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Gegevens van de club
Clubgebouw en wedstrijdbanen van Cloeck & Moedigh zijn gelegen aan:
Mater Lemmensstraat 27
5492 BJ Sint – Oedenrode
Telefoon: ( 0413 ) 47 87 78
www.cloeckenmoedigh.nl
secretaris@cloeckenmoedigh.nl
Agenda afspraken via: Sjaantje van Kessel ( 0413 ) 47 92 22
Rek. nr. NL55RABO0138247927

Bestuur:

Telefoon:
Voorzitter Hans Neggers

( 0413 ) 47 68 96

Secretaris André van de
Nieuwenhof
Penningmeester Jan Verhagen

( 0413 ) 36 73 51
( 0413 ) 47 64 79

Bestuurslid Henny van Eck

( 0413 ) 47 56 70

Bestuurslid Ingrid van den Eijnden

06 10 84 30 14

Bestuurslid Frenk van Mierlo

06 43 51 70 06

Bestuurslid Netty Leijtens

06 53 55 46 01

E-mailadres: cloeckenmoedigh@gmail.com
Clubbladcoördinatoren:
Anny Stobbe

Telefoon:

Philippusstraat 2b

( 0413 ) 47 97 93

5492 DB Sint-Oedenrode

E-mail:annystobbe@gmail.com
Anja van der Velden
Stompersstraat 2g

Telefoon:

Mobiel:

06 29 13 92 34

Telefoon:

----------------------

5492 CR Sint – Oedenrode

E-mail:jahtvandervelden@gmail.com
Huub van Abeelen
Oranje Nassaulaan 67

Mobiel:

06 10 38 47 22

Telefoon:

( 0413 ) 47 45 21

5491 HD Sint - Oedenrode

E-Mail: huubvanabeelen@hotmail.com

Mobiel:

E-mailadres: clubblad@cloeckenmoedigh.nl
Huub van Abeelen
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Voorwoord
Lieve mensen op de eerste plaats wens ik u, mede namens Anja en Anny, het allerbeste
voor het nieuwe jaar 2019 !
Wat gaat de tijd toch snel 2018 is alweer voorbij! Het nieuwe jaar
is weer gestart. Zoals te verwachten ook weer met het nodige
vuurwerk. Maar was het nu minder dan andere jaren? Mocht dat
alleen nog maar op toegewezen plaatsen worden
ontstoken? Moet een ieder zelf weten waar wat en
hoeveel in de lucht te schieten? Dit zou dé discussie
kunnen worden in het jaar 2019, welke ik liever mee maak dan die, in mijn
ogen absurde “zwarte Pieten-discussie”.
Maar goed dit prachtige Clubblad is niet bedoeld voor dit soort onderwerpen dat kunnen
we beter bespreken aan de bar in onze mooie kantine. Daar wordt overigens veel
“gebuurt” en dat moeten we zo houden. Wat me dan wel eens verbaast is dat niemand, en
sorry het geldt ook voor mij zelf, het besprokene wil publiceren in dit Clubblad. En helaas
het lijkt een feit te blijven dat ik moet vragen: Kom op met die kopij ! Daarom het
volgende: heeft u al goede voornemens voor dit nieuwe jaar gemaakt? Ja, prima. Nee, ook
prima. Maar in beide gevallen weet ik nog een hele goede: Stuur eens wat in voor ons
Clubblad. Want zonder kopij helaas geen Clubblad.
Waar het bijvoorbeeld over kan gaan:
Januari
die mooie wandeling op de eerste dag van het jaar 2019?
Februari
die prachtige sneeuwpop bij u in de omgeving?
Maart
de Brexit? Het Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese Unie.
April
het zoeken naar de paaseieren in uw tuin?
Mei
uw oordeel over het Eurovisiesongfestival?
Juni
die prachtige fietstocht welke u heeft gereden?
Juli
u als deelnemer of toeschouwer van de Nijmeegse 4daagse?
Augustus
die prachtige zomeravond op de camping?
September uw bezoek aan de Formule 1 op het Circuit Spa-Francorchamps?
Oktober
u als toeschouwer van het wk driebanden in Veghel?
November dat prachtige concert welke u heeft moge beluisteren?
December die onverwachte mooie surprise welke u kreeg?
Ach het zijn maar wat voorbeelden hoor het mag overal over gaan natuurlijk.
En vergeet onze prachtige sport petanque natuurlijk niet.
Er worden nu volop partijen gespeeld in de NPC waarvan een verslagje ook welkom is.
Er zijn ook diverse toernooien waar het zelfde voor geld.
Of……………..
Zullen we stoppen met het Clubblad? Wat is daar uw mening over? Is het nog wel van
deze tijd waarin bijna iedereen de beschikking heeft
over een smartphone en internet? Zijn er andere
suggesties? Dit zou ook dé discussie kunnen worden
in het jaar 2019 maar dan binnen onze vereniging.
We zullen het wel zien in een hopelijk mooi, gezond,
fijn, prachtig en sportief 2019 !
Moge het u allen goed gaan.

