van het toernooi
met 2 partijen:  Stans de Jong en Annemiek 
Dijkhuizen
en 
rechtsonder de winnaars van het toernooi
met 4 partijen: Floor Heijsteeg en Bob Kool
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NIEUWJAARSTOERNOOI
Aansluitend op de nieuwjaarsreceptie werd het Nieuwjaarstoernooi gespeeld. Een toernooi met 3
partijen in twee poules. Bij de inschrijving kon men zelf kiezen voor deelname aan een A-poule met
sterke spelers of een B-poule met, laten we zeggen - op papier, - de mindere goden. Hoeveel zelf
kennis aan de gemaakte keuzes ten grondslag lag is moeilijk te zeggen, helemaal consistent was
het deelnemersveld niet. De verdeling viel wat ongelukkig uit, er waren 18 teams voor de A-poule
en 7 voor de B-poule. Niet-te-min werd er in beide poules enthousiast gespeeld, per slot van rekening
wil iedereen het nieuwe boulesjaar goed beginnen.
 
De A-poule werd een prooi voor Joke de Groot en Nel van ’t Veer met 3 gewonnen partijen en 16
bonuspunten. In de B-poule werd de strijd beslecht in het voordeel van Hennie Rebel en Joke van
Kampen met 3 gewonnen partijen en 14 bonuspunten.
 

HAAGS WINTERKAMPIOENSCHAP
Het was een volle bak bij het Haags Winterkampioenschap op zondag 5 januari jl. Met 17 triplette-
teams van 14 verschillende verenigingen waren alle banen bezet. Niet alleen een volle bak, ook
nog eens een heel erg lange toernooidag. Gestart om 10.30 uur werd de laatste partij rond 20.00
uur pas afgesloten. Na deze lange enerverende dag was het team Edwin Segers / Tim Gijsbertsen
/ Elior van Klaveren, alle drie lid van ABA, de glorieuze winnaar van dit toernooi en daarmee Haags
Winterkampioen 2020. 
    
Van de 17 DGW-deelnemers, sommigen in een gemengde ploeg met ABA, leverde het team Hans
Meinders / Roy Oosthoek / Dick van Rijn de beste prestatie. Zij werden 2e in de B-poule.

V.l.n.r. Joke de Groot / Nel van t Veer, winnaars poule A - Nel Steijn / Jaap Spaans,
2e plaats poule A - Hennie Rebel / Joke van Kampen, winnaars poule B -
Peter van Schie / Corrie Jansen, 2e plaats poule B

Haags Winterkampioenschap - uitslag - toeschouwers - DGW deelnemers - 2e plaats poule B:
Roy Oosthoek/Dick van Rijn/Hans Meinders
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STAMPPOTTOERNOOI
Maar liefst 56 leden namen deel aan het stamppottoernooi op zaterdag 8 februari jl.,: 12 teams
aan het toernooi van de 5 en 16 teams aan het toernooi van de 3 partijen. Volle bak dus, maar
gelukkig zaten we elkaar niet in de weg met onze 16 banen in de hal. Af en toe even oppassen
wanneer een speler van de naastliggende partij met een fraaie boog een hoge boule gooide en
het grint alle kanten op spatte. Een waarschuwing is dan wel even op z’n plaats!
Het toernooi met 5 partijen werd gewonnen door het team Nel Steijn / Hans Meinders, het enige
team dat al hun partijen wist te winnen en het toernooi afsloot met 30 bonuspunten. Bij het toernooi
met 3 partijen waren er 4 teams,die al hun partijen winnend afsloten, dus was het aantal bonus
punten beslissend. De winnaar was het team van onze nieuwe leden Hans en Sonja van de Spek 
met 26 bonuspunten. Nieuwe leden, maar ervaren boulers, afkomstig uit Alphen aan de Rijn, maar
verhuisd naar Scheveningen.
 
