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januari/februari 2023 

Een uitgave van Jeu de Boulesclub  

    De Goede Worp 



Informatie Commissies
 
 Wedstrijdcommissie: 
Johan Meijer, 0174-248183, voorzitter
 E-mail: wedcom@degoedeworp.nl
 
Woensdagmiddagcompetitie (55+): 
Hennie Rebel 06-42023602
Cilia Kropff 06-81568401
 
Kantinecommissie: 
Ben de Groot 070-3178962
 
Ledenbelangen: 
Joke Engels 070-3254260
 
Facilitaire dienst: 
Bob Kool, 070-3659123 
 
Interieurverzorging: 
Hennie Rebel, 06-42023602
 
Kaartclub: 
Klaverjassen: Louis Batens 06-14805880
 
 
PR Commissie  
voor familie, bedrijfclinics/feestjes  en promotie
 
Jaap Spaans 06-15246755
 

LEDENADMINISTRATIE
Emiel Oosthoek 070-7448738
E-mail: dgw-ledenadmin@ziggo.nl
 

Samenstelling bestuur
 
Voorzitter   
Johan Meijer 0174-248183
 
Secretaris; Vacant
 
Penningmeester; 
Hans van der Spek
2e Penningmeester;
Fred Beumer 070-4061885
 
Promotiezaken
Jaap Spaans 06-15246755
 
Onderhoudszaken;
Floor Heijsteeg 06-52850380
Algemene Zaken;
 
Jaap Spaans 06-15246755
 
 

Let op !!!
De sluitingsdatum voor het inleveren van
kopij voor de volgende uitgave is:
16 Februari 2023
Het e-mailadres van De Werper is
dewerper@degoedeworp.nl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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
13.00/17.00 uur - woensdagmiddag
19.00/23.00 uur - donderdagavond
 
Sleutelhouders:
1e – Floor Heijsteeg / 06-52850380
2e – Jan van Kampen / 06-51111926
3e – Cor Versluis / 06-20971570
 
CONTRIBUTIE 2023
 
€ 120,00 - leden met een bondslicentie
€ 102,50- leden met een extra lidmaatschap/
                 bondslicentie
€  65,00  - jeugdleden
€  50,00  - donateurs
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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Onze jarigen
 
Januari 2023
 
02 Mary Bentzon
03 Elly Wanders-Lem
08 Fred van Dijk
10 Thom Stephanus
11 Joke Engels
12 M. van Aken
13 Wim Spa
13 Suzan Tellekamp
16 Fritz Króner
16 Johan Qualm
18 Floor Heijsyeeg
 
Februari 2023
 
03 Ton Willemsen
04 Ton ten Hagen
08 Hans van Beek
15 Anja Pronk
18 Fred Blom
19 DinyHeijsteeg-Quispel
23 Gerard Magnee
23 Cor Versluis
27 Riet Ponsen
28 Fred Beumer
 
 
Maart 2023
 
18 Gonnie Dangeli v.d. Hengel
18 Andre Kommer
19 Hans van der Spek
20 Carel Weeber
22 Ria Racke van Velsen
31 Piet Burgersdijk
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jonny van Egmond
 Jonny van Egmond heeft na vele jaren actief te
zijn geweest in de commissie schoonmaak
aangegeven, dat hij zijn stofdoek aan de wilgen
gaat hangen. Hij wordt volgend jaar 90 jaar en
vind het genoeg. Dank je wel Jonny voor inzet
namens alle leden van DGW.
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Van de Voorzitter
 
