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VAN DE VOORZITTER: 
 
 
Direct na de paasdagen is het weer zover: de start van het 
buitenseizoen met het eerste buitentoernooi op 7 april en de start 
van de Nationale Competitie en de nieuwe Zomer Doubletten 
Competitie in de afdeling, op 14 april. Tegen die tijd zal het toch 
wel gewoon lekker weer zijn? In ieder geval hoop ik voor alle 
toernooibezoekers en deelnemers aan de NC en de nieuwe 
afdelingscompetitie dat het een mooie aprilmaand wordt. Gaan 
we ons daarna wel weer druk maken over het weer in de 
volgende maanden... 

Tijdens de Jaarlijks Algemene Ledenvergadering, gehouden op 
27 februari, werden ook dit jaar door de leden weer bruikbare- en 
waardevolle adviezen met het bestuur besproken. Wat ook weer 
opviel tijdens deze vergadering is de bereidheid van zoveel 
vrijwilligers om actief mee te willen blijven denken en werken 
over- en in onze vereniging.  
Wellicht ook voor de afwezigen bij deze bijeenkomst een kans 
om in de volgende vergadering als aanwezigen hun slag te 
slaan, en met ons mee te denken! 
Hoe meer, hoe beter, zullen we dat maar noemen. Als bestuur 
gaan wij in ieder geval met de adviezen en opmerkingen uit deze 
vergadering aan de slag! 

Als lid van de NJBB is ook onze vereniging in de afgelopen 
maanden betrokken geweest bij het vaststellen van de diverse 
toekomstscenario’s voor de NJBB.  
Ons bestuursstandpunt is dat wij onze (sport)bond graag een 
richting op zien gaan van volledige ondersteuning voor de sport 
Pétanque, door het aanbieden van competities op elk niveau, 
maar hiernaast ook dat wij allen op het netvlies blijven houden 
dat een behoorlijk gedeelte van onze verenigingsleden in onze 
vereniging actief is op een ander, recreatief niveau, waarbij het 
sociaal gebeuren minimaal net zo belangrijk is. 

 4 

De beslissing hierover zal op 23 maart a.s. worden genomen, 
waarmee de richting voor de toekomst duidelijk zal worden. Wij 
houden u, uiteraard, op de hoogte. 

Ik wens alle spelers, vrijwilligers en toeschouwers een mooie 
start van het seizoen, met mooie momenten vol sportieve 
prestaties en gezellige nabeschouwingen... 
 
Met sportieve groet, 
 
Peter van Waaij 
 
 
 
 
 
 
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 



 5 

WINTERCOMPETITIE DOUBLETTEN ZONDAG 2012 
 
 
Samen met Bart Stokuijzen had ik ingeschreven om weer eens 
een poging te wagen voor promotie naar een hogere klasse. Na 
jaren met Bart gebould te hebben in de hoogste klasse, zijn wij in 
2010 opnieuw begonnen met spelen in de wintercompetitie.  
 
De start was in de 5e klasse. Ik kan je vertellen dat het spelen 
voor de anderen in deze klasse niet altijd even leuk was tegen 
ons. 
 
Dat wij er een paar jaar tussenuit zijn geweest, kwam omdat wij 
een beetje waren uitgekeken om steeds tegen dezelfde mensen 
te moeten spelen. Maar doordat wij niet meer in de winter-
competitie speelden gingen wij steeds minder met elkaar boulen, 
mede ook door mijn privéomstandigheden. 
  
Om toch maar te blijven spelen, daar ik nu beduidend minder 
speel dan vroeger merk je dat de finesse minder wordt, hebben 
we toch weer besloten de draad op te pakken. Je speelt dan in 
ieder geval 1 keer per maand. 
 
Dit jaar mochten wij voor de club uitkomen in de 3e klasse. 
Verschillende mensen kwamen wij tegen die ook weer opnieuw 
zijn begonnen, of zijn zij een paar keer gedegradeerd? 
 
