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VAN DE VOORZITTER 
 
 
Helaas kon ik er het afgelopen zomerseizoen toch maar weinig 
van maken. Door allerlei andere zaken en afspraken kwam en 
komt het er slechts af-en-toe van om even op de club te zijn, en 
dan meestal (ook weer) alleen op afspraak... Het is niet anders. 
Gelukkig heb ik een aantal goede collega-bestuurders/ 
vrijwilligers die een groot aantal zaken behartigen (en heb ik de 
deelname aan de fietstocht af moeten kopen...), waarvoor ook bij 
deze mijn waardering en dank! 
 
Ondertussen gaan de voorbereidingen voor het najaars- en 
winterseizoen gewoon verder. Competities gaan zometeen weer 
van start, alsmede ook de trainingen. Iedereen weer een heel 
mooi speelseizoen binnen in de hallen toegewenst! 
 
Vanaf 13 oktober zal het trainingsprogramma voor de 
jeugdspelers, welke regionaal gebruik maken van ons regionaal 
pétanque centrum Alphen, beginnen. Vooralsnog staan deze 
trainingen geprogrammeerd op de zaterdagochtenden. Ga eens 
kijken bij zo een training. Altijd leerzaam en leuk om te zien hoe 
de jeugdspelers met pétanque om gaan. 
 
Op 16 oktober wordt weer begonnen met de trainingen voor 
wedstrijdspelers. Het bestuur heeft Rajen Koebeer bereid 
gevonden om niet alleen de trainingen te willen coördineren, 
maar ook als hoofdcoach te willen gaan selecteren en beslissen 
over de samenstelling van de teams welke de kwalificatie voor 
het nationaal verenigings kampioenschap, en/of hoofdklasse in 
de  nationale competitie gaan spelen. Alle geïnteresseerde 
competitiespelers worden uitgenodigd om 16 oktober deel te 
nemen aan de eerste avond.    
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Tenslotte is op 14 november vervolgens de najaarsvergadering. 
U komt toch ook? 
 
Ik wens u allen een mooi najaar! Bijna tijd voor gluewein! 
 
Peter van Waaij   
 
 
 
 
 
Vanuit het bestuur: 
 
Ontvangen van PointeursNieuws per email: 
 
Nogmaals, mocht u er vorige keer overheen gelezen hebben: 
Het is onze bedoeling om drastisch minder papier te moeten 
gebruiken voor ons verenigingsorgaan PointeursNieuws. Papier 
en de verwerking van dit blad gaan steeds meer geld kosten. 
Iets wat ons zou gaan beperken in het aantal publicaties in 
bladzijden per jaar.  
Hiernaast is het nu bijvoorbeeld ondoenlijk om full colour foto’s te 
publiceren, uit kostenoverwegingen. Iets wat in een emailversie 
simpelweg wel kan.. 
 
Uiteindelijk houdt dit in dat iedereen die PointeursNieuws per 
email wil gaan ontvangen ook daadwerkelijk bijdraagt aan een 
kostenbeperking. Iets wat volgend jaar wellicht in de contributie 
zichtbaar zou kunnen worden, maar ook een actueler 
PointeursNieuws in gaat houden... 
 
Laat ons daarom weten dat u PointeursNieuws, en andere 
informatie van de vereniging voortaan per email wilt ontvangen. 
Stuur daarvoor een email naar onze secretaris via  
 
secretaris@pointeurs.nl 

mailto:secretaris@pointeurs.nl
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14 november – Najaarsvergadering: 
 
Het bestuur van ACP Les Pointeurs nodigt hierdoor alle leden uit 
tot het deelnemen aan een algemene ledenvergadering op 14 
november 2012 om 20.00 uur , in de kantine van de vereniging.  
 
CONCEPT AGENDA 

 Opening; 

 Vaststelling Agenda; 

 Ingekomen stukken en mededelingen; 

 Vaststellen verslag van de Jaarlijkse Algemene 

Ledenvergadering, 15 feb 2012; 

 Vaststelling contributie 2013; 

 Begroting 2013; 

 Rondvraag; 

 Sluiting. 

 
 
22 December - Vrijwilligersevenement: 
 
Vrijwilligers in onze vereniging houden alvast zaterdagavond 22 
december vrij voor een daverend evenement! 
 
