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De verenigingsgegevens vindt u op de laatste pagina van het 

Pointeursnieuws 

 

 

Kopij voor het nummer van Maart 2015 s.v.p. inleveren voor: 

 

 

Vrijdag 20 Februari 
 

 

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@pointeurs.nl nieuw mailadres!!! 
 

 

 

 

 

Op USB-stick, CD-rom, diskette of gewoon op papier aanleveren kan 

ook. Dat kan in het postvak achter op de kast bij de wedstrijdtafel. 

 

mailto:pointeursnieuws@pointeurs.nl
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UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
 
Het bestuur van ACP Les Pointeurs nodigt hierbij alle leden uit 
om deel te nemen aan de bovengenoemde vergadering.  
Datum:   10 december 2014 
Aanvang:  20.00 uur in de kantine 
 
 
Agenda: 
 
1. Opening 
2. Vaststellen extra agendapunten 
3. Ingekomen stukken 
4. Notulen ledenvergadering van 26 februari 2014, 

s.v.p. meenemen 
5. Financiën begroting 2015 
6. Vaststellen contributie 2015 en kantineprijzen 
7. Rondvraag 
8. Sluiting 
 
 
Tot ziens op 10 december 
 
 
Bestuur Les Pointeurs 



 4 

RESULTAATREKENING / BEGROTING 
 
 
RESULTATEN REKENING Begroting Resultaat Begroting

2014 2014 2015

contributie 1* 12675 12266 12950

rentes 125 110 125

reclame/sponsoring 500 0 0

verhuur spelmateriaa l 500 343 400

verhuur accommodatie 2* 1750 1230 1500

kantine omzet 2* 17500 14507 15000

grote club actie 590 595 600

regionaal  pétanque centrum 500 500 500

diversen (ink) 3* 2877 0

INKOMSTEN TOTAAL 34140 32429 31075  
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INKOMSTEN TOTAAL 34140 32429 31075

njbb kosten 215 214 225

l i centiekosten 1* 3620 3531 3960

materiaa lkosten 1000 0 400

kosten opleidingen 400 0 200

kosten tra iningen 800 307 400

huur accommodatie 4* 3520 3256 3344

wedstri jdzaken 500 321 300

onderhoud accommodatie 1000 992 1000

inventaris 1500 1767 1500

energie kosten 5* 6800 4595 6225

gemeentel i jke heffingen 4* 1000 1074 1100

diverse heffingen 4* 150 157 160

pointeursnieuws/s i te 500 587 500

verzekeringen 2250 1038 1050

socia le kosten 0 63 0

bestuurskosten 250 401 250

bankkosten 300 281 300

debetrente 3060 3177 2861

afschri jvingen 5000 5000 5000

inkoop kantine 0 228 0

technische insta l laties 1250 1222 1250

evenementen 1000 1260 1000

UITGAVEN TOTAAL 34115 29472 31025

RESULTAAT 25 2957 50  
 
Bijzonderheden begroting 2015:  
1* Contributie en afdracht aan NJBB gebaseerd op verhogingen zoals 
voorgesteld. 
2* inkomsten uit verhuur en kantine zijn naar verwachting lager in 2014, 
daardoor aanpassing in de begroting 2015  
3* Inkomsten (div): eenmalige inkomstenin 2014, dus niet begroot 
4* huurkosten en heffingen zijn verhoogd met een verwachting prijsindexering 
2,0% 
5* energiekosten bestaan uit gas/licht en water. De begroting is gebaseerd op 
de maandelijkse- of termijn bedragen zoals recent vastgesteld (gebaseerd op 
normale afname, zonder de zachte winter mee te nemen).
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VAN DE REDAKTIE 
 
 
Er wordt binnen het bestuur en de redactie momenteel veel 
nagedacht over ons clubblad. Zoals een betere digitale 
verspreiding om de kosten te drukken. Mogelijk een andere 
opzet of uitbesteding van ons blad aan een andere drukker/ 
leverancier. 
 
Een van de veranderingen gaat de invoering van een ander 
E-mail adres voor de redactie worden. 
Het wordt een E-mail adres van Les Pointeurs. 
 
Nu komt de mail nog binnen op pointeursnieuws@telfort.nl dit is 
echter een afgeleide van mijn prive mailbox. 
Op mijn eigen mailbox komen trouwens ook vaak berichten voor 
de redactie binnen. 
 
Het voordeel van het nieuwe mailadres is dat het van de 
vereniging is. Als het samenstellen van het blad [eens] over-
genomen moet worden dan kan diegene zelfstandig bij de 
benodigde bestanden. 
Ook wordt de kans kleiner dat bestanden zoek kunnen raken 
doordat alles op één plek binnenkomt. 
 
 
Het zal natuurlijk even wennen zijn om het nieuwe mailadres te 
gaan gebruiken: pointeursnieuws@pointeurs.nl . 
 
Ik ga het oude kanaal dan ook nog niet meteen afsluiten hoor, 
want ik ben maar al te blij met jullie bijdragen voor ons clubblad. 
 
