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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 s.v.p. inleveren voor: 
 
 

Vrijdag 21 Februari 
 
 
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 
Meerdere petten. 

 
 
Zoals bij zoveel verenigingen hebben ook bij ons diverse 
vrijwilligers meerdere petten op. Zo kan het dus gebeuren dat de 
secretaris als kantinecoördinator optreedt, of dat de 
penningmeester ook veel over sommige technische zaken weet. 
En samen zitten ze, uiteraard met anderen, ook in de 
evenementencommissie. En dat overkomt meerdere leden: 
actief zijn op meerdere fronten.  
 
Daar is op zich niets mis mee, maar kan af en toe ook tot 
versneld  “opbranden” leiden. Iets wat we natuurlijk moeten zien 
te voorkomen. Uiteindelijk is iedereen lid van onze vereniging 
geworden om plezier te beleven aan het spel of de sport. 
 
Kunnen wij als medeleden hier iets aan doen? Nee en Ja. 
Sommige mensen vinden het namelijk leuk om zeer actief te zijn, 
maar soms is het dragen van meerdere petten ook uit nood 
geboren. Gewoon door gebrek aan inzet van anderen!   
 
Ik hoor af en toe mensen melden dat ze, zodra eenmaal gestopt 
met hun actieve loopbaan in de maatschappij, voorlopig alleen 
maar gaan genieten. Bedoelt men dan dat de rest van de wereld, 
ook binnen een vereniging, de voorkomende taken mag 
uitvoeren, zeg maar zorg mag dragen voor het genieten? 
Teleurstellend...   
 
Mocht u na het lezen van deze teleurstelling cq. noodkreet 
besluiten om uw expertise of tomeloze inzet aan te willen bieden, 
laat niets u daar dan van weerhouden. U spreekt dan natuurlijk 
een bestuurs- of commissielid aan en meldt u aan als vrijwilliger! 
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Zorgen wij als tegenprestatie voor een jaarlijks vrijwilligers-
evenement; Iets wat voor de huidige vrijwilligers (met één of 
meerdere petten op) dit jaar gepland staat op 21 december. De 
vereniging zal in dat weekend niet open zijn voor anderen. 
Tijdens de najaarsvergadering werd de vraag gesteld of er actie 
was ondernomen voor opvolging van de voorzitter; Een klein 
misverstand, zo bleek. Ik ben nog tot en met de voorjaars-
vergadering in 2015 in dienst. Maar terecht dat er nagedacht zou 
worden over de invulling van de positie, temeer daar het na een 
periode van (dan) twaalf jaar, mijns inziens, tijd is voor nieuw 
bloed met een verse blik. Maar dat laat ik dan weer graag aan u 
over.  
Naar aanleiding van deze oproep heb ik tijdens deze najaars-
vergadering aangegeven waar volgens mij de voorzitter van 
onze vereniging de bindende factor moet zijn: tussen de twee 
verschillende vormen van beleving binnen onze vereniging. 
Enerzijds de sociale functie van de vereniging blijven waarderen 
en vasthouden voor de recreatief ingestelde boulers en 
anderzijds de sportieve aspiraties initiëren en blijven 
ondersteunen voor de wedstrijdspelers. Zeg maar meerdere 
petten voor één voorzitter... 
 
In dit stuk werd al even de evenementencommissie aangehaald; 
niet zonder reden! Deze heeft namelijk voor de schone taak om 
de festiviteiten voor het 30 jarig jubileum van onze vereniging in 
2014 voor te bereiden.  
U hoort /leest nog van hen, maar ik kan u alvast verklappen dat 
we aftrappen met champagne op zaterdagmiddag 4 januari. U 
bent allen van harte welkom bij het traditionele olieboulen-
animatie toernooi, met rond 16.00u een dronk op ons nieuwe 
jaar. Ook als u niet mee wilt spelen bent u natuurlijk van harte 
welkom.      
 
Ik mag u, mede namens bestuur, commissies en alle petten, 
mooie en prettige feestdagen wensen! 

