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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 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
 

 
 
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, Koos ten Hoope
 
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, Wim Torn
Fried Misdorp
 
INTERIEURVERZORGING:
Annemiek Dijkhuizen, Gonnie D’Angeli,
Anna Donck, Jonny van Egmond,
Sophie Elgershuizen, Joke van Kampen,
Jeannet Meijer, Marieke Mostert,
Jan Pietersen, Hennie Rebel,
Wim Torn, Hanny van Uden,
Gerda Weeber, Nel Westerduin
 
COMMISSIE VERHUUR:
Frederik Dingler, 070-3620362
Anja Pronk
 
KAARTCLUB:
Jokeren - Frederik Dingler,
070-3620362
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Let op!!!
De sluitingsdatum voor het inleveren
van kopij voor de volgende uitgave is
 
11 december 2019
 
Het e-mailadres van De Werper is
dewerper@degoedeworp.nl

Van de redactie
 
Het laatste nummer van DE WERPER van 2019 heeft u nu in handen,
een nummer dat niet alleen weer volstaat met (belangrijke) be
stuursmededelingen, berichten, wedstrijdverhalen, foto’s enz.,
maar ook met goede wensen voor de komende feestdagen.
 
 Op dit moment zitten we nog volop in de herfst en dat kunnen
we ook goed merken. Wat hebben we toch veel afwisselingen en
die ondergaan we allemaal op onze eigen manier. De een beter
dan de ander, maar we hebben alweer een stap in de richting
van de LENTE gezet, dus de vooruitzichten zijn goed.
 
De werkzaamheden aan het dak van de hal, de kantine etc. zijn
afgerond en alles moet weer helemaal in orde zijn om ons de
komende jaren weer een droge speelplek te geven. Het nieuwe
toilet en alles wat daarbij nog kwam kijken, schiet op dit moment
al aardig op en betekent dadelijk een goede voorziening.
 
Zoals gezegd, vindt u in deze uitgave weer alle verslagen, resul
taten, foto’s etc. van de in de achter ons liggende 2 maanden
gespeelde wedstrijden, toernooien etc. en natuurlijk ook het
programma voor de komende weken. Bekijk ze goed, pak uw
agenda erbij en dan zult u ongetwijfeld (voldoende) ruimte vin
den om u voor een of meer DGW-activiteiten in te schrijven.
 
We zijn gewend met optimisme vooruit te kijken en doen dat zeker
ook nu, nu de dagen korter en de avonden langer worden. Er kan
zoveel gedaan worden en laten we afspreken, dat we er een heel
gezellig kwartaal van maken met als sluitstuk de KERST en OUD/
NIEUWJAAR. Mooie en fijne dagen wensen wij u, als redactie,
graag toe en we vertrouwen dat het komende jaar u veel goede
en fijne dingen zal brengen.
 
De redactie.

Inhoud
3   - Van de redactie
4   - Van de voorzitter
5   - Contributie 2020
6   - Van de bestuurstafel
     - Even voorstellen 
7   - Onze jarigen
     - Leden mutaties
     - Diversen
8   - Bardiensten
9   - Toernooikalender
10 - Verslagen van toernooien
13 - Zondagcyclus - a la carte
14 - Richtlijnen kantine
     - Strip
15 - Mijn verhaaltje
16 - Historisch verslag
17 - DGW in beeld
     - Verhuur
18 - NPC/WSC/WCD
     - In de volgende Werper
     - Tot slot 
 
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 alweer oktober nu ik dit schrijf en de afge
lopen periode is het merendeels een natte,
winderige tijd. Maar het is dan ook al herfst en
dus kun je zoiets verwachten. Vorig jaar zijn we
verwend met een mooie nazomer; dat zat er deze
keer helaas niet in.
 
Gelukkig hebben we een prachtige hal, met 16
banen. Daar kunnen we menig toernooi spelen,
hoewel het geen noodzaak is, want als het op
10 november met het Kibbelingtoernooi heerlijk
weer is, dan gaan we natuurlijk lekker buiten
spelen.
 
Inmiddels zijn de wintercompetities allemaal
gestart: de NPC, 14 zaterdagen, de WSC, 10
woensdagen en de WCD, 3 zondagen. Mooi dat
onze leden aan deze competities kunnen mee
doen, maar aan de andere kant een enorme
belasting voor de totale toernooikalender. Ook
voor onze interne toernooien geldt dan dat we
moeten schuiven om een toernooi te kunnen
laten doorgaan. En voor de open toernooien is
het afwachten of er wel interesse is om bij ons te
komen spelen. We kunnen niet anders dan af
wachten.
 
