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De verenigingsgegevens vindt u op de binnenzijde van de kaft. 

 
 
 
 
 
 

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

Vrijdag 20 november 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 

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. 
Foto kaft:  Behulpzame medebouler 

mailto:pointeursnieuws@pointeurs.nl


 

VAN DE VOORZITTER: 
 
 
Zo langzamerhand komt mijn eigen actieve pétanqueleven weer wat op gang. De laatste maanden 
enigszins oefenen op dinsdagavond en over een paar dagen weer aan de bak. Dan begint voor 
teamgenoot Michiel en mij weer de competitie. Gelukkig spelen er een behoorlijk aantal teams van 
Les Pointeurs in de competitie mee, zodat we onze eerste dag rustig kunnen beginnen tegen 
eigen Alphense teams... 

Overigens is het weer gaan spelen in deze competitie wel een vreemde gewaarwording voor mij, 
daar het tijdens de vorige editie van deze (doubletten) competitie was dat ik geblesseerd raakte en 
de competitie niet kon afmaken. Wel, we gaan zien waar we nu competitief staan en hoe de 
andere Pointeursteams het gaan doen.  

Niet alleen in de doublettencompetities, maar ook in de verenigingsteamcompetitie (VTC) is Les 
Pointeurs weer actief met teams en kantinebezetting, maar ook met de inzet van scheidsrechters 
en wedstrijdleiders. Kortom, een verzameling sporters en vrijwilligers bij elkaar, welke ik graag 
allemaal succes en (speel)plezier wens!  

De editie 2015-2016 van de verenigingsteamcompetitie (VTC) is overigens de laatste in deze 
vorm binnen NJBB Afdeling 09. Volgend jaar gaat de VTC op in de nieuwe, landelijke Nationale 
Pétanque Competitie, het paradepaardje van de NJBB en ook wel een beetje van 
ondergetekende…  

U vindt meer over de NPC elders in dit blad, maar ook is in de laatste editie van het bondsblad 
Pétanque uitgebreid bij deze nieuwe competitie stilgestaan. 

Natuurlijk benoem ik in bovenstaande alinea’s (onder andere) wedstrijdleiders en scheidsrechters 
met een reden; Onze groep van deze functionarissen is ondertussen aardig uitgedund en dient in 
de komende tijd behoorlijk aangevuld te kunnen worden. Met name scheidsrechters gaan we 
vanaf september 2016 in de Nationale Pétanque Competitie (NPC) nodig hebben, ervan 
uitgaande dat Les Pointeurs met een aantal teams aan deze nieuwe competitie zal gaan 
deelnemen, maar ook het aantal nog actieve wedstrijdleiders begint zorgelijk te worden.  

Vanaf deze pagina dan ook een dringende oproep: Wie wil een opleiding als scheidsrechter 
en/of wedstrijdleider volgen? 

De kosten voor deze opleidingen worden door de vereniging gedragen en materiaal wordt ter 
beschikking gesteld. Uiteraard zijn voor de opleiding wel enige geestelijke- en lichamelijke 
vaardigheden vereist, maar de coopertest wordt niet verlangd… Laat van u horen (via elk 
willekeurig bestuurslid) en wij zorgen dan voor inschrijving voor de eerst volgende dichtstbijzijnde 
opleiding. 

Natuurlijk zijn ook leden die zich op een ander terrein willen inzetten altijd welkom om dat kenbaar 
te maken. Onze vereniging bestaat tenslotte bij de gratie van de vrijwilligers! 

Daarom wil ik ook graag afsluiten met het verwoorden van mijn dank voor de inzet van elke 
vrijwilliger die het mogelijk maakt om ons te laten floreren als club. Of dat nu voor-, tijdens- of na 
de vrije speelmiddagen, tijdens de competities, of op welk moment dan ook is, iedere inzet is 
fantastisch! 

Ik wens u allen een mooi, sportief najaar en heel veel clubgevoel! 

 
Peter van Waaij 
 



 

UITNODIGING ALGEMENE NAJAARSVERGADERING 
 
 
Het bestuur van ACP Les Pointeurs nodigt hierbij alle leden uit om deel te nemen aan 
bovengenoemde vergadering. 
 
