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Ontwerp titelpagina: Paul Kuijpers 
 
 
 
 
 
 
De verenigingsgegevens vindt u op de laatste pagina van het 
Pointeursnieuws 
 
 
Kopij voor het nummer van Maart 2013 s.v.p. inleveren voor: 
 

22 Februari 
 
 
 
Uw E-mail s.v.p. verzenden naar: 
 
 
pointeursnieuws@telfort.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op CD-rom, diskette of gewoon op papier aanleveren kan ook. 
Dat kan in het postvak achter op de bar. 
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VAN DE VOORZITTER: 
 
 
Glühwein, Glühwein? Daar moet je wel van houden. Oké, het 
hoort dan wel bij de winter, sneeuw, kaarsjesavonden en 
wintersport, maar niet echt bij onze, bijna zomers licht 
uitstralende hal.. daar kun je beter een zomerse rosé bestellen, 
of uiteraard een rosé biertje. 
Want hoewel het eerst zelfs op een zoutvlakte leek, is het nu 
netjes in de kleur van de onderlaag aan het opdrogen... hierbij 
opgeteld de schoongemaakte lichtstraten op het dak en je hebt 
al een vele malen lichtere werkomgeving voor de gemiddelde 
pétanquer. 
 
En dan kom je op een punt in het jaar dat je al dat licht nu net 
niet nodig dreigt te hebben: inderdaad, tijdens de 
vrijwilligersavond! Een avond waarop gezelligheid ondersteund 
wordt door de mooie aankleding en... daar komt ie... 
sfeerverlichting. Nu ga ik ervan uit dat onze lichttechnici hier een 
fantastische oplossing voor hebben, of zelfs gebruik zullen 
maken van zoveel helderheid. Ik ben werkelijk benieuwd wat u, 
als vrijwilliger, straks van dit feest zal vinden. Het is u gegund, 
dat is zeker! 
 
U voelt zich door het bovenstaande niet aangesproken? (Nog) 
geen vrijwilliger? Maar daar valt snel wat aan te doen! Gewoon 
aanmelden voor actieve ondersteuning van onze mooie 
vereniging, en voor u het weet valt bij u de uitnodiging voor de 
editie van 2013 op de deurmat...       
 
Wellicht zult u nu denken dat bovenstaande het wederom 
berijden van een stokpaard is, wel, inderdaad! Ik kan dit namelijk 
blijven roepen. Uiteindelijk valt of staat een vereniging  bij de 
inzet van de vrijwilligers. 
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Dat deze vrijwilligers ook vaak de actievelingen op ander gebied 
in een vereniging zijn bleek ook uit de opkomst bij de 
najaarsvergadering. Ik zag vooral veel vrijwilligers. En dat doet 
mij dan toch afvragen of wij voor de andere leden dan minder te 
bieden hebben? Vindt u een ledenvergadering een 
bijkomstigheid, of juist een uitgelezen kans om eens met elkaar 
van gedachten te wisselen?  Ik hoor dit graag van u. 
 
Ondertussen loopt het programma aardig naar de feestdagen 
toe, en maken wij ons op voor vrijwilligersfeest, Kerst, Oud en 
Nieuw en de nieuwjaarsborrel. Die staat dan uiteraard open voor 
alle leden, daar hoeft u dan weer geen vrijwilliger voor te zijn.  
 
Voor deze zaterdagmiddag 5 januari wil ik overigens nadrukkelijk 
ook de op die dag spelende competitiespelers uitnodigen! Wij 
blijven gewoon wat langer om ook met u het glas te kunnen 
heffen, indien u daar prijs op stelt. 
 
Namens alle leden hoop ik onze vrijwilligers te mogen bedanken, 
en wil namens bestuur en alle medewerkers u allen prettige 
feestdagen wensen! 
 
