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VAN DE REDAKTIE 
 
 
In het vorige clubblad heb ik er een “noodkreet” uitgegooid. 
 
Dat is blijkbaar overgekomen want daarna zijn er verschillende 
bijdragen binnen gekomen. Zowel van de mensen die regelmatig 
een bijdrage leveren als van nieuwe schrijvers. 
 
Misschien ook dat die geringe hoeveelheid die ik mijn postbus 
vond te maken had met de vakantieluwte in de toernooiagenda. 
 
Augustus en september boden blijkbaar weer meer aanleiding 
om in de pen te klimmen. Een toernooi springt eruit, namelijk 
Bartiméus in Doorn. Leuk om hetzelfde toernooi vanuit 
verschillende oogpunten beschreven te zien. 
Blijkbaar is het aanrader! 
 
Dank aan iedereen voor zijn/haar bijdrage.       
Hub. 
 
 
 
 
 
 

EURO TOERNOOI 
 
 
Als je dit leest is het inmiddels al weer oktober. Dat betekent dat 
seizoen 2013-2014 al meer dan een maand is afgelopen. 
De einduitslag is dus weer bekend: 
 

1. Mohamud Mohamed Ali 
2. Wim Verboom 
3. Ahmad Nabil Azim 



  

Ook dit jaar heb ik interessante statistieken kunnen verzamelen. 

 Hoogste aantal deelnemers (49) 

 Laagste aantal deelnemers (26) 

 Meeste keren aanwezig (Klaas Vonk en Wim Verboom, 48 
keer) 

 Meeste gewonnen partijen per wedstrijd (Herman Soppe, 
gemiddeld 2,556) 

 Meeste eerste plaatsen (Mohamud Mohamed Ali, 8 keer) 

 Meeste aanmoedigingen (één persoon, 4 keer) 

 Meeste fanny’s (13-0) uitgedeeld (Piet Wijfje en Wim 
Verboom, 22 keer) 

 Meeste fanny’s (0-13) ontvangen (één persoon, 19 keer) 
 
Een uitgebreide lijst is te downloaden op Pointeurs website: 
http://www.pointeurs.nl/lp/?p=2745  
 
Ondertussen is voor seizoen 2014-2015 de ranglijst al weer 4 
wedstrijden onderweg. 
Hieronder volgt de tussenstand t/m 25 september. 
 

 
Naam Punten 1 

Gewonnen 
partijen 2 

1 Cees de Heij 14 uit 2 3,00 (2,50) 
2 André Woertman 9 uit 2 3,00 (2,67) 
3 Ahmad Nabil Azimi 9 uit 2 3,00 (2,75) 
4 Albert Haak 9 uit 2 2,50 (1,75) 
5 Serðo Verbanac 9 uit 2 2,50 (2,00) 
6 Mary Woertman 8 uit 2 2,50 (1,25) 
7 Wim van Egmond 8 uit 2 2,00 (1,67) 
8 Mohamud Mohamed Ali 7 uit 2 3,00 (2,25) 
9 Bart Stokhuijzen 7 uit 2 2,50 (1,75) 

10 Karl Kliemert 7 uit 2 2,50 (2,25) 
11 Ernest Joosen 7 uit 2 2,50 (1,75) 
12 Hans van der Spek 6 uit 2 2,50 (2,33) 
13 Wim Verboom 6 uit 2 2,50 (1,75) 
14 Erik Vorstenbosch 6 uit 2 2,50 (2,00) 

http://www.pointeurs.nl/lp/?p=2745


  

