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VAN DE VOORZITTER 
 
 
Het is Oktober en vreemd genoeg is dit pas de derde editie dit 
jaar van uw verenigingsblad (de bekende JAL uitgave buiten 
beschouwing gelaten). Onze redactionele duizendpoot en 
verenigings steun-en-toeverlaat Hub wist in Augustus dit blad 
niet- of niet genoeg te vullen; inderdaad vanwege een behoorlijk 
gebrek aan nieuws, maar belangrijker, ook (nagenoeg) geen 
ingezonden werk van leden, commissies en bestuur (...) 
 
Ofwel de vereniging draaide gewoon zo lekker en de leden 
voelden zich zo relaxed daarbinnen, of werkelijk iedereen was zo 
met de zomer bezig dat er wellicht ook niets te melden viel... 
Ik laat het verder in het midden. Ook mijn bijdrage is afhankelijk 
van wel-of-niet verschijnen en de eerlijkheid gebied mij te 
melden dat ook ik niet overliep van inspiratie. 
 
Maar bij deze dan een verse editie en nieuwe kansen. Het 
zomergevoel is toch al wel een beetje verdwenen, dus op naar 
het herfst- en winterseizoen. Hopelijk eerst nog een mooie, lichte 
herfst en dan op naar de donker wordende dagen en licht en 
verwarming aan in de hal... 
 
In Oktober starten de bekende doubletten wintercompetities 
(WCD) en de verenigingsteam competitie (VTC) weer in de 
hallen. Onze vereniging is in alle competities vertegenwoordigd, 
al lijkt het animo om te spelen niet groter te worden. 
Indien u zelf niet meedoet zou ik u toch aan willen raden om 
eens bij zo een competitiedag te komen kijken en uw eigen 
verenigingsleden aan te moedigen. Er zullen ongetwijfeld ook 
competitie speeldagen in onze hal gepland staan, waarbij wij 
overigens de zaterdagcompetities proberen te vermijden om 
onze eigen leden speelgelegenheid te kunnen blijven bieden. 
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In de verenigingsteam competitie VTC (vrijdagavonden) is er een 
opmerkelijke aanpassing (als proef), namelijk het spelen op tijd. 
de drie speelronden zullen per ronde niet langer duren dan 50 
minuten plus 2 mênes, waardoor er een duidelijker duur van een 
speelavond is. De laatste speelronde begint zodoende nooit later 
dan 22.10 uur. Iets wat de competitie ten goede komt, maar ook 
zeker de kantinemedewerkers... Wordt het niet snel nachtwerk 
meer! 
 
Ik wil alle spelers een mooi en sportieve competitie wensen. 
En, als u na twee dagen slechts vier partijen gewonnen hebt 
weet dan dat de einduitslag pas op de derde dag wordt beslist! 
 
Ondertussen staan de andere activiteiten in en rond de 
vereniging niet stil. Onze vrijwilligers draaien overuren! Mocht u 
mee willen helpen (met wat dan ook), spreek dan een 
bestuurslid, of een ander actieve lid aan. Er is zeker passend 
werk te vinden en het is o zo nodig om de groep weer aan te 
vullen! 
 
Tenslotte mijn oproep om onze najaarsvergadering op 
maandagavond 11 november te komen bijwonen. 
Wij verwachten uiteraard spannende discussies over diverse 
onderwerpen, waaronder de prijsstelling van de consumpties in 
de kantine (om even een knuppel in het befaamde hoenderhok 
te gooien). 
 
Wel, met die knuppel geworpen wens ik u veel leesplezier en 
mooie, sportieve en gezellige momenten tijdens het spelen van 
wat heet een leuk spel te zijn, maar ook wel een sport is. 
Op zoek naar de herfstzon! 
 
Peter van Waaij 
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UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
op 11 november 2013 om 20.00 uur in de kantine 

 
 
Het bestuur van ACP Les Pointeurs nodigt hierbij alle leden uit 
om deel te nemen aan bovengenoemde vergadering. 
 
