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De verenigingsgegevens vindt u op de binnenzijde van de kaft. 

 
 
 
 
 
 

Kopij voor het nummer van April 2016 s.v.p. inleveren vóór: 

 
 
 
 
 
 
 

Vrijdag 18 Maart 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hebt u een bijdrage klaar, vóór de kopij-datum, dan wil ik die graag eerder hebben 
zodat ik het redactiewerk 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:  Mary  

mailto:pointeursnieuws@pointeurs.nl
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VAN DE VOORZITTER: 

 
 
Ondertussen is het binnenseizoen volop bezig en gaan we supersnel weer naar de 
donkere winterdagen en feestperiode. Ik weet niet of dat nu aan mij ligt, maar ik heb het 
idee dat kerst en oud&nieuw elk jaar sneller op de zomer volgen.. 
 
Gelukkig is het verenigingsgebeuren in- en rond de club niet afhankelijk van zonlicht 
alleen, maar weten onze leden elkaar ook in de donkere periode goed te kunnen vinden. 
Het voordeel van verlichting in een gezellige kantine en overdekte hal, niet?! 
 
Met name die kantine is tegenwoordig vaak zelf onderwerp van gesprek. Wat gaat er nu 
toch allemaal gebeuren? In de najaarsvergadering is een korte uiteenzetting gegeven over 
de prioriteit die we gesteld hebben met betrekking tot aanpassingen in de kantine. Het is 
de bedoeling om keuken en bar grondig ‘op de schop’ te nemen, waarbij vooral de 
verbetering van luchtafzuiging in een nieuwe, eigen bereidingsruimte belangrijk is. Dat 
hiernaast de bar een opknapbeurt krijgt is een dan een logisch gevolg. Ook de locatie van 
de trap is onderwerp van gesprek, maar keuken/bar is prioriteit nummer één in 2016. 
 
Tijdens de ledenvergadering is ook het gebruik van het parkeerterrein en de sluiting van 
de Olympiaweg in het weekeinde aan de orde geweest. Het bestuur heeft zich ten doel 
gesteld om de situatie spoedig in het voordeel van de leden te kunnen laten veranderen. 
Voorafgaand aan de ledenvergadering is er reeds gesproken met onze buurverenigingen, 
maar ook met de gemeente zullen we om de tafel gaan. Wordt vervolgd! 
 
De najaarsledenvergadering werd overigens door bijna een derde van de leden bezocht, 
iets wat ook wel eens vermeld mag worden. Bijna 50 leden waren deze avond aanwezig 
om zich bezig te houden met het wel-en-wee van de vereniging. Iets wat ik een goed 
teken vind! 
 
Op sportief gebied kan ik melden dat onze teams, op één na, weer redelijk goed aan de 
wintercompetities zijn begonnen. In de vorige uitgave van uw bouleblad meldde ik u al dat 
wij (zondag team 4) rustig aan zouden kunnen beginnen tegen de andere Pointeurs 
teams; Wel.. dat hebben we ook gedaan… Maatje Michiel en ondergetekende hebben zó 
goed aan ledenbinding gedaan, dat we alle anderen hebben laten winnen, ofwel dik 
verloren hebben van onze eigen teams! Gelukkig hebben wij dat op dag twee al weer wat 
recht kunnen zetten, maar kampioen zullen we niet snel worden. Zo zie je maar, even een 
paar maanden niet spelen, zorgt onherroepelijk voor vormverlies (voor zover er bij mij al 
vorm te vinden was..). 
In december zijn de laatste speeldagen van 2015 van de doublettencompetities, welke in 
2016 ook weer gewoon geprogrammeerd staan. Alleen de VTC wordt straks opgenomen 
in de nieuwe nationale competitie, overigens zonder de eindrangschikking mee te nemen. 
Dus onze teams kunnen tijdens deze editie van de VTC wel kampioen worden, maar niet 
meer degraderen! 
 
Tenslotte ons verenigingsleven rondom de feestdagen uitgelicht: in verband met het 
vrijwilligersfeest is er geen speelmogelijkheid op 19 en 20 december. Ook op 26 december 
is er geen reguliere speeldag. Om dat dan weer goed te maken vieren we het nieuwe jaar 
op zaterdag 2 januari met olieboulen en aansluitend een nieuwjaarsborrel! 
 
