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De verenigingsgegevens vindt u op de binnenzijde van de kaft. 
 
 
 
 
 
 

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

Vrijdag 25 september 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  is het nieuwe mailadres!!! 
 
 pointeursnieuws@telfort.nl   komt daardoor nu te vervallen. 
 
 
 
 

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’s toernooien: Mary, van enkele foto’s is niet bekend wie ze gemaakt heeft. 

mailto:pointeursnieuws@pointeurs.nl
mailto:pointeursnieuws@telfort.nl


VAN DE VOORZITTER: 
 
 
Het kabbelt allemaal een beetje voort.. Dit is de periode dat veel van onze leden op vakantie zijn, 
de boot uitlaten of iets dergelijks. De middagen en avonden zijn daarmee een stuk rustiger en het 
beschikbare speelterrein dus groter… Maar ook de kantinemedewerkers hebben daardoor niet al 
te veel te doen en die willen juist inschenken, kroketten bakken, de afwas doen en al die 
broodnodige activiteiten welke bij een bardienst horen. Nu kan ik iedereen vragen om wat vaker te 
komen, maar met name uw voorzitter heeft wat dat betreft een spreekwoordelijke halve boterberg 
op zijn hoofd! Dus die vraag stel ik u niet… 
 
Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering is besloten om akkoord te gaan met het 
investeren in aanpassingen aan de verwarmingsinstallatie. De mannen van de technische 
commissie zijn reeds bezig met de voorbereidingen om de installatie uit te breiden naar separate 
voorzieningen voor kantine en hal. Weer een grote klus waarmee onze techniekers de club een 
warme dienst voor de herfst/winter bewijzen! 
 
Ook op andere terreinen wordt er volop gevrijwilligd (als u begrijpt wat ik bedoel). Of het nu op het 
gebied van onderhoud of bij wedstrijdzaken is, leden zetten zich in voor uw vereniging. En dan 
kan ik alleen maar hopen dat iedereen dat ook weet te waarderen, ook al gaat niet altijd alles naar 
een ieders zin.  
 
Waar we tijdens de algemene ledenvergadering ook tegenaan liepen, is het gebrek aan aanwas 
van adverteerders en/of sponsors. Iets waar we een oplossing voor moeten zoeken. Indien u een 
idee hebt, een oplossing weet, een ondernemende (schoon)zoon- of dochter hebt, of u in wilt 
zetten voor sponsorwerving, laat het ons weten.  
 
Voor veel leden is het een ‘ver van mijn bed’ gegeven, maar onze vereniging is actief lid van de 
NJBB. Met name in de competities en verenigingsondersteuning speelt de NJBB een actieve rol 
voor onze leden, waarbij overigens ook een aantal Alphense leden vrijwillig werkzaam zijn voor 
deze bond.  
In de komende jaren zal er een hoop veranderen in de bondstructuur en het aanbod van 
competities, waarbij voor dat laatste met name gezocht wordt naar nieuwe vrijwilligers. De nieuwe 
competitie kent straks nog maar één soort functionaris, namelijk de scheidsrechter. 
Deze zal, naast de bekende scheidsrechterstaken, ook de wedstrijdformulieren etc. gaan beheren. 
(Voor de VTC spelers een bekend gegeven). Mocht u zich willen laten opleiden tot scheidsrechter, 
laat het ons alvast weten. De scheidsrechtersopleiding staat bovenaan het lijstje van prioriteiten 
van de NJBB.     
 
Tenslotte, even een blik naar de komende maanden; Ik weet dat het pas juni is, maar voor veel 
mensen is vroegtijdig in de agenda noteren een hobby geworden, dus bij deze: 
Onze familiedag staat gepland voor zaterdag 29 augustus, terwijl het jaarfeest op 12 september 
gehouden zal worden met het animatietoernooi.  
 
Ik wens u allen een bijzonder mooie zomer en heel veel bouleplezier! 
 
Peter van Waaij 

  



VAN DE REDAKTIE 
 
 
Hij is er dan toch nog gekomen, dit clubblad bedoel ik dan. 
Volgens de planning had het clubblad in juni op de baan moeten liggen. Door het A4-formaat is de 
aanvoer van kopij belangrijker geworden, om een zinvol blad te kunnen maken. Met een mooie 
kaft met 2 a 3 binnenbladen slaan we de plank mis, zeker gezien de kosten. Voor mijn vakantie 
was er te weinig binnen gekomen. Onze kopij-leveranciers hebben zich de afgelopen tijd erg 
ingespannen met dit resultaat. 
Het liefst plaats ik de artikelen in chronologisch volgorde. In verband met de drukkosten lukt dat 
niet altijd meer. Om die reden staat de agenda ook niet meer op zijn vaste plaats, achterin. Door 
hem te verplaatsen lukt het beter om de binnenbladen met kleurenfoto’s efficiënter te vedelen. 
Het levert ook wel weer een mooie test op, wie lezen het blad helemaal?    
   Hub. 

 
 
 
 
 
 
 
 

GROTE CLUB ACTIE 2015 
  
  
Beste boules vriend(in), 
 
Evenals vorig jaar heb ik de uitvoering van de actie weer op mij genomen. 
Over jullie deelname heb ik reeds eerder bericht en bedankt. 
De opbrengst voor onze club bedroeg zo’n 600 euro maar helaas niemand van de deelnemers 
werd verblijdt met een  prijs, behalve Tinie  die toch maar mooi een bloemetje scoorde. 
Maar over het totale resultaat wil ik het even met jullie hebben: enige maanden geleden was ik op 
bezoek bij een zustervereniging met minder leden maar met een hogere opbrengst, ik werd jaloers 
bijna 900 euro was hun opbrengst. Dat is toch geld. 
 
Dit heeft mij aan het denken gebracht (probeer ik wel eens meer) om ons resultaat  op te voeren. 
Zoals het tot nu toe gegaan is kwam de opbrengst in de algemene pot van onze club terecht, maar 
daar gaan we verandering in brengen. 
De opbrengst van de loten wordt nu apart gehouden en bestemd voor het opbouwen van een 
nieuwe sportkledinglijn. Onze penningmeester zal dit in de boeken zo opnemen. 
Een nieuw sporttenue is dit nodig?  Het antwoord is ja, de nu bestaande tenues zijn hier en daar al 
aan het slijten en een aantal kleinere maten zijn niet meer leverbaar. Hierdoor is vervanging niet 
meer mogelijk en ook nieuwe leden, niet vallend onder de XL of XXL, geen kleding meer kunnen 
verkrijgen. 
 
Zoals jullie wellicht  weten kan Peter niet meer onderhandelen en handelen over nieuwe 
sportkleding. Dit houdt in dat we als wij ons in een nieuw jasje willen steken wij dan een nieuwe 
"garderobe” aan dienen te schaffen en dat kost veel geld. 
 
Het is dan ook om die reden dat ik vriendelijk maar dringend aan jullie vraag: koop meer loten het 
komt onze club dus ons zelf ook ten goede. 
 