 
 
AGENDA 
 
 
1.  Opening 
 
2.  Vaststellen van de agenda 
 
3.  Ingekomen stukken en mededelingen 
 
4.  Vaststellen verslag van de Jaarlijkse Algemene       
  Ledenvergadering d.d. 27 februari 2013 
 
5.  Vaststellen contributie 2014 
 
6.  Begroting 2014 
 
7.  Rondvraag 
 
8.  Sluiting 
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VAN DE REDACTIE 
 
 

Op jullie scherm staat het het nieuwe clubblad voor de periode 
Augustus- Oktober. Voor het geprinte clubblad moet ik de kopij 
clusteren per 4 bladzijden met een maximum vam 24 pagina’s. 
Dit laatste i.v.m. de porto-kosten. Voor de digitale versie hoeft 
dat dus niet. Vandaar dat er twee verslagen van een toernooi in 
staan en een paar extra foto’s. 
 
Veel leesplezier. 
 
 
 
 
 
 

 
EURO TOERNOOI 

 
 
Augustus is al weer een tijdje voorbij. Seizoen 2012-2013 is dus 
alweer voorbij. Dit keer hebben we een nieuwe winnaar. Na drie 
keer tweede te zijn geworden, is het Wim Verboom eindelijk 
gelukt om Mohamud te onttronen. 
 
 
 
Het eindklassement is als volgt: 
 

1. Wim Verboom 
2. Mohamud Mohamed Ali 
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Ook dit jaar heb ik interessante statistieken kunnen verzamelen. 
 

• Hoogste aantal deelnemers (44) 

• Laagste aantal deelnemers (24) 

• Meeste keren aanwezig (Wim Verboom, 51 keer) 

• Meeste gewonnen partijen per wedstrijd (John Jansen, 
gemiddeld 2,462) 

• Meeste eerste plaatsen (Wim Verboom, 8 keer) 

• Meeste aanmoedigingen (één persoon, 4 keer) 

• Meeste fanny’s (13-0) uitgedeeld (Mohamud Mohamed Ali, 
27 keer) 

• Meeste fanny’s (0-13) ontvangen (twee personen, 16 keer) 
 
 
Een uitgebreide lijst is te downloaden op Pointeurs website: 
http://www.pointeurs.nl/lp/?p=1844  
 
 
 
Ondertussen is voor seizoen 2013-2014 de ranglijst al weer 4 
wedstrijden onderweg. 
Hieronder volgt de tussenstand t/m 26 september. 
 

 
Naam Punten 1 

Gewonnen 
partijen 2 

1 Wil van Lokven 11 uit 2 2,50 (2,33) 
2 Mohamud Mohamed Ali 11 uit 2 2,50 (2,25) 
3 Wim Verboom 10 uit 2 3,00 (2,25) 
4 Cees de Heij 9 uit 2 2,50 (2,25) 
5 Margriet Stokhuijzen 9 uit 2 2,50 (1,75) 
6 Jacques vd Wijngaarden 8 uit 2 2,00 (1,50) 
7 Gerrie de Heij 8 uit 2 2,00 (1,50) 
8 Bart Stokhuijzen 7 uit 2 3,00 (2,00) 
9 Ahmad Nabil Azimi 7 uit 2 2,50 (1,75) 

10 Sonja van der Spek 6 uit 2 2,50 (2,33) 
11 Serðo Verbanac 6 uit 2 2,50 (2,50) 
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Naam Punten 1 

