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De verenigingsgegevens vindt u op de binnenzijde van de kaft. 
 
 
 
 
 
 

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

Vrijdag 29 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@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. 
 
 

 
 
 
Foto voorblad: Hub.; foto VTC team LP2: Taco van LBF; foto’s toernooien: Mary 
  

mailto:pointeursnieuws@pointeurs.nl


OP DE BEEN 
 
 
Dus heb ik het een jaar volgehouden om geen hersenspinsels in dit verenigingsblad neer te laten 
zetten, daar ik van mening was dat u mijn, al jaren durende, strijd op deze pagina’s wel eens zat 
zou kunnen zijn…  Ik heb een jaar zitten wachten of er vanuit de club een opvolger voor de 
invulling van deze pagina’s zou opstaan, die dan ook gelijk wat andere taken (….) over zou 
kunnen nemen.  
 
Wel, ik kan u aanraden om in dit blad de pagina waarop alle clubhotemetoten vermeld staan te 
bekijken of mijn naam er nog bij staat…Nee? Dan is de opvolging gelukt! Zo ja, dan zult u het nog 
even met mij moeten doen, maar dan weet u ook meteen dat u weer drie jaar mijn oproepen hier 
zult vinden. 
 
Vind ik het dan erg om - in het geval dat - er nog drie jaar aan te plakken als voorzitter? 
Nee, natuurlijk niet! Wel vind ik het zaak om niet te lang dezelfde mensen op dezelfde stoeltjes te 
zien en laten zitten. En is nu twaalf jaar (en misschien dus vijftien jaar) voor mij wel het maximale. 
 
Strijden blijf ik - voorzitter of niet - voor een goede verhouding in de sport en voor goede 
verhoudingen binnen onze vereniging, of we nu praten over het sociale aspect of over de 
competitie. Ik hoop op uw steun in deze! 
 
Over sport en competitie gesproken: de opzet van een nieuwe competitie binnen de NJBB gaat 
ook voor onze vereniging een aantal veranderingen teweeg brengen. De nieuwe Nationale 
Clubteam Competitie (NCC) kent straks uit- en thuiswedstrijden op zaterdag. 
Dit houdt in dat onze teams gewoon tussen onze eigen leden hun thuiswedstrijden zullen gaan 
spelen. Iets waar ik persoonlijk erg blij om ben, daar dit de competitie dichter bij de leden brengt. 
Eind van dit jaar start een pilot voor deze competitie waarin ook onze club probeert mee te doen. 
Hiervoor zal ons team zich moeten kwalificeren, iets wat natuurlijk gaat lukken… 
 
Dat wij als club voor 100% afhankelijk zijn van de inzet van onze vrijwilligers mag ondertussen 
ruimschoots bekend zijn, maar dit blijf ik herhalen (u kent mij ondertussen). Ook daarin vraag ik 
uw steun; Niet alleen in waardering voor, maar met name ook in ondersteuning, daar waar 
mogelijk! 
 
Ondertussen gaat het financieel goed met onze vereniging! In tegenstelling tot heel veel anders 
sportclubs is onze vereniging voor geen cent afhankelijk van subsidies of overheidssteun. Dat was 
ook onze redenatie om voor dit jaar geen contributieverhogingen door te voeren, of wat voor 
verhoging dan ook. Wel kijken we in dit jaar goed naar investeringen en wat de opbrengsten uit de 
kantine gaan doen, om zo ook een goed financieel plaatje te kunnen blijven garanderen naar de 
toekomst toe. 
 
Tenslotte de titel van dit stuk.. Ja, ik ben weer op de been. Het heeft mij veel langer geduurd dan 
gehoopt, maar in de komende maanden hoop ik weer te alles te kunnen gaan doen waar ik in 
november, notabene op een boulebaan, noodgedwongen mee moest stoppen! 
 
Ik wens u een mooie lente en heel veel bouleplezier!     
 
Peter van Waaij 



APPELFLAPPENTOERNOOI 
 
 

gehouden zaterdag 27 december 2014: 
Wist u datjes: 

 
 
Dit toernooi om 13.00 uur begon en er een grote opkomst was 
Er wel 50 deelnemers waren en er 3 mêlee’s gespeeld werden 
Iedereen een appelflap aangeboden kreeg, deze heerlijk smaakte  
Mary Woertman de spelleidster was van dit druk bezette toernooi 
De kantine ook dit jaar weer mooi in Kerstsfeer omgetoverd was 
Lenie en Jacques de catering verzorgden en zij dit voortreffelijk deden 
Dit de 1ste winterse dag was, harde wind, regen en soms natte sneeuw 
Het dus goed toeven was in de verwarmde en overdekte hal van L.P.  
Er tussen de partijen gezellige pauzes waren in de sfeervolle kantine  
De erwtensoep, door Nell van Dijk gemaakt erg lekker smaakte  
Nell niet alleen lekker kan koken, maar ook goed kan jeu de boulen 
Zij dus veel winstpunten haalde met haar medespeler in de laatste partij 
Na afloop rond 17.00 uur een prachtige prijzentafel uitgestald stond 
Klaas Vonk als winnaar uit de bus kwam met 3 winst en 17 pluspunten 
Klaas dus als eerste één van de vele prijzen uit mocht zoeken 
Er voor iedereen op volgorde van gewonnen partijen ook een prijs was 
 