Peter van Waaij 
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VRIJWILLIGERSWERK 
 
 

 
 
Gevonden door: Rietje 
 
 

VET- TON 
 
 
Beste Mensen, 
 
wij willen u er op wijzen dat u overbodig oud vet in kunt leveren 
bij de club. Dit kunt u doen in een jerycan of een ander gesloten 
plastiek voorwerp. 
 
Bij voorbaat dank. 
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING, 
gehouden op 11 november 2013 

 
 
Aanwezig:  volgens presentielijst 29 leden 
 
Afwezig m.k.g: Els Burksen, Huub van Dalsum, Meta 

Eikenaar, Annechien Hazewinkel, Gerrie de  
Heij, Ria Hulscher, Daan Koolbergen, Joost van der Lans, Jan 
van Leijden, Ben te Marvelden, Ina Mooren, Cor Pols, Paul en 
Riet Roubroeks, Kasper en Janna Slappendel, Peter Sloothaak, 
Fie ´s Molenaars, Loes Swier, Carel Textor, Iny van der Toorn, 
Gerie Vonk, André Woertman, Peter en Joke Zoet, Ernie van 
Waaij 
 
1.  Opening 
 
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder hartelijk 
welkom. 
 
2.  Vaststellen van de agenda 
Bij de mededelingen zal worden besproken de aanmelding van 
een nieuw bestuurslid en de toekomst van de NJBB. 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
3.  Ingekomen stukken en mededelingen 
Wij hebben een brief ontvangen van Hans Mooren over het feit 
dat de voorzitter bezig is aan de laatste periode van zijn 
voorzitterschap. 
Twee jaar geleden is er door de voorzitter gevraagd om uit te 
kijken naar een nieuwe kandidaat. Mocht er een opvolger 
opstaan, dan moet het iemand zijn die zowel het belang van de 
recreanten als van de wedstrijdspelers behartigt. Er moet een 
gulden middenweg in gevonden worden. 
Als niemand zich aanmeldt, stelt Peter zich binnen anderhalf jaar 
weer beschikbaar. 
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Het bestuur heeft kennis genomen van de nieuwe alcohol regels 
van de gemeente Alphen aan den Rijn. Men probeert feestjes in 
kantines van sportverenigingen tegen te gaan. 
Het bestuur heeft op dat punt gezegd: elk verhuur die wij doen is 
sport gerelateerd. Als er een feestje is moet er ook gebould 
worden. 
De gemeente Alphen wil niet dat de jeugd vroeg op de dag aan 
de alcohol zit. Op zaterdag mag er pas vanaf 17.00 uur 
geschonken worden. Hiertegen zijn een aantal sportverenigingen 
met succes in verweer gekomen. 
 
Hans Mooren wil zich aanmelden als tweede penningmeester. 
Peter heeft met Hans afgesproken de komende maanden mee te 
lopen met het bestuur en dan een eventueel lidmaatschap in de 
voorjaarsvergadering aan de leden voor te leggen. 
 
Wij zijn ook op zoek naar ondersteuning in het PR gebeuren. Het 
gaat dan om de website, Pointeursnieuws en faceboek.  
Tevens hebben wij iemand nodig die zich bezig gaat houden met 
het zoeken naar sponsors. 
 
Peter deelt mee, dat het bestuur voornemens is om over te gaan 
op het gebruik van munten bij het bestellen van consumpties. 
De munten zijn al gebruikt bij een paar grote evenementen en 
dat is heel goed bevallen. 
 
Hans van der Spek en Cees de Heij zijn in Boxmeer gaan kijken 
naar een geschikte automaat. 
Het apparaat kost € 2.100,00 incl. BTW, maar na onder-
handeling kunnen wij het kopen voor € 1.300,00 incl. BTW. 
Je kunt 7 dagen per week telefonisch contact opnemen met de 
firma in Boxmeer als er vragen zijn. 
 
De waarde van de munt wordt vastgesteld op € 0,75. 
Voor koffie, thee en frisdrank wordt 1 muntje gevraagd, wijn en 
bier gaat € 1,50 kosten, dus 2 muntjes. 
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Met Hub en Jacques zal worden bekeken wat de prijs gaat 
worden van de bijzondere biertjes. Ook zal nog worden gekeken 
wat we gaan berekenen voor bijvoorbeeld een mars of kroket. 
 