Peter van Waaij 
 
 

RESULTAAT RAB0-SPONSERTOCHT IN BEELD 
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BESTE MENSEN 
 
 
Hierbij wil ik jullie bedanken voor de prachtige bloemen, de 
kaarten, de telefoontjes, en vele groeten die Klaas aan mij moest 
doorgeven. 
Ja de vakantie begon leuk heel mooi weer, maar we hebben 
jammer genoeg maar 1 dag kunnen fietsen, toen werd ik 
aangereden door een auto, het gevolg was een scheurtje in mijn 
nekwervel en in mijn bovenkaak en vele schaafwonden in mijn 
gezicht . 
Er werd mij een nekkraag aangemeten die ik 6 weken dag en 
nacht moest dragen. Na 4 dagen in Breda in het ziekenhuis 
gelegen te hebben mocht ik weer naar huis met veel pijn, dus 
onze vakantie was afgelopen. 
Op 2 October moest ik terug voor controle in Breda, de dokter 
was tevreden en de kraag mocht weer af, dus waren wij heel blij. 
 
Nu gaan we weer heerlijk proberen te boulen. 
Nogmaals hartelijk dank voor alle lieve groeten. 
 
Gerie Vonk 
 
 
 

VERWISSELDE BOULE 
 
 

Cleo Aschmoneit is een van haar boules kwijt: 
 
Verdwenen:  Boule met nummer U21 van 720 gram 
Gevonden:  Boule met nummer A89 van 740 gram 
 
Zit u ook met een verkeerde boule neem dan even contact met 
haar op: 0172-430472 
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WINTERTIJDTOERNOOI 27-10-2012 
 
 
Dit jaar deden er 32 teams aan het doublette toernooi mee. 
We speelden voorrondes en daarna in een A en een B poule. 
Voor veel teams was de nieuwe ondergrond een verrassing en 
de een vond het leuk en de ander vond het minder.  
 
De eerste plaats in de A poule was voor: 
Hans Cammeraat/Jelle Venema.  

 
 
Toch vind ik het leuk te vermelden dat in de B poule Rietje 
Buitenhuis/ Tom de Horder 2de zijn geworden. Hierbij nog 
felicitaties  
 
 
Wedstrijdleider was Mary Woertman en Arbiter Niek 
Knijnenburg. 
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VERJAARDAG CAS 
 
 
Woensdag 31 oktober om 16.15 uur werd iedereen uit de hal 
geroepen om even in de kantine te komen. 
Er was een verrassing voor Cas van Leeuwen. 
 
Nettie Siemons vroeg de aandacht en vertelde dat Cas morgen 1 
november 92 jaar wordt. Omdat er op donderdag geen boulen is 
wil zij Cas alvast feliciteren met zijn verjaardag. Namens 
iedereen van de vereniging overhandigde zij een cadeau wat zij 
uit een grote tas tevoorschijn haalde. Het is een heel mooi 
beeldwerk gemaakt door Iny van der Toorn en Nettie Simons 
zelf. 
Het beeld stelt Cas zelf voor, zoals hij zelf altijd sportief bezig is 
met boulen. Compleet met zijn stok en boulbaan. 
Cas vond het fantastisch mooi en was er ontroerd van. 
 
 
 
 
 
Alle aanwezigen zongen luid het 
"lang zal hij leven" toe. 
Daarna werd Cas van harte 
gefeliciteerd door iedereen en 
wensten hem een fijne dag toe met 
zijn verjaardag. 
 
 
 
 
                         Foto: Daan 

 
Zomaar door een reportertje gemaakt. 
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Notulen Algemene Ledenvergadering, gehouden op 14 
november 2012 om 20.00 uur in de kantine 
 
Aanwezig:  volgens de presentielijst 29 leden 
Afwezig m.k.: Sonja van der Spek, Gerard Ammerlaan, Bob 

Dieben, Leen en Adrie Wortman, Kasper 
Slappendel, Pnella van Beek, Thom den Horder, 
Loes Swier, Ines Koopman, Fie Smolenaars, 
Norman de Wever, Ernst Joosten, Jan Nieudorp, 
Piet Brand, Tiny Brand, Cas van Leeuwen, Jan van 
Leijden, Hub. Schraven, Arna van de Weteringh, 
Wim van Egmond, Peter Zoet, Joke Zoet, Gerard 
Koreman, Joost van der Lans, Ernie van Waaij, 
Niek Knijnenburg, Annechien Hazewinkel, Cor 
Burksen, Els Burksen en Huub van Dalsum 

 
 
1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder 
 welkom. 
 