 
Naam Punten 1 

Gewonnen 
partijen 2 

15 Jan van Leijden 6 uit 2 2,50 (2,00) 
16 Daan Koolbergen 4 uit 2 2,50 (2,00) 
17 Babs van den Broek 4 uit 2 2,50 (1,50) 
18 Klaas Vonk 4 uit 2 2,50 (2,00) 
19 Jan van Haastert 4 uit 2 2,00 (1,50) 
20 Herman van Beek 4 uit 2 2,00 (1,67) 
21 Sonja van der Spek 3 uit 2 2,00 (1,33) 
22 Joke Zoet 3 uit 2 1,50 (1,50) 
23 Tineke Walvis 2 uit 2 2,00 (2,00) 
24 Gerrie de Heij 2 uit 2 2,00 (1,50) 
25 Pnella van Beek 2 uit 2 2,00 (1,67) 
26 Hans Mooren 1 uit 2 2,00 (2,00) 
27 Margriet Stokhuijzen 1 uit 2 1,50 (1,00) 
28 Gerard Koreman 1 uit 2 1,50 (1,00) 
29 Henk Lacourt 1 uit 2 1,50 (1,50) 
30 Wil van Lokven 1 uit 2 1,50 (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 

http://www.pointeurs.nl/lp/?p=1849
mailto:lp.eurotoernooi@xs4all.nl


  

KEUKENHOF TOERNOOI 2014. 
 
 
In oktober vorig jaar hadden wij en veel anderen van onze club 
ons al opgegeven voor het Keukenhof toernooi in Lisse. Het 
toernooi van 2013 was heel leuk, gezellig en in een mooie 
omgeving. Dus we hadden er weer zin in. 
 
Op 9 augustus was het zover. Na een regen periode met veel 
‘code oranje’ was het spannend of het wel door zou gaan. 
Een mail van de wedstrijdleiding over wat te doen bij regen was 
al gekomen. We vertrokken dus met regenjas en goede moed. 
In tegenstelling tot de weersverwachting was het heel mooi jeu 
de boule weer. Beetje bewolkt, beetje spetteren, veel zon. 
Ideaal. 
Dit jaar waren we met wel 20 spelers uit Alphen. In totaal waren 
er 150 doublette sets, alleen voor de recreanten. 
Daarnaast waren er op het terrein ook wedstrijden door de bond 
georganiseerd. Het was een drukke boel. Om 9 uur waren wij 
aanwezig, maar we waren zeker niet de eersten.  
De inschrijving was bij het ‘Washuis’. Daarna verzamelden we 
ons bij het Koetshuis, op dezelfde plek als vorig jaar. Ook de 
mensen uit Waddinxveen kwamen er bij zitten, dus we hadden 
een grote groep (en heel veel lekkers). 
 
Over de vijf wedstrijden die we allemaal gingen spelen valt niet 
veel te melden. Je wint of verliest dat is het verhaal. De banen 
waren of op een kiezelpad, een afhellend bospad, een mooi 
strak schelpenpad (helaas niet voor ons) of een verhard kuilen-
paadje. Hierdoor was het effect van de mooie, rechte bal die je 
dacht gegooid te hebben, heel verrassend. Herman en ik hadden 
drie partijen gewonnen en daar waren we zeer tevreden over. 
Dat begrijp je. 
Tussen de middag was er voor iedereen een kopje soep en een 
bordje pasta. Heerlijk. 



  

 
 
 
‘s Middags was er een 
groepje muzikanten die 
al spelend over het hele 
terrein trok. Ook in de 
pauzes zorgden zij voor 
extra plezier.  
 
 
 

De verrassende gebeurtenissen waren: 
 
Bal in de sloot in het groepje van Cees en Gerrie, hij is er weer 
uitgehaald maar dat schijnt een hilarische toestand geweest te 
zijn. Jammer, ik heb het niet gezien. 
 
Bal van het padje af, naar beneden gerold en in de bramenstruik 
teruggevonden…. 
 
Je kan met 9-2 voorstaan en dan gezellig gaan praten met de 
tegenpartij. Heel gezellig verliezen wordt dat. Eindstand 9-13. 
Bijna vijf gewonnen!  
 
Bij de prijsuitreiking durf je niet naar voren, omdat je net een glas 
wijn over je heen hebt gehad… 
 
Zonnebril ( op oogsterkte) verloren, heel jammer. Maar later een 
mailtje dat hij gevonden is!!! 
 