Bij voorbaat veel dank 
Hans m 
  



EURO TOERNOOI 
 
Er begint zich een duidelijke top 3 af te tekenen. Nou ja, een top 2 dan – op de derde plek zie ik 
nog meerdere kanshebbers. Maar goed, er zijn nog 10 wedstrijden te gaan, dus ik kan het ook mis 
hebben. 
Hieronder staat de tussenstand (t/m 18 juni 2015). 
Voor de digitale lezers: klik hier voor het volledige klassement (in Excel). 
 
Euro toernooi, tussenstand seizoen 2014-2015 
39 wedstrijden gespeeld, beste 20 tellen 

 
Naam Punten 1 

Gewonnen 
partijen 2 

1 Wim Verboom 118 uit 20 2,85 (2,40) 
2 Ahmad Nabil Azimi 102 uit 20 2,90 (2,32) 
3 Mohamud Mohamed Ali 86 uit 20 2,65 (2,39) 
4 Cees de Heij 79 uit 20 2,55 (2,00) 
5 Serðo Verbanac 78 uit 20 2,60 (2,08) 
6 Wim van Egmond 71 uit 20 2,40 (1,91) 
7 Erik Vorstenbosch 65 uit 20 2,50 (1,89) 
8 André Woertman 58 uit 20 2,40 (1,93) 
9 Hans van der Spek 44 uit 20 2,00 (1,41) 
10 Bart Stokhuijzen 43 uit 20 2,30 (1,76) 
11 Jan van Leijden 43 uit 20 2,15 (1,88) 
12 Klaas Vonk 43 uit 20 2,00 (1,44) 
13 Henk Lacourt 40 uit 20 2,15 (1,67) 
14 Karl Kliemert 40 uit 20 2,05 (1,53) 
15 John Jansen 40 uit 14 2,29 (2,29) 
16 Tineke Walvis 39 uit 20 2,05 (1,55) 
17 Ernest Joosen 39 uit 20 1,95 (1,63) 
18 Gerard Koreman 34 uit 20 2,00 (1,34) 
19 Sonja van der Spek 32 uit 20 1,85 (1,64) 
20 Albert Haak 32 uit 20 1,75 (1,48) 
21 Jan van Haastert 31 uit 20 2,10 (1,43) 
22 Adrie de Maijer 27 uit 20 1,60 (1,16) 
23 Veroni van Haastert 26 uit 20 1,80 (1,30) 
24 Peter Sloothaak 24 uit 18 1,72 (1,72) 
25 Hans Mooren 23 uit 20 1,75 (1,31) 
26 Cor Burksen 22 uit 17 1,71 (1,71) 
27 Daan Koolbergen 21 uit 20 1,75 (1,67) 
28 Mary Woertman 21 uit 20 1,70 (1,19) 
29 Herman van Beek 21 uit 20 1,65 (1,48) 
30 Rietje Buitenhuis 21 uit 20 1,60 (1,33) 

 

 

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


NJBB ZAKEN: 
 
 
Tijdens de voorjaarsvergadering van de NJBB (30 mei 2015) is een belangrijk onderdeel van het 
meerjarenbeleidsplan aangenomen:  De aanpassingen (op grote lijnen) van de bondsstructuur. 
Met deze aanpassingen zal de huidige laag tussen vereniging en centrale bondsorganen 
veranderen van (de huidige) afdelingen, met een gekozen afdelingsbestuur en een direkte 
vertegenwoordiging van de verenging in de bondsraad, in een districtsteam, wat vooral 
uitvoerende taken zal kennen.  
 
Het aantal districten in Nederland is nog niet vastgesteld, maar het is de bedoeling om deze 
(geografisch) dichtbij de verenigingen te houden. 
 
Gaat dit grote veranderingen inhouden voor de vereniging? Ja en nee! 
Met name de huidige afdelingscompetities zullen gewoon georganiseerd blijven worden, maar 
vooral de besluitvorming is in een ander vat gegoten. 
 
Tot op heden waren de verenigingen gewend om al-dan-niet in te stemmen met voorstellen voor 
de bondsraad, tijdens de afdelingsvergaderingen. Dit gaat vanaf 2017 op een andere manier; De 
verenigingen krijgen op voorhand de mogelijkheid om mee te praten over beleidsvoornemens etc. 
tijdens ledenraadplegingen, waarna de resultaten van deze ledenraadplegingen door o.a. 
districtscoördinatoren en bondsraadsleden in een zogenaamd strategisch beraad worden 
doorgelicht. De besluitvorming ligt vervolgens bij de bondsraad.  
 
Hiermee wordt voorkomen dat er in een krappe periode (tussen afdelingsvergadering en 
bondsraadvergadering) eventueel gewenste aanpassingen op voorstellen moeten worden 
geformuleerd en uitgedragen bij andere afdelingen (om aan een gewenst mandaat voor een 
amendement te komen), terwijl de verenigingen aan de voorkant al de mogelijkheid tot inspraak 
hebben. 
 
De vertegenwoordiging van de verenigingen naar de bondsraad is in een andere vorm gegoten: 
de verenigingen kunnen voortaan kiezen voor bondsraadsleden uit een kandidatenlijst. Deze 
bondsraadsleden worden steeds voor een periode van drie jaar gekozen. Hiermee wordt naar 
verwachting een professionelere bondsraad actief ( in de huidige vorm zijn helaas vaak slechts 
een paar vertegenwoordigers van afdelingen verbaal bij machte om een actieve rol te spelen). 
 
Voor de nieuwe competitie (De Nationale Clubteamcompetitie Pétanque, oftewel NCP) is het 
reglement voor de pilot door de bondsraad aangenomen. Dit reglement is vooral gebaseerd op de 
deelname op landelijk niveau en wordt voor de invoering van de gehele competitie nog aangepast 
naar regionale eisen. Zo zal o.a. de samenstelling van de teams (verplichting van mannen en 
vrouwen in een team) en de grootte van de poules nog wel eens kunnen verschillen van de 
huidige regelgeving voor de pilot. De werkgroep Competitie van de NJBB probeert juist op lagere 
niveaus de regelgeving zo simpel mogelijk te houden, onder het motto: denk niet in beperkingen! 
 
Voor meer informatie over deze ontwikkelingen binnen de NJBB kunt u terecht bij Peter: 
peter.van.waaij@gmail.com 

mailto:peter.van.waaij@gmail.com


INTERNE COMPETITIE DOUBLET 
Eindstand april 20015 

 
 
Van de nieuwe opzet voor het clubkampioenschap is geen verslag binnengekomen, maar wel 
onderstaande foto. 
 
André en Cees nog van harte gefeliciteerd. 
 

 



VERSLAG VAN DE VAKANTIE NAAR KOPERICH [DUITSLAND] 
2 tot en met 9 mei 

 
 
Dit jaar was ons groepje uitgebreid met nog 2 koppels, waaronder Klaas/Gerie; Hans /Sonja; 
Jacques/Lenie; Nell/Ton; Corrie/Henk en André/Mary. 
Op 2 mei vertrok iedereen op eigen gelegenheid naar de vakantie bestemming. De reis was voor 
eenieder goed verlopen.  
 