Datum: 11 november 2015 
Aanvang: 20.00 in de kantine 
 
Agenda: 
 
1. Opening 
2. Vaststellen extra agendapunten 
3. Ingekomen stukken 
4. Notulen ledenvergadering van 4 maart 2015, s.v.p. meenemen 
5. Financiën begroting 2016 
6. Vaststellen contributie 2016 en Kantineprijzen 
7. Rondvraag 
8. Sluiting 
 
Tot ziens op 11 november 
Bestuur Les Pointeurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN 
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 Pétanque 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 



 

KASTEEL KEUKENHOF TOERNOOI 
 
 

Zaterdag 8 augustus werden 514 Jeu de Boulers verzocht om uiterlijk 9:15 uur aanwezig te zijn. 
Tot 9:45 konden we gratis koffie of thee drinken. 
 
Om 10:00 uur werd ons een en ander uitgelegd en konden 257 doubletters via bewegwijzering in 
het park rondom hun baan zoeken. 
Het was dit jaar makkelijker te vinden waar je moest spelen dan vorig jaar. 
Voor sommigen ging dat blijkbaar niet op. Een team van onze club had de pech, dat het team 
waartegen zij moesten spelen, een half uur te laat kwam. 
 
De volgende ronde gebeurde hetzelfde en de derde ronde kwam de tegenpartij helemaal niet 
opdagen. Die bleken op de baan ernaast gespeeld te hebben tegen het verkeerde team. Het 
echtpaar van Beek nam het gelukkig heel sportief op. 
 
Voor de rest was het perfect georganiseerd en er waren veel vrijwilligers op de banen. 
Henk Lacourt reed op de fiets als scheidrechter heen en weer. 
 
Na de tweede partij kon je met je bonnen soep en pasta halen. 
 
We hadden een kring gemaakt met de mensen van onze vereniging en vermaakten ons prima. 
Menigeen had weer wat lekkers van thuis meegenomen en dat ging van hand tot hand. 
 
Het weer was prachtig en rond 5 uur ging iedereen, met of zonder prijs, maar met een aandenken, 
een sleutelhanger met een muntje voor een winkelwagentje, moe maar tevreden weer richting 
huis. Ad en ik konden niet voorbij Eveleens rijden zonder een lekker broodje paling. 
 
Dat maakte onze dag helemaal af. 
 
Willeke v.d. Klaauw 



 

BARTIMÉUS 2015 
 
 
Woensdag 19 augustus 2015; het was weer zover! 
 
We gaan weer boulen bij Bartiméus. Voor de derde keer organiseert boulevereniging 
’t Sand een toernooi in samenwerking met de Historische Moestuin van Bartiméus. 
100 equipes konden zich inschrijven. Vlak voor aanvang van het toernooi stonden er ook 
daadwerkelijk 100 teams ingeschreven en stonden er zes ploegen op de wachtlijst. 
 
Op de dag zelf werd ons medegedeeld, dat er uiteindelijk 93 teams aanwezig waren. Sonja heeft 
te horen gekregen, dat wij van les Pointeurs wel erg veel deelnemers hebben en dat dat 
misschien voor andere clubs de mogelijkheid wegneemt om ook mee te doen. 
Volgens mij valt dat wel mee, gezien het uiteindelijke aantal spelers. 
 
Een flinke groep van les Pointeurs toog dus op weg naar Doorn. 
Steeds meer mensen doen graag mee, daar de omgeving prachtig is en de sfeer heel 
gemoedelijk. Daarnaast is het heel bijzonder om op het terrein van Bartiméus te boulen. Naast de 
gekke situaties die ontstaan tijdens het spelen, is het voor velen van ons ook heel bijzonder om 
eens te zien hoe leuk de bewoners van deze instelling het vinden, dat er die dag zoveel mensen 
bij hen op bezoek komen. 
Het weer was prachtig, zeker na die twee slechte dagen daarvoor. Het bos was gelukkig niet zo 
heel nat meer, tussen de partijtjes door zaten we heerlijk in het zonnetje. Het was soms zelfs een 
beetje te warm om in de volle zon te zitten. 
 
