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

Vrijdag 30 Mei 
 
 
Hebt u een bijdrage klaar, vóór 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 kast bij de wed-
strijdtafel. 
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VAN HET BESTUUR en Commissies 
 
 

Van het Bestuur: 
 
Spelen op de zondagen. 
Naar aanleiding van vragen in de ledenvergadering over het 
gebruik van de banen en de kantine op de zondagen het 
volgende voorstel: 
Als de kantine gesloten is en er geen vaste kantinemedewerkers 
zijn stelt het bestuur stelt voor om, als er veel animo voor is, op 
zondagmiddag toch open te gaan. 
Afgesproken is vanaf 1 april een testperiode te houden tot 1 juli. 
Als er voldoende gebruik van wordt gemaakt zal er in overleg 
met de kantinemedewerkers worden gekeken of we voor de 
zondagmiddagen ook barmedewerkers in kunnen roosteren. 
Mogelijk allen in de zomermanden. 
Tijdens de testperiode kan een eventueel aanwezige barmede-
werker de bar openen. De verwachting is dat er op de zondag-
middagen wel barmedewerkers aanwezig zijn. 
Mogelijk is dat in de week voorafgaand aan de zondag in de 
startperiode afspraken gemaakt kunnen worden. 
 
Cees de Heij 
 
 
Van de kantine commissie: 
 
Het betalen met de plastic munten werkt prima. De barmede-
werkers ervaren het duidelijk als een verlichting in hun taak. 
 
Onze automaat heeft echter wel een nadeeltje: hij geeft alleen 
maar stuivers terug als wisselgeld. Op zich geen probleem daar 
je de stuivers terug kunt wisselen bij het barpersoneel. 
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Het feitelijke nadeel is meer dat we veel stuivers op voorraad 
nodig hebben. Wisselen bij de bank is een optie maar wel een 
dure, want we betalen dan een provisie van 10% !!!!!!!!!. 
 
Om de kosten te drukken, de bank verdiend toch al genoeg aan 
ons, hebben we dus behoefte aan stuivers. 
 
Op de automaat hangt een lijst zodat jullie gepast kunnen 
betalen om zo uitbetaling van stuivers te voorkomen. 
Daarnaast willen we aan jullie vragen om voor de kantine 
stuivers te gaan bewaren. 
 
Alvast bedankt, Hub. 
 
 
Van de redaktie: 
 
Door het overstappen op de glasvezel waren er wat problemen 
met het ontvangen van kopij- bijdragen via de mail. Onder 
andere hierdoor duurde het langer dan verwacht voor ik alles 
binnen had. 
 
Vandaar dat jullie het Maart- nummer nu pas ontvangen. 
 
Voor het Juni- nummer kunnen er zich ook nog problemen 
voordoen c.q. komt er een ander mailadres voor alle kopij en 
andere berichten voor de redaktie. 
Mocht dat zo zijn dan komt het nog als mededeling op het bord 
in de kantine. 
 
Groeten Hub. 
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ANIMATIETOERNOOI 4-1- 2014 
gecombineerd met de nieuwjaarsbijeenkomst 

 
 
Dit toernooi was een groot succes met maar liefst 70 deel-
nemers, een record, want nooit eerder was er zo’n grote 
opkomst tijdens het Nieuwjaarstoernooi. 
De vele banen waren zelfs niet toerijkend genoeg om iedereen 
gelijk te laten starten. 
 
Kees Boer opende het toernooi en stelde voor om 6 personen 
een triplet te laten spelen zodra er een baan vrij kwam, want 64 
personen is het maximale wat op de banen gespeeld kan 
worden, dit werd door iedereen goedgekeurd. Nadat er over en 
weer de beste wensen waren uitgewisseld, werd er gestart. 
Het was een gezellige drukte op de banen en al snel kon het 
triplet gespeeld worden. Mede door de grote opkomst kwam men 
toch in tijdnood, dus werd er besloten om 2 i.p.v. 3 partijen te 
spelen, want rond 16.00 uur werd er met champagne een toast 
uitgebracht op het nieuwe jaar.  
 
Peter van Waaij sprak vooraf een woordje tot alle aanwezigen, 
allen werden verrast op een handige knipportemonnee met 2 
munten, want in het vervolg gaat men per munt betalen in de 
kantine. 
 
Dit toepasselijk cadeau aan de leden, werd uitgereikt ter ere van 
het 30-jarige bestaan van de vereniging Les Pointeurs. 
 
Na de toespraak werd er getoast op 2014 en deelden de vele 
vrijwilligers lekkere oliebollen en appelflappen rond. Dit toernooi 
is heel geslaagd verlopen, vele vrijwilligers hebben hun steentje 
bijgedragen zowel in de kantine als met de organisatie. 
Wij hebben er van genoten, dus een welgemeende dank aan 
jullie allen. 
Joke Zoet 
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WINTERSEXTETTEN op 26 januari 2014. 
 