Wat mij verbaast, is dat er vaak slechts een be
perkt groepje leden daadwerkelijk inschrijft voor
onze interne toernooien. En dat terwijl de wed
strijdcommissie met de variant van 5 en 3 partij
en aan de wensen van de meeste leden pro
beert te voldoen. Hierbij roep ik alle leden op om
in te schrijven voor onze interne toernooien. Niet
alleen leuk voor jullie zelf, ook voor de wedstrijd
commissie die zijn best doet om jullie wedstrijdjes
te laten spelen en ook leuk voor onze penning
meester, want dan komt er weer wat extra geld
binnen via de baromzet. En wees nou eerlijk,
zoveel kost een hapje en een drankje niet; waar
haal je een kopje koffie voor € 0,90? En waar kost
een biertje of een portje € 1,50? Ja, bij onze
vereniging.
 
 

Iets heel anders is de waardering voor al onze
vrijwilligers. Zonder vrijwilligers kan een vereni
ging niet bestaan. Ik weet dat de meeste leden
inmiddels een aardige leeftijd hebben bereikt,
maar dat neemt niet weg dat we met z’n allen
deze vereniging moeten dragen. En dat bete
kent, dat iedere vrijwilliger bijzonder gewaar
deerd moet worden, maar dat er nog vrij veel
leden zijn, die het graag aan een ander overla
ten. Kom op, kijk eens of jij (als niet-vrijwilliger)
toch ook een steentje kan bijdragen! Je ontlast
daarmee vrijwilligers, die soms in twee of zelfs drie
verschillende commissies hun werk doen en het
moet je toch een goed gevoel geven dat jij ook
klaar staat voor DGW? Onze vrijwilligers worden
eens per jaar in het zonnetje gezet, dit jaar op
15 november. Ik hoop dat alle vrijwilligers aan
wezig kunnen zijn en dat ze van een gezellige
avond kunnen genieten.                                            
                           
Ben jij (als niet-vrijwilliger) er volgend jaar ook bij?
 
Johan Meijer
 

Hoera, weer een nieuw lid!
Meld jij ook een nieuw lid aan? Dan verdien je
€ 10,--. Onze vereniging is de laatste jaren in le
denaantal langzamerhand wat teruggelopen.
We wijzen jullie daarom nog maar eens op een
bijzonder voorstel. Ieder lid, dat een nieuw lid
aanbrengt, krijgt eenmalig een korting op zijn/
haar contributie van € 10,--. En als je meerdere
nieuwe leden aanbrengt, krijg je ook voor dat
aantal nieuwe leden € 10,-- per nieuw lid korting
op je contributie. Dus, als je bijvoorbeeld 3 per
sonen meeneemt en ze worden alle drie lid van
onze vereniging, dan krijg je € 30,-- korting op je
contributie. Zodra een nieuw lid zich heeft inge
schreven, de contributie en de licentie (voor
minimaal 3 maanden) heeft betaald, regelt de
penningmeester de korting die je verdiend hebt. 
                                                   
Dus neem je buurman, buurvrouw, vriend,
vriendin, tante, oom, of wie dan ook mee en
als ze allemaal lid worden krijg je per nieuw
lid € 10,--!!!
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Contributie 2020
Contributie en licentie 2020; keuze bepalen vóór 1 december 2019
Zoals eerder is uitgelegd, hebben we voor het jaar 2020 vijf mogelijkheden vastgelegd om lid
te zijn van onze vereniging, te weten: Lid, 2e Lid, Bijzonder lid (recreant), Jeugdlid en Dona
teur.                                          
 
Lid;
Wedstrijdlicentieleden en clublicentieleden, die graag meedoen aan de interne toernooien en
eventueel ook aan de open toernooien van DGW zijn verplicht de nieuwe licentie van de NJBB af
te nemen en moeten daardoor in totaal € 115,-- betalen voor het jaar 2020.                                In
samenspraak met de wedstrijdcommissie mogen de clublicentieleden in 2020 aan alle interne
toernooien deelnemen tegen een gereduceerd inschrijfbedrag van slechts € 1,--.  Doe je dan mee
aan bijvoorbeeld het Nieuwjaarstoernooi, het Stamppottoernooi, het Koningstoernooi, het Moeder
dagtoernooi en het Barbecuetoernooi (en er zijn nog meer interne toernooien), dan behoef je zo
maar € 15,-- inschrijfgeld minder te betalen. In 2021 moeten deze leden € 2,-- betalen om in te
schrijven voor een intern toernooi en in 2022 wordt dat dan € 3,--, waarna het in 2023 uiteindelijk
weer gelijk op gaat met de wedstrijdlicentieleden.
 
2e lid;
Leden, die bij een andere vereniging 1e lid zijn, maar ook bij ons aan toernooien en competities
meedoen. Dit lidmaatschap kost voor 2020 € 97,50.
 
