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Clubinformatie

BESTUUR

Nazomerentoernooi - de enige deelnemers in
clubtenue (foto Gozien Magnee).
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
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LEDENADMINISTRATIE
Emiel Oosthoek, 070-7448738
E-mail: dgw-ledenadm@ziggo.nl
CONTACTPERSONEN COMMISSIES
Wedstrijdcommissie
E-mail: wedcom@degoedeworp.nl
Dick van Rijn, secretaris 070-3973674
Dinsdagavondcompetitie
Fred Blom, 0174-506068
Woensdagmiddagcompetitie (55+)
Jetty Kleibergen, 070-3973382
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:
20 oktober 2020
Het e-mailadres van De Werper is
dewerper@degoedeworp.nl

Van de redactie
GEFELICITEERD!
Waarmee? Waarom? Vraagt u zich wellicht af.
Nou, wij vinden als redactie het best een felicitatie waard, dat we
ná 6 lange maanden weer een echte, complete DE WERPER aan
u kunnen voorleggen. Het maart/april nummer was de laatste
uitgave vóór de uitbraak van de CORONA-pandemie. Begin
Onze alternatieve nieuwsbrief
maart moesten onze boule-bezigheden gestaakt worden, tegelijk
met vele andere activiteiten op zowel sportief als maatschappelijk
gebied. Het werd ook bij DGW stil en dat werd wel wennen. Voor
iedereen. Geen nieuwe wedstrijden, geen nieuwe uitslagen etc. Inhoud
etc. en dus ook geen algemeen contact.
3 - Van de redactie
4 - Van de voorzitter
Om toch niet de band met onze leden helemaal stil te leggen,
- Van de bestuurstafel
werd HET WERPERTJE in het leven geroepen, waarmee we u toch 5 - Van de bestuurstafel
op de hoogte hebben trachten te houden over het wel en wee
(vervolg)
in de vereniging. Uit de ontvangen reacties bleek dit op prijs te 6 - Onze jarigen
worden gesteld. Ook vinden we het een felicitatie waard, dat het
- Leden mutaties
gevaarlijke COVID-19 virus, voor zover ons bekend op dit moment,
- Diversen
weinig of geen persoonlijk onheil bij onze leden heeft veroorzaakt. 7 - Zondagcyclus - a la carte
Ook u weet dat, dankzij de toch wel goede opvolging van de 10 - Nazomerentoernooi
gegeven richtlijnen, wij nu weer wat meer bewegingsvrijheid 11 - Mijn verhaaltje
hebben. Velen zijn helaas door de besmetting overleden en dat 12 - Even voorstellen
willen we echt géén tweede keer. De (bewegings-)vrijheid, die we 13 - Bar- en keukendiensten
nu hebben, willen we allemaal houden en verdedigen! We 14 - Toernooikalender
denken ook aan de helden, de vele initiatieven, de vindingrijkheid, 15 - DGW in beeld
de zorgzaamheid, het grote(re) saamhorigheidsgevoel in de
- Strip
achter ons liggende periode. Nee, we gaan géén discussie aan
over de getroffen maatregelen, want eenieder heeft zijn eigen Redactie:
verantwoordelijkheid t.o.v. zichzelf en zijn medemensen!
Jan Pietersen, 070-3672585
Ruurt Krooshof, 0174-503186
Wij, als DGW-ers , zijn weer aan het boulen gegaan en we hebben Mary Passet
inmiddels al heel wat wedstrijdjes en wedstrijden achter de rug.
Bekijk de wedstrijdkalender en de uitslagen in deze uitgave en Redactieadres:
ondanks de beperkingen, die er zeker nog wel zijn, rekenen wij De Goede Worp
erop dat u het enthousiasme in het boulen blijft behouden.
Hengelolaan 1061
2544 GH Den Haag
Er staat nog veel meer in deze uitgave. Lees alles aandachtig,  dewerper@degoedeworp.nl
maak de nodige aantekeningen, zodat u dadelijk niet behoeft te
zeggen: “Oh ja, daar heb ik niet aan gedacht.”
Maar bij alles: BLIJF ATTENT en DENK AAN EEN ANDER.
Drukker:
Editoo B.V. Arnhem
De redactie