De eerste dag hebben wij gespeeld in Nieuw Vennep, geen 
onbekend terrein voor ons. We probeerden goed te spelen maar 
het ging niet helemaal zoals we in gedachten hadden. Zelf was ik 
meer met mijn gedachten thuis dan bij het boulen. Misschien een 
slecht excuus, maar ik denk dat dit wel mee telt. Boulen speel je 
niet alleen fysiek maar ook geestelijk. Zit het niet goed tussen de 
oren, om wat voor reden dan ook, dan wordt het spel toch snel 
moeilijker. 
Op deze dag hadden wij er maar 2 gewonnen. 

 6 

De 2e dag was ook niet een beste dag. Wij speelde op ons eigen 
terrein, maar om te zeggen dat ik het in mijn vingers had, dat kon 
ik niet zeggen. De eerste partij moesten we tegen Milan. 
Spannende partij met goed resultaat. Over de hele dag hadden 
we er 3 gewonnen. 
Er was dus een vooruitgang geboekt t.o.v. de eerste dag. 
 
De 3e en laatste dag speelden we bij PUK. Van iedereen had ik 
al gehoord dat het een moeilijk terrein was en dat er slecht te 
spelen was. Met dit in het achterhoofd en de resultaten van de 2 
voorgaande dagen was het allemaal niet een goed vooruitzicht 
om te promoveren uit de 3e klasse. Wij gingen dan ook spelen 
met een instelling: wij niets, een ander dan ook maar niets.  
Deze dag was echt verrassend. Goede tegenstanders, moeilijk 
terrein, maar toch afsluiten met 5 gewonnen partijen. Op deze 
dag speelde Ajax ook om 16.30 uur en wilde ik snel naar huis 
daar wij toch niet in de prijzen zouden vallen door de slechte 
voorgaande dagen. 
 
Bij het inleveren van het laatste resultaat moesten we toch 
blijven van de wedstrijdleiding, want op er was misschien nog 
kans op promotie. De laatste partij die gespeeld werd tussen 
OSB en DVV was voor ons van belang of wij alsnog zouden 
promoveren. Als OSB zou winnen dan hadden wij niets en zou 
DVV winnen dan waren wij op onderling resultaat gepromoveerd. 
De laatste wedstrijd was een knotsgekke wedstrijd om te zien. 
Hier gebeurden dingen speltechnisch die niemand zou kunnen 
verzinnen. 
 
Uiteindelijk was de DVV (team van Angela v Houwelingen) met 
een invaller de gelukkige winnaar. Door dit resultaat zijn wij dus 
gepromoveerd en spelen wij volgend jaar in de 2e klasse 
zondag. 
Uit bovenstaand verhaal kan je dus afleiden dat een balletje raar 
kan rollen. 

Norman de Wever 
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FIE BELDER TOERNOOI 
 
 
Het toernooi is weer geslaagd en was erg gezellig. Er waren 42 
deelnemers voor de doublette en die deden we in mêlee vorm  
 

 
 
Zo hoefde men niet perse een team op te geven en iedereen die 
zich niet had opgegeven kon toch mee doen. 
 
 
De uitslag hiervan was: 
 
1 Thom de Horder 
2 Rietje Buitenhuis 
3 Joost vd. Lans 
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Ja en hierna was het weer gezellig stamppot eten. 
 

 
 
De stampotten waren gemaakt door: 
Hutspot              door Nell en Ton van Dijk 
Boerenkool            door Gerrie en Cees de Heij 
Andijviestamppot en ballen gehakt door Hans en Sonja 
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Hierbij wil ik al die mensen toch bedanken want ze hadden er 
best werk aan en er was genoeg over zodat niemand kon 
zeggen dat ze nog honger hadden. 
 

 
 
Ja en daarna Bingo, er waren veel gekregen prijzen maar toch 
ook geschonken prijzen, de winkels die geschonken hebben 
waren: 
Mediamarkt een waardebon ter waarde van €40.00 
Mariska de Bloemenwinkel in de van Nesstraat, leuke 
zonnebloem en 2 waarde bonnen van €7.50 
En nog een bloemenzaak in de “Ridderhof 
En door ons was er nog een levensmiddelen mand gemaakt. 
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Door de vele prijzen zijn er 5 rondjes gespeeld in plaats van 3. 
 