Na vier voor gelote partijen gespeeld te hebben, kwam de uitslag. Het bleek, dat twee teams 
precies gelijk geëindigd waren en dus moest er een extra partijtje tot zeven door hen gespeeld 
worden om uit te maken wie de set boules ging winnen. 
 

 
Het was leuk om daar naar te kijken. Uiteindelijk werd de 
partij gewonnen door een vader en zoon (ik weet niet hoe 
ze heten, maar ze hadden wel bekende gezichten). 
Zoals bijna al gewoon is in Doorn gingen we uiteindelijk 
allemaal naar huis met een attentie, vandaar de naam:
     “Jouw boule geluk; 
vandaag heeft iedereen geluk”. 
 
Tineke 
 
P.S.: 
Sommigen van ons vonden het zelfs zó leuk, dat ze 
expres een boule zodanig hadden verstopt, dat ze de 
volgende dag er weer heen moesten met een 
metaaldetector om de boule op te sporen. 
Hetgeen overigens nog gelukt is ook! 
 
 
Redaktie:  Helaas is het niet gelukt om alle LP-
érs bij elkaar te krijgen voor de foto op de   

    kaft. Maar zelfs dit aantal is al indrukwekkend. 



 

Het was een prachtige dag, vrijdag 21-08-2015. 
 

DE SCHOONMAAKDAG, 
 
Er was een geweldige opkomst van 12 mensen. 
Na een heerlijk koppie koffie en een zelfgemaakte cake van Tineke, werd er hard gewerkt. 
 
Alle ramen binnen en buiten gezeemd en gepoetst. De bovenverdieping, het rookhok, de 
bestuurskamer en de trap aan alles werd gedacht. De keuken, alle kastjes werden door een jonge 
dame op de knietjes gedaan. 
Alle stoelen, meer dan 100 stuks, werden gestoomd. 
 

 
 
Na een heerlijke lunch werd er daarna weer hard gewerkt. 
De hal binnen werd ook helemaal schoon gemaakt. 
Buiten werden ook alle stoelen, tafels en de tegels, enz. met de hoge druk spuit gedaan. 
 
Na bijna klaar te zijn, begonnen we ons te ergeren aan de vlaggetjes (die we niet meer zagen), die 
werden er dan ook afgehaald. 
  



 

 
 
 
 
Ik wil graag iedereen een compliment geven over de geweldige sfeer en de samenwerking 
onderling, dit was genieten. Mijn dank gaat uit naar: 
 
 
Tineke Walvis        Joke Zoet   
       Peter Zoet 
Peter Sloothaak       Mary Woertman   
    Nettie Siemons 
Lucia Brouwers       Els Burksen    
     Gerie Vonk 
Klaas Vonk         Sonja van der Spek 
 
en ondergetekende, J van der Spek 



 

AAN ALLE CLUBLEDEN 
 
 
Hiermee wil ik jullie bedanken, ja hartelijk bedanken voor de belangstelling tijdens en na mijn 
operatie, die achteraf heel erg meegevallen is ook daar ben ik blij om. 
 
Ook het bloemstuk dat ik namens jullie mocht ontvangen was prachtig  
 
Ik mag nog geen werk doen maar daar heb ik KARL natuurlijk voor. 
 

 
 
 
Maar met zo’ n 3 weken 
doe ik weer mee, pas 
maar op. 
 
 
 
 
 
 
 
De groeten van 
 
ELS KLIEMERT 
 
 
 

 
 
 
 

LIEF en LEED 
 
 
Beste leden 
 
Nettie en Mary verzorgen al weer een paar jaar “Lief en Leed”,  
Wij willen jullie bedanken voor jullie steun en hulp, die wij zeer waarderen vooral voor het 
doorgeven als iemand hoort over zieken of om iemand een kaartje voor steun te sturen.  
 
Want ja wij zijn er best vaak, maar het komt ook wel eens voor dat wij er niet zijn, of het net niet 
weten, dan is het toch fijn om te kunnen steunen op degenen die het even doorgeven. 
Ook bedanken wij de leden die hun prijzengeld geven voor de “Lief en Leed”, want alle beetjes 
helpen 
 
Dank daarvoor, 
Nettie Siemons en Mary Woertman 

  



 

  
EEN WEEKJE KÖRPERICH 

 
 
Ja, dit was de 2e keer dit jaar. 
 