Het was weer een heel leuke dag en we doen volgend jaar zeker 
weer mee. 
 
De bijgevoegde foto’s zijn van Gerie en Klaas Vonk. 
Pnella van Beek 



  

BOULEN BARTIMÉUS DOORN 20 AUGUSTUS 2014. 
 
 
Het jubileumtoernooi in 2013, ons eerste lustrum, was zo'n groot 
succes dat wij het tot een jaarlijks evenement hebben gemaakt. 
Belangrijk is het motto: Vandaag heeft iedereen geluk. 
Talent en gezondheid zijn ongelijk verdeeld, maar je kunt wel 
een dag plezier maken met en voor iedereen. 
Bij Bartiméus kijken wij niet naar de onmogelijkheden, maar naar 
de kansen. Daarom organiseren wij dit toernooi in die geest: een 
dag zonder verliezers. Iedereen gaat met een prijs of een leuke 
attentie naar huis, de spelers, de bewoners die meegewerkt 
hebben en de grote groep vrijwilligers. 
Bartiméus investeert in dit evenement wij streven naar openheid, 
ontmoetingen van mensen van buiten met bewoners en 
natuurlijk de promotie van de fantastische historische moestuin. 
 
Vorig jaar deden 60 teams mee, dit jaar 82 en nog was de tuin 
niet overvol. In 2015 laten wij waarschijnlijk 100 teams toe en 
daar zal het ook wel bij blijven. 
Veel laat zich organiseren, maar het weer niet. Vorig jaar een 
stralende zomerdag, nu een dag met veel geluk, want onweer in 
Haarlem, stortbuien op de Veluwe en noodweer in Eindhoven en 
wij zaten een groot deel van de dag in de zon. Pas om half vijf 
kregen wij de eerste serieuze bui. Dit maakte de nazit kort en de 
prijsuitreiking een beetje vochtig, maar toen had iedereen allang 
een prachtige dag beleefd. 
 
De eerste deelnemers arriveerden om half negen. De laatste 
even voor tienen. Heerlijk die discipline, want daardoor konden 
wij op tijd beginnen. Kees van Steenkiste en Johan Vooren 
hebben de wedstrijden in goede banen geleid, maar hun nieuwe 
aanpak gaan wij volgend jaar nog wel een beetje stroomlijnen. 
Ook op de inschrijving gaan wij iets vinden waardoor de 
doorstroming vlotter gaat. 



  

De spreekstalmeester van de dag was Henk Madern. Die rol 
vervult hij de hele zomer en wij genieten van zijn talent. Hij heeft 
een topdag gehad en wij met hem. Bij de opening introduceerde 
hij Jopie Nooren, de bestuurder van Bartiméus, die dit 
evenement een warm hart toedraagt.  
 
Terwijl de eerste ronden werden gespeeld werd in de druivenkas 
onwijs hard gewerkt aan het inpakken van de prijspakketjes. Dit 
jaar ook met behulp van bewoners. Eieren en jam van de 
boerderij van Bartiméus, een plantje uit de moestuin met een 
stokje en een stikkertje erop, ook een klus voor bewoners, een 
setje kaarten geschonken door de Vereniging Bartiméus 
Sonneheerdt, honing gesponsord door De Werkbij tussen 
Veenendaal en Rhenen en natuurlijk een potje mosterd. Roy, 
Henk en Arjan hebben een deel van het transport voor hun 
rekening genomen. 
Tussen de middag stal SMASH, de huisband van Bartiméus de 
show. Toon van Lith had een nieuw jeu de boules lied 
geschreven en dat sloeg aan. Radio Bartje verzorgde de muziek 
en de audio techniek. 
Marja Mostert, de beheerder van de moestuin, en haar team 
boden weer een onovertroffen gastvrijheid (al vinden wij achteraf 
een bekertje thee voor €1,50 te duur). Maar de broodjes waren 
schappelijk geprijsd.  
Vijf teams hebben alle vier partijen gewonnen. Met een saldo 
van 33 punten waren Denise Buining uit Cothen en Hans de 
Jong uit Nieuwegein, beide van Les Cailloux, de beste. Zij 
kregen allebei een setje boules, beschikbaar gesteld door Joke 
en Meep Poel van La Boule, (en niet van Obut zoals ik in een 
mail schreef, vloeken in de kerk). Een geweldig gebaar van twee 
hartstochtelijke liefhebbers van het spel. 
Wij kijken terug op een goed geslaagd toernooi. Hulde aan alle 
medewerkers en vrijwilligers die hoofdzakelijk achter de 
schermen enorm veel werk hebben verzet. 
 