Mede namens de andere bestuursleden wens ik u een mooie, luchtige, feestelijke, maar 
vooral ook gezonde decembermaand!                Peter van Waaij 
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“MOSSELTOERNOOI” 

 
 
Omdat het stampottoernooi zo goed bevallen was, werd er op een zonnige zaterdag-
middag over gebrainstormd door een paar van onze leden dat het wel heel gezellig zou 
kunnen zijn om weer een toernooi te organiseren met iets anders culinairs. 
De daad werd ter plekke bij het woord gevoegd en diezelfde week werden de flyers op de 
bar gelegd voor een mosseltoernooi op zaterdag 19 september. Voor het toernooi hadden 
zich 36 mensen daar wel zin in hadden, aangemeld. Ze waren aanwezig op een droog 
gebleven dag van 16 graden. 
Mary had als wedstrijdleidster 6 leuke prijsjes, die gewonnen werden door: Hanny, de 
aanmoedigingsprijs, Cees 3+29, Babs 3+25, Joke 3+21, Kees 3+16 en Jac. 2+15. 
 
Ik kan niet laten om te vertellen dat ik de derde partij met Lenny moest spelen tegen Joke 
Zoet en Alex. Joke had al twee partijen gewonnen en Alex vertelde dat hij nog maar heel 
kort lid was. Een makkie dus dacht ik, want Lenny en ik hadden die middag ook al twee 
partijen bijzonder goed weten te scoren. Tot onze grote verbazing hebben we de partij van 
hen verloren met 13-3. Nu wist ik al eerder dat Joke een warm hart had, maar dat ze het 
voor Lenny en mij zo ontzettend jammer vond, was echt niet nodig hoor Joke, jullie waren 
gewoon supergoed. 
De mosselen die opgediend werden op de gedekte tafels in de kantine smaakten over-
heerlijk en de patatten ook. De loempia’s die een paar mensen hadden gekozen waar-
schijnlijk ook, want ik hoorde geen geluiden van niet lekker of zo. 
Achter de bar stond Ad zich de hele middag een hoedje te werken. Helemaal toen Cees 
en Hans er bij kwamen om de grote pannen met mosselen te koken.  
Als het aan mij ligt en ik denk, dat het geldt voor de meeste mensen die aanwezig waren, 
is het voor herhaling vatbaar. Als er iemand is die ook een culinair idee heeft, dan moet 
hij/zij vooral niet schromen om dat voor te stellen aan de activiteitencommissie.  
 
Gerrie de Heij-Verhoog. 
 
 
 
 
 
 
 

AAN ALLE CLUBLEDEN 
 

 
Hiermee wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de belangstelling tijdens mijn afwezigheid 
bij de vereniging wegens opname van vier dagen in het ziekenhuis. 
Maar na zes weken ben ik weer gaan boulen. Ik wil iedereen bedanken voor de vele 
telefoontjes en bezoeken en de kaarten die ik ontvangen heb. 
Ook is er aangeboden om mij te rijden naar het ziekenhuis voor alle onderzoeken die ik 
moest ondergaan (ik mag een half jaar geen auto rijden), maar Gerie kan ook rijden, dus 
we komen wel in het ziekenhuis en heel belangrijk: op de boulebaan! 
Gelukkig gaat het weer goed met mij en ik hoop dat het zo blijft. 
 
Lief en leed bedankt voor het prachtige bloemstuk. 
 
7-11-2015     Groetjes, Klaas & Gerie 
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VAN DE REDACTIE 

 
 
Sinds kort is de redactie van het clubblad uitgebreid: Tineke Walvis en Gerrie de Heij zijn 
erbij gekomen. Ze waren al actief met het aanleveren van kopij en cartoons, maar nu is 
het officieel. 
Zij gaan zich bezighouden met het werven van kopij, correctiewerk en de illustraties voor 
het blad. De samenstelling van het blad en het regelen van het drukwerk blijven nog onder 
het beheer van Hub.. 
Doordat Tineke en Gerrie de leden rechtstreeks benaderen voor het schrijven van een 
verslag over wedstrijden, toernooien en alle andere activiteiten die binnen onze vereniging 
plaatsvinden, is er nu al meer kopij binnengekomen dan voorheen! Ook krijgen we nu 
standaard van Erik de uitslagen van de wedstrijden die bij ons gespeeld worden. 
Zoals jullie waarschijnlijk al weten is Mary onze hofleverancier van de foto’s. 
 
Tineke heeft van Henk & Anne Martine Reesink, de schrijvers van het boek: 
‘Jeu de Boules- een document voor de liefhebber’, 

toestemming gekregen om daaruit zo nu en dan een stuk over te nemen. 
Het levert kopij op met even een andere kijk op onze sport en zijn ontstaansgeschiedenis. 
 