 
Een welgemeend dankwoord op z’n plaats is aan degene die zich ingezet hebben om dit toernooi 
zo geslaagd te laten verlopen! 
 
 

Hartelijk Dank 
 

Namens een van de vele medespelers 
  



 
 

 
 
 
We wensen de familie veel sterkte met het verlies van Adrie. 



CLUBONTMOETING LP tegen De Wouwse 
 
 
Op 19 februari was het weer zover de clubontmoeting. 
Het blijft ieder jaar weer een verrassing hoeveel ermee doen, dit jaar waren we in totaal met 51 
personen. 
Desiree was nu een keertje de wedstrijdleidster en ze heeft het goed gedaan hoor. 
Ze vond dat het dit jaar eens een ietsje anders moest, niet tegen elkaar maar een mêlee vorm, 
zodat er ook leden van LP en De Wouwse samen speelden. 
En dat was best heel leuk. 
 

 
 
Er is heel serieus gespeeld, maar ook heel erg gelachen hoor. 
Desiree had dit jaar voor de prijzen gezorgd. 
De prijzen waren dit jaar goed verdeeld over de beide clubs. 
 
Desiree bedankt voor de organisatie 
 
De volgende clubontmoeting is op 16-07-2015 in Rijnsaterwoude. 



EEN AVONDJE THAIS ETEN. 
 
 
VOORGERECHT:        THAISE RUNDVLEESSALADE. 
 
Ingrediënten voor 4-6 personen: 
• 2 entrecôtes van circa 200 gram 
• 1 rode ui in ringen 
• 5 el korianderblaadjes 
• 2 lente-uitjes in ringen 
• Friséesla 
• 15 gehalveerde kerstomaatjes 
• 1 kleine komkommer in repen 
• 1-2 el muntblaadjes 
• 2 rode pepertjes zonder zaadjes en in dunne ringen gesneden 
 
Voor de marinade: 
• 4 el limoensap 
• 1-2 el suiker 
• 4 el vissaus 
• 2-3 verkruimelde gedroogde chilipepers 
Bak de entrecôtes 6-8 minuten onder de hete grill en keer ze halverwege. 
Laat het vlees iets afkoelen en snijd het daarna in flinterdunne plakjes. 
Meng voor de marinade de limoensap, de suiker, de vissaus en de chilipepers door elkaar. 
Schep het vlees, de rode ui, 2 el korianderblaadjes en de lente-uitjes door de marinade en laat het 
mengsel afgedekt in de koelkast minstens 4 uur (of 1 nacht) staan. 
Serveren: 
Meng de friséesla met de tomaatjes, de komkommer en het vleesmengsel mét de marinade. 
Strooi er 3 el korianderblaadjes, de muntblaadjes en de rode pepertjes over. 
 
 
TUSSENGERECHT:       THAISE KIPPENSOEP. 
 
Ingrediënten voor 4-6 personen: 
• 5 dl kippenbouillon (van tablet) 
• 5 dl kokosmelk 
• 3 stengels citroengras (sereh), in stukken 
• 15 dunne plakjes gemberwortel 
• 2 el vissaus 
• Circa 2 el limoensap 
• 200-300 gram kipfilet in reepjes 
• 1 rode peper zonder zaadjes in reepjes 
• 2 lente-uitjes in ringen 
• 2-3 el korianderblaadjes 
Breng de bouillon met kokosmelk, citroengras en gemberwortel aan de kook en laat het mengsel 
op zacht vuur circa 15 minuten koken.  
Zeef de bouillon en breng het opnieuw aan de kook. Voeg de vissaus en naar smaak limoensap 
toe en laat het circa 5 minuten koken.  
Roer de kipfilet en rode peper erdoor en kook de soep nog 4-5 minuten. 
Strooi voor het serveren de lente-ui en koriander erover. 