Graag tot volgend jaar, Bernard Baakman 



  

DAGJE BOULEN BARTIMÉUS DOORN 
 
 
Woensdag 20 augustus zijn wij met een hoop teams gaan 
boulen bij Bartiméus in Doorn. 
Voor Astrid en mij was deze dag heel bijzonder en had toch wel 
een emotionele lading. 
In dit mooie bos van Bartiméus hebben wij veel gewandeld met 
onze dochter Naomi. Vorig jaar kwam ze zelfs nog kijken toen ik 
samen speelde met Ad van Vulpen mijn vroegere boulemaat. 
 
Wij vertrokken van huis met extra kleding in de auto. De weers-
voorspelling was redelijk maar de laatste tijd weet je het nooit in 
dit Kikkerlandje. Aangekomen in Doorn zijn wij eerst even langs 
de kapel gelopen waar een foto van onze dochter staat, in een 
nisje, met haar knuffel Purk. 
 
Rond half 10 kwamen wij aan in de Moestuin waar het 
verzamelen en inschrijven was. Het was al een behoorlijke 
gezellige drukte. Bij de inschrijving kreeg men een consumptie-
bon om een koffie of thee te halen. De catering werd verzorgd 
door vrijwilligers en bewoners van Bartiméus. 
De bedoeling van dit toernooi is om de “gewone” mens kennis te 
laten maken met de bewoners en het leven en werken hier op 
het terrein. De prijzen, voor iedereen het zelfde niks geen onder-
scheid, zijn allemaal ingepakt door bewoners van Bartiméus. Zij 
werden hiermee bijgestaan door medewerkers van Bartiméus. 
 
De naam Bartiméus heb ik nu een paar keer genoemd maar 
misschien is niet voor iedereen duidelijk wat of wie Bartiméus is. 
Bartiméus is een organisatie die blinden en/of slechtziende 
mensen begeleid in de maatschappij en waar men ook 
beschermd kan wonen en werken op het terrein.Tevens doet 
Bartiméus veel onderzoek en heeft men een hoop expertise in 
huis om een ieder bij te staan die in aanraking komt met deze 
handicap. 



  

De moestuin waar wij te gast waren wordt dan ook onderhouden 
door de bewoners zelf. 
Een ieder kan hier altijd komen voor een vers maaltje groente of 
bosje bloemen. Tevens is het mogelijk om hier een feestje te 
laten organiseren. 
 
Om 10 uur begon het toernooi. 2 partijen spelen voor de lunch 
en 2 partijen na de lunch. 
 
 

 
 
 
 
Ondanks dat 
Les 
Pointeurs 
met veel 
teams was 
hebben wij 
maar tegen 
1 eigen team 
gespeeld. 
Dit was in de 
3e ronde 
tegen Gerie 
en Klaas 
Vonk. 
 
 
Toen wij de 
partij 
begonnen 
stonden wij 
al snel 
achter.  



  

Gelukkig kwam er een mede bewoner (Quincy) met zijn moeder 
ons aanmoedigen. Quincy woont op de groep waar onze dochter 
ook heeft gewoond. Quincy bracht ons veel geluk want de partij 
werd door ons gewonnen. Ook de laatste partij kwam hij ons 
aanmoedigen en je raad het al …….. deze wonnen wij ook. 
 