Het was dit keer een kleiner clubje dan in mei, maar dat deed voor de gezelligheid niet onder. Wij 
hoorden dat het weer in Nederland slecht was, in Körperich was het wel heel warm. De 
wedstrijden die s’ middags gespeeld zouden worden, werden naar de avond verzet, want er waren 
spelers bij die niet tegen de warmte konden. 
Zij gingen dan ook s’ middag in het kleine riviertje zitten voor afkoeling. 
 

 
 
Dit keer was er geen fanny om te kussen, alhoewel het voor 1 persoon nog geprobeerd is, trapte 
de leidinggevende er niet in. 
Ja, en voor de rest was er veel lol en werd er wel sportief gespeeld. 
 
Op de vrije middag waren er wel 4 dames die naar de winkel wilden lopen wat best leuk was. 
Maar 1 dame had haar ID-kaart meegenomen en de rest geloofde het wel. 
 
Er was onderweg een boom die veel appels verloor, dus je snapt wel dat het de dame met de ID-
kaart was die de appels ging rapen. Mocht ze aangehouden worden dan had zij tenminste haar 
ID-kaart bij zich. Dan kon ze de anderen bezoeken die meegenomen waren door de politie en van 
de Duitse staat een gratis verblijf hadden gekregen. 



 

Er waren leden die de foto’s die op facebook gezet waren, voor hun de eerste keer, wel leuk 
vonden, maar ik had er dit keer geen tijd voor. 
 

 
 
Dit was het voor ons en ik wilde jullie een klein beetje mee laten genieten. 
 
Volgend jaar gaan we weer en we hoorden dat ze al aardig vol zitten. 
We hebben dus al geboekt en ja ik kijk er al naar uit hoor. 
 
Gr. Mary 



 

MOSSEL TOERNOOI ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2015 
 
 

Wist u dat: 
 

De spreuk: “na regen komt zonneschijn” tijdens het mosseltoernooi helemaal uitgekomen is! 
 
Na de regenachtige start, het rond 10.00 uur droog werd en droog gebleven is, soms zelfs even 
zonneschijn. 
 
Het mosseltoernooi dus lekker buiten gespeeld kon worden en het goed toeven was op het terras. 
 
Er een goede opkomst was zowel met spelers als met eters, er ruim 30 personen aan de tafels 
geteld werden. 
 
Er 3 lange tafels bezet waren met eters in de kantine, er zelfs 1 persoon een krappe plek bij de 
trap had. 
 

 
 
Deze persoon z´n plek wel wat benauwd vond, maar toch lekker gegeten en genoten heeft. 



 

Er speciaal loempia’s gehaald werden voor diegenen die niet van mosselen houden, deze heerlijk 
smaakten. 
 
Er verder door iedereen echt gesmuld werd van de heerlijke mosselen met de overheerlijke saus. 
 
De vrijwilligers vooraf veel werk verricht hadden, alleen al het wassen van al die mosselen een 
mega klus was. 
 
Er naast een overvloed aan mosselen ook stokbrood en hele lekkere frietjes geserveerd werden. 
 
Er opgemerkt werd, dat men nergens in Alphen zulke heerlijke mosselen kan eten als bij Les 
Pointeurs. 
 

 
 

 



 

  



 

 
 
Met dit welgemeende compliment aan de vrijwilligers, er echt niets teveel gezegd is! 
Want er moest veel werk verzet worden om dit etentje zo super geslaagd en gezellig te laten 
slagen, wat jullie prima gelukt is! 
 
Joke Zoet, genoten heeft van de gezellige sfeer tijdens dit mosseltoernooi. 
 
HARTELIJK BEDANKT!!! 



 

BESTE KLAVERJAS VRIENDEN 
 
 
Wij willen alvast de datums doorgeven van de klaverjas avonden 2015 / 2016. 
 
Ook de nieuwe leden die van klaverjassen houden zijn natuurlijk welkom. 
Als die mee willen doen dan kunnen die dat doorgeven aan Willeke v.d. Klaauw 0172-792158, of 
Hans v.d. Spek 06-16772050 of Mary Woertman 06-11155842. 
 
