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De oprichting van ‘t Buutje: 4 april 1976  

 
Reeds enkele jaren vóór de 

officiële start van de club 

werd door een groepje 

Boxtelaren het Jeu de Boules 

regelmatig gespeeld. Tijdens 

een vakantieverblijf in de 

buurt van Bordeaux waren zij 

in een toernooi tegen Franse 

spelers zo succesvol, dat ze 

prompt besloten om dit 

boeiende spelletje ook in 

Boxtel te gaan introduceren. 

Op 4 april  1976 werd door 

hen de eerste Boxtelse jeu de 

boulesclub opgericht. Ze 

dachten, dat ze ook de eerste 

zouden zijn in Nederland, 

maar in werkelijkheid waren 

er toen al twintig in het land 

van mest en mist en vuile 

koude regen. De NJBB, de 

Nederlandse Jeu de Boules 

Bond werd reeds op 1 

september 1972  opgericht! 

Als naam van de eerste 

Boxtelse boulesclub werd gekozen:  

Premier Club de Petanque de Boxtel ‟t Buutje, ofwel P.C.D.B. 't Buutje . 

Petanque is de naam van het specifieke soort boules-spel, dat het meest 

verbreid is, zowel in Frankrijk als daarbuiten. Het Buutje werd opgericht 

door: Ad van der Weide, Leo van der Weide, Peter van der Weide, Piet 

Jan Hagenaars, Henk van Doremalen, Paul van Alphen, Jack van Geel, 

Jan Goossens,  Paul Strik, Kees Voermans en Jan Voermans. Een 

illuster Boxtels gezelschap. Er werd gespeeld bij café De Nieuwe 

Ketting, bij „het Biemenneke‟. 

Cor Janssen, Piet-Jan Hagenaars 

en Kees Voermans 
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Enige archiefstukken uit 1976, die bewaard zijn gebleven:  

Het eerste bankafschrift en een kladje van de penningmeester 
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Ode aan de oprichters 

Bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum van 't Buutje heeft Emanuel 

van Amelsvoort, de hofdichter van ‟t Buutje, de volgende Ode 

geschreven voor de oprichters: 

 

 

En zo ontstond ’t Buutje  
Ze brachten zon mee  

in de kleur van hun ontspannen lijven.  

Weer hadden ze het paradijs bezocht,  

een jaarlijkse reprise  

in een tijdloos ritme van bestaan.  

 

Ze keerden huiswaarts,  

dronken van impressies  

en met de gloed van warm zijn  

nog in de lome leden.  

Nu in een andere versnelling,  

niet afgestemd op productiviteit.  

Ze zagen op tegen de grauwe dagen,  

de sleur die als een matte mist  

over het leven hangt,  

en ... wat de krant  

voor nieuws te bieden heeft.  

Ze huiverden van  

E-mails, voicemails, faxen,  

van de commercials en de discosound,  

gepreekte zegeningen  

van een te snel bestaan.  

Hun mond nog steeds gevuld  

met smaak van ambrozijn,  

gefilterd vocht van zoete druiven,  

de tinteling nog op de tong  

van knoflook en exquise kazen. 
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Ze brachten zon mee  

uit een ander leven,  

geschilderd vaak,  

bezongen en bedicht.  

Het wonderlijke licht  

dat speelt in kleine dorpen  

waar pleinen zijn gevuld  

met een verstilde rust.  

Het wonderlijke licht  

dat als een symfonie  

akkoorden strooit over  

de uitgestrekte landerijen.  

 

Ze brachten zon mee  

die de rimpels doet versterven  

van autochtone typen  

die op de dorpspleinen  

hun schaduw zien getekend  

op het vlakke zand.  

Bijeen gezeten, weinig woorden  

En knikkend naar degene die  

zijn bal over de meters gooien moet  

totdat zacht tikkend  

de ligplaats wordt bepaald.  
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Het jeu de boules, in zon geboren  

behoeft geen luxe decor,  

geen kostbaar oppervlak  

als bij het spel dat door zijn naam  

aan hoge zeeën schijnt ontleend,  

geen investeringen die groter zijn  

dan één glas wijn.  

 

De plaats bepaalt het spel  

en de bEsscheidenheid de ruimte.  

De regels zijn geboren  

in vriendschap en in de vreugde  

van het spelen zelf.  

 

Ze brachten zon mee  

en de weerspiegeling daarvan  

vertoonde zich in exponenten  

van zomers samenzijn.  

 

Vanuit herinnering  

was toen het spel geboren  

dat levend houdt,  

dat vrienden maakt  

en iets vertelt van  

onbezorgd met elkaar genieten.  

 

En zo onstond 't Buutje,  

premier club de pétanque,  

nu vijfentwintig jaar geleden. 

  

Emanuel van Amelsvoort 2001 
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1977 

 
Opening van de boulesbaan bij Cafe De Nieuwe Ketting 

Op 23 april 1977 werd de boulesbaan bij café De Nieuwe Ketting 

officieel geopend door burgemeester Pesch en wethouder Hans van 

Hellemondt. Onderstaande foto is overgenomen uit Brabants 

Centrum.  

 
 

 
 

 
 
Terugblik van Brabants Centrum op de opening van de 
eerste jeu de boulesbaan in Boxtel 
In de reeks ‘De oude Glorie’ publiceerde Brabants Centrum 
een terugblik, waarin de officiële opening van de eerste jeu 
de boules baan in Boxtel werd gememoreerd. Hieronder ziet 
u een kopie van dit artikel en van een vergeelde foto. 
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OP DE FOTO: Met een welgemikte worp van de 
burgemeester wordt de baan bij het toenmalige café De 
Nieuwe Ketting in gebruik genomen. Van links naar 
rechts Jan Goossens, Gied Segers, wethouder Hans van 
Hellemondt, Leo van der Weide (half zichtbaar), 
burgemeester Paul Pesch, Kees Voermans (half 
zichtbaar), Peter van der Weide en Ad van der Weide.  

Officieel te Boxtel gestart in 1977 (opmerking van Frans Roefs: deze 
datum is onjuist, het moet zijn 1976) maakt het spel 'petanque' in het 
perspectief van het magische jaar tweeduizend nog altijd een 
periode van grote groei en bloei door. Overigens beoefenden tal van 
Boxtelse ingezetenen en inwoners van de eerder vermelde 
buurdorpen tijdens vakanties over de landsgrenzen - met name 
vooral in Frankrijk - al verscheidene jaren eerder dit balwerpspel. 
Waar de Fransen met hun aangeboren joie de vivre al sinds jaar en 
dag of al sinds 's mensen heugenis en wellicht al vanaf de grijze 
oudheid jeu de boules als ontspanningssport bij uitstek beoefenden, 
is het tekenend voor de pas halverwege twintigste eeuw geleidelijk 
aan het calvinistische keurslijf ontworstelde en naar meer 
leefvrijheid hunkerende Nederlanders, dat deze pas na de tweede 
wereldoorlog ontspanningsvormen van hun minder bekrompen 
zuiderburen durfden overnemen. Maar goed, in de jaren zestig en 
zeventig zag men meer en meer landgenoten van ons, bij 
strandvakanties vooral, bezig met jeu de boules. Heel merkwaardig 
overigens dat dit toen pas gebeurde, want het spel was in geen enkel 
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opzicht méér frivool dan de hier in het zuiden des lands al zo lang en 
hevig populaire sportieve volksvermaken als 'ijzeren bollen' of 
'steentje ketsen', terwijl onze vooral noordelijk wonende landgenoten 
zich toch ook al zo lang verlustigden in het de eerzaamheid zelve 
zijnde balspel 'klootschieten'. 
Hoe dan ook, medio jaren zeventig gingen in Boxtel reeds stemmen 
op dat hier ter plaatse op korte termijn een speelveldje zou worden 
aangelegd voor het elders al zo vaak als gezellig en 
vriendschapsbevorderend ervaren jeu de boules. Bij verschijning 
van dit artikel in Brabants Centrum is het - op een weekje na - 
precies twintig jaren geleden, dat naast het toenmalige café De 
Nieuwe Ketting aan de Bosscheweg (thans De Bourgondiër) een 
gloednieuwe baan voor deze te introduceren sportvorm officieel kon 
worden geopend. Burgemeester mr. Paul Pesch en zijn wethouder 
van sportzaken Hans v. Hellemondt kwamen gezamenlijk de 
openingsceremonie verrichten via de onthulling van de clubnaam 
'Premier Club de Petanque de Boxtel 't Buutje'. Mr. Pesch maakte 
in zijn begeleidend toespraakje duidelijk, dat in Boxtel op het gebied 
van sport en recreatie bij alle grote reeds ondernomen en nog te 
ondernemen zaken het gewone spel beslist niet zou mogen worden 
vergeten. Kees Voermans haakte als voorzitter van 't Buutje op die 
woorden in door de hoop en verwachting uit te spreken, dat het door 
zijn club gegeven voorbeeld in brede kring navolging zou krijgen. En 
aldus is geschied. Op de eerste plaats heeft 't Buutje zelf zich bij 
Paviljoen Molenwijk riant en wel aan de rand van het Leysenven een 
aanzienlijk ruimere accommodatie geschapen. Daarnaast heeft deze 
club in de eerste jaren na de oprichting veel tijd, begeestering en 
energie gestoken in het op tal van plaatsen elders in Boxtel 
propageren van het spel petanque. Dat gebeurde zelfs bij be-
jaardencentra, met als resultaat dat Huize Emmaus voor zich zelf 
een jeu de boulesbaan liet aanleggen. Graag ook werd gebruik 
gemaakt van de instructies door 't Buutje om de meest vitale 
bewoners de fijne kneepjes van het vak zo goed aan te leren, dat een 
tijd lang intensief van de nieuwe baan gebruik werd gemaakt. Als 
bijzonderheid mag nog worden aangemerkt, dal de beste resultaten 
zowaar werden geboekt door bewoners die in leeftijd de negen 
kruisjes reeds ruimschoots waren gepasseerd, zoals de seniorentop-
pers v.d. Broek en Hendriks. De eerste petanque-club van Boxtel 
heeft het verder gepresteerd om tijdens grote plaatselijke 
volksfestijnen, zoals de jaarlijkse centrumactiviteiten van Boxtel 
Vooruit, wedstrijden voor de gehele bevolking te organiseren. 
Hieruit vloeiden ettelijke vertakkingen van deze balsport voort in de 
richting van instellingen, buurtschappen, café's en zoal meer. Bij 
wooncentrum Stapelen liet men de kasteeladel van weleer zelfs 
opdraven om de nieuwe vorm van 'vermaeck' ruim baan te geven. 
Van grensoverschrijdende betekenis is de introductie van jeu de bou-
les in toernooivorm te Esch gebleken. Al jarenlang wordt daar 
kalendervast een concours georganiseerd waarbij het gehele 
dorpscentrum gebruikt wordt voor de aanleg van wedstrijdbanen. 
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Uit alle hoeken van het land komen de liefhebbers hier op af. En 
geen wonder, want misschien wordt nergens in ons land een betere 
entourage in de bijbehorende bourgondische sfeer gevonden als 
daar. En wat te denken van de grootschalige wijze waarop 
zustervereniging 'De Walnoot' de beoefening van deze volkssport 
heeft aangepakt. Na enkele jaren opzij van het gelijknamige 
gemeenschapshuis gebould te hebben, presteerde het deze danig 
door het petanque-virus besmette club (met enkele nationaal en 
internationaal verrassend scorende leden ook) om niets meer of 
minder dan een jeu de boules paleis - overdekt en van groot formaat 
van de grond te brengen. In 1992 werd deze prachtige accommo-
datie door de toenmalige voorzitter van de Sportraad Boxtel, Broer 
v. Houtum, officieel geopend. Zo blijkt maar weer, dat een balletje -
mits goed opgeworpen - aardig rollen kan! 
 

 

 

Een propagandacommissie! 