 
 
Na de 4 gespeelde partijen leverde iedereen zijn wedstrijdkaart 
in en kreeg gelijk een mooie prijs mee. Deze prijs bestond uit 
een rieten mandje met daarin een potje mosterd, een klein 
plantje, een pakje ansichtkaarten, pruimenjam, honing een 
doosje eieren. 
 
Deze prijs hebben wij na afloop op de woning gebracht waar 
Naomi heeft gewoond zodat ze er lekker van konden smullen. 
 
Voor volgend jaar staat in onze agenda alweer deze happening 
genoteerd.  
Iedereen beveel ik dit toernooi aan gezien het goede doel en de 
prachtige locatie waar het zich afspeelt. 
 
Groetjes Astrid en Norman de Wever 



  

STOOFPEREN TIJDENS HET EUROTOERNOOI 21-8-2014 
 
 
Op het Eurotoernooi van donderdag 21 augustus j.l. kwam Cees 
de Heij aanlopen met een grote plastic ton op wielen vol met 
stoofperen. 
Deze peren had Cees dezelfde dag geplukt van de perenboom 
uit hun eigen tuin. Door de mooie zomer dragen de fruitbomen 
veel vruchten, zo ook de perenboom van Gerrie en Cees. 
Dus Cees, die inmiddels ook niet meer werkt, heeft donderdag 
een ladder gepakt en is gaan plukken voor Les Pointeurs. 
Een leuke verrassing voor diegene welke die avond op het 
eurotoernooi aanwezig waren. Bij de ton lagen stevige plastic 
zakjes, en de liefhebbers konden een zakje vullen, waar gretig 
gebruik van gemaakt werd. 
 
En wat nu zo leuk was, dat de een na de ander ging vertellen, 
hoe men het lekkerst stoofperen klaar kon maken. Ook hoe het 
vroeger ging, op een petroleumstel en dan heel lang laten 
koken/stoven, zoals onze ouders het deden. Maar wie heeft er 
nu nog een petroleumstel in huis? Toch (bijna) niemand meer!  
 
Maar op de laagste sudderpit van een het gasstel kan men 
stoofperen ook lang en zachtjes laten koken/stoven, zo heb ik 
het de dag erna gedaan, volgens een “oud Hollands” recept. 
Niet alleen de reuk van de stoofperen maar ook de smaak was 
overheerlijk.  
 
Gerrie en Cees, hartelijk dank voor deze leuke verrassing! 



  

Onderstaand het “oud hollands” recept voor de stoofperen. 
 
 
Stoofperen  (4 personen)     Ingrediënten: 
12 kleine stoofperen (ong.1½  kg) 
1 ½ dl. zoete Spaanse wijn 
1 ½ dl. water 
100 gr. rozenbottel jam 
1 stokje kaneel 
 
 
 
Vervolgens het bereiden: 
 
De stoofperen schillen (kan goed met een dunschiller) en in vier 
parten snijden, klokhuis verwijderen. 
De wijn, het water, de jam en het kaneelstokje aan de kook 
brengen. 
Daarna de geschilde peren toevoegen en af en toe voorzichtig 
omroeren. Minimaal 3 uur de stoofperen zachtjes laten 
koken/stoven. 
Daarna de stoofperen uit het stoofvocht nemen en het stoofvocht 
op matig/hoog vuur laten inkoken tot het stroperig wordt, tot 
ongeveer de helft van het vocht over is en dan af laten koelen. 
Het afgekoelde stoofvocht dan over de peren gieten. 
 