Een voordeel van een automaat is, dat je 1 persoon minder 
nodig hebt achter de bar. 
Bij het leegmaken van de automaat moeten 2 mensen aanwezig 
zijn en er moeten 2 mensen ondertekenen. Plus de datum moet 
worden vermeld. Het geld gaat, zoals nu ook het geval is, in een 
envelop in de kluis. 
 
Tineke vraagt wat je moet doen als je kantinedienst hebt en de 
automaat leeg is. Dan moet de automaat bijgevuld worden waar 
ook weer 2 personen bij aanwezig zijn. 
 
Hub vraagt hoe hij het geld binnenkrijgt om boodschappen te 
kunnen doen. Het geld uit de automaat gaat in een envelop en in 
de kluis naar Hub, dus daar kunnen de boodschappen van 
worden betaald.  
 
Toekomst NJBB: 
Zowel de licentie structuur als de organisatie structuur gaat op 
de schop. De bedoeling is dat de veranderingen in 2016 in zullen 
gaan. Wij vinden dat een en ander in 2015 moet gaan draaien. In 
deze regio willen we eerder beginnen. 
Wat wij als afdeling 9 willen is, competities laten bestaan die nu 
ook aanwezig zijn. 
A.s. zaterdag is de eerstvolgende bondsvergadering. Dan gaat 
de besluitvorming plaatsvinden. 
In het huidige beleid is het zo, dat de clublicentiehouder alleen 
aan toernooien van de eigen vereniging mee mag doen. Het is 
de vraag of het bij de leden duidelijk is dat clublicentiehouders 
ook aan de open toernooien van de eigen club mogen meedoen. 
In de toekomst zal de licentie wellicht weer gebruikt kunnen 
worden voor deelname aan open toernooien bij anderen. 
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4.  Vaststellen verslag van de Jaarlijkse Algemene 
  Ledenvergadering d.d. 27 februari 2013 
Er zijn geen vragen/opmerkingen. 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
5.  Vaststellen contributie 2014 
Zoals bekend wordt niet elk jaar de contributie verhoogd. 
Omdat we met een prijsindexering van de afgelopen 3 jaar 
zitten, is nu het moment aangebroken om de contributie te 
verhogen. 
De W-licentie gaat naar € 90,00 het partnerlidmaatschap wordt € 
85,00. 
De C-licentie wordt € 80,00 en het partnerlidmaatschap € 75,00. 
Voor de jeugd blijft het bedrag op € 45,00. 
Wordt aangenomen en vastgesteld. 
 
6.  Begroting 2014  
Cees de Heij meldt het volgende. 
Er is een contract met een andere energiemaatschappij 
aangegaan. Dat scheelt € 107,00 per maand. 
 
Er wordt een bedrag van € 1.250,00 per jaar apart gezet voor 
onvoorziene kosten. Bijvoorbeeld voor de CV, de koelkast, 
verlichting enz.  
 
Voor wat betreft de buitenverlichting heeft het bestuur besloten 
op dit moment geen nieuwe verlichting aan te schaffen.  
 
Vragen over de begroting: 
Hans Mooren: de kosten van trainingen zijn begroot op € 800,00. 
Wanneer vinden die trainingen plaats? 
Allereerst wordt een groot gedeelte (€ 500,00) van dit geld aan 
de inkomstenkant ingevuld door de subsidie welke wij van de 
NJBB voor het Regionaal Pétanque Centrum (Jeugd) krijgen. Dit 
wordt gebruikt voor onkosten en materiaal voor de 
jeugdtrainingen. 
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Als bestuur hebben we het besluit genomen door te gaan met de 
sessies van Rajen. Met name voor de groepen die NC spelen. 
Dat zijn ca. 12 mensen. Er is een simpele keus gemaakt. 
Mensen uit het eerste VTC team en de NC teams aangevuld met 
de top tien van het eurotoernooi. Rajen geeft 1 maal per maand 
training en Désirée geeft ook 1 maal per maand training. 
Wim Verboom gaat in het nieuwe jaar 1 maal per 2 weken 
training geven, zoals André dat voorheen deed. 
 
