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

19 Juli 
 
 
Hebt u een bijdrage klaar, voor de kopij-datum, dan wil ik die 
graag eerder hebben zodat ik het redaktie-werk kan spreiden! 
 
 
 
Uw E-mail s.v.p. verzenden naar: 
 
 
pointeursnieuws@telfort.nl 
 
 
 
 
 
 
Op USB-stick, 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 
 
 
Op zoek naar de zon. 
En dan bedoel ik niet eens te vertellen dat er een reisje inzit.. 
Wat is er met onze zon gebeurd in de afgelopen maanden? 
Of keek ik net op de verkeerde momenten en stond u steeds 
lekker in de zon te boulen? Schijnt de zon wellicht net op de 
woensdag- en zaterdagmiddagen? In ieder geval ben ik niet 
kapot van ons voorjaar. Wellicht dat de zomer er zometeen beter 
uitkomt, maar zo wordt het nooit wat...  
 
In onze vereniging is er natuurlijk altijd wel een zonnetje waar te 
nemen; er loopt altijd wel weer een blij persoon rond, en dat is 
maar goed ook.  
Mocht u nu ook eens voor blij persoon willen spelen, laat niets of 
niemand u tegenhouden. Beter positief door het leven dan als 
een onweerswolk, zullen we maar zeggen.  
Waarom deze oproep voor zonnige mensen, zult u denken?  
Wel, ik geloof dat als wij, hier in Nederland, eens zouden 
beginnen met alles eens wat positiever in te zien, dat wellicht 
een stukje crisis zou verhelpen. Onder het motto: crisis, welke 
crisis?  
Dan begint een stukje in uw blad niet meer met een 
gechargeerde zoektocht naar de zon, maar met de mededeling 
dat we het in ieder geval vooral lekker droog hebben gehouden 
in de afgelopen maanden... 
 
Positief denken zou ook het kenmerk moeten zijn voor de 
sportief ingestelde speler. Als je niet positief in het leven staat 
kun je ook nooit proberen beter te worden.. En dat geldt op elk 
front.  
Op zoek naar de zon. 
 
Ik wens u een gezond positieve, mooie en sportieve zomer! 
 
Peter van Waaij 
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VAN DE REDAKTIE 
 
 
‘Voor uw ogen/ in uw hand’ heeft u weer uw clubblad. 
 
Van Peter Sloothaak, van de ledenadministratie, heb ik gehoord 
dat we inmiddels weer terug zijn op ons oude niveau van, jawel 
150 leden. 
 
Zelf heb ik eens even gekeken naar het aantal mensen dat ons 
clubblad al digitaal toegezonden krijgt. Dat blijkt één derde 
daarvan te zijn want op mijn adreslijst staan 50 abonnees. 
 
Het digitale tijdperk heeft dus definitief zijn intrede gedaan.  
Maar om de drukkosten verder te drukken kunnen we nog meer 
E-mail abonnees gebruiken. 
 
 
Houdt u liever uw vertrouwde papieren versie ook prima. 
Zelfs als u beide wilt, dan moet dat wat de redactie betreft 
kunnen. 
 
 
U kunt dan vast wennen aan de voordelen ervan, zoals 
afbeeldingen in kleur, en “doorklikken” naar bijvoorbeeld het 
totale klassement van het Eurotoernooi. 
 
Het clubblad wordt trouwens, door Erik, ook op de site gezet, 
Evenals andere lezenswaardigheden omtrent de vereniging. 
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Maar er wordt meer aan de weg getimmerd. 
 
 
Afgelopen zondag 9 juni waren bij ons de Nationale 
Kampioenschappen.  
 
 
Hans Mooren, PR, heeft daarvoor het onderstaande stukje naar 
diverse kranten en bladen gestuurd. 
 
 
Op zondag 09 juni as. worden de finalewedstrijden voor de nationale 
competitie gespeeld. 
Het betreft hier de landelijke Ereklasse, deze topspelers/speelsters 
maken de komende zondag uit welk team zich na afloop, zich 
Nederlands kampioen 2013 mag noemen en zich plaatsen voor het 
komende Europese kampioenschap. 
De wedstrijden vinden plaats op het terrein van de Alphense Jeu de 
Boules vereniging "Les-Pointeurs", aan de Olympiaweg 2b sportpark 
zegersloot-zuid. 
Aanvang is om 10.00uur. 
 