HOOFDGERECHT:    KIP MET RODE CURRYPASTA EN CASHEWNOTEN 
 
Ingrediënten voor 4-6 personen: 
• 1 el olie 
• 2-3 el rode currypasta 
• 600 gram kipfilet in reepjes 
• 5 dl kokosmelk 
• 300 gram sperziebonen in stukjes 
• 2 el vissaus 
• ½ - 1 el donkere basterdsuiker 
• Circa ½ tl zout 
• 6 limoenblaadjes 
• 20 basilicumblaadjes 
• 2 rode pepers zonder zaadjes en in reepjes 
• 100 gram geroosterde ongezouten cashewnoten 
Verhit de olie in een wok of grote koekenpan en verwarm hierin de currypasta 1-2 minuten. 
Bak de kip daarna 2-3 minuten mee.  
Voeg dan kokosmelk, sperziebonen, vissaus, suiker, zout, en limoenblaadjes toe. 
Laat alles 7-10 minuten zachtjes koken tot de kip en sperziebonen gaar zijn. 
Bestrooi het gerecht met basilicum, pepertjes en cashewnoten. 
 
Lekker met witte rijst. 
 
Tineke 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGISTRATIE BOULES 
 
 
Het is wellicht niet bij iedereen bekend en voor sommigen ook niet interessant, maar ik wil er even 
op attenderen dat de mogelijkheid bestaat om jouw boules te laten registreren. Een aantal van 
jullie heeft dit al gedaan, maar de lijst is zeker niet compleet. 
Soms kan deze informatie van belang zijn, als per ongeluk een verkeerde bal van het veld is 
meegenomen. Het kan het vinden van de juiste eigenaar vergemakkelijken. 
 
Als je ze wilt laten registreren, geef dan merk, codering en gewicht (en voor zover bekend: de 
diameter) aan mij door. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Peter Sloothaak,  
Ledenadministratie 



UITSLAGEN: WINTER COMPETITIE TRIPLET. 
 
 
Alle wintercompetities zijn gespeeld en de uitslagen zijn bekend. 
Er is door alle teams van LP deze winter weer volop gestreden en niet zonder resultaat zoals u 
hieronder kunt lezen. 
 
In de Winter Competitie Tripletten (WCT) gespeeld op zaterdag zijn de volgende teams 
geëindigd: 
 
In de eerste klasse was alleen LP1 vertegenwoordigd. Dit team bestaat uit Wim Verboom, Bart 
Stokhuijzen en Michiel Stoop. Een mooie 2de plaats werd behaald. 
 
De tweede klasse was, in verband met een te klein aantal teams voor het maken van een derde 
klasse, onderverdeeld in een willekeurige A en B poule waarin elk 10 teams streden. Op de laatste 
speeldag werden deze poule’s op basis van de uitslagen opnieuw ingedeeld in een promotie en 
degradatie poule. 
 
In de promotie poule behaalde LP2 – Mary Woertman, Henk Lacourt en Norman de Wever een 3de 
plaats en stelde zo voor volgend seizoen een plaatsje veilig in de eerste klasse. 
 

 
 
In de degradatie poule werd door LP4 - Hans Mooren, Wil van Lokven en Peter Sloothaak een 2de 
plaats behaald en LP3- Erik Vorstenbosch, Gerard Koreman en Rietje Buitenhuis werden 5de. 
Goed genoeg voor handhaving in de tweede klasse! 



In de Winter Competitie Tripletten gespeeld op zondag is in de eerste klasse door team LP2 
bestaande uit Cees de Heij, Michiel Stoop en André Woertman een 3de plaats behaald. 
 

 
 
In dezelfde klasse speelde LP3 Peter van Waaij, Tineke Walvis en Debby Cowan zich naar een 
verdienstelijke 6de plaats. Hierbij moet wel worden aangetekend dat Peter door medisch ongemak 
zich helaas gedurende de hele competitie heeft moeten laten vervangen. De invallers die zich 
hiervoor beschikbaar stelden waren Jan van Leijden en Norman de Wever. 
Tenslotte LP1 - Klaas Vonk, Hans van der Spek en Nabil Azimi behaalde een 10de plaats. 
 
In de tweede klasse deed zich precies hetzelfde probleem voor als op zaterdag, een te klein 
aantal teams voor een derde klasse, dus ook hier een A en B poule.  
 
In de promotie poule is LP6 - Hans Mooren, Wil van Lokven en Sonja van der Spek helaas op een 
10de plaats geëindigd. Dit is weliswaar de laatste plaats maar omdat het de promotiepoule bevat 
wordt er derhalve hierin niet gedegradeerd. 
 
In de degradatiepoule heeft LP4 - Mary Woertman, Henk Lacourt en Jorge Nogueira een 1ste 
plaats behaald. Dit team blijft zodoende volgend seizoen in de tweede klasse uitkomen. Echter 
LP5 - Hub. Schraven, Corrie Lacourt en Serdo Verbanac zijn in deze poule 8ste geworden en staan 
zodoende dus op een degradatie plaats. 
Echter gaat dit alleen plaatsvinden als er volgend seizoen een derde klasse komt. 
 