Kaarten op vrijdagavond: 
 
Na overleg met diverse betrokkenen heeft het bestuur besloten 
om het organiseren van klaverjasavonden voortaan in handen te 
geven van een groep vrijwilligers – de kaartclub -  en niet meer 
in handen van één persoon. Ria van Schip, die aangegeven had 
ook weer te willen beginnen, is gevraagd, indien gewenst, 
aansluiting bij deze groep te zoeken.  
De kaartclub maakt zelf haar programma bekend. 
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Animatietoernooien: 
 
Tijdens de laatst gespeelde animatietoernooien is enige 
onduidelijkheid ontstaan over de aanvangstijd van deze 
toernooien: organisator Kees Boer vraagt alle spelers daarom 
rond 13.00u aanwezig te zijn/ deelname te melden, waarna er 
uiterlijk om 13.15u gestart kan worden. 
 
 
Trainingschema’s: 
 
Voor de minder ervaren spelers zal André Woertman steeds de 
laatste maandagavond van de maand trainingen verzorgen. 
Indien u meer informatie hierover wilt kunt u natuurlijk altijd met 
André contact opnemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIEUWE LEDEN 
 
 
Piet en Tinie Brand 
Europalaan 199; 2408 BK Alphen a/d Rijn 
 
Tineke Walvis - van Zagten 
Windjammer 32; 2401 MR Alphen a/d Rijn 
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JEUGDTRAINGEN in het RPC Alphen ad Rijn 
 

 
Aan Allen, 
 
Met de trainers is het volgende schema vastgesteld voor 
jeugdtrainingen in het  
Regionaal Pétanque Centrum Alphen ad Rijn. 
 
Op de in dit schema genoemde (trainings)zaterdagen is 
gedurende de periode oktober/maart de hal 's-morgens bezet 
door de jeugd. 
Bij eventuele aanpassing van het schema naar middagen zal 
alleen een gedeelte van de speelbanen dan gereserveerd zijn, 
terwijl er voor de resterende banen vrije speelmogelijkheid open 
blijft. 
 
Bij het vaststellen van het schema is zoveel mogelijk rekening 
gehouden met competities en grotere nationale evenementen. 
 
 
Met hartelijke groet, 
Peter van Waaij 
 
 
 
.................................................................................................... 
 
 
 
Coördinatie RPC Jeugdtrainingen: Désirée Schalk 
 
De trainingen zullen worden verzorgd door Rajen Koebeer en 
Désirée Schalk, in samenwerking met André Woertman. 
 
Als gastvrouw/heer zullen steeds Mary en André Woertman 
aanwezig zijn. 
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 JEUGD TRAININGEN RPC ALPHEN AAN DEN RIJN  

         

 Trainingen op zaterdag aanvang (vooralsnog*) 10.00u    

   

 De trainingen zullen plaatsvinden op:     

         

 zaterdag 13 oktober 2012     

  27 oktober      

  3 november      

  17 november      

  24 november      

  15 december      

  12 januari 2013     

  19 januari      

  9 februari      

  9 maart      

  23 maart      

  6 april      

  27 april      

  25 mei      

         

 Door de RPC jeugdteams zal deelgenomen worden aan:    

         

 Oliebollen Toernooi Jeugd,  Pijnacker     

 donderdag 27 december 2012     

         

 Open Jac Machielsen Jeugd Masters, Nieuwegein   

 zaterdag 11 mei 2013     

         

*  de trainingstijden zullen in overleg met de spelers en  
  ouders/verzorgers worden  vastgesteld. 
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TRAININGEN COMPETITIESPELERS en 
AANSTELLING HOOFDCOACH 

 
 
Aan allen, 
 
in overleg met Rajen en Désiree is besloten om voor het 
komende wedstrijdseizoen 2012/2013 het volgende af te 
spreken: 
 
 
 
Trainingen Competitiespelers: 
 
Vanaf dinsdagavond 16 oktober zullen de trainingen weer 
gaan plaatsvinden, welke open staan voor alle competitie 
spelers 
in VTC en wintercompetities alsmede Nationale Competitie.  
Het schema voor de trainingen vanaf 16 oktober zal met de 
spelers op deze avond worden vastgesteld. 
 