Hans Mooren: een paar jaar geleden zijn de verzekeringskosten 
omhoog gegaan. Peter antwoordt hierop dat je als vereniging in 
een risico categorie valt omdat we in een bedrijfspand zitten. 
Tevens is door een recente taxatie de waarde van het pand naar 
boven bijgesteld. Als de polis afgelopen is, zal worden bekeken 
of we een goedkopere bedrijfspolis verzekering kunnen krijgen. 
 
7.  Rondvraag en sluiting 
 
Cees de Jong vraagt aan Hans hoe het staat met de Grote Club 
Actie loterij. Hans antwoordt hierop dat er nog 18 loten over zijn. 
Hans is vergeten om aan de leden te melden dat er ook bij Leny 
loten gekocht konden worden. Hans bedankt de mensen die ook 
de loten hebben verkocht voor hun hulp. Vorig jaar heeft hij 
alleen 250 loten moeten verkopen. 
 
Cees de Jong vraagt of het mogelijk is om op de zaterdag-
middag niet verplicht te zijn de boules in de zak te doen en te 
kunnen spelen zoals op de woensdagmiddag het geval is. 
De meerderheid van de aanwezigen vindt dat de regels moeten 
blijven zoals ze nu zijn. 
 
Tineke geeft aan dat zij in Frankrijk heeft gebould en dat er dan 
op een middag meerdere keren de boules in de zak worden 
gedaan, zodat je steeds weer met andere mensen speelt. 
Het bestuur zal met een voorstel komen en dat voorstel zal een 
aantal zaterdagen uitgeprobeerd worden. 
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John is gestopt met het maken van gehaktballen. Het zou fijn zijn 
als iemand zich zou melden om dat van hem over te nemen. 
 
Om 21.35 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 
De voorzitter                   De 
secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESTE MENSEN 
 
 
Wij willen u er op attent maken dat er met ingang van 27 januari 
bij voldoende deelnemers [12-18] er getraind kan worden. 
 
De training is voor beginners maar ook andere leden zijn 
welkom. 
Er komt een lijst op het bord te hangen waar u voor kan 
inschrijven 
De training staat onder leiding van,     WIM VERBOOM 
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TWEEDE KERSTDAG 
 
 
Beste Mensen, 
 
Wij willen op tweede kerstdag een 
 

Amerikaans instuif 
 
doen. 
 
Het is de bedoeling dat ieder wat meeneemt er hangt op het 
bord een inschrijflijst voor de hapjes die u kunt invullen ook kunt 
u daar zelf iets aan toevoegen. 
 
Er wordt ook op de dag jeu de boules gespeeld. 
Ook de mensen die niet spelen zijn van harte welkom. 
 
Er werd ook gevraagd bjvoorbeeld, hoeveel soep moet ik dan 
maken maar dat kunt u het beste zien een week van te voren 
hoeveel mensen er mee doen. 
 
Wij willen dan om ± 14.00 aanwezig zijn tot ± 20.00. 
 
Voor overige vragen kunt u zich altijd melden bij de 
evenementencommisie. 
 
 

De Evenementencommissie 
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TOEKOMST VAN DE NJJB: MEERJAREN BELEIDSPLAN 
 
 
U weet wellicht van enige bemoeienis, als vereniging en leden, 
met de sportbond NJBB, waar wij als vereniging lid van zijn.  
 
Trots op de functie als NJBB Regionaal Pétanque Centrum voor 
de Jeugd, maar ook met verenigingsleden altijd actief binnen 
onze NJBB afdeling. Daarom wil ik u graag op de hoogte houden 
van het nieuws over veranderingen en toekomst van onze bond:  
Tijdens de Bondsvergadering van 16 november heeft de 
bondsraad het nieuwe meerjarenbeleidsplan met als titel 
"Bouwen aan de toekomst van onze sport, vizier op de toekomst, 
focus op het fundament" en het daarbij behorende implemen-
tatieplan aangenomen. 
Het meerjarenbeleids- en implementatieplan richten zich op de 
periode 2014-2016. 
 