Veel succes! Joke Zoet 



  

Een gedichtje schrijven Hub, dat doe ik wel eens even 

Had ik dat nou maar niet gezegd, want dat is nogal 

overdreven 

Ik had het een ander moeten gunnen 

er zijn vast mensen die het beter kunnen 

Maar, o.k. , daar gaat tie dan: 

Over een feest dat bezocht werd door wel 90 man 

Er werd van alles uit de kast getrokken 

Zoals: het optreden van Hans,  

die zag er zijn kans 

om Sugar Lee Hooper te immiteren 

geheel gekleed in vrouwenkleren 

Bij menig man lust op gewekt 

met die sensuele act 

Op de maat van een zanger die heel goed kon zingen  

stonden we om Hooper heen te springen 

En achter door meterslange gordijnen 

zagen we een dweilorkest verschijnen 



  

Polonaise     Hoempapa         Holladijee  Tra-la-la-la 

Toen was het tijd voor: Wie van de 4 

Wie van de 4 is de hoerenmadam van de meisjes van plezier? 

Corrie, Willeke, Rietje en Mary zaten 

als hoertjes uit hen nek te praten 

En de 4 die moesten raden 

konden schuine taal niet laten 

Want wat een seksuele koppen 

hadden onze knuffelpoppen 

Er werd ook best veel drank geschonken 

en op het jubileumfeest geklonken 

En ook het lopende buffet  

was geregeld tot en met 

 

Dit was er te horen ongeveer: 

Heerlijk,    Mmmmmm,   Zo, Zo,   Dat heeft wat gekost,  Nog 

niet beginnen hoor, wachten tot het plastic er af is,   Nou 

nou, er is heel wat uit de kast getrokken,  Niet steeds een 



  

nieuw bordje pakken hoor, Wat zit hier in?  Op zo’n dag als 

deze heb ik mijn contributie er al uit. Verrukkelijk. 

Nu nog iets wat rijmt op ongeveer, dus daar kom tie nog een 

keer: 

Ik stop er mee, het was erg gezellig  Holadi-jee 

 

Gerrie  

 
 
 
 
 
 
 
Beste mensen en bestuur, 
 
 
Hartelijke dank voor het prachtige boeket een enorm mooi herfst 
boeket 
En mij als plant en bloemen liefhebber ben ik jullie zeer 
dankbaar. 
Ik ben aan de laatste dagen bestralen bezig, maar al met al. 
Zijn de weken best wel snel gegaan maar best wel ingrijpend, iIn 
de vorm van bijwerkingen. 
 
Maar ik hoop gauw weer de oude te zijn. 
En snel weer op de baan te staan om te boule en om te 
klaverjassen natuurlijk 
 
Vriendelijke groeten Kees van Leijden 



  

HET JUBILEUMFEEST 
 
 
Op zaterdag 20 september is het 30-jarig bestaan van les 
Pointeurs gevierd met een leuk  en gezellig feest. 
Bij aankomst op het terrein was al duidelijk te zien dat er een 
grote opkomst was en binnen  zag de hal er weer heel mooi uit. 
 

Peter heeft het feest 
geopend met een 
welkomstwoord en 
daarna konden we 
genieten van een 
goede zanger, die 
van alle soorten 
muziek thuis is. 
Vooral de Neder-
landstalige liedjes 
werden door velen 
gewaardeerd en 
meegezongen. 

 
Plotseling werden we “gestoord” door de binnenkomst van een 
heus dweilorkest, de Herriemonie, onderdeel van Crescendo. 
Zij hebben een spetterende voorstelling gebracht, die halver-
wege buiten werd voortgezet door de toehoorders met een 
polonaise mee te nemen. 

Vervolgens werden we voorgesteld 
aan vier dames, die geen lid zijn 
van les Pointeurs. (Er is nog 
geprobeerd om ze lid te maken, 
maar dat is niet gelukt.) 
Als variant op het oeroude spelletje 
Wie van de drie? Werd Wie van de 
vier? gespeeld en konden we 

kennismaken met het beroep dat deze dames uitoefenen. 



  

Vooral dame nummer 2 heeft ons een duidelijk inzicht gegeven 
in hoe een en ander toegaat in haar etablissement waar zij de 
scepter zwaait over een aantal meisjes van plezier. 
 