Het eerste jaar dat iedereen verplicht een licentie van de NJBB moest hebben, zit er op. Jammer
dat er niet meer gebruik van gemaakt wordt, want ik had eigenlijk gehoopt (en verwacht) dat er
meer leden zouden inschrijven voor bijvoorbeeld de WSC.
Een keer of 10 op woensdagmiddagen in de winterperiode en dan 5 keer thuis en 5 keer uit bij
verschillende verenigingen is een leuke uitdaging; misschien onthouden voor de herfst- en winter
periode van 2023?
Het bestuur worstelt al een jaar met de vacature voor een secretaris. Is er nou niemand die deze
klus op zich wil nemen?Eventueel met z’n tweeën, waarbij je gezamenlijk goede afspraken met wie
wát doet?
Daarnaast heeft onze penningmeester aangekondigd met zijn functie te stoppen.De zorg thuis
geeft hem niet de tijd om zich volledig te storten op alle werkzaamheden voor het penningmees
terschap. En dat is eigenlijk alleen maar te loven!
Maar nu hebben we dus een nieuwe penningmeester nodig en ja, fantastisch, we hebben al iemand
bereid gevonden deze kar te willen trekken. In de wandelgangen heeft u misschien al gehoord wie
het is, maar ik hou het nog even voor me tot de Nieuwjaarsreceptie.
Voor de nieuwe penningmeester zal het trouwens geen gemakkelijk jaar worden, want we zullen
hoogstwaarschijnlijk een behoorlijk tekort hebben. En dan te bedenken dat we voor de toekomst
willen investeren!
Allerlei energiemaatregelen worden door het bestuur onderzocht;
Floor heeft in samenwerking met anderen al vele opties bestudeerd. Waarom investeren? Nou, als
we zonnepanelen zouden kunnen plaatsen op ons dak, zouden we waarschijnlijk 90% subsidie
kunnen krijgen en als je dan zelf maar 10% hoeft te betalen, terwijl de opbrengst aan energie be
tekent dat er veel minder dure elektriciteit gebruikt hoeft te worden, zou je daar toch gebruik van
moeten maken. En dan moeten we ook kijken naar apparatuur die op stroom gaat in plaats van
op gas; ook op die apparatuur kunnen we waarschijnlijk 90% subsidie krijgen!
Maar er moet wel geld vrijgemaakt worden om die 10% te kunnen betalen.
Wat dat laatste betreft heb ik nog twee positieve berichten.
Ten eerste heeft de vereniging maar liefst € 5.000,-- energiesubsidie ontvangen na het door Floor
invullen van een speciaal aanvraagformulier.
En ten tweede heb ik inmiddels gezien dat we wel weer een aantal leden zijn kwijtgeraakt, maar
de laatste tijd hebben zich mede door de inspanningen van de PR-commissie onder leiding van
Jaap en daarnaast ook via via een behoorlijk aantal nieuwe leden aangemeld.
Fijn! Van harte welkom en ik hoop dat jullie je draai kunnen vinden bij onze sportieve, gezellige en 
sociale vereniging.
 
Johan Meijer

CONTRIBUTIE 2023
 
Het is een goed gebruik om in de maand december de contributie voor het nieuwe jaar over te
maken naar onze penningmeester. Dit moet dan gebeuren op:
NL09RABO0146767683 ten name van: De Goede Worp, Den Haag.
De contributie voor 2023 is bepaald op:
€ 120,-- voor alle gewone leden (inclusief licentie)     
€ 102,50 voor leden met een extra licentie (die dus 1e lid zijn bij een andere vereniging)
€ 65,--   voor jeugdleden (leden, jonger dan 19 jaar in 2023)
€ 50,--   voor donateurs
 
DGW-leden kunnen, onder bepaalde voorwaarden, gebruik maken van de Ooievaarspas. Als dit
op jou van toepassing is, moet je je melden bij Jaap Spaans.   
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 Clubkampioenschap Tripletten 16 oktober 2022
 
Op deze zondag had de wedstrijdcommissie gerekend op (slechts!) 8 teams. Helaas werden dat
er zelfs 7, oneven, dus met altijd een vrijloting. Hoe moet je dan het kampioenschap  laten spelen?
Uiteindelijk werd besloten om 3 voorrondewedstrijden tel aten spelen en daarna 2 poules te maken;
in de A-poule werden de nummers 1 t/m 4 geplaatst en die speelden voor het kampioenschap,
terwijl in de andere poule maar 3 teams kwamen, waardoor daar ook weer meteen een vrijloting
zou zitten.
In de B-poule werd gespeeld voor de plaatsen 5 t/m 7. In de A-poule speelden de nummers 1 en
4 tegen elkaar en de nummers 2 en 3.
De winnaars moesten daarna tegen elkaar voor de 1e en de 2e plaats, terwijl de verliezers moesten
strijden om de 3e en de 4e plaats.
Die vrijloting was echt jammer. Er werd ook geopperd om dan maar iedereen tegen elkaar te laten
spelen, maar dan zouden we heel laat klaar zijn geweest; het werd nu al bijzonder laat, namelijk
18.30 uur en toen moest de prijsuitreiking nog gedaan worden.
En als er dan nog twee partijen door iedereen gespeeld had moeten worden, zou het nachtwerk
zijn geworden.
Maar misschien moet de wedstrijd-commissie nog eens gaan nadenken over het laten spelen op
twee dagen, zodat iedereen wel tegen alle andere teams moet spelen.
Uiteindelijk stond het team van Roy, Emiel en Dick tegenover het team van Paula, Johan en Johan.
Op overtuigende wijze werden Paula, Johan en Johan kampioen met 13 – 4.
Dank aan alle teams die meegedaan hebben, dank aan de wedstrijdleiding en natuurlijk ook dank
aan de leden die kantinedienst gedraaid hebben.
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 Kibbeling toernooi
6-11-2022 4 partijen
 Uitslag Kibbeling Toernooi 2022
4 partijen