Commissies werden ook toen al voor van alles en nog wat in het 

leven geroepen. Het zorgt voor praat en dat geldt in ieder geval als je 

het verslag leest van de Propaganda-commissie. Het was een grap, 

die niet bij iedereen in goede aarde viel. 

NB in die tijd werd er nog geëxperimenteerd met een nieuwe 

spelling, bijvoorbeeld kommissie i.p.v. commissie. 

 

Verslag van de propaganda-kommissie "Jeux de 
Boules-'t Buutje".  
Het is in dit verslag .slechts mogelijk om een deel van de activiteiten te 

belichten van het vele werk wat de propaganda-kommissie in korte tijd heeft 

verricht om het jeux de boules-spel wat meer bekendheid te geven. 

Als we terug kijken naar de afgelopen periode waarin we werkelijk alles 

op alles hebben gezet, dan stemt het ons tot grote dankbaarheid dat we dit 

zware werk nog in goede gezondheid hebben mogen doen. Een opsomming 

van alle werkzaamheden zou te ver voeren, echter een uitzondering willen 

we maken voor het literatuur-onderzoek, wat door de werkgroep 

"propaganda Jeux de Boules" werd verricht. — Aangezien hierbij 

opmerkelijke resultaten zijn geboekt. De werkgroep heeft in onderlinge 

taakverdeling en met grote nauwkeurigheid, de persberichten gevolgd 

omtrent de ontwikkeling van het jeux de boules binnen de E.E.G., 

alsmede de Ierse Republiek. In "La Stampa" van 15 november werd 

gewezen op een recent proefschrift van Gioncarli di Carlo met betrekking 

tot de oogspierbelasting bij tireren met zuid-oostenwind. 
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Wij meenden dat dit onderwerp dermate belangrijk zou zijn dat we Dhr. 

C. Voermans hebben verzocht om namens en op kosten van de vereniging 

naar Rome te reizen waar hij een gesprek mocht hebben met Gioncarli di 

Carlo zelf. Tijdens het vijfdaagse bezoek van de heer C. Voermans aan 

Italië is veel blootgelegd van zaken waar hij hier thuis minder de 

gelegenheid voor vindt. Hij heeft daarmee het jeux de boules spel en zichzelf 

een grote dienst bewezen.Uit het literatuur-onderzoek is verder gebleken 

dat er geen literatuur bestaat op het gebied van het jeux de boules. Wij 

stellen ons daarom voor om een kommissie in het leven te roepen die zich 

in overleg met de propaganda-kommissie toelegt op het schrijven van 

artikelen over het jeux de boules. 

De heren A. v.d. Weide en P. Hagenaars hebben zich inmiddels bereid ver-

klaard de eerste drie standaardwerken voor hun rekening te nemen te weten: 

"pointeren op zachte ondergrond" en "Is jeux de boules een topsport?", 

"Laag op laag op laag op laag......" , vooral dit laatste artikel over de 

laagsgewijze opbouw van onze baan, belooft omvangrijk te worden.  

U zult begrijpen, dat we vooruitlopend op deze verantwoording onkosten 

hebben gehad, waarvan nota's zullen worden overlegd. 

We hopen daarvoor  een  beroep te kunnen doen op de klubkas. 

 

Dhr. C. Voermans 

retour-vlucht Rome ƒ.837,00 

verblijfskosten Italië              ƒ. 627,03 

Dhr. P. Strik 

een  keer  reiskosten  Amsterdam  ƒ.  18,00   

een  tekentafel   ƒ. 995,00 

 

Dhr. P. van Hoeckel 

een jaarabonnement op "Plan" ƒ.   55,00 

een jaarabonnement op de Volkskrant ƒ.  138,25 

een typemachine IBM  ƒ. 1673,00 
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Vervolgplannen 

- Kontakten met andere verenigingen door bezoek aan officiële 

evenementen (zoals bijv. de nationale jeux de boules wedstrijden in 

het Amsterdamse bos). 

 

- Aanvragen spreekuur burgemeester Boxtel om nogmaals te 

verzoeken om een lokatie in de dorpskern (Markt!). 

 

- Gemeenschappelijk bezoek aan een vereniging elders (bijv. Noord-

Frankrijk) waarvan verslag wordt gedaan in lokale pers (vergelijk 

de fietstocht van H. van Bilzen in Friesland). 

 

- Stimuleren van niet-leden tot meespelen op deze avonden. 

 

Hopende op een spoedige afwikkeling van een en ander tekenen met 

hoogachting, 

 

 

 

 

 

 

C. Voermans 

P. Strik 

P. van Hoeckel 
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Het triplet Wim van 

Wel deed het in de 

competitie niet 

slecht: een derde 

plaats was het 

resultaat. Op de 

achtergrond haalt 

Kees Voermans 

gehurkt uit voor een 

uitgekiende worp. 

 

1978  

 
’t Buutje organiseert toernooien 

Op 16 mei 1978 werd de vereniging lid van de Nederlandse Jeu de 

Boules Bond, de NJBB. ‟t Buutje was meteen al zeer actief en trad 

regelmatig naar buiten. Het boulen in Boxtel werd gepromoot door op 

één dag zowel een recreatief toernooi als wedstrijden voor de Nationale 

Competitie te organiseren. In het Brabants Centrum kwam de volgende 

actiefoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leden van 

‟t Buutje 

zagen er niet 

tegenop om 

met een bus 

van de Mol-

Pelikaan naar 

Middelburg af 

te reizen om 

daar aan een 

toernooi deel 

te nemen. 
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1979 

 
Hieronder ziet u de notulen van de algemene ledenvergadering op  

5 maart 1979, waarin enkele opmerkelijke besluiten zijn genomen. 
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Ook vrouwen mogen lid worden van ’t Buutje 
Vele leden van ‟t Buutje denken, dat alleen mannen lid mogen worden 

van onze club. Lees punt 4 van bovenstaande notulen en u komt tot een 

andere conclusie. Formeel is het besluit om ook vrouwen toe te laten tot 

de club nooit herroepen en dus nog steeds van kracht, maar een bestuur, 

dat daadwerkelijk vrouwen zou toelaten mag vrezen voor zijn leven. 

 

Jan Snellaars reeds in 1979 aangenomen als lid 

Bij punt 5 ziet u het besluit vermeld, dat Jan Snellaars en Jan van de 

Brandt  zijn aangenomen als lid. Helaas is dit archiefstuk te laat boven 

water gekomen, anders had ´t Buutje het zilveren jubileum van Jan 

Snellaars bij onze club reeds in 2004 gevierd in plaats van in 2005. 

Sorry voor deze misser Jan. Evenals ook een goede bouler, zoals jij, niet 

bij iedere tireeractie een carreau produceert, zo is ook een amateur-

archivaris een feilbaar mens.  

 

Zoeken naar een nieuwe accommodatie 

Er werd vanaf 1979 naarstig gezocht naar een betere accommodatie voor 

de club. Het bestuur trad regelmatig in overleg met ambtenaren van de 

gemeente, maar ambtelijke molens maalden ook toen erg traag. Men zag 

uit naar een particulier terrein en ging praten met de heer Niek van 

Hellemondt. 

 

Clubavond verschuift van donderdag naar dinsdag 

De dinsdagavond als de heilige avond van „t Buutje, waar niemand aan 

mag komen is reeds in 1979 ingevoerd. Donderdag zou ook niet klinken 

in de volgende regel van het clublied „wat er ook dinsdag is‟ 

 

1980  

 
Overstap naar Molenwijk  
De overstap naar Molenwijk is gemaakt. Paul en Elly van Hellemondt 

zouden tot 2001, één en twintig jaar lang dus, de gewaardeerde gastheer 

en gastvrouw van ‟t Buutje blijven. Er werd hard gewerkt aan de creatie 

van een perfecte en prachtig aan het water gelegen boulesbaan, de 

mooiste van het land.  
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1981  

 
Opening van de nieuwe clubbaan bij Molenwijk 

Op 8 mei 1981 is de nieuwe clubbaan bij paviljoen Molenwijk te Boxtel 

officieel geopend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprichting van ‘Het Essche Boeltje, spelen na de Hoogmis 

Op vrijdag 25 september richtten Jan Snellaars en Koen Pillot in het 

Essche café „De Twee Zwaantjes‟ petanquevereniging „Het Essche 

Boeltje‟ op. Jan en Koen zijn ook lid van ‟t Buutje. De Essche 

wethouder van der Zanden verrichtte de openingshandeling: hij schoot 

met een boulesbal op een champagnefles en het was meteen raak. De 

fotograaf was perplex. Hij had zijn toestel nog eens niet in de aanslag. 

Er werd aanvankelijk gespeeld na de hoogmis. Ieder jaar werd een open 

De nieuwe 

clubbaan aan 

het Leijsenven 

te Boxtel 

Een actiefoto, 

gemaakt op het open 

Boxtels toernooi, dat 

‟t Buutje op 10 

september 1981 

organiseerde 
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toernooi georganiseerd, aanvankelijk op provisorisch ingerichte banen 

nabij het dorpscafé. Het deelnemertal groeide echter explosief, zodat 

steeds meer provisorische banen aangewezen moesten worden in het 

hele dorp. Het is een landelijk bekend dorpsfestijn geworden.   

 

1982 

Baanverlichting en banken in Molenwijk 
Op 14 juni 1982 werden 

een baanverlichting  en 

banken bij de baan 

aangebracht. Deze is geheel 

bekostigd door de toen 

slechts 24 leden tellende 

club! 

Kosten f. 996,78  

 

 

 

 

 

1983 

 
’t Buutje neemt steeds meer deel aan toernooien 

‟t Buutje schitterde op allerlei toernooien in den lande. Één triplet 

speelde mee in de tweede klasse van de NJBB op nationaal niveau, twee 

tripletten namen deel op zonaal niveau. Het Keistamperstoernooi werd 

wederom georganiseerd. Drie tripletten van „t Buutje  namen deel aan 

het boulestoernooi van Plop uit Uden. Er kwamen 3 nieuwe leden bij ‟t 

Buutje: Piet van Oers, Frans van de Braak en Koen Pillot.  

 

Familietoernooi 

Er werd voor het eerst een familietoernooi georganiseerd, de voorloper 

van de boulesmarathon. Natuurlijk zorgde Piet van Oers als kersvers lid 

voor wat publiciteit door een mooie foto in zijn Brabants Centrum. 
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Een beeld van een gezellig familietoernooi, zoals er nog vele zouden volgen. 

 

1984 

 
Boulen in een manege 

Voor het eerst werd er ook op winteravonden gebould. Dit deed men 

toen nog op de maandagavonden in de manege van Eduard Clercx in 

Lennisheuvel voor een huurprijs van f. 25, - per avond + f.2,50 per 

deelnemend lid. Pas later werd het de dinsdagavond. Er hing een stevige 

paardengeur, waar sommigen een beetje high van werden. Het was er 

aftands, maar toch had het iets. Ondanks ons aandringen heeft Eduard 

nooit veel aandacht geschonken aan hygiëne. Soms zagen we de flessen 

met sterke drank heen en weer wiegen door de muizen, die ertussen 

liepen! Het deerde Eduard niet. Hij nam er regelmatig een slok van. 