Nb 
I.v.m. het groot aantal deelnemers en officials is het verstandig als 
bezoeker Uw voertuig te parkeren op het parkeerterrein aan de Beilen. 

 
 
Op het moment dat ik dit zit te typen, 6 juni, was er geen respons 
bekend. 
 
Blijkbaar zijn we als doelgroep niet interessant genoeg. 
 
Maar om daarvoor over te schakelen naar een voetbalmethode 
om aandacht te genereren zou mij en waarschijnlijk u ook te ver 
gaan. 
 
Hub. 
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WINTERCOMPETITIES 
 
 
Alle wintercompetities zijn weer ten einde, we gaan ons nu 
opmaken voor alle zomeractiviteiten. 
Er zijn wisselende resultaten behaald in de verschillende 
competities en klasse’s. Toch mogen we er als vereniging trots 
op zijn dat er weer vele onder u de competitiestrijd zijn 
aangegaan.  Ieder heeft op zijn eigen niveau met veel plezier en 
gezelligheid, sportief gestreden. Hieronder treft u de 
eindresultaten van onze clubleden. Voor de volledige uitslag 
verwijs ik u graag naar de website van afdeling 09. 
www.njbb09.nl 
 
 
WCT zaterdag. 
1e klasse 
LP1  Jan van Leijden – Wim Verboom – Norman de Wever  
   11 gewonnen 3e plaats 
LP2  André Woertman – Mary Woertman – Henk Lacourt 
   7 gewonnen 8e plaats 
2e klasse degradatie poule 
LP3  Erik Vorstenbosch – Gerard Koreman – Rietje Buitenhuis 
   4 gewonnen 3e plaats 
 
 
WCT zondag. 
1e klasse 
LP1  Jan van Leijden – Wim Verboom – Tineke Walvis 
   6 gewonnen 11e plaats 
LP2  Joop van Schip – Mohamed Ali – Cees de Heij 
   9 gewonnen 5e plaats 
LP3  Peter van Waaij – Ernie van Waaij – Debby Cowan 
   5 gewonnen 13e plaats 
LP4  Klaas Vonk – Hans van der Spek – Nabil Azimi 
   9 gewonnen 4e plaats 
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2e klasse 
LP5  André Woertman – Mary Woertman – Henk Lacourt 
   11 gewonnen 2e plaats   (prom.) 
LP6  Hub. Schraven – Corry Lacourt – Serdo Verbanac 
   5 gewonnen 16e plaats  ( degr.) 
 
 
VTC. 
1e klasse  LP1  8e plaats (degr.) 
2e klasse  LP2  2e plaats (prom.) 
      LP3  8e plaats (degr.) 
  
 

  
 
 
 
VTC team LP2 
 
 
 
 
 
Redactie: Het bovenstaande is overgenomen van de website 
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VAN DE LEDENADMINISTRATIE. 
 
 
In de Ledenvergadering van 27 februari 2013 moest ik helaas 
melden dat het ledenaantal in het afgelopen jaar, door ver-
schillende oorzaken, terug was gelopen tot 139. Ik ben daarom 
blij dat ik nu kan mededelen dat wij door de aanmelding van een 
aantal nieuwe leden en de terugkeer van enkele oud-leden, weer 
terug zijn  op onze oude sterkte van 150. 
We hebben inmiddels al op de baan kunnen begroeten maar 
heten ze hierbij alsnog van harte welkom: 
 