Groeten Hub. 

mailto:pointeursnieuws@telfort.nl
mailto:pointeursnieuws@pointeurs.nl
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COQ AU VIN 
 
 
De Coq au vin gemaakt in een gietijzeren Le Creuset pan, in een 
mooie kleur, mag gewoon op tafel gezet worden. Juist het 
oerdegelijke en stoere van zo’n pan horen helemaal bij dit 
gerecht, beetje boers, landelijk en bourgondisch. Bon appétit! 
 
De Le Creuset pan. 
Wanneer je een gietijzeren pan van Le Creuset optilt voel je de 
ambacht, hij is zwaar, degelijk en oersterk. Dit zijn ook meteen 
de kenmerken van een Le Creuset pan waar ze vanaf 1925 
groot mee zijn geworden. In het plaatsje Fresnoy-le-Grand, 
Frankrijk wordt de eerste fabriek geopend vanwege de 
strategische ligging, op het kruispunt van het transport van 
grondstoffen zoals steenkool, ijzer en zand. Vanaf de allereerste 
gietijzeren pan tot aan nu ondergaat elke pan een grondig 
maakproces waarbij kwaliteit voorop staat. Elk exemplaar is 
uniek omdat elk onderdeel uit een eenmalig gebruikte mal van 
zand komt. 
 
 

 
 

Onderdelen worden uit de mal geschud, geknipt en met de hand 
verfijnd. Iedere stap van het productieproces wordt met de hand 
gecontroleerd om zo een perfecte kwaliteit te garanderen. 
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Kookgerei van Le Creuset is afgewerkt met een gladde en 
ondoordringbare laag email, die voor een lange levensduur en 
kwaliteit van het product zorgt. 
Voor koks tellen vooral de eigenschappen van een Le Creuset 
gietijzeren pan en die zijn het gelijkmatig en langzaam verdelen 
van de warmte. Dit zorgt voor een mooie garing van het voedsel 
met behoud van smaak en belangrijke voedingsstoffen. 
 

 
In de jaren voor de 
Tweede 
Wereldoorlog 
ontwikkelt Le 
Creuset de eerste 
reclamecampagne 
op de radio en in 
de kranten om de 
kwaliteit van de 
geëmailleerde 
gietijzeren 
producten te 
promoten. 
 
Tijdens de 
Tweede 
Wereldoorlog is de 
fabriek dicht, maar 
daarna richt Le 
Creuset zich 
volledig op haar 
assortiment 

geëmailleerde gietijzeren kookgerei en innoveert door het 
aanbieden van aantrekkelijke en revolutionaire stijlen en 
producten. De basis van de originaliteit ligt vooral bij de creatie 
van nieuwe email kleuren. Een gietijzeren Le Creuset pan is een 
pan voor het leven, want op elke pan die de fabriek verlaat, zit 
een levenslange garantie. 
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De Coq au vin gemaakt in 
een gietijzeren Le Creuset 
pan, in een mooie kleur, mag 
gewoon op tafel gezet 
worden. 
 
Juist het oerdegelijke en 
stoere van zo’n pan horen 
helemaal bij dit gerecht, 
beetje boers, landelijk en 
bourgondisch. 
 
Bon appétit! 
 
Bron:   www.lecreuset.nl 
Tekst:   Mireille den Hartog ( vanfransebodem.com ) 
Beeld:  www.ckmp.nl 

http://www.lecreuset.nl/
http://www.ckmp.nl/
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De Coq au vin bereiden. 
 

Een hele klus maar dit is een heerlijk recept voor een grote tafel 
met vrienden of familie. Met een goede fles wijn erbij en Frans 
stokbrood om in de saus te dippen is het smullen geblazen. 
 
Let op: dit recept vraagt wel enige vrije tijd en planning. 

De voorbereiding begint namelijk al een dag van tevoren 
en ook de bereidingstijd op de dag zelf neemt nog 1 tot 
1,5 uur in beslag. Maar het is het waard. 

 
Ingrediënten van Coq au vin (voor 4 personen): 
4 kippenpoten met vleugels in 2-en gesneden (Het originele 
recept vermeldt een hele kip in 10 stukken; kippenpoten zijn een 
stuk praktischer.) 
 
5 worteltjes, 3 stelen bleekselderij, 4 sjalotjes, 
 
1,5 liter goede Shiraz (In het originele recept staat 1L vermeld, 
maar de praktijk leert dat het beter teveel is dan te weinig. Je 
kunt bovendien de wijn die je niet gebruikt bij het eten 
schenken.) 
 
bosje kruiden met: 
3 takjes bladpeterselie, 2 rozemarijntakjes, 2 tijmtakjes 
 
boter, olijfolie, 30 gram bloem, grof gemalen zwarte peperkorrels 
 
Voor de garnering 
250 gram champignons, 250 gram rookspek, bladpeterselie 
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AAN DE SLAG – DE VOORBEREIDING EEN DAG EERDER 
De voorbereiding doe je een dag van tevoren. 
 