Bijzonder lid/ Recreant;
Clublicentieleden, die eigenlijk nooit meedoen aan de interne toernooien en ook niet de intentie
hebben om dat in de komende tijd te gaan doen, zouden bijzonder lid kunnen worden; het bij
zonder lidmaatschap kost € 90,-- voor 2020. Het houdt in dat je géén stemrecht hebt en dat je
daarnaast ook niet mag deelnemen aan interne of open toernooien, die georganiseerd worden
door de wedstrijdcommissie. Een bijzonder lid mag dus niet deelnemen aan het Nieuwjaarstoernooi,
het Stamppottoernooi, het Lentetoernooi, het Moederdagtoernooi, het Kersttoernooi, enz. Maar
een bijzonder lid mag wel deelnemen aan de dinsdagavondcompetitie, de woensdagmiddag
competitie, de à la cartes, de 55-plusdag en natuurlijk ook vrij spelen op de dinsdagochtend, de
dinsdagavond, de woensdagmiddag, de donderdagavond en de zondagmiddag. En natuurlijk
kun je ook meedoen met het klaverjassen of het jokeren, je mag een stamppot bestellen tijdens
het stamppottoernooi of barbecuevlees kopen voor het barbecuetoernooi, enz. Voor de Ooievaars
pas heet dit lidmaatschap: recreant.
 
Jeugdlid;
Je bent jeugdlid als je in 2020 18 jaar of jonger bent. Een jeugdlid betaalt in 2020 € 60,-- contribu
tie.                                                                                                   
Donateur;
Een donateur is een betrokkene bij de vereniging zonder daarbij deel te nemen aan de officiële
activiteiten zoals de toernooien en de ledenvergadering. Wel mag een donateur meedoen met de
kaartmiddag en met het (speciale) eten tijdens toernooien. Het donateurschap kost voor 2020
€ 47,50. 

Let op!
De leden die het bijzondere lidmaatschap ambiëren, moeten dat voor 1 december a.s. aan
vragen. Dat kan gemeld worden aan de penningmeester of schriftelijk via ons email-adres
bouleclub@degoedeworp.nl
 
Het overzicht van de contributiebedragen en het bankrekeningnummer van De Goede Worp vindt
u op bladzijde 2 bij “clubinformatie”. De contributie moet voor 31 december 2019 betaald zijn.
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Van de bestuurstafel
Renovatie dak en realiseren invalidentoilet.
De renovatie van het dak is gereed en bij het
uitkomen van dit nummer van De Werper is het
invalidentoilet waarschijnlijk klaar. Misschien hier
of daar nog een likje verf, maar dat is het dan
wel. Naast de externe dakdekkers en bouwers
gaat de dank van het bestuur uit naar Bob Kool
en Floor Heijsteeg, die buitengewoon veel werk
hebben verzet. Zowel in coördinerende zin als
fysiek. Denk daarbij aan de volledig vernieuwde
reproruimte met een nieuwe entree achter de
wedstrijdtafel.
 
Huur- en bruikleenovereenkomst.
Er is weliswaar een antwoord van de gemeente
op onze mail van 12 augustus jl., maar dat ant
woord is buitengewoon summier en teleurstel
lend. Met andere woorden: de gemeente en
DGW zitten niet op één lijn met betrekking tot de
gemaakte afspraken op 15 mei jl. Het bestuur
beraadt zich op een vervolg, bijvoorbeeld het
inschakelen van de gemeentelijke ombudsman.

Bestuursvacature.
Emiel Oosthoek is om persoonlijke reden gestopt
met zijn bestuursfunctie wedstrijdzaken. Het zat
er al een tijdje aan te komen, maar nu is hij echt
gestopt. Dat betekent dat er een vacature is en
het bestuur ziet dat graag ingevuld met een
bestuurslid PR-zaken. Wie meldt zich aan?
 
Besturen is vooruitzien.
Doordat het ledenaantal harder is gezakt dan
de nieuwe aanwas, lopen de inkomsten van de
vereniging terug. De mindere deelname aan
interne en open toernooien van de laatste tijd
zorgt ook nog eens voor een lagere baromzet.
Niet alleen de penningmeester maakt zich hier
over zorgen, het hele bestuur is zich van deze
situatie bewust. Het ziet er dan ook naar uit, dat
er volgend jaar flink bezuinigd moet worden en
daarnaast zullen we met z’n allen aan ledenwer
ving moeten doen.   

Even voorstellen
 
Ik ben Hans Fiedler; 56 jaar getrouwd en vader van 2 zonen.
Intussen grootvader en overgrootvader.
 
 
In oktober 2018 zijn mijn vrouw en ik lid  geworden van “De Goede Worp”.
Mijn/onze “Jeu de Boules-roots” liggen in Frankrijk, ons favoriete vakantieland.
Ruim 10 jaar geleden werd ik lid van een jeu de boules club aan de Mozartlaan in Den Haag.
Het is een vereniging, waar bijna 100 leden regelmatig een “balletje gooien”. In het kader van
“houd de ouderen in beweging” worden veel zaken door de Gemeente gefaciliteerd.
Omdat ik ook graag in het najaar en in de winter wilde spelen, ben ik lid geworden bij DGW.
Met mijn speellicentie mocht ik met ons team mee doen aan een wedstrijd in Alphen a/d Rijn, ons
team behaalde de 1e plaats. Intussen hebben wij een plek verworven tussen de andere leden van
DGW.
 