Désirée Schalk 



Notulen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, 
gehouden op woensdag 4 maart 2015 

 
 

 
Aanwezig:  volgens presentielijst 34 leden. 
 
Afwezig m.k.g. Tonnie Bakker, Piet Brand, Tiny Brand, Els Burksen, Bert Cornelissen, Hennie 

Elling, Tinie van Es, Annechien Hazewinkel, Ria Hulscher, Ineke Kessenich, Willeke 
van der Klaauw, Gerard Koreman, Jan van Lienden, Hannie van Lienden, Ben Te 
Marvelde, Nettie Siemons, Kasper Slappendel, Janna Slappendel, Ad Stenssen, 
Carel Textor, Ernie van Waaij, Elly van der Wel, Arna van de Weteringh 

 
1. Opening 
 
 De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. 
  
2. Vaststellen van de agenda 
 
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
 

 Hans leest de namen op van de leden die zich hebben afgemeld voor deze vergadering. 
 
4. Notulen van de Algemene Najaarsvergadering van 10 december 2014 
 
 Er zijn geen op/aanmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld. 
 
5. Jaarverslag secretaris 
 
 Wordt vastgesteld. 
 
6. Jaarverslag penningmeester 
 

 De resultatenrekening wordt besproken. De vragen hierop worden beantwoord door Cees 
de Heij. 

 
 Opgemerkt wordt, dat de reclame inkomsten op nul zijn gezet. Cees antwoordt hierop 

 dat dit klopt. Voorheen werd er door de secretaris een rekening gestuurd voor de 
reclameborden en dat is het afgelopen jaar niet gebeurd. Cees wil de bedrijven nu gaan 
bellen en proberen of hij ook het geld van vorig jaar nog kan innen. 

 
 In de vergadering van 10 december was de baropbrengst over het vierde kwartaal nog 

niet bekend. Dat is nu wel het geval. De baropbrengst is iets minder geworden. De reden 
hiervoor is o.a. dat er minder verhuur is geweest en minder toernooien. 

 Doordat er nu met munten gewerkt wordt kun je niet meer zien wat het winstpercentage 
per dag is. Dat wordt wel door enkele kantinemedewerkers gemist. 



 De voorzitter zegt, dat er een aparte kantinerekening is en dat die goed wordt 
bijgehouden. Hij zegt toe van de kantinecijfers de inkoop/verkoop apart op papier te 
 zetten. 

 Tevens zal op de resultatenrekening het kopje kantine omzet worden veranderd in 
 kantine resultaat. 
 
7. Verslag kascommissie 2014 
 
 Peter Sloothaak krijgt het woord om verslag uit te brengen over de kascontrole. 

 Op 17 februari heeft de controle plaatsgevonden. Er zijn door de kascommissie geen 
onregelmatigheden aangetroffen en de commissie heeft de cijfers goedgekeurd. 

 Zij stellen de leden van Les Pointeurs dan ook voor om het bestuur, en in het bijzonder de 
penningmeester, decharge te verlenen voor de financiële afwikkeling over het jaar 2014. 

 De penningmeester wordt bedankt voor de wijze waarop de boekhouding en beheer zijn 
uitgevoerd. 

 
8. Benoeming kascommissie 2015 
 

 Peter Sloothaak en Jacques van de Wijngaarden zitten nog 1 jaar in de kascommissie. 
 Ton van Dijk biedt zich aan als reserve commissielid. 
 
9. Bestuursverkiezing 
 

 Peter van Waaij en Désirée Schalk zijn aftredend en hebben zich herkiesbaar gesteld. 
 Er zijn geen nieuwe kandidaten aangemeld. 
 Peter en Désirée worden herkozen. 
 Peter stelt met nadruk, dat dit echt zijn laatste periode als voorzitter is. 

 Hij vraagt dan ook of een ieder wil nadenken om in de toekomst de nieuwe voorzitter van 
de vereniging te worden. 

 Het bestuur is er geen voorstander van om mensen van buitenaf aan te stellen. 
 Peter zal de komende periode ook mee gaan zoeken naar een opvolger. 
 Naast het boulen hebben wij ook nog wedstrijd en competitie sport. 
 De eventuele opvolger moet ook hierover voldoende kennis van zaken hebben.  
 
10. Verder in 2015 
 

 Wij zijn in de afgelopen jaren van de ereklasse naar beneden gegaan. Er zal geprobeerd 
worden hier weer verandering in te brengen. Op 28 maart gaan wij meedoen aan de 
kwalificatie nieuwe competitie NCc. 