De trainingen zullen vanaf nu op dinsdagavond (tijdens de 
gewone speelavond) gehouden worden, aanvang 19.30u,  
onder regie van Rajen Koebeer. 
 
Deelname aan deze trainingen vereist ook weer een 
commitment van de spelers om zoveel mogelijk trainingen 
aanwezig te zijn. 
Er zal getracht worden trainingsgroepen van maximaal 12 
personen te formeren, welke om de week de persoonlijke 
training volgen, en in de andere week groepsgewijs trainen. 
 
Probeer uw medespelers zoveel mogelijk enthousiast te krijgen 
om deel te nemen! 
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Aanstelling Hoofdcoach: 
 
Rajen Koebeer is voor de komende periode gevraagd als 
hoofdcoach op te treden en is eindverantwoordelijk voor:  

 samenstelling team voor de Kwalificatie voor het 
Nationaal Verenigings Kampioenschap KNVK. 

 de samenstelling van het eerste NC team (hoofdklasse). 
 de regie over de trainingen. 
  

De coördinatie van de trainingen ligt in handen van Désirée, in 
samenwerking met Rajen en Peter. 
 
 
 
 
Met hartelijke groet, 
 
Peter van Waaij 
 
 
 
PS. Dit bericht graag doorgeven aan alle competitie deelnemers 
/ geinteresseerden. 
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KOPPELTOERNOOI 18 AUGUSTUS 2012 
 
 
Het koppeltoernooi, werd georganiseerd door het aktiecommite, 
voor eigen leden. 
 
Het was wel jammer dat er maar 14 koppels mee deden, maar 
ondanks dat werd het toch een hele leuke dag. De kopppels 
kregen bij inschrijving een koffiebon en een lunchpakketje wat 
bestond uit 2 broodjes en een zakje chips. De jeugdige 
deelnemers die kregen in plaats van koffie een frisdrankje 
aangeboden. 
Om 12.00 werd er begonnen en het was soms erg spannend en 
was er bij de eerste ronde al een meningsverschil of men mocht 
schieten ja of nee. Maar dat is allemaal verder goed verlopen.  
 
Na de 2de ronde kregen de koppels en de recreanten die 
ondertussen hun eigen spelletje speelden een heerlijk ijsje 
aangeboden door Sterre en Remco. De laatste ronde werd wel 
heel spannend, er waren drie koppels met 3 gewonnen partijen, 
dus daar moest een winnaar uit komen. 
 
Hierbij feliciteren we nogmaals Karl Kliemert en Demelza met 
hun eerste prijs. Tweede werden Janna Slappendel/Bianca 
Slappendel, en derde werden Bert Cornelisse/Wil Cornelisse. 
De aanmoedigingsprijs ging naar Els Kliemert /Bonny 
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De wedstrijdleiding dankt ook Sterre voor het maken van de 
foto’s. Al met al dus een geslaagde dag en wie weet doen we het 
volgend jaar weer. 
 
Het aktiecommite 
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HALLO REDAKTIE 
 
 
Hier is een complimentje aan enkele werkers. 
Kritiek, op weer andere werkers. 
En werving voor een schoonmaakster. 
 
 

“Hoe het allemaal zo gekomen is” 
 
Iedere keer worden de leden verrast door nieuwigheidjes in en 
rondom ons bouledrome. Regelmatig fungeren leden als 
wandelende “denktanks”. Dat zijn niet alleen bestuursleden. 
Ook eenvoudige vrijwilligers bedenken soms vernieuwingen, om 
onze geest scherp te houden. 
 
Zo wordt er op los gerenoveerd, dat het een lieve lust is. Denk 
bijvoorbeeld aan de nieuwe speelvloer in de hal. De geluids-
installatie werkt volgens de normen van de huidige eeuw. De 
gigantische reinigingsklus van het dak van de hal. 
 
En tegenwoordig stappen niet alleen boksers welgemoed de ring 
in. Bij ons doen ook de boulers dat. Alleen oppassen dat je er de 
eerste ronde niet uitgedragen wordt. 
 