Nadat ieder koppel zijn caravan kreeg toegewezen konden we de camping verkennen. 
Het was een kleine camping maar wel gezellig. ’s Avonds kregen we in de blokhut [kantine] een 
kopje koffie aangeboden en de uitleg over ons verblijf aldaar. Daarna kon eenieder zich 
voorstellen en iets over zich vertellen en kregen we een naambordje die je de hele week met 
spelen kon dragen zodat men beter de namen kon onthouden. 
 

 
Op de 

dinsdag na, was er voor wie wilde een toernooitje, met elke dag een andere opzet, van mélee tot 
triplet. Er werd sportief en toch wel fanatiek gespeeld. Ook kregen we tijdens de wedstrijden van 
de beheerder koffie of thee aangeboden wat natuurlijk heerlijk was en ja ook met wat lekkers erbij. 
 
Iedere avond was er na de wedstrijden de uitslag en de prijsuitreiking in de blokhut. 
Wat wel heel erg leuk was, was dat degene die verloor met 0-13 ook inderdaad de Fannie moest 
kussen. Wat natuurlijk onder veel gelach gedaan werd, zoals te zien is op sommige foto’s 



    
 
In deze week vielen ook 2 verjaardagen van onze leden, dat was dus dubbel feest en vroeg 
zingen natuurlijk. 
Op donderdag begon onze wedstrijd om 14.00 u en zijn we ‘s morgens naar Diekirch [Luxemburg] 
geweest. Deze avond werden er ook nog wedstrijden gespeeld. 
 

Andere avonden waren 
we vrij en hadden we 
het best gezellig onder 
elkaar. 
Als de mannen 
voetballen gingen 
kijken, ja dan gingen de 
vrouwen een potje 
keeze. 
Wil je vals leren spelen 
dan kun je dat van 
sommige dames goed 
leren hoor. 
Er zijn veel lachtranen 
gevallen. 
 
 
Ja en dan de laatste 
avond kregen we een 
diner aangeboden door 
de campingbeheerder. 
Na afloop van het diner 

was er nog een gezellige en laatste prijsuitreiking, over het totaal aantal gewonnen wedstrijden. 
We kregen nog een leuk aandenken van de camping, een mooie paraplu. 
Ja en dan is de week weer om en iedereen gaat naar huis, na uitgezwaaid te zijn door de 
gastvrouw en gastheer. 
Een aantal gaan er weer heen in september en die kijken er alweer naar uit. 
Tot zover een kort verslag van een hele leuke gezellige week. 
 
Mary 
  



Nog wat extra foto’s: 
 

 
 

 
 

 



IK BEN ER WEER! 
 
 
Na enige tijd dubben, van zal ik wel of nog niet, moest ik de knoop doorhakken en lag ik 24 maart 
op de operatietafel in Leiderdorp voor het vervangen van mijn heup. 
 
Ik vond het een wonderlijke ervaring dat je na even “weg” geweest te zijn, aan de buitenkant 
alleen een klein verbandje ziet en toch weet dat daar binnen inmiddels een nieuw scharnier 
geplaatst is. Voor zo’n ingreep verwacht je daar toch meer van te moeten voelen, dan het geval is. 
Gelukkig is dat zo gebleven en mocht ik na twee dagen naar huis om daar verder te herstellen. 
 
En dan begint het rondjes lopen door de wijk: steeds een stukje groter, waarbij je alle scheurtjes in 
de tegels ontdekt. Ik kreeg wel een compliment dat ik lange tijd niet zo netjes rechtop heb gelopen 
als die zes weken met twee stokken! 
Zoals velen inmiddels hebben geconstateerd, heb ik toch maar gekozen voor het gemak en de 
stokken de deur uitgedaan.  
 

 
Hoewel alles nu weer enige tijd gelden is en ik weer het spel heb kunnen hervatten, wil ik toch 
jullie allen en in het bijzonder de “lief en leed commissie”, nog bedanken voor de fraaie bos 
bloemen en de kaart met beste wensen die ik van jullie mocht ontvangen en die geruime tijd onze 
kamer mochten sieren. 
Lang leve Les Pointeurs! 
 
Met hartelijke groet,  
Peter Sloothaak  



HOE ZIT HET OOK AL WEER? 
Erik Vorstenbosch 

 
Als wedstrijdleider krijg ik af en toe updates van de bond over wijzigingen in reglementen. Dit gaat 
vaak om de wat meer technische zaken, die voor jullie als spelers niet zo relevant zijn. 
Maar soms zijn het zaken over het spel waar we allemaal wel eens mee te maken hebben. 
Hieronder heb ik een aantal zaken letterlijk overgenomen uit deze updates (SWeetjes nummer 1 
van februari 2015 en nummer 2 van april 2015). 
 
 
Niets aan het terrein veranderen 
 
In principe mag er, gedurende de gehele partij, niets aan het terrein worden veranderd. Een partij 
is begonnen direct na het tossen. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Dit zijn: 

 iedere speler mag, voorafgaand aan het gooien van een boule, één inslag van een eerder 
geworpen boule dichtmaken (nergens staat in de reglementen dat de eerder gespeelde boule 
uit dezelfdepartij moet zijn. 

 na het trekken van een cirkel is men verplicht om "oude" cirkels in de nabijheid van de nieuwe 
cirkel te verwijderen, om verwarring te voorkomen 

 spelers mogen but en boules markeren, het is daarnaast toegestaan en ook verstandig om 
zulke bewust aangebrachte veranderingen van het terrein weer weg te halen wanneer deze 
niet meer nodig zijn, om verwarring later te voorkomen 

Buiten de genoemde drie uitzonderingen geldt dus altijd de hoofdregel: er mag niets aan het 
terrein worden veranderd. Tussen twee werprondes in mag dus alleen degene die de eerste boule 
van de volgende werpronde gaat gooien (of een van zijn medespelers) één inslag dichtmaken. De 
andere spelers mogen slechts hun boules oprapen en toekijken. 
 
Een partij is begonnen direct na het tossen. Dus nadat een equipe de toss heeft gewonnen en 
kiest voor een terrein, mag dit terrein niet geëgaliseerd worden. 
De vraag is nu; mag er dan ook niet worden ingegooid? In letterlijke zin zou dit niet mogen, maar 
in letterlijke zin zou je ook niet over zo’n terrein mogen lopen. De uitspraak is gedaan vanwege het 
feit dat veel spelers denken dat je voordat het but voor de eerste maal wordt uitgeworpen, het 
terrein eerst mag egaliseren. Dat mag dus niet, maar je 
mag wel ingooien en er overheen lopen. 
 
 
Oefenen tijdens een partij 
 
Over oefenen tijdens een partij is hieronder de letterlijke tekst van de rubriek ‘Veelgestelde vragen’ 
overgenomen. Het onderwerp is van belang omdat scheidsrechters verschillend omgaan met deze 
regel. De tekst luidt als volgt. 
Het gebeurt regelmatig dat mensen klagen over iemand die, op de baan naast hem, aan het 
oefenen is. Is dat oefenen verboden? 
Lag het maar zo simpel! Tireren (of plaatsen) oefenen is namelijk niet per definitie verboden: het 
maakt groot verschil wie er aan het oefenen is. Artikel 17 van het ISP verbiedt het de spelers om 
tijdens een partij te oefenen. Zij mogen een speler, als hij zijn boule gaat werpen, trouwens op 
geen enkele wijze afleiden (artikel 16). Ook toeschouwers moeten, als iemand zijn boule gaat 
gooien, stil zijn (artikel 16). Van deelnemers aan het toernooi die even geen partij aan het spelen 
zijn wordt echter nergens gezegd dat ze niet mogen oefenen. 
 