Nu even iets uit mijn sportverleden.
Begin jaren 70 van de vorige eeuw was ik lid van Koninklijke Nederlandse Krachtsportbond.
In de loop der jaren heb ik verschillende nationale kampioenschappen gewonnen en veel records
verbeterd.
 
Ik heb in 1972 deelgenomen aan een wedstrijd in Tampa (Florida), waar ik de eerste plaats in het
zgn. bankdrukken behaalde. In 1973 ben ik voor Hoogvliet als super-zeskamper, in het tv-program
ma van de NCRV (Dhr. Passchier) uitgekomen.
Na het “powerliften” ben ik gaan kickboksen op een amateurniveau.
Enkele jaren geleden kreeg ik wat problemen met mijn gezondheid, dus intensief sporten was van
de baan.
Met jeu de boules hou ik mijn conditie in stand en heb ik prettige contacten met mensen.
 

6



Onze jarigen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
november:
02 Jeannet Meijer
04 Jetty Kleibergen
05 Hans Meinders
08 John Kraus
10 Dick van Rijn
11 Nel van ’t Veer
13 Olga Kok
13 Tine Louwerens
18 Lies Batens
21 Emiel Oosthoek
23 Sandy Rikkers
25 Arie Rotteveel
 
december:
07 Nel Westerduin
10 Cilia Kropff
11 Riet Rademaker
13 Janneke Verschelling
16 Hannele van Riel
17 Otto de Jager
17 Stans de Jong
29 Roy Oosthoek
31 Gerda Schwarz
31 Fred van Dijk jr.
 
januari:
02 Mary Bentzon
03 Elly Wanders
08 Fred van Dijk sr.
10 Thom Stephanus
11 Joke Engels
13 Wim Spa
13 Suzan Tellekamp
16 Johan Qualm
18 Floor Heijsteeg

Leden mutaties
Nieuw lid
Kees van Mourik
 
Opzegging
Adil Boudaif
Najib El Arkoubi
Mous Mazouz
Arie Plugge
 
Overleden
Op 10 september jl. is Sietske van Vianen overleden. Sietske was
een uiterst bescheiden lid en de laatste jaren donatrice van onze
vereniging. Omdat haar gezondheid het liet afweten, speelde ze
al enige jaren geen spelletje jeu de boules meer. Wel was ze ja
renlang bij toernooien te vinden achter de wedstrijdtafel, waar ze
de uitslagen van de deelnemers noteerde. Ook aan het kaarten
op de dinsdagmiddag kwam door haar afnemende gezondheid
enige tijd geleden een eind. Sietske is 94 jaar geworden.
 
 

Diversen
Adressenboekje en telefoongids
Het nieuwe adressenboekje en telefoongids 2019 van onze vere
niging is uit. Uw exemplaar ligt voor u klaar in de kantine naast de
bak met De Werper. Op het moment van uitkomen is het boekje
alweer verouderd. Er staat een lid in die zijn lidmaatschap heeft
opgezegd en een paar nieuwe leden staan er niet in. De tekst lag
al bij de drukker toen deze mutaties binnen kwamen. Het zal altijd
wel zo gaan en het is dan ook slechts een momentopname, die
we proberen zo actueel mogelijk bij te houden.
 
Helaas hebben we inmiddels ontdekt dat er een paar foutjes in
zijn geslopen. Ondanks het feit dat we de gegevens van oude en
nieuwe ledenlijsten, het oude boekje uit 2016 hebben gebruikt en
nog tal van onduidelijkheden persoonlijk hebben nagevraagd.
 
Mocht ook u een foutje tegenkomen, meldt dit dan, want alleen
dan kunnen we onze administratie up to date houden.
 

Let op!!!
Op dinsdagmorgen en -avond
24 december (Kerstavond) én
tussen Kerst en Oud en Nieuw
zijn wij gesloten.
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TRIPLETTEN KAMPIOENSCHAP

Triplettenkampioen 2019
E. Oosthoek / R. Oosthoek / 
C. Weeber, 

 
          Uitslag triplettenkampioenschap 25-08-2019

KLAVERJASSEN / BOULESTOERNOOI
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LADIES DAY
Ook dit jaar werd het “Ladies Day Toernooi” in september ge
speeld. En net als vorig jaar kon er buiten worden gespeeld. De
keuze, twee jaar geleden, om Ladies Day naar september te
verplaatsen is dus een goede zet geweest, want in de jaren
daarvoor werd het toernooi in storm- en regenachtig weer in ok
tober in de hal afgewerkt. De weersvoorspelling op 25 september
jl. was bepaald niet geruststellend, maar de hele dag was het als
vanouds gewoon DGW-weer. Pas na het beëindigen van alle
partijen, toen iedereen op de uitslag zat te wachten in de kantine,
ging de hemel open en barstte de al lang dreigende bui los.
 