Ron van Kerkvoorden 
    Stortemelk 78 te Alphen aan den Rijn,  
Piet de Jong 
    Dotterbloem 21 te Alphen aan den Rijn 
Ad Stensen 
    Rooysestraat 5 te Dreumel 
Jacco de Vries 
    Prins Hendrikstraat 33 te Bodegraven 
Alex van Seuren 
    Polderpeil 158 te Alphen aan den Rijn 
Ineke Kessenich 
    Polderpeil 158 te Alphen aan den Rijn 
Leen de Water 
    Donizettihof 14 te Alphen aan den Rijn 
George Goes 
    Klaverhof 16 te Alphen aaan den Rijn 
Ellie van der Wel 
    Polderpeil 142 te Alphen aan den Rijn 
Wil Veltman 
    Brabantstraat 134 te Alphen aan den Rijn 
Truusje Wieten 
    Pegassusstraat 28te Alphen aan den Rijn 
 
We hopen dat jullie nog lang mogen genieten van het 
lidmaatschap en de gemoedelijkheid binnen onze vereniging. 
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KLAVERJASSEN 
 

Uitslag van het klaverjassen van 
seizoen 2012/2013 

 
Eerste plaats voor    Lenie Wijfje     340011 
Tweede plaats voor   Bart Stokhuijzen   32448 
Derde plaats voor    Nel v. Luik      32242 
 
De pitten prijs is gewonnen door Cor Burksen met 11 pitten. 
Helaas was hij er niet op de laatste avond maar zijn prijs wordt 
bewaard bij Willeke. Bij terugkomst kan hij hem bij haar ophalen. 
 
Hopelijk zien we iedereen weer terug in het nieuwe seizoen 
 
Groetjes de klaverjassertjes 
 
 
 
 

HALLO KAARTVRIENDEN 
 
Het kaartseizoen is alweer voorbij. 
Volgens ons, de organisatie, Mary, Rob, Hans en Willeke, was 
het bere gezellig. 
Nummer 1, 2, 3 kregen dit jaar waardebonnen, dat werd erg 
gewaardeerd. 
 
Zodra Hans weet wanneer de hal vrij is, krijgen jullie de nieuwe 
data  door. Dan zullen we meteen weer de telefoonnummers 
doorgeven bij wie je je kunt afmelden. 
 
Wij hebben geen afzeggingen gekregen voor volgend jaar, wel 
een paar aanmeldingen. Rest mij nog jullie allemaal een heel 
fijne vakantie toe te wensen. 
 
Groetjes van Willeke van der Klaauw. 
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MAN / VROUW - TOERNOOI 
 
 
Op 20 april organiseerde de evenementen commissie het 
toernooi. Alhoewel het traag liep met de inschrijvingen kwam er 
op het eind toch een sprintje, zodat het gelukkig niet afgelast 
hoefde te worden. 
 
Er deden 20 teams aan mee. Een team van LP melde zich op 
het laatste moment nog aan. Ze moesten echter vanuit 
Nieuwegein terugkomen naar Alphen. 
 
Dus het werd toch nog een heel gezellige dag .Ja en er werd 
toch echt wel gestreden en de eind uitslag was ook tot de laatste 
wedstrijd heel spannend. 
 
De winnaars waren dan ook Michiel en Desiree,hierbij alsnog 
een keertje gefeliciteerd. 
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Wij danken iedereen daarom ook voor het meedoen met het 
toernooitje, aangezien wij het zonder jullie niet kunnen .Daarom 
hebben wij ook genoten van de dag om het te organiseren. 
 
De commissie hoopt jullie volgend jaar weer bij het man/vrouw  
toernooi te zien. 
 
De Evenementen commissie 
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LEIDERS EN LIJERS. 
 
 
Wat is dat toch? Wat was de oorzaak van het feit dat wij 
Nederlanders generaties lang vinden dat de wereld om ons land 
draaide? Wij bezitten de mooiste kunstverzamelingen. Onze 
moeders hebben de beste dijken en bruggenbouwers gebaard. 
Onze vaders hebben het zaadje gedeponeerd waaruit de beste 
sporters uit voortgekomen zijn. Ons land is het schoonst. En hier 
kan alles… Kortom we zijn een wereldnatie. Nou ja, het is 
jammer dat China en de Verenigde Staten dat ook denken. Het 
zij zo. Wij leven daar precies tussen in. Dus toch het middelpunt 
der aarde. (Althans waar “het” gebeurt). 
 