Dat is dan ook niet verboden, zelfs als dat oefenen gebeurt op een baan vlak naast één waar nog 
wordt gespeeld. Want zeg nou zelf: als op de baan naast u gewoon nog een partij aan de gang is, 
laat u zich daardoor toch ook niet afleiden? 
Dan wacht u hoogstens af en toe even, uit beleefdheid, als u in elkaars vaarwater dreigt te komen. 
 



Natuurlijk kan de organisator van een toernooi, de wedstrijdleider of de scheidsrechter altijd 
verordonneren dat het oefenen van tireren niet mag, of in een aparte bak moet gebeuren, maar in 
principe mag iemand die even geen partij hoeft te spelen gewoon oefenen. Dat hoort erbij. 
Wat kunt u doen als het echt heel hinderlijk wordt? 
U zou eens kunnen beginnen met de tireur gewoon te vragen ermee op te houden. Vaak heeft 
deze niet eens in de gaten dat iemand anders er last van heeft, en houdt hij er direct mee op. Niet 
op grond van een regel, maar uit respect voor degenen die nog aan het spelen zijn. 
En als zo iemand er dan toch mee doorgaat, dán zou u de scheidsrechter kunnen roepen. Deze 
mag de tireur verplichten ermee op te houden, als hij ook vindt dat het erg hinderlijk is. Maar niet 
omdat het verboden zou zijn! 
  
Niet gemarkeerde boules terugleggen 
 
Nee, niet altijd. Of dit moet dan wel mag is afhankelijk van de reden waarom de boule teruggelegd 
wordt. Er zijn verschillende artikelen in het internationaal spelreglement petanque waarin sprake is 
van het terugleggen van de boule. Deze worden hieronder één voor één behandeld. 
 
Artikel 18 Ongeldig geworden boules 
Een boule is ongeldig zodra hij op niet–toegestaan terrein terechtkomt. Als de boule vervolgens op 
het terrein terugkomt, wordt hij meteen uit het spel genomen, en alles wat hij na het overschrijden 
van de uitlijn heeft verplaatst wordt op zijn oorspronkelijke plaats teruggelegd. 
Artikel 18 gaat over boules die worden verplaatst door een terugkerende boule die eerst uit was. 
Een volgens dit artikel verplaatste boule moet dus altijd, zo nauwkeurig mogelijk, op zijn plaats 
worden teruggelegd, ongeacht of deze was gemarkeerd. 
 
Artikel 21 Verplaatste boules 
Als een stilliggende boule door bijvoorbeeld de wind of de helling van het terrein verplaatst wordt, 
wordt hij teruggelegd op zijn oorspronkelijke plaats. Dit gebeurt ook als de boule per ongeluk 
verplaatst wordt door toedoen van een speler, de scheidsrechter, een toeschouwer, een dier of 
enig bewegend voorwerp. 
Om onenigheid te voorkomen moeten spelers de plaats van de boules markeren. Protesten met 
betrekking tot niet–gemarkeerde boules worden niet in overweging genomen. 
Artikel 21 gaat over alle van buiten komend onheil. Een volgens dit artikel verplaatste boule moet 
dus altijd, zo nauwkeurig mogelijk, op zijn plaats worden teruggelegd, ongeacht of deze was 
gemarkeerd. Het markeren is in dit artikel opgenomen als dringend advies, niet als verplichting. 
Wordt er een scheidsrechter bijgehaald omdat men er samen niet uitkomt, dan kijkt deze immers 
naar de markeringen of, bij ontbreken van markeringen, naar de ligging van de boules op dat 
moment. 
 
Artikel 22 Werpen van andermans boules 
Een speler die met een boule van een ander speelt, krijgt een officiële waarschuwing. Ingeval van 
herhaling in de loop van de partij wordt de boule van de speler die de fout maakte ongeldig 
verklaard, en alles wat als gevolg daarvan is verplaatst, wordt op zijn oorspronkelijke plaats 
teruggelegd. 
Artikel 22 gaat over specifieke strafwaardige acties van spelers. Een volgens dit artikel verplaatste 
boule (of but) moet dus altijd, zo nauwkeurig mogelijk, op zijn plaats worden teruggelegd, 
ongeacht of deze was gemarkeerd. Dit kan worden gezien als een extra straf (die verder bestaat 
uit het ongeldig verklaren van de gespeelde boule). 
  



Artikel 23 Onreglementair gespeelde boules 
Een boule die in strijd met de regels wordt geworpen is ongeldig en alles wat als gevolg daarvan is 
verplaatst, wordt op zijn oorspronkelijke plaats teruggelegd, mits deze was gemarkeerd. De 
tegenstander mag echter de voordeelregel toepassen en de worp alsnog geldig verklaren. 
Artikel 23 tenslotte gaat over andere onreglementaire acties van spelers. Een volgens dit artikel 
verplaatste boule (of but) mag dus worden teruggelegd, maar alleen als deze was gemarkeerd. Zo 
niet, dan blijft het op de nieuwe plaats liggen. 
 
 
Zoals u ziet zijn de regels onduidelijk, en niet bepaald consequent. Niettemin heeft de 
Reglementencommissie bepaald dat zij zoals hierboven weergegeven moeten worden toegepast. 
Zij heeft hier gekozen voor een letterlijke lezing van het internationaal spelreglement petanque. 
 
 
Niet gemarkeerde buts terugleggen 
 
Naast de regels voor het terugleggen van boules, zijn er ook regels voor het terugleggen van het 
but. Allereerst gelden de regels van artikelen 22 en 23 ook voor boules. Daarnaast zijn er nog 
artikelen 11 en 14. Deze worden hieronder nader beschouwd. 
 
Artikel 11 Verborgen of verplaatst but 
Als het but in beweging komt, bijvoorbeeld door de wind of de helling van het terrein, of per 
ongeluk door de scheidsrechter, een speler, een toeschouwer, een boule of een but uit een 
andere partij, een dier of enig bewegend voorwerp wordt verplaatst, wordt het teruggelegd op zijn 
oorspronkelijke plaats, mits deze was gemarkeerd. 
Om onenigheid te voorkomen moeten spelers de plaats van het but markeren. Protesten met 
betrekking tot niet–gemarkeerde buts en boules worden niet in overweging genomen. 
Artikel 11 gaat over alle van buiten komend onheil. Een volgens dit artikel verplaatst but moet dus 
worden teruggelegd, maar alleen als het was gemarkeerd. Zo niet, dan blijft het op de nieuwe 
plaats liggen. 
 