Met een duidelijke structuurverandering en versterking van de 
vier pijlers: verenigings-ondersteuning, competitie, promotie en 
bondsorganisatie, wordt in de komende jaren gestalte gegeven 
aan de wensen die vanuit de basis van de organisatie, de 
verenigingen, naar voren zijn gebracht.  
 
Het zal nog wel even duren voordat het één en ander duidelijk 
zichtbaar wordt, maar er is alle vertrouwen in dat de mede-
werkers van het bondsbureau Twan, Carlijn en Esmée de 
spoedige uitvoering van alle projecten blijven waarborgen, zodat 
deze voorgenomen veranderingen niet verzanden.  
 
Uiteindelijk zullen voor u, als verenigingslid, wellicht vooral de 
veranderingen in competitie structuur en de ondersteuning aan 
de vereniging zelf zichtbaar zijn, maar neemt u van mij aan dat 
ook alle structurele aanpassingen een duidelijke verbetering 
binnen de bond zullen brengen.  
Wordt vervolgd             Peter van Waaij 



 14 

OLIEBOLLEN met WHISKEY 
 
 

Klaar zetten:  1 literfles goede Schotse Single Malt whiskey, 1 
      kg bloem, 1 ltr volle melk op kamertemp, 100 gr 
      krenten en 500 gr rozijnen doordrenkt met  
      whiskey, 60 gr verse gist, 4 eieren ,zout, suiker  
      en citroen / appel rasp. 
      Zonnebloemolie op 180 graden en veel     
      keukenpapier. 
 
Aan de slag: 
  1. Vul een longdrinkglas voor de helft met whiskey. (geen ijs,  
  geen water) 
  2. Drink dit glas leeg voor het maken van de gist. 
  3. Maak een klontvrij gistpapje met melk, gist en wat suiker in 
   een kommetje. 
  4. Vul een tweede glas whiskey en drink ook dit glas leeg. 
  5. Breek nu de eieieieieren en klop ze eveh in een kom. 
  6. Vub nu een kleiner glav vhiskey en drink dit vrustig leeg. 
  7. Zeev I kolibloom in zemmer. .......1 zeelepl zout zerbi} 
  8. Neem nu nog een heel klein slusje vriskey . .anders    
   gaatzetzehard. 
  9. Giet bij het sleblag 8 dezidezi zvolle mrelk. 
10. Vroe met de zhouten zlepel tot je zware dweer straaft. . 
11. Beezzzje mellk voegtzoegen . 
12. Dan de ghrsr in de thsdhft en flink ghtsurtm . . 
13. Azzzmaken met shfhrht en een laatste zzzllokkje     
   whooozzkiew. 
14. Hups inze ftrrhas en dan maar thdh rocv tot het fjtmmcius 
15. Nizzz meet aanzzzoen. 
 
 
Wij wensen jullie een gezond 2014. 
 
Recept ingestuurd door Tineke 
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CLUBKAMPIOENSCHAP TRIPLETTE 
19 oktober 2013 

 
 
Dit jaar deden er 12 teams aan mee, wij hoopten wel op meer 
teams, volgend jaar beter. 
 
Er werd gespeeld in voorrondes en poules . In de A poule werd 
je bij verlies ronde uitgeschakeld, totdat de winnaar overbleef. 
In de B poule werden nog 3 voorgeloot gespeeld , daar was die 
het meest won was eerste. 
 
Het is verder een leuke sportieve dag geweest.  
Dit jaar is het team van Jan van Leijden, Gerard Koreman en 
Nabil Azimi de clubkampioenen van 2013. 
Van harte gefeliciteerd met de overwinning 
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UITSLAG  
 
1.Jan van Leijden/  Gerard Koreman/ Nabil Azimi 
2.Cees de Heij/   Gerrie de Heij/  Aad Slingerland 
3.Wim Verboom/  Rietje Buitenhuis/ Annechien Hazewinkel 
 
 

 
 
 
 
 
 
Winnaar van de B poule  
1.Klaas Vonk/   Gerie Vonk/    Mary Woertman 
2.Lucia Brouwers/  Ben te Marvelde/  Theo Brugmans 
3.Herman van Beek/ Pnella van Beek/  Jan van Haastert 
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Winnaar van de wijn ronde  
Piet Wijfje/     Cees de Jong/    Iny van der  Toorn 
 

 
 
Voor de verdere uitslag zie de site van les Pointeurs 
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BESTE MENSEN 
 
 
Wij willen weleens een vrijwilliger in het zonnetje zetten en dat  
geldt zeker voor Andrè Woertman. 
Die iedere maandagochtend als een van de eerstenbij de 
schoonmaakploeg allerlei werkzaamheden deed. 
Ook voor de trainingen die hij 1 keer in de maand, met veel 
humor en met plezier gaf. 
 