Stap 1: De kip en wijn voorbereiden 
Zoek in je keuken naar een grote vuurvaste pan en kijk of de 
kippen daar ruim in passen. Haal de kip er weer uit en snijd elke 
kippenpoot in 2 stukken. Giet de wijn in de pan, zet deze op het 
vuur. Damp de wijn in tot je ongeveer ¾ over houdt. Alle alcohol 
is nu verdampt en de wijn krijgt daardoor een zachtere vollere 
smaak. Laat de wijn afkoelen. 
 
Stap 2: De groente snijden 
Snijd ondertussen de wortels en de bleekselderij in plakjes, schil 
de sjalotjes en snijd ze in de lengte doormidden. Zoek een kom 
waar kip, groenten en kruiden samen in passen en voeg grof 
gemalen peperkorrels toe. 
 
Stap 3: De kip in de marinade zetten 
Het idee is dat de kip 24 uur in de wijn gaat zwemmen, zodat de 
wijn de tijd heeft om helemaal in de groenten en de kip te 
trekken. Giet de afgekoelde, ingedampte wijn in de kom met kip 
en groenten. Belangrijk is dat de kip helemaal met de wijn is 
omgeven. Hussel zo nodig even de ingrediënten in de kom, 
zodat je zeker weet dat de wijn overal zijn weg kan vinden. Dek 
de kom af met folie en zet hem ongeveer 24 uur in de koelkast. 
 
 
AAN DE SLAG OP DE DAG ZELF 
 
Stap 4: De kip en de groente scheiden 
De volgende stap in het proces is de wijn scheiden van de 
ingrediënten. Dit kan het handigst met een zeef, zodat er weer 
‘zuivere’ wijn ontstaat. De kip en groenten laat je ruim een uur 
uitlekken. Vis de kip uit het vergiet en dep ze nog wat af. 
Bestrooi de kippenpoten met zout. 
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Stap 5: De bloem ‘braden’ 
Zet de oven op 200 graden. Doe de bloem in een ovenschaal en 
zet deze in de oven. Het duurt ongeveer 8 tot 10 minuten om de 
bloem licht te kleuren. De gebruinde bloem gebruik je verderop 
in dit recept om de rode wijnsaus te binden. 
 
Stap 6: De kippenpoten aanbraden 
Pak de ovenvaste pan, zet hem op het vuur en doe er een 
scheut olijfolie in. Als de olie warm is bak je de kippenpoten 
rondom bruin, 5-7 minuten aan elke kant. Leg ze daarna op een 
bord. 
 
Stap 7: De saus maken en de kip garen 
Bak de groenten -in de olijfolie en het vet van de kip- in de 
vuurvaste pan tot ze licht gekleurd zijn. Doe de gebruinde bloem 
in de pan en roer het door de groenten. Giet nu beetje bij beetje 
de wijn er bij. Roer het door de groenten, zodat er een mooie 
saus ontstaat zonder klontjes. De saus is goed als hij blijft 
‘plakken’ op de bolle kant van een lepel. 
Voeg de kippen bij de saus. Breng de saus aan de kook en zet 
het vuur daarna laag. Kip blijft heerlijk mals als ze zachtjes 
gegaard is. Laat de kippen een half uurtje zachtjes pruttelen. 
Giet de kip met saus door een vergiet en laat daarna de saus 
nog iets verder indikken. Een goed moment om de saus even te 
proeven! Vooral omdat hij waarschijnlijk al heel lekker smaakt. 
Doe de kippen weer in de saus, de groenten hebben we niet 
meer nodig. Je Coq au vin is bijna klaar. 
 
Stap 8: De spekjes en champignons 
Snijd het spek in blokjes en de champignons in stukken. Bak het 
spek in een koekenpan op hoog vuur, voeg na enkele minuten 
de champignons toe; bak deze mee tot ze er smakelijk gebakken 
uitzien. Zet het vuur uit. Hak de peterselie fijn. Schep de spek en 
champignons door de Coq au vin en strooi de peterselie erover. 
Opdienen maar! 
 
Bron: www.goddelijke-recepten.nl 

http://www.goddelijke-recepten.nl/
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30-JARIG BESTAAN 
 
 
Korte terugblik op de festiviteiten ter gelegenheid van het 30-
jarig bestaan van Les Pointeurs. 
 
 
Als eerste item het feestelijke Animatietoernooi op zaterdag 13 
september. Er werd gespeeld om 30 prijzen, een aantal gelijk 
aan e leeftijd van de club. Wat tegenviel was het aantal 
deelnemers. Slechts 33! Je laat dan niet drie deelnemers met 
lege handen naar huis gaan en daarom was er in overleg met 
Hans voor iedereen een prijs in de vorm van een fles wijn. 
 
 
Zaterdag 20 was gereserveerd als feestdag voor alle leden. 
Vanaf 13.30 uur tot vroeg in de avond hebben de aanwezigen 
zich kostelijk geamuseerd. Er was heel goede muziek (er werd 
veel gedanst), polonaise en amateurtoneel met een onderwerp 
dat niemand verwacht had. 
Plotseling het geluid van een dweilorkest. Even heel iets anders  
hebuiten werd nog gespeeld. 
Vervolgens een voortreffelijk buffet. 
Feestcommissie bedankt voor e organisatie. 
Één ding was jammer, het dansvloertje was er niet. Toen ik thuis 
kwam moest ik mijn schoenen poetsen. 
 