Artikel 14 Tegengehouden but 
Als het but, na te zijn weggeschoten, door een speler die zich bevindt op toegestaan terrein wordt 
tegengehouden of van richting veranderd, heeft zijn tegenstander de keuze uit: 
a. het but te laten liggen op zijn nieuwe plaats; 
b. het but terug te leggen op zijn oorspronkelijke plaats; en 
c. het but neer te leggen in het verlengde van de lijn van zijn oorspronkelijke naar zijn nieuwe 

plaats, op ten hoogste 20 m afstand van de cirkel (15 m voor jongeren), en zo dat het zichtbaar 
is. 
 

Om b. of c. te kunnen kiezen moet de plaats van het but tevoren gemarkeerd zijn geweest. Als dat 
niet het geval is, blijft het but liggen op zijn nieuwe plaats. 
Artikel 14 gaat over buts die door een speler worden tegengehouden. Een volgens dit artikel 
tegengehouden but mag dus worden teruggelegd, maar alleen als het was gemarkeerd. Zo niet, 
dan blijft het op de nieuwe plaats liggen. 
  



 
 
 
 
 

EINDUITSLAG KLAVERJASSEN 
Seizoen 2014 – 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESTE KAARTVRIENDEN 
 
 
Wij willen op 25 sept 2015 weer starten met onze 
klaverjasavonden. Aanvang 20.00 u. 
 
Bent u verhinderd op een kaartavond meld u dan wel even af, 
bij Willeke of Hans of Mary. 
 
Dan kunnen we op tijd beginnen en hoeven wij niet te bellen. 
Zet 25 september alvast in de agenda, de volgende datums 
krijgt op die avond. 
 
Tot ziens; het Klaverjascomité 

Jan v.Haastert 40846

Arna v.d. Weteringh 38443

Hans vd. Spek 38395

Margriet Stokhuizen 37728

Sonja v.d. Spek 37223

Nel v Luik 37008

Henk Koster 36970

Ad Stensen 36330

Willeke vd. Klaauw 36034

Hub Schraven 35538

Ria Hulscher 35299

Bart Stokhuijzen 35281

Veroni v. Haastert 35074

Bert v Luik 33982

Tini van Es 33736

Hans Mooren 33343

Nell v. Dijk 32958

Mary woertman 32023

Rob Borstje 31690

Rietje Buitenhuis 31552

Gerard Korenman 31218

Janny Hebly 31060

Wim Verboom 30283

Els Kliemert 29749

Cees de Heij 29574

Pieter Driessen 27279

Dorien Nagelmaker 27137

Norman de Wever 27020

Astrid de Wever 26589

Ria Nieudorp 26123

Tiny Brand 25630

Annechien Hazewinkel 25503

Fie Smolenaars 25027

Gerrie de Heij 24619

Karl Kliemert 24561

Cor Burksen 24533

Ton v.Dijk 23504

Tony Bakker 23457

Bert Remmerswaal 22953

Loes Swiers 21577

Els Burksen 21457

Piet Wijfje 19079

Lenie Wijfje 18162

Mien Vogelaar 12023

Leen de Water 8898

Ronald Koster 4772

Nel Kerkvliet 4174

Leen Wortman 3817

Cees v. Leijden 0

José v. Leijden 0



GEZOCHT: 
Leden die zich in willen zetten voor een actieve rol als: 

 
 

Scheidsrechter (niveau 2 of 3) 
 

(Met name) voor de nieuwe Nationale Clubteam competitie Pétanque (NCP), welke 
voor onze vereniging van start zal gaan vanaf september 2016, is Les Pointeurs op 
zoek naar leden die zich willen laten opleiden als scheidsrechter. 
 
In de rol van scheidsrechter leidt de scheidsrechter de wedstrijden welke op het 
terrein van Les Pointeurs gespeeld zullen worden (de thuiswedstrijden). De 
wedstrijden bestaan uit steeds drie partijen per ontmoeting en zullen voornamelijk op 
zaterdagmiddag / zondagmiddag worden gespeeld. 
 
Wat wordt er van een scheidsrechter verwacht? 
Naast inzicht in het spel en de daarbij horende spelregels en etiquette, is ook het 
sociale aspect een belangrijk iets. Het om kunnen gaan met mensen! 
Tenslotte dient een scheidsrechter een redelijk vast hand (meten!) te hebben. 
 
De opleiding scheidsrechter zal (naar verwachting) starten in de eerste maanden van 
2016. 
 
Indien u interesse hebt in het volgen van de opleiding scheidsrechter kunt u contact 
opnemen met Henk Lacourt of Peter van Waaij. 
 
 
 

 
 
 

GEZOCHT: 
Leden of geïnteresseerden die zich in willen zetten voor een actieve rol in de 

 
 

werving van sponsors / adverteerders / fondsen 
 

Hebt u een locale/regionale achtergrond en kent u de ondernemers in Alphen en 
omgeving; Bent u op ander gebied betrokken (geweest) bij een netwerk van 
ondernemers, of hebt u in uw familie/vrienden/kennissenkring ondernemers die een 
actieve rol als sponsor/adverteerder zouden kunnen spelen? 

 
Wilt u meewerken / meedenken in de manier(en) van fondsenwerving? 

 
Laat ons niet langer op u wachten! 

 
Uw reactie kunt u direct bij elk bestuurslid kwijt, 

of per email: peter.van.waaij@gmail.com 

mailto:peter.van.waaij@gmail.com


CLUBONTMOETING MET “GEMERT de BOULES” 
Peiling belangstelling. 

 
 
Omdat Arna en ik nu zeer regelmatig in Brabant vertoeven en het Boulen bij willen houden, spelen 
we ook in Gemert. Sterker nog, we zijn daar tweede lid geworden bij Gemert de Boules. 
 
Gemert de Boules is een bloeiende vereniging met zo’n 90 leden, in leeftijd variërend tussen de 
16 en 75 jaar. Ze zijn 01-08-1985 opgericht, dus 2015 is een jubileumjaar. 
 
Ze delen een clubgebouw “De Drie Ster” met twee andere verenigingen: “Vogelvereniging De 
Nachtegaal” en met de “Postduivenvereniging Gemert”. 
In Gemert beschikken ze over 16 buitenbanen en 7 binnenbanen. 
 

Op woensdagmiddag is er 
een flinke groep wat oudere 
spelers actief. 
’s Avonds is er een mêlee- 
toernooi waar iedereen aan 
mee mag doen. Zo kan het 
zijn dat je met een 
enthousiaste nieuweling of 
met een speler uit een hogere 
klasse komt te spelen. Vanuit 
de omliggende verenigingen 
komen diverse spelers trouw 
naar deze avond. 
Er worden 3 rondes 
gespeeld. 
 
[Op de foto de 6 tussenbanen, links 
het clubgebouw] 

 
Het is een beetje te 

vergelijken met ons Eurotoernooi. Als je twee van de drie wedstrijden hebt gewonnen dan val je al 
in de prijzen. Geen grote prijzen, maar dat kan ook niet bij een deelnameprijs van € 1,50 en het 
flinke aantal kanshebbers per avond. 
Het is altijd een gezellige avond. 
 