Als ik het fluister circuit beluister, staan er nog veel meer klussen 
te wachten. 
En dit gebeurt allemaal veelal op maandagmorgen. (De 
gezelligste morgen. 
Hele groepen bouwvakkers zetten zich in onder aanvoering van 
een enkele die ”het allemaal weet”. Het startschot geven zij voor 
zichzelf, nadat de kantine schoon gemaakt is. Dat is een potje 
samenhorigheid van de bovenste plank. 
Iedereen stalt zijn gereedschap in de kantine uit. Sjouwt 
onderdelen naar binnen. Kortom er wordt wat heen en weer 
gedrendelt. 
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Deze clubmaatjes kunnen nooit “zoekraken”. 
Je kan bij sommige op de zwarte vloer zien, waar ze gelopen 
hebben, geeft niet. (Nou misschien een beetje). Want er wordt 
veel werk door enkele verricht. Is er bijvoorbeeld een lamp 
kapot, je kan altijd aan de voetafdrukken op de schone tafels 
zien, dat men geprobeerd heeft het euvel te verhelpen. 
 
Het is allemaal geen ramp. Als op een dag voldoende 
schoonmakers aanwezig zijn, ruimen we ook het losse 
gereedschap op. Want overal wordt zo het een en ander 
gevonden. Leidingen plus knelkoppelingen, ruimen we netjes op. 
Als er maar genoeg schoonmakers zijn! 
 
(Nu kom ik dan eindelijk aan de moraal van het verhaal) Om 
slechts 1 keer per persoon, op zo’n ochtend schoon te hoeven 
maken, willen wij graag nog een extra schoonmaak(st)er 
verwelkomen. 
Je moet er geen probleem mee hebben als je het gevoel krijgt 
dat je met je veger onder aan de hierarchieke ladder te werken.  
 
Soms lijkt dat zo. (Maar dat is niet zo hoor.) Voor die mensen is 
een schitterende carriere weggelegd. 
 
Ik zou zeggen: neem kontakt op voor 1 a 2 keer per maand. 
 
 
Theo Brugmans. 
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EURO TOERNOOI 
 
Seizoen 2012-2013 is al weer een tijdje aan de gang. Je zou 
bijna vergeten dat er een eindklassement voor seizoen 2011-
2012 bestaat. 
Dat seizoen laat alweer voor de vierde keer zien dat Mohamud 
dit spelletje goed beheerst. In 50 wedstrijden, waarvan de 25 
beste meetellen in de ranglijst, is hij als eerste geëindigd. 
 
Het eindklassement is als volgt: 
 

1. Mohamud Mohamed Ali 
2. Wim Verboom 
3. Harry Dubbeldeman 

 
Ook dit jaar heb ik interessante statistieken kunnen verzamelen. 

 Hoogste aantal deelnemers (42) 

 Laagste aantal deelnemers (19) 

 Meeste keren aanwezig (Wim Verboom, 49 keer) 

 Meeste gewonnen partijen per wedstrijd (Mohamud 
Mohamed Ali, gemiddeld 2,25) 

 Meeste eerste plaatsen (Mohamud Mohamed Ali, 8 keer) 

 Meeste aanmoedigingen (één persoon, 6 keer) 

 Meeste fanny’s (13-0) uitgedeeld (Wim Verboom, 22 keer) 

 Meeste fanny’s (0-13) ontvangen (één persoon, 17 keer) 
 
Een uitgebreide lijst is te downloaden op Pointeurs website: 
http://www.pointeurs.nl/lp/?p=1468. 
 
Ondertussen is voor seizoen 2011-2012 de ranglijst al weer 3 
wedstrijden onderweg. 
Hieronder volgt de tussenstand t/m 20 september. 
 

 
Naam Punten 1 

Gewonnen 
partijen 2 

1 Mohamud Mohamed Ali 16 uit 2 3,00 (3,00) 
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Naam Punten 1 

Gewonnen 
partijen 2 

2 Wim Verboom 11 uit 2 3,00 (2,33) 
3 John Jansen 11 uit 2 3,00 (3,00) 
4 Erik Vorstenbosch 11 uit 2 3,00 (2,67) 
5 Arno Saeijs 7 uit 2 2,00 (2,00) 
6 Ina Mooren 6 uit 2 2,50 (2,50) 
7 Jan van Leijden 6 uit 2 2,50 (2,00) 
8 Veroni van Haastert 5 uit 2 2,00 (2,00) 
9 Gerrie de Heij 4 uit 2 2,50 (2,00) 