 
 
Ik wil iedereen bedanken voor de geslaagde dag, want de 
evenementencommissie kan het niet alleen, want we moeten het 
met zijn allen doen slagen en dat is dit jaar weer gelukt. 
Dus namens ons allemaal bedankt voor het slagen van de dag. 
 
-Mary 
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EURO TOERNOOI 
 
 
Hieronder staat de tussenstand (t/m 21 februari 2013). 
Voor de digitale lezers: klik hier voor het volledige klassement (in 
Excel). 
 
Euro toernooi, tussenstand seizoen 2012-2013 
25 wedstrijden gespeeld, beste 13 tellen 
 

 Naam Punten 1 
Gewonnen 
partijen 2 

1 Mohamud Mohamed Ali 68 uit 13 2,77 (2,33) 
2 Wim Verboom 67 uit 13 2,92 (2,28) 
3 Arno Saeijs 52 uit 13 2,54 (2,16) 
4 Ahmad Nabil Azimi 49 uit 13 2,46 (1,83) 
5 Jan van Leijden 46 uit 13 2,62 (1,84) 
6 Cees de Heij 44 uit 13 2,46 (1,79) 
7 John Jansen 40 uit 9 2,67 (2,67) 
8 Peter Zoet 38 uit 13 1,69 (1,69) 
9 Erik Vorstenbosch 37 uit 13 2,46 (1,71) 

10 Henk Lacourt 34 uit 13 2,31 (1,82) 
11 André Woertman 31 uit 13 2,00 (1,45) 
12 Jacques vd Wijngaarden 26 uit 13 1,85 (1,41) 
13 Bart Stokhuijzen 25 uit 13 2,00 (1,57) 
14 Hans van der Spek 23 uit 13 2,15 (1,59) 
15 Pnella van Beek 23 uit 12 1,67 (1,67) 
16 Gerard Koreman 22 uit 13 2,08 (1,48) 
17 Margriet Stokhuijzen 21 uit 10 1,70 (1,70) 
18 Aad Slingerland 20 uit 6 2,67 (2,67) 
19 Piet Wijfje 19 uit 13 1,92 (1,55) 
20 Sonja van der Spek 19 uit 13 1,69 (1,44) 
21 Veroni van Haastert 18 uit 13 1,69 (1,38) 
22 Cees Sip 17 uit 13 1,92 (1,28) 
23 Klaas Vonk 17 uit 13 1,85 (1,46) 
24 Albert Haak 16 uit 13 1,85 (1,33) 
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25 Ina Mooren 16 uit 13 1,77 (1,27) 
26 Piet van Lokven 16 uit 13 1,69 (1,44) 
27 Joke Zoet 16 uit 13 1,54 (1,25) 
28 Gerie Vonk 15 uit 13 1,54 (1,11) 
29 Mary Woertman 14 uit 13 1,62 (1,22) 
30 Corrie Lacourt 14 uit 13 1,38 (1,06) 

 

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 
 
 
 
 
 

ONGEVEER TOERNOOI 2013 
24 februari 2013 

 
 
’s Ochtends een telefoontje van Hans. Een van de teams had 
gebeld of het toernooi wel doorging i.v.m. de sneeuw die die 
nacht was gevallen. De wegen waren schoon genoeg dus dat 
was geen probleem. 
Met 20 teams konden we van start gaan met twee voorronden. 
Daarna volgde indeling in A, B en C poules. Ondanks dat Alphen 
met 9 teams was vertegenwoordigd, vielen alleen Joop en 
Mohamud in de prijzen. 
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De winaars: Frances van 
Donge en Sandy Rikkers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Einduitslag 
 
A-poule (8 teams, directe eliminatie): 

1. Sandy Rikkers / Frances van Donge 
2. Teun van Oijen / Carl Romijn 
3. Cees Verburg / Enrico van Deursen 

 
B-poule (8 teams, directe eliminatie): 