En nu komt dan de aap uit de spreekwoordelijke mouw: 
 
Vanuit Gemert de Boules is er belangstelling voor een clubontmoeting met LesPointeurs. 
Zij zouden graag in het najaar/winter naar ons komen. Wij hebben namelijk een veel grotere 
binnen-voorziening. 
In het voorjaar/zomer zouden ze ons dan graag in Gemert ontvangen. 
 
Omdat ik lid ben van beide verenigingen, treed ik even op als tussenpersoon. 
Ik zou dus graag van jullie willen weten of er belangstelling is voor zo’n clubontmoeting. 

Hub. 



FIE BELDER TOERNOOI ZATERDAG 30 MEI 2015 
 
 
Tijdens dit toernooi waren de weergoden ons wederom goedgezind. Na herfstachtig weer op 
vrijdag met wind, regen en een lage temperatuur, was het mooie weer op zaterdag een complete 
verrassing. De voorspelde buien in de ochtend bleven uit en de hele dag heeft de zon door een 
licht bewolkte lucht geschenen. Ondanks een flinke bries was het goed toeven op het veld, waar 
alle deelnemers van genoten hebben. En de zondag na dit toernooi heeft het zo’n beetje de hele 
dag gemiezerd! Terwijl er een paar dagen eerder zonnig weer voorspeld was. 
 
Het spreekwoord:  ”Er is niets zo veranderlijk als het weer” was deze dag van toepassing. 
 
In 2014 hebben wij, Peter en Joke, ook aan dit toernooi meegedaan, zowel toen als deze keer 
beiden genoten van dit geslaagde en goed verzorgde toernooi. 
Ook nu konden er voor dit toernooi teams uit de hele omgeving zich inschrijven. 
De opkomst was iets lager dan vorig jaar, toen waren er 34 en nu 28 teams, toch ook een mooie 
opkomst. 
 

 
 
Dit vergt een hele organisatie, zowel voor de inkoop voor de BBQ als voor de salades etc. 
Maar ook de vele prijzen door Mary en Desiree gekocht, is vast een ware klus geweest. 
Want de prijzentafel zag er schitterend en heel divers uit, o. a. mooie levensmiddelen manden, 
flessen wijn en zowaar een gereedschap-set en ga zo maar door. 
Niet te vergeten alle vrijwilligers achter de bar die voor koffie /thee of een drankje zorgden. 



De wedstrijdleidster Mary opende om 10.30 uur het toernooi met 5 voorgelote partijen. 
De wedstrijdleiding, in handen van Mary, verliep op rolletjes. Desiree was deze keer scheidrechter 
en daarnaast ook fotograaf. Zij heeft heel wat kiekjes geschoten, deze kunt u vast op de website 
bekijken. Leuk om te vermelden dat er 16 teams van L.P. deelnamen en hiervan 7 teams in de 
prijzen vielen. 
 
Een goed resultaat, gezien het niveau verschil van deelnemers uit hogere klassen. 
 
 

 
 
 
De BBQ verzorgt door Hans v.d. Spek, bijgestaan door Gerard, smaakte voortreffelijk! 
Bij de BBQ bonnen was weer een bon voor een ijsje, hier werd gretig gebruik van gemaakt. 
Ongeveer vanaf 13.00 uur kon men tussen de partijen door smullen van de BBQ. 
  



Rond 18.00 uur was 
iedereen uitgespeeld en 
konden de 
prijswinnaars uit de vele 
mooie prijzen een 
cadeau uitzoeken, er 
waren 24 prijzen te 
verdelen onder de 
eerste 12 teams.  
 
De 1ste prijs met 5 
gewonnen partijen + 57 
en de 2de en 3de prijs 
met 5 gewonnen 
partijen waren voor de 
teams van andere 
verenigingen. 
 
Maar de 4de prijs met 5 
gewonnen partijen +34 
was voor Pnella en 
Herman van L.P. en 
hierna volgden er 
steeds meer teams van 
L.P. 
 
Onze jeugdleden 
Maarten en Michiel 
vielen ook in de prijzen. 
Maarten koos deze 
keer voor een grote pot 
snoep en Michel voor 
een hengel met 
visuitrusting. Michel 
heeft dus naast zijn 
drukke sportieve leven 
ook nog tijd om af en 
toe te gaan vissen. 

 
 
Wij, Peter en Joke hadden de laatste 12de prijs. Peter nam de zonnige paraplu voor de regen, en 
ik nam het setje van 3 potjes, dacht met kaarsjes, bij thuiskomst bleek het een set van 3 potjes 
plus aarde met kruidenzaad te zijn, een leuke verrassing. 
Ik heb de potjes gelijk met aarde en de kruidenzaad gepoot en nu maar hopen dat ik eerdaags 
lekkere kruiden kan oogsten voor de soep en de groenten. 
 
En zo kwam er om 18.30 uur een eind aan dit zeer geslaagde Fie Belder Toernooi. 
Een hartelijk dankwoord aan alle vrijwilligers van dit toernooi is dan ook echt op zijn plaats. 
 
Joke Zoet 
  



Nog wat extra foto’s 
 

 
 

 
 

 
  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



HET KIKKER TOERNOOI IN WIJDE WORMER 14 – 05 – 2015. 
 
 

De afspraak was om negen uur op de 
parkeerplaats Herenhof, om te kijken wie met 
wie mee zou rijden. Toen wij daar aankwamen, 
stonden Mary en Annechien al te wachten op 
vervoer. Mary is bij ons ingestapt en Annechien 
bij Wim Verboom en Rietje. 
Ad en Willeke kwamen ook aangereden met 
Ernest en Mathijs.  
 
Willeke heeft nog gauw het adres door gegeven 
en gingen we op weg. De reis verliep zeer 
voorspoedig met een kleine 45 minuten 
kwamen we aan op het terrein van de Jeu de 
boule en honkbal vereniging. 
 
Nadat we ons ingeschreven hadden kregen we 
een nummer opgespeld voor de vijf partijen die 
we deze dag moesten spelen. Daarna waren 
we wel toe aan koffie. Nog wat bekenden 
ontmoet van vorig jaar en bijgepraat. Toen zijn 
we de banen gaan uitproberen, want het is 
overal weer anders gooien. Dat zouden we ook 
merken deze dag. Om elf uur werd door de 
voorzitster van de club de speelregels voor 
deze dag uitgelegd en kon het toernooi met de 
71 teams beginnen. 

 
 
Het zou voor de 7 teams van 
"LES POINTEURS" een 
wisselvallige dag worden de één 
won de ander verloor. 
Zo ging het de hele dag met 
uitzondering van Wim en Rietje die 
wonnen alle vijf partijen en werden 
aan het eind van de dag tweede, bij 
deze nog proficiat. Hans en Sonja 
vielen ook nog in de prijzen met drie 
gewonnen partijen. 
Bij de inschrijving konden we ook 
nog loten kopen waar je leuke 
prijzen mee kon winnen. Na afloop 
van het toernooi moesten we de 
wedstrijdnummers inleveren en 
kregen we twee pakjes koek mee 
voor thuis. 
 