Huub van Abeelen
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Even bijpraten...
“Met een vaartje ging het jaartje, zoals alle jaren gaan. Nu de weken zijn verstreken,
beginnen we weer van voor af aan. Ik heb mijn wensje al voor jullie klaar: voor ieder een
zalig nieuwjaar.”
Zo ongeveer komt een versje van vroeger weer terug in mijn gedachten. Alhoewel het
woord ‘zalig’ vandaag de dag niet veel meer wordt gehoord.
Als je even op dit woord googeld komen er veel betekenissen voor de dag, variërend van
‘heerlijk’ (de bonbons smaakten zalig) tot ‘het eeuwige heil deelachtig’.
Dat laatste mag ik voor iedereen hopen, maar wacht daar nog maar
even mee.
Terugkijkend op het afgelopen jaar ontkom je er niet aan dat er ook
verdrietige momenten waren waarop we afscheid namen van trouwe
leden: Riki Versantvoort, Toon van Erp, Toon Bergen. Mensen die een
eigen plekje hadden in onze club en een plekje houden in onze harten.
Maar ook: wat was het warm. De zon heeft onze bolletjes en onze zonnepanelen met vele
uren zonneschijn verwend. Zwoele zomeravonden waarin tot in de late avond kon worden
genoten van onze sport en op ons buitenterras. Voor de liefhebbers was het een heerlijke
zomer.
Alle weerrecords werden gebroken. Natuurlijk was het niet voor iedereen Hosanna, want
er viel nauwelijks regen en was het zeer droog. Niet iedere boer of
tuinder was hier blij mee. De schepen schuurden met hun rompen
zowat over de bodems van de rivieren. Je vraagt je af of dit een
voorbode is van de gevolgen van klimaatverandering, een
onderwerp dat ook veel in het nieuws was.
Inmiddels is het weer wat meer herkenbaarder Nederlands: grijze
wolken en af en toe een spettertje regen. Dat geeft de natuur de gelegenheid zich te
herstellen. Heel veel vorst en sneeuw hebben we nog niet gezien, maar zoals het
spreekwoord luidt: “als de dagen lengen, gaat de winter strengen.”
De kortste dag hebben we alweer achter de rug, dus maar eens afwachten of Koning
Winter ons nog komt bezoeken.
Als ik dit schrijf zitten de Kerstdagen er op.
Traditiegetrouw lekker gekookt voor de kids en ja: ook
heerlijk opa zijn van een heus kerst-engeltje. Er zijn
natuurlijk veel lieve kindjes, maar dit meiske is toch echt
wel het aller-liefste kind dat je je kunt voorstellen. Altijd
goeie zin en genietend van alle belangstelling. En
natuurlijk ben ik onbevooroordeeld!
Oud en nieuw nadert met rasse schreden en dan sluiten
we alweer een jaar af. En beginnen vol goede moed aan
2019. Wat dat jaar ons brengen zal ligt nog in de sterren
besloten. Graag spreek ik de hoop uit dat dit voor jullie
allemaal en voor onze club een mooi jaar mag worden.
Voor degenen die deelnemen aan de Sylvester-party: veel
plezier. We zien elkaar op onze nieuwjaarsreceptie op 3
januari. Voorzichtig met vuurwerk en geniet van de
bubbels. Proost!
Hans Neggers
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Ledenbestand
We hebben sinds 1 november weer 5 nieuwe leden:
Tiny Kersten, Diny Konings, Annie en Henk Vervoort en Ton Peeters.
Per 31 december stoppen Harrie van Breugel, Toos van Rooij, Annie van Gaalen en Frans
Vliegenthart.
Op 1 januari 2019 hebben we 159 leden. Een record!
André van den Nieuwenhof