1. Joop van Schip / Mohamud Mohamed Ali 
2. Peter Balkenende / Michel van der Ark 

 
C-poule (4 teams, halve competitie) 

1. Conny Smithuis / Jan van de Voort 
 
De volledige uitslag is te vinden op onze website: 
http://www.pointeurs.nl/lp/?page_id=1650  

Erik Vorstenbosch 
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NOTULEN JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERZEKERING 
gehouden op 27 februari 2013 om 20.00 uur in de kantine 

 
Aanwezig: volgens de presentielijst  31 leden 
Afwezig m.k.: Leen en Adrie Wortman, Loes Swier, Kas en   
       Janna Slappendel, Bob Dieben, Willeke van der  
       Klaauw, Ad Stenssen, Jan van Leijden, Jos 
Verboom, Klaas en Gerie Vonk, Sonja van der Spek, Carel 
Textor, Annechien Hazewinkel, Ria Hulscher, Piet en Tiny Brand, 
Piet Wijfje, Jan Nieudorp, Cees de Jong, Iny van der Toorn, Ines 
Koopman, Pnella van Beek, Evert Bakker, Cor Pols, Huub van 
Dalsum, Ben Te Marvelde, Arna van de Weteringh, Gerard 
Koreman, Jan en Ria van de Poel, Gerrie de Heij en Ernie van 
Waaij 
 
1.  Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder hartelijk 
welkom. 
 
2.  Vaststelling agenda 
De agenda wordt vastgesteld zoals aangegeven in de uitnodiging 
voor de vergadering. 
 
3.  Mededelingen 
De namen van de mensen die zich afgemeld hebben worden 
opgenoemd. 
Verder zijn er geen mededelingen. 
 
4.  Vaststelling notulen van de Algemene najaarsvergadering  
  d.d. 14 november 2012 
Er zijn geen op/aanmerkingen. 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
5.  Jaarverslag secretaris 
Naar aanleiding van dit verslag worden er geen vragen gesteld.  
Het verslag wordt vastgesteld. 
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6.  Jaarverslag penningmeester 
Bij de resultatenrekening staat onder diversen een bedrag van € 
3.744,00. Dit heeft te  maken met de gift van Fie Belder. 
Hiervan zijn de banen in de hal opgeknapt. 
 
De inkomsten van de kantine zijn verbeterd met een bedrag van 
€ 3.500,00. Hiervan kan een stukje reserve opgebouwd worden. 
 
Omdat er verder geen vragen meer zijn wordt ook dit verslag 
vastgesteld. 
 
7.  Verslag kascommissie 2012 
De kascommissie heeft de goedkeuring gegeven aan de werk-
zaamheden van de penningmeester. 
Omdat Ria van Schip geen lid meer is en Jan Nieudorp ziek is, 
heeft Peter Sloothaak de  taak in de kascommissie op zich 
genomen. 
Ook Hub. Schraven was aanwezig in verband met vragen over 
inkomsten van de kantine. Hub. krijgt van de leden van de 
kascommissie een compliment voor zijn werkzaamheden. 
Ook de penningmeester wordt bedankt voor al het werk dat hij 
verricht heeft. 
 
8  Benoeming kascommissie 2013 
Jacques van de Wijngaarden en Peter Sloothaak melden zich 
aan als kascommissieleden voor de komende 2 jaar. 
Leo Boender en Hans Mooren geven zich op als reserve 
commissieleden. 
 
9.  Bestuursverkiezing 
De bestuursleden Hans van der Spek, Paul Roubroeks en Lucia 
Brouwers worden herkozen.  
 
10. Verder in 2013 
We zijn aan het sparen voor de toekomst. 
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Afgelopen jaar hebben we plannen voorbij zien gaan met 
betrekking tot verbouwing van het kantinegedeelte. Met de 
kantinecommissie en Peter Sloothaak is een gesprek geweest en 
zijn we tot de conclusie gekomen dat het niet goed is om hier 
geld in te gaan steken. 
Gedacht wordt nu aan uitbouw van het kantinegedeelte. 
Dat is een grotere bouwtechnische ingreep, maar daar willen wij 
wel naartoe. Dus gaan we ervoor sparen. Als wij willen gaan 
uitbreiden moet dat met eigen middelen.  
 