Positieve initiatieven tijdens de corona crisis.
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Van de voorzitter
Hoe is het toch mogelijk dat een of ander virus in deze moderne tijd voor zoveel ellende kan zorgen.
En dat de deskundigen eigenlijk tot op heden nauwelijks weten wat dit virus wel of niet doet. Er werd
in eerste instantie gezegd, dat we het langzaamaan allemaal zouden moeten krijgen, dan waren
we allemaal immuun. En zo werd er wel meer beweerd over het Coronavirus, maar gek genoeg
draaien ze van alles terug: je hoeft helemaal niet immuun te zijn geworden als je het hebt gehad,
je kan het net zo goed nog weer krijgen, je geur en smaak komen vanzelf weer terug, maar als je
het na een jaar niet terug hebt, zal het waarschijnlijk nooit meer terugkomen en zo zijn er wel meer
vragen en antwoorden, die later weer ontkend werden. Tijdens de Corona-crisis is er in heel veel
gezinnen bijzonder veel leed geweest en mogelijk nu nog steeds, want het aantal besmettingen
loopt weer steeds verder op. Ik hoop, dat we voor DGW op dit gebied alle ellende gehad hebben.
Maar we zijn als vereniging wel een grote groep mensen, die in de risicogroep zit. Niet voor niets is
de regel van 1,50m ingesteld en dus moeten we daar met zijn allen uitermate attent op zijn. En
natuurlijk blijft ook de regel van kracht dat je moet thuisblijven, als je lichte verschijnselen hebt als
koorts, verkoudheid en dergelijke.
Graag stap ik over van dit onprettige onderwerp naar een wat luchtiger bericht. In een blad kwam
ik 10 regels tegen waar we elke dag een beetje gelukkiger van kunnen worden en die deel ik graag
met jullie:

Tot slot wil ik iedereen graag een gezonde en sportieve toekomst wensen. Er zijn inmiddels weer
enkele toernooien aangekondigd en zelfs al gespeeld, de NPC gaat binnenkort weer van start met
3 DGW-teams, de dinsdagavondcompetitie gaat binnenkort van start en de woensdagmiddag
competitie is alweer begonnen. Veel plezier, ook tussen de partijen door en na afloop en veel
succes.
Johan Meijer

Van de bestuurstafel
In de beginperiode van de Coronacrisis heeft het bestuur niet fysiek vergaderd. Wel is er
veelvuldig onderling contact geweest per email. Op 13 mei jl. heeft het bestuur de draad weer
opgepakt en vergadert in de kantine rond een ruime vergadertafel, zodat de 1,5 meter afstand
gehandhaafd kon worden. Daarna heeft het bestuur op 24 juni en 5 augustus jl. vergaderd.
De volgende onderwerpen hebben de aandacht van het bestuur in de afgelopen periode
opgeëist.
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Heropening van onze accommodatie.
Op 13 maart heeft het bestuur i.v.m. de Corona
crisis besloten ons complex te sluiten. Dit besluit
werd door de maatregelen van de rijks- en ge
meentelijke overheid op 16 maart bekrachtigd.
Zondag 17 mei mochten we weer gebruikmaken
van ons sportpark, echter alleen buiten, zonder
kantine en onder voorwaarden van een door het
NOC/NSF opgesteld protocol. Eén van de voor
waarden uit het protocol was het instellen van
een verplichte route op ons terrein. In samenwer
king tussen bestuur en onderhoudscommissie
zijn verkeers- en attentieborden geplaatst en is
een route in de kantine uitgezet om een toilet te
bereiken. Het was op 17 mei al meteen gezellig
druk, alleen was het wel anders met het nieuwe
normaal. Afstand houden, geen handen schud
den, om de andere buitenbaan gebruiken,
desinfecterende middelen beschikbaar stellen,
enz. enz.
Gelukkig werd al snel het regime verruimd. Op
woensdag 1 juli mocht ook de kantine en het
terras weer open. Met andere woorden sinds 1
juli draaien we weer, alleen niet op volle sterkte.
Een groot aantal leden vindt het nog te riskant
mee te doen. Het is ieders persoonlijke inschat
ting en dat respecteren we.