Andrè bedankt namens al die mensen die het genoegen hadden 
om met jou samen te zijn. 
Wij hopen nog altijd dat jij in de toekomst nog iets wilt onder-
nemen, want wij hoorden ook dat jij je ook met de jeugd bezig 
houdt. 
 
Andrè wij wensen jou nog veel plezier met boulen bij onze club. 
j.v.d.s. 
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CLUBKAMPIOENSCHAP TÊTE á TÊTE 
30 november 2013 

 
 
Er deden dit jaar 32 teams mee. En dat leek ons een mooie 
gelegenheid eens een ander systeem toe te passen. We 
speelden in Franse poules, dat hield in dat we speelden in 
poules van 4 .De eerste partij was voorgeloot en in de tweede 
ronde gingen de winnaars tegen elkaar en de verliezers tegen 
elkaar. 
De spelers die na deze 2 rondes er 2 hadden gewonnen waren 
gelijk geplaatst voor de A poule en wie er 2 verloren hadden 
gingen naar de B poule. 
Na deze 2 rondes waren er nog teams die 1 partij hadden 
gewonnen. Deze mensen speelden een barrage voor de 
plaatsing in de A of de B poule. 
Daarna werd er een afval systeem gespeeld, zowel in de A als in 
de B Poule en een ieder speelde minimaal 6 rondes. 
Ik hoop dat ik het zo een beetje goed heb uitgelegd. Het was een 
leuke en vooral een sportieve dag. 

 
 
 
 
 
 
Ja en na een lange dag was 
er dan de kampioen. 
 
 
Peter Zoet  
 
 
 
 
Van Harte gefeliciteerd 
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2e plaats 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
             1e A-
Poule 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1e B-Poule 
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Ook wil ik bij deze Michiel bedanken voor het uitwerken van de 
poules en ook de mensen die ons de hele dag van eten en 
drinken hebben voorzien, die was ik vergeten te bedanken. 
 
Want we kunnen niet zonder hen. 
 
Ook de leden die mee gedaan hebben bedankt want zonder 
jullie was het vast geen geslaagde dag geworden. 
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TÊTE á TÊTE- TOERNOOI 
zaterdag 30 november 2013 

 
 
Even een kort verslagje over dit geslaagde tête à tête toernooi 
met 32 deelnemers waar wij, Peter en Joke Zoet, voor de eerste 
keer met plezier aan deelgenomen hebben. 
 
De vele partijen die men tijdens zo’n toernooi tegen elkaar speelt 
zijn over de hele dag verdeeld. Dus tussen de partijen door is er 
voldoende gelegenheid om even met elkaar bij te praten onder 
het genot van een kop koffie- of thee of een glaasje. Dit was 
weer prima verzorgd door dames achter de bar. 
 
Tussentijds werden wij ook nog een aantal keren verwend op 
een hartig hapje, echt heerlijk! 
 
Maar zeker ook een compliment aan al diegenen die dit toernooi 
georganiseerd hebben, want achter de schermen moet er heel 
wat geregeld worden om een toernooi goed te laten verlopen. 
Onze hartelijke dank aan allen voor jullie inzet en voor de 
geslaagde en gezellige dag. 
 
Peter en Joke Zoet. 
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ZEVENTIGERS zijn het GELUKKIGST! 
 