2. Vaststelling agenda 
 
 De agenda wordt vastgesteld zoals aangegeven in de 
 uitnodiging voor de vergadering. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
 

Er is een brief van Gerard Koreman gekomen. Deze 
wordt bij punt 6 over de begroting behandeld. 
Een brief van Hans Mooren wordt bij de rondvraag 
besproken. 
  

4. Vaststellen verslag van de Jaarlijkse Algemene  
 Ledenvergadering van 15 februari 2012 
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 Bij punt 7 in het verslag werd de heer Gerard Vos 
 genoemd als bestuurslid. Dit is niet juist. Hij is lid van de 
 financiële commissie. 

 
Met inachtneming van bovenstaande wordt het verslag 
vastgesteld. 
 

5. Vaststelling contributie 2013 
 
 Besloten is om voor 2013 de contributie gelijk te houden 
 met die van 2012. De overige afdracht aan de NJBB 
 kunnen wij uit algemene middelen halen. 
 
6. Begroting 2013 
 
 Er zijn een paar opvallende posten. 

Het regionaal Petanque Centrum brengt € 500,00 op, 
maar dat geld zijn we gelijk kwijt aan de kosten voor de 
trainer. 
Het regionaal Petanque Centrum is op dit moment voor 
het trainen van de jeugd. 
De trainingen worden gegroepeerd in regio’s. Het is een 
systeem dat nog aan het groeien is.  Dit is voorlopig voor 
de periode van 1 jaar, met steun van de NJBB van  
€ 500,00 voor de kosten van de trainers. 
Als initiatiefnemer moet je goed meewerken om een 
dergelijk Petanque Centrum te laten slagen. 
Dit jaar hebben we de kosten voor de overige trainingen 
voornamelijk uit sponsoring weten te halen. 
 
Op de vraag over de kosten die gemaakt zijn voor de 
vloer in de hal wordt geantwoord, dat dit aan de orde 
komt in de februarivergadering. Is resultaat 2012. 
 
Gevraagd wordt of de post kantine opbrengsten resultaat 
of omzet is. Dat is resultaat. 
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Opgemerkt wordt dat de verkoop van de loten voor de 
Grote Club actie niet door één persoon hoeft te worden 
gedaan. Hans van der Spek heeft dit jaar alle 250 loten 
verkocht. 
Cees de Jong, Hans van der Spek  en Leny van de 
Wijngaarden willen volgend jaar de loten gaan verkopen. 
 
Hans Mooren geeft aan, dat de cijfers die onder de 
begroting 2012 staan die van 2011 zijn. 
Voor de volledigheid zullen bij het verslag van deze 
vergadering de juiste cijfers gedaan worden. Ook zullen 
er 3 extra maanden bijgezet worden. Dat geeft een 
vollediger beeld. 
 
Brief Gerard Koreman: Gerard vraagt of de omzet van 
de kantine bruto of netto is. Met Cees de Heij is 
afgesproken dat bij de verslaglegging over 2012 de 
omzet van de kantine plus het resultaat bekend gemaakt 
zal worden. 
Hub. maakt een overzicht over de inkomsten/uitgaven en 
wat er in kas zit. 
 
De begroting voor 2013 wordt vastgesteld. 
 
De voorzitter bedankt voor de inbreng met betrekking tot 
de financiële kant van de zaak. 
 

7. Rondvraag 
 

In de brief van Hans Mooren staat, dat hij het er niet mee 
eens is dat het clubblad digitaal verzonden gaat worden.  
Hij  denkt dat het clubblad niet meer op papier 
ontvangen kan worden. 
Dit is niet juist. De leden hebben aan kunnen geven of zij 
het clubblad digitaal willen ontvangen. Dat zijn minder 
kosten voor de vereniging. 
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Elk exemplaar dat wij minder moeten printen is 
meegenomen, maar als men de papieren versie wil 
ontvangen kan dat ook.  
 
Wim Verboom vraagt of op de ledenlijst die wij allen 
krijgen ook de e-mailadressen van de leden kunnen 
komen te staan. 
Peter antwoordt hierop dat niet alle leden dat willen. 
Afgesproken wordt dat, indien leden het wel goed vinden 
dat hun e-mailadres op de lijst komt, dit aan kunnen 
geven bij Peter Sloothaak. Dit zal in het volgende 
clubblad worden opgenomen. 
 