 
De laatste zaterdag van september stond in de planning als 
familiedag. 
Ook dit evenement mag als geslaagd heten. Veel eigen leden 
maar ook kinderen en kleinkinderen hebben zich best vermaakt 
met boulen en boulespelletjes. De stemming zat er goed in mede 
dankzij het prachtige weer. En niet te vergeten de pannekoeken. 
Dank aan alle baksters! Op het laatste moment nog stroop en 
suiker moeten halen is ook wel spannend. 
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Voor de kinderen is de prijsuitreiking ook een hoogtepunt, een 
beker en een presentje. 
 
Misschien voor de volgende keer. Als je met meerdere 
kleinkinderen komt moet je niet vergeten reserve opa’s en oma’s 
te regelen. Nu hebben we dit ter plekke opgelost waardoor we 
later aan het spelen konden beginnen 
Mary Woertman bedankt voor de assistentie. 
 
Beste mensen, we gaan vast sparen om over 5 jaar weer samen 
een leuk feest te kunnen bouwen. 
 
Kees Boer 
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18–10–2014 HET TRIPLET TOERNOOI “LES POINTEURS" 
 
 
Vanmorgen vroeg op, eerst de duiven van de buren gevoerd 
(zijn met vakantie) vlug een broodje gegeten en daarna naar 
het voetbalveld want de kleinzoon moest om kwart voor negen al 
een wedstrijd spelen. Gekeken tot de rust, ze stonden toen met 
twee nul voor. Daarna vlug naar huis de Jeu-de-Boule spullen 
gepakt en op de fiets naar Alphen. 
 
Daar aangekomen ons ingeschreven bij Erik en een kop koffie 
besteld. Intussen kwam Joke aangefietst, onze medestrijder 
voor deze dag. 
Ad was bezig de banen schoon te blazen van bladeren. Het zag 
er naar uit dat we nog buiten zouden spelen. Onderhand waren 
alle wedstrijdspelers gearriveerd (tien koppels) welke door Erik 
werden ingedeeld in twee poules. Aan het eind van het toernooi 
zouden de twee winnaars uitmaken wie zich kampioen van de 
club mocht noemen. 
 
Wij (Veronica, Joke en Jan) werden ingedeeld in de B groep. 
Onderhand was de zon goed doorgebroken en gingen de jassen 
uit en konden we gaan kijken wie onze eerste tegenstanders 
waren. Dat waren Kas, Janna en Corrie, na een vijf nul 
achterstand wisten we dat om te buigen en winnend af te sluiten. 
 
De stand doorgegeven aan de wedstrijdleider, wat gedronken, 
en op de lijst gekeken wie de volgende tegenstanders waren, dat 
werden Kees, Daan en Iny. Na een gelijk opgaande strijd, 
schoot ik de liggende boel weg, maar het but ging mee en 
kwamen de tegenstanders op vijf punten te liggen en konden we 
een verlies partij doorgeven aan de wedstrijdleider. Inmiddels 
was het middag geworden en zijn we de inwendige mens gaan 
versterken na twee intensive wedstrijden. 
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Na de rustpauze op de lijst gekeken wie de volgende 
tegenstanders zouden zijn, dat bleek een vrouwen team te zijn 
bestaande uit Loes, Ria en Annechien. Na een gelijk opgaande 
strijd moesten wij toch het onderspit delven. Ria en Annechien 
plaatsten zeer goed en Loes schoot als het nodig was nooit mis. 
 
Na dit verlies moesten we tegen het team van Wil, Ernest en 
Evert. Dit moest wel een zware strijd worden, ze hadden alles al 
gewonnen maar we zouden het ze moeilijk proberen te maken. 
Het werd een strijd, punt voor punt, dan stonden zij voor dan wij 
weer, maar op het eind trokken wij aan het langste eind en 
konden we weer een winst partij doorgeven aan de 
wedstrijdleider. 
 
Na deze intensieve partij en het prachtige weer zijn we eerst wat 
gaan drinken. Joke trakteerde op bockbier en Ad kwam met 
hartige hapjes langs. Toen de dorst gelest was werd de 
volgende tegenstanders opgezocht, dat bleek het team Hans, 
Ben en Lucia te zijn. Ook dit werd weer een partij op het 
scherpst van de snede, punt voor punt werd bijeen geharkt maar 
bij een stand 11 – 11 moesten wij het onderspit delven en 
verloren wij de laatste wedstrijd. 
 
Nadat alle partijen gespeeld waren kon de wedstrijdleiding aan 
de hand van de uitslagen bekend maken wie de finale gingen 
spelen, dat waren team Kees, Gerrie en Erik tegen team Wil, 
Ernest en Evert. 
Het werd een strijd die door het team van Kees met 13 – 0 werd 
gewonnen. Zo kwam er een eind aan een mooie sportieve en 
zonovergoten dag die tot in de puntjes was geregeld.  
 