Huurcompensatie
De gemeente heeft de huur over maart, april en
mei van onze accommodatie niet gevorderd.
Inmiddels heeft de gemeente aan alle sportver
enigingen in Den Haag, die een sportcomplex of
-terrein van de gemeente huren, laten weten dat
(hoogstwaarschijnlijk) deze huur zal worden
kwijtgescholden. Ze houden nog een slag om de
arm, maar het ziet er naar uit dat de geplande
huurcompensatieregeling van het ministerie van
VWS half augustus in werking treedt en deze
gelden dan worden uitgekeerd aan de gemeen
te.
Verhuur van onze accommodatie.
Het bestuur heeft toestemming gegeven aan
klaverjasvereniging Gios en de bridgeclub Mid
dennoord om weer gebruik te maken van onze
kantine. De klaverjasclub is inmiddels begonnen,
de bridgeclub wacht nog even af.
De verhuur voor feestjes kan ook weer doorgaan.
In alle gevallen moet rekening worden gehou
den met de richtlijnen van het RIVM en de pro
tocollen van de bond en het NOC/NSF.

Rookverbod.
Zoals al eerder aangegeven in ’t Werpertje is het
niet toegestaan op de banen te roken. Er zijn
Werkzaamheden.
leden die daar last van hebben. Laten we, ook
In juli is de stormschade van maart aan de hal op het terras, een beetje rekening met elkaar
hersteld. Naast Coronaproblemen was er bij de houden.
firma Piket een onverwacht overlijden van de
projectleider, waardoor er een extra vertraging Open dag.
ontstond. Gelukkig zijn de werkzaamheden in juli Door de Coronamaatregelen hebben veel Ha
alsnog uitgevoerd en de verzekering heeft inmid genaars minder bewogen en gesport. De ge
dels betaald.
meente geeft daarom sportverenigingen de
De gemeente heeft een subsidie toegekend voor mogelijkheid eenmalig een subsidie aan te vra
de renovatie van de binnenbanen. Begin augus gen. Deze subsidie is om tussen juli en december
tus werden deze werkzaamheden uitgevoerd 2020 een activiteit te organiseren om Hagenaars
door de firma Ahvrij. Tegen de tijd dat dit nummer aan te zetten weer te gaan sporten. Eén van de
verschijnt, liggen de banen in de hal er als nieuw voorwaarden is, dat de te organiseren activiteit
bij.
bedoeld is voor leden en niet-leden.
De onderhoudscommissie heeft onderzocht wat Van deze mogelijkheid maakt het bestuur ge
de investeringskosten zijn om ons complex volle bruik om een open dag te organiseren op zater
dig te voorzien van ledverlichting. Die kosten lij dag 26 september a.s. van 13.00 tot 17.00 uur.
ken op te brengen, ook al omdat daarvoor een Een open dag en jeu de boules clinics, met een
subsidie aangevraagd kan worden in het kader introductie, speluitleg, praktijklessen en waarbij
van de regeling “energiebesparing”. In de Alge leden enthousiasmerend als sparringpartner
mene Ledenvergadering zal u hierover nader voor potentiële leden kunnen fungeren. Aan het
worden geïnformeerd.
eind van de open dag kunnen geïnteresseerden
zich inschrijven voor vervolglessen op 3 achter
een volgende donderdagavonden. Doe mee en
hou daarvoor de berichten op het publicatie
bord in de gaten.
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Onze jarigen