 
0uder worden we allemaal, maar pas als je de 65 bent gepas-
seerd, word je ook steeds meer als 'oudere' gezien. Hoe mensen 
dat zelf ervaren, verschilt nogal eens. De vraag is of het uitmaakt 
hoe je tegen ouder worden aankijkt. Het antwoord luidt: ja, dat 
maakt uit. Mensen die geen problemen hebben met ouder 
worden, hebben minder last van ouderdomsgebreken dan 
mensen die het vreselijk vinden. Vijftigers die denken dat 
mensen van 70 alleen maar achter de geraniums zitten, hebben 
zelf rond hun zeventigste meer lichamelijke en mentale klachten 
dan leeftijdgenoten die altijd al positief dachten over ouder 
worden. Hoe dit komt is ook onderzocht. Het blijkt dat mensen 
met positieve ideeën over ouder worden actiever zijn. Ze 
springen eerder op de fiets, ze schrijven zich eerder in voor een 
activiteit of cursus en ze gaan vaker op bezoek bij familie en 
vrienden. Dat zijn allemaal activiteiten die helpen om ons 
lichaam en zeker ook onze hersenen fit te houden. Een recent 
Amerikaans onderzoek liet nog een tweede voordeel van positief 
denken zien. Een grote groep ouderen zonder noemens-
waardige gebreken werd een aantal jaren gevolgd. Velen kregen 
op een gegeven moment te maken met ziekte en gebrek en 
werden daardoor soms tijdelijk hulpbehoevend. Degenen die 
voorafgaand aan het onderzoek al positief dachten over ouder 
worden, bleken echter sneller te herstellen, dan degenen die er 
negatief over dachten. De positieve denkers konden eerder weer 
zelfstandig functioneren. Er zijn allerlei foefjes en hulpmiddelen 
om zaken zonnig in te zien. Wat vooral helpt is de feiten onder 
ogen zien: ouder worden is vaak lang zo erg niet als door velen 
gedacht wordt. Sterker nog: uit een groot Brits onderzoek blijkt 
dat je rond je zeventigste levensjaar het gelukkigst bent! 
 
Bron: Senior september 2013.  André Aleman is hoogleraar 
neuropsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en auteur 
van ‘Het seniorenbrein’       Gevonden door: Rietje 
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EURO TOERNOOI 
 
 
Mohamud is dan vorig jaar wel voorbij gestreefd door Wim, maar 
nu laat hij toch weer zien dat dat dit seizoen niet weer gaat 
gebeuren. 
Hieronder staat de tussenstand (t/m 28 november 2013). 
Voor de digitale lezers: klik hier voor het volledige klassement (in 
Excel). 
 
Euro toernooi, tussenstand seizoen 2013-2014 
13 wedstrijden gespeeld, beste 7 tellen 
 

 Naam Punten 1 
Gewonnen 
partijen 2 

1 Mohamud Mohamed Ali 38 uit 7 2,57 (2,31) 
2 Wim Verboom 34 uit 7 2,86 (2,23) 
3 Wil van Lokven 26 uit 7 2,43 (1,80) 
4 Piet Wijfje 25 uit 7 2,29 (1,73) 
5 Ahmad Nabil Azimi 24 uit 7 2,43 (1,92) 
6 Bart Stokhuijzen 23 uit 7 2,71 (2,23) 
7 Henk Lacourt 22 uit 7 2,57 (2,00) 
8 Cees de Heij 22 uit 7 2,29 (2,00) 
9 Sonja van der Spek 18 uit 7 2,14 (2,00) 

10 Margriet Stokhuijzen 17 uit 7 2,43 (1,77) 
11 Gerrie de Heij 17 uit 7 2,14 (1,46) 
12 Peter Zoet 16 uit 7 2,29 (2,00) 
13 Hans van der Spek 16 uit 7 2,29 (1,90) 
14 Albert Haak 16 uit 7 2,00 (1,58) 
15 Klaas Vonk 15 uit 7 2,29 (1,54) 
16 Arno Saeijs 15 uit 5 2,00 (2,00) 
17 Cees de Jong 14 uit 7 2,43 (2,00) 
18 Rietje Buitenhuis 14 uit 7 2,14 (1,58) 
19 Norman de Wever 14 uit 4 2,50 (2,50) 
20 Jan van Haastert 12 uit 7 2,29 (1,80) 
21 Herman van Beek 12 uit 7 2,00 (1,50) 
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22 Gerard Koreman 12 uit 7 1,86 (1,23) 
23 Jan van Leijden 11 uit 7 2,14 (1,58) 
24 Jacques vd Wijngaarden 11 uit 7 1,71 (1,23) 
25 Serðo Verbanac 10 uit 7 1,86 (1,86) 
26 Hans Mooren 9 uit 7 1,57 (1,57) 
27 John Jansen 8 uit 3 2,33 (2,33) 
28 Arna vd Weteringh 7 uit 7 1,86 (1,33) 
29 Mary Woertman 6 uit 7 1,71 (1,31) 
30 Iny vd Toorn 6 uit 7 1,29 (1,11) 