 

Keistamperstoernooi daverend succes 

‟t Buutje organiseerde reeds enkele jaren het Keistamperstoernooi op de 

boulesbaan en op de lanen en paden van Molenwijk. Het werd een 

daverend succes, getuige de hier volgende beelden uit het archief van 

Piet van Oers. 
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Een zinderende finale. Is hier de zoon van Jaap den Boer in actie? 
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 Jan Snellaars voert het woord bij de onthulling van „De Kei‟, die heden 

ten dage nog steeds markant aanwezig is bij de boulesbaan aan het 

Leysenven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het archief vond ik bovenstaande herinnering aan een vervelend 

incident bij het Keistamperstoernooi. 
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Deelname aan de nationale competitie 

Aan de competitie van de NJBB werd dit jaar deel genomen door twee 

teams: 

Team 1: Cees van Schaaijk, Jan Snellaars en Wim van Wel. (landelijke 

competitie 1
e
 klasse) 

Team 2: Jaap den Boer, Wim Verzijden en Ton Wagenaars (zonale 

competitie 2
e
 klasse) 

Leden van het eerste team (Cees, Jan en Wim) vertellen graag sterke 

verhalen over de beginjaren, waarin zeer enthousiast werd deelgenomen 

aan de nationale competitie en hoge ogen werden gegooid. Zo gaat het 

volgende verhaal: 

 

Sterke verhalen van competitiespelers 

De plaats van handeling was Friesland. Jan Snellaars reed met zijn 

eerste tweedehands Volvo en was hier heel trots op. Problemen 

onderweg met de versnellingsbak gooiden echter roet in het eten. Zo nu 

en dan moest de trots van Jan duwend worden voortbewogen. Ook 

moest nog regelmatig gestopt worden om te eten of om te ontlasten na 

het copieuze eten. Het Boxtelse triplet kwam veel later dan verwacht ter 

plekke van het boulesfestijn aan. 

In die tijd was het overigens bij een toernooi niet ongebruikelijk, dat de 

beker van het winnende team werd gevuld met jenever en ter plaatse 

door de deelnemers werd leeggedronken. Wim van Wel had zich soms 

ook al vóór de finale tegoed gedaan aan het edele nat. Hij had er dan 

veel moeite mee om bij het pointeren niet uit de cirkel te vallen. Wim 

vroeg aan Piet van Oers: „Hou me even vast aan mijn schouder Piet, 

terwijl ik pointeer, want anders val ik misschien om.  

 

Familiedag op Landgoed Velder 

Winnie Snellaars, Cees van Schaaijk en Ton Wagenaars hebben dit jaar 

een familiedag georganiseerd op landgoed Velder. Er was ook een 

speciaal programma voor de kinderen. Eigen bijdrage: f. 7.50 per 

volwassene en f 3.50 per kind. 

 

1985 

 
Introductie van het Kersttoernooi 

In dit jaar is er om organisatorische redenen in de zomer geen 

familietoernooi gehouden. In plaats hiervan organiseerde „t Buutje op 15 

december een kersttoernooi voor de leden en hun huisgenoten. Voor de 

kinderen werd een apart toernooi gehouden. Er werd gezorgd voor flink 
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wat kerstsfeer en een mooi gevulde prijzentafel. Het was een geslaagd 

feest, waarop Jaap Remmers als organisator heel trots kon terugkijken. 

 

Piet van Oers werft  met succes nieuwe leden voor ‘t Buutje door een 

artikel in Brabants Centrum  

In de notulen lezen we, dat de club er financieel slecht voor stond: nog 

slechts een banksaldo van f. 164,40. Een tiental leden waren slechts in 

naam lid. De ledenlijst werd geschoond. Piet van Oers zorgde voor een 

pakkend artikel in BC. In de daarop volgende zomer kwam er nieuwe 

aanwas van zes leden.  
 
Brabants Centrum 21 maart 1985 

"Buutje" toernooiwinnaar in Geldrop 
Een warm onthaal in een kille manege te Geldrop viel zondag de 
afvaardiging van jeu de boulesvereniging 't Buutje uit Boxtel ten 
deel tijdens de prijsuitreiking. Het triplet Jan Snellaars, Cees van 
Schaaijk en Piet van Oers verraste vriend en vijand door als 
toernooiwinnaar de hoogste eer op te eisen. 
 
In de bak werd op het scherp van de snede strijd geleverd met 
gerenommeerde beoefenaars van het pétanque-spel. Totaal 64 
tripletten leverden strijd in het goed georganiseerde en soepel 
verlopen toernooi van zustervereniging De Lammen Errem. Via twee 
overwinningen in de voorronde drong 't Buutje door tot de A-poule. 
Ook daarin bleef het Boxtelse triplet vier maal ongeslagen, evenals 
het driemanschap Voets van 't Dupke uit Sint Michielsgestel. De 
finale tussen Boxtel en Gestel resulteerde aanvankelijk in een 
aanzienlijke voorsprong voor de vertegenwoordigers van ’t Buutje 
(8 - 2), maar die stand leidde de ommekeer in. 't Dupke vocht 
verbeten terug en slaagde erin op vrijwel gelijke hoogte te komen, 
't Buutje behoedde zich echter voor de gevreesde knieval en bleef 
in deze fase van de spannende finalepartij koel overeind, 't Dupke 
werd uiteindelijk met 15-11 door Boxtel afgetroefd. Behalve de 
eerste prijs als winnaar van de A-poule ging een schitterende trofee 
in brons voor de algemeen kampioen mee naar Boxtel. Bepaald niet 
onverdienstelijk was ook het optreden van het Buutje-triplet 
Winnie Snellaars - Hannie v. Schaaijk -Piet van Bragt. In de C-poule 
eindigde deze combinatie op de zesde stek, nadat eerder een 
gelijke strijd was uitgevochten met boulers van zelfs wereldfaam. 
Weer 't Dupke stond tegenover Boxtel. De WK-gangers bleven ternau-
wernood overeind: 13-12. 't Buutje gaf zondag in Geldrop na-
drukkelijk blijk van zijn aanwezigheid. Als de weersomstandigheden 
het toelaten start de vereniging binnenkort weer met de wekelijkse 
oefenavonden op dinsdag. De prachtige boulesbaan in de pittoreske 
omgeving van paviljoen Molenwijk laat best nog wat meer 
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pétanque-spelers toe. Tot zolang de winter zijn plaats niet 
daadwerkelijk heeft ingeruimd voor de lente, wordt het jeu de 
boulespel op maandagavond bedreven in manege Boseind. Een 
balletje mee (op)gooien voor "t Buutje kan geen kwaad. 
Versterking van het ledental evenmin. 

 

1986  

 
Gouden tijden: De club bloeit en boeit als nooit tevoren 

Het gaat weer goed met ‟t Buutje! De accommodatie aan het Leijsenven 

werd uitgebreid van 7 naar 9 banen. Het Keistamperstoernooi 

was weer zeer geslaagd en in Manege Boseind werd weer het 

Kersttoernooi gehouden. Deelnemers aan de bondscompetitie waren: 

Tweede klasse: Jan Snellaars, Wim van Wel en Piet van Oers 

Derde klasse: Theo Schoenmakers, Wim Versantvoort en Hans van der 

Zanden. Zij konden zich in hun afdeling goed handhaven.  

 

De eerste Mosselavond 

Voor het eerst werd door Paul van Hellemondt voor ‟t Buutje een 

mosselavond verzorgd op Molenwijk als tegenprestatie voor jarenlange 

klandizie. Dit werd een succes vooral door spontane of goed voorbereide  

acts van clubleden, door gezang en dichtkunst. 

 

Piet van Bragt, Piet van Oers en Koen Pillot succesvol in het 

fruittoernooi te Zaltbommel 

Op de volgende pagina een artikel uit Brabants Centrum over dit 

bijzondere triplet. 
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't Buutje primus in fruittoernooi 
Het triplet Piet van Bragt - Piet van Oers - Koen Pillot van jeu-de-
boulesvereniging 't Buutje uit Boxtel heeft zondag met succes deelgenomen 
aan het ,,fruittoernooi" van zustervereniging Jeu de Bommel uit 
Zaltbommel. 

De Boxtelse afvaardiging ging met de hoogste toernooi-eer strijken 
en kreeg uit handen van burgemeester J, Postma de wisselbeker 
uitgereikt, die door het gemeentebestuur van Zaltbommel be-
schikbaar is gesteld. Het toernooi bracht 42 tripletten in actie. Het 
Boxtelse trio kwalificeerde zich voor de A-poule dank zij twee over-
winningen in de voorronden. Met overmacht op zowel het terrein van 
pointeren als tireren bleef men ook alle tegenstanders in de drie 
poulewedstrijden de baas. Ongeslagen lieten v. Bragt - v. Oers - 
Pillot een saldo noteren van + 27, hetgeen royaal voldoende bleek 
voor de eindzege. Behalve de wisseltrofee aanvaardde het Boxtelse 
triplet de thuisreis met 30 kg appelen in haar bagage. 

Op de tweede plaats eindigde het triplet Moonen van de Achtse 
Barrier, eveneens ongeslagen doch met een eindscore van + 14. De 
derde stek bezette het triplet Bambacht van Treize Points uit 
Utrecht, favoriet voor de eindzege, maar door 't Buutje in een zeer 
spannende strijd met 13 - 10 teruggewezen. 
Het toernooi muntte uit door zijn gezellige en gemoedelijke sfeer. 
Bovendien door de ingenomenheid, waarmee alle pétanque-spelers 
het zakje appelen in ontvangst namen. Op die manier werd de 
toernooititel in Zaltbommel zondag alle eer aangedaan... 
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1987 een zeer goed boules-jaar!  

 
’t Buutje krijgt statuten en laat zich inschrijven bij de  

Kamer van Koophandel 

In juni 1987 liet de vereniging voor de prijs van enkele flessen wijn 

statuten vastleggen door Huub van Susante. Ook werden nu alle leden 

voortaan bij de bond gemeld en wel om 2 redenen: 

1. Licentie voor elk lid voor alle toernooien van de NJBB 

2. WA-dekking voor de club 
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Een nieuw fenomeen: De Boulesmarathon 

Op 28 juni organiseerde ‟t Buutje voor het eerst een boulesmarathon 

voor leden, familieleden, vrienden en kennissen. Deze kwam in de plaats 

van de Familiedag. Om 05.30 uur reeds werd met inschrijven begonnen. 

Om exact 06.00 uur werd gestart en er werd doorgespeeld tot zes uur ‟s 

avonds. Na twee wedstrijden stond het ontbijt klaar! Heerlijk! In de loop 

van de dag werd haring met aquavit aangeboden door Paul van 

Hellemondt. Ook de lunch en het diner met vervolgens de prijsuitreiking 

waren feestelijke hoogtepunten van de dag. Veel mannen hadden flink 

wat borrels op en werden ‟s middags wat landerig, zodat de kansen van 

de dames in de strijd keerden. Het succes van de boulesmarathon was 

van dien aard, dat het een traditie zou worden van vele jaren. Hieronder 

foto van de prijsuitreiking uit het archief  van Piet van Oers.  

 

 
 

De prijsuitreiking op de boulesmarathon van 28 juni 1987 
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Besluit om de omvang van de club te limiteren tot 40 leden 

Dit jaar heeft de ledenvergadering het besluit genomen om de omvang 

van de club te limiteren tot 40 leden met als motief het behoud van de 

onderlinge band en sfeer. ‟t Buutje telde toen 31 leden.  

 

Oprichting van onze zuster-boulesclub Lundi-Soir 

Het Kersttoernooi werd dit jaar georganiseerd  in manege De 

Sluiperman (bij Jeanetje) te Schijndel. Het was bij dit toernooi, dat een 

aantal partners van Buutje-leden besloten hebben een eigen dames-

boulesclub op te richten. Leden werden geronseld en op een bierviltje 

geschreven. Zij toonden de mannen niet nodig te hebben om eens af en 

toe te kunnen boulen en richtten „Lundi Soir‟ op. De naam is afgeleid 

van het oorspronkelijke tijdstip van de clubavond, nl. de maandagavond. 

Momenteel spelen de dames ‟s zomers op de woensdag middag en ‟s 

winters op de woensdagavond. 

 

’t Buutje bereikt het Brabants Dagblad 

Berichten over de verrichtingen van ‟t Buutje bereikten in dit jaar zelfs 

de Brabantpers, dat op 25 juni 1987 het volgende artikel publiceerde: 

 

Buutje vooraan op Slot Zeist 

Het doublet Piet v. Bragt/Piet v. Oers van jeu de boulesvereniging 't 
Buutje uit  Boxtel heeft zondag op de tuinpaden van het Zeister Slot 
een tweede plaats behaald in de B-poule. In de finalepartij moest het 
Boxtelse tweetal het afleggen tegen het doublet Gunthermore van De 
Treffers uit Den Haag.  