Team.  Joke,Veronica en Jan. 
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BESTE BOULES VRIENDINNEN EN VRIENDEN 
 
Het komt maar zeer zelden voor dat mensen zo enthousiast zijn 
om niet alleen loten te kopen ten bate van de vereniging(en), dat 
gebeurt gelukkig in ruime mate ,maar deze ingevuld opsturen 
naar ons kantoor in Tilburg en dit voor de trekking van de loterij 
heeft plaatsgevonden. 
Wij als management werden tot tranen toe bewogen. 
 
Welnu Les Pointeurs deze enthousiasteling is een lid van jullie 
vereniging en uit privacy overweging vermelden we uitsluitende 
de voorletter T vanespresso- koffie latte - cappucino en nog veel 
meer soorten koffie. 
 
Haar enthousiasme heeft ons niet onberoerd gelaten en we 
hebben gemeend dit te honoreren met een welgemeende 
bloemenhulde. 
In de hoop dat de hoofdprijs op een van haar loten is gevallen. 
 
De hartelijke groeten, 
Management O.N.Z.V.E.R.H. Grote clubactie. 
 
 
 
 
 

BESTE CLUBLEDEN 
 
Opnieuw hartelijk dank voor de belangstelling tijdens mijn ziekte. 
De kaart die ik laatstelijk mocht ontvangen bevat al diverse 
namen die ik niet meer kan thuisbrengen. Hieruit blijkt nu voor 
mij dat de club, waaraan ik goede herinneringen heb, groeit. 
Eind oktober ben ik begonnen aan een nieuwe kuur. Hopelijk 
vertraagt deze het groeiproces van de kanker 
 
Hartelijke groeten aan iedereen. 
Bob Dieben 
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CLUBKAMPIOENSCHAP TRIPLET 
 
 
De weergoden waren ons wel heel goed gemutst, om op 18 
oktober buiten te spelen in je shirt met korte mouwen, echt op 
elke baan hoorde je de mensen zeggen (ik ook) : het mag van 
mij tot kerstmis zo blijven, dat bedoel ik. 
 
30 leden hadden zich opgegeven voor het spelen van dit 
clubkampioenschap, veel te weinig natuurlijk als je naar het 
totaal aantal leden kijkt, maar dit aspect heeft op dit moment bij 
het Bestuur en de technische commissie grote aandacht om dit 
in de nabije toekomst te optimaliseren. 
Maar alle deelnemers waaronder gelukkig diverse spelers die 
uitsluitend recreatief spelen, tot op het bot gemotiveerd om het 
beste van hun zelf in te zetten voor het team. 
Mary en Eric besloten om de teams onder te brengen in 2 
poules, waardoor elk team op die dag 5 partijen speelde. 
Dit was voor een aantal onder de deelnemers wel aan de 
"zware" kant, maar de inzet bleef tot aan de laatste mêne, 
Bravo!. 
 
De beide poulewinnaars speelden de finaleronde om uit te 
maken wie zich clubkampioen 2014 mocht noemen, voor wie het 
nog niet weten het kampioenschap werd gewonnen door Gerrie 
en Cees de Heij met Eric Vorstenbosch, zij versloegen in de 
finale Wil van Lokven, Evert Bakker en Ernest Joossen, de 
uitslag: laat maar zitten. 
 
Oh ja de 2e plaats in poule A was voor Mary Woertman, Piet 
Wijfje en Gerard Koreman, in poule B was dit Lucia Brouwer, 
good old Ben te Marvelde en ikzelf zei de gek. De organisatie 
had voor ons iets lekkers waardoor deze dag niet meer stuk kon. 
Tot het volgend kampioenschap tete a tete op 29 november as. 
Meedoen-meedoen-meedoen. 
 
Hans M. 
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BESTE CLUBLEDEN. 
 
 
Wanneer jullie dit stukje te lezen krijgt, is de uitslag van de grote 
clubactie reeds bekend voor wie (nog) niet weten of er een prijs 
is gevallen op jouw lot kijk dan op de site van www.clubactie.nl. 
Voert Uw lotnummer(s) in en het is bingo of helaas niet, ik hoop 
natuurlijk dat er binnen onze vereniging wel iemand is die in de 
prijzen is gevallen, zo niet jammer dan volgend jaar meer geluk. 
 
In elk geval zijn dank zij Uw "spontane" medewerking nagenoeg 
alle loten verkocht, waardoor de club weer iets ruimer in zijn 
financieel jasje is gekomen, hierdoor zijn de wensen voor verbe-
tering/ aanschaffen weer een stukje dichterbij gekomen. 
Een aardige bijkomstigheid is dat ik mijn "administratie" aardig 
op peil heb, m.a.w. ik weet precies hoeveel loten U heeft 
afgenomen en dat maakt het voor mij voor het volgend jaar 
(hopelijk) een stukje eenvoudiger, ja toch niet dan. 
 
In elk geval heel hartelijk bedankt voor Uw bijdrage in deze en 
graag tot Uw deelname in 2015. 
 
Uw dienaar in deze, 
Hans M. 