Leden mutaties
Nieuw lid
Lous Visser

Opzegging
Giny Bosman, per 31/12/2020
i.v.m. gezondheidsproblemen

Diversen

september:
04 Hans Fiedler
07 Tiny Misdorp
08 Joke de Groot
10 Tonny Jansen
10 Irina Spaans
16 Kees van Mourik
19 Marijke van den Hil
23 Thérèse Fiedler
26 Wil Versluis
30 Gozien Magnée
30 Elly Oudshoorn
oktober:
02 Nel Steijn
05 Ginny Bosman
10 Johan Meijer
10 Pricilla Versluis
10 Aad Koster Oosterbaan
13 Tiny Nieuwenhuize
16 Renate de Hilster
16 Kees van Mourik
16 Ferry Rikkers
18 Jaap Spaans
28 Peter van Schie
29 Leo Tellekamp
31 Ben de Groot
november:
02 Jeannet Meijer
04 Jetty Kleibergen
05 Hans Meinders
10 Dick van Rijn
11 Nel van ’t Veer
13 Olga Kok
13 Tine Louwerens
18 Lies Batens
21 Emiel Oosthoek
22 Sonja Vos-van der Spek
23 Sandy Rikkers
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Lentetoernooi
Inmiddels heel lang geleden, 8 maart 2020, is vlak voor de Lock
down het lentetoernooi gespeeld.
Twee teams eindigden na een heel lange speeldag op de 1e
plaats. Mousa en Marco Zijderveld van Amicale Boule d’Argent
en het gemengde team Raymond Tonen van Puk met Sjac
Schillemans van Les Cailloux. De DGW-ers kwamen er in de editie
2020 niet aan te pas. Op de twaalfde en veertiende plaats treffen
de namen van de best geklasseerde DGW-ers aan. Particia Ver
sluis, Ingrid Goulooze en Jeannet Meijer.
A la carte
Op 9 augustus jl. zou de tweede A la Carte van na de Lock down
worden gespeeld. Zou, want het bestuur heeft in overleg met de
wedstrijdleiding besloten dit niet door te laten gaan. Het was
onverantwoord om bij de tropische temperaturen, van boven 30
graden C, op het heetst van de dag, een tweetal jeu de boules
partijen te spelen. De rondgestuurde email (DGW – nieuwsflits)
met het bericht van de afgelasting heeft waarschijnlijk veel leden
doen besluiten niet richting de Hengelolaan af te reizen. Een groot
aantal leden zullen echter ook zelf al gedacht hebben; moeten
we wel gaan?

Rectificatie
Een punt te veel!
Het in ’t Werpertje gepubliceerde emailadres van de ledenadmi
nistratie van Emiel Oosthoek heeft een punt te veel en dan werkt
het niet hebben een aantal leden al ondervonden. De afkorting
ledenadm is zonder punt er achter.
Het juiste emailadres is: dgw-ledenadm@ziggo.nl

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Het bestuur heeft een nieuwe datum geprikt voor de door de
Coronacrisis uitgestelde “Algemene Ledenvergadering” van 4
april jl. De nieuwe datum is zaterdag 24 oktober 2020, 10.30 uur.
Als de Coronamaatregel, 1,5 meter afstand houden, dan nog
steeds van kracht is, wordt de vergadering in de hal gehouden.
De kantine is niet groot genoeg om aan de 1,5 meter regel te
voldoen. Er zullen uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de vergade
ring nieuwe uitnodigingen worden verstuurd. De in het jaarverslag
2019 gepubliceerde agenda zal worden aangepast.