Gewonnen 
partijen 2 

12 Hans van der Spek 5 uit 2 2,50 (2,00) 
13 Jan van Haastert 5 uit 2 2,50 (2,50) 
14 John Jansen 5 uit 1 3,00 (3,00) 
15 Cees de Jong 5 uit 1 3,00 (3,00) 
16 Albert Haak 4 uit 2 2,00 (1,50) 
17 Herman van Beek 4 uit 2 2,00 (1,33) 
18 Erik Vorstenbosch 3 uit 2 2,50 (2,00) 
19 Mary Woertman 3 uit 2 1,50 (1,00) 
20 Piet van Lokven 3 uit 2 1,50 (1,50) 
21 Karl Kliemert 3 uit 2 1,50 (0,75) 
22 Wim Groeneveld 3 uit 2 1,50 (1,50) 
23 Peter Zoet 3 uit 1 2,00 (2,00) 
24 Jan van Leijden 2 uit 2 2,00 (1,75) 
25 Klaas Vonk 2 uit 2 2,00 (1,50) 
26 Henk Lacourt 2 uit 2 2,00 (1,75) 
27 Rietje Buitenhuis 2 uit 2 2,00 (1,67) 
28 Evert Bakker 2 uit 2 2,00 (1,33) 
29 Tineke Walvis 2 uit 2 1,50 (1,25) 
30 Gerie Vonk 1 uit 2 2,00 (1,50) 

 

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. 

 
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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BESTE CLUBLEDEN 
 
 
Na vele jaren wil John Jansen stoppen met het maken van 
ballen gehakt. 
Wij vinden dat heeeeeeeel jammer want zo’n goede bal gehakt 
is niet zomaar gemaakt. 
Wij willen John dan ook heel hartelijk bedanken voor de 
afgelopen jaren. 
 

 
Wij willen nog steeds proberen om de bal gehakt zelf te maken 
en nodigen de mensen uit die daar belangstelling voor hebben. 

• Het is de bedoeling dat u 2 ballen gehakt inlevert en de 
prijs daarvan bekend maakt. 

• Er komt een jury van ± 5 mensen die daarover een 
beslissing gaan nemen. 

 
U kunt zich aanmelden: 
Voor de balgehakt bij:           Voor de jury: 
Hans van der Spek            Hans van der Spek 
 
hansvanderspek@casema.nl 
 
 
 
 

VET-TON 
 
 
Beste clubleden 
 
Er staat bij de buitencontainer een vetton daar kunt u uw oude 
frituurvet in doen, in een fles of jerican. 
 
U werkt dan mee aan het milieu en het levert geld op voor de 
club. 
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BOULEGELUK IN DOORN 
 
 
Jeu des boules vereniging ’t Sand in Doorn is een bijzondere 
club. De spelers komen niet alleen om te boulen, ze komen ook 
voor de ontmoeting met de bewoners van Bartiméus. 
Deze bewoners, slechtziend, blind, of meervoudig gehandicapt, 
beleven veel plezier aan het verzorgen van koffie, thee, hapjes 
en drankjes. 
 
Ter ere van het vijfjarig bestaan van dit samenwerkingsverband 
werd op 21 augustus een groot doubletten toernooi georgani-
seerd in de historische moestuin te Doorn. 
 
Negen teams van onze club hadden zich hiervoor ingeschreven. 
 

 
 
Foto’s Klaas 
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Het thema was: ‘Vandaag heeft iedereen geluk’ en geluk hadden 
we. Wat een zonnige dag en wat een prachtige omgeving. Een 
mooi bosgebied met daarin de heel grote moestuin. Er waren 60 
doublettes die ieder 4 partijen speelden. 
En ja, we speelden op verharde bospaden met de daarbij 
behorende takjes, dennenappels, kuilen en gaten. Alhoewel we 
erg ons best deden, de ballen gingen met regelmaat hun eigen 
route……. 
 
Net als in Lisse had bijna de hele Alphense ploeg weer de eerste 
ronde gewonnen. Daarna liepen de resultaten uiteen. Maar wat 
de uitslag ook was, iedereen had het heel erg naar de zin. We 
zaten gezellig bij elkaar in een prachtige, grote tuin waar je in 
marktkraampjes de producten kon kopen die door de bewoners 
waren gekweekt of gemaakt. Ook waren er heerlijke 
zelfgebakken taarten en was er muziek. 
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Omdat vandaag iederéén geluk had, kregen alle deelnemers bij 
het vertrek een mandje gevuld met eieren, een flesje olie, 
honing, jam, kaarten en een kruidenpotje mee. 
 