 
 

INTERNE COMPETITIE DOUBLET 
 
 
De wedstrijdcommissie heeft het plan opgevat om een Interne 
Competitie Doublette op te starten. De winnaar van de com-
petitie mag zich een jaar lang Clubkampioen Doublette noemen. 
Deze competitie komt in plaats van het clubkampioenschap 
Doublette. Dit clubkampioenschap werd maar matig bezocht en 
is daardoor dit jaar zelfs niet door kunnen gaan. Ook vinden een 
aantal mensen een clubkampioenschap op één dag gespeeld 
niet echt geschikt om een clubkampioen te leveren. 

http://www.clubactie.nl/
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Met de Interne Competitie Doublette hoopt de wedstrijd-
commissie deze problemen op te lossen. 
 
De Interne Competitie Doublette wordt in beginsel gespeeld 
volgens het systeem van halve competitie (zoals velen van jullie 
zullen kennen van de WCD en WCT van de afdeling 09). Dit 
betekent dat elk team een keer zal spelen tegen elk ander team. 
Bij grote belangstelling zal dit niet haalbaar zijn, en zal gespeeld 
worden in kwalificaties rondes. In elke ronde zijn er poules (8 
teams waarin ook het systeem van halve competitie wordt 
gespeeld. De beste 4 teams van elke poule gaan door naar een 
volgende ronde en worden daar opnieuw in poules ingedeeld. 
 
De wedstrijden worden op de laatste dinsdag van de maand en 
de dinsdag twee weken hieraan voorafgaand gepland. Per 
dinsdag worden twee partijen gepland, dus vier per maand. De 
wedstrijdindeling van een maand zal uiterlijk het begin van de 
maand bekend gemaakt worden. 
De wedstrijdcommissie is zich er van bewust dat niet iedereen 
altijd op dinsdag kan. Daarom wordt de mogelijkheid geboden 
om, met wederzijds goedvinden van beide teams, een wedstrijd 
op een ander tijdstip en dag te spelen. U dient hierbij wel eigen 
initiatief en verantwoordelijkheid voor te nemen en zelf afspraken 
te maken met het andere team. 
Op de laatste dinsdag van de maand dienen alle uitslagen van 
die maand geplande partijen aan de wedstrijdleiding te zijn 
doorgegeven. 
Er zal een reglement komen waarin de details wat verder zijn 
uitgewerkt. 
 
We willen in januari 2015 al van start gaan met deze competitie. 
Daarom verzoeken we alle belangstellende teams zich in 
december al op te geven. Het is van belang om hierbij ook een 
telefoonnummer op te geven, zodat een ander team contact kan 
zoeken om een geplande wedstrijd te verzetten. 
 
De wedstrijdcommissie 
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WINTERTIJD TOERNOOI 
26-10-2014 

 
 
Vandaag deden er 32 teams mee, wat een goede bezetting is 
want de hal was vol. 
 
Er werd gespeeld in een A en B poule, wat inhoud 2 voorrondes 
en daarna een A en B poule. 
Er waren veel lange partijen bij en zo werd het wel een latertje 
maar dat mocht de onderlinge strijd niet deren. Van de vele 
eigen teams waren er toch die meededen in de finale zowel in de 
A als B poule. 
Zodat het wel een geslaagde dag was de Winnaar in de B poule 
was het team Victor Ketnet/Chris Bos 
In de A poule is het geworden het team Fred Lagerwaard/ Rajen 
Koebeer 
 

 
 
Beide teams van Harte Gefeliciteerd 
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Als extraatje voor de Digitale abonnees nog wat foto’s van Mary 
 
 
 
 
 
2e plaats A-poule 
Hans Cameraat/ 
Wansink 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3e plaats A-poule 
Jur Walraven/ 
Jente Melis  
 
 
 
 
 
 
 
 
4e plaats A-poule 
Ernest en 
Mohamud 
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1e plaats B-poule 
Vincent Ketnet/ 
Chris Bos 
 
 
2e plaats B-poule 
Rob en Lida 
Brokling 
 
 
 
 
 
 
 
3e plaats B-poule 
Serdo Verbanac/ 
Nabil Azimi 
 
 
 
 
 
 
 
 
4e plaats B-poule 
Erik Vorstenbosch/ 
André Woertman 
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TUSSENSTANDEN KLAVERJASSEN 
 
 

Jan v.Haastert 5355 11015 15384 
     Ad Stensen 4809 9316 14668 
     Janny Hebly 4876 9437 14660 
     Bart Stokhuijzen 5105 9558 14494 
     Nel v Luik 4841 9143 14378 
     Henk Koster 5070 10361 14358 
     Hub. Schraven 5206 9927 14339 
     Hans vd. Spek 4500 9000 14189 
     Arna v.d. Weteringh 4726 8887 14130 
     Piet Wijfje 4478 9167 14050 
     Willeke vd. Klaauw 3989 8489 13901 
     Margriet Stokhuizen 5184 9258 13892 
     Tony Bakker 4402 8876 13594 
     Lenie Wijfje 4266 8428 13545 
     Wim Verboom 4010 8777 13437 
     Annechien 