10 Hans van der Spek 4 uit 2 2,00 (1,67) 
11 Albert Haak 4 uit 2 2,00 (2,00) 
12 Leny vd Wijngaarden 4 uit 2 2,00 (1,33) 
13 Piet Wijfje 4 uit 2 2,00 (2,00) 
14 Klaas Vonk 4 uit 2 1,50 (1,33) 
15 Sonja van der Spek 3 uit 2 1,50 (1,50) 
16 Mary Woertman 3 uit 2 1,50 (1,00) 
17 Cees de Heij 3 uit 2 1,50 (1,50) 
18 Bart Stokhuijzen 3 uit 2 1,00 (1,00) 
19 Cees Sip 2 uit 2 2,00 (1,67) 
20 Evert Bakker 2 uit 2 2,00 (2,00) 
21 André Woertman 2 uit 2 2,00 (1,67) 
22 Margriet Stokhuijzen 2 uit 2 2,00 (2,00) 
23 Ahmad Nabil Azimi 1 uit 2 1,50 (1,50) 
24 Jacques vd Wijngaarden 1 uit 2 1,50 (1,33) 
25 Wil van Lokven 1 uit 2 1,50 (1,50) 
26 Henk Lacourt 1 uit 2 1,00 (1,00) 
27 Norman de Wever 1 uit 1 2,00 (2,00) 
28 Jacco de Vries 1 uit 1 2,00 (2,00) 
29 Hans Mooren 1 uit 2 0,50 (0,50) 
30 Ernest Joosen 0 uit 2 1,00 (0,67) 

 

1 Plaats 1 8 punten, plaats 2 6 punten, plaats 3 5 punten, plaats 4 4 punten, 
plaatsen 5-8 3 punten en plaatsen 9-16 1 punt 
2 Het gemiddeld aantal gewonnen partijen in een wedstrijd. Tussen haakjes is 
het gemiddelde van alle gespeelde wedstrijden. 
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Na elk eurotoernooi wordt de uitslag en het bijgewerkte 
klassement op onze website www.pointeurs.nl gezet. Deze 
worden ook in een elektronische nieuwsbrief toegestuurd aan 
geïnteresseerden. Wil je ook op de verzendlijst komen, stuur dan 
een emailtje naar lp.eurotoernooi@xs4all.nl. 
 
Erik Vorstenbosch 
 
 
 
 
 
 

FAMILIEDAG 25 AUGUSTUS 
 
 
Een foto-impressie: 
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Foto’s:  Mary 
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RABO-SPONSORFIETSTOCHT 23SEPTEMBER 
 
 
De kantine was vanaf negen uur het verzamelpunt voor alle 
enthousiaste fietsers. Hans had de koffie al klaar. 
Na de koffie vertrokken we met z’n allen naar het startpunt bij 
AAV. 
 
Een flink stuk konden we met zijn allen samen oprijden. Eerst 
kregen we de afsplitsing van het groepje dat de 20km zou gaan 
doen. Weer een stuk verder kozen de 40km- rijders de voor hen 
geplande route. 
 
Ik heb geen neuzen geteld maar we waren met een flink aantal 
leden van Les Pointeurs. Daarnaast hebben een aantal niet 
leden voor onze vereniging gereden. Bedankt voor de 
gezelligheid en de steun voor onze vereniging. 
 
In een heel redelijk tempo hebben we de 60 km afgelegd. 
Uiteraard waren er een aantal rustpunten ingebouwd in de route. 
Soms op leuke verrassende plekken zoals een voormalige 
school in Hazerswoude –Dorp die nu deels dienst doet als 
horecagelegenheid. Ze hadden de tafels heel passend 
genummerd met de tafels van één tot en met tien of dertien. 
 
Het vertrek van de groep voor een volgende etappe was niet te 
missen, met een fluitsignaal wist Hennie de hele groep weer bij 
elkaar te krijgen. 
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Hans was de hele dag op de club gebleven en had die tijd 
uitstekend gebruikt om voor de hele groep een prima maaltijd te 
bereiden. Iets wat door de hele ploeg fietsers erg gewaardeerd 
werd. 