In het bestuur hebben we het er al een aantal malen 
over gehad dat het moeilijk blijft om invulling te vinden 
voor de bar en andere kantinediensten. 
Mocht je mensen weten in je omgeving die eventueel 
kunnen helpen, vraag het ze. Als je mensen persoonlijk 
aanspreekt zal het gemakkelijker zijn om nieuwe 
mensen te werven. 
 
Vanaf 1 december 2012 zijn de inschrijfkosten voor de 
animatietoernooien geen € 2,00 maar € 1,50. 
 
Afgelopen afdelingsvergadering is er gediscussieerd 
over het aanpassen van de ZVC. 
Alphen heeft nog 2 competitieteams, maar andere 
verenigingen kampen met moeilijkheden. Die krijgen 
haast geen mensen voor de ZVC. Er moet toch een 
minimaal aantal teams aan meedoen. Er werden een 
aantal suggesties gedaan. Bijvoorbeeld de ZVC 
eventueel met 4 mensen te laten spelen. ’s Morgens 
beginnen met spelen is beter dan ’s middags. Anders 
breekt het je dag zo. 
Voor de VTC is er nu de gedachte om op tijd te gaan 
spelen; bijvoorbeeld 1 uur en 2 menes. 
Dit scheelt aanzienlijk in de avonduren. 
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Iedereen gaat met dit voorstel akkoord. 
 
Afgelopen 29 september is een aantal van onze leden 
naar het jubileumcongres van de NJBB geweest. Tijdens 
dit congres is er gekeken naar de toekomst. 
Er zijn op dit moment een viertal zonale bijeenkomsten 
waarin inventarisatierondes met alle verenigingen 
worden gehouden. Er wordt gekeken naar hoe wij verder 
gaan met de NJBB. 
 
Het bestuur is van mening dat het betalen aan de bar bij 
grote evenementen makkelijker kan. Daarom wordt er 
een muntensysteem ingevoerd. 
Tevens vragen wij ons af of de leden ook tijdens 
clubdagen met munten kunnen gaan betalen. Voor de 
evenementen zijn de munten al in huis. Er is ook iemand 
beschikbaar om de munten te gaan verkopen bij grote 
evenementen. Er moet alleen nog bekeken worden welk 
bedrag er per muntje betaald moet worden. 
 
Er is een papier op het bord gehangen over de cursus 
kascontrole. Deze cursus wordt a.s. maandag bij PUK in 
Haarlem gehouden. 
 
Henk Lacourt geeft aan, dat het steeds op dezelfde 
mensen neerkomt om als scheidsrechter op te treden. 
Als er geen scheidsrechter of wedstrijdleider is, kunnen 
we geen toernooien draaien. 
Wie wil zich aanmelden om zo’n cursus te gaan doen. 
Désirée geeft aan dat er al een paar mensen op de lijst 
staan voor wedstrijdleider. 
 
André heeft een vraag over het prijzengeld. Als er hier 
een toernooi is en er zijn 32 teams gaat het hele 
inschrijfgeld dan naar de prijzenpot toe? Hierop wordt 
bevestigend geantwoord. Tenzij er een scheidsrechter 
aangesteld moet worden van buitenaf. 
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’s Maandags sproeit André de banen en harkt ze aan. 
De harken zijn voor de tuin, maar niet geschikt voor de 
banen. Hij wil graag een trekker in een grotere maat. 
Afgesproken wordt dat André dit met de onderhouds-
commissie zal bespreken. 
 
Peter Sloothaak vraagt of er al iets gedaan is met het 
idee dat is geopperd voor de aanpassing van de keuken. 
Peter van Waaij antwoordt hierop dat we eerst wachten 
op de kostenbegroting. Het zit in de planning. 
De tekeningen zullen ook besproken worden met de 
kantinecommissie. 
 
Theo vraagt wie de ondergrond van de nieuwe banen 
bepaald heeft. Vroeger was de baancommissaris lid van 
het bestuur. 
Hierop wordt geantwoord dat er ook nu een commissie 
was samengesteld bestaande uit John Jansen, Désirée 
Schalk en Cees de Heij. 
 