Alleen de spelers die als eerste geëindigd waren kregen een 
officiële prijs. 
 
Ik heb enorm genoten van deze prachtige dag in een 
schitterende omgeving en volgens mij iederéén die daar was, 
bewoners, verzorgenden, vrijwilliger en bouler. 
 
Is dat niet geweldig? 
 
Pnella van Beek 
 
 
 
 

HET BOSPADENTOERNOOI BIJ BARTIMÉUS. 
 
 
Woensdag 21 augustus heeft een grote groep pointeurders 
deelgenomen aan het toernooi georganiseerd door de vereniging 
’t Sand te Doorn. 
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Dat toernooi heeft zich afgespeeld op het terrein van de instelling 
Bartiméus. Het doel van dit toernooi is om de bewoners meer in 
contact te laten komen met niet-bewoners. 
 
De ontvangst bij de ingang liet al gelijk zien hoe e.e.a. in zijn 
werk zou gaan vandaag, want naast een apetrotse parkeer-
wachter stond een vrijwilliger, die zo nodig bijsprong. 
We werden geleid naar de historische moestuin waar alles 
klaarstond om ons te ontvangen. Er was van alles te drinken en 
te eten. 
Alles gemaakt door de bewoners van Bartiméus. 
 
De voorzitter van de pétanque vereniging vertelde in zijn 
welkomstwoord dat het dit jaar de 5e keer was dat deze 
happening plaatsvond en dat vandaag iedereen winnaar zou 
zijn. Om ongeveer 10.15 uur ving het toernooi aan. 
Iedereen ging op zoek naar zijn tegenstander. Gelukkig was 
iemand zo alert om te zien dat Pnella en ik en een ander koppel 
hetzelfde nummer hadden, maar dat werd gauw rechtgezet. 
We hebben vier partijen gespeeld en tijdens die partijen op de 
bospaadjes bleek, dat op dit terrein sommige boules er die dag 
met dat mooie weer en die prettige sfeer ook zin in hadden en 
dus af en toe geheel hun eigen gang gingen, hetgeen tot 
hilarische taferelen leidde. 
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Op dit toernooi was de schrijver van een mooi boek over de 
geschiedenis van het jeu de boules spel aanwezig en in zijn 
kraam kon je die echte oude bespijkerde boules zien en 
vasthouden en zelfs kopen. 
 
Ook boden de bewoners allerlei eigengemaakte artikelen te koop 
aan en kon je heerlijke verse groente uit hun tuin kopen, of 
bloemen plukken. 
Pnella en ik hebben na afloop dan ook even flink boodschappen 
gedaan. 
De kroppen sla mocht ik zelf afsnijden en twee uur later stonden 
ze bij mij op tafel. Verser kan toch niet? 
 
Na afloop bleek er één echte winnaar te zijn: Dit koppel had kans 
gezien om 4 partijen te winnen en slechts één tegenpunt te 
hebben. 
Zij mogen gaan eten in een restaurant waar het helemaal donker 
is! 
Met andere woorden ervaren hoe het is om te eten als je blind 
bent. Iedereen mocht vervolgens tegen inlevering van zijn/haar 
badge een mandje gevuld met allerlei producten afkomstig van 
Bartiméus mee naar huis nemen. 
Wat een verwennerij! 
 
Gelukkig reed er een elektrisch busje naar de parkeerplaats, 
want Pnella en ik waren zó bepakt en bezakt, dat het toch wel 
erg ver was om te lopen. 
 
Wie ik ook sprak, iedereen was blij en tevreden. 
Als je hier nog nooit geweest bent, dan zou ik zeggen, schrijf je 
eens in en beleef deze dag! 
 