Om half zes vonden we het mooi geweest en kwam er een eind aan een dag met mooi weer en 
veel spelvreugde. Toen zijn we weer richting Alphen gereden. 
 

Jan en Veroni van Haastert. 



AKTIVITEITEN en TOERNOOI-AGENDA 2015 
 
 

Augustus 
 

Zaterdag 08-08 Animatietoernooi Mêlee 13:00 

Zaterdag 29-08 Familiedag  13:00 

 
September 

 

Zondag 06-09 Alphenement Doublet 10:30 

Zaterdag 12-09 Animatietoernooi 
Jaarfeest 

mêlee 13:00 

Zaterdag 26-09 Nationale Clubteamcompetitie 
Pétanque 

 10:00 

 
Oktober 

 

Zaterdag 03-10 NCP  10:00 

Zaterdag 03-10 Winter Competitie Doublet Doublet 10:30 

Zaterdag 10-10 NCP  10:00 

Zaterdag 10-10 Animatietoernooi Mêlee 13:00 

Zondag 11-10 WCD Doublet 10:30 

Vrijdag 16-10 Verenigings Team Competitie Team  

Zondag 25-10 Wintertijd toernooi Doublet  

Zaterdag 31-10 Club kampioenschap Triplet Triplet  

 
November 

 

Zaterdag 07-11 Animatietoernooi Mêlee 13:00 

Woensdag 11-11 Algemene Najaars 
Ledenvergadering 

  

Vrijdag 13-11 VTC Team  

Zondag 15-11 WCD Doublet 10:30 

Zondag 22-11 Alphens Open Triplet Triplet 10:30 

Zaterdag 28-11 Club kampioenschap Tete a Tete T a T 10:30 

 
December 

 

Zaterdag 05-12 Animatietoernooi Mêlee 13:00 

Zondag 06-12 WCD  10:30 

Zaterdag 12-12 WCD  10:30 

Vrijdag 18-12 VTC   

Zaterdag 19-12 Vrijwilligersavond   

 
 
De agenda van de afdeling is nog niet definitief, dus de data voor de competitie zijn onder 
voorbehoud. 
 
 
Terrein niet beschikbaar voor vrij spelen. 



SPORTONTMOETING ALPHEN aan den RIJN 2015. 
 

 
Op maandag 1 juni mocht onze vereniging als gastheer/vrouw optreden voor de opening van de 
jaarlijkse Clubontmoeting Alphen aan den Rijn. Vanuit het verleden weten we dat dat altijd een 
gezellige happening is, met veel drukte. 
 
Hans had daarom gezorgd dat er een ervaren bezetting achter de bar stond, te weten Adri de 
Mayer, Tineke Walvis, Corrie Lacour en Lucia Brouwers terwijl Klaas en Gerie Vonk zorgden voor 
de uitgifte van de muntjes. 
 
Daarnaast waren er nog 17 man ingeschakeld als spelbegeleider, die er voor moesten zorgen dat 
de spelers er geen potje van maakten en de punten correct werden bijgehouden. Helaas bleek op 
het laatste moment dat er twee verenigingen niet in geslaagd waren om een team samen te 
stellen, waardoor de indeling wat moest worden aangepast en er een spelbegeleider zonder werk 
bleef. Maar dat mocht de pret niet drukken. 
 
Nadat Kees Boer er voor alle zekerheid nog eens voor had gezorgd dat iedereen wist hoe het spel 
gespeeld moest worden, ging het van start. Er werd met tijdschema gewerkt waarbij alle punten 
werden geteld, zodat het gebruikelijke tellertje soms onvoldoende mogelijkheid bood om de stand 
bij te houden. 
 
Het start- en eindsein werd gegeven door onze “echte” scheidsrechter Henk Lacour, die voor het 
geven van het tijdsein gebruik maakte van een (echt?) scheidsrechterfluitje. Helaas bleek al snel 
dat het erwtje in het fluitje bleef plakken, waardoor het signaal aan kracht inboette en niet overal 
was te horen. Ook het overschakelen op een soort jachthoorn bleek geen oplossing, zodat 
uiteindelijk de speaker er voor moest zorgen dat de enthousiaste spelers op tijd tot stoppen 
werden gebracht. 
 
Gelukkig was het een mooie droge avond, al was het niet echt warm. Er werden drie rondes 
gespeeld en tussendoor en erna was er tijd voor het innemen van de nodige consumpties om 
weer op temperatuur te komen. Daarvan werd gretig gebruik gemaakt. 
Doordat ook nog de nodige stokbroden werden opgesneden, en voorzien van plakjes franse kaas 
tijdens het spelen werden rondgedeeld, kwamen we allemaal in een echt Frans sfeertje. 
 
De koele avond zorgde er ook voor een gretig gebruik van de warme snacks. Samen met het 
glaasje wijn leidde dat er toe dat ook na het bekend maken van de uitslag nog meerdere teams 
geen haast hadden om naar huis te gaan en bleven hangen om de avond op een passende wijze 
af te sluiten. Duidelijk was wel dat zowel de spelers als de begeleiders met plezier op deze avond 
kunnen terugkijken. Een geslaagd evenement door inzet van veel vrijwilligers! 



Onze deelname aan een schiettoernooi. 
 
Omdat bij de sportontmoeting niet alle teams waren  
komen opdagen, had de organisatie gevraagd of er  
geen teams van Les Pointeurs bereid waren om in  
te vallen. Het succes van de openingsavond droeg  
er aan bij om hiervoor voldoende vrijwilligers te  
vinden. Karl, Henk en ondergetekende werden  
ingeschreven voor deelname aan de wedstrijden bij  
de schietvereniging. Het leek ons wel leuk, hoewel  
we geen idee hadden met welk schiettuig we aan de 
 gang moesten. We moesten ons daarvoor op  
dinsdag 9 juni melden bij hun accommodatie aan  
de A. Einsteinweg 27.  
 
Het bleek dat we moesten schieten met een luchtbuks, zoals op de kermis, maar dan van een wat 
zwaardere kwaliteit. Ook hier werd begonnen met een uitleg van hoe het wapen diende te worden 
gehanteerd; het was tenslotte wel de bedoeling dat we allemaal weer levend naar huis gingen. 
Daarna kregen we per persoon drie kaartjes uitgereikt, met daarop vijf schietschijfjes afgedrukt. 
Van één kaart was een hoek afgeknipt: die kaart was bedoeld om te oefenen en je mocht er net zo 
veel opschieten als je wilde. 
Als je de indruk had dat je de kunst machtig was, mocht je deze omwisselen voor een 
wedstrijdkaart. Hierbij mocht op elke roos één keer worden geschoten. Dat mocht je dit herhalen 
op de tweede kaart. Tussentijds kon je de kaart via een hangbaantje naar je toe halen om te zien 
of het resultaat overeen kwam met je verwachtingen en op basis daarvan kon je je richtpunt 
aanpassen. Na de tweede kaart was de volgende schutter aan de beurt.  
 