Leuke Activiteiten
Beste jeu de boulers wat gaat de tijd toch snel.
Het jaar 2019 is alweer begonnen, als dit Clubblad uitkomt.
Wat hebben we leuke gezellige activiteiten gehad en ze komen er weer aan.
Denk maar aan de drukbezochte najaarskaartavond (november 2018) waar het
supergezellig was en er ook weer leuke prijsjes waren.
Ook de Pakjesavond op 6 december 2018 met Martin Gerritsen als Sint en ikzelf als
Zwarte Piet die wel erg lelijk of boos keek. Haha en rustig was.
Wat waren er leuke surprises gegeven en
goede rijmpjes bedacht en gemaakt. Het is
een avond geweest om nooit te vergeten en
die ook weer voor herhaling vatbaar is.
De uitwisseling tegen Nijnsel was goed en
druk bezocht, een leuke avond, met leuke
prijsjes. Er zijn regelmatig leuke activiteiten,
die altijd de moeite waard zijn om aan mee te
doen.
Kerstboulen was leuk en er komt nog de
laatste dag van 2018 een super leuke gezellige Silvester/ Oudejaarsavond party om een
goed einde en een heel goed begin voor 2019 te vieren.
Op donderdag 3 januari is de Nieuwjaarsreceptie die natuurlijk voor iedereen is, om het
nieuwe jaar gezellig en sportief in te luiden en iedereen het allerbeste aan elkaar kan
wensen. Ik vind het erg fijn en leuk en gezellig om aan deze activiteiten te kunnen
meedoen indien mogelijk.
Wij vinden het allebei leuk bij de club ‘Cloeck en Moedigh’. Het jeu de boulen is een super
fijne bezigheid, en gezellig om te doen. Zeker als het steeds beter gaat en wil lukken.
Nu maken we ons klaar voor alle activiteiten in 2019 en we wensen
iedereen hele warme, gezellige dagen en een heel Gelukkig Nieuwjaar vol met liefde en
gezelligheid.
Op zijn Spaans: Feliz año nuevo !
12 maanden gezondheid.
52 weken van stil geluk.
365 kommerloze dagen.
Dit zijn onze wensen voor 2019.
Anja van der Velden en ook namens Joost
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Van de wedstrijdtafel
In dit nummer vind je de wedstrijdkalender 2019 zodat je alvast wat datums kunt
reserveren. We hebben weer van alles op het programma gezet.
Bij de vrijdagavond- en zondagmiddagcompetitie zit de eerste helft van de winter editie er
inmiddels al op.
Winnaar bij het clubkampioenschap doubletten 2018 werd het doublet Erik
Verschuijten/Maria de Beer.
De uitwisseling met La Ferme Boel werd gewonnen door Ad Ketelaars. Er deden 46
spelers mee. En aan de uitwisseling met De Klutsers deden 48 spelers mee. Hier won Jan
van Erp. Bij beide uitwisselingen was het heel gezellig.
Dagwinnaar bij het cyclustoernooi op dag 2 in poule A was het doublet Erik en Karel
Verschuijten en in poule B het doublet Nelly en Leo van de Wetering. Op dag 3 was in
poule A het doublet Johan vd Heuvel/Toon Dobbelsteen dagwinnaar en in poule B het
doublet Bernard Bredow/Jan van Keulen. De teams van C&M zijn in de middenmoot
blijven hangen en zitten niet in de hoofdfinale.
Aan het Roois kampioenschap tripletten 2018 deden 13 teams mee. Het triplet Piet
Habraken/Ad vd Velden/Frenk van Mierlo werd Roois kampioen.
Het Kerstboulen, met 30 deelnemers, werd gewonnen door Jan in ’t Zandt.
In de NPC naderen we de eerste competitie helft. De resultaten zijn heel wisselend te
noemen.
Ad Ketelaars kan in januari a.s. starten met de opleiding voor wedstrijdleider in Oss.
Een beginnersgroep krijgt momenteel op donderdagmiddag jeu de boules les van André
vd Nieuwenhof en Rob van Berkel.
In de wedstrijdcommissie hebben we gesproken over de barbezetting tijdens
uitwisselingen, muntenboulen e.d. Degenen die bardienst draaien hebben in eerste
instantie daar hun verantwoordelijkheid. Zij kunnen er daarom niet zonder meer vanuit
gaan dat zij die avond ook mee kunnen boulen, zeker niet als het druk is.
Komende activiteiten:
-

Op vrijdagavond 4 januari en 1 februari en zondagmiddag 20 januari en 17 februari is
het muntenboulen.
Op zaterdag 12 januari zijn de finales van ons NJBB cyclustoernooi.
Op donderdagmiddag 17 januari is er een uitwisseling met Ons Genoegen uit
Lieshout. Het inschrijfformulier hangt op het infobord.
Op donderdag 31 januari en 7, 14, 21 en 28 februari spelen we om het
clubkampioenschap tripletten 2019. Het inschrijfformulier hangt op het infobord. De
inschrijving is gratis.