Tineke 
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ER IS VOOR ELK WAT WILS 
Door: Kick Ligtweer 

 
 
Respect moet je afdwingen. Zo gaat dat in het dagelijks leven. 
B.v. bij een postzegelvereniging ben je “de man” als je de 
meeste series van de getande kleinoden uit je stockboek kunt 
toveren. Bij sigarenbandjes verzamelclubs, was iemand de 
”kampioenverzamelaar”, in de periode voordat hij zich van deze 
wereld afgerookt had. 
Of neem een duivensportvereniging. Daar heeft een topsporter 
zich verhangen met de zelfde waslijn van het wasgoed waar zijn 
gevederde vriendjes altijd zo dankbaar op poepten. En hoe is de 
kampioen duivenmelker tot deze daad gekomen? Slechts alleen 
omdat een onverlaat zijn melkkrukje gestolen had… 
 
En neem eens een kijkje bij een jeu de boule community. Ik zelf 
werd lid, in een tijd, dat men zich nog sjiek voort bewoog. Er was 
een groep golfspelers lid, welke net hun geruite broek verruild 
hadden voor een “Out Of Africa” outfit. U weet wel met zo’n kaki 
kleurige bodywarmer. Dat speelde zo lekker. 
 
Het ledental was aangenaam laag. Zodat het nog doenlijk was 
dat ieder lid, op de speeldag, elkaar welkom zoende. (Zo ging 
dat in onze kringen). Vermeld moet wel worden dat er eigenlijk 
nog meer mensen aangesloten waren bij het clubje. Maar deze 
groep verbleef een deel van het jaar in subtropische landen.  
Tegenwoordig  is het voor de manlijke vrijgezellen, b.v. “not-
done” om naar Thailand te gaan. 
 
Maar tijden veranderen nu eenmaal. Zo ook met het boule spel. 
Jaren terug, speelden we allen in hetzelfde groepje. Als je stevig 
je best deed, kon je leuk mee spelen. 
 
Mijn fout is, te vaak “vroeger” zeggen. Nu is onze vereniging zo 
groot geworden… Het gaat als maar crescendo. Het gaat 
buitengewoon. Er is overal een coördinator voor. 
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Er is voor alles een werkgroep. Er zijn commissies. En 80 
procent van de leden is vrijwilliger. 
O ja, zelfs bij het “vrij spelen” zijn er tal van groepjes. Voor elk 
niveau is er wel een. Hoe je naar een dergelijk groepje kan 
promoveren, moet u mij niet vragen. Ik ben te lang in ons oude 
clubje blijven hangen. 
 
Maar alles komt goed. Want ik zal de vooruitgang niet tegen 
houden. 

 
 

DE FAMILIEDAG 
 
 
Op 24 augustus om 12.30 uur hebben mijn kleindochter en ik 
ons voor het toernooi ingeschreven. Er waren niet zoveel 
deelnemers, omdat het in de regio midden tot 2 september nog 
vakantie was. 
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Dit heeft de pret absoluut niet gedrukt, want er werd in de twee 
poules door de meeste opa’s en oma’s met hun kleinkind 
enthousiast gespeeld.  
 
In de poule met de oudere kinderen zag ik af en toe al mooie 
punten gescoord worden. 
Bij de poule met de jongere kinderen trouwens ook, tussen het 
spelen en heen en weer rennen door. 
 
De enorme stapel 
pannenkoeken moest 
op, dus mochten de 
kinderen tussen de 
rondes door alvast 
een pannenkoekje 
eten. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Na afloop van de wedstrijdjes 
werd er een heuse prijzentafel 
buiten neergezet. Die prijzen 
zouden uitgedeeld gaan worden 
als iedereen klaar was met 
spelen; ook de volwassenen die 
op de achterste velden een 
wijntoernooi aan het spelen 
waren. 
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De kinderen hebben 
minstens drie kwartier 
alvast bij de prijzentafel 
gestaan en bepaald 
welk cadeautje ze  
gingen uitkiezen. 
 