 
Op zondag 26 januari zijn er 12 teams naar Alphen aan den Rijn 
gekomen om tegen elkaar te sextetten. Volle bak dus en dat 
bleek direct bij aanvang, daar we niet allemaal tegelijk konden 
starten. Dit “probleem” loste zich echter helemaal vanzelf op, 
doordat Erik aan de teams elf en twaalf had gevraagd om even 
te wachten. 
 
Voor mij was dit de eerste keer dat ik zou gaan spelen in deze 
toernooivorm en al gauw bleek, dat de opzet totaal anders was 
dan ik had gedacht. Je speelt vijf rondes en in elke ronde wordt 
er een tête-à-tête, een doublet en een triplet gespeeld, maar 
telkens in een andere combinatie. Eén teamlid speelt geen tête-
à-tête, maar in ons team gaf Gerie direct aan, dat zij daar niets 
aan vindt, dus dat was gauw opgelost. 
 
Met vijf mooie overwinningen, een paar gevoelige verliespartijen 
en een interventie bij één van de partijen van scheidsrechter 
Willeke, kunnen we toch op een gezellige, maar bewogen dag 
terugkijken. 
Er stond voor de vier best geëindigde ploegen een mooie 
prijzentafel klaar. In tegenstelling tot andere jaren was er dit keer 
geen ploeg van Les Pointeurs onder de prijswinnaars. 
 
Wie er precies gewonnen hebben, weet ik niet, maar dat kunt u 
ongetwijfeld elders in het clubblad lezen. 
 
Ons team (Klaas, Gerie, Jan v.d. B., Babs, Jan v. L. en 
ondergetekende) zat inmiddels aan de welverdiende borrel. 
Bij deze wil ik de organisatoren en barmedewerkers hartelijk 
danken voor deze dag. 
 
Rond zes uur was het toernooi afgelopen en ging iedereen moe 
maar voldaan naar huis.            Tineke 
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BESTE CLUBLEDEN, 
 
 
Mijn voorstel is om op vrijdag 25 April, 
 

      één GROTE  
          SCHOONMAAK- 
              DAG 
 
te houden. 
 
Het is de bedoeling om 9.30 aanwezig zijn. 
 
Na de koffie met wat lekkers worden de opdrachten aan-
gegeven. 
 
 

• Het is de bedoeling om alle stoelen schoon te maken. 
 

• De hal schoon te maken. 
 

• De bestuurskamer en de rookruimte en vloeren. 
 

• De banken die buiten staan schilderen. 
 

• Op de parkeerplaats de gaten op te vullen met grind. 
 

• En nog andere dingen die we tegen komen. 
 
 
Met om ± 12.30 een lunch met lekkere broodjes. 
 
Hans
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BESTE CLUBGENOTEN 
 
 
Middels dit berichtje wil ik jullie laten weten wat er gebeurd is 
met mij en hoe het nu gaat. 
Eind augustus is er bij mij bloedvatkanker geconstateerd. 
Dit is een zeldzame en daardoor lastig te behandelen kanker. 
In september ben ik geopereerd aan mijn hoofd, waarna een 
lange periode van bestralingen en chemo’s volgden. 
Een moeilijke tijd, die ik als heel zwaar heb ervaren. 
De vele kaartjes, telefoontjes en bloemen die ik van jullie mocht 
ontvangen hebben mij mede door deze tijd heen geholpen. 
Mijn echtgenote en ik hebben dat erg gewaardeerd. 
 
In december deed er zich ook nog een probleem met mijn oog 
voor. Na onderzoek door de oogarts bleek ik een loszittend 
netvlies te hebben, iets waar je niet lang mee moet lopen. Ik ben 
daaraan dan ook vrijwel direct geopereerd. Mijn zicht is nog niet 
optimaal, wat betekent dat ik nog niet kan auto rijden. Ook alleen 
fietsen voelt voor mij nog niet vertrouwd. Hierdoor ben ik 
behoorlijk afhankelijk, iets wat ik helemaal niet gewend ben. 
 
Gelukkig is dit allemaal achter de rug en ben ik weer in wat 
rustiger vaarwater gekomen. Ik probeer de draad van het 
normale leven weer op te pakken, wat mij niet altijd makkelijk af 
gaat. Het is moeilijk om te gaan met een lichaam waar je niet 
meer blindelings op kunt vertrouwen. Het is afwachten wat de 
toekomst gaat brengen. 
 