Ad Ketelaars, wedstrijdsecretaris
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Jaarkalender 2019 Cloeck & Moedigh wedstrijdcommissie
uitgifte:
december 2018
maand
januari

datum(s)
4
12
17
20
31
februari
1
7,14,21,28
17
maart
1
14,21
17
24
april
4,11,18
8,15
5
17
22
mei
2,16,30
3
17
19
juni
13,27
7
9
16
25
juli
5
6
6
11
21
25
26
augustus
2
18
8,22
september
3
5,19
6
14
15
oktober
17,24,31
4
12
20
november
7,14
1
8
10
17
23
december
6
13
15
26
28
januari
25
3-1 nieuwjaarsreceptie
4-3 carnavalstoernooi
Inlichtingen: Ad Ketelaars

NPC 2018-2019 NPC 2018-2019
Zaterdag

dag
aktiviteit
melden
scheids
5-jan
vrijdag
muntenboulen
19.00
19-jan
zaterdag cyclustoernooi (finale)
09.30
NJBB
2-feb
donderdag uitwisseling Ons Genoegen Lieshout (thuis)
13.00
16-feb
zondag
muntenboulen
13.00
23-feb
donderdag clubkampioenschap tripletten 2019
19.00
9-mrt
vrijdag
muntenboulen
19.00
23-mrt
donderdag clubkampioenschap tripletten 2019
19.00
6-apr
zondag
muntenboulen
13.00
Maandag
vrijdag
muntenboulen
19.00
14-jan
donderdag clubkampioenschap tireren 2019
19.00
28-jan
zondag
muntenboulen
13.00
11-feb
zondag
Roois kampioenschap doubletten 2019
09.30
18-feb
donderdag clubkampioenschap tête-à-tête 2019
19.00
25-feb
maandag clubkampioenschap tête-à-tête 2019
19.00
18-mrt
vrijdag
muntenboulen
19.00
1-apr
woensdag Voorjaarstoernooi (doubletten)
10.00
NJBB
NPC 2019-2020
maandag Paasboulen/muntenboulen
13.00
Zaterdag
donderdag clubkampioenschap mix-tripletten 2019
19.00
21-sep
vrijdag
muntenboulen
19.00
5-okt
vrijdag
uitwisseling De Klutsers (uit)
18.30
19-okt
maandag muntenboulen
13.00
2-nov
donderdag clubkampioenschap mix-tripletten 2019
19.00
9-nov
vrijdag
muntenboulen
19.00
30-nov
zondag
Kasteeltoernooi (doubletten promotietoernooi)
10.00
NJBB
14-dec
zondag
muntenboulen
13.00
11-jan
dinsdag uitwisseling Boskants Boeleke (uit)
18.30
18-jan
vrijdag
muntenboulen
19.00
1-feb
zaterdag Vrouw/Vrouw toernooi
10.00
NJBB
15-feb
zaterdag Man/Man toernooi
10.00
NJBB
29-feb
donderdag uitwisseling Ons Genoegen Lieshout (uit)
13.00
14-mrt
zondag
muntenboulen
13.00
28-mrt
donderdag clubkampioenschappen mix-doubletten 2019
19.00
Maandag
vrijdag
uitwisseling La Ferme Boel (uit)
18:30
16-sep
vrijdag
muntenboulen
19.00
30-sep
zondag
muntenboulen
13.00
14-okt
donderdag clubkampioenschappen mix-doubletten 2019
19.00
28-okt
dinsdag uitwisseling Boskants Boeleke (thuis)
18.30
4-nov
donderdag clubkampioenschappen mix-doubletten 2019
19.00
25-nov
vrijdag
muntenboulen
19.00
9-dec
zaterdag Man/Vrouw toernooi
10.00
NJBB
6-jan
zondag
muntenboulen
13.00
13-jan
donderdag clubkampioenschappen doubletten 2019
19.00
27-jan
vrijdag
muntenboulen
19.00
10-feb
zaterdag cyclustournooi
09.30
NJBB
24-feb
zondag
muntenboulen
13.00
9-mrt
donderdag clubkampioenschappen doubletten 2019
19.00
23-mrt
vrijdag
muntenboulen
19.00
50+ cyclus 2019
vrijdag
uitwisseling La Ferme Boel (thuis)
18:30
25-apr
zondag
Roois kampioenschap tripletten 2019
09.30
9-mei
zondag
muntenboulen
13.00
23-mei
zaterdag cyclustournooi
09.30
NJBB
6-jun
vrijdag
muntenboulen
19.00
20-jun
vrijdag
uitwisseling De Klutsers (thuis)
18.30
4-jul
zondag
muntenboulen
13.00
18-jul
donderdag Kerstboulen
13.00
NJBB
1-aug
zaterdag cyclustournooi
09.30
15-aug
zaterdag cyclustoernooi (finale)
09.30
NJBB
29-aug
6-3 haringhappen (bestuur)
27-04 koningsdagtoernooi
6-10 vrijwilligersdag
12-sep
20-03 voorjaars kaartavond
25-08 familie kermistoernooi 20-11 najaars kaartavond
26-sep
Eventuele wijzigingen komen op publikatiebord, website en in clubblad
10-okt