ZONDAGCYCLUS / A LA CARTE
Op 1 juni jl. kwam er een einde aan de Lock down en mochten we weer jeu de boules spelen op
ons complex, alleen de kantine bleef gesloten. Pas op 1 juli werd het landelijke Corona-protocol
versoepeld en mocht de kantine en het terras ook weer open. De woensdagsmiddag groep viel
met de neus in de boter. Het was prachtig zomerweer, prima om jeu de boules te spelen, maar
zeker ook om op het terras weer eens uitgebreid te borrelen.
Het echte werk begon een aantal dagen later. Op 12 juli werden voor het eerst sinds de Lock down
weer officiële wedstrijden gespeeld. Een A la Carte met twee in plaats van drie partijen. Het was
een bewust voorzichtige start van een nieuw wedstrijdseizoen. Het Corona-protocol was immers
nog steeds van kracht, afstand nemen de regel en handen schudden taboe. En wat voor een start,
de opkomst was overweldigend. Er was duidelijk sprake van boules-honger. In geen jaren was de
A la Carte zo druk geweest, waarbij het weer ook dit keer een belangrijke rol speelde. Een zonover
goten dag, waardoor het op het terras niet alleen heerlijk, maar ook moeilijk was afstand van elkaar
te houden. Iets waar we toch op moeten blijven letten. Na een heerlijk middag reikte Dick van Rijn
de prijzen uit, waarbij hij de eerste prijs aan zichzelf kon geven. Het was hem van harte gegund.
Op naar de volgende A la Carte op 9 augustus, wederom met twee partijen.

v.l.n.r. 1e Dick van Rijn, 2e Sonja van der Spek, 3e Frederik Dingler, 4e Hans van der Spek,
5e Rob Meere,6e Els Buitenman, 24e Louis Batens en laatste Stans de Jong.
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Een spelmoment

NAZOMERENTOERNOOI
De hittegolf was voorbij en het zag er naar uit dat het “nazomerentoernooi” op 23 augustus jl. in
herfstachtige sfeer gespeeld moest worden. Niets was minder waar gelukkig. Een aangename
temperatuur om te spelen en heerlijk toeven op het terras. Onze voorzitter, Johan Meijer, sprak
vooraf van een historisch moment. Het eerste echte toernooi na de Lock down, maar wel met de
nadruk op de nog altijd geldende Coronaregels. Misschien werden de maatregelen niet voor de
volle 100% in acht genomen, toch kon je merken dat er rekening met elkaar werd gehouden.
Waarvan acte.
40 Deelnemers in twee poules van elk 10 koppels hebben er een leuk toernooi van gemaakt. De
winnaar in de poule van de wedstrijdspelers was het team Dick van Rijn / Johan Qualm. Met een
bijzondere waardering voor de invaller Peter van Schie, die samen met Ingrid Goulooze de derde
plaats wist te bemachtigen tussen alle wedstrijdspelers.
De 1e plaats in de poule van de recreanten ging naar het team Paula Roose / Ruurt Krooshof. Het
enige team, dat deze dag al hun partijen wist te winnen.

1e Johan Qualm / Dick van Rijn, 2e Johan Meijer / Louis Batens, 3e Peter van Schie / Ingrid Goulooze.

De volledige uitslag staat op de website van DGW.