Ik heb in de afgelopen maanden ervaren hoe fijn het is als 
mensen om je heen met je meeleven tijdens een moeilijke en 
spannende periode. 
Ik hoop gauw weer eens op de club te komen, gewoon voor een 
praatje of een pilsje. 
 
Bob Dieben 
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ONGEVEERTOERNOOI 23 FEBRUARI 
 
 
Op zondag 23 februari jl. is het Ongeveertoernooi voor de 
……...ste? keer gespeeld. 
 
Dit toernooi is indertijd vernoemd naar Jan van Leijden, de man 
die leiding heeft gegeven aan de bouw van ons complex. 
 
Daar Jan kennelijk vaak het woord “ongeveer” gebruikte tijdens 
het bouw proces, vond het toenmalige bestuur dit een toepas-
selijke naam voor dit toernooi.  
 
Het was afgelopen zondag “volle bak”. Mary heeft zelfs nog 6 
koppels moeten teleurstellen. Het is daarom des te jammer, dat 
er twee koppels niet zijn gekomen zonder af te zeggen.  
 
Er werd gestart met het spelen van twee voorrondes, waarna er 
een indeling in een A- en een B-poule volgde.  
Sommige partijen duurden erg lang (en sommige erg kort!) 
waardoor er af en toe vrij lang gewacht moest worden, voordat 
er verder gespeeld kon worden. 
 
In de wandelgangen was hier en daar te horen, dat het 
misschien beter is om 5 voorgelote partijen te spelen, zodat er 
doorgegaan kan worden. 
Misschien een idee voor volgend jaar? 
 
14 teams kwamen terecht in de A-poule en 16 teams in de B-
poule. 
 
Voor de A-poule was er een knock-out systeem, zodat je na de 
eerste verliespartij verder mocht in de wijnpoule. 
Bij de tweede verliespartij was je uitgespeeld (hetgeen Jan en 
mij overkwam). 
In de B-poule speelde je weer een aantal voorgelote partijen. 
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Iedereen speelde in ieder geval minimaal 4 partijen. 
Voor de uitslagen verwijs ik iedereen die daar nieuwsgierig naar 
is, naar de website. 
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Zoals gewoonlijk was de catering weer prima verzorgd. 
Naast de soep, gehaktballen en frituur werd er regelmatig 
rondgegaan met schalen met kaas, worst en komkommer.Dat 
gaat erin als koek, als je staat te spelen! 
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Dankzij de goede verzorging en een goede organisatie  
 
 

 
 
 
(en een paar heel leuke boulepartijen!) heb ik in ieder geval een 
heel gezellige dag gehad, maar volgens mij geldt dit voor bijna 
iedereen die deel heeft genomen! 
 
 
Tineke. 
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Van het ongeveertoernooi zijn er nog meer foto’s aangeleverd 
[door Mary] dus bij deze een selectie: 
 

 
 
 
 

 



 14 

 
 
 

 
 
 
 

 



 15 

RECEPT KIP LAOS 
4 personen (matige eters) 

 
 

Benodigdheden: 
 
3 grote uien 
250 gram champignons 
6 afgestreken eetlepels  donkerbruine basterdsuiker 
6 eetlepels witte wijnazijn 
6 eetlepels ketjap manis |(zoet) 
1 theelepel sambal  
1 theelepel laos (poeder) 
1 kopje tomatenketchup of klein blikje  tomatenpuree, 
   dit aanlengen met beetje water. 
6 à 7 ons gesneden kipfilet. 
 
Bereiding: 
 
De fijngesneden uien en de in stukjes/plakjes gesneden 
champignons bakken. 
Daarna kipfilet bakken (in aparte pan/wok) 
Dan de gebakken uien en champignons erbij doen. 
Daarna de bruine basterdsuiker, wijnazijn, tomatenketchup, 
sambal en laospoeder toevoegen.  Zo nodig, extra sambal 
toevoegen, als laatste eventueel zout en peper naar smaak 
toevoegen. 
 
Deze pot ong. 30 min. op laag vuur laten pruttelen. 
 
Serveren met witte- of zilvervliesrijst. 
Heel lekker hierbij is een frisse salade. 
 
p.s. de afgekoelde laos kan goed ingevroren worden. 

 
Ingestuurd door Joke 
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NOTULEN JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
gehouden op 26 februari 2014 

 
 
Aanwezig:  volgens presentielijst  39 leden 
 
Afwezig m.k.g. Piet en Tiny Brand, Theo Brugmans, Rietje 

Buitenhuis, Bert Cornelissen, Hennie Elling, 
Annechien Hazewinkel, Thom den Horder, Ria Hulscher, Ineke 
Kessenich, Daan Koolbergen, Wil van Lokven, Alex van Seuren, 
 Janna en Kasper Slappendel, Fie Smolenaars, Bart en 
Margriet Stokhuijzen, Loes Swier, Ed van Veenendaal, Elly van 
der Wel, Norman en Astrid de Wever, Truusje Wieten, Peter en 
Joke Zoet 
 
 
1. Opening 
Omdat de voorzitter, wegens privé omstandigheden, nog niet 
aanwezig is, opent Kees Boer de vergadering en heet een ieder 
welkom. 
 