Hazewinkel 4429 8986 13339 
     Mary woertman 4749 9082 13309 
     Tini van Es 3664 8416 12645 
     Gerrie de Heij 4403 8482 12519 
     Cees de Heij 4116 7827 12444 
     Rietje Buitenhuis 3893 8417 12368 
     Ria Hulscher 4486 8952 12257 
     Bert v Luik 2908 7227 11635 
     Veroni v. Haastert 3994 7210 11243 
     Fie Smoelnaars 5084 9930 9930 
     Sonja v.d. Spek 5239 4581 9820 
     Cor Burksen 0 5158 9672 
     Ria Nieudorp 4592 4592 9387 
     Nell v. Dijk 0 5183 9286 
     Norman de Wever 0 4089 9279 
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Pieter Driessen 4074 4486 9258 
     Hans Mooren 0 4100 9139 
     Karl Kliemert 4092 8974 8974 
     Astrid de Wever 0 4194 8870 
     Loes Swiers 0 3978 8548 
     Els Kliemert 3414 8260 8260 
     Rob Borstje 0 3825 8200 
     Gerard Korenman 4414 7957 7957 
     Dorien Nagelmaker 0 4048 7700 
     Els Burksen 0 4248 7657 
     Bert Remmerswaal 0 0 5509 
     Tiny Brand 0 5239 5239 
     Ton v.Dijk 0 0 5051 
     Cees v. Leijden 0 0 0 
     José v. Leijden 0 0 0 
     Leen de Water 0 0 0   

    Mien Vogelaar 0 0 0 
     Nel Kerkvliet 0 0 0 
     Ronald Koster 0 0 0 
     Tineke Walvis 0 0 0 
     Wim Schraven 0 0 0 
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EURO TOERNOOI 
 
Het is een nek aan nek race aan de top. Nu Mohamud twee 
maanden met vakantie gaat, ben ik erg benieuwd wie de leiding 
gaat pakken. 
Hieronder staat de tussenstand (t/m 27 november 2014). 
Voor de digitale lezers: klik hier voor het volledige klassement (in 
Excel). 
 
Euro toernooi, tussenstand seizoen 2014-2015 
13 wedstrijden gespeeld, beste 7 tellen 
 

 
Naam Punten 1 

Gewonnen 
partijen 2 

1 Mohamud Mohamed Ali 41 uit 7 3,00 (2,62) 
2 Wim Verboom 37 uit 7 2,71 (2,25) 
3 Ahmad Nabil Azimi 36 uit 7 3,00 (2,46) 
4 Cees de Heij 35 uit 7 2,71 (2,36) 
5 André Woertman 32 uit 7 2,86 (2,67) 
6 Serðo Verbanac 25 uit 7 2,57 (2,08) 
7 Erik Vorstenbosch 23 uit 7 2,43 (1,85) 
8 Albert Haak 19 uit 7 2,14 (2,00) 
9 Henk Lacourt 18 uit 7 2,29 (1,82) 

10 Karl Kliemert 18 uit 7 2,29 (1,82) 
11 Hans van der Spek 17 uit 7 2,43 (1,64) 
12 Wim van Egmond 17 uit 7 2,14 (1,73) 
13 Jan van Leijden 15 uit 7 2,14 (1,80) 
14 Daan Koolbergen 13 uit 7 2,29 (1,82) 
15 Tineke Walvis 13 uit 7 2,14 (1,62) 
16 Mary Woertman 12 uit 7 2,14 (1,31) 
17 Jorge Nogueira 12 uit 7 2,14 (1,89) 
18 Jan van Haastert 11 uit 7 2,14 (1,38) 
19 Hans Mooren 11 uit 7 2,14 (1,67) 
20 Bart Stokhuijzen 11 uit 7 2,00 (1,58) 
21 Ernest Joosen 11 uit 7 1,86 (1,75) 
22 Herman van Beek 11 uit 7 1,71 (1,40) 
23 John Jansen 11 uit 4 2,00 (2,00) 

http://www.pointeurs.nl/lp/wp-content/uploads/Klassement2014-2015.xls
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Naam Punten 1 

Gewonnen 
partijen 2 

24 Joke Zoet 9 uit 7 1,86 (1,67) 
25 Sonja van der Spek 9 uit 7 1,71 (1,50) 
26 Veroni van Haastert 8 uit 7 1,71 (1,15) 
27 Gerard Koreman 7 uit 7 1,71 (1,09) 
28 Piet Wijfje 7 uit 7 1,57 (1,38) 
29 Gerrie de Heij 6 uit 7 1,57 (1,18) 
30 Cor Burksen 5 uit 5 1,20 (1,20) 

 

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 
 
 
 

TÊTE a TÊTE TOERNOOI 
op zaterdag 29 november 2014 

 
 

Evenals in 2013 kunnen wij terugzien op een zeer geslaagd en 
gezellig toernooi, waar tussentijds bijgepraat kon worden onder 
het genot van koffie/thee of drankje, weer goed verzorgd door de 
bardiensten. 
 