Niet-leden die eventueel mee zouden willen kaarten moeten wel donateur worden van LP. 
Ook gaan de eigen leden voor op leden van buiten de vereniging. 
 
Voor de rest wens ik een ieder een sportief klaverjas seizoen. 
 
De avonden beginnen om 20.00 
25 September. 
30 October. 
27.November. 
18 December. 
22 Januari 2016 
26 Februari. 
25 Maart Paas klaverjassen 
 
De klaverjas commissie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAININGSAVOND 
 
 
Ook dit jaar gaat André Woertman weer op de laatste maandag van de maand trainingen geven 
voor beginners, eventuele liefhebbers zijn ook welkom. 
De avonden beginnen om 19.30. 
Voor iedereen die er iets bij wil leren over tactiek of, wat ook belangrijk is, de regels van pétanque. 
De trainingen zijn gratis, 
 
Wel heeft André een verzoek: als je mee doet en je kunt een keertje niet dan is dat niet erg, maar 
dan wel graag afmelden, dan kan hij er rekening mee houden als er per ongeluk een keertje maar 
een paar zijn 
 
Wil je je opgeven of heb je vragen, spreek hem aan, of bel hem op. 
Zijn telefoon nummer is 0611105302 of 0172-615198. 



 

EURO TOERNOOI 
 
 
27 augustus was de laatste speeldag van het Eurotoernooi seizoen 2014-2015. 
Tijd voor de einduitslag. 
 

  
Eerste plaats Wim Verboom 

Tweede plaats Mohamud Mohamed Ali 

Derde plaats Ahmad Nabil Azimi 

  

  
Aantal wedstrijden: 49 

Aantal wedstrijden tellend voor ranglijst: 25 

Totaal aantal deelnemers: 69 

Hoogste aantal deelnemers in wedstrijd: 46 (4 december 2014, 8 januari 2015) 

Laagste aantal deelnemers in wedstrijd: 20 (9 juli 2015) 

  

  
Vaakst aanwezige spelers: 49 keer: Cees Sip 

46 keer: Gerie Vonk, Klaas Vonk 
45 keer: Mary Woertman, Serðo Verbanac 

Meeste gewonnen partijen: 2,500: Herman Soppe 

(gemiddeld per wedstrijd): 2,412: Mohamud Mohamed Ali 

(minimaal 5 wedstrijden gespeeld): 2,405: Wim Verboom 

Meeste eerste plaatsen: 8 keer: Wim Verboom 
6 keer: Ahmad Nabil Azimi 
5 keer: Mohamud Mohamed Ali 

Meeste aanmoedigingen: 4 keer: Adrie de Maijer, Gerard Koreman 

Meeste Fanny's (13-0) uitgedeeld: 17 keer: Erik Vorstenbosch 
16 keer: Wim Verboom 
13 keer: Ahmad Nabil Azimi, André Woertman 

Meeste Fanny's (0-13) ontvangen: 12 keer: Gerie Vonk, Mathijs Stolwijk 
11 keer: Veroni van Haastert 
10 keer: Corrie Lacourt 

 
De volledige uitslag met ook persoonlijke statistieken is te vinden op onze website: 
http://www.pointeurs.nl/lp/?p=3972 
 

  

http://www.pointeurs.nl/lp/?p=3972


 

Ondertussen is seizoen 2015-2016 weer begonnen. 
Hieronder staat de tussenstand (t/m 24 september 2015). 
Voor de digitale lezers: klik hier voor het volledige klassement (in Excel). 
 
Euro toernooi, tussenstand seizoen 2015-2016 
4 wedstrijden gespeeld, beste 2 tellen 
 