 
Dat was prachtig om te  
zien! 
 

 
Eindelijk was het dan zover en mochten alle kinderen naar voren 
komen om een beker en een cadeautje uit te zoeken. 
Zelfs de kleinste aanwezige (nog geen deelnemer) is naar huis 
gegaan met een setje elfenvleugeltjes en een toverstaf. 
 
Mama heeft de hele weg naar huis toverspreuken gehoord. 
Mijn andere kleindochter is met de beker in de hand in slaap 
gevallen en zij heeft haar trofee op maandag op school laten 
zien.  
 
Tijdens deze middag hing er een heel gezellige en gemoedelijke 
sfeer en heeft alles zich in alle rust afgespeeld. 
Voor deze leuke middag bedank ik de organisatoren (en de 
pannenkoekenbakkers) heel hartelijk en als het even kan, zijn wij 
volgend jaar weer van de partij. 
 

Tineke (en Sara)           
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RABO FIETSTOCHT 
 
 
Het was weer zover onze jaarlijkse fietstocht 
Alhoewel de opkomst iets minder was dan verleden jaar was het 
toch nog een gezellige dag geworden. 
 
We begonnen er al mee dat het jammer was dat we niet in de 
clubkleding fietsten, dus hebben we besloten het de volgende 
keer in de clubkleding te gaan doen. 
 
Om 9 uur vertrokken we naar het startpunt bij de atletiek baan, 
waar het vrij rustig was en we dus niet in rijen hoefden te 
wachten. 
Na Hennie dr fluitje vertrokken we met zijn allen, zowel de 40 en 
60 km fietsers. Desiree hoorden we veel klagen over tegenwind 
en dat, dat niet eerlijk was. Ze dreigde volgend jaar niet meer 
mee te fietsen, maar Hans te laten fietsen en zij koken. 
Nou weet ik niet wat beter is hoor?????? 
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Toch op gegeven moment zeiden er een paar dat Desiree toch 
wel laag op haar zadel zat en dat ze een paar versnellingen te 
laag aan het fietsen was. En gelukkig een paar handige mannen 
die dat konden verhelpen, en ook even aan haar uitgelegd dat ze 
toch die versnelling wel iets hoger kon zetten, zodat ze niet zo 
snel hoefde te trappen. En ja hoor na die tijd reed Desiree vrolijk 
voorop. 
 
Om ongeveer 14:30 was onze groep weer terug bij de boule 
baan. Nadat we bijgekomen waren, kon er ook nog heerlijk 
gebould worden. Ook de 60 km fietser arriveerden. We konden 
om 17.00 uur heerlijk eten waar Hans voor gezorgd had. 
 

 
 
Onder het eten was ook veel 
te horen, jammer dat er 
minder mee deden, zou het 
komen door de electrische 
fietsen? 
 
 
 

 
Maar daar moet ik toch bij zeggen dat hoeft geen obstakel te 
zijn. De mensen die een electrische fiets hadden, pasten hun 
snelheid aan, zodat de gewone fietsers gewoon hun eigen 
tempo konden fietsen. 
 
Dus mensen volgend jaar hopen we echt op meer deelnemers.  
 
En hierbij nog Hans bedankt voor de heerlijk maaltijd die je toch 
weer gemaakt had voor ons. 
 
Mary 



 19 

KLAVERJAS AVONDEN 2013-2014 
 
 
2013:   20   september     25 oktober 
     15 of 22 november       6 december 
 
2014:   31   januari      21 februari 
     28   maart       18 april paaskaarten 
     23   mei slotavond 
 
April en mei onder voorbehoud want daar staat nog niets in de 
kalender 
Dit zijn de klaverjas avonden, dit jaar hebben we rekening 
gehouden met de eventuele competitie op zaterdag, zodat men 
de andere dag lekker uit kan slapen. 
Graag zien we jullie weer op de kaart avonden  
 
Groetjes de Klaverjas commissie. 
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BOULEN BIJ KASTEEL KEUKENHOF 
 
 
Het zal op 9 augustus wel wat rustig geweest zijn bij de club. We 
waren met 8 stellen vanuit Alphen bij Kasteel Keukenhof. 
Vandaar. 
 