 Ondertussen wordt er gekeken of wij meer mensen kunnen gaan trainen. 
 Rajen Koebeer is gestopt met het geven van trainingen en daar moet een vervanger voor 

gezocht worden. 
 Op dit moment vindt er een aantal series trainingen in gradaties plaats. Voor de jeugd 

hebben wij een beslissende rol binnen de NJBB. De nationale jeugdselecties moeten op 
een andere manier opgebouwd worden. Wij hopen de functie van Regionaal Petanque 
Centrum te blijven vervullen. 



 Binnen het reclamebeleid willen we iets gaan wijzigen. 
 Voor het blauwe clubblad in de plaats komt een nieuw boekje met een professioneler 

uiterlijk. 
 Waar wij ook aan gaan werken in 2015 is om meer sponsors aan te trekken.  
 

 Er zijn diverse zaken die de komende tijd en in de toekomst behandeld moeten worden. 
 
 Prioriteit nr. 1 is de verwarming. 

 Wij hebben ondertussen 10 jaar verwarming in de hal. Het is niet zo dat de ketel 
afgeschreven moet worden, maar er moeten enkele aanpassingen plaatsvinden. 

 Intussen zijn er een aantal offertes en mogelijkheden bekeken. 
 Gekozen is voor aanpassing van capaciteit door plaatsing van een aparte combiketel voor 

de kantine. De grote ketel zal dan gebruikt worden voor de hal. 
 In de hal komt er ook extra luchtverwarming bij. 

 Een totale investering voor de ketel en de luchtverwarming komt op een bedrag van ca. € 
3.200,00. Alle aanwezigen gaan akkoord met het alsnog agenderen van dit punt en met 
de gemelde investering. 

  
 Prioriteit nr. 2: 

 Wat wij ook willen realiseren in 2015 is aanpassing van de bar en het kookgedeelte. De 
afzuigcapaciteit is niet toereikend. 

 Er zijn plannen voor, maar niet definitief. 
 
 Prioriteit nr. 3: 

 Aanpassing van het buitengebeuren. Er ligt al een tijdje een plan om het terras te 
veranderen. Hier is ook nog geen definitief plan voor. Dit is gepland voor 2016/2017. 

 
 Het parkeerterrein verbeteren moet binnen de eigen middelen kunnen. 

 Hans van der Spek is vanmorgen bij Sportspectrum geweest en heeft daar verteld dat wij 
graag het parkeerterrein zouden willen laten verharden/asfalteren.  

 Hij heeft gevraagd of zij dat willen doen. Hierop is nog geen antwoord gekomen. 
 Er ligt ook een plan om op het parkeerterrein een vangrail te plaatsen, zodat er niet meer 

tegen de hal aangereden kan worden. 
 

 De hal heeft onderhoud nodig. De beplating wordt door de technische commissie in de 
gaten gehouden. 

 
 Als er mensen in dit pand nog aan het spelen zijn kan de verlichting aan blijven. Dus een 

 vriendelijk verzoek de verlichting niet vroegtijdig uit te doen. De lampen in de hal en 
buiten hoeven pas uit als de laatste speler de deur uit is. 

 
 Op de middagen is er al een eindtijd voor het spelen vastgesteld van 17.00 uur. 

 Om 16.30 uur kan er een laatste rondje besteld worden. Als de barmedewerker eerder 
naar huis moet, kan in overleg met een van de spelers die nog aanwezig is en een sleutel 
heeft, worden afgesproken dat die dan af zal sluiten. 

 
 Mensen van de technische commissie komen regelmatig tegen dat er stekkers uit 

stopcontacten worden gehaald. Een vriendelijk verzoek dit niet te doen. 
 De geluidsinstallatie moet namelijk altijd onder stroom staan. 



 Gevraagd wordt om niet aan spullen te komen die boven in de hokken liggen.  
 Er veranderen teveel spullen van hun plaats en zijn vaak niet meer terug te vinden. 

 
 Onze vereniging heeft sinds kort een nieuw hek met een slot erop. Er zijn sleutels 

beschikbaar die tegen een borgbedrag van € 5,00 uitgedeeld kunnen worden. 
 Iedereen binnen deze vereniging heeft recht op een sleutel. Na de vergadering kan men 

zich melden bij Hans van der Spek. 
 

 Binnen onze gelederen is een groep mensen die een reanimatiecursus hebben gedaan. 
Er is een herhalingscursus op 25 maart (deze is vol) en op 29 april. 

 Ook leden die zich voor het eerst op willen geven zijn welkom. Men kan zich bij Lucia 
Brouwers aanmelden. 

 
 Bij alle commissies kunnen wij mensen gebruiken. Spreek iemand op de baan aan om te 

vragen of hij/zij wil helpen. 
 

 Tineke Walvis vraagt of het clubblad ook digitaal geleverd blijft worden en hoe het dan 
gaat met de advertenties. Hub antwoordt hierop dat advertenties ook in de digitale versie 
komen te staan. Dat maakt voor de sponsors dus niets uit. 