Het met competitiespelers sterk bezette lustrumtoernooi van de 10-jarige 

Club de Pétanque Les Cailloux genoot met 120 teams een royale en zelfs 

internationale belangstelling. De keuze van het systeem maakte er een 

extra lange toernooidag van. In de drie wedstrijden van de voorronde 

kwamen v. Bragt en v. Oers in saldo één punt tekort om door te dringen 

tot de A-poule. De score van het Essche doublet Koen Pillot/Jan 

Snellaars was wel voldoende om de hoogste poule te bereiken. Blijven 

winnen is een vereiste om uiteindelijk in de eindstrijd van de vier poules 

te komen. Het koppel v. Bragt/v. Oers wist zich in dit met rijkelijk veel 

hemelwater gedoteerde toernooi op de eerste zomerdag tot in de 

finalepartij overeind te houden. Voor de maximale winst door 't Buutje 

in vijf poulewedstrijden werd een stokje gestoken door de Haagse 

Treffers. Het begon al te schemeren toen zondagavond de tweede prijs in 

de B-poule van het hoofdtoernooi kon worden uitgereikt aan het 

succesvolle doublet van 't Buutje.  
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1988  

 
Wintercompetitie in manege de Rekkendonken te Liempde 

Wintercompetitie 1988-1989 in manege de Rekkendonken te Liempde. 

In de jaarvergadering werd over een vervoersregeling gesproken. 

Liempde vond men toen kennelijk ver weg. Het hoorde nog niet bij 

Boxtel.   

 

Boulesmarathon weer een daverend succes 

 

 
 
De prijsuitreiking op de boulesmarathon van 26 juni 1988 

 

Kersttoernooi 

Kersttoernooi met de kinderen van leden erbij in manege de Slieperman 

te Schijndel, start om 12.00 uur, om 18.00 uur een warme maaltijd.  

Cees van Schaaijk zorgde voor heerlijke vis. 

 

Koperen jubileum 

Het koperen jubileum van ‟t Buutje werd op zaterdag 27 augustus 

gevierd met een toernooi op Molenwijk. Na afloop boden Paul en Elly 

van Hellemond een diner aan.  
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1989  

 
Uitwisseling met de boulesclub van Brugge 

‟T Buutje werd geïnviteerd om een weekendje te gast te zijn bij de 

Brugse club en mee te doen aan een toernooi. We waren natuurlijk niet 

opgewassen tegen het Vlaamse boulesgeweld. De stadsrondleiding o.l.v. 

een historicus en het bezoek aan het oudste Gentse café zal menigeen 

zich nog blijven herinneren. De Bruggenaren zijn ook met een 

afvaardiging naar Boxtel gekomen en vonden het erg plezant. 

 

Weer teug naar het paardenhuis van Eduard Clercx 

De wintercompetitie in manege De Rekkendonken te Liempde is niet 

goed bevallen. Men keerde voor de winterperiode 1989-1990 weer terug 

naar het vertrouwde nest bij Eduard Clercx. 

 

Boulesmarathon weer zeer geslaagd 

Hieronder een foto van de prijsuitreiking aan een illustere winnaar van 

de boulesmarathon. 

 

 
 

Nol Janssen, een bekende Boxtelse notabele uit Hal met minimale 

ervaring in het petanque, werd winnaar van de boulesmarathon en was 

zeer verguld met het boulertje van Jan Snellaars. 
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Nog steeds Keistamperstoernooi 

In 1989 was er ook weer het bekende keistamperstoernooi. Dat leverde 

het volgende beeld op in het archief van Piet van Oers. 

 

 
 
Piet van Oers pointeert met uiterste concentratie  op het keistmamperstoernooi. 

 

1990  

 
Grote schade aan de baanverlichting door januaristorm 

Na de beruchte januaristorm had de lichtinstallatie op Molenwijk erg 

veel geleden. Deze werd geheel vernieuwd. Ieder lid droeg f. 100, - bij 

in de kosten. De damesclub „Lundi Soir‟ schonk f. 150, - Totale kosten 

voor de baan inclusief bielzen, grondwerk en verlichting: f. 4272, - De 

penningmeester heeft toen f. 1000, - voorgeschoten! Dat deed Piet van 

Bragt gewoon, want voor ‟t Buutje had hij heel veel over. 
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1991 

 
Het eerste Boxtelse markttoernooi 

Dit jaar werd het Keistamperstoernooi verplaatst naar de markt van 

Boxtel. Het Boxtelse markttoernooi, waarvan de organisatie inmiddels is 

overgenomen door de collega‟s van petanque-club De Walnoot, is nu 

niet meer weg te denken uit Boxtel. De sfeer wordt bevorderd door de 

gezellige terrasjes eromheen. 

 

Nieuwe boulesclub in Helvoirt 

Enkele leden speelden mee in een toernooi van de nieuwe boulesclub in 

Helvoirt, waarvan het Buutje-lid Cees Haasbroek medeoprichter en 

voorzitter was.  

 

Weer een geslaagde boulesmarathon 

 

 
 
De prijsuitreiking op de boulesmarathon van 30 juni 1991 

 



35 

Frans Roefs, Jaap 

Remmers en Wim 

Versantvoort op één 

van de clubavonden 

in 1992 

1992  

 
’t Buutje heeft de buik vol van de nationale competitie van de NJBB 

Jan Snellaars, Cees van Schaaijk en Niek Landman  degradeerden in de 

bondscompetitie en besloten er definitief mee te kappen. Ook het tweede 

team zette er een punt achter. Reden: er werd te vaak gespeeld op een 

onsportieve wijze met „het mes op tafel‟. Dat past niet bij ‟t Buutje. 

 

Geen kersttoernooi meer,  maar nieuwjaarstoernooi 

In  De Slieperman te Schijndel werd een familie-nieuwjaarstoernooi 

georganiseerd. Na afloop koude schotel en warme ham. Hartstikke 

gezellig. 

 

Winterboulen in de nieuwe binnenaccommodatie van De Walnoot 

In de winter van 1992-1993 werd voor het eerst gespeeld in de 

binnenaccommodatie van JBV De Walnoot, een oud noodgebouw van 

een school achter gemeenschapshuis „De Walnoot‟. ‟t Buutje huurde er 

3 banen, maar mocht er vaak meerdere gebruiken. Het was er gezellig 

met de bar in het midden. De mix van kelder- en sigarenlucht vonden 

sommigen niet zo prettig, maar het was toch een hele vooruitgang na de 

barre jaren in het paardenhuis van Eduard Clercx. 
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Foto van JBC Treech 

1993  

 
Het Vrijthoftoernooi te Maastricht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestien leden van ‟t Buutje namen deel aan het Vrijthoftoernooi te 

Maastricht. De dames gingen ook mee. Die hadden op het einde van het 

twee dagen durend toernooi zowat alle pleintjes, terrasjes en modezaken 

van Maastricht gehad. Op de eerste avond werd er gezamenlijk 

gedineerd. Veel prijzen haalden we niet binnen, maar iedereen vond het 

voor herhaling vatbaar.  

 

In memoriam Wim Verzijden 

Op 7 juni 1993 overleed Wim Verzijden. Piet 

van Oers schreef mij over Wim het volgende: 

“Als boulesvriend heb ik Wim leren kennen als 

een sportief en integer persoon, die tijdens de 

clubavonden altijd ook een balletje over de 

school kon opgooien. Naarmate zijn gezondheid 

terugliep, was hij minder tussen de lijnen te 

vinden. Met zijn heengaan verloor de club een 

aimabel lid, die - letterlijk en figuurlijk - heel 

dicht bij 't buutje lag. In de loop der jaren zijn 

ons te veel van die leden ontvallen.” 
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Voorzitter Cees van 
Schaaijk van de jeu de 
boulesvereniging ’t 
Buutje overhandigt 
Henk van Sambeek 
het bronzen beeldje 
van de gehurkte 
bouler. Hij bleef 
zondag tijdens de 
marathon in tien 
wedstrijden 
ongeslagen 

Boulesmarathon 
In 1993 was er weer een zeer geslaagde boulesmarathon. De winnaar, 

Henk van Sambeek, kreeg de gebruikelijke trofee uitgereikt: het beeldje 

van een bouler van kunstenaar Jan Snellaars. Piet van Oers zorgde voor 

een foto en een vermelding in de rubriek „Sportcornertje‟. 

 

Brabants Centrum 9 juni 1993 

 

In de rustieke omgeving van het Leysenven in Boxtel heerste zondag 
reeds in alle vroegte veel bedrijvigheid. Al bij het ochtendkrieken 
hadden zich vijfenveertig deelnemers bij paviljoen Molenwijk 
verzameld om een balletje op te gooien tijdens de traditionele 
marathon van jeu de boulesvereniging ‟t Buutje. Rond de klok van 
06.00 uur werd een begin gemaakt met de eerste in een serie van tien 
wedstrijden. In een bijzonder amicale sfeer ontmoetten clubleden een 
aantal familieleden, vrienden en/of bekenden. De strijd op de prachtig 
gelegen banen bij paviljoen Molenwijk muntte uit door sportiviteit. Het 
spelen in steeds wisselende samenstelling van tripletten is kenmerkend 
voor de onderlinge verbondenheid die van deze marathon afstraalt. 
Het lukte uiteindelijk alleen clublid Henk van Sambeek ongeslagen de 
eindstreep te bereiken. Hij won negen wedstrijden en speelde er een 
gelijk. Twaalf uur nadat de eerste ballen aan het rollen waren 
gebracht droeg voorzitter Cees van Schaaijk van ‟t Buutje een fraai 
kleinood over aan de winnaar van de achtste marathon. Van Sambeek 
toonde zich erg verguld met het in brons gegoten beeldje van de 
gehurkte bouler. Bij het vervaardigen daarvan hebben de Essche 
klubleden Jan Snellaars en Jean-Jacques Smeijsters veel eer ingelegd. 
Na van Sambeek eindigde Cees van Schaaijk op de tweede plaats. De 
derde positie was voor Piet van Oers. Zij wonnen negen (+56) 
respectievelijk acht (+49) partijen. De belangrijkste overige plaatsen 
in het eindklassement werden ingenomen door: 4. Lou van Langen; 5. 
Bertha Heeffer; 6 Jo van Geel; 7. Will Robben; 8. A. van Geel; 9. Jan 
Vervoorn ; 10. Annie v.d. Heyden. 
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De zomertrofee 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De zomertrofee is een grote zware messing schijf. Deze is 
beschikbaar gesteld door Cees van Schaaijk en vakkundig 
bewerkt  door Jean-Jacques Smeijsters. In de rand wordt ieder 
jaar de naam van de winnaar van de zomercompetitie 
gegraveerd. Van de volgende gelukkigen zijn de namen 
vereeuwigd: 
 

1993 Cees van Schaaijk 
1994 Wim Marechal 
1995 Max-E.Heyden 
1996 Jan Snellaars 
1997 Jan Snellaars 
1998 Peter van Roosmalen 
1999 Michel Voermans 
2000 Emanuel Bertens 
2001 Peter van Roosmalen 
2002 Wim Verhulst 
2003 Niek Landman 
2004 Michel Voermans 
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1994  

 
In dit jaar een uitgave van f. 1146, - voor de verlichting van de banen. In 

1982 was hier al f. 996,78 voor uitgetrokken. De boulesmarathon en de 

mosselavond waren zeer geslaagd. Hieronder ziet u enkele impressies. 

 

Een gezellig 

onderonsje: staande 

met pilsje: Cees van 

Schaaijk en  Jan 

Vervoorn  

Zittend Jace van de 

Ven en ?. 