Wim Verboom vraagt of het verplicht is dat er een 
EHBO’er aanwezig is bij toernooien. 
Hierop wordt geantwoord dat er bij onze vereniging 10 
opgeleide BHV-ers zijn, maar dat wij niet kunnen 
garanderen dat er bij ieder toernooi EHBO aanwezig is. 
Het is opgevallen dat ook de mensen achter de bar niet 
weten wie er die dag aanwezig is als EHBO’er. Binnen 
de vereniging zal er gekeken worden of er mensen zijn 
die hieraan mee willen werken en er zal een draaiboek 
worden gemaakt. 
 
Tevens moet de uitleg over de luidsprekers in het boek 
komen te staan. 
 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst 
en sluit de vergadering om 21.55 uur. 
De voorzitter       De secretaris 
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CLUBKAMPIOENSCHAP TRIPLETTE 2012 
 
 
Op zaterdag 17-12-2012 werd het clubkampioenschap triplette 
gespeeld. Er deden 6 teams aan mee, wat toch wel erg weinig 
is, voor zo’n grote vereniging. Daarom werd er een halve 
competitie gespeeld, zodat ieder team 1x tegen elkaar speelde. 
 
Het was wel een spannende dag, doordat tot de laatste worp er 
beslist zou worden wie er kampioen zou worden. Bij gelijke 
winstpartijen zou er worden gekeken naar het onderlinge 
resultaat en wat blijkt er waren 4  teams met gelijke aantal 
gewonnen partijen, 
 
Ook toen werd er weer doorgerekend naar verder onderlinge 
resultaten en daaruit bleek dat het team van: 
Pnella van Beek/Wil van Lokven/Evert Bakker kampioen 
geworden zijn. 
 

 
 
Nogmaals van harte gefeliciteerd. 
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Doordat er zo weinig teams aan meededen, hadden we geen 
2de en 3de prijs, maar wel een aanmoedigingsprijs en die ging 
naar: 
 

 
Janna Slappendel/Kas Slappendel/Bert Cornelisse 
 
De wedstrijdleider was Erik Vorstenbosch 
 
 
 

VANUIT HET BESTUUR: 
 
 
Communicatie over het ontvangen van PointeursNieuws per 
email: 
 
Tijdens de najaarsvergadering bleek een onduidelijkheid in de 
communicatie met betrekking tot het ontvangen van 
Pointeursnieuws: Het is onze bedoeling om drastisch minder 
papier te moeten gebruiken voor ons verenigingsorgaan, maar 
ons blad blijft gewoon ook op papier leverbaar! 
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Mocht u dus PointeursNieuws op papier willen blijven ontvangen 
dan is dat geen probleem, echter hopen wij uiteraard dat u met 
ons mee wilt denken in onze vermindering van kosten en papier. 
Meldt in dat geval dus uw emailadres aan via  
 
secretaris@pointeurs.nl 
 
 
Op zoek naar een medewerker Sponsoring: 
 
Het bestuur is op zoek naar een medewerker die zich vooral 
bezig wil gaan houden met het zoeken naar sponsors. Hebt u de 
mogelijkheden om met bedrijven, instellingen en/of instanties om 
de tafel te kunnen zitten en wilt u ons helpen? Neem contact op 
met ons via secretaris@pointeurs.nl 
 
 
Uitnodiging voor het olieboulen en de nieuwjaarsborrel: 
 
Het bestuur nodigt u van harte uit voor een gezellige 
nieuwjaarsbijeenkomst op 5 januari 2013. Nadat er gelegenheid 
is deel te nemen aan het animatietoernooi zal rond vier uur het 
glas geheven gaan worden. 
Voor de deelnemers aan de triplettencompetities, die op deze 
dag op andere locaties spelen, zal er gelegenheid zijn om 
naderhand toch nog even naar de club te komen, alwaar de die-
hards netjes op hen zullen wachten! 
 
 
Honden en onze kantine:  
 
Op verzoek vermelden wij nogmaals de regels met betrekking tot 
het meenemen van honden naar de vereniging: Honden zijn 
toegestaan op terras en in de kantine, mits aangelijnd! Op banen 
en in de hal zijn honden uitdrukkelijk niet toegestaan. Wij hopen 
op een ieders medewerking. 
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AFSCHEID EN TOT SNEL, 
 
 
Helaas hebben Kees en ik ons lidmaatschap opgezegd met 
ingang van 2013. Doordat Kees een andere functie heeft binnen 
het bedrijf waar hij werkt, is het steeds moeilijk geweest om te 
komen boulen op de donderdag avond. Vorig jaar was het al 
bijna niet meer te doen en dit jaar lukte het gewoon helemaal 
niet. 
 