 
2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
3. Mededelingen 
Geen mededelingen. 
De namen worden genoemd van de leden die zich afgemeld 
hebben voor deze vergadering.  
 
4. Notulen van de Algemene Najaarsvergadering 
 d.d. 11 november 2013 
Naar aanleiding van: 
Gevraagd wordt of er al iets bekend is over de tijd waarop er bij 
sportverenigingen alcohol mag worden geschonken. 
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Hierop wordt geantwoord dat er na 13.00 uur alcohol 
geschonken mag worden. 
 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
 
5. Jaarverslag secretaris 
Geen vragen/opmerkingen. 
Hans wordt bedankt voor het maken van het verslag. 
 
 
6. Jaarverslag penningmeester 
De penningmeester merkt op, dat zowel het bestuur als de 
vrijwilligers nauw betrokken zijn bij de vereniging. Die mensen 
zijn ook altijd aanwezig bij de Algemene Ledenvergadering.  
Hij vindt het heel bijzonder om te zien dat, als er iets moet 
gebeuren, het ook snel gedaan wordt. 
Zoals de penningmeester al in zijn voorwoord gezegd heeft, 
probeert hij de vaste lasten zo laag mogelijk te houden, zodat er 
netto meer overblijft. Elk jaar probeert hij € 3.000,00 op de 
spaarrekening te zetten. 
 
De voorzitter  en de penningmeester hebben samen de posten 
in het grootboek genoteerd. De kascontrole commissie heeft 
daar ook inzage in gehad. 
De kantine inkomsten bedragen ca. € 17.000,00. De kantine 
inkomsten worden niet per maand of per 2 weken overgemaakt 
aan Cees, maar regelmatig. 
 
Het bedrag voor de accommodatie is hoog ingeschat. De 
verhuur van spelmateriaal valt tegen. 
Dat komt doordat er minder mensen bij partijtjes aanwezig zijn. 
Bij de sociale kosten zit min. € 137,00. Dit geld wordt gebruikt 
om een bloemetje te sturen naar zieke leden. 
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Nu er met muntjes wordt gewerkt, wordt er minder in de 
fooienpot gedaan. 
 
Cees wordt bedankt voor het maken van het verslag en de uitleg 
die hij gegeven heeft. 
 
 
7. Verslag kascommissie 2013 
De kascommissie vindt de boekhouding van Cees en Hub. heel 
overzichtelijk. Er zijn geen onregelmatigheden aangetroffen. Een 
en ander is goedgekeurd.  De penningmeester wordt bedankt 
voor de wijze waarop hij de boekhouding uitvoert. 
 
 
8. Benoeming kascommissie 2014 
 
Jacques van de Wijngaarden en Peter Sloothaak vormen nog 
een jaar de kascommissie.  
Ton van Dijk geeft zich op als reserve lid. 
 
 
9. Bestuursverkiezing 
 
De termijn van Cees de Heij als penningmeester zit erop, maar 
hij stelt zich herkiesbaar. 
Hij wordt herkozen voor een volgende periode. 
 
Het bestuur had als doel alle bestuursfuncties dubbel bezet te 
hebben. Hans Mooren heeft zich verkiesbaar gesteld als 
bestuurslid. Hij wordt hiervoor benoemd.  
 
 

PAUZE 
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10. Verder in 2014 
Inmiddels is Peter van Waaij aangekomen. Door privé 
omstandigheden kon hij niet eerder komen en hij biedt hiervoor 
zijn excuus aan. 
Hij deelt mee, dat er een aantal leuke zaken op het programma 
staan, o.a. het 30-jarig jubileum van onze vereniging. 
De evenementencommissie heeft dit in haar portefeuille. 
Hans deelt mee, dat wij op 20 september dit feest gaan vieren 
vanaf 13.30 uur tot ca. 20.00uur. 
 
Peter zegt, dat er op de activiteiten en toernooi- agenda in Les 
Pointeursnieuws 12 maart staat aangegeven bij het Zonaal 
Kampioenschap. Dit moet zijn 23 maart. Er zijn 12 teams. Zij 
moeten zich melden om 9.30 uur en om 10.00 uur begint de 
wedstrijd. 
 