Dat alles betrekkelijk is, bewees indertijd een wereldleider van 
de VS, door met zijn secretaresse de ambtelijke bedstee in te 
kruipen. Of hij zich daar nou bezeerde. Of dat er iets gebeurt is. 
Weten we niet. Maar hij werd door zijn jaloerse kompanen 
arbeidsongeschikt verklaard. Vanuit The Netherlands werd alles 
goed in de gaten gehouden. En de voormalige wereldleider klust 
nu uiteindelijk nog leuk bij…En dat was dat. 
 
Hoe kwam ik nou op dat verhaal? O ja. Ik filosofeerde, dat we 
geneigd zijn, alles wat in onze directe omgeving gebeurd, als 
zeer belangrijk te betitelen. Zo niet, het alles bepalende. Ook al 
vind mijn medemens, dat mijn inzichten wel loslopen. Nou. 
Toevallig hebben een paar mensen mij verteld dat ik een echte 
“omgevings-deskundige” ben, dus iedere opponent; mondje toe! 
 
Het is eigenlijk ook een beetje zo met ons edele Petanque spel 
(sorry sport). Wanneer behoor je tot de beste van ons enorme 
koninkrijk? Van hoeveel (serieuze) spelers ben je dan de beste? 
O.k. je staat al snel aan de top in ons vlakke landje. Zoveel hoge 
toppen zijn er niet. Daar kan niemand wat aan doen. 
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Maar om op die top nou direct zo angstig te worden, zodat je het 
gewone volk van het vlakke land niet meer durft aan te kijken, uit 
angst van het topje te vallen…Een toekomstige tegenstander 
aankijken, is uit den boze. Want dan lezen ze de angst in je 
ogen, om daar boven te struikelen…  
 
Kom op, mensen. Als je eenmaal op zo’n verheven positie 
beland ben. Sta je vlak bij de hemel. Geniet en straal dan iets 
positiefs uit naar de mindere Goden, welke de kabelbaan net 
gemist hebben, om van die mooie plek te genieten. Dan ben je 
een echte Topper! 
 
Ps. Wat leuk is om te doen. (En waarom niet) Volg de beste in 
jouw sport. Het ondankbare voor die dames en heren is; je vind 
het prachtige spel normaal. Want je verwacht het eigenlijk. Maar 
wat je opvalt. (En dat gebeurt bij ieder sport) Dus ook bij Jeu de 
Boules. Dat alle irritante, onhebbelijkheden en “gedoetjes voor-
en na de wedstrijd”, geïmiteerd worden door de spelers van 
lager niveau. Navraag leerde mij, dat dit niets te betekenen 
heeft. Dat maakt het spelletje juist zo spannend… 
 
Hoe jong voelt een gepensioneerde speler zich, om dit “over te 
nemen?” . Ja, bij J de Boules, zijn topspelers niet alleen een 
voorbeeld voor de jeugd, maar ook voor de “oldies”. 
 
                       Kick Ligtweer. 
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EURO TOERNOOI 
 
 
De strijd om de eerste plek is in volle gang. Wim heeft twee 
maanden geleden Mohamud ingehaald. 7 weken heeft hij de lijst 
aangevoerd. Pas de laatste dag heeft Mohamud hem weer 
ingehaald, zodat hij wederom de eer heeft als nummer een in het 
Pointeursnieuws te belanden. 
Hieronder staat de tussenstand (t/m 23 mei 2013). 
Voor de digitale lezers: klik hier voor het volledige klassement (in 
Excel). 
 
Euro toernooi, tussenstand seizoen 2012-2013 
37 wedstrijden gespeeld, beste 19 tellen 

 Naam Punten 1 
Gewonnen 
partijen 2 

1 Mohamud Mohamed Ali 103 uit 19 2,79 (2,31) 
2 Wim Verboom 102 uit 19 2,89 (2,30) 
3 Arno Saeijs 77 uit 19 2,53 (2,25) 
4 Ahmad Nabil Azimi 65 uit 19 2,37 (1,85) 
5 Cees de Heij 64 uit 19 2,47 (1,86) 
6 Jan van Leijden 61 uit 19 2,53 (1,91) 
7 Piet Wijfje 60 uit 19 2,32 (1,72) 
8 Henk Lacourt 54 uit 19 2,37 (1,81) 
9 Peter Zoet 51 uit 18 1,78 (1,78) 