 20 

 
 
 

 
 
 
Inmiddels is ook het resultaat bekend. Met zijn allen hebben we 
maar liefst € 348,-- bij elkaar gefietst. 
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WINTERCOMPETITIE 
 
 
De wintercompetities zijn weer van start  gegaan. Hieronder treft 
u de deelnemende teams, datum en locatie aan. 
 
ZATERDAG 
KLASSE    1    2    3    4    5 
20-10-2012   BdB  DSR  PUK  PUK  DGG 
10-11-2012   LP   PUK  BdB   LP   BdB 
08-12-2012   LBF   LBF   DSR   BdB  DSR 
 
1e klasse LP1  Jan van Leijden - Wim Verboom 
2e klasse LP2  Rietje Buitenhuis - André Woertman 
     LP3  Wim van Egmond - Hub. Schraven 
3e klasse LP4  Désirée Schalk - Michiel Stoop 
     LP5  Mary Woertman - Henk Lacourt 
     LP6  Erik Vorstenbosch - Gerard Koreman 
     LP7  Jacques en Lenie v.d. Wijngaarden 
4e klasse LP8  Hans v.d. Spek - Sonja v.d. Spek 
 
ZONDAG 
KLASSE    1    2    3    4    5 
14-10-2012   PUK  PUK  DSR  LP   vrij 
18-11-2012   LP   BdB  LP   DSR  DGG 
16-12-2012   BdB  LP   PUK  LP   PUK 
 
1e klasse LP1  Jan van Leijden - Wim Verboom 
     LP2  Ernest Joosen - Mohamed Ali 
     LP3  Piet Wijfje - Hans van der Spek 
2e klasse LP4  Peter van Waaij - Michiel Stoop 
3e klasse LP5  Klaas Vonk - Sonja van der Spek 
     LP6  Mary Woertman - Henk Lacourt 
     LP7  Norman de Wever - Bart Stokhuijzen 
4e klasse LP8  Cees de Heij - Gerrie de Heij 
     LP9  Gerard Koreman - Jacques v.d. Wijngaarden 
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In de VTC doen 3 teams mee van Les Pointeurs. 
Hieronder datum, locatie en tegenstander.  
 
TEAM     LP1       LP2       LP3 
        1e klasse    2e klasse    2e klasse 
       (tegen)     (tegen)     (tegen) 
 
12-10-2012  PUK (LBF1)  LBF  (LP3)   LBF  (LP2)  
26-10-2012  DSR (DBS1)  BdB (OSB1)  BdB  (BdB2) 
14-12-2011  BdB (PUB1)  DSR (BB1)   DSR (PUB2) 
18-01-2013  LP  (PUK1)  PUK LBF2)   PUK (OSB1) 
08-02-2013  LBF  (PUK2)  DSR (BUT1)  DSR (BB1) 
01-03-2013  PUK (PUK3)  LP  (PUB2)  LP  (LBF2) 
22-03-2013  LBF  (BdB1)  BdB (BdB2)  BdB  (BUT1) 
 
 
Aangeleverd door Désiree 
 
 

NIEUWE MUNT 
 
 
Het nieuwe 2 euro muntstuk van 2012 komt er aan!!!!!!!!!!!! 
geslagen reeds in 2011!!!!!! 
 

10 jarig bestaan van de euro : EXCLUSIEF !!! 
 

 
 

 

 

ontwerp: de Nederlandse staat i.s.m. 
     de oliemaatschappijen. 
 
 
Aangeleverd door Mary/Andre 
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AKTIVITEITEN en TOERNOOI-AGENDA 2012 
 

-dag Data  Spel- 
soort 

Mel-
den 

Oktober 

Zater 06-10 Animatietoernooi Mêlee 13:00 

Vrij 12-10 Verenigings Team 
Competitie VTC 

  