 
Naam Punten 1 

Gewonnen 
partijen 2 

1 André Woertman 14 uit 2 3,00 (3,00) 
2 Cees de Heij 14 uit 2 3,00 (2,75) 
3 Wim van Egmond 11 uit 2 2,50 (2,33) 
4 Ahmad Nabil Azimi 10 uit 2 3,00 (2,50) 
5 Mathijs Stolwijk 9 uit 2 2,50 (2,00) 
6 John Jansen 9 uit 2 2,50 (2,33) 
7 Bart Stokhuijzen 8 uit 2 3,00 (1,75) 
8 Arna vd Weteringh 7 uit 2 2,50 (1,25) 
9 Hans van der Spek 6 uit 2 2,00 (1,33) 
10 Pnella van Beek 5 uit 2 2,50 (2,00) 
11 Jan van Leijden 4 uit 2 2,50 (1,75) 
12 Serðo Verbanac 4 uit 2 2,50 (1,67) 
13 Klaas Vonk 4 uit 2 2,00 (1,67) 
14 Erik Vorstenbosch 4 uit 2 2,00 (1,50) 
15 Jan van Haastert 4 uit 2 2,00 (1,67) 
16 Gerie Vonk 4 uit 2 2,00 (1,33) 
17 Henk Lacourt 4 uit 2 1,50 (1,33) 
18 Jan Rienstra 3 uit 2 2,50 (1,75) 
19 Veroni van Haastert 3 uit 2 1,50 (1,25) 
20 Tineke Walvis 3 uit 2 1,50 (1,33) 
21 Ernest Joosen 3 uit 2 1,50 (1,33) 
22 Karl Kliemert 3 uit 2 1,00 (1,00) 
23 Mary Woertman 2 uit 2 2,00 (1,67) 
24 Hub Schraven 2 uit 2 2,00 (1,25) 
25 Albert Haak 2 uit 2 2,00 (1,67) 
26 Cees Sip 2 uit 2 1,50 (0,75) 
27 Corrie Lacourt 2 uit 2 1,50 (1,33) 
28 Leen de Water 1 uit 2 1,50 (1,00) 
29 Joke Zoet 1 uit 2 1,50 (1,50) 
30 Kees Boekhout 1 uit 2 1,50 (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 e-mailtje naar 
lp.eurotoernooi@xs4all.nl. 
 
Erik Vorstenbosch 
  

http://www.pointeurs.nl/lp/wp-content/uploads/Klassement2015-2016.xls
http://www.pointeurs.nl/lp/?p=3974
mailto:lp.eurotoernooi@xs4all.nl


 

DE NIEUWE NATIONALE PÉTANQUE COMPETITIE (NPC), 
oftewel: wat gaat er spelen? 

 
 
Zoals u in de vorige versies van uw clubblad reeds heeft kunnen lezen, is de landelijke competitie 
van de NJBB volledig op de schop gegaan. Door voor een toekomstscenario als aanbieder van 
competitiesport te kiezen is de NJBB een duidelijke richting ingeslagen, waarbij een duidelijk 
leidende rol voor een nieuwe landelijke competitie binnen de organisatie is vastgelegd. Hierdoor 
was het mogelijk om met een voorstel voor een nieuwe landelijk uniforme competitie te komen 
zonder last te hebben van bestaande regeltjes of gebruiken. 
 
Dit vertaalt zich in een totaal andere opzet, waardoor hopelijk een groot aantal spelers plezier in 
competitie gaan beleven. Dit is meteen de belangrijkste kernwaarde voor de competitie. Dat uit 
zich onder andere in aanpassen van regelgeving op diverse niveaus. Denk niet in beperkingen, 
maar in mogelijkheden!  
 
De tweede kernwaarde is het dichterbij elkaar brengen van vereniging en competitie. Door voor 
uit- en thuiswedstrijden te kiezen, wordt de competitie daar gespeeld waar deze thuishoort: bij de 
vereniging en bij de leden. 
 
De Nationale Pétanque Competitie (NPC) wordt gespeeld in de periode half september tot eind 
april (met een winterstop half december-half januari). Richtspeeldag is zaterdag.  
 
In divisies worden in poules van acht teams een complete competitie gespeeld door middel van 
uit- en thuisontmoetingen (14 speeldagen). Een ontmoeting tussen twee verenigingsteams bestaat 
uit een ronde van drie doubletten, een ronde van twee tripletten en tenslotte weer een ronde van 
drie doubletten. De winnaar van de ontmoeting krijgt twee wedstrijdpunten, de verliezer niets. 
Maar omdat er acht partijen gespeeld worden kan een ontmoeting ook gelijk eindigen: dat levert 
beide teams dan één punt op. 
 