Ad ketelaars
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Zaterdag

vrijdag 11-jan
26-jan
9-feb
16-feb
2-mrt
16-mrt
30-mrt

Agenda januari-februari 2019
Dag

Melden

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
donderdag
vrijdag
vrijdag

19:00
14:00
9:30
9:30
19:00
19:00
20:00

Omschrijving

Opmerking

Wekelijkse activiteiten
vrij boulen, echter niet op binnenbanen tijdens NPC avonden
vrij boulen
vrij boulen
vrij boulen
vrij boulen
vrij boulen tot aanvang klompjes- resp muntenboulen
klompjesboulen (op 1e vrijdag van de maand
muntenboulen; aanvang 19.30 uur; melden 19.00 uur)

donderdag 3 januari
vrijdag 4 januari
zaterdag 5 januari
vrijdag 11 januari
zaterdag 12 januari

Extra of afwijkende activiteiten
20:00 Nieuwjaarsreceptie
19:00 Muntenboulen; aanvang 19:30 uur
11:30 NPC: team 1 en 7 thuis; team 6 uit
11:30 NPC: team 8 thuis
9:30 Finales cyclustoernooi

maandag 14 januari

19:00

NPC: team 2 thuis; team 3 uit

donderdag 17 januari
zaterdag 19 januari
zondag 20 januari
zaterdag 26 januari
maandag 28 januari
donderdag 31 januari
vrijdag 1 februari
zaterdag 2 februari
donderdag 7 februari
zaterdag 9 februari
maandag 11 februari
donderdag 14 februari
zaterdag 16 februari
zondag 17 februari

13:00
11:30
13:00
11:30
19:00
19:00
19:00
11:30
19:00
11:30
19:00
19:00
11:30
13:00

Uitwisseling Ons Genoegen (thuis)
NPC: team 1 en 5 thuis; team 6 en 7 uit
Muntenboulen; aanvang 13:30 uur
NPC: team 8 thuis
NPC: team 3 en 4 thuis; team 2 uit
clubkampioenschap tripletten 2019
Muntenboulen; aanvang 19:30 uur
NPC: team 6 en 7 thuis; team 1 en 5 uit
clubkampioenschap tripletten 2019
NPC: team 8 thuis
NPC: team 3 en 4 thuis
clubkampioenschap tripletten 2019
NPC: team 1 en 6 thuis; team 5, 7, 8 uit
Muntenboulen; aanvang 13:30 uur

maandag 18 februari

19:00

NPC: team 2 en 3 thuis; team 4 uit

donderdag 21 februari
zaterdag 23 februari

19:00
11:30

clubkampioenschap tripletten 2019
NPC: team 5 en 7 thuis; team 1 en 6 uit

maandag 25 februari

19:00

NPC: team 2 thuis

donderdag 28 februari
vrijdag 1 maart
zaterdag 2 maart
maandag 4 maart

19:00
19:00
11:30
12:30

clubkampioenschap tripletten 2019
Muntenboulen; aanvang 19:30 uur
NPC: team 8 thuis
Carnavalstoernooi; aanvang 13.00 uur

Ad Ketelaars
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vrij boulen
1e vrijdag

NJBB
beperkt vrij boulen

3e zondag
geen vrij boulen
vrij boulen
1e vrijdag
vrij boulen
geen vrij boulen
vrij boulen
3e zondag
beperkt vrij boulen
vrij boulen
beperkt vrij boulen
vrij boulen
1e vrijdag
geen vrij boulen