Natuurlijk is ons een rad voor de ogen gedraaid, want uiteindelijk 
bleek dame nummer 4 de echte te zijn en waren de andere 
eerzame huisvrouwen (die toch wel veel van dit beroep 
afwisten…). 
 

 
Om ongeveer kwart 
over vijf werd het 
buffet geopend. Er 
stonden heerlijke 
salades en allerlei 
hapjes zoals 
gevulde eieren, 
gevulde dadels en 
kleine sandwiches 
met vis klaar.  
 
 

 
Bijna alles is opgegeten; dat zegt volgens mij genoeg. 
Na het eten werd er nog gezellig nagetafeld en tegen acht uur is 
iedereen moe maar tevreden naar huis gegaan.  
Feestcommissie, hartelijk dank voor de gezellige middag/avond 
vol van onverwachte gebeurtenissen! 
 
Tineke 



  

30 JAAR JUBILEUMFEEST LES POINTEURS 
 

Wist u datjes van de Koudekerkers: 
 
Dit feest heel groots gevierd is op 20-9-2014, voor leden met 
partners. 

 
 
De hal door de vrijwilligers tot een “ware 
feestzaal” omgebouwd was.  
 

De opkomst overweldigend was, er rond 85 personen aanwezig 
waren. 
Deze overdekte hal van Les Pointeurs echt niet meer weg te 
denken is. 
Maar 10 jaar geleden rond deze tijd de 1ste paal pas in de grond 
ging. 
Het rond 23 graden was, en er maar 3 mannen een korte broek 
droegen. 
Het feest opgeluisterd werd door prachtige muziek en zang. 
De zanger een paar nummers met Daan Koolbergen ten gehore 
bracht. 
Er volop enthousiast gedanst werd op het grint van de jeu de 
boulebaan. 

 
 
Wij allemaal gratis konden genieten van 
drankjes en lekkere hapjes. 
 

Het feest voor alle feestgangers de hele tijd één grote verrassing 
was 

Het optreden van Sugar Lee Hooper voor heel 
veel hilariteit zorgde! 



  

 
De muziekkapel “Crescendo” de stemming er 
nog beter inbracht. 
Tot slot van hun optreden polonaise gelopen 
werd op de buiten banen. 
 
Het spel (wie van de 4) door Peter van Waaij 
gepresenteerd werd.  
De hoeren madames de panelleden erg slim 
misleid hebben. 
 
De echte hoeren madame door géén van 
panelleden geraden is. 
 
 
 
Het voorbereidingsteam echt veel aan het 
kokkerellen geweest is. 
Deze groep voor een overheerlijk buffet met 
soep vooraf verzorgd had. 

Iedereen op dit heerlijke feest door de vrijwilligers enorm 
verwend is. 
De hele organisatie in handen was van ons aller Hans van der 
Spek. 
Dus een welgemeend dankwoord aan allemaal terecht op z’n 
plaats is!!! 
De Koudekerkers intens genoten hebben van dit harmonieuze 
feest! 
 
 
Veroni en Jan, Gerie en Klaas, Joke en Peter. 
[Foto’s Mary] 



  

RABOBANK FIETSTOCHT d.d. 21 september 2014. 
 
 
Zondagmorgen klokslag 9 uur zaten we met 15 fietsers en een 
paar schoonmakers in de kantine aan de koffie met een lekker 
(al zeg ik dat zelf) plakje cake. 
Klaas is dit voorproefje helaas misgelopen, daar hij bij ’s 
Molenaarsbrug ontdekte, dat zijn portemonnee nog thuis lag en 
dus terug moest. 
Peter Sloothaak en zijn vrouw hebben de tocht ook gereden, 
maar zijn later gestart. 

 
Daar de meesten 40 
km gingen fietsen, 
werd er besloten dat 
we dat allemaal 
zouden doen. 
 
Na deze eerste 
warming-up togen we 
naar ons startpunt bij 
de kantine van AAV. 
 