 Opgemerkt wordt, dat wij dringend verlegen zitten om mensen die invulling aan het 
clubblad kunnen geven. 

 
11. Rondvraag 
 

 Cees de Jong zegt dat het nogal eens voorkomt dat er boules blijven liggen op de rand in 
de  hal. 

 De voorzitter geeft aan dat er een mogelijkheid is om de boules te laten registreren bij 
Peter Sloothaak en dat die database ook op de website beschikbaar is. 

 
 De voorzitter zegt dat er een zware 3 spots led verlichting is zoekgeraakt of gemaakt. 

Deze lag in de meterkast en is eigendom van een van onze leden. 
 Deze persoon is hier niet blij mee. Laat het even weten als een van u iets tegenkomt. 

 
 De voorzitter bedankt alle aanwezigen hartelijk voor hun tijd en inbreng. 
 
 Om 21.35 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 
 
 
 
 De voorzitter         de secretaris 



HENDRIK EN DE PSYCHIATER. 
 
 
'Ik heb een probleem, dokter. 
Iedere keer als ik naar bed ga, denk ik dat er iemand onder zit. 
Ik ben bang en ik denk dat ik gek word.' 
 
'Kom een jaar lang, drie keer per week, in behandeling bij mij, zegt de psychiater. 
Dan zullen we er wel in slagen om die angsten te bedwingen.' 
 
'Hoeveel rekent u?'  '50 Euro per bezoek.', antwoordt de psychiater. 
'Ik zal erover denken', zegt Hendrik. 
 
Zes maanden later treft de psychiater Hendrik toevallig op straat. 'Waarom ben je nooit meer langs 
gekomen voor behandeling van je angsten?' vraagt de psychiater. 
 
'Nou, 50 Euro per bezoek, drie maal per week en dat een jaar lang is een hele hoop geld voor een 
arme sloeber als ik. 
 
Een barkeeper genas me voor 10 Euro. 
En ik was zo blij dat ik me zoveel geld bespaard had dat ik een mooi nieuw autootje gekocht heb.' 
 
'Is het echt?    En hoe, als ik vragen mag, heeft die barkeeper je genezen?' 
 
'Hij zei me dat ik de poten onder mijn bed uit moest zagen! 

Er kan nu niemand meer onder!!!' 
 
 
 

UITSLAGEN: VERENIGINGS TEAM COMPETITIE. 
 
 
Bij de Verenigings Team Competitie (VTC), welke gedurende het winterseizoen elke maand één 
maal op een vrijdagavond wordt gespeeld, is ook de eindstand bekend. 
 
In de eerste klasse is LP1 bestaande uit de volgende spelers, Michiel Stoop, Hans van der Spek, 
Niek Knijnenburg, Mary Woertman, Edwin van Rooijen, Roby van Rooijen en Désirée Schalk 
geëindigd op een 5de plek.  
 

 



In de derde klasse was LP2 actief. Dit team bestaat uit de volgende spelers, Corry Lacourt, Sonja 
van der Spek, Arna van de Weteringh, Annechien Hazewinkel, Gerard Koreman, Hub. Schraven, 
Erik Vorstenbosch en Serdo Verbanac. 
 
Het gehele seizoen streden zei mee om de bovenste plaatsen. De laatste dag moest de beslissing 
brengen om promotie af te dwingen. 
 
 

 
 
 
Het team won nipt van LBF4 en zodoende werd hier een mooie 2de plaats behaald die recht geeft 
op een plekje in de tweede klasse.  
 
 
 
 
Hiermee zijn alle wintercompetities weer beëindigd en gaan wij ons voorzichtig opmaken voor het 
zomerseizoen. 
Wilt u op uw gemak nog eens alle uitslagen op een rijtje zien, kijk dan even op www.njbb09.nl 
 
 
Désirée Schalk 

http://www.njbb09.nl/


HEEL GEWOON IS OOK BIJZONDER…. 
Het animatietoernooi van 14 februari 

 
 
Al meerdere jaren organiseert Kees Boer maandelijks het animatietoernooi. 
Een toernooi dat is bedoeld voor clubleden die nooit (meer) een toernooi spelen en dat toch wel 
eens willen. 
De datum wordt ruim van tevoren aangekondigd, o.a. op de lichtbak in de kantine. 
Op 14 februari was het weer zover. Er hadden zich 49 mensen aangemeld. 
De indeling in de voor gelote partijen gebeurt handmatig. 
Je betaalt het deelnemersgeld € 1,50 en gooit daarna je naamkaartje omgekeerd op een dienblad. 
Kees geeft de naamkaartjes een nummer en deelt de partijen in. Ieder speelt drie partijen.  
Het is een gezellige drukte. Veel mensen zijn al aan het ingooien als we komen. 
Arna staat achter de bar en heeft het al druk. 
 