Gevraagd wordt of er betere buitenverlichting kan komen. Hierop 
wordt geantwoord dat wij daar nu geen geld in moeten steken, 
omdat het duizenden euro’s gaat kosten. 
 
Alle accommodaties zijn eigendom van Sport Spectrum. Als wij 
zaken buiten geregeld willen hebben, zoals een nieuw hek, dan 
moeten wij dat aanvragen. Dat is inmiddels ook gebeurd. Maar 
Sport Spectrum zal geen nieuwe verlichting geven. 
Dit kan een wens zijn voor de toekomst.  
 
Opgemerkt wordt dat er veel bedrijven failliet zijn, waardoor je 
misschien voor weinig geld  lampen aan zou kunnen schaffen. 
Als je tegen zoiets aanloopt kun je altijd nog kijken wat je doet. 
 
Technische apparaten in de keuken gaan ook slijten. Met een 
verbouwing zal hier rekening mee moeten worden gehouden. 
De wasmachine doet er lang over voordat de was klaar is. Na 
twee en een half uur is de was nog niet schoon en de centrifuge 
van de machine werkt niet goed. De was blijft erg nat. 
De mensen van de techniek zullen er naar kijken. 
 
In de laatste bestuursvergadering is een besluit genomen om de 
verwarming in de hal centraal te gaan regelen. 
Paul vertelt dat de radiatoren dicht zaten van het stof. 
Je verwacht niet dat er zoveel stof in zal zitten. Voortaan zal hier 
elk jaar naar worden gekeken. 
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De 2 grote ventilatoren kunnen uitgezet worden. In de meterkast 
staat, dat je de stand hiervan op 1 moet laten staan. Paul is er 
niet zo’n voorstander van om ze uit te zetten, maar als het een 
keer gebeurt moet er wel op gelet worden dat ze aan het eind 
van de middag/avond weer aangezet worden. 
Dit zal ook in de map van de kantine medewerk(st)ers worden 
vermeld. 
 
Mary zegt dat er veel rommel staat op het invalide toilet. 
Er zal worden gekeken of deze spullen ergens anders neergezet 
kunnen worden. 
 
Kees Boer vraagt of er geen spullen meer op de vereniging 
neergezet worden die mensen thuis kwijt willen. 
Er stond een tas met 2 Sony boxen en een karaoke apparaat.  
Een vriendelijk verzoek om dit niet meer te doen. 
 
 PAUZE 
 
Er is behoefte aan een grotere groep mensen die in de kantine 
kunnen werken. De wekelijkse kantinediensten lopen goed, maar 
het probleem is dat wij te weinig mensen hebben bij grote 
toernooien. Er zijn dan ’s morgens en ’s middags mensen nodig. 
Om een ploeg een hele dag te laten staan is teveel. Dus gaat het 
om een ochtend en een middag ploeg die elkaar overlappen bij 
de lunch. 
Binnenkort zal er een lijst in de kantine worden opgehangen 
waarop staat aangegeven bij welke activiteiten er mensen nodig 
zijn. Men kan dan zijn/haar naam daarop invullen. 
 
Cor Burksen wordt coördinator voor het oprichten van de club 
van 100. Dat is een club binnen de club waarbij leden van de 
vereniging geld kunnen doneren voor eventuele aanschaf van 
extra spullen voor de vereniging. 
 Wie hieraan mee wil doen kan zich bij Cor melden. 
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Hoofd wedstrijdzaken heeft samen met Rajen Koebeer de knoop 
doorgehakt. 
Team 1, eerste klasse draait op invallers. Team 2 draait goed en 
is team 1 geworden, om daarmee in de toekomst een kwalificatie 
neer te zetten. 
 
Met het KNVK team gaat in de komende maanden een aantal 
toernooien gespeeld worden. Dat houdt in dat je in de kantine 
een aantal mensen niet zult zien. Het gaat om ongeveer 10 
mensen.  
 