Het toernooi kende een mindere bezetting dan vorig jaar. Een
euvel waaraan meer toernooien, ook bij andere verenigingen,
lijden. Vorig jaar waren er 10 teams voor het toernooi met 5 en 16
teams voor het toernooi met 3 partijen, dit jaar was de verhouding:
8 teams voor 5 en 12 teams voor 3 partijen. Ook de deelname
van andere verenigingen was deze editie aan de magere kant.
Maar goed, er werd niet minder enthousiast gespeeld. Bij het
toernooi met 5 partijen wist geen enkel team ongeschonden de
eindstreep te halen. Twee DGW-teams wonnen 4 partijen, waarbij
het team Nel Steijn / Tinie Blom meer bonuspunten behaalde
dan het team Ingrid Goulooze / Jeannet Meijer en dus het Ladies
Day Toernooi wonnen.
Bij het toernooi met 3 partijen ging de winst naar het team Joke
de Groot / Nel Goulooze, zij behaalden net als het team Nel
Boersma / Jetty Kleibergen 3 overwinningen, maar met 1 bo
nuspunt meer.

  De winnaars 5 partijen 2019                                       De winnaars 3 partijen 2019
  Tinie Blom / Nel Steijn                                                Joke de Groot / Nel Goulooze
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55+ TOERNOOI 
Wat hebben we weer een leuke dag meege
maakt. Mensenlief, wat een geweldige organi
satie en wat een werk wordt er verzet voordat dit
alles van het grind komt.
Bij binnenkomst, zit daar Dick van Rijn, voor een
bonnenboekje en het aanmelden. Dan een kop
koffie of thee met een overheerlijk soesje (moor
kop) en even gezellig bijkletsen.
Het spelen van de partijen kon nog net buiten,
de regen viel pas na afloop. Tussen de partijen
door was er een verrukkelijke champignonsoep
van Fred Blom, heerlijke broodjes en fruit.
Wij zijn elke keer weer verbaasd over wat er alle
maal verstrekt wordt.
De keuken, de bar en het tellen van de punten
was weer goed geregeld.
Dus nogmaals dank aan allen voor deze leuke
dag.
 
Tiny en Fried Misdorp
 
 

v.l.n.r. Cor Versluis, Nel Westerduin, Fried Misdorp, Frederik Dingler, Stans de Jong, Sjaan Arkenbout
en Koos ten Hoope

HERFSTTOERNOOI
Op 20 november jl. werd het herfsttoernooi 2019 gespeeld. Geen volle bak, wel voldoende deelna
me om een goed toernooi te kunnen spelen. Bij het toernooi met 5 partijen hadden zich 8 teams
ingeschreven en bij de 3 partijen 10 teams. Een geanimeerd spelbeeld zorgde voor enkele verras
sende uitslagen. Was men, in het toernooi bij de 5 partijen, na 4 partijen nog volop in de race voor
de eindoverwinning, de laatste partij gooide de uitslag behoorlijk overhoop. Ook bij het toernooi
van de 3 partijen was het spannend. Na twee speelrondes waren er nog 4 teams zonder puntverlies.
Uiteindelijk was er maar één team die ook de laatste partij wist te winnen.
Het team Emiel Oosthoek en Carel Weeber was bij de 5 partijen het sterkst met 5 winstpartijen en
het respectabele aantal van 37 bonuspunten. Bij de 3 partijen ging de overwinning naar het team
Ruurt Krooshof en Paula Roose met 3 overwinningen en 13 bonuspunten.
Voor de volledige uitslag , zie de website van DGW.

 Emiel Oosthoek /                Ruurt Krooshof / 
                                       Carel Weeber                      Paula Roose

                    Winnares 55+ toernooi
                    Joke Bennink
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ZONDAGCYCLUS / A LA CARTE
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Richtlijnen bij gebruik keuken en bar
 
Het belang van een nette en schone keuken en bar is ook bij DGW heel belangrijk. Er wordt met
eten en drinken omgegaan en daarom, ter herinnering én voor een goede gang van zaken, on
derstaand nog even de voornaamste aandachtspunten:
 
A: Voorraad beheer
1) Alle binnenkomende dranken en etenswaren opruimen volgens het FIFO (first in – first out) systeem.
2) Let bij het aanvullen van de voorraad in de keuken en bar, vanuit de koeling, erop dat de
eerstkomende datum wordt genomen.
3) Opengemaakte verpakkingen altijd direct voorzien van (een sticker met) datum van opening.
4) Indien bij toernooien en/of competities hapjes worden geserveerd, dit altijd vermelden in de
agenda, die hiervoor in de bar ligt.
 