Mijn eigen gezondheid laat vaak veel te wensen over en het 
afgelopen jaar een lange periode gehad waarin ik niet lang 
mocht staan en dus ook niet kon spelen. Zelfs het Nivo toernooi 
hier bij ons in Koudekerk niet kunnen meespelen. 
Nu hebben we dan de knoop doorgehakt om op te zeggen, want 
als je wel lid bent/blijft wil je toch eigenlijk ook weer graag 
deelnemen aan activiteiten. We hebben gemerkt dat het ook wel 
rust geeft en we zijn en blijven natuurlijk lid in ons eigen durpie: 
Koudekerk aan den Rijn en via Rhyneboule blijven we natuurlijk 
spelen, af en toe een leuk toernooitje en we hopen jullie dan ook 
weer tegen te komen op deze manier. De boule wereld is maar 
klein uiteindelijk. 
 
In ieder geval wil ik iedereen bedanken, in de eerste plaats de 
mensen die iedere woensdagmiddag aanwezig waren en mij 
heel snel een warm en welkom gevoel gaven binnen de club. 
Waar Evert Bakker kwam aandragen met boultjes die in mijn 
handen pasten, waar Piet Wijfje de tijd heeft genomen om mij de 
fijne kneepjes van het boulen te leren en waar hij op de 
donderdagavond zorgde dat ik de eerste partij samen met hem 
kon spelen en het spel en vooral de spelregels goed leerde. 
Later lukte het niet meer om op woensdagmiddag te komen 
spelen, omdat ik nogal wat mankeer en altijd te weinig energie 
heb en 24 uur per dag pijn, wilde ik mijn krachten sparen om 
vooral toch op de donderdagavond te spelen. 
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Regelmatig hoorde ik wel van mensen dat 'de donderdagavond 
spelers' fel waren en dat het als beginner niet fijn was om daar 
tussen te moeten spelen. Dat mensen liever niet met je speelden 
dan. Ik kan uit ervaring vertellen dat dit echt niet zo is. Het was 
altijd gezellig en ja soms fel, het spel staat voorop en soms bijna 
verbeten proberen om die 13 punten aan jou kant op de teller te 
krijgen geven dat gaf soms glorieeuze overwinningen en dan 
weer drie keer slikken en weer doorgaan. 
 
Later werd Kees ook lid en we hebben vele vele uren plezier 
beleefd bij Les Pointeurs. We willen Ernie en Peter bedanken die 
ons (als beginnende bouler) al mee vroegen naar toernooien 
buiten de deur. Kees zijn lidmaatschapskaart was niet eens 
binnen en toen speelden we al bij PUK een toernooitje. Zo zie je 
en leer je de mensen kennen, de regels van het spel, zo was 
zelfs verliezen in het begin leerzaam en wat waren we soms 
trots als je mensen die al jaaaaaaaren speelden van die 13 af 
konden houden. 
 
Nou ja, ik kan nog wel een heel stuk schrijven, maar ik laat het 
hier nu bij. We hopen dat we, als Kees ooit .... niet meer zo'n 
drukke baan heeft of als hij er mee op kan houden weer alle tijd 
van de wereld hebben en ook weer in Alphen kunnen komen 
spelen. Tot die tijd houden we het bij Rhyneboule en we hopen 
veel van jullie te zien op de Nivo toernooien in het park en 
wellicht eens hier of daar in het land als we een toernooitje mee 
zouden pikken hier of daar. 
 
Een warme groet, 
Nella Wittebol 
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ALPHENS OPEN TRIPLETTEN 2012 
 
 
26 teams hadden zich opgegeven voor het Alphens Open 
Tripletten op zondag 25 november. Helaas was er zaterdag-
avond laat toch nog een afmelding. 
Te laat om nog een team op te trommelen, zijn we met 25 teams 
van start gegaan. Op basis van twee voorronden werden de 
teams verdeeld over de A-poule en de B-poule. Er waren veel 
sterke teams aanwezig. Dit resulteerde in lange, spannende 
partijen. 
Dit had tot gevolg dat de finale pas om 19:30 kon beginnen. 
Deze ging gelijk op, totdat het team van Jeffrey, Charly en Milan 
een spurt maakte en met 12-7 voor kwam staan. Maar het team 
van John, Johny en Georges (“De Belgen”) wist zich te 
herpakken en de overwinning toch nog naar zich toe te trekken. 
Om 20:30 kon ik over gaan tot de prijsuitreiking. 
 