10 Erik Vorstenbosch 43 uit 19 2,32 (1,54) 
11 John Jansen 41 uit 11 2,45 (2,45) 
12 Jacques vd Wijngaarden 40 uit 19 2,00 (1,48) 
13 Albert Haak 34 uit 19 2,00 (1,40) 
14 Bart Stokhuijzen 33 uit 19 2,05 (1,53) 
15 Hans van der Spek 32 uit 19 2,05 (1,52) 
16 André Woertman 32 uit 19 1,79 (1,41) 
17 Daan Koolbergen 31 uit 19 1,95 (1,54) 
18 Gerie Vonk 29 uit 19 1,79 (1,24) 
19 Karl Kliemert 29 uit 19 1,68 (1,27) 
20 Aad Slingerland 29 uit 13 2,15 (2,15) 
21 Serdo Verbanac 27 uit 19 1,58 (1,58) 
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22 Klaas Vonk 26 uit 19 1,79 (1,31) 
23 Pnella van Beek 26 uit 19 1,53 (1,38) 
24 Gerard Koreman 25 uit 19 2,00 (1,56) 
25 Sonja van der Spek 25 uit 19 1,58 (1,45) 
26 Cees Sip 24 uit 19 1,79 (1,19) 
27 Wil van Lokven 24 uit 15 1,73 (1,73) 
28 Margriet Stokhuijzen 24 uit 12 1,67 (1,67) 
29 Ina Mooren 23 uit 19 1,74 (1,19) 
30 Corrie Lacourt 22 uit 19 1,58 (1,15) 

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 
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NIEUW KOPIJ INITIATIEF 
 
 
Zoals u aan de dikte van het boekje ziet heeft de redactie ruimte 
in het kopij- aanbod om weer wat nieuws te proberen. 
 
Heeft u kopij die nou eens niet met boulen te maken heeft, maar 
wel leuk is om door te geven…………. Graag dus!!!!! 
 
Als eerste in de rij heeft Tineke een recept voor u: 
 
 

Pâtéballetjes op gemengde sla. 
 
Voorgerecht voor 4 personen. 
 
Ingrediënten: 

• 150 gram roompâté 

• 25 gram roomboter 

• 2 eetlepels rode port 

• peper 

• 3 sneetjes donker roggebrood 

• 1 eetlepel (rode wijn) azijn 

• 3 eetlepels (zonnebloem)olie 

• 1 theelepel vloeibare honing 

• 3 druppels tabasco 

• 1 theelepel mosterd 

• zout 

• gemengde sla 

• 12 met piment gevulde groene olijven 

• 6 kerstomaatjes 
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Voorbereiden: 
Van roompâté de vetrandje afsnijden en in blokjes snijden. 
Pâtéblokjes overdoen in een kom. In steelpan boter smelten (niet 
bruin laten worden). Iets laten afkoelen en toevoegen aan pâté. 
Peper toevoegen. Port erdoor roeren en blijven roeren tot het 
een mooie gladde massa is. In koelkast pâté in ca. 2 uur laten 
opstijven. In diep bord sneetjes roggebrood verkruimelen. Pâté 
in 10 porties verdelen en met vochtige hand tot balletjes rollen. 
Balletjes door roggebroodkruim wentelen, zodat ze aan alle 
kanten royaal met roggebroodkruim bedekt zijn. Tot gebruik in 
koelkast zetten. In kommetje azijn, olie, honing, tabasco, 
mosterd en ½ theelepel mosterd tot sausje roeren. Tot gebruik 
afgedekt bewaren. 
 