Nadat Kees het startsein heeft gegeven is het een gekrioel van jewelste bij het indelingsbord. 
Welk spelersnummer heb je gekregen? Welk nummer heeft de teamgenoot en tegen wie moet je 
spelen? Het duurt wel even voordat ieder die vragen beantwoord heeft en elkaar in de drukte heeft 
gevonden. Dan kan het spelen beginnen. 
Tussen de wedstrijden door heeft Kees het druk met het noteren van de wedstrijduitslagen. 
 
Na het spelen zit iedereen gezellig in de kantine met de pindaatjes en de zoutjes op de tafeltjes. 
De kroketten worden gebakken en vinden gretig aftrek. 
Ik zit lekker te borrelen met Els Burksen, Hannie van Lienden en Wil van Lokven. Daar heb ik de 
laatste partij mee gespeeld. Wil en Els waren voor Hannie en mij onverslaanbaar, dus die partij 
heb ik verloren. Wel heb ik de twee andere partijen gewonnen. 
 
Om half vijf zijn de wedstrijden gespeeld en de uitslagen bekend. Wim Verboom heeft de eerste 
prijs en wint een fles wijn. Cees de Jong wint de aanmoedigingsprijs. Dat is ook fijn want ook die 
wordt beloond met een fles wijn. 
Voor de tweede en derde ‘prijs’ worden naamkaartjes getrokken. Laat ik toch de fles rode wijn 
winnen? En Hannie de witte wijn? Hoe bijzonder is dat? 
 
Rond vijf uur gaat ieder met een welverdiende plak chocolade naar huis.  
Behalve Els Burksen, want haar chocolade hebben we met zijn allen bij een wijntje opgegeten…. 
 
Pnella van Beek 



EURO TOERNOOI 
 
Wim heeft de laatste paar maanden goede zaken gedaan en staat nu ruim bovenaan. Het zal 
moeilijk worden om die in te halen. De strijd vindt op dit moment plaats voor de plaatsen 2 t/m 4. 
Hieronder staat de tussenstand (t/m 26 februari 2015). 
Voor de digitale lezers: klik hier voor het volledige klassement (in Excel). 
 
Euro toernooi, tussenstand seizoen 2014-2015 
24 wedstrijden gespeeld, beste 12 tellen 

 
Naam Punten 1 

Gewonnen 
partijen 2 

1 Wim Verboom 81 uit 12 2,92 (2,35) 
2 Cees de Heij 58 uit 12 2,58 (2,09) 
3 Ahmad Nabil Azimi 56 uit 12 3,00 (2,25) 
4 Mohamud Mohamed Ali 56 uit 12 2,75 (2,47) 
5 André Woertman 45 uit 12 2,58 (2,33) 
6 Serdo Verbanac 41 uit 12 2,50 (2,00) 
7 Wim van Egmond 40 uit 12 2,33 (1,90) 
8 Erik Vorstenbosch 35 uit 12 2,25 (1,83) 
9 Henk Lacourt 30 uit 12 2,25 (1,90) 

10 Hans van der Spek 29 uit 12 2,17 (1,45) 
11 Bart Stokhuijzen 28 uit 12 2,33 (1,68) 
12 Albert Haak 27 uit 12 1,92 (1,85) 
13 Jan van Leijden 26 uit 12 2,08 (1,72) 
14 Karl Kliemert 25 uit 12 2,08 (1,57) 
15 Klaas Vonk 25 uit 12 2,08 (1,43) 
16 Gerard Koreman 22 uit 12 2,00 (1,27) 
17 Jan van Haastert 21 uit 12 2,17 (1,39) 
18 Daan Koolbergen 20 uit 12 2,25 (1,76) 
19 Tineke Walvis 20 uit 12 2,08 (1,48) 
20 John Jansen 20 uit 9 2,11 (2,11) 
21 Sonja van der Spek 18 uit 12 1,83 (1,60) 
22 Herman van Beek 18 uit 12 1,75 (1,40) 
23 Herman Soppe 18 uit 4 2,25 (2,25) 
24 Peter Sloothaak 17 uit 12 1,92 (1,92) 
25 Cor Burksen 17 uit 11 1,73 (1,73) 
26 Jorge Nogueira 16 uit 11 1,91 (1,91) 
27 Ernest Joosen 15 uit 12 1,83 (1,67) 
28 Hans Mooren 14 uit 12 1,92 (1,37) 
29 Mary Woertman 13 uit 12 1,75 (1,23) 
30 Kees Boekhout 13 uit 12 1,67 (1,11) 

 

1 Plaats 1 8 punten, plaats 2 6 punten, plaats 3 5 punten, plaats 4 4 punten, plaatsen 5-8 3 punten en plaatsen 9-16 1 
punt 
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 mailtje naar 
lp.eurotoernooi@xs4all.nl. 