Hoewel het resultaat per schot nogal uiteenliep, waren we redelijk tevreden met het resultaat. De 
kaarten werden ingeleverd en de wedstrijdleiding telde het aantal gescoorde punten per team. 
Deze werden via een uitdraai aan elk team uitgereikt. Inmiddels hadden we al wel geconstateerd 
dat er bij de andere verenigingen wel schutters waren die de roos op een betere manier wisten te 
raken. Maar niet getreurd: we kregen opnieuw drie kaartjes uitgereikt en we konden onze 
prestaties proberen te verbeteren. Enthousiast gingen we daarmee aan de gang, maar net als bij 
het boulen, het lijkt allemaal makkelijker dan het is.  
 
Het resultaat was niet om naar huis te schrijven. Behalve bij Karl! Die ging geconcentreerd aan de 
slag en kwam daarbij tot een score van 87 van de 100 punten! 24 meer dan bij zijn eerste poging! 
Helaas heeft ook dat niet kunnen leiden tot een eervolle vermelding van ons team. Aan het eind 
van de avond hoorden we overigens dat we meededen buiten mededinging, omdat we invallers 
waren. 
 

Daarvoor kregen we wel applaus, maar desondanks 
werden we genoteerd als laatste. De score bleek overigens 
zodanig, dat deze ons ook geen betere klassering zou 
hebben opgeleverd als we wel officieel hadden meegedaan. 
Maar… we hebben een leuke avond beleefd en zoveel keer 
mogen schieten dat het ons op de kermis een kapitaal zou 
hebben gekost.  
Voor herhaling vatbaar!! 

Peter Sloothaak 
  

 

 



VERSLAG van de PUZZELRIT 
verreden op dinsdag 9 juni. 

 
 
Tijdens de zeer druk bezochte openingsavond van de Sportontmoeting in onze kantine bleek, dat 
wij van Les Pointeurs aan een paar onderdelen van de sportontmoeting als gast mee zouden 
mogen doen. 
 
Het betrof midget golf, schieten en de puzzelrit. 
Al gauw hadden Hans en Martin de benodigde kandidaten gevonden. 

 
 
 
Hans en Sonja, Gerrie en Cees en Tineke en Frans hebben de puzzelrit 
gereden. 
 
 
 
 
 

 
In het boekje van de sportontmoeting stonden allerlei instructies over wat je moest meenemen.  
 
Daar Hans en Sonja beweerden, dat zij bij dit soort evenementen altijd ruzie krijgen, heb ik voor 
iedereen de spelregels gedownload, zodat ze in ieder geval niet direct bij de eerste bocht elkaar in 
de haren zouden vliegen. 
 
Voordat we vertrokken, kregen we eerst wat uitleg, zodat we niet overal direct in zouden stinken. 
Daarna gingen we om de vijf minuten van start. Frans en ik waren de allerlaatsten. 
Sonja en Hans gingen al vrij vlug, ik geloof als achtste; ze waren in ieder geval zo’n beetje als 
eerste weer terug en volgens mij waren ze niet boos op elkaar, dus dat winstpunt hadden we 
binnen! 
 
 
Het begon al direct op de parkeerplaats bij Alphense Boys. Na 
twee tijgers links. 
Sommige deelnemers dachten dat ze alleen op de wereld 
waren, want die gingen uitgebreid met de knipperlichten aan en 
motor uit pal voor het bordje staan overleggen.  
Moesten wij maar zien, dat we er ook nog bij konden. Dit 
gebeurde op vele plekken met als gevolg tijdverlies en dus 
strafpunten. 
 
We werden overigens keurig en zonder puzzelen van de ene puzzelplek naar de andere geleid. 
Zo kwamen we uit op allerlei industriegebieden rondom Alphen en tot slot op de parkeerplaats bij 
ARC. 
 
Wij van Les Pointeurs vonden sommige dingen wel erg ver gezocht en erg moeilijk voor onervaren 
puzzelritrijders en die tijdstraffen waren ook erg streng. 
 
Maar goed, het was wel een leuke ervaring en zeker voor herhaling vatbaar, want nu zullen we 
zeker alerter zijn op bepaalde aanwijzingen. 
Uiteindelijk zijn we als totaalteam op de vijfde plaats van de negen geëindigd.  
 
Tineke  



 
ZOMER COMPETITIE DOUBLET 2015 

 
 
Ja nu ik dit stukje schrijf is de competitie afgelopen, ik kijk er met plezier naar terug. 
Er is vooral sportief en gezellig gebould. Van de 44 teams die eraan meededen waren er 3 van 
onze teams die op de finaledag in de poule 1 ste zijn geworden. Wel is het jammer dat we niet de 
wisselbeker weer mee terug hebben genomen naar LP. 
 

De wisselbeker is dit jaar naar het team van DVV gegaan naar Paul en Ino Blom. 
Nogmaals van harte gefeliciteerd. 
 
Aangezien we dit keer 11 poules hadden hebben wel 3 teams van Lp de 1st plaats behaald, team 
Klaas Vonk/ Norman de Wever, team Serdo Verbanac / Gerie Vonk en team Desiree Schalk/ Mary 
Woertman.  
 
Ook namens ons gaat onze dank naar “De Gouden Gooi” die de organisatie had ,die verraste ons 
om voor een heerlijke barbecue en patat en andere snacks te zorgen. 
Dank aan de mensen van bar en catering, het was prima verzorgd. 
 
Ook gaat mijn dank uit naar onze Willem die 4 dagen onze wedstijdleider en scheidsrechter was 
en die zorgde dat alles goed is verlopen. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hopelijk zien we volgend jaar weer veel teams terug. 
Coordinator Mary Woertman 
  



ZOMER COMPETITIE DOUBLET 
 
 
Als je dit stukje onder ogen krijgt behoort de ZCD al een heel poosje tot het verleden, maar dit 
mag de pret niet drukken om hierover een nog een "acte de precense" te geven. 
 
Elf teams van LP hebben aan deze competitie deelgenomen en dat is op een totaal van 44 
ploegen ---ijzersterk te noemen. 
 
Het leuke is dat een aantal van ons voor het eerst aan een competitie hebben deelgenomen 
Adrie- Jaap- Mathijs en de benjamin van het hele circus Maarten  
 

 
 
Het breng mij direct naar een oproep naar onze nieuwere leden toe om de komende tijd veel te 
oefenen en in september te komen trainen waardoor jullie dan ook in welke competitie dan ook de 
kleuren van LP gaan uitdragen. (geldt natuurlijk ook voor onze gevorderde recreanten spelers en 
sters.)         Hoe meer zielen hoe meer vreugd.  
 
De laatste poule wedstrijden gespeeld op 07 juni jl. zijn voor ons bijzonder goed verlopen, van de 
11 teams wisten er 3 teams als EERSTE te eindigen, te weten: in willekeurige volgorde 
    Gerie en Serdo------Nabil en Klaas------Desiree en Mary. 
Van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat. 
 
Alle overige teams (8) zijn allen geëindigd op de 2e plaats van hun poule wat zeker een eervolle 
vermelding verdient. 
Ik ga nu al een beetje uitkijken naar de komende wintercompetities jullie ook, zo gezellig!! 
 
Hans m  



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. 