 
De winaars: Johny Cleymans, John Schoonenberg en Georges de Witte 
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2e 
plaats: 
Jeffrey, 
Charly 
en Milan. 

 
 
Einduitslag 
 
A-poule (16 teams, directe eliminatie): 

1. John Schoonenberg / Johny Cleymans / Georges de Witte 
2. Jeffrey de Lange / Charly Misset / Milan Saunier 
3. Marco Zeitzen / Marty van Nunen / Elke v.d. Linden 
4. Piet Hoos / Bob Hoos / Nico Huijskens 

 
B-poule (9 teams, : 

1. Arthur de Vlieger / Cees Wubben / Henny Duchenne 
2. Mart Kruit / Bert Visser / Jacco de Vries 
3. Jaco de Haan / Ton van Wijk / Henny van Dommelen 

 
De volledige uitslag is te vinden op onze website: 
http://www.pointeurs.nl/lp/?page_id=1534  
 
Erik Vorstenbosch 
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Tête-à-Tête CLUBKAMPIOENSCHAP 2012 
3 december 2012 

 
 
18 leden waren dit jaar van de partij voor het Tête-à-Tête 
clubkampioenschap. We begonnen met twee poules die elk 5 
voorgelote partijen speelden. Na vier rondes werden o.b.v. de 
tussenstand de twee beste spelers van elke poule gepromo-
veerd naar de finale poule. De overige spelers gingen door met 
een vijfde ronde, zodat daarna de poule winnaars bekend waren. 
In de finale poule werden door directe eliminatie de twee 
finalisten bekend. Wil en Wim mochten het tegen elkaar 
opnemen. Wim moest in Wil de sterkere erkennen. Wil is dus 
daarom clubkampioen 2012. 
 

 
Clubkampioen: 
Wil van Lokven 

 
Einduitslag 
 
Finale poule 
1 Wil van Lokven 
2 Wim Verboom 
3-4 Ina Mooren 
3-4 Hans van der Spek 
 
Winnaar Poule 1 
1 Cees de Heij 
 
Winnaar poule 2 
1 Piet Wijfje 
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2eplaats: Wim Verboom 
 
 
 
 
De volledige uitslag is te vinden op onze website: 
http://www.pointeurs.nl/lp/?page_id=1552  
 
Erik Vorstenbosch 
 
 
 
 
 

EURO TOERNOOI 
 
 
Mohamud is ook dit seizoen weer voortvarend van start gegaan. 
Maar naast Wim , zijn er nu ook Arno en John die een serieuze 
bedreiging kunnen vormen. 
Ik ben benieuwd hoe dit zich ontwikkeld. 
 
Hieronder staat de tussenstand (t/m 22 november 2012). 
Voor de digitale lezers: klik hier voor het volledige klassement (in 
Excel). 
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Euro toernooi, tussenstand seizoen 2012-2013 
12 wedstrijden gespeeld, beste 6 tellen 
 

 Naam Punten 1 
Gewonnen 
partijen 2 

1 Mohamud Mohamed Ali 40 uit 6 2,83 (2,33) 
2 Wim Verboom 35 uit 6 3,00 (2,25) 
3 Arno Saeijs 31 uit 6 2,67 (2,44) 
4 John Jansen 29 uit 5 3,00 (3,00) 
5 Peter Zoet 25 uit 6 2,00 (2,00) 
6 Jan van Leijden 24 uit 6 2,67 (2,00) 
7 Cees de Heij 21 uit 6 2,50 (1,82) 
8 Erik Vorstenbosch 20 uit 6 2,50 (1,83) 
9 Bart Stokhuijzen 18 uit 6 2,33 (1,90) 