In de najaarsvergadering is gevraagd of het mogelijk is om op 
de zaterdagmiddag niet verplicht te zijn de boules in de zak te 
doen en te kunnen spelen zoals op de woensdagmiddag het 
geval is. In de bestuursvergadering is besloten dat wij dit niet 
willen veranderen. 
 
Met grote regelmaat wordt er gebruik gemaakt van de accom-
modatie als er geen vaste speelmomenten zijn. 
Het bestuur stelt voor om, als er veel animo voor is, op 
zondagmiddag open te gaan. 
Afgesproken wordt vanaf 1 april een test te doen tot 1 juli. 
Als hier veel gebruik van wordt gemaakt zal er worden gekeken 
of we voor de zondagmiddag ook barmedewerkers in kunnen 
roosteren. 
Tijdens de testperiode kan een eventueel aanwezige barmede-
werker de bar openen. 
 
Hub. zal dit in Les Pointeursnieuws van maart zetten. 
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In april willen we een extra schoonmaakdag houden. 
Na 13 april willen we met een flink aantal mensen extra grote 
klussen aan gaan pakken. Hier zijn 10 á 12 mensen voor nodig. 
Er zal worden gezorgd voor een lunch. 
Ook dit zal worden geplaatst in het maart nummer van Les 
Pointeursnieuws. 
 
In het nieuwe jaar is begonnen met de training eerste klasse NC 
en het KNVK team. 
Wij hebben een selectie neer kunnen zetten voor de kwalificatie 
van het nationaal verenigingskampioenschap. Er worden 
mensen gekozen vanuit de ranglijst van het euro toernooi.  
 
In het najaar zal er voor de eerste groep een vervolg aan 
worden gegeven. De training voor beginners, waar André ooit 
mee is begonnen, wordt nu door Wim Verboom gedaan. 
En als bestuur gaan wij zoeken naar een middengroep. 
 
De afgelopen maanden hebben zich tussen de 8 en 14 kinderen 
aangemeld voor een RPC training. Voor deze trainingen krijgen 
we van de NJBB € 500,00.  
 
Kees Boer wordt deze avond benoemd als erelid van de 
vereniging. Hij krijgt een speldje, een bosje bloemen en een 
lekker drankje. 
Kees bedankt voor dit eerbetoon. 
 
 
11. Rondvraag en sluiting 
- Ton van Dijk 
zegt dat in de notulen van de vorige vergadering staat dat het 
bestuur met  een voorstel zal komen over het spelen op de 
woensdag en zaterdagmiddag. 
- Hierop wordt geantwoord dat, welke mogelijkheid je ook 
biedt, het blijft een probleem.  In ieder geval is er vanaf 15.00 
uur een vrije spelmogelijkheid. 
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- Cees de Jong 
heeft een vraag over de coördinatie in de vereniging. Er zijn 
diverse coördinatoren. Wie beslist in de vereniging wat er wel of 
niet moet gebeuren.  
- In de berging was alles veranderd. Er is een nieuwe 
koelkast in gebruik genomen. Een koelkast is naar boven 
gegaan, een naar de schuur en de rest is afgevoerd. We 
kwamen tot de ontdekking dat er een goede koelkast is 
afgevoerd naar de gemeente. 
Dat was een misverstand, maar geeft wel aan dat we een 
beheerder nodig hebben. 
- Peter antwoordt hierop, dat  in het dagelijks bestuur de 
beslissing is genomen de grote kasten uit de berging te halen, 
een van de kasten naar boven te verplaatsen en de ander achter 
in de schuur te zetten. 
We moeten er toch rekening mee houden dat het vrijwilligers-
werk blijft. 
 
- Cees de Jong 
wil Hans van der Spek graag in het zonnetje zetten voor al het 
werk dat hij voor de vereniging doet. 
 
- Hans Mooren 
een paar jaar geleden is er gesproken over een Wall of Fame. 
- Peter antwoordt hierop dat het een bewuste keuze is om 
dat niet te doen.  Er is gekeken naar welke mogelijkheden er 
zijn, maar we kwamen tot de conclusie dat de tegels niet slijtvast 
zijn. 
Mocht iemand ooit eens met een goed idee komen, dan kunnen 
we het alsnog gaan doen. 
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- Hans van der Spek: 

• De schoonmaakdag wordt gehouden op een vrijdag i.p.v. 
een zondag.  

• Hij vraagt de kantinemedewerkers om namen in te vullen 
op de lijst op het prikbord. 

• Wij zoeken mensen die in hun vrije tijd wat kunnen 
schilderen. 

 
 
Peter zegt hartelijk dank voor ieders aanwezigheid en inbreng. 
We gaan er een mooi pétanque jaar van maken. 
 
 
Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 
 
 
 

ERELID 
 
 

Tijdens de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering werd Kees 
Boer door het bestuur in het zonnetje gezet. 
 