 
Foto’s Mary 

 
Het weer was mooier dan was voorspeld dus voor ons ideaal 
bouleweer. Een beetje bewolkt, een beetje zon en ongeveer 20 
graden. Er hadden zich 100 doublette stellen uit heel Nederland 
opgegeven. Dat was ook het maximum aantal dat mee kon 
doen. Het was, door de verschillende clubshirts, een heel 
kleurrijk gezelschap. 
 
Na inschrijving hadden we ons verzameld in het Koetshuis van 
het kasteel. Een prachtige ruimte met bar en buitenplaats. 
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Dit koetshuis was de uitvalsbasis voor de rest van de dag. 
We hebben daar op de buitenplaats gezellig bij elkaar gezeten.  
 
 
 
 
Er was ’s middags 
zelfs een trio dat 
live muziek maakte. 
Hoe leuk is dat? 
 
 
 
 
 
 
 
We speelden allemaal 5 partijen voorgeloot op de paden in het 
heel grote en bijzonder mooie park om het kasteel. De paden 
waren verdeeld en genummerd. Het was door de uitgestrektheid 
van het terrein soms best even een uitzoekerij om je pad met 
baannummer te vinden. 
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De paden bestonden uit verschillende ondergronden, waardoor 
het spel op elke plaats anders was. 
We speelden op de bospaden, verharde versteende paden, 
schelpenpaden of kiezelstenen. Met de daarbij behorende  
kuilen, stenen en takjes in verschillende soorten en maten. 
Grappig was dat daardoor de ballen met grote regelmaat een 
andere kant op stuiterden dan dat je had gedacht. Gelukkig had 
de tegenstander hetzelfde probleem waardoor de kansen om te 
winnen zo weer gelijk waren. 
 

 
 
Met name de eerste ronde was bijzonder goed gegaan. Vrijwel al 
onze teams hadden gewonnen. Dat werd later op de dag anders. 
Zelf had ik met Herman 3 van de vijf partijen gewonnen, maar 
alle vijf met veel plezier gespeeld. Daar gaat het uiteindelijk om 
zo vinden wij. 
 
Al onze teams hebben genoten van het spel, de bijzonder leuke 
dag, de prachtige omgeving en de unieke locatie. 
 
Quotes van de dag waren: Wat heb je gedaan? Moet je hoog of 
rollen!? Mooi hier, he? Wil je nog kaas of worst? 
 
Hans en Sonja hadden heel goed gespeeld, maar liefst 5 partijen 
gewonnen. Zij hadden de zesde prijs behaald. Gefeliciteerd! 
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We vonden dat het Keukenhof toernooi bijzonder goed 
georganiseerd was. De organisatoren waren bijna net zo 
enthousiast als wij. Ook zij hebben een leuke dag gehad en 
organiseren het volgend jaar weer. We kregen allemaal als 
souvenir een mooi rood gastendoekje met het logo van de 
Keukenhof mee. 
 
In oktober krijgen de deelnemers een mail van Keukenhof met 
de uitslagen van de dag. Dan kunnen we ook nog even kijken op 
welke plaats we geëindigd zijn. Bovendien mogen we ons dan 
‘voorinschrijven’ voor volgend jaar. Wij doen dat in ieder geval. 
 
Als laatste een tip voor de thuisblijvers: na 1 januari mag ieder 
zich inschrijven. Je moet dan wel snel zijn, want het 
enthousiasme van alle spelers was groot….. 
 
Pnella van Beek 



 24 

EEN WAARGEBEURD VERHAAL 
 
 
Er was iemand [club lid] die op veiling .nl geboden had op een 
ezeltocht voor 4 personen. 
 