Kibbeling toernooi
6-11-2022 2 partijen
 
Uitslag Kibbelingen Toernooi
2022 2 partijen.                          
                            
Allereerst wil ik alle vrijwilligers
bedanken voor deze top
dag.                             
De vis-maaltijd was weer super
georganiseerd door “Ben de
Groot”.           
Samen met Richard Versluis
hebben zij tijdens het toernooi
al het werk verzet en ons getrak
teerd op een heerlijke maaltijd.
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Familietoernooi 13 november 2022
 
Het familie toernooi 2022 was een daverend succes!

Het aantal ingeschreven teams was 38, maar door de late inschrijvers en soepele wedstrijd- leiding
waren het er misschien wel 50 geworden.

Ook de nieuwe leden hadden zich ingeschreven voor dit toernooi met veel deelnemers.

De eerste wedstrijd begon om 11:00 uur en tijdens de pauze konden de deelnemers een broodje/
patat en een drankje nuttigen aangeboden door de wedstrijd leiding. Dat ging erin als ……………!
Het was de hele dag een festijn waar iedereen jong en oud van genoten heeft.

Na 3 wedstrijden in het najaarszonnetje rolde er de volgende uitslag uit. (meestal werd erbuiten
gespeeld en daar had ook niemand opgerekend.)

1e prijs : Tiny en Leon Misdorp
2e prijs : Carel Weeber en Joop Batens
3e prijs : Bob Kool en Max Jonker.

Maar de kinderen waren de grote winnaars en ieder kind kreeg een deelnemers medaille.
Toen er s ’middags ook nog leden vrij kwamen spelen was er een top drukte bij DGW en iedereen
was er over eens, door Corona van de afgelopen jaren hebben we ook dit toernooi moeten missen.

Volgend jaar zullen we dit toernooi weer in de zomer organiseren.
Met dank aan de bar/keuken vrijwilligers en wedstrijdleiding: zij hebben deze dag mogelijk
gemaakt! 
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 Pepernotentoernooi 3
december 2022
 
 
Een zeer goed bezet toernooi
met veel sterke teams van bui
tenaf. Helaas één afzegging op
een veel te laat tijdstip, maar
wat doe je eraan? Daardoor
waren er 31 teams, dus een
vrijloting. DGW’ers speelden
soms tegen elkaar, maar veelal
ook tegen de andere teams en
die andere teams kwamen el
kaar ook vaak genoeg tegen.
Meestal spel op behoorlijk hoog
niveau wat resulteerde in uitein
delijke winnaars die alle leden
van DGW aftroefden. Maar het
was niet alleen goed spel, het
was ook gezellig, er werd flink
wat omgezet en DGW heeft zich
met dit toernooi weer eens van
de goede kant laten zien.
Dank aan alle vrijwilligers.