Désirée doet samen met Rajen het hele nationale Petanque 
Centrum. 
Met Zeist en Bergen op Zoom zijn wij de reeds actieve RPC op 
dit moment. 
Helaas moet Rajen vaak verstek laten gaan. 
Mary staat tijdens de trainingen altijd in de kantine. Mocht je haar 
daarin bij willen staan laat het dan weten. 
 
André geeft eenmaal in de maand op maandagavond training. 
 
Gevraagd wordt of er een nieuwe zomer verenigingscompetitie 
komt. 
Désirée antwoordt hierop dat daar in de afdeling nog over 
gestemd moet worden. Minimaal 12 teams moeten er aan een 
ZVC meedoen. 
 
Afgelopen zaterdag waren er veel jongeren in de hal voor een 
training. Omdat er toen geen speelruimte genoeg was moesten 
onze leden tripletten spelen. 
Peter antwoordt hierop dat wij 1 á 2 maal per jaar de hal uitlenen 
voor de nationale selectie. Zij trainen standaard in Nieuwegein, 
maar als dat een keer niet kan vragen ze of zij bij ons mogen 
spelen. Het is verder in goede harmonie gegaan. 
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De verenigingen zijn als leden van de NJBB, bezig met een plan 
van aanpak over hoe verder te gaan met de NJBB. 
Hiervoor is een extern bureau ingeschakeld en daar zijn 4 
scenario’s uit te voorschijn ge komen. 
 1.  we gaan verder zoals we nu doen; 
 2.  jeu de boules als recreatieve bezigheid 
 3.  wij gaan verder met Petanque als sport, met in ons achter
   hoofd dat wij ook veel recreatieve verenigingsleden    
   hebben. 
 4.  om je geheel op de topsport en aanwas via jeugd te gaan 
   richten. 
 
Ook als bestuur hebben we het hierover gehad. 
Wij hebben groepen recreanten en groepen wedstrijdspelers. 
Komende maandag wordt erover gesproken hoe andere 
verenigingen erover denken. 
Op 23 maart wordt er een definitieve beslissing genomen. 
 
11. Rondvraag 
Peter Sloothaak vraagt of er besluitvorming heeft plaats-
gevonden over het bedrag voor Pointeursnieuws in de 
contributie. Omdat er nu meer digitaal verstuurd kan worden zijn 
de kosten toch lager. Peter van Waaij antwoordt hierop dat, als je 
naar de kosten voor Pointeursnieuws kijkt, deze ongetwijfeld 
omlaag lijken te gaan, maar de kosten per geprint exemplaar 
gaan vooralsnog een stuk omhoog. Dat levert nu dus nog geen 
winst  op. In de toekomst zal het echter wel kunnen leiden tot 
kostenbeheersing. 
Leo heeft gemerkt dat het laatste jaar het ledenaantal gegroeid 
is. Hij vraagt of deze mensen in het begin begeleid worden. Hier 
wordt bevestigend op geantwoord. 
Leo meent dat als je lid wordt bij de golfbaan, je een boekje met 
alle regels krijgt, terwijl je hier zelf voor een boekje moet zorgen.  
Hans antwoordt hierop dat dit niet het geval is.  
Nieuwe leden krijgen een brief, een rekening, een batch, 
statuten, huishoudelijk reglement  en een boekje. 
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Opgemerkt wordt dat de boekjes die wij hebben goedgekeurd 
zijn in 2007.  In 2009 zijn er nieuwe regels gekomen. Nieuwe 
leden moeten goed geïnformeerd worden.  Er zal dus worden 
gekeken of er nieuwe boekjes moeten komen. 
 
Hans Mooren: anderhalf á twee jaar geleden is er een opmerking 
gemaakt over mensen die kampioen worden een beker krijgen 
die dan opnieuw gebruikt wordt. Met het opknappen van de hal 
zou dat veranderen. Cees de Heij antwoordt hierop dat Gerrie 
schilderingen zou maken met de naam erbij, maar dat de tegels 
niet slijtvast bleken te zijn. Het is geen Wall of  Fame meer als 
het er afslijt. 
Het idee staat genoteerd. De namen worden nog steeds op de 
bekers bijgehouden.  
 