Na een dag (5 partijen) of een middag (3 partijen) hard werken, was het goed toeven in de kan
tine; eerst gezellig nakaarten onder het genot van een drankje en daarna genieten van de uitste
kende stamppot. De keuze was hutspot of zuurkool met spekjes en worst. Ronald en Ingrid Goulooze,
Ben en Joke de Groot, ondersteund door Annemiek Dijkhuizen, bedankt, het was weer een feest
maal.

      v.l.n.r. winnaars 5 partijen: 1e Hans Meinders / Nel Steijn; 2e Lenie Gelauf / Jeannet Meijer
      3e Joke de Groot (zij speelde met Alex vd Staaij).

   v.l.n.r. winnaars 3 partijen: 1e Hans vd Spek / Sonja vd Spek; 2e Kees Wittekoek / Rob Meere;
   3e Fred van Dijk / Mostafa Belhaddad

           (De volledige uitslag staat op de web-site van DGW)
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Mijn verhaaltje
Het is dinsdag 11 februari, Ciara is nog niet weg of Dennis is al in aantocht. We zullen er aan
moeten wennen, dat stormen van windkracht 10 etc. ludieke namen krijgen. Gelukkig zijn we er in
Den Haag nog redelijk goed vanaf gekomen, maar 9 hoog op Kijkduin doet je wel thuisblijven; zo
gauw je buiten komt, lig je al op straat. De allermoedigsten zag ik strandwaarts lopen. Dit is nu al
de 3e dag van thuisblijven. Echter "never a dull moment" en tijd voor mijn verhaaltje.
 
Zaterdag 8 februari was er weer ons gezellig "Stamppottoernooi", wat door een aantal enthousias
te boulers werd gespeeld. 5 of 3 partijen werden gespeeld door sportieve mensen en zó hoort het
ook! Niet zoals bij sommige sporten, die niets met boulen te maken hebben, waar  lui met elkaar
op de vuist gaan.
Dick van Rijn was onze gastheer, spelleider en computerdeskundige, eigenlijk manusje van alles,
dat hij zeer bekwaam deed. Na afloop deelde hij de envelopjes uit, zodat de gelukkigen weer een
goede aanwinst hadden voor in de spaarpot.
Daarna was het tijd voor de stampotten zuurkool of hutspot met worst, die lekker smaakten. Helaas
waren de ijsjes te snel uitverkocht. Het was alles bij elkaar een winterse gebeurtenis met regen en
12graden. Waar blijft de ELFSTEDENTOCHT?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hopelijk is onze zustervereniging ABA over de schrik heen van de lege clubkas. Door het phishing
gedrag van criminelen. De digitale portemonnee is toch zo’n veilige plaats niet. Misschien toch
beter onder de matras of in een oude sok. Penningmeester zijn van een vereniging is ook niet meer
een dol vrijwilligersbaantje. Leve onze Carel, die de centjes beheert van DGW.
Sjaak Bral schreef na aanleiding hiervan in het AD het volgende ik citeer “Den Haag mag dan een
Jeu de Boules Club hebben die zich De Goede Worp noemt, de echte goede worp werd afgelopen
week gemaakt door criminelen in Rijswijk, daar roofden ze de bankrekening van de lokale club van
werklustige leeg”. In jeu de boules termen een Fanny 13-0. Gelukkig is alles weer terecht gekomen
en is ABA weer vrolijk aan het gooien met de ballen.
 
Tot slot nog even een hoeraatje voor onze trouwe barmensen Tini Misvorm, Ton Stephanus, Roland
Goulooze, Annemiek Dijkhuizen en onze keukenprinses Ingrid Goulooze en niet te vergeten alle
hand- en spandienstmensen.
Als afsluiting een hele leuke spreuk van Fred Astair; “Verliefd zijn is erg, niet weten op wie, is gevaar
lijk”.
 
Gonny Beekink
 
 
 

           Gezellig aan de bar                                               uitserveren van de stamppotten
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ZONDAGCYCLUS / A LA CARTE

Na jaren van het organiseren van de A la Carte op de eerste zondag van de maand is Emiel
Oosthoek er in januari mee gestopt. Emiel heel veel dank voor je niet aflatende inspanningen deze
cyclus op de kaart te zetten. Vaak was er, vooral in de zomer, een groot deelnemersveld, maar ook
als er door welke omstandigheden dan ook minder deelnemers waren was je paraat om met de
groep een aangename zondagmiddag door te brengen en aan het eind leuke prijsjes uit te delen.
De organisatie van de A la Carte wordt voortgezet door Dick van Rijn en bij verhindering door Cor
Versluis.
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Nationale en districtcompetities
NPC (Nationale Petanque Competitie) – stand t/m 15 februari 2020
DGW1 – klasse 4005 – 2e / DGW2 – klasse 6008 – 4e / DGW 3 – klasse 6010 – 1e
 