 

Even leek het flink te gaan regenen, maar gelukkig bleef het bij 
een paar spatjes en konden de regenjassen alweer gauw uit. 
Het is de hele dag verder droog gebleven en dat was wel prettig, 
want er stak toch een straffe noordoosten wind op, die ons 
vooral op het laatste stuk flink tegen zat. 
 
Deze fietstocht is een knooppuntentocht, dus makkelijk te 
volgen, maar iets minder makkelijk te lezen zonder leesbril. 
Vorig jaar nam Daan de leiding en hoefde ik alleen maar te 
volgen. Nu vroeg Mary mij om voorop te gaan. 
Henny zou met haar fluitje achteraan blijven, zodat ze kon 
waarschuwen als we te hard zouden gaan. 



  

Carel moest om 12 uur thuis zijn, dus hij heeft gelijk de sokken 
erin gezet en wij hebben dan ook niet meer gezien. 
Via een stempelpost in de Noorderbrink en een stempelpost in 
Hazerswoude-Rijndijk (volgens mij vlak bij het huis van Serdo), 
die we niet hadden hoeven aandoen, maar goed, zo’n extra 
stempeltje staat toch aardig op je kaart, kwamen we aan bij De 
Juffrouw in Hazerswoude-Dorp. 
 

 
 
Daar hebben we even lekker 
gezeten en geluncht. 
 
 
 
 

Het grootste deel van de tocht zat er toen al op, maar het stuk 
met de tegenwind moest nog komen, dus uiteindelijk kwam 
iedereen aardig bezweet aan bij het hoofdkantoor van de 
Rabobank. 
 
Van daar uit zijn we direct naar onze kantine gegaan, want daar 
was Hans om ons te verwennen met een drankje en een hapje. 
 

 
We hebben nog een paar uurtjes 
heerlijk buiten kunnen zitten, maar 
om ongeveer 4 uur werd het te fris 
en hebben we de patatjes met 
frikandel, kroket of bal gehakt 
binnen opgegeten. 
 

 
Moe, maar voldaan, is iedereen om ongeveer 5 uur naar huis 
gegaan.  

Tineke 



  

FOTO’S FAMILIEDAG 
 

  
  

  
  

  
  

  



  

AKTIVITEITEN en TOERNOOI-AGENDA 2014 
 

-dag Data  Spel- 
soort 

Mel-
den 

Oktober 
 

Zater 11-10 Animatietoernooi Mêlee 13:00 

Zon 12-10 1e WCD Doublet 10:00 

Vrij 17-10 1e Verenigings Team Comp. Team 19:00 

Zater 18-10 Clubkampioenschap Triplet ? 

Vrij 24-10 Klaverjassen   

Zon 26-10 Wintertijdtoernooi Doublet 10:00 

November 
 

Zater 01-11 2e WCD Doublet 10:00 

Vrij 07-11 2e VTC Team 19:00 
Zater 08-11 Animatietoernooi Mêlee 13:00 
Zon 09-11 2e WCD Doublet 10:00 

Woens 12-11 Algemene 
Ledenvergadering 

  

Zon 23-11 Alphens Open Triplet 10:00 

Zater 29-11 Clubkampioenschap T a T ? 

December 
 

Zater 06-12 3e WCD Doublet 10:00 

Zater 13-12 Animatietoernooi Mêlee 13:00 

Zon 14-12 3e WCD Doublet 10:00 

Vrij 19-12 3e VTC Team 19:00 

Zater 20-12 Vrijwilligers Evenement   

2015 Januari 
 

Zater 03-01 Nieuwjaarsreceptie   

Vrij 09-01 4e VTC Team 19:00 
 
 
Terrein niet beschikbaar voor vrij spelen. 



  

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 
     2e secretaris    Lucia Brouwers    tel. 0172-210569 
     Penningmeester   Cees de Heij    tel. 0172-475827 
     2e 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 

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 