Op de achtergrond 

Michel Voermans en ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emanuel van Amelsvoort doet hier 

inspiratie op voor zijn acts op de volgende 

mosselavond 

 

 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louis Armstrong en Ella Fitzgerald, meesterlijke act van Jan Vervoorn 

en Tonny van der Heyden 

 

 
 

„Les deux Emanuels‟ 
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Een meesterlijke playback van Wim Marechal met dochter 
 

 
 
 

Ook de Sint was erbij 

tijdens de mosselavond 

John Halbert imiteert 
leden van de club 
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1995  

 
Piet van Bragt overleed 16 augustus 

1995 op 60-jarige leeftijd. Piet hield 

van de natuur, maar hij hield vooral 

van mensen. Hij heeft voor onze 

boulesclub, voor het onderwijs en 

voor de hele Boxtelse gemeenschap 

een grote betekenis gehad. Hij was 

de grote animator van de vaste 

clubavonden en van de clubfeesten. 

Aan hem danken we ook de tekst van 

ons clublied.  

 

Piet van Bragt-trofee 

Twee jaar na zijn overlijden, in 1997, 

werd op voorstel van Wim Marechal 

aan de winnaar van de 

wintercompetitie voor het eerst de 

Piet van Bragttrofee beschikbaar 

gesteld, als tastbare herinnering aan 

deze legendarische figuur. Drie grote 

ballen, die destijds door Piet zelf 

beschikbaar zijn gesteld, zijn door Jan Snellaars en Jean-Jaques 

Smeysters gebruikt voor het ontwerp van deze wisseltrofee. 

 

 

 

 

De Piet van Bragt-trofee is 
gewonnen door: 
Peter van Roosmalen 1997 
Cees van Schaaijk 1998 
Michel voermans 1999 
Cees van Schaaijk 2000 
Cees van Schaaijk 2001 
Michel Voermans 2002 
Michel Voermans 2003 
Niek Landman  2004 
Frans Roefs  2005 
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1996  

 
Hans van de Zande vrij plotseling en nog 

veel te jong (59) overleden. Hans hield van 

sterke verhalen, een beetje grootspraak, 

maar heeft het in zijn leven niet 

gemakkelijk gehad.  

Hij was bij de club altijd graag van de 

partij. In de pauze zorgde hij af en toe voor 

een versnapering. Zijn manier van 

pointeren was standvastig en vaak 

succesvol en daar genoot hij dan ook van. 

 

 

 

 

1997  

 
Instelling van de wisseltrofee voor de laatste speelavond van het 

zomertoernooi: de Corry Koningstrofee 

Paul en Elly van Hellemondt stelden in 1997 een beeldje van een 

Bossche bouler beschikbaar als wisseltrofee voor de laatste speelavond 

van het zomertoernooi. De trofee ging de geschiedenis in als „Corry 

Koningstrofee‟.  
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De avonden aan de 

bar bij Paul en Elly 

werden soms halve 

nachten, als de 

stemming er eenmaal 

goed in zat. Het liep 

dan wel eens uit de 

hand. De lampen 

bewogen mee op het 

ritme van de muziek 

Wat is Paul Maas hier van plan? 

Wat is Paul Maas hier van plan? 

’T Buutje is altijd lachen 
 

 

Aan de bar bij Paul en Elly  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Jean-Jacques 
Smeijsters  
en Ton 
Wagenaars 
zongen niet 
mooi, maar 
wel heel 
hard.  
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De acts van de mosselavond 

Voor de Mosselavond werden de leden geënquêteerd over hun voorkeur 

voor diverse acts, die in de loop der jaren op de planken zijn gebracht 

door acteurs van „t Buutje:  

 

1. Annelies van de Pies 

2. Willeke en Willie Alberti 

3. De Bessems 

4. Louis Armstrong en Ella Fitzgerald 

5. Gert en Hermien 

6. Het Zooitje 

7. Klokkenluiders 

8. Sugar Lee Hooper 

9. Debuut van het Buutje 

Het liep wel eens 
uit de hand en dan 
bewogen de 
barlampen mee op 
de maten van de 

muziek 
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Het nummer „Louis 

Armstrong‟ (Tonny 

van der Heyden) en 

Ella Fitzgerald (Jan 

Vervoorn) gold bij 

velen,  als het meest 

succesvol. 

Theo Schoenmakers 

verzorgde de make-up 

 
. 

Klokkenluiders 
Tonny van der 
Heyden, Jan 
Vervoorn en 

Paul Maas 



47 

Tonny van der Heyden, Elly van Hellemondt (Zeeuws meisje)  

en Jan Vervoorn zingen „Mooi Volendam‟ 

 

 

 
 

Uitgelaten moment op de mosselavond van 1996 
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Lou van Lange en Tonny van der 

Heyden hebben plezier voor twee. 

 
 

Tonny van der Heyden, Jan Vervoorn en Peter van Roosmalen, 

met de act  „Het Zooitje‟ 
 
 
 

 

 

 

 

 

André Teulings aan het genieten op 

één van de mosselavonden 
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Jaap in zijn karakteristieke 

houding bij het pointeren 

1998  
Ton Wagenaars overleed plotseling  op 17 

februari op 60-jarige leeftijd. Ton was zeer actief 

in het verenigingsleven van Boxtel, ambitieus, 

soms wat eigenwijs, een trouw clublid, in het spel 

vol overgave en blij met ieder succes.  

 

 

 

 

 

 

 

Jaap Remmers overleed op 3 maart 1998 op 76-

jarige leeftijd. Jaap was een rondborstig figuur, 

die onverbloemd, in beeldend Rotterdams zijn 

mening kon zeggen. Hij hield van persoonlijk 

contact, had echte interesse voor je. Hij was in 

1985 en 1986 voor het Buutje een bekwame 

voorzitter met zorg voor sfeer en  kameraadschap. 

„t Buutje was voor hem een uitlaatklep. 

 

 

 

 

1999 
Jos van Heesch overleed op 2 december 1999 in 

de leeftijd van 73 jaar. Jos was een aimabele en 

wijze man en een attente, zeer gewaardeerde 

voorzitter.  Zijn plaats op de ranglijst bij de 

competities vond hij nooit zo belangrijk. Het ging 

hem om de lol, het sociale contact. Van de 

mosselavond genoot hij ieder jaar geweldig.  

 

 

 

 

Ton ging altijd op in zijn spel 

 

Jos van Heesch in zijn rol als voorzitter 

op de mosselavond van 1996 
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• Koen Pillot  en Jan Snellaars van het Essche Boeltje 
inspecteren de boules. 
Foto Felix Janssens 

Het Essche Boeltje 

In september was het jaarlijkse boulesfestijn van het “Essche Boeltje”, 

weer een daverend succes. Het Brabants Dagblad besteedde er  

uitgebreid aandacht aan en  zette het Essche Boeltje mooi “te kijk” 
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Door Max van der Put 
(Brabants Dagblad september 1999) 
 
Twee leden heeft Petanquevereniging ’t Essche Boeltje’. 
De oprichters Koen Pillot en Jan Snellaars: ‘Wij spelen 
geen competitie, want daar gaat het er vaak te fel aan toe.” 
 
Koen Pillot en Jan Snellaars richtten in 1981 de petanque vereniging 't 

Essche Boeltje' op. Nu, achttien jaar later zijn zij de enige twee 

overgebleven leden, die echter stug volhouden. Pillot heeft de aante-

keningen van de oprichtingsvergadering nog in een la liggen. 'Vrijdag 

25 september 1981; consumpties opening f 17,25', staat bovenaan de 

eerste bladzijde vermeld. „Dat was in café De Twee Zwaantjes", 

herinnert Pillot zich. Ook de oprichtingsfestiviteit staat hem nog 

glashelder voor ogen. „Wethouder Cor van der Zanden moest proberen 

vanaf zo'n acht meter met een petanque-bal een champagnefles kapot te 

gooien. Bij de eerste worp was het al raak. De fotograaf stond nog niet 

eens klaar, want we gingen ervan uit dat de wethouder wel een aantal 

worpen nodig zou hebben." Elke zondag na de hoogmis werden er door 

de leden wedstrijdjes gespeeld. Een trainer was niet nodig, vond Jan 

Snellaars. „Jeu de boules is een sport die je jezelf kunt aanleren, 

gewoon door het veel te doen. Het komt aan op techniek, maar vooral op 

taktiek. Alleen als je echt naar een heel hoog niveau wilt, dan kun je 

overwegen om les te nemen." 
 
Centrum afgezet 
Een jeu de boules-vereniging wilden zij zich niet noemen. Snellaars: 

„Wij wilden ons echt bezig houden met de wedstrijdsport. Om het 

onderscheid tussen het recreatieve gooien aan te duiden, kozen wij voor 

de benaming van “petanqueclub”. Op het eerste toernooi dat werd 

georganiseerd in Esch verschenen 31 doubletten (team van twee 

personen). Er werd gegooid op provisorisch ingerichte banen naast het 

café in het centrum van Esch. En mooier kon het haast niet: winnaar 

van het eerste Essche jeu de boule-toernooi werd een naar Nederland 

verhuisde Fransman: Rene Tuaux, samen met Udenaar Marius Maas. 

Maar een jaar later was er al ruimtegebrek, omdat het aantal 

inschrijvers verdubbeld was. Langzamerhand groeide het toernooi uit 

tot een dorpsevenement. De laatste jaren is heel het centrum afgezet op 

de derde zaterdag van september. De laatste editie trok  ruim 

negenhonderd deelnemers, die kriskras door heel Esch aan het gooien 

waren. „Allereerst hebben we de paden naast de Haarense weg benut. 
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Daarnaast mogen we veel banen leggen op privé-grond", aldus Pillot. 

„Zoals bijvoorbeeld in de tuin van het bejaardenhuis en ook gewoon bij 

mensen op de parkeerplaats." Gezelligheid staat bovenaan, beweren 

Pillot en Snellaars. „Daarom spelen wij geen competitie, want daar 

gaat het er vaak veel te fel aan toe." 
 
Non-commercieel 
Twee keer moest het Essche petanque-toernooi in de stromende regen 

worden afgewerkt. Vreemd genoeg zat de stemming er ook toen goed in. 

„Iedereen wil toch gewoon boulen", aldus Snellaars. „Zelfs als de buut, 

het kleine balletje, in een plas drijft." De twee Esschenaren willen het 

toernooi non-commercieel houden. „Natuurlijk zouden we sponsors 

kunnen gaan zoeken. Maar dat zou de ongedwongen sfeer toch beïn-

vloeden, vrezen we. En bovendien hebben we geen zin in vergaderen; al 

dat geleuter!" De Esschenaren krijgen bij de organisatie van hun 

jaarlijkse toernooi veel hulp van de leden van de Boxtelse vereniging 't 

Buutje, waar zij zelf ook lid van zijn geworden. „Omdat wij in Esch nog 

maar de enige twee leden zijn, hebben we ons ook bij 't Buutje 

aangesloten. Dan komen we ook eens andere mensen tegen." 

Als 't Essche Boeltje geld overhoudt, dan worden daarvan ballensets 

aangeschaft. „Een goed setje kost tussen de 90 en 120 gulden", legt 

Pillot uit. „We hebben inmiddels een aardig voorraadje opgebouwd." 

Voor de eigen leden zijn de boules niet meer nodig, want alleen Pillot 

en Snellaars zijn nog overgebleven. „We hebben wel 27 leden gehad, 

maar de animo is afgenomen. Veel Esschenaren zijn al lid van gilden, 

schutterijen of sportverenigingen. Dan is er geen tijd meer voor 

petanque." 
 
Voor het hele dorp 
De sets petanqueballen worden echter toch goed gebruikt. 
Buurtverenigingen, scholen en clubs kloppen regelmatig aan bij Pillot 
met de vraag of er weer ballen geleend kunnen worden. “Wij noemen 
onze voorraad dan ook de sociale boules”, meldt Snellaars. “Het hele 
dorp kan ervan genieten.” 
 
 



53 

2000 
De nieuwe binnenaccommodatie van De Walnoot aan het Maria 

Reginaplein wordt gehuurd. 