WCD (Winter Competitie Doubletten) – eindstand 2019/2020
DGW1 – klasse 1 – 15e / DGW2 – klasse 2B – 7e / DGW3 – klasse 2A – 5e
 
WSC (Winterseniorencyclus) – stand t/m 5 februari 2020
DGW1 – groep A – 1e / DGW2 – groep C – 2e / DGW3 – groep D – 1e
Stand over-all: DGW1 – 1e / DGW3 – 2e / DGW2 – 12e

VERENIGINGSONDERSTEUNING
 
Studenten Haagse Hogeschool
De studenten Timo van den Berg, Benth de Graaf,
Cedric Defait en Elwin Kool van de Haagse Ho
geschool, afdeling Sportkunde hebben een
studie verricht naar het reilen en zeilen van onze
vereniging. Deze studie heeft geresulteerd in een
“Beleidsplan De Goede Worp”, of liever gezegd
in een rapport om een beleidsplan te ontwikke
len.
Op 29 januari hebben zij hun bevindingen aan
het bestuur gerapporteerd. Het rapport bevat
een omschrijving hoe zij tot hun bevindingen zijn
gekomen, welke doelstellingen wij als vereniging
zouden moeten formuleren en welke weg we
kunnen bewandelen om deze doelstellingen te
bereiken. De in de rapportage opgenomen
aanbevelingen gaan over het gebruik van soci
ale media, het opnieuw oprichten van een PR-
commissie, een ledenwervingstoernooi, in de
vorm van een “vriendendag”, en om meer met
sponsoring te doen.
 
Eén van de door de studenten gehanteerde in
strumenten was een enquête onder een groep
van 27 leden. Deze niet helemaal representatie
ve enquête levert niet te min toch een leuk inzicht
op over onder andere hoe de leden in aanraking
zijn gekomen met DGW (geeft een heel divers
beeld), positieve punten (vooral de gezelligheid
en het leuke spelletje), negatieve punten (met
o.a. meer het tye weinig naar buiten treden, bij
toernooien meer kleinere prijzen voor meer spe
lers, betere training voor beginners) en de waar
dering van de vereniging (op een schaal van 1
tot 5 was er 8x een 5, 11 x een 4, 5x een 3 en
helaas ook 3x een 2).
 
Het bestuur heeft veel waardering voor het werk
van deze studenten.

Rabobank – NOC/NSF
In het project “Verenigingsondersteuning 1 op 1”
krijgen clubs een door de Rabobank betaalde
professionele ondersteuning van het NOC/NSF.
De aanvraag voor dit project liep parallel aan
het initiatief van de Haagse Hogeschool en werd
eveneens gehonoreerd. Onder begeleiding van
Karin Pannekoek en Evelyn van der Haar zijn we
inmiddels met een groep van 18 leden gestart
om de positieve- , negatieve punten , doelstellin
gen, uitdagingen en initiatieven in kaart te
brengen. In 4 nog te houden volgende sessies
proberen we antwoorden te vinden op deze
zaken. In tegenstelling tot het rapport van de
studenten van de Haagse Hogeschool gaat het
hierbij om concretisering van het beleid. Om het
eens deftig te zeggen; “We gaan de diepte in”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de Algemene Ledenvergadering zullen we
aan beide initiatieven aandacht besteden, want
het is niet de bedoeling van bovenaf even te
zeggen wat er zoal moet gebeuren. We willen
alle leden er graag deelgenoot maken van en
meenemen in dit traject.
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BIJ VERHINDERING MOET JE ZELF VOOR EEN VERVANGER ZORGEN
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DGW in beeld - januari / februari

Een vol eerste weekend van 2020, links de nieuwjaarstoespraak van onze voorzitter Johan Meijer,
midden een toost op 2020 en rechts drukte bij het Haags Winterkampioenschap.

De komende en gaande man bij A la Carte, links Dick van Rijn, midden Emiel Oosthoek - op de foto
rechts de stormschade door Ciara aan onze hal. Het raam onder het dak is er uitgewaaid.

Links de presentatie van het rapport van de studenten van de Haagse Hogeschool aan het bestuur
- rechts de eerste bijeenkomst van de werkgroep "verenigingsondersteuning".
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        De activiteiten van JBC De Goede Worp worden mede mogelijk

     gemaakt door de fantastische steun van de onderstaande relaties.

                              on  

Indien onbestelbaar:  

Hengelolaan 1061, 2544 GH, Den Haag