B: Hygiëne – bij een keukendienst
1) Indien keukenapparatuur (magnetron, tostiapparaten, frituur etc.) is gebruikt, deze altijd na
afloop schoonmaken.
2)De werkbladen, spoelbakken, gasfornuis etc. dienen opgeruimd en schoon achtergelaten te
worden. De vloer dient ook gedweild te worden, ter voorkoming van ongelukken (bijv. door gemorst
vet, olie etc.) en ongedierte (broodkruimels, stukjes worst etc.)
3) Na deze werkzaamheden dient ook het formulier “Schoonmaakrooster”, aanwezig in de keuken,
te worden ingevuld.  Dit is wettelijk verplicht, omdat e.e.a. door de NVWA (Warenwet) gecontroleerd
kan worden, dus NIET VERGETEN.
 
C: Hygiëne – bij een bardienst
1) De bar, koffiezetapparaat etc. schoonmaken en het geheel opgeruimd en netjes achterlaten.
Bij een evt. breuk van een fles of een glas de scherven direct opruimen, ter voorkoming van verde
re ongelukken.
 
De Kantinecommissie bedankt alle keuken- en barvrijwilligers voor hun medewerking bij het boven
staande.
Louis Batens – Ben de Groot
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Mijn verhaaltje
Vandaag, 7 oktober 2019, is de KLM precies 100 jaar. Wat een historie, onze Nationale Trots al een
eeuw oud. Gelukkig is het nog voor de helft van Nederland. Eén van de weinige bedrijven die niet
overgaan in andere handen en landen.
Wat heeft dat met jeu de boules te maken zullen jullie zeggen, nou niks. Mijn man heeft er bijna 40
jaar gewerkt en ik denk, dat hij dit feest graag had willen meemaken. Er verandert zo veel om ons
heen, dat ik dit toch even wilde memoreren.
 
Ons DGW is al ruim 40 jaar oud en ik zou zeggen ook al een mijlpaal en hopelijk blijft de Hengelolaan
nog lang een uitgangspunt voor ons, in deze veranderlijke wereld.
 
Even terug naar de Ladies Day, dat was weer een happening. Wij DGW-Ladies ontvingen dames
van AVW-ABA en van verschillende Tuinverenigingen. Er waren ook aardig veel supporters. Onze
Heren, Ton Stephanus, Peter van Schie, Chris Zemering en Wim Cornelis, verzorgden ons en de
gasten en voorzagen ons van drankjes en hapjes. Fred Blom haalde weer zijn hart op in de keuken,
Louis Batens deed hand en spandiensten, Dick van Rijn was gastheer en spelleider, Ruurt Krooshof
was weer de fotograaf, wat hem altijd goed afgaat. Denk maar aan alle leuke plaatjes bij mijn
verhaaltje. Zo hier en daar werd er door leden geholpen. Allen van harte bedankt. Vergeef me als
ik iemand vergeten ben. Het weer was afwisselend af en toe een zonnetje en tussendoor een spatje
regen. We konden buiten spelen, alleen het terras was niet zo’n optie. Je kon 5 en 3 partijen spelen
en de winnaars staan elders in De Werper. Alle deelneemsters mochten een heideplantje mee naar
huis nemen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We gaan al aardig op de herfst aan met ups en downs wat het weer betreft ook wel weer sfeervol
in huis met een kaarsje aan in de schemering. Om ons heen zijn er weer vele dingen gebeurd, de
stikstof gaat voor grote veranderingen zorgen. Er zijn steeds meer demonstraties in ons Haagje,
boze boeren met hun trekkers (ik geef ze geen ongelijk) die heel Nederland klemzetten. Onenigheid
in de gemeenteraad, afzetten van wethouders, burgemeester Pauline Krikke die opstapt en zo is er
nog een heleboel mis om ons heen. Maar vergeleken bij andere landen hebben wij het nog vele
malen beter.
 
Maar goed dat we DGW hebben en waar het altijd heel plezierig is. Soms zeuren we als het spel
weer eens een keer niet lekker loopt, maar gelukkig is die boosheid weer heel gauw over, als we
gezellig met een groep rond de tafel wat napraten en een glaasje drinken.
We gaan ons opmaken voor de herfst en hier wil ik een spreuk van Moeder Theresa bijvoegen; “Heb
vertrouwen in kleine dingen, want daarin ligt de kracht”.
 
Gonny Beekink.    
 