Als redactie hebben we overleg gehad met Peter van Waaij over de opzet van het 
clubblad. Daarbij zijn we tot de volgende besluiten gekomen: 
 

-  Het streven is om het clubblad 4 keer per jaar uit te brengen: 
April, juli, oktober en december. 
In de zomermaanden is er over het algemeen te weinig kopij om een degelijk clubblad te 
maken. 

-  De notulen van de ledenvergadering worden zoveel mogelijk per mail verzonden. 
Voor leden zonder mailadres worden de notulen verspreid via een nieuwsbrief in 
een eenvoudige opzet. 

-  Hierbij roepen we leden op om voor bij hen in buurt wonende leden, die niet zo 
vaak komen, het clubblad mee te nemen en daar in de bus te doen. 

-  De verzendkosten voor het blad zijn vrij hoog. Daarom zoeken we “postbodes”, 
die bereid zijn om de clubbladen, die er na 2 weken nog liggen, rond te brengen. 
Meerdere bezorgers zou prettig zijn om het werk goed te kunnen verdelen. De 
ervaring leert, dat het meestal om 4 tot 7 clubbladen per keer gaat. 

Graag aanmelden bij de redactie. 
-  Mochten jullie bedrijven kennen voor wie het interessant is om in ons clubblad te 

adverteren, meldt dat dan bij het bestuur. Er zijn nu afspraken gemaakt over de 
prijs van een advertentie in ons blad. Er kan gekozen worden uit een hele pagina, 
een halve pagina en een kwart pagina. Daarnaast kan er gekozen worden voor 
zwart/wit of full colour. De exacte prijs voor een advertentie is bekend bij het 
bestuur. 
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WINTERTIJDTOERNOOI 

 
 
Zondag 25 oktober het wintertijd toernooi. Het weer zag er goed uit en de voorspellingen 
gaven aan dat het de gehele dag droog zou blijven. 
 
Dus wij op de fiets naar de boule om het wintertijd toernooi te spelen. 
Wedstrijdleider was Eric en arbiter was Willeke. 
Er waren 28 teams ingeschreven, dus een mooie bezetting. 
Het spelschema was: twee voor gelote partijen en daarna een A poule (met 16 teams ) en 
een B poule (met 12 teams ) 
 
De eerste partij ging voor geen meter. We speelden tegen een team van de eigen 
vereniging. Waar het aan lag??? misschien aan de 5 partijen die we zaterdag speelden 
voor de WCD??? Geen idee. 
 
De volgende partij speelden we tegen Lisse. Deze ging mooi gelijk op tot 11-11. 
Lisse trok uiteindelijk de overwinning naar zich toe met 13-11. 
 
Na lang wachten, want er waren partijen die bijna twee uur duurden, begonnen de poule 
wedstrijden. 
 
Wij werden ingedeeld in de B poule na twee verloren partijen. 
Oké, nu ging het er dus om geen partijen meer te verliezen. 
Als eerste troffen we een team uit Gouda. Dit werd een zwaar bevochten overwinning met 
13-10. 
De tweede partij was tegen een echtpaar van Waddinxveen. Dat werd een vlekkeloze 
overwinning met 13-0. 
De laatste partij was tegen vader en dochter uit Bodegraven. Ook deze wisten we winnend 
af te sluiten met 13-3. 
 
Al met al werden we eerste in de B poule, met als resultaat een leuke prijs. 
Na het bedanken van Eric en Willeke gingen we moe, maar met een fijn gevoel weer op 
de fiets naar huis. 
 
Rietje Buitenhuis 
Wim Verboom. 
 
 
 

UITSLAG WINTERTIJDTOERNOOI 

 
Poule A 

# Team   

1 Teun van Oijen / Herman Soppe 
2 Wout Versluis / Norbert Schifferling 
3 Herman de Roo / Gerard Herder 
4 Jack Schillemans / Karin Schillemans-Strack 
5-8 Marcel Stok / Marcel van Nieuwenhuizen 
5-8 Tino Rodriguez / Ron Bakker 
5-8 Roby van Rooijen / Sandy Rikkers 
5-8 Monique Bakker / Sander Beukers 
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9-10 Conny Smithuis / Wilco Dekker 
9-10 Kasper Slappendel / Janna Slappendel 
11-12 Lucia Brouwers / Hans Mooren 
11-12 Peter Koome / Willem Vreeken 
13-16 Hub. Schraven / Arna v.d. Weteringh 
13-16 Hans van der Veen / Milan Saunier 
13-16 Henk Proper / Vincent Kenter 
13-16 Frans Velthuis / Harry van Bennekom 