 
Bereiden: 
Sla wassen, droogslaan en in grove stukken scheuren en over 4 
borden verdelen. Sausje doorroeren en over de sla verdelen. 
Pâtéballetjes met een (natgemaakt) scherp mes halveren, olijven 
en kerstomaatjes halveren en alles over de borden verdelen. 
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WEEKJE BOULEN IN BELGIE.  Op camping  Bertrix 
 
 
Een klein verslag van een weekje boule in België. Ieder jaar 
begin juni is er een boule weekend. Voor André en Mary was het 
de 3de keer, voor Klaas en Gerie en Hans en Sonja de 2de keer. 
Dit jaar gingen er weer 2 teams meer mee, waaronder Jacques 
en Leny en op vrijdag kwamen Cees en Gerrie er ook nog bij dus 
het weekend waren we met 10 personen. 
 
Op zaterdag speelden 
we doublet wedstrijden, 
waar Hans en Leny prijs 
hadden. Wel hadden we 
teams door loting door 
elkaar gedaan zodat de 
echtparen geen ruzie 
zouden krijgen. 
Op zondag werd er 
mêlee gespeeld en ja 
hoor Leny had weer prijs 
[echt beginners geluk]. 
 
Het weer zat ons die dagen gelukkig mee, alhoewel soms in  
windje het best koud was. 
 

Maar ons Konings koppel 
was toch wel André en 
Sonja. André moest 
onder de wedstrijd van 
Sonja horen hoe een 
boule ging en welke bocht 
hij nam wat toch wel hele 
leuke verhalen opleverde. 
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Op zondag speelden we mêlee en tot verbazing van André 
moest weer door loting met Sonja spelen. Die had tijdens die 
wedstrijd zich voorbeeldig  gedragen en erg stil was. 
Maar ze wonnen wel de wedstrijd samen. 
Er waren veel leuke momenten, zoals er dat door iemand 
heerlijke kippenpoten meegebracht waren, en na het heerlijk 
oppeuzelen er s`avonds er veel winderigheid was door iedereen 
dat het soms wel leek of er hele fanfares aanwezig waren. 
 
Ook hadden we die week een vaste gids, nou ja gids, hij wilde 
een leuk stukje wandelen in het bos net als verleden jaar, [maar 
toen gingen we halverwege terug] bedacht hij het hele rondje te 
lopen, maar ja de Belgen kennen denk ik geen paddenstoel om 
aan te geven hoe je moet lopen, zodat we uiteindelijk bij een 
weg uitkwamen en ja links of rechts af. 
Jacques wist een oplossing en die ging kijken wat er na de bocht 
kwam als we rechtsaf gingen en ja er volgde op die manier nog 
heel veel bochten, denk wel 20. En ja niet luisteren naar de 
dames natuurlijk, die probeerden te liften maar ja aangezien 
onze leeftijd stopte er geen een. Na denk 1 uur gezocht te 
hebben zagen we een werk aan de weg en die vertelden dat we 
nog 1 kilometer door moesten en dan vlak bij de camping waren, 
wat waren we toen blij dat we even konden zitten. 
 
Onderweg hadden we vernomen dat Jacq en Leny het volgend 
jaar wel weer zagen zitten, dus die avond hebben we maar 
besloten dat ze mee mogen volgend jaar. 
 
Mensen dit was een kort verhaal, maar we hebben erg genoten 
en we weten zeker dat we volgend jaar weer gaan als onze 
gezondheid het toelaat. 
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Redaktie: U kent vast de uitdrukking ‘Voor geen kleintje vervaart’, 
     alleen voor wie van de twee geldt het? 
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AKTIVITEITEN en TOERNOOI-AGENDA 2012;00 
 
-dag Data  Spel- 

soort 
Mel-
den 

 
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 
Zater 13-07 Boulestreektoernooi [Elders]   

 
Augustus 

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

 
September 

Zon 01-09 Alphenement Triplet 10:00 
Zater 07-09 Jaarfeest Mêlee 13:00 

 
Oktober 

Zater 05-10 Winter Competitie Doublet  10:00 

Vrij 11-10 Verenigings Team 
Competitie 

Triplet/ 
Doublet 

 

Zater 12-10 Animatietoernooi Mêlee 13:00 
Zon 13-10 WCD   
Zater 19-10 CLUB KAMPIOENSCHAP Triplet  
Zon 27-10 Wintertijd toernooi Doublet 10:00 
     

 
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 13.00 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 

 