Ladies Day, dat was weer een happening !
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Historisch verslag
 
2 september 2004 – 50+ TOERNOOI.
(Ervaringen van een nieuweling in petanque)
Op een schitterende zomerochtend fiets ik naar het honk van de GOEDE WORP. Op deze prachtige
accommodatie wordt vandaag een onderling toernooi gehouden. Een goede worp, want de
omstandigheden zijn in alle opzichten optimaal. Bij mijn aankomst is de restauratie van het club
gebouw al bom vol. Her eerste wat opvalt, is de zee van grijze hoofden. Ik vraag me dan ook direct
af of de naam van het toernooi welk goed gekozen is.  Maar, ik durf mij – als nieuweling – niet aan
een voorspelling te wagen. Zeker niet, als ik zie dat het aantal vrouwen ver in de meerderheid is. Bij
binnenkomst krijg ik een set bonnen aangeboden: koffie-drank-lunch-snoepje. Het snoepje bewaar
ik voor een van mijn kleinkinderen.
Onder gezellige kout wordt een kopje koffie met “wat er bij” aangeboden en leert de toernooileider
ons de orde van de dag. Er blijken vier en tachtig deelnemers en deelneemsters aanwezig te zijn.
Een aantal waarop de club trots kan zijn.  Er zullen 4 ronden worden gespeeld, twee vóór en twee
ná de lunch. De wedstrijden zullen worden afgemaakt. Met behulp van een tweetal kaartspellen
(die, waarmee je kan klaverjassen, bridgen enz.) worden viertallen samengesteld en gelijktijdig
tweetallen. Een ingenieus systeem, vind ik.
 
We gaan beginnen, Ans, Jopie en An behoren bij mijn groepje, Ans is mijn partner. Alles is nieuw
voor me. Toch is mijn allereerste openingsgooi (hoe noem je dat in het jargon?) behoorlijk: rond
20 cm. Van de buut. Mijn tegenstandster legt de bal rond 10 cm. Van de buut. Nu gebeurt het
ongelofelijke. Ans zegt letterlijk: “Zal ik hem even weghalen?”  Ze doet het en ik “lig” weer. Later in
het spel zegt een van mijn tegenstandsters tegen haar partner: “Zal ik hem ervoor leggen? “  Ze
doet het. Opnieuw val ik om van verbazing. We winnen met 13-9. In de tweede partij hoor ik vragen:
“Schiet jij hem of ik?” en het gebeurt. Nu verlies ik met 7 – 13. Maar ja, Jopie was opnieuw een van
de tegenstandsters.
 
Na een lunch “met alles er op en er aan “beginnen de middagpartijen. Ik trek Fred als partner en
deze partij winnen we met 13 – 8. Ook hier zie ik weer vele mooie punten. Maar ja, aan het einde
van de dag blijkt, dat Fred een prijs heeft gewonnen en dan is niet vreemd dat onze partij in winst
wordt omgezet. Wegens tijdgebrek moet de vierde ronde binnen drie kwartier worden gespeeld.
Nu speel ik met Rinus. Ook een speler met gouden handjes. We spelen tegen twee sml-tennisvriend
jes van mij, Ernie en Jan. Bij het eindsignaal is  “deuce” de stand, dus gelijk. Met behulp van Ans
wordt een ongelijke stand geforceerd. Rinus en ik winnen met 9 – 8. Als nieuweling heb ik dus drie
van de vier partijen gewonnen. Met coryfeeën als Ans, Fred en Rinus is dat geen kunst, zal de lezer
denken. Maar let wel, met deze gedachte komt mijn prestatie echt niet onder de korenmaat hoor!
Na een prachtige wedstrijddag volgt nog een officiële sluiting met prijsuitreiking, waarbij we stil
moeten zijn, maar we luisteren niet. Onze consumptiebonnen kunnen we in drank omzetten en er
zijn vriendelijke dames, die ons stukjes kaas en worst aanbieden. Onze toernooileider reikt de prijzen
aan de winnaars uit en bedankt onder royaal applaus de organisatoren van het toernooi en ook
de dames en heren, die achter de bar, bergen werk hebben verzet. Hier wil ik van de gelegenheid
gebruik maken onze toernooileider van harte te bedanken voor de wijze, waarop hij ons door het
toernooi heeft geleid. Het was klasse!  
Piet Versteegh.