 
Poule B 

# Team Winst Saldo 

1 Wim Verboom / Rietje Buitenhuis 3 26 
2 Edwin Segers / Elior van Klaveren 3 19 
3 Hans Cammeraat / Theo Wansink 2 16 
4 Arthur de Vlieger / Henny Duchenne 2 9 
5 Tim Gijsbertsen / Kevin Hoogerheide 2 0 
6 A.R. Lagerwerf / M. Ceelen 2 -1 
7 Ernest Joosen / Tineke Walvis 2 -7 
8 Teus van der Tonnekreek / Jaap Kivits 1 4 
9 Pieta Broer / Jaap Broer 1 -15 
10-11 Margriet de Roo / Carla van Lankeren 0 -16 
10-11 Bert Cornelissen / Wil Cornelissen 0 -16 
12 Edwin van Rooijen / Rachel van Rooijen 0 -19 

 
Uitslagen: Erik Vorstenbosch 
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CLUBONTMOETING met GEMERT DE BOULE 

 
 
BESTE CLUBLEDEN, 
 
Op zaterdag 16 januari wordt er een clubontmoeting gespeeld met de club uit Gemert. 
 
Dit wordt tegelijkertijd een STAMPPOTTOERNOOI!  
(Hutspot, zuurkool en boerenkool met voor iedereen een bal gehakt en een halve 
rookworst). 
 
Vanuit Gemert komen ze met ongeveer 30 mensen. 
Wij willen er een echte wedstrijd van maken. U kunt zich persoonlijk inschrijven. 
Een wedstrijdcommissie deelt de spelers in. 
 
We hebben dus minimaal evenveel spelers nodig als Gemert! 
Arna en Hub. zijn ook lid in Gemert, dus zij kunnen naar behoefte nog switchen. 
Graag op tijd inschrijven. 
 
De Alphenaren die net achter het net vissen, kunnen net als anders gewoon vrij spelen. 
Ook zij kunnen zich uiteraard inschrijven voor het stamppot-diner. 
 
De wedstrijden beginnen om 13.00 uur. Er zullen veel prijzen zijn. 
Inschrijfgeld voor het stamppot-diner: € 7,50  
Meespelen met het toernooi:               € 2,50  
 
Geen zin in stamppot maar wel in een gezellig toernooi? Dan kun je je uiteraard ook 
inschrijven voor alleen het toernooi. 
 
Wij hopen op een heel gezellige middag. 
 
De datum voor de returnwedstrijd is ook al bekend: zaterdag 30 juli 2016. 
 
Hans en Hub. 
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CLUBKAMPIOENSCHAP TRIPLET 

 
 
Zaterdag 31 oktober is er weer gestreden om het clubkampioenschap triplet. 
Er hadden zich 11 teams ingeschreven. Rond 10.00 uur was de kantine al aardig 
volgelopen met spelers die zich, voordat de strijd begon, tegoed konden doen aan een 
kopje koffie met een lekkere plak cake erbij. 
Erik Vorstenbosch, die als wedstrijdleider de dag weer voortreffelijk leidde, had de teams, 
na loting, in twee poules verdeeld. 
 
Na een sportieve strijd werd de finale uiteindelijk gespeeld tussen de twee teams die als 
eerste in hun poule geëindigd waren. De teams bestonden uit Norman de Wever, André 
Woertman en John Jansen aan de ene kant en Erik Vorstenbosch, Gerrie de Heij en Cees 
de Heij aan de andere kant.  
 
Mede omdat er na afloop voor iedereen een kleine attentie in het vooruitzicht werd 
gesteld, hadden we een finale met veel publiek!! Het zou een zeer spannende finale 
worden met kans op de titel voor beide teams. Het team dat vorig jaar de titel voor zich 
opeiste, kon uiteindelijk dit kunststukje herhalen en zodoende hun titel prolongeren. Een 
bijzondere prestatie die niet iedereen gegeven is. Dank aan allen die deze dag tot een 
gezellige en vooral sportieve dag hebben gemaakt. 
 