  

Emanuel van Amelsvoort, de hofdichter van ’t Buutje 

Emanuel van Amelsvoort trad bij gelegenheid van de Mosselavond weer 

regelmatig voor het voetlicht o.a. met het volgende melancholische 

stukje poëzie: 

 
De allerlaatste bal  

Sprankelend licht nodigt tot spelen  
met vonken tussen dwaallichten  
in halloween gekleed.  
En ogenschijnlijk vlak  
ligt ruimte in het zonlicht  
te wachten op die spelen gaan.  
Soms mathematisch afgelijnd,  
een toegewezen plek voor orde,  
of ... willekeurig, onbegrensd.  
Oneffenheden slaan  
minuscule schaduwen  
en dwarrelend gebladerte  
bepaalt de kleurrijke structuur.  
 

Obstakels her en der  
breken het ritme van berekening.  
De ondergrond is hard of zacht  
of willekeurig,... onbepaald.  
De kiezel of het vlakke zand,  
de keien los in hun verband.  
De vlakte wordt tot ruimte  
voor dispuut,  
waar slechts de ballen spreken.  
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De spelers komen bij elkaar,  
het spel verankerd in hun hoofden.  
Hun stemmen luid,  
met overmoed getooid  
of stil als geldt het contemplatie.  
Soms onherkenbaar en omfloerst  
van ingehouden spanning.  
De ogen zoeken naar het doel,  
verloren liggend op de vlakte  
als een rond regerend middelpunt.  
 

Metaal trilt in de handen,  
totdat de eenheid wordt verbroken.  
Dan buigen ballen bogen  
en dwingen zo het lichaam  
in een stand,  
waarbij de hand één ogenblik  
de drager is van het gevoel  
dat leven heet.  
 

Herhaling maakt de som  
van het totaal.  
En scorend komt de winnaar  
bovendrijven.  
Het tegenspel vertoont verval.  
De ondergrond verslaat de richting  
en ondeskundigheid de curve.  
 

Tot aan de allerlaatste bal  
die in krampachtig pogen  
de hand verwijst naar  
nog gerichter  
Helaas,  
het was de allerlaatste bal.  
 
Emanuel 2000 
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2001  
Molenwijk krijgt een nieuwe eigenaar: Karel Wijnen 

Een bijzonder jaar! 

Paul van Hellemondt ging met pensioen. Molenwijk kreeg Karel Wijnen 

als nieuwe eigenaar, een iets minder toegankelijk figuur dan Paul. 

Nieuwe bezems vegen schoon, wat te schoon. Het etablissement werd 

grondig verbouwd en verloor zijn typische sfeer, die ons zeer aansprak. 

Paviljoen Molenwijk werd een chique horecabedrijf. De gezellige bar, 

die we praktisch voor onszelf hadden, is afgebroken. Een stukje 

nostalgie, waarover oudere leden ook nu nog spreken met tranen in de 

ogen, verdween. Ook al hadden we de banen zelf betaald en veel 

onderhoudswerk verricht, Wijnen verkreeg bij de overdracht de 

volledige beschikking over de banen en de verlichting. Er was namelijk 

bij de koopakte geen melding gemaakt van bepaalde rechten van ‟t 

Buutje. Knarsetandend moesten we bekennen, dat we onze aanspraken 

juridisch niet hard konden maken. Recht is soms het grootste onrecht.  

 

Het 25-jarig jubileum van ’t Buutje 

Dit jaar werd ook het 25-jarig jubileum van ‟t Buutje gevierd. Er werd 

een enquête gehouden onder de leden over de wijze van viering. Ideeën 

waren: een boottocht over de Dieze, een bezoek aan de ateliers van Paul 

Maas, Jan Snellaars en Jean Jacques Smeijsters, presentatie eigen hobby, 

bezoek aan een boulesmuseum, boulestoernooi in Frankrijk, leden van 

het eerste uur uitnodigen, bezoek aan een boulesfabriek in Frankrijk en 

aan een internationaal toernooi, estafette-toernooi (met een 

gepavoiseerde bus de bouleslocaties in de buurt bezoeken, overal 1 partij 

spelen en je laten huldigen was het idee van Emanuel van Amelsvoort). 

Het werd uiteindelijk een gewoon feest in Molenwijk d.d. 7 april:  

Heerlijk diner van een traiteur, muziek, diverse casinospelen, enkele 

optredens van leden.  

 

De laatste boulesmarathon 

Voor de laatste keer werd de boulesmarathon georganiseerd in de oude 

vorm, d.w.z. starten om 06.00 uur en doorgaan tot 1800 uur! De animo 

voor een vroege start was bij de oudere leden niet groot meer. De 

boulesmarathon werd in 2002 omgedoopt tot „Franse Dag‟. 
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2002  
Boulesmarathon wordt Franse Dag 

De Franse dag is „Simple comme bonjour‟ We doen het rustig aan, eten 

goed, drinken goed, nemen de tijd. De gasten, d.w.z. familie en 

vrienden,  worden pas om 10.00 uur verwacht. De „Franse Dag‟ op 

Molenwijk was zeer geslaagd, maar eindigde door de arrogante houding 

van Karel Wijnen in mineur. Deze man is uit ander hout gesneden dan 

Paul van Hellemondt, niet uit het echte horecahout. Hij  irriteerde een 

aantal mensen mateloos.  

 

Vaarwel Molenwijk en boulesbaan aan het Leysenven 

Mede naar aanleiding van gebeurtenissen op de Franse Dag is in een 

extra ledenvergadering op 18 juni besloten Molenwijk vaarwel te 

zeggen, al was het met pijn in het hart. Met de eigenaar is afgesproken, 

dat we de banen, zo we willen, nog steeds mogen gebruiken. Wie weet? 

De petanque-banen zijn er nog steeds, maar liggen er troosteloos bij, 

overwoekerd met onkruid. Latere archeologen zullen zich na opgraving 

verbaasd achter de oren krabben en zich afvragen welke eigenaardige 

begrafenisrituelen Boxtel einde twintigste eeuw kende en waarom de 

overledenen ijzeren ballen meekregen in hun graf. 

 

Instelling van een locatiecommissie en overstap naar  

Sportcentrum De Braken 

Peter van Roosmalen, Jan Simons en André Teulings namen zitting in 

een locatiecommissie en kwamen op de proppen met Sportcentrum De 

Braken als het nieuwe thuis van ‟t Buutje. Op maandag 19 augustus 

2002 werd een overeenkomst getekend met Martien Pennings voor het 

gebruik van zes nieuwe petanquebanen. Afspraak: Martien bekostigt het 

nodige materiaal, lampen, banken etc voor de banen en de leden van ‟t 

Buutje leveren hand- en spandiensten. 

 

Pijnpunten in de club worden snel opgelost 

Dit jaar was de clubsfeer een punt van discussie. Het ledental 

verminderde, de clubavonden werden niet zo goed meer bezocht. Mede 

als gevolg van het geringe ledental was de clubkas niet florissant en er 

werd vaak te laat contributie betaald. Een goed bedoeld voorstel van het 

bestuur om tot een oplossing te komen viel bij veel leden niet in goede 

aarde. Het bestuur had zijn best gedaan, maar voelde zich niet meer 

gesteund. Het trad unaniem af.  
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Commissie van wijze mannen en vorming van een nieuw bestuur 

Jan Simons begeleidde zeer vakkundig het hele proces om uit de 

impasse te komen. Een commissie van Wijze Mannen en allerlei andere 

commissies werden ingesteld. In de extra ledenvergadering van 18 juni 

trad een nieuw bestuur aan.  

 

In de soms stromende regen worden nieuwe banen aangelegd 

Op zaterdag 24 augustus werd met man en macht gewerkt aan 

vernieuwing van de banen, soms in de stromende regen nog wel. Het 

werken aan de banen was ook meteen werken aan clubsfeer. Dat ging 

snel de goede kant op. Er kwamen 4 nieuwe leden bij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het werk op  
De Braken 
24 augustus 2002 
vlnr Niek Landman, ?, 
Gerard Prunières, 
Peter van Roosmalen, 
Ed van de Braak, Ton 

Huinink, Frans Roefs 

Boulesbaan 
De Braken  
na de 
metamorfose 
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Een foto van Gerard Kolsters op één 

van de mosselavonden 

2003 

 
Gerard Kolsters overleed op 18 april in 

de leeftijd van 81 jaar. Gerard was een 

stille man, maar hij genoot erg van het 

samenzijn met de clubleden van „t 

Buutje. Hij was een man van „stille 

waters en diepe gronden‟. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franse Dag op de Champs Elysees van Emanuel van Amelsvoort 

De „Franse Dag‟ vond plaats op de boulesaccommodatie van Emanuel 

van Amelsvoort. Emanuel was een prima gastheer en de geboden 

accommodatie was uitstekend. Zijn kleinkinderen serveerden 

onophoudelijk het nodige vocht. 

 

Mosselavond bij Rembrandt 

Geslaagde Mosselavond in zaal Rembrandt, hoewel er enige 

ontevredenheid was over de gastheer.  

 

Winterboulen bij de voormalige Gezondheidsdienst voor Dieren 

Eind 2003 verhuisde JBV De Walnoot naar een prima accommodatie: de 

voormalige Gezondheidsdienst voor Dieren. De Walnoot liet een grote 

hal neerzetten voor het boulen in de koude maanden. ‟t Buutje kreeg zo 

voor de wintermaanden een prima accommodatie te huur. 

 

2004  

 
Een introducé-avond tijdens de wintercompetitie leverde vier nieuwe 

leden op. Jan Paashuis uit Oostelbeers verzorgde in de zomermaanden 

voor de liefhebbers een geslaagde petanquetraining. 
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De Franse Dag werd gehouden op het nieuwe terrein van de Walnoot. 

Fijne accommodatie, goed eten van cateraar Strik, fijne sfeer. 

 

2005 

 
De wintercompetitie in de accommodatie van De Walnoot wordt zeer 

goed bezocht. Meestal meer dan 20 leden waren iedere avond aanwezig. 

De telling is even simpel als origineel: alle gescoorde punten in de eerste 

twee wedstrijden van de avond tellen mee voor de eindstand. Kom je 

een keertje niet, dan raak je dus meteen achter op degenen, die wel 

komen en scoren. Niet ziek worden dus en ook niet op vakantie gaan! 

Bij de derde partij wordt er gewoonlijk „op zijn Bels‟ gebould. Dat wil 

zeggen: je mag in een mêne beurtelings uitsluitend schieten of 

uitsluitend plaatsen. Op donderdagmiddagen speelt een aantal mensen, 

leden en niet-leden weer gezellig een potje petanque op de banen in 

paviljoen Molenwijk. Op 4 januari meldt zich Henny van den Boom, een 

schoonzoon van Emanuel van Amelsvoort, als aspirant lid van „t Buutje. 

Om hem te testen stelde de secretaris hem de vraag: Wat is een carreau. 