Winnaars pepernoten toernooi
Het Pepernotentoernooi 2022 was een geweldige dag en toer
nooi.
De damesteams kwamen als beste uit de bus en de mannen
moesten genoegen nemen met een mindere plaats, maar het
was een geslaagde dag en iedereen kon tevreden naar huis.
De Sint en Piet hadden genoeg pepernoten achtergelaten
Het Nederlands elftal won ook de voetbalwedstrijd tegen Amerika.
Dank aan alle vrijwilligers die het toernooi mogelijk hebben ge
maakt! Proficiat!!!!!!!!
1e prijs: Elise Nuijten en Sandy Rikkers.
2e prijs: Josefien Koogje en Frances van Dongen.
3e prijs: Marcel Stok en Stephan Tabben. 
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 Kersttoernooi 17 december 2022
Door omstandigheden hebben verscheidene leden, die eigenlijk
zouden meespelen bij de 4 partijen, zich moeten inschrijven voor
de 2 partijen. Maar door de gladheid hadden weer anderen zich
afgemeld. Uiteindelijk speelden slechts 7 teams 4 partijen en 15
teams 2 partijen. Ja, dat betekende met de oneven aantallen
deelnemende teams ook nog eens dat er vrijlotingen waren.
Maar vooral vanaf het moment dat de kantine en de hal wat meer
gevuld raakten vanaf het moment dat iedereen aanwezig was,
werd het gelukkig lekker gezellig. Er werd volop strijd geleverd; op
alle fronten waren er bijzondere en onverwachte resultaten te
noteren. Maar dat was niet het belangrijkste van de strijd. We
waren lekker bezig en iedereen had nog prijs ook, want iedere
deelnemer mocht een kerststol meenemen. Daarnaast waren er
in de ene poule 2 prijzen, rollades, en in de andere poule 4 prijzen,
ook rollades.
Alsof het niet op kon was er ook nog een verloting. De PR-commis
sie, met name Ingrid, had weer heel wat prijsjes en prijzen weten
te bemachtigen. Iedereen kon lootjes kopen en zijn/haar geluk
beproeven. Ik hoorde zeggen, die hoef ik niet, maar dan kreeg
die persoon het artikel juist wel en ik hoorde zeggen, ik heb toch
nooit geluk en ja hoor, die kreeg een prachtige prijs. Er waren er
ook die haalden zo maar 3 of 4 prijzen binnen. In ieder geval was
de verloting voor velen leuk en spannend, met voor sommigen
een fantastische prijs.
En daarna volgde het Kerstdiner; ja, met een hoofdletter, want
het was bijzonder. Met name Ben heeft voor een zeer goed
Kerstdiner weten te zorgen. Het kostte dan wel € 14,-- maar dan
had je ook wat! De keuze was geweldig, de meesten namen
meteen van alles een beetje. Alles smaakte bijzonder goed en
voor de grotere eters was er nog genoeg over om een tweede
keer te laten opscheppen. Ook daarna bleef er nog veel over.
Menigeen heeft daarvan nog een bakje laten vullen voor thuis.
Dit was een geslaagde dag met  een gezellig toernooi, een
spannende verloting en een fantastisch diner. Vrijwilligers be
dankt. DGW op z’n best!
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Kersttoernooi 2022
 
Wat hebben we dit gemist

Een jaar geleden zaten met z’n allen in een lockdown en was er geen kerst toernooi en geen
kerstviering met de leden!
Dat hebben dit jaar gelukkig weer kunnen en hoe!

Allereerst het toernooi: helaas door vele zieken was de opkomst iets minder, maar de versierde
kantine en hal was feestelijk en de sfeer was zoals we dat gewend zijn bij DGW.
Wie hebben allemaal mogelijk gemaakt: de vrijwilligers natuurlijk.

1e prijs 2 partijen: Joke de Groot en Alex vd Staaij.
1e prijs 4 partijen: Johan Meijer en Dick v Rijn.

PROFICIAT

Daarna werd er ook een kerstloterij gehouden met een keur aan prijzen.
Georganiseerd door Ingrid en Ronald Goulooze met veel enthousiasme.
Traditioneel kreeg ieder lid die gespeeld had een heerlijke kerststol van de wedstrijd commissie.

Daarna werd het Ben de Groot samengestelde kerstdiner geserveerd en uitgeserveerd door het
kerstteam!
Wat is er niet mogelijk bij De Goede Worp.

Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers, die van de vroege ochtend tot de late avond bezig zijn
om alle leden een voortreffelijke dag te bezorgen: barbezetting, kerstversierders, wedstrijdtafel, lo
terij en de kantine leiding.
DGW is de aankomende week nog geopend tot en met donderdag, daarna een korte winterslaap
tot 4 januari 2023.
Op 7 januari Nieuwjaars receptie en het Nieuwjaars toernooi. 
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        De activiteiten van JBC De Goede Worp worden mede mogelijk

     gemaakt door de fantastische steun van de onderstaande relaties.

                              on  
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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar:  

Hengelolaan 1061, 2544 GH, Den Haag