 
 
Clubkampioen triplet 2015 
 
Cees de Heij, Gerrie de Heij en 
Erik Vorstenbosch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Désirée Schalk 
 
 
 
 

CLUBKAMPIOENSCHAP TRIPLET 

 
 
31–10–2015: Het clubkampioenschap Triplet bij "les Pointeurs". 
Vanmorgen vroeg op met kleine ogen, want gisteravond hebben we gekaart in de kantine 
van de Jeu de Boulesclub. Na de boterham op de fiets (het was prachtig weer) naar 
Alphen, want het pad is zaterdags afgesloten. Onderweg haalden we Joke in die vandaag 
met ons een team zal vormen. Op de club aangekomen heeft Veronica ons ingeschreven. 
Daarna hebben we van de koffie met cake genoten, die Ton v Dijk al klaar had staan. 
Toen even ingespeeld tot Erik het woord nam en een inleidend gesprek hield over hoe de 
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dag er verder uit zou zien. De wedstrijd werd binnen gespeeld in twee poules: A en B. 
Omdat er elf teams mee deden, werd van de A-poule één team vrijgeloot en kreeg een 
score van 13–6. 
 
Wij werden ingedeeld in de A-poule. De partijen verliepen als volgt: 
De eerste partij waren we vrijgeloot en hebben we op een vrije baan wat geoefend.  
De tweede partij waren we zeer geconcentreerd, die partij sloten we af met winst.  
 
Het was inmiddels middag geworden, dus hebben we eerst een broodje met een kop 
koffie genuttigd. 
Daarna getost voor de derde partij. Die verliep voor ons teleurstellend. Of het door de 
koffie kwam, we weten het niet, maar we verloren met 6–13. We konden niets meer goed 
doen en lukte het wel, dan werden we weggeschoten door de tegenpartij. 
Ondertussen waren Klaas Vonk en Peter Zoet ook gearriveerd om te kijken naar het 
verloop van de partijen van hun partners. Klaas is herstellende van een lichamelijk 
ongemak. (Klaas heeft Peter gelijk gestrikt voor het sextet toernooi van 31 januari). 
De vierde partij ging niet goed voor ons, we verloren, we werden met 13–0 ingepakt. Als 
we al bij de but kwamen te liggen, werden we door de tegenpartij weggeschoten. De vijfde 
en laatste partij waren we weer meer geconcentreerd, die partij sloten we met 13–10 winst 
af.  
 
Daarna hebben we in de kantine gewacht onder het genot van een pilsje of een kopje 
koffie tot ieder team klaar was en Desirée de teams bekend kon maken die de finale 
gingen spelen. 
De finale werd gespeeld tussen het team van Gerrie en Cees de Heij en Erik 
Vorstenbosch, de kampioenen van vorig jaar en het team van Norman de Wever, André 
Woertman en John Jansen. Na een gelijk opgaande en zeer spannende strijd won het 
team van Gerrie, Cees en Erik met 13–12. 
Daarna hebben we in de kantine met de andere wedstrijd spelers en toeschouwers 
gewacht op de prijsuitreiking. Desirée had voor iedereen nog een presentje. 
 
Hieronder de uitslagen van het team Joke Zoet, Veronica en Jan van Haastert  
1ste partij: vrijgeloot:                           13–6 winst  
2de partij: tegen team 5 Nell v Dijk, Hans Mooren, Martin Remmerswaal:   13–4 winst. 
3de partij: tegen team 1 Desirée Schalk, Mary Woerdman, Astrid de Wever: 6–13 verlies. 
4de partij: tegen team 2 Gerrie en Cees de Heij, Erik Vorstenbosch:     0–13 verlies. 
5de partij: tegen team 3 Hans en Sonja v.d. Spek, Wim .v. Egmond:     13–10 winst.  
 
Jan van Haastert. 
 
 
 
 
 

UITSLAG CLUBKAMPIOENSCHAP TRIPLETTE 

 
 
Finale 

# Team    

1 Cees de Heij / Gerrie de Heij / Erik Vorstenbosch    
2 John Jansen / Norman de Wever / André Woertman    
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Poule A 

# Team Winst Saldo  

1 Cees de Heij / Gerrie de Heij / Erik Vorstenbosch 5 46  
2 Veroni van Haastert / Jan van Haastert / Joke Zoet 3 -1 o.r. 
3 Nell van Dijk / Hans Mooren / Martin Remmerswaal 3 7 o.r. 
4 Hans v.d. Spek / Sonja v.d. Spek / Wim van Egmond 2 -14 o.r. 
5 Désirée Schalk / Mary Woertman / Astrid de Wever 2 -3 o.r. 