 
 

 
 
 
Aan 2 personen 
gevraagd of ze 
meegingen. 
 
 
 
 
 
 
We gingen op woensdag 18 september naar Epe . 
Daar aangekomen, een heel oude kinderboerderij maar wel heel 
gezellig, kregen we koffie met een gevulde koek of een andere 
lekkernij aangeboden. 
 
Na een min of 20 zijn we gaan kijken waar onze ezel was. 
En ja hoor hij stond klaar met een huifkarretje. 
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De ezel had de mooie roepnaam van Donny. 
 
Wij kregen een routebeschrijving mee en 4 lunch pakketten [2 
broodjes, flesje wijn, frisdrank. appel, snoep,p.p. was heel goed]. 
Wij begrepen alleen niet waarvoor een routebeschrijving want de 
ezel doet toch wat hij wil. 
 
Maar we gingen op pad en èèn persoon wou heel graag gelijnd 
met de ezel lopen.  
We waren in het begin de weg kwijt maar de ezel wist die wel. 
 
 

Omdat wij een 
lunchpakket hadden 
meegekregen voor 
onderweg trok de 
ezel steeds de 
begeleider van de 
weg af. Maar omdat 
wij laat koffie en iets 
hadden genuttigd 
namen wij nog geen 
pauze. 

 
 
Bijna op het einde was het echt een gevecht tussen de ezel en 
de persoon[ezel] die Donny begeleidde. 
 
Wij weten dat die persoon haast nooit vloekt maar hij sprak de 
tedere woorden, 
 
 

p.v.d. staat die klootzak nog op mijn poten ook. 
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  Foto’s: Gerie Vonk 

 
Wij hadden onderweg al verschrikkelijk veel gelachen maar het 
was nu zo erg dat we naar het dorp moesten om nieuwe 
onderbroeken voor de dames en heer te kopen. 
 
Weer aangekomen bij 
de kinderboerderij zijn 
we aan de lunch 
begonnen en kregen 
ook nog een ijsje 
aangeboden. 
 
 
 
 
 
We zijn nog een eindje gaan lopen en kwamen toevallig op een 
jeu de boule veld terecht. Daar kende men een clublid van LP 
goed . 
Maar zo zie je maar, we hadden veel voorpret, tijdens de tocht 
heel veel pret en ook nog veel napret. Ik denk dat de persoon, 
als hij jaren later het woord “i ja” hoort, het nog steeds die 
glimlach op zijn gezicht tovert. 
 
j v d s  
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FOTO’S JAARFEEST 
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AKTIVITEITEN en TOERNOOI-AGENDA 2013 
 
-dag Data  Spel- 

soort 
Mel-
den 

 
Oktober 

Vrij 11-10 Verenigings Team Comp. Team  
Zater 12-10 Animatietoernooi Mêlee 13:00 
Zon 13-10 WCD Doublet 10:30 
Zater 19-10 CLUB KAMPIOENSCHAP Triplet  
Zon 27-10 Wintertijd toernooi Doublet 10:00 

 
November 

Zater 02-11 WCD  10:30 
Vrij 08-11 VTC Team  
Zater 09-11 Animatietoernooi Mêlee 13:00 
Zon 10-11 WCD  10:30 
Vrij 15-11 

22-11 
Klaverjassen 
Zie t.z.t. medelingenbord 

  

Zater 30-11 CLUB KAMPIOENSCHAP T á T  
 

December 
Vrij 06-12 Klaverjassen   
Zater 07-12 WCD  10:30 
Vrij 13-12 VTC Team  
Zater 14-12 Animatietoernooi Mêlee 13:00 
Zon 15-12 WCD  10:30 
Zater 21-12 Vrijwilligers Evenement   
 

 
2014 

 
Januari 

Zater 04-01 Nieuwjaarsreceptie   
 
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 