1e Ruurt Krooshof / Paula Roose, 2e Annemiek Dijkhuizen / Hanny van Uden,3e Jetty Kleibergen/
Nel Boersma
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Mijn verhaaltje
Het is zaterdag 15 augustus en gelukkig heeft de hitte ons een beetje verlaten; het is hier nu 23
graden en vergeleken met de 31 de afgelopen dagen is dit heerlijk. De drukte naar het strand is
beduidend afgenomen als je het vergelijkt met de gekte van het vorige weekend. We hebben ook
kunnen lezen en op TV gezien hoe meedogenloos de zee kan zijn en mensen meesleurt in de muien.
Op de TV is momenteel de Herdenking te zien van het einde van de tweede Wereldoorlog in Ne
derlands-Indië. Omdat ik met een Indische man getrouwd was en met hem in de 70er jaren ’n
poosje voor de KLM in het voormalige Batavia heb gewoond doet mij dat wel wat.
De huidige zeer bewogen tijd, met alle rampzalige gevolgen van het corona-virus, heeft niet bepaald
geleid tot veel vrolijkheid. Het is daarom ook niet zo gemakkelijk een vlot verhaaltje te verzinnen. Er
gebeurde hele vreemde dingen om ons heen. De begintijd van “Lock down” bleven wij senioren
braaf binnen. In het begin lukte dat nog aardig: foto’s kijken-achterstallig leeswerk-computer-TV-
Netflix-spullen uit laatjes en kasten onderste boven halen en zo voort.
Maar opeens wil je eruit. Klein straatje om, groter straatje, om voorzichtig tussen tuinen en groen
naar Meer en Bos. Je ziet ineens bloemen en planten, die je nooit eerder waren opgevallen.
Voorzichtig naar de winkels en het Jeu de Boules met alle beperkingen. Nu met die hittegolf begon
het weer opnieuw.
Er is heel wat om blij te zijn als lid van DGW. Ik wilde daarom allereerst mijn grote dank uitspreken
en ik denk namens ons allen aan Ruurt voor zijn uitstekende ‘Werpertjes” en zeker ook alle vrijwilligers,
die in deze bijna 6 maanden DGW overeind wisten te houden: GEWELDIG. Het initiatief van de
rondgaande brief of kaart, waarin iedereen het beste wenste en de telefoontjes naar elkaar, waren
zeer dierbaar.
Nu we het toch over het vrijwilligerswerk hebben: Wie wil mijn taak, het schrijven van de verhaaltjes
in “De Werper” van mij over nemen? Ik doe het nu al, ik dacht vanaf 2010. Altijd heb ik het met groot
plezier gedaan. Aangezien ik de oudste DGW-er ben, mag ik langzamerhand wel met pensioen.
Het verzinnen lukt nog wel, maar er zijn zoveel jongeren in de club, die mijn aandeel in “De Werper”
best kunnen overnemen. Krijgen we ook weer eens een andere visie. Denk er eens over na want
dit is het laatste Mijn verhaaltje!
Hierbij wil ik jullie allemaal bedanken voor het geduld om al die jaren mijn verzinsels te lezen en
eindigen met deze spreuk van ene meneer Peter Holmes, een Engelse zakenman; “Wat je ook doet,
doe het zo goed mogelijk. Bedenk dat maar twee zaken belangrijk zijn in het leven: vriendschap
en bloemen.”
Gonny Beekink.
De redactie betreurt het besluit van Gonny om te stoppen met het schrijven van “Mijn verhaaltje”.
Er zijn heel veel leden, die daar elke keer van hebben genoten. Je schrijft dat het niet ligt aan de
inspiratie, maar dat je graag ziet dat de jongere generatie het overneemt en daarmee een eigen
gezicht aan het wel en wee van de vereniging kan geven. Gelukkig blijf je wel boulen en zullen we
het in de toekomst met je verhalen in de kantine of op het terras moeten doen.
Heel veel dank, voor al die leuke verhalen.
De redactie
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Even voorstellen
Het onderstaande verhaaltje van Sandy Rikkers
ligt al enige tijd op de plank. Door ruimtegebrek
kon het niet geplaatst worden in het maart/
april-nummer. Door de Coronacrisis zijn de edi
ties mei/juni en juli/augustus niet verschenen. Bij
deze dus alsnog.
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RESTANT NAZOMERKALENDER EN 1E DEEL WINTERKALENDER
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DGW in beeld - maart / augustus

v.l.n.r. - in maart verwijderden leden het grind in de hal - onze voorzitter opent het hek na de lockdown
op 17 mei - begwegwijzering op ons complex conform het Coronaprotocol

v.l.n.r. - desinfecteren verplicht - de Coronaroute naar het toilet door de kantine - om voldoende
afstand van elkaar te houden mocht om de andere baan niet worden gebruikt

v.l.n.r. - op 1 juli mocht de kantine en het terras weer open - herstel van de stormschade van febru
ari aan de hal - in augustus werd begonnen met de renovatie van de binnenbanen
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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar:
Hengelolaan 1061, 2544 GH, Den Haag

De activiteiten van JBC De Goede Worp worden mede mogelijk
gemaakt door de fantastische steun van de onderstaande relaties.
on