Erik Vorstenbosch 

http://www.pointeurs.nl/lp/wp-content/uploads/Klassement2014-2015.xls
http://www.pointeurs.nl/lp/?p=1849
mailto:lp.eurotoernooi@xs4all.nl


ONGEVEER TOERNOOI 
 
 
Dit jaar deden er 20 teams mee, wat helaas niet zo erg veel was, maar toch is het een leuke dag 
geworden. Er deden 9 teams van Lp mee, de andere kwamen van andere verenigingen. 
 
We speelden 2 voorrondes, daarna was er een A en B poule van 8 en een C poule van 4. 
 
Er werd zo hard gestreden dat er veel partijen bij waren die erg lang duurden, zodat er zelfs 
iemand was die dacht er al 4 gespeeld te hebben, maar ja hij liep wel een partij achter. 
Het verzoek was dan ook dat hij gauw moest gaan spelen, maar die partij duurde ook 1½ uur. 
De winnaars [Pool A] waren het team: Marcel Stok/Sjaak Spruit. 
 

 
Foto’s Mary 

 
Van Harte Gefeliciteerd 
 
Ook wil ik de dames die de hele dag voor ons natje en droogje zorgden bedanken, want vaak 
worden die op het einde van de dag vergeten, of nog even snel vermeld. 
 
Dames mijn hartelijke dank voor de goede zorg! 
 
Mary Woertman 



Winnaars Pool B 
 

 
 
 

Winnaars Pool C 
 

 



Uitslag Ongeveer toernooi 22 februari 2015 
 
 

Poule A  

Plaats Team 

1 Marcel Stok / Sjaak Spruit 

2 Nabil Azimi / Cees de Heij 

3 Aart den Boon / Joao Guerreiro 

4 Wim Verboom / Jan van Leijden 

5 Chris v.d. Ven / Rajen Koebeer 

6 Hans v.d. Wouden / Charley Misset 

7-8 Bert Duits / Simon Duits 

7-8 Hans Cammeraat / Theo Wansink 

  

Poule B  

Plaats Team 

1 Edwin v. Rooijen / Zeger van Hunen 

2 Mohammud Mohamed Ali / Ernest Joosen 

3 Kees Schoonderwoerd / Hans Klaasen 

4 André Woertman / Norman de Wever 

5 Ron Bakker / Cor Kooij 

6 Jan v.d. Broek / Adrie de Maijer 

7-8 Peter Pronk / Paul de Kuyper 

7-8 Rebbeca Dekker / Jorel van Klaveren 

  

Poule C  

Plaats Team 

1 Menno van Drunen Littel / Roby van Rooijen 

2 Jeanette Schoonderwoerd / Peter Johan Ugen 

3 Arna v.d. Weteringh / Hub Schraven 

4 Gerrie de Heij / Leen de Water 

 
 



AKTIVITEITEN en TOERNOOI-AGENDA 2014 
 
 

Dag Datum  Spelsoort Melden 

 
April 

 

Zaterdag 04-04 Alphens Open  Doublet 10:00 

Zaterdag 11-04 Animatietoernooi 
 

Mêlee 13:00 

Zondag 12-01 NC / ZVC   

Vrijdag 24-04 Klaverjassen  20:00 

Zondag 26-04 NC / ZVC   

 
Mei 

 

Zaterdag 09-05 Animatietoernooi 
 

Mêlee 13:00 

Zondag 17-05 NC – ZVC   

Zaterdag 30-05 Fie Belder toernooi 
Mogelijkheid tot deelname BBQ 

 10:00 

 
Juni 

 

Zondag 07-06 NC / ZVC   

Zaterdag 13-06 Animatietoernooi 
 

Mêlee 13:00 

 
Juli 

 

Zaterdag 04-07 Boulestreek trofee voor besturen   

Zaterdag 11-07 Animatietoernooi 
 

Mêlee 13:00 

 
Augustus 

 

Zaterdag 08-08 Animatietoernooi 
 

Mêlee 13:00 

Zaterdag 29-08 Familiedag   

 
September 

 

Zondag 06-09 Alphenement   

Zaterdag 12-09 Animatietoernooi 
 

Mêlee 13:00 

Zaterdag 26-09 NCC   

     

 
 
 
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:   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 
    Zondagmiddag vanaf 14.00 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   Désirée 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 01-01-2015 

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 augustus 50% van jaarcontributie. 
      Lidmaatschap na 1 november nihil bij betaling volgend jaar. 

Donateurs:    Minimale bijdrage per gezin: €  12,50 per kalenderjaar. 