Hij gaf hierop het volgende meesterlijke antwoord: 

 
Een carreau 
‘Een carreau 
geeft het 
heerlijkste 
gevoel dat je als 
"bouler" kunt 
ervaren en 
waarbij zelfs de 
complimenten 
van je grootste 
vijand op je 
neerdalen. Het 
gaat gepaard 
met een oorstrelend geluid van het edele metaal op metaal. 
Het slachtoffer ziet zijn aanvankelijk prachtig geplaatste boule 
genadeloos uit het melee worden geschoten. De tireur kwam, 
zag en overwon, Veni Vidi Vici. Na het optrekken van mogelijke 
stofwolken ziet hij zijn kogel in volle glorie liggen glanzen op 
de plek van zijn rivaal. Een euforisch gevoel maakt zich van 
hem meester. Wat een sport!´  
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Overzicht 1 
De bestuursleden van ’t Buutje in de loop der jaren 

 

Jaar Voorzitter Secretaris Penningmeester 
1976  Kees Voermans Leo van der Weide Piet-Jan Hagenaars 

1977 Kees Voermans Leo van der Weide Piet-Jan Hagenaars 

1978  Kees Voermans Leo van der Weide Piet-Jan Hagenaars 

1979 Kees Voermans Wim van Wel Piet-Jan Hagenaars 

1980 Kees Voermans Wim van Wel Piet-Jan Hagenaars 

1981  Cees van Schaaijk Wim van Wel Piet-Jan Hagenaars 

1982 Cees van Schaaijk Wim van Wel Piet-Jan Hagenaars 

1983 Cees van Schaaijk Wim van Wel Piet-Jan Hagenaars 

1984 Wim Verzijden Wim van Wel Jos van Heesch 

1985 Jaap Remmers Jaap den Boer Jos van Heesch 

1986  Jaap Remmers Jaap den Boer Jos van Heesch 

1987  Jan Snellaars Piet van Oers Piet van Bragt 

1988  Jan Snellaars Piet van Oers Piet van Bragt 

1989  Jan Snellaars Piet van Oers Piet van Bragt 

1990  Jan Snellaars Piet van Oers Piet van Bragt 

1991 Jan Snellaars Piet van Oers Piet van Bragt 

1992  Jan Snellaars Piet van Oers Piet van Bragt 

1993  Jan Snellaars Henk van Sambeek Piet van Bragt 

1994  Cees van Schaaijk Henk van Sambeek Piet van Bragt 

1995  Cees van Schaaijk Michel Voermans Peter van Roosmalen 

1996  Cees van Schaaijk Michel Voermans Peter van Roosmalen 

1997 Jos van Heesch Michel Voermans/ 

Ton Wagenaars 

Peter van Roosmalen 

1998  Jos van Heesch Cees Haasbroek Peter van Roosmalen 

1999 Jos van Heesch/Ton 

Huinink 

Cees Haasbroek Wim Verhulst 

2000 Ton Huinink Cees Haasbroek Wim Verhulst 

2001  Ton Huinink Jacques Bouman Wim Verhulst 

2002  Ton Huinink / Niek 

Landman 

Jacques Bouman / 

Frans Roefs 

Wim Verhulst / Jan 

Vervoorn 

2003 Niek Landman Frans Roefs Jan Vervoorn 

2004  Niek Landman Frans Roefs Jan Vervoorn /Nol van 

Roosmalen 

2005 Niek Landman Frans Roefs Nol van Roosmalen 
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Overzicht 2   Prijzen, die bij ’t Buutje worden uitgereikt 
Competitie Prijs Prijs trofee Uitreiking op 

Zomercompetitie Messing schijf met gegraveerde namen Wisseltrofee Mosselavond 

Toernooi laatste 

speelavond van de 

zomercompetitie 

Corrie Koningstrofee 1997 (beeldje van 

bouler, beschikbaar gesteld door Paul en 

Elly van Hellemondt) 

Wisseltrofee  Mosselavond 

Wintercompetitie 

Piet van Bragttrofee 1996 

Drie met elkaar verbonden ballen. Ontwerp 

van Jean-Jaques Smeijsters en Jan Snellaars 

op basis van ballen, die Piet destijds ter 

beschikking heeft gesteld. 

Wisseltrofee  
Eerstvolgende 

speelavond 

Toernooi laatste 

speelavond  van de 

wintercompetitie 

Fles wijn Opdrinken  Zelfde avond  

Franse Dag  

Beeldje van bouler (ontwerp van Jan 

Snellaars, gegoten door Jean Jacques 

Smeijsters) 

Behouden  
Aan het einde 

van de dag 
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Overzicht 3   Ledental in de loop der jaren 

 

jaar + - totaal  jaar + - Totaal 

1976 10 0 10  1991 1 0 29 

1977 3 0 13  1992 6 0 35 

1978 4 1 16  1993 2 1 36 

1979 4 0 20  1994 1 0 37 

1980 2 3 19  1995 0 2 35 

1981 4 1 22  1996 2 3 34 

1982 3 1 24  1997 4 4 34 

1983 2 3 23  1998 0 3 31 

1984 2 1  24  1999 3 1 33 

1985 4 4 24  2000 1 3 31 

1986 8 6 26  2001 0 4 27 

1987 5 3 28  2002 4 2 29   

1988 3 4 27  2003 1 2 28 

1989 3 1 29  2004 6 1 33 

1990 0 1 28  2005 1 0 34 
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Overzicht 4   Leden en oud-leden 

Kees Voermans 1976-1989 Jos van Heesch 1981-1999 Jacques Bouman 1987- 

Piet Jan Hagenaars 1976-1987 Ton Wagenaars 1981-1998 Jan Verhagen 1987-1995 

Henk van Doremalen 1976-1987 Jaap den Boer 1981-1998 Bob Bouchier 1987- 2003 

Paul van Alphen 1976-1985 Wim Verzijden 1982-1990 Peter van der Heijden 1988- 

Jack van Geel 1976-1985 Jo Burg 1982-1984 Cees Haasbroek 1988- 

Jan Goossens 1976-1978 Steven van Groeningen 1982-1985 Tonny van der Heyden 1988- 

Paul Strik 1976-1983 Koen Pillot 1983- Ton de Bont 1989-1996 

Leo van der Weide 1976-1987 Frans van de Braak 1984-1986 Douwe Landman 1989-1998 

Peter van der Weide 1976-1983 Piet van Oers 1983-1998 Lou van Lange 1989- 

Ad van der Weide 1976-1986 Piet van Bragt 1984-1995 Jos Kerkhofs 1991-1996 

Jan Voermans 1977-1980 Theo Schoenmakers 1985- Alfred Tolen 1992-1993 

Peter van Hoeckel 1977-1980 Wim Marechal 1985-2000 Emanuel van Amelsvoort 1992- 

Karel Herzberger 1977-1982 Wim Versantvoort 1985-2001 Gerard Kolsters 1992-2003 

Cor Jansen 1978-1986 Hans van de Zande 1985-1996 Jean-Jaques Smeijsters 1992- 

Wim van Wel 1978-1988 Ger van de Berg 1986-1988 John Halbert 1992-1997 

Leo Amman 1978-1986 Jan Huijsmans 1986-1988 Egbert Jansens 1992-2000 

Peter Kroos  1978-1985 Henk van Sambeek 1986-2002 Emanuel Bertens 1993-2001 

Jan van de Brandt 1979-1986 P. Montulet 1986-1986 Michel Voermans 1993- 

Jan Snellaars 1979- Niek Landman 1986- Peter van Roosmalen 1993- 

Mevr. van der Weide 1979-1983 Frans Roefs 1986- Max Heyden 1993-1997 

Henk Robroeks 1979-1980 Jan Vervoorn 1986- Sjef van der Heyden 1996-2001 

Cees van Schaaijk 1980-2001 Frans de Werd 1986- André Teulings 1996- 

Loek Schellekens 1980-1981 Paul Maas 1987- Ed van de Braak 1997- 

Jaap Remmers 1981-1998 Erik van Schaaijk 1987-1988 Ton Huinink 1997- 
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Leden en oud-leden vervolg 

 

Wim Verhulst 1997- 

Wim Janssen 1997-2000 

Theo van Dooren 1999- 

Don van Helvoirt 1999-2002 

Jan Simons 1999-2004 

Gerard van Esch 2000-2001 

Gerard Prunières 2002- 

Nol van Roosmalen 2002- 

Gerard Swagten 2002- 

Berry te Walvaart 2002- 

Egbert van Roosmalen 2003- 

Ad Voermans 2004- 

Erik Verspeek 2004- 

Arjan Zeeuwen  2004- 

Bert van de Wijgert 2004- 

Ad van Zwam 2004- 

Tom Strik 2004- 

Henny van den Boom 2005- 
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Clublied Premier Club de 

Petanque de Boxtel 

't Buutje 

Mooi  is die tijd 

Als wij bij De Braken boulen 

En ons dan 't Buutje voelen 

Met onze ballen ieder spel goed erbij 

Mooi is die tijd 

En dat geluk die mooie uren 

Konden zij eeuwig duren 

Wat er ook dinsdags is 

Toch ga ik met mijn boules naar al mijn maten 

Want ik kan het geen avond meer laten 

Zonder boules is voor mij een week niet goed gegaan 

Mooi is die tijd 

Het spel dat wij op dinsdag spelen 

Kan ons nog niet vervelen 

Voor altijd draag ik die herinnering met mij mee 
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't Buutje is voor mij 

Die ene echte vriend gebleven 

Ik wil nog meer beleven 

Wat er ook dinsdags is 

Toch ga ik met mijn boules naar al mijn maten 

Want ik kan het geen avond meer laten 

Zonder boules is voor mij een week niet goed gegaan 

Wat er ook dinsdags is 

Toch ga ik met mijn boules naar al mijn maten 

Want ik kan het geen avond meer laten 

Zonder boules is voor mij een week niet goed gegaan 

Zonder boules is voor mij een week niet goed gegaan 

Tekst   Piet van Bragt 

Melodie     Corry Konings  
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Boellied van Emanuel van Amelsvoort,  
Wijze:  Aan het strand, stil en verlaten... 
 
'k Doe niks liever dan gaan boelen. 
'k Kom er 's nachts voor uit mijn bed. 
Iedereen laat ik het voelen. 
Dinsdagavond is bezet. 
Fluitend stap ik in mijn wagen 
En rijd naar mijn maten toe. 
Neen, je hoort mij nimmer klagen 
't Is het liefste wat ik doe. 
 
Refrein: Dinsdagavond ga ik boelen. 

Niemand houdt mij daar vanaf, 
Want een dinsdag zonder boelen, 
Is voor mij de zwaarste straf 

 
Dinsdagavond is besproken, 
Sta ik steevast op de baan. 
Zelden heb ik dat ontdoken. 
Niemand haalt mij daar vandaan. 
's Zomers buiten op de banen, 
's Winters lekker overdekt, 
Mag ik mij in Frankrijk wanen, 
Waar het boelen is ontdekt. 
 
Dinsdagavond kwamen buren 
Met een berg trammelant. 
In de keuken was er vuur en 
Heel de rotzooi stond in brand. 
Helaas moest ik hen vertellen, 
Dat ik naar het boelen ging. 
Ga maar elders kokkerellen, 
Of bestel de catering. 
 
Toen m'n schoonmoeder kwam vragen, 
Met rolater en een stok, 
Of ik haar omhoog kon dragen, 
Gaf mijn antwoord haar een schok. 
Ik zei nee, ik moet gaan boelen, 
En dat zeg ik nimmer af. 
Bel een van die goede doelen, 
Waar je laatst je geld aan gaf. 
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Wil je niet wat langer blijven, 
Vroeg onlangs m'n eigen chef. 
'k Zal driedubbel uren schrijven, 
Maar ik antwoordde met lef: 
Ook al geef je me miljoenen, 
Dinsdagavond is van mij. 
Geef 'n ander maar die poen en 
Maak zo mín collega blij. 
 
Van de Play Boy kwam men vragen, 
Of ik met een mooie vrouw, 
Zonder ook maar iets te dragen, 
Heel bloot in hun blaadje wou. 
Kon er heel veel geld voor beuren, 
Maar ik weigerde persé. 
Dinsdagavond moes't gebeuren 
En dan zeg ik altijd nee. 
 
Onlangs had ik een receptie 
En dronk daar een stevig glas 
Jongen, dat werd een deceptie 
'k Wist niet dat het dinsdag was 
De politie liet mij stoppen 
Voor een strenge ademtest 
'k Kon het bijna niet verkroppen 
Heel mijn dinsdag was verpest. 
 
Toen ging ik maar aan het blazen. 
Zie, hoe gunstig was mijn lot. 
't Deed de politie zelfs verbazen, 
Want de blaaspijp was kapot. 
'k Kan u niet verbaliseren, 
En hij tikte aan zijn pet. 
Zo zag ik mijn kansen keren, 
En mijn dinsdag was gered. 
 