 

Hij werd benoemd tot Erelid van Les Pointeurs. 
 
 
Hij krijgt een speldje, een bosje bloemen en een lekker drankje. 
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[Foto’s: Ton] 
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ZALM IN KRUIDENMARINADE 
 
 
Voorgerecht/ buffetgerecht 
 
Ingrediënten voor 6 personen: 

• 3 limoenen 

• 6 eetlepels olijfolie 

• zout 

• (versgemalen) vierseizoenen peper 

• suiker 

• 1 zakje dille (15 gr) 

• ½ zakje bieslook (à 25 gr) 

• 2 Schotse zalmhaasjes 

• 1 zakje biologische rucola  

• plastic folie 
 
Limoenen uitpersen. 
 
In schaal een marinade kloppen van limoensap, olie, zout, peper 
en suiker naar smaak.  
Dille en helft van bieslook fijn knippen en door marinade roeren. 
 
Zalm met scherp mes in dunne plakjes snijden. Plakjes zalm in 
marinade leggen. Schaal afdekken met plastic folie en zalm 
minimaal 1 uur op koele plek laten marineren.  
 
De vis “gaart” zo in de marinade en verkleurt van transparant 
naar helder roze. 
Plakjes na een half uur voorzichtig omdraaien. 
 
Plakjes zalm uit de marinade nemen en op zes borden leggen. 
 
Garneren met achtergehouden kruiden en blaadjes rucola. 
 

Recept: Tineke 
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RANGLIJST KLAVERJASSEN 
 
 

Tini van Es 4168 9559 14587 19417 25032 

Pieter Driessen 5021 9789 15048 19362 24070 

Lenie Wijfje 4980 9522 13810 18600 23544 

Bart Stokhuijzen 4836 9611 13975 19043 23500 

Dorien Nagelmaker 4832 9449 14093 18602 22970 

Jan v.Haastert 5280 9810 13816 18347 22963 

Gerard Korenman 4757 9072 13320 18304 22962 

Karl Kliemert 4425 9469 14120 18506 22898 

Annechien Hazewinkel 4382 8951 13842 18198 22773 

Margriet Stokhuizen 4192 8643 13397 17809 22739 

Ria Nieudorp 5187 9658 13966 18368 22682 

Rob Borstje 4806 8987 13477 17692 22625 

Janny Hebly 4168 8790 13303 18188 22448 

Veroni v. Haastert 4227 8738 13509 18100 22421 

Piet Wijfje 4360 8952 13467 17796 22259 

Els Kliemert 4364 9001 13348 17921 22240 

Willeke vd. Klaauw 4077 8403 12886 17918 22149 

Mary woertman 3570 7602 11857 19809 22066 

Tiny Brand 5415 10055 14583 18172 22062 

Ad Stensen 3493 7700 12300 17250 21574 

Rietje Buitenhuis 3506 7753 11957 15992 20656 

Henk Koster 4758 9395 9395 14208 18965 

Sonja v.d. Spek 5373 0 10279 14204 18882 

Els Burksen 0 4688 9160 14269 18708 

Hans vd. Spek 4620 0 9108 13614 18572 

Nell v. Dijk 0 0 4648 14012 18456 

Arna v.d. Weteringh 4127 9063 13604 18198 18198 

Gerard ammelaar 4753 0 8762 13293 18032 

Cor Burksen 0 4467 7971 13250 17991 

Mien Vogelaar 4364 8879 13598 17711 17711 

Nel v Luik 0 4661 9517 14012 17661 
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Gerrie de Heij 4712 8744 13407 17633 17633 

Hub. Schraven 4095 8714 13234 17632 17632 

Ton v.Dijk 0 4532 8754 13165 17506 

Loes Swiers 4127 8683 8683 12337 16413 

Ria Hulscher 3795 7836 11354 11354 15803 

Bert v Luik 0 4584 8706 13530 13530 

Cees de Heij 4103 0 8926 13430 13430 

Leen de Water 0 5075 8956 8956 13299 

Wim Verboom    4800 9390 

Cees v. Leijden 0 0 4840 4840 9277 

Fie Smolenaars 4751 9094 9094 9094 9094 

Norman de Wever 4391 0 8976 8976 8976 

Astrid de Wever 4270 0 8858 8858 8858 

Tineke Walvis 0 4414 4414 4414 4414 

Ronald Koster 0 4334 4334 4334 4334 

José v. Leijden 0 0 4004 4004 4317 

 
 