Mensen die op dinsdagavond in de kantine staan hebben weinig 
te doen. Voorgesteld wordt om ze TV te laten kijken als er niets 
te doen is. Hier is voorlopig geen geld voor. 
 
Ton van Dijk: zegt, dat het hem de laatste tijd opvalt dat, zowel 
op de woensdag als de zaterdag, mensen zich afzonderen met 
spelen. 
Op de zaterdag is het de bedoeling dat wij allemaal mee doen. 
Alle andere dagen zijn vrij. 
 
Theo: vraagt of het bestuur weet hoeveel recreanten en hoeveel 
wedstrijdspelers er lid zijn. 
Wij hebben veel W-licenties binnen de vereniging, maar aan 
competities en toernooien doen tussen de 40 en 50 mensen 
mee. 
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Afgelopen zaterdag was er nogal wat gemopper over de banen. 
Cees de Heij zegt hierop dat de een positief op de veranderde 
banen reageert en de ander negatief. 
 
Het fijne grint op bepaalde banen wordt poeder. Cees zal op 
zoek gaan naar grint dat minder verpulvert. 
 
Fie: zegt dat er veel cd’s in de kast liggen maar niet afgespeeld 
kunnen worden omdat de apparatuur zo slecht is. 
Hier zal naar worden gekeken. 
 
Er worden nieuwe wedstrijdleiders en scheidsrechters gezocht. 
Dus mochten er mensen opgeleid willen worden, kunnen zij zich 
aanmelden. 
Afdeling 09 heeft al cursussen aangevraagd. 
 
Om vijf over half elf sluit de voorzitter de vergadering.  
 
 
 
 
 
 
 
 De voorzitter      De secretaris 
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CLUBONTMOETING 28-02-2013 
Les Pointeurs – Wouwse Boules 

 
 
Donderdagmiddag 28 februari heeft er bij Les Pointeurs een 
clubontmoeting plaatsgevonden tussen Les Pointeurs en de 
Wouwse Boules.  
 
De Wouwse Boules is een vereniging uit Rijnsaterwoude. Deze 
vereniging moet zijn 2 jarig bestaan nog vieren en is dus een 
club die nog volop aan het leren en zich aan het ontwikkelen is. 
Na veel partijtjes onderling gespeeld te hebben en ook de 
spelregels zich eigen gemaakt te hebben, was de tijd daar om 
ook eens buiten de deur wat ervaring te gaan opdoen. 
 
Na een aantal maal bij Boule de Boel te Roelofsarendsveen 
gespeeld te hebben, en hier van beide kanten met veel 
enthousiasme, plezier en gezelligheid aan werd deelgenomen, 
werd het plan opgevat om nu ook eens een andere verenging 
aan te doen. 
 
Deze keer zette Les Pointeurs haar deuren wijd open om een 
clubontmoeting te organiseren tegen de Wouwse Boules. 
Donderdagmiddag 28 februari was het zover. Er hadden zich 48 
personen opgegeven precies verdeeld over beide clubs. 
 
Er werden 3 partijtjes gespeeld in een mêlee systeem d.w.z. je 
speelde 3 maal met een andere speler van je eigen vereniging 
tegen steeds andere spelers van de andere vereniging.  
Anders gezegd het was vereniging tegen vereniging in een 
mêlee. 
 
Om 13.30 uur was het een drukke en gezellige boel in de kantine 
en omdat Rijnsaterwoude niet ver verwijderd van Alphen ligt 
kwamen bekenden elkaar tegen die ze al jaren niet meer gezien 
en of gesproken hadden. 
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De wedstrijden werden sportief gespeeld en er werd voor elk 
punt geknokt en gestreden. Toch kon je halverwege de middag 
al langzaam gaan zien dat Les Pointeurs toch wel een vereniging 
is die al jaren aan de weg timmert en zodoende een toch veel 
grotere bagage aan ervaring bij zich draagt dan de Wouwse 
boules. 
 