Emanuel van Amelsvoort 2004
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Gevulde leegte 
Weer kwam die avond de leegte over hem. 
Het "dolce far niente" veronderstelt veel meer 
dan wat het zalig nietsdoen 
wezenlijk te bieden heeft. 
De wrange bijsmaak van verveling 
in progressieve reeksen opgebouwd. 
 
Het dagelijkse werk was gedaan. 
Zijn bord stond leeg nog in de keuken 

vanwaar een stapelend geluid 
van schoon serviesgoed 
het sein gaf voor de avond 
die beginnen kon. 
 
De krant bracht 
als een overbodig attribuut 
het dagelijkse ritueel tot leven. 
Met ongenuanceerde koppen 
belichtte hij nog slechts de feiten 
die radio en televisie al lang 
vermalen hadden tot geschiedenis. 
Kolommen vol met grijs geneuzel 
en commentaren 
die met zekerheid 
het tegendeel weerspraken. 
En verder advertenties, 
pagina's vol ongevraagde informatie 
die dwingend iedereen sommeert 
om maar vooral en veel te kopen. 
Hij plofte op de bank 
en zocht vertwijfeld naar een sigaret. 
Gestopt was hij met roken 
maar op dit tijdstip van de dag 
ontnam zijn doorzettingsvermogen 
de status waarop hij zich 
zo graag wilde beroepen. 
En zo blies hij, diep inhalerend, 
zijn al zo dikwijls uitgestelde voornemen 
de kamer in. 
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De geur van verse koffie 
bracht zijn vrouw in beeld 
en langzaam congrueerde 
deze avond bij al die voorgaande. 
 
Het grijze dominante oog 
bezette een kathederplaats 
en kreeg op afstand het bevel 
om amusant te zijn. 
En zappend werd het aanbod afgetast. 
 
Er werd gesproken 
zonder iets te zeggen. 
Het weer en zijn collega-chef, 
de auto die eens naar de wasstraat moet. 
En dat de melk twee cent duurder wordt. 
Ook had het hondje van de buren 
zomaar in hun tuin gEsscheten. 
 
Plots stond hij op, 
als door een wesp gestoken. 
Zijn vrouw bleek één verbaasde vraag. 
Zo'n impulsiviteit was ongekend. 
Nu keek hij over grenzen 
van zijn dagelijks bestaan 
en zag een horizon 
met licht en welkome geluiden. 

 
Zijn afkeer was de som 
van alles wat hij nu beleefde. 
En met een theatraal gebaar 
sloot hij het digitale oog. 
 
Hij ging op zoek naar leven, 
het echte leven 
met hamerslagen 
van zijn eigen inbreng. 
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Er moet toch meer zijn 
dan verdwaasd je uren 
te vergooien in het niets 
met steeds maar weer 
hetzelfde ritme. 
Gedachten dwaalden uit de ruimte 
die verstikken deed 
en tegelijk de gang bepaalde 
naar een nieuw beleven. 
 
Een vingerwijzing van zijn vriend 
beantwoordde zijn zoeken 
naar de verlossende remedie. 
Hij kende het gevoel 
dat loskomt bij het spelen 
van het jeu de boules. 

 
Een samengaan van spanning, 
concentratie en gedreven bezig zijn, 
van technisch pogen 
om het balgevoel te winnen, 
van hartelijk en ongedwongen 
met elkaar, 
in een bEsscheiden entourage. 
 
En kort daarop stond hij 
met campingballen in zijn handen 
te wachten op zijn eerste kans 
om van dit fenomeen te proeven. 
Binnen een aureool van mensen 
die samenzijn in spel en kout 
de voorkeur geven boven 
wat hij zo vaak al had geproefd, 
de wansmaak van 
het "dolce far niente". 

 
Emanuel van Amelsvoort 2004 
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De Laatkomer 
 
Ze horen op tijd naar het boelen te komen, 
Want iedereen wordt daar om half acht verwacht. 
Maar van op tijd starten, daar kun je van dromen. 
't Wordt meestal veel later dan iedereen dacht. 
 
Soms zijn de partijen allang aan het spelen, 
En komt er nog iemand de baan op gestapt. 
Die moeten ze dan ergens in zien te delen. 
Ook blijkt dat hij dit al eens meer heeft gelapt.. 

 
Er zijn er maar weinig die overdag werken, 
En die zijn, zo blijkt, meestal keurig op tijd. 
Die laten hun gram dan ook duidelijk merken. 
En raken somtijds hun geduld even kwijt. 
 
Partijen verdeeld en je start als doublette. 
Dan komt er zo'n koekwous ineens op je dak. 
Die komt verder spelen voor jou dan beletten. 
En jij kunt met drieën voluit aan de bak. 
 
Je mag met triplet slechts twee ballen gooien. 
Veel spelers zien dat als een heel trieste zaak. 
Want twee ballen zijn voor hen om te ontdooien, 
En meestal is enkel de derde pas raak. 
 
En als dan die vent als een krant staat te gooien, 
Dan krijg je, zo gaat dat, verdomd kwade zin. 
Soms raken er spelers van over de rooie, 
Want zij leveren wel hun winstpunten in. 
 
Zo kan iemand danig je avond verknallen, 
Omdat hij niet eerder van huis is gegaan. 
Daarom zeg ik hier en ik denk namens allen, 
Die later komt, moet buiten spel komen staan. 
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Hij moet maar wat eerder zijn woning verlaten, 
Of niet meer gaan schijten op 't laatste moment. 
Geen mensen meer bellen of ruzies uitpraten. 
En niemand meer aanspreken die hij niet kent. 
 
Het kan, zo u weet, iedereen overkomen, 
Dat hij niet op tijd bij het boelen kan zijn. 
De buurman vermoord en zijn vrouw toen genomen, 
Of rijdt met zijn autootje onder een trein. 
 
Negeerde een stoplicht, stond lang in de file. 
Kreeg zomaar wat kogels op klaarlichte dag.. 
Of iemand die kwam om zijn huis te vernielen. 
Kijk, bij zo'n gebeurtenis zeg ik, het mag. 
 
Dan heeft u een reden om iets te verletten, 
En vindt u beslist bij de leden gehoor. 
Maar onderbreek nimmer een leuke doublette, 
Want dan heeft u 't boelspel beslist niet goed door. 
 
Dit waren zo'n beetje verbeter-gedachten 
Het feest kan wat mij nu betreft verder gaan 
Voortaan blijft de laatkomer maar even wachten 

Totdat hij op 't kaartje zijn boelnaam ziet staan 

 
Emanuel van Amelsvoort 2004 
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Over die er niet meer zijn  
Wijze: Dan denk ik altijd toch nog even...  

 

Refrein:  
Zo denken wij nog altijd even aan die leden  
Die net als wij plezier beleefden aan pétanque.  
Ze zijn verdwenen uit het heden,  
Omdat ze zijn overleden.  
Maar verdienen zelfs nu nog onze dank.  
 
 
Als ik terugkijk zie ik ze nog allen staan.  
Fanatiek soms gingen zij er tegenaan.  
‘t Zij als plaatser of tireur,  
Altijd goed en geen gezeur.  
En zo hebben zij dat jarenlang gedaan.  
 
Maar voor hen kwam dan die hele zware tijd.  
Daarin vochten zij een ongelijke strijd.  
Tegen beter weten in  
Knokten zij voor ‘t gewin.  
Maar verloren deze pogingen ten spijt.  
 
En dan rest nog slechts een ding,  
Enkel de herinnering.  
Daarmee moeten wij het doen,  
Somtijds hunkerend naar toen.  
 
- Refrein - 
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Niemand had van hem zo’n jobstijding verwacht,  
Die hij zelf op een dinsdagavond bracht.  
De schrijver van het Koningslied  
Bracht een boodschap vol verdriet.  
Waaraan hij zelf ook nooit eerder had gedacht.  
 
Vele weken bleef hij ‘t Buutje toch nog trouw,  
Omdat hij ondanks zijn ziekte spelen wou.  
Maar bij het tanen van zijn kracht  
Capituleerde Piet van Bragt.  
Daarmee kreeg de club een hele harde knauw.  
 
Organisator en vol vuur  
Jaren lid van het bestuur.  
Humor had hij heel beslist  
Gezien de buutjes op zijn kist.  
 

- Refrein - 
 
Van de Zande had wel degelijk talent.  
Gooide sierlijk, ook al was hij corpulent.  
Hans was nogal eens absent,  
Is daardoor minder bekend.  
Voor de club een uiterst waardevolle vent.  
 
Voor Jaap Remmers was de dinsdagavond top.  
Ook al kreeg hij spelend bijna altijd klop.  
Iedereen raakte gewend  
Aan zijn Rotterdams accent.  
Want dat viel na wat consumpties heel goed op  
 
En zijn oversized postuur  
Maakte indruk op den duur  
Zodat menig opponent  
Blij was met elk rendement.  
 

- Refrein -
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Ton’s techniek van gooien had soms wel iets raars.  
Maar dat was de club gewend van Wagenaars.  
Van zijn ripsfluwelen broek  
Was het kruis nog wel eens zoek  
Want dat zakte ongemerkt van zijn aars.  
 
Knokte zich met veel ambitie naar de top.  
Achterstand of niet, hij gaf het nimmer op.  
En zijn fraaie bariton  
Klonk luidruchtig als hij won.  
En daar nam hij dan een goeie borrel op.  
 
Maar deez enthousiaste gast  
Werd plots door de dood verrast.  
Niemand was daar op bedacht.  
Hij verdween heel onverwacht.  
 

- Refrein - 
 
Jos van Heesch was een bestuurlijk zwaargewicht.  
Voor de club heeft hij dan ook veel goeds verricht.  
Met ervaring en veel tijd  
Heeft hij ‘t Buutje lang geleid.  
Maar na jaren kwamen klachten aan het licht.  
 
‘n Goede ranking interesseerde hem geen zier.  
Jos van Heesch speelde alleen voor zijn plezier.  
Was beslist geen grote kei  
Ook al legde hij goed bij  
Op zijn eigen onvoorstelbare manier.  
 
Humoristisch en ad rem,  
Zo herkent eenieder hem,  
Klein van stuk en blij van geest,  
Jos ontmoeten was een feest.  
 

- Refrein -
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Zelden kwam hij met een kwinkslag uit de hoek.  
Gerard Kolsters was beslist geen open boek.  
Maar een avond jeu de boules  
Gaf hem wel een goed gevoel.  
En daar was hij heel beslist ook naar op zoek.  
 
Maakte als veel leden op de standenlijst  
Nimmer aanspraak op een fel begeerde prijs.  
Hing wat in de middenmoot,  
Ook omdat hij matig schoot.  
Maar dat bracht hem absoluut niet van de wijs.  
 
Gerard was tot aan het end  
Ied’re dinsdag steeds present.  
Maar nu hij er niet meer is  
Voelt dat aan als een gemis.  
 

- Refrein - 
 
Door de tijd zijn heel wat leden weggegaan.  
Mensen die vaak op de baan hebben gestaan.  
Ook zij brachten zonder meer  
Een voortreffelijke sfeer.  
En daar mag niet aan voorbij worden gegaan.  
 
Enkelen van hen zijn ons al voorgegaan.  
Ruilden ongevraagd het ondermaans bestaan.  
Aan hen wordt nog wel gedacht,  
Als ‘t ter sprake wordt gebracht,  
Wil eenieder daar graag even stil bij staan.  
 
Namen klinken dan vertrouwd.  
Niemand weet precies hoe oud.  
Maar ze leven, als je ’t hoort,  
In herinnering nog voort.  
Refrein:  
 
Tekst: Emanuel van Amelsvoort, november 2004 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Het Boulertje‟, ontworpen en gemodelleerd door Jan Snellaars en telkenjare 

in brons vereeuwigd door Jean Jaques Smeijsters, wordt sinds 1987 

uitgereikt aan de winnaar van de jaarlijkse boulesmarathon/Franse Dag.  

Een kostbaar kleinood, dat eenieder graag in de wacht wil slepen.. 