 

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 



 26 

MUNTJESAUTOMAAT 
 
 
Beste Clubleden, wij willen u hier wat info geven over de 
muntjesautomaat. 
 
Als u wisselt gaat het als volgt: (één Munt kost u € 0,75) 
 
Inworp: 
 

1 
EURO 

2 
EURO 

5 
EURO 

6 
EURO 

10 
EURO 

20 
EURO 

 
U ontvangt 

 
1 

Munt 
+ 

0,25 
retour 

2 
Munten 

+ 
0,50 

retour 

`6 
Munten 

+ 
0,50 

retour 

8 
Munten 

 

13 
Munten 

+ 
0,25 

retour 

26 
Munten 

+ 
0,50 

retour 

 
Het is dus zo dat wat u er aan geld ingooit u ook aan muntjes 
terug krijgt (dus bij 10 euro krijgt u 13 muntjes en 25 ct terug). 
 
Wij kunnen niet meer wisselen daar wij geen kasgeld meer 
aanwezig hebben. 
 
Het beste is om zoveel mogelijk klein geld of 5 euro en 10 euro 
biljetten naar de club mee te nemen. 
 
Bij grote “open” evenementen zal er wel klein wisselgeld 
aanwezig zijn bij de bar om mensen van buiten de club in de 
gelegenheid te stellen muntjes te kopen, maar ook weer in te 
leveren. 

Het Bestuur 
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GEDICHT VOOR DE JAARWISSELING 
 
 
 
 

’t Is net een kasboek ieder jaar 
met bladzijden achter elkaar. 

 
 

Een mens schrijft bij 
een mens schrijft af. 

 
 

Dan ga je alles nog eens na 
je activa, je passiva. 

 
 

Dan doe je het in je archief 
bij ’t andere leed en ’t andere lief. 

 
 

’t Is net een kasboek ieder jaar 
er ligt een nieuwe bladzij klaar. 

 
 

Prettige Kersdagen en 
Een Gelukkig 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ingestuurd door Peter en Joke Zoet 
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AKTIVITEITEN en TOERNOOI-AGENDA 2013 
 

-dag Data  Spel- 
soort 

Mel-
den 

December 

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 RPC   

Olieboulen-
Animatietoernooi 

Mêlee 13:00  
Zater 

 
04-01 

Nieuwjaarsborrel  16:00 

Zon 05-01 KNVK   

Vrij 10-01 VTC 4e speeldag Team  

Zon 12-01 Winter Competitie Triplet  10:30 

Zater 18-01 WCT  10:30 

Zater 25-01 RPC en KNVK   

Zon 26-01 Wintersextetten 6-team 10:30 

Vrij 31-01 Klaverjassen  20:00 

Februari 

Zater 01-02 Animatietoernooi Mêlee 13:00 

Zater 08-02 WCT  10:30 

Vrij 14-02 VTC 5e speeldag Team  

Zon 16-02 WCT  10:30 

Vrij 21-02 Klaverjassen  20:00 

Zon 23-01 Ongeveertoernooi Doublet 10:30 

Woens 26-02 Algemene Leden Vergadering  

Maart 

Zon 02-03 Stamppottoernooi   

 
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:  Per 01-01-2014   Leden   Partner lidmaatschap 
     Wedstrijdlicentie:  €  90,00  €  85,00   per kalenderjaar 
     Clubkaarthouders:  €  80,00  €  75,00   per kalenderjaar 
     Jeugdleden (tot 18 jr.): €  45,00       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 