Voor een team worden van te voren geen spelersnamen opgegeven. Iedereen met een (nu nog) 
wedstrijd- of jeugdlicentie mag meedoen. Of dat nu één keer of veertien keer is. Bij deelname is 
dus niemand verplicht om altijd mee te moeten spelen, iets wat juist de flexibiliteit van deze 
competitie aangeeft. Het gaat tenslotte om verenigingsteams.  
 
Voorafgaand aan elke ontmoeting wordt een spelerslijst met minimaal zes- en maximaal negen 
spelers ingediend. Heeft men drie keer als deelnemer aan een ontmoeting op een spelerslijst 
gestaan dan mag er niet meer in dezelfde divisie- of lager worden uitgekomen. 
 
Hoe hoger men speelt, hoe groter de reisafstand. Maar heel belangrijk, een kampioen mag 
promoveren, dat hoeft dus niet. Een groep spelers die een team willen vormen maar alleen 
regionaal actief willen zijn wordt zo niet verplicht verder te reizen dan wenselijk. 
 
Uiteraard zal de ‘oude’ Nationale Competitie (NC) verdwijnen, maar na de 2015-2016 editie zal 
ook de verenigingteamcompetitie (VTC) in de afdeling stopgezet worden, waar de Nationale 
Pétanque Competitie voor in de plaats komt.  
  



 

Voor de top- en tweede divisie is een pilot (volledige competitie) gestart in september 2015 terwijl 
de derde- en lagere divisies starten in 2016. Opgave van teams voor 31 maart 2016. Verenigingen 
kunnen opgeven per divisie (reisafstand!). 
 

Tijdens de najaarsvergadering van Les Pointeurs op 11 november zal een presentatie 
worden gegeven over deze nieuwe competitie. 

Indien u interesse hebt komt u toch zeker luisteren en kijken? 
 
Peter van Waaij 
 
 
 
 
 
 
 

ZALM IN KRUIDENMARINADE 
 
Voorgerecht/buffetgerecht: 
 
Ingrediënten voor 6 personen: 
 

 3 limoenen 

 6 eetlepels olijfolie 

 zout 

 (versgemalen) vierseizoenen peper 

 suiker 

 1 zakje dille (15 gr) 

 ½ zakje bieslook (à 25 gr) 

 2 Schotse zalmhaasjes 

 1 zakje biologische rucola  

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



 

AKTIVITEITEN en TOERNOOI-AGENDA 2015 
 
 

Oktober 
 

Zaterdag 03-10 NCP  10:00 

Vrijdag 09-10 Verenigings Team Competitie Team 19:30 

Zaterdag 10-10 NCP  10:00 

Zaterdag 10-10 Animatietoernooi Mêlee 13:00 

Zondag 11-10 Winter Competitie Doublet Doublet 10:30 

Zaterdag 24-10 WCD Doublet 10:30 

Zondag 25-10 Wintertijd toernooi Doublet 10:30 

Vrijdag 30-10 Klaverjassen  20:00 

Zaterdag 31-10 Club kampioenschap Triplet Triplet  

 
November 

 

Zaterdag 07-11 Animatietoernooi Mêlee 13:00 

Woensdag 11-11 Algemene Najaars 
Ledenvergadering 

 20:00 

Vrijdag 13-11 VTC Team 19:30 

Zondag 15-11 WCD Doublet 10:30 

Zaterdag 21-11 WCD Doublet 10:30 

Zondag 22-11 Alphens Open Triplet Triplet 10:30 

Vrijdag 27-11 Klaverjassen  20:00 

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 Doublet 10:30 

Vrijdag 11-12 VTC Team 19:30 

Vrijdag 18-12 Klaverjassen  20:00 

Zaterdag 19-12 WCD  10:30 

Zondag 20-12 Vrijwilligers- event   

 
2016 Januari 

 

Zaterdag 02-01 Animatietoernooi 
Nieuwjaar 

  

Vrijdag 08-01 VTC Team 19:30 

Zondag 10-01 Winter Competitie Triplet Triplet 10:30 

Vrijdag 22-01 Klaverjassen  20:00 

Zaterdag 23-01 WCT Triplet 10:30 

     

 
 
 
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. 