En toch, als je in de hal liep merkte je daar weinig of niets van, 
de gezellige sfeer voerde ruimschoots de boventoon. 
Dat de leden van Les Pointeurs prima gastheren waren bleek 
bijvoorbeeld uit het feit dat verschillende leden de suggestie aan 
de hand deden om de volgende keer misschien de verenigingen 
te mixen om zodoende wat gelijkwaardiger teams te creëren. 
Een prima voorstel wat na afloop aan beide kanten positief werd 
ontvangen. 
 
Na afloop, onder het genot van een drankje en nog wat 
nababbelen over de ervaringen die waren opgedaan, was de 
prijsuitreiking. 
 
Na de eerste 8 prijzen te hebben uitgereikt, die allemaal voor LP 
waren, werd er overgegaan tot willekeurige blinde trekking van 
de wedstrijdkaarten zodat iedereen gelijke kans kreeg op een 
prijsje. 
 
Tevreden terugkijkend op deze middag ging iedereen een 
ervaring rijker en met een goed gevoel weer richting huis. Het zal 
u ook dan niet verbazen dat dit wellicht van de zomer en anders 
zeker in de toekomst een vervolg zal krijgen. Zowel bij LP als ook 
bij Wouwse boules al is het aantal banen daar beperkt en wordt 
er ook altijd buiten gespeeld aan het enthousiasme zal het niet 
liggen. De boule ligt bij u!!!! 
 
Desire 
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CLUBKAMPIOENSCHAP DOUBLETTE 2013 
 
 
Dit jaar deden er 21 teams mee. 
 
Erik had dit jaar gekozen voor 2 poules met 4 voorronde en 
daarna de nummers 1 t/m 4 van beide poules die speelden dan 
kruisfinale en daar zou de kampioen uit komen. 
 

 
 
Het werd weer een spannende dag en de uit lagen zaten ook 
dicht bij elkaar. 
 
De prijzen waren dit jaar anders dan het bekende bloemetje. 
We hoorden toch wel dat de mensen dit ook leuk vonden. 
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De prijzen waren 
natuurlijk voor de 
nummers. 1 t/m 4 en 
daarna voor de poule 
winnaars.  
De prijzen die over 
waren werden verloot 
onder de over-
gebleven spelers die 
op dat moment nog 
aanwezig waren. 
 

 
 

De CLUBKAMPIOEN VAN 2013 zijn: 
Evert Bakker/ Pnella van Beek 
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2de   Jan van Leijden / Evert Bakker 
 

 
3de    Jan van de Poel / André Woertman 
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4de   Wil van Lokven / Riet Roubroeks 
 
 
Allen van harte gefeliciteerd 
 
De wedstrijdcommissie 
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AKTIVITEITEN en TOERNOOI-AGENDA 2012;00 
 
-dag Data  Spel- 

soort 
Mel-
den 

Maart 
Zater 16-03 3e WCT  10:00 

Vrij 22-03 7e VTC  1900 
Zon 24-03 Zonaal kampioenschap   

April 
Zon 07-04 Alphens Open ATP Doublet 10:00 
Zater 13-04 Animatietoernooi Mêlee 13:00 
Zon 14-04 1e dag NV/ZVC   
Zon 28-04 2e dag NV/ZVC   

maan 29-04 Koninginnenachttoernooi  19:30 
Mei 

Zater 11-05 Animatietoernooi Mêlee 13:00 
Zon 12-05 3e dag NV/ZVC  13:00 

Juni 
Zater 08-06 Animatietoernooi Mêlee 13:00 
Zon 09-06 4e dag NC/ZVC   
Zon 16-09 Reservedag ZVC   

Juli 
Zater 06-07 Animatietoernooi Mêlee 13:00 

Augustus 
Zater 08-08 Animatietoernooi Mêlee 13:00 
Zater 24-08 Familiedag   

September 
Zon 01-09 Alphenement Triplet 10:00 
Zater 07-09 Jaarfeest   
     
     
     

 
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. 0172-792158 
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. 0172-792158 

       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 