Zon 14-10 Winter Competitie Doublet Doublet  

Dins 16-10 1e Trainingsavond   

Vrij 19-10 Klaverjassen   

Zater 20-10 1e WCD Doublet  

Vrij 26-10 2e VTC   

Zon 28-10 Wintertijdtoernooi Doublet 10:00 

November 

Zater 03-11 Animatietoernooi Mêlee 13:00 

Vrij 09-11 Klaverjassen   

Zater 10-11 2e WCD Doublet  

Woens 14-11 Algemene 
ledenvergadering 

 20:00 

Zater 17-11 Club Kampioenschap Triplet 10:00 

Zon 18-11 2e WCD Doublet  

Zon 25-11 Alphens Open Triplet 10:00 

December 

Zater 01-12 Clubkampioenschap TaT Tete a 
T 

 

Vrij 07-12 Klaverjassen   

Zater 08-12 3e WCD Doublet  

Vrij 14-12 VTC   

Zat 15-12 Animatietoernooi Mêlee 13:00 

Zon 16-12 3e WCD Doublet  

 
 
 
Terrein niet beschikbaar voor vrij spelen. 
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VERENIGINGSGEGEVENS:   ALPHENSE CLUB DE PETANQUE "LES POINTEURS" 
 
Opgericht:    29 oktober 1984 
       Aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond  NJBB 
Inschrijving:   Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer V-447259 
Postadres:    Sterrenlaan 142 D;  2402 BC Alphen aan den Rijn 
Bankrelatie:   INGbank rekeningnummer 49239 
Lokatie:     Sportpark Zegersloot-Zuid, Olympiaweg 2b   telefoon 06.48.62.46.13 
 
Clubspeeldagen:  Dinsdagavond vanaf 19.00 u   Donderdagavond vanaf 19.30 u 
       Woensdagmiddag vanaf 3.00 u   Zaterdagmiddag vanaf 13.00 u 
 
Bestuur:     Voorzitter     Peter van Waaij      tel. 0172-440517 
       Vice -voorzitter    Kees Boer       tel. 0172-420907 
       Secretaris     Hans v.d. Spek      tel.  06-16772050 
       2e secretaris     Lucia Brouwers      tel. 0172-210569 
       Penningmeester   Cees de Heij      tel. 0172-475827 
       2e Penningmeester    
       Wedstrijdsecretaris   Desiree  Schalk      tel. 0172-506040 
       Technische zaken   Paul Roubroeks     tel. 0172-474790 
PR               Hans Mooren       tel. 0172-685696 
Redactie:            Hub. Schraven      tel. 0172-426984 
               Willeke van der Klaauw   tel. 0172- 
Wedstrijdcomm.:   Voorzitter     Desiree  Schalk      tel. 0172-506040 
               Erik Vorstenbosch     tel. 0172-417499 
               Henk Lacourt      tel. 0172-572302 
               Mary Woertman     tel. 0172-615198 
Techn- comm.:  Voorzitter     Paul Roubroeks     tel. 0172-474790 
               John Jansen      tel. 0172-604809 
               Kees Boer       tel. 0172-420907 
Kantinecomm.:  Voorzitter     
       Algemene coördinatie  Hans v.d. Spek      tel. 06-16772050 
       Weekcoördinatoren  Leny v.d. Wijngaarden   tel. 0172-491121 

Cees de Jong      tel. 0172-493575 
Corrie Lacourt      tel. 0172-572302 
Willeke van der Klaauw   tel. 0172- 

       Inkoop en kasbeheer  Hub. Schraven      tel. 0172-426984 
               Jacques v.d. Wijngaarden  tel. 0172-491121 
Schoonmaakploeg: Coördinatie     Theo Brugmans     tel. 0172-437762 
Baanonderhoud:         
Vreugde & Verdriet:         Nettie Siemons      tel. 0172-422130 
               Mary Woertman     tel. 0172-615198 
 
Erelid:             Carel Textor 
 
Lidmaatschap:  Per kalenderjaar met opzegtermijn van één maand. 
Contributie:           Leden   Partner lidmaatschap 
      Wedstrijdlicentie:    €  85,75   €  81,25  per kalenderjaar 
      Clubkaarthouders:    €  75,25   €  70,75  per kalenderjaar 
      Jeugdleden (tot 18 jr.):  €  44,50       per kalenderjaar 
      Entreegeld      €  8,00 
      Lidmaatschap na 1 aug       50% van jaarcontributie 
      Lidmaatschap na 1 nov.       nihil bij betaling volgend jaar 
Donateurs:   Minimale bijdrage per gezin :     €  12,50 per kalenderjaar 
 