UITSLAG PITTEN 
 

Tiny Brand 6 

Els Burksen 5 

Gerard Ammelaar 5 

Gerard Koreman 5 

Janny Hebly 5 

Ria Nieudorp 5 

Jan van Haastert 4 

Leny Wijfje 4 

Ton van Dijk 4 

Ad Stensen 3 

Bert van Luik 3 

Cor Burksen 3 

Dorien Nagelmaker 3 

Henk Koster 3 
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Piet Wijfje 3 

Arna vd Wetering 2 

Bart Stokhuizen 2 

Hub. Schraven 2 

Karl Kliemert 2 

Mary Woertman 2 

Nel van Luik 2 

Pieter Driesen 2 

Sonja vd. Spek 2 

Tiny van Es 2 
Annechien 
Hazewinkel 1 

Astrid de Wever 1 

Cees de Heij 1 

Gerrie de heij 1 

Hans van de Spek 1 

Margriet Stokhuizen 1 

Rietje Buitenhuis 1 

Veroni van Haastert 1 

Cees van Leijden  

Els Kliemert  

Fie Smolenaars  

Jose van Leijden  

Leen de Water  

Loes Swiers  

Mien Vogelaar  

Nel van Dijk  

Norman de Wever  

Ria Hulscher  

Ronald Koster  

Tineke Walvis  

Willeke vd. Klaauw  
 



 28 

EURO TOERNOOI 
 
Het euro toernooi wordt altijd goed bezocht. Op 13 februari 
hebben we zelfs 49 deelnemers gehaald! Dit is een record, het 
oude record van 48 deelnemers stamt van 17 februari 2011. 
Hieronder staat de tussenstand (t/m 20 februari 2014). 
Voor de digitale lezers: klik hier voor het volledige klassement (in 
Excel). 
 
Euro toernooi, tussenstand seizoen 2013-2014 
24 wedstrijden gespeeld, beste 12 tellen 
 

 Naam Punten 1 
Gewonnen 
partijen 2 

1 Mohamud Mohamed Ali 80 uit 12 3,00 (2,54) 
2 Wim Verboom 55 uit 12 2,83 (2,25) 
3 Piet Wijfje 43 uit 12 2,50 (1,95) 
4 Cees de Heij 38 uit 12 2,50 (1,96) 
5 Ahmad Nabil Azimi 38 uit 12 2,42 (1,82) 
6 Hans van der Spek 37 uit 12 2,50 (1,90) 
7 Sonja van der Spek 36 uit 12 2,25 (1,88) 
8 Peter Zoet 34 uit 12 2,25 (1,94) 
9 Margriet Stokhuijzen 31 uit 12 2,42 (1,78) 

10 Henk Lacourt 31 uit 12 2,33 (1,70) 
11 Wil van Lokven 31 uit 12 1,75 (1,50) 
12 Bart Stokhuijzen 28 uit 12 2,42 (1,79) 
13 Gerard Koreman 28 uit 12 2,00 (1,38) 
14 Arno Saeijs 28 uit 8 2,13 (2,13) 
15 Klaas Vonk 27 uit 12 2,33 (1,57) 
16 Gerrie de Heij 27 uit 12 2,33 (1,57) 
17 Serðo Verbanac 27 uit 12 2,08 (1,87) 
18 Jacques vd Wijngaarden 26 uit 12 2,00 (1,38) 
19 Albert Haak 24 uit 12 2,17 (1,55) 
20 Jan van Haastert 20 uit 12 2,17 (1,72) 
21 Rietje Buitenhuis 20 uit 12 2,00 (1,53) 
22 Arna vd Weteringh 20 uit 12 2,00 (1,36) 
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23 Cees de Jong 19 uit 12 2,17 (1,86) 
24 Jan van Leijden 19 uit 12 2,08 (1,73) 
25 Herman van Beek 18 uit 12 1,83 (1,37) 
26 Hans Mooren 15 uit 12 2,08 (1,53) 
27 Cees Sip 15 uit 12 1,75 (1,31) 
28 Tineke Walvis 15 uit 12 1,58 (1,14) 
29 Norman de Wever 14 uit 5 2,20 (2,20) 
30 Karl Kliemert 12 uit 12 1,75 (1,25) 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAADSELTJE 
 
 
Het is  niet zo groot en gebroken wit, 
maar past wel in iemand z’n gleuf . 
 
Oplossing sturen naar wtmw. 
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HET SEXTET STAMPPOT TOERNOOI 
op zaterdag 1 maart 2014: 

 
 
Ongeveer een maand voor dit toernooi, stelde Klaas Vonk voor 
om samen met Veroni en Jan van Haastert aan dit toernooi als 
team uit Koudekerk deel te nemen.  
 

 
 
Dit vonden wij, Peter en Joke, een erg leuk idee, dus per 
omgaand heeft Klaas ons ingeschreven. Als team uit Koudekerk 
hadden wij onze rode NIVO sweaters aangetrokken, dus waren 
wij als team goed herkenbaar. 
 