10 Gerard Koreman 16 uit 6 2,50 (1,73) 
11 Ahmad Nabil Azimi 13 uit 6 2,33 (1,73) 
12 Klaas Vonk 13 uit 6 2,00 (1,73) 
13 Margriet Stokhuijzen 13 uit 6 1,83 (1,71) 
14 Albert Haak 12 uit 6 2,17 (1,36) 
15 Henk Lacourt 10 uit 6 2,33 (1,45) 
16 Piet Wijfje 10 uit 6 2,17 (1,73) 
17 André Woertman 10 uit 6 2,00 (1,50) 
18 Jorge Nogueira 10 uit 2 3,00 (3,00) 
19 Hans van der Spek 9 uit 6 2,00 (1,45) 
20 Ina Mooren 9 uit 6 1,83 (1,18) 
21 Mary Woertman 9 uit 6 1,50 (1,00) 
22 Peter Sloothaak 9 uit 5 1,60 (1,60) 
23 Cees Sip 8 uit 6 2,00 (1,42) 
24 Corrie Lacourt 8 uit 6 1,83 (1,00) 
25 Veroni van Haastert 8 uit 6 1,67 (1,43) 
26 Leny vd Wijngaarden 8 uit 6 1,67 (1,30) 
27 Wim Groeneveld 7 uit 6 1,83 (1,44) 
28 Sonja van der Spek 7 uit 6 1,67 (1,38) 
29 Joop van Schip 7 uit 5 1,60 (1,60) 
30 Rietje Buitenhuis 6 uit 6 2,00 (1,71) 
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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. Zie ook Pointeursnieuws van 
december 2007 voor meer uitleg. 
2
 Het gemiddeld aantal gewonnen partijen in een wedstrijd. Tussen haakjes is 

het gemiddelde van alle gespeelde wedstrijden. 

 
Na elk eurotoernooi wordt de uitslag en het bijgewerkte 
klassement op onze website www.pointeurs.nl gezet. Deze 
worden ook in een electronische nieuwsbrief toegestuurd aan 
geïnteresseerden. Wil je ook op de verzendlijst komen, stuur dan 
een emailtje naar lp.eurotoernooi@xs4all.nl. 
 
Erik Vorstenbosch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERMISTE BOULE 2 
 
 

Voor zover bekend zijn er dit moment dus twee mensen met een 
verkeerde boule. 
 
Afgelopen seizoen was er ook al een melding, namelijk van 
Huub. Die boules zijn nooit meer boven water gekomen. 
 
Terwijl een mogelijke oplossing al jaren voorhanden is. 
Bij de ledenadministratie is er de mogelijkheid om uw boules te 
registreren. Hiermee vergroot u de kans aanzienlijk dat u de 
eigenaar van de vreemde boule in uw setje kunt opsporen. 
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AKTIVITEITEN en TOERNOOI-AGENDA 2012;00 
 
-dag Data  Spel- 

soort 
Mel-
den 

December 
Zat 15-12 Animatietoernooi Mêlee 13:00 
Zon 16-12 3e WCD Doublet  

Januari 
Zat 05-01 Animatietoernooi en 

Nieuwjaarsreceptie 
Mêlee 13:00 

Zat 05-01 1e Winter Competitie Triplet  10:00 
Zon 13-01 1e WCT  10:00 
Vrij 18-01 4w VTC  19:00 
Zat 26-01 1e KNVK   

Zon 27-01 Wintersextetten   
Februari 

Zat 02-02 2e WCT  10:00 
Zon 03-02 2e KNVK   
Vrij 08-02 5e VTC  19:00 
Zat 09-02 Animatietoernooi Mêlee 13:00 
Zon 10-02 2e WCT  10:00 
Zat 16-02 Fie Belder tripletten Triplet  
Zon 24-02 Ongeveertoernooi  10:00 

Maart 
Vrij 01-03 6e VTC  19:00 
Zat 02-03 Clubkampioenschap Doublet  
Zat 09-03 Animatietoernooi Mêlee 13:00 
Zon 10-03 3e WCT  10:00 
Zat 16-03 3e WCT  10:00 
Vrij 22-03 7e VTC  1900 
Zon 24-03 Zonaal kamipoenschap   
     
     

 
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 
       2

e
 secretaris     Lucia Brouwers      tel. 0172-210569 

       Penningmeester   Cees de Heij      tel. 0172-475827 
       2

e
 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 
 