Onze wedstrijdleider Erik heeft dit toernooi prima verzorgd, 
bijgestaan door Mary die ook de vele prijzen gekocht en ingepakt 
heeft, best een hele klus! Erg leuk dat Mary en Erik ook mee 
konden spelen. 

http://www.pointeurs.nl/lp/?p=1849
mailto:lp.eurotoernooi@xs4all.nl
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Totaal waren er 31 deelnemers, dit betekende dat er een paar 
vrijgelote partijen waren. Na inschrijving moest iedereen een 
nummer trekken. 
 
Erik had een schema gemaakt van 8 poules waarin 3 partijen 
gespeeld werden, het lotnummer bepaalde tegen wie men moest 
spelen. Of het nu toeval was of niet, maar in deze poule 
speelden veel deelnemers tegen elkaar met een gelijkwaardig 
niveau. 
 
Nadat de 1ste poules gespeeld waren, kon men een broodje eten 
en een kop erwtensoep bestellen, door Nel van Dijk vers 
gemaakt, en echt overheerlijk smaakten! Hier werd dus gretig 
gebruik van gemaakt! 
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Rond 13.00 uur had Erik weer 4 poules ingedeeld gerangschikt 
op de gewonnen partijen, op deze manier kon iedereen weer 3 
partijen spelen. 
 
Uit deze ronden kwamen er 2 winnaars voor de finale. Dit waren 
Cees de Heij tegen Hans van der Spek. 
 

 
 
 
Van deze spannende partij genoot het publiek volop. De partij 
werd door Cees met 13-8 gewonnen, dus de wisselbeker gaat dit 
jaar naar Cees. 
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Hierna volgden de prijsuitreiking en de felicitaties, dit keer waren 
er heel veel prijzen. Bijna alle deelnemers mochten een prijs 
uitzoeken, die door Erik op volgorde opgenoemd werden.  
Tot slot kregen wij allemaal nog een chocolade letter toe. 
 
Erik, Mary en de vrijwilligers in de kantine, heel hartelijk bedankt 
voor deze gezellige dag, ik heb ervan genoten en ik denk velen 
met mij! 
 
Joke Zoet 
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CLUBKAMPIOENSCHAP TETE-a-TETE 
2014-11-29 

 
 
31 leden hadden zich ervoor opgegeven en de wedstrijd-
commissie was blij met dit aantal, want je hebt voor een 
clubkampioenschap wel je leden nodig dus deelnemers bedankt. 
 
Voor de wedstrijdleider best een moeilijke taak om een systeem 
te bedenken en ja om het eenieder naar het zin te maken is ook 
moeilijk. Er is dus gekozen voor 8 poultjes van 4. Die speelden 3 
voorrondes en daarna werden ze weer in andere poules 
ingedeeld en daar speelde je ook 3 rondes. 
 
Alleen in de 1 ste poule werd er van afgeweken aangezien 
alleen de clubkampioen uitkomen en daar is men het afval 
systeem gaan doen . 
 
Het werd een spannende dag, maar na afloop had een ieder een 
prijs .Maar ik wil eerst de mensen die die dag de bar beheerden 
bedanken want er werd goed gezorgd voor ons natje en droogje. 
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De clubkampioen Tete-a-Tete is geworden: 
 

 
 

CEES DE HEIJ 
Van harte gefeliciteerd 
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Als extraatje voor de Digitale abonnees nog wat foto’s van Mary 
 

 
 

 



 34 

AKTIVITEITEN en TOERNOOI-AGENDA 2014 
 

-dag Data  Spel- 
soort 

Mel-
den 

December 
 

Zater 06-12 3e WCD Doublet 10:00 

Woens 10-12 Algemene 
Ledenvergadering 

 20:00 

Vrij 12-12 Klaverjassen  20:00 

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 
Zon 11-01 1e Winter Competitie Triplet Triplet 10:00 

Zater 19-01 1e WCT zondag Triplet 10:00 

Zon 25-01 Wintersextetten Alphen Team  

Februari 
 

Zater 07-02 2e WCT Triplet 20:00 

Vrij 13-02 5e VTC Team 19:00 

Zater 14-02 Animatietoernooi Mêlee 13:00 

Zon 15-02 2e WCT Triplet 10:00 

Zon 22-02 Ongeveertoernooi   

Maart 
 

Vrij 06-03 6e VTC Team 19:00 

Zater 07-03 Animatietoernooi Mêlee 13:00 

Zon 08-03 3e WCT Triplet 10:00 

Zater 14-03 3e WCT Triplet 10:00 

Vrij 20-03 7e VTC Team 19:00 
Terrein niet beschikbaar voor vrij spelen. 
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VERENIGINGSGEGEVENS:   ALPHENSE CLUB DE PETANQUE "LES POINTEURS" 
 
Opgericht:    29 oktober 1984 
       Aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond  NJBB 
Inschrijving:   Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer V-447259 
Postadres:    Sterrenlaan 142 D; 2402 BC Alphen aan den Rijn 
Bankrelatie:   INGbank:   IBAN NL84INGB 0000 049239 
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     Désirée 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 
 