Aansluitend na dit geslaagde toernooi hebben wij ook met elkaar 
deel genomen aan de lekkere stamppotten maaltijd, bestaande 
uit 3 soorten. Deze waren door een aantal vrijwilligers van Les 
Pointeurs gemaakt. 
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Voor dit toernooi, waarin gezelligheid centraal stond, waren 4 
andere clubs uitgenodigd, waar ook 2 teams uit Enschede aan 
deelnamen, deze teams moesten dus echt vroeg uit de veren, 
om op tijd in Alphen te zijn. Ook werd er door een team uit 
Rijnsaterwoude deelgenomen, Desiree Schalk en haar zoon 
Michel hadden zich bij hen aangesloten. 
 

 
 
De opkomst was erg hoog, volgens mij wel 10 teams, dus 
ongeveer 60 personen. Soms was er per team nog een reserve 
speler en ook waren er nog een aantal supporters om de teams 
aan te moedigen. Al met al een gezellige drukte in de speelhal 
en in de kantine van Les Pointers. Omdat het weer het toeliet, 
kon er ook buiten op de banen gespeeld worden, hier werd door 
een aantal teams na overleg met elkaar soms gebruik van 
gemaakt. 
 
Het toernooi werd om 10.30 uur door de organisatie, bestaande 
uit Mary Woertman en Hans v.d. Spek, geopend. En kon het 
spelen van de 15 partijen beginnen. 
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Door de captain van het team werden de spelers ingedeeld voor 
het tripletten, het doubletten en het tête à tête. 
 
Tussen de partijen kon men onderling even bijpraten met spelers 
van andere teams onder het genot van koffie/thee of een 
glaasje, verzorgt door de vrijwilligers in de kantine van Les 
Pointeurs. En de hartige hapjes niet te vergeten! 
 
Nadat iedereen uitgespeeld was werden de 3 beste teams 
verrast met mooie prijzen. Aansluitend kon men gaan smullen 
van de stamppotten maaltijd, die heerlijk smaakten. 
Petje af, voor al diegene die zich ingezet hebben om dit toernooi 
zo geslaagd te laten verlopen, wij hebben er van genoten. 
 
Hartelijk dank, namens het team uit Koudekerk. 
Peter en Joke Zoet.           [Foto’s Klaas] 
 
 

BESTE CLUBLEDEN 
 
 
Wij, Hans en Sonja willen langs deze weg nog alle vrijwilligers 
bedanken voor hun inzet op het stamppot sextet toernooi van 
zaterdag 1 maart. Want zonder jullie kunnen wij het ook niet. 
 
De stamppot [boerenkool] van Cees en Gerrie was van grote 
klasse. En de hutspot van Ton en Nel is zoals ieder jaar ook van 
grote klasse. 
En Gerard stond dat met liefde uit te scheppen. Wat dacht u van 
de mensen die achter de bar stonden. Ook de wedstijdleiding 
was in goede handen. Maar ook de mensen die om +- 18.00  
alles aan het schoonmaken waren. 
Op die manier is het leuk werken met vrijwiligers. 
Wij als club konden ook nog buiten de baromzet 300 euro 
bijschrijven op de rekening. 
 
Hans 
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AKTIVITEITEN en TOERNOOI-AGENDA 2014 
 
-dag Data  Spel- 

soort 
Mel-
den 

Maart 
Zat 15-03 WCT  10:00 
Vrij 21-03 VTC 7e dag   
Zon 23-03 Finale Zonaal Kampioensch   
Zater 29-03 RPC  10:00 

April 
Zon 06-04 Alphens Open Doublet  10:00 
Zater 12-04 Animatietoernooi Mêlee 13:00 
Zon 13-04 NC / ZVC 1e dag   
Zon 27-04 NC / ZVC 2e dag   

Mei 
Zater 03-05 Clubkampioenschap  Doublet 10:00 
Zater 10-05 Animatietoernooi Mêlee 13:00 
Zon 18-05 NC / ZVC 3e dag   
zater 31-05 Fie Belder Toernooi   

Juni 
Zon 01-06 4e dag NC en ZCD   
Zat 14-06 Animatietoernooi Mêlee 13:00 
Zon 15-06 NC reserve dag   

Juli 
Zat 05-07 Boulestreektrofee   
Zat 12-07 Animatietoernooi Mêlee 13:00 

Augustus 
Zat 09-08 Animatietoernooi Mêlee 13:00 
Zat 09-08 Afdelings toernooi 

Keukenhof 
  

 
 
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  Hans Mooren     tel. 0172-685696 

     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 
       Kees Boer 
 
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 