Een "groot" feest
 
Op 2 november a.s. viert één van onze donatrices, Agnes Versteegh, haar 90e verjaardag!  De
eigenlijke datum is 6 november, maar dat kwam een deel van de 90 (!) genodigden niet zo goed
uit, zodat zij “haar feestje” maar iets heeft verschoven. Meerderen zullen Agnes wel kennen van o.
a. de “bezoekjes” die zij, samen met Babs Boom, nog geregeld op de woensdagmiddag aan DGW
brengen. Om “iets” aan de feestvreugde toe te voegen, vindt u ook nog een “historisch toernooi
verslag uit 2004””  van Piet Versteegh, die zijn DGW-lidmaatschap na jaren, om visuele redenen,
moest beëindigen.
Heel leuk dus, dat DGW de “thuishaven” mag zijn van dit feest.
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Verhuur
Op 20 september was er een gezelschap van 20 deelnemers van het ministerie van OCW, die al
voor de vierde keer een toernooi jeu de boules kwam spelen.
Op 28 september kwam de familie Abels min of meer op herhaling. Een deel van de familie was al
eerder bij DGW te gast geweest, samen met de wandelclub “Lopen in de Lage Landen”. Nu waren
ze met de eigen familie, zo’n 20 man sterk, om onder leiding van Bob Kool te boulen.
Op 6 oktober was er een toernooi van de familie Koene. Kleinkinderen, kinderen, broers, zussen,
neven en nichten speelden, onder leiding van Floor Heijsteeg, deze middag met heel veel plezier
een aantal partijen jeu de boules.
Op 12 oktober was er een bruiloftsfeest van de dochter van mevrouw Maagdenberg. Zij wist al 3
keer eerder onze locatie voor een feestje te vinden. Een groot gezelschap van zo’n 65 personen
hebben die middag en avond in de versierde kantine een prachtig feest gehad.
Op 13 oktober was het zwemclubje van de familie Koene, die een week eerder al met de hele fa
milie aanwezig was, aan de beurt om te boulen onder leiding van Louis Batens.
Afwisselend hebben Anja Pronk, Frederik Dingler, Cees Rademaker, Peter van Schie, Fred en Tinie
Blom de barbezetting en keukendiensten gedraaid.
Gegevens Frederik Dingler 

DGW in beeld
Eén plaatje zegt vaak meer dan een heel artikel met een lange tekst. Deze korte inleiding volstaat
dan ook om u een beeld te geven wat er allemaal op het dak van ons complex is gebeurd. De
dakrenovatie is inmiddels volledig afgerond en de gemeente heeft de werkzaamheden goedge
keurd, waardoor we het restant van de toegezegde subsidie kunnen claimen.

De vitrinekast
Ja die glazenkast, die in de hoek van de kantine vlakbij de deur naar de hal staat, daar zijn weer
een paar leuke dingen in terecht gekomen. Om maar iets te noemen:
Een foto uit 1988 (!), waarop vele DGW-leden staan.
Een Petanque (Jeu de boules) boekje met toch vele interessante onderwerpen.
Gewonnen trofeeën, DGW-kalenders, boekjes over het 10 jaar DGW enz. enz.
afgestaan door/ afkomstig van Joke Engels, Nel Steijn en Hanny Schreuder.
Bekijk ze eens en ook de andere voorwerpen, want ze “vertegenwoordigen” wel de/onze club DGW. 
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Tot slot
Omdat de reproruimte omgebouwd wordt tot invalidentoilet, moest er een nieuwe ruimte voor al
onze archiefspullen komen. Die ruimte is gevonden door het schuiven met spullen uit het magazijn
naar de opslag buiten, Hierdoor kon de ruimte achter de oude repro omgebouwd worden tot een
nieuw archief.
Deze ruimte was tot nu toe alleen bereikbaar van buitenaf. De buitendeur is nu aan de binnenzijde
dichtgezet en er is een nieuwe deur gecreëerd in de kantine achter de wedstrijdtafel. De onder
houdscommissie heeft hiervoor heel veel werk verzet en met name Bob Kool en Floor Heijsteeg.

Een stofscherm links, een verschrikkelijke stofman (Floor Heijsteeg) midden en het eindresultaat.
                                                       

Nationale en district competities
 
NPC (Nationale Petanque Competitie)
Stand na 3 speelrondes
DGW 1 – klasse 4005 – 5e plaats
DGW 2 – klasse 6008 – 6e plaats
DGW 3 – klasse 6009 – 1e plaats
 
WSC (Winterseniorencyclus)
WCD (Winter Competitie Doubletten)
Nog geen standen beschikbaar

In "De Werper" van januari / februari 2020
 
Soms heeft de redactie het gevoel; hoe krijgen we De Werper vol. En dan ineens ligt er zoveel
materiaal dat we moeten selecteren, artikelen inkorten of verplaatsen. Niet erg natuurlijk, beter dan
dat we pagina’s moeten vullen met zogenaamde stop-artikelen.
Het is daarbij wel van belang, dat artikelen op tijd worden aangeleverd. De uiterste datum om een
artikel aan te leveren staat onderaan pagina 3, let daar even op.
In het volgende nummer kijken we terug op het jaar 2019 en vooruit naar wat ons allemaal te
wachten staat in 2020. Voor De Werper wordt het een spannend jaar, het bestuur vraagt ons om
te kijken of we de kosten kunnen drukken. Dat vergt enige creativiteit, maar ook daar komen we
wel uit, zonder aan kwaliteit in te moeten boeten.
Namens de redactie wensen we u een heel goed en gezond 2020.
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        De activiteiten van JBC De Goede Worp worden mede mogelijk

     gemaakt door de fantastische steun van de onderstaande relaties.

                              onderstaande relaties.  
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Organisaties die bij De Goede Worp 
een "Special Place" innemen: 

  K.W.F 

Indien onbestelbaar:  
Hengelolaan 1061, 2544 GH, Den Haag