 
Poule B 

# Team Winst Saldo  

1 John Jansen / Norman de Wever / André Woertman 5 39  
2 Hannie van Lienden / Jan van Lienden / Bert Remmerswaal 4 14  
3 Evert Bakker / Jan v.d. Broek / Ron Kerkvoorden 2 2 o.r. 
4 Nabil Azimi / Gerie Vonk / Tineke Walvis 2 1 o.r. 
5 Irene Joosten / Jan Rienstra / Peter Sloothaak 1 -24 o.r. 
6 Babs v.d. Broek / Tiny van Es / Lex Meerkerk 1 -32 o.r. 

 
Uitslagen: Erik Vorstenbosch 

 
 

BRUIDSPAAR 

 
 
Hiermede willen de clubleden het bruidspaar nogmaals feliciteren met hun 60-jarige 
bruiloft en we wensen hen nog vele jaren samen. 
Ook hopen wij jullie nog vaak op de baan te zien om een balletje te gooien. 
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NJBB-NIEUWS 
 
 

Tijdens de Bondsvergadering van de NJBB is besloten om het land in acht districten te 
verdelen. In de voorjaarsvergadering was al besloten dat de afdelingen zouden ophouden 
te bestaan per 1 januari 2017. Dat is ook de datum dat de districtsindeling van kracht 
wordt. 
 
Bij het indelen van het land in districten is gekeken naar: 

 het aantal verenigingen (minmaal 20 en maximaal 40); 

 een reisafstand met een max. straal van 75 km; 

 tenminste één overdekte accommodatie per district; 

 natuurlijke en gemeentelijke grenzen. 

 
Zo is men gekomen tot de districten: 

 Noord (pakweg Groningen, Friesland en Drenthe); 

 Noord-West (Noord-Holland boven het  Noordzeekanaal 

plus Zuid-Kennemerland); 

 West (Zuid-Holland en het zuidelijk deel van Noord-Holland); 

 Midden (Utrecht, Flevoland en westelijk deel van 

Gelderland); 

 Oost (Overijssel en Oost-Gelderland); 

 Zuid-West (Zeeland, westelijk deel van Noord-Brabant en 

een stuk Zuid-Holland); 

 Zuid-Oost (oostelijk deel van Noord-Brabant, zuidelijk deel 

van Gelderland en Noord-Limburg); 

 Zuid (de provincie Limburg ten zuiden van Venlo). 

 
Onze vereniging is ingedeeld in district West.  
 
Andere uit onze afdeling 
afkomstige verenigingen  
zijn:  
 
Lijnden,  
Badhoevedorp,  
Bulderbaan,  
De Spaanse Ruiter, 
Hillegom,  
Boule Union Thamen,  
Les Boules Fleuries,  

De Vaste Voet,  
De Boulende Stier, 
Heleboule,  
De Boel de Boule  
OSB Bodegraven. 
 
 
 

Nieuw zijn dan voor ons de  
verenigingen: 
 
 
MIDI (Delft),  
JBC Zoetermeer,  
De Goede Worp (Den 

Haag),  
ABA (Rijswijk),  
‘s-Gravenboules (‘s-
Gravenzande),  
Six Pret (Voorschoten), 
Grand Cru '82 

(Leidschendam), 
De Treffers-Hofstad 

(Rijswijk),  
PV "Markeer" (Hoek van 

Holland),   
 

 
 
 
 
Le Bon Courage (Hoek van 
Holland),  
Folâtre (Pijnacker),  
Westlandia 87 (Naaldwijk),  
Bleiswijkse JBC,  
L'Esprit (Schiedam),  
JBC Vlaardingen,  
JBC Maasstad (R’dam),  
JBV Gouda,  

Waddinxveen JdB,  
JBC Nieuwerkerk,  
Allez Tirer Maassluis,  
Les Francophiles (R’dam)  
JBV Nederlek (Lekkerkerk) 
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De vetgedrukte verenigingen beschikken over een overdekte accommodatie. In totaal zijn dat er 
22 van de 34. De 34 verenigingen hebben samen ongeveer 3.630 leden. 
 
Voor ons ligt Hoek van Holland op de grootste afstand. Het is ongeveer 55 km en vraagt ongeveer 
een uur. Vergelijkbaar met het rijden naar IJmuiden in de oude situatie. 
Kijk voor de locatie van de verenigingen in district WEST op het kaartje op pagina 5. 
 
Met het verdwijnen van de afdelingen en de invoering van de districten ziet de organisatiestructuur 
van de NJBB als volgt uit: 
Waar tot op heden commissies onder het bondsbestuur vielen, zullen ze nu onder het 
bondsbureau vallen. Immers het bondsbureau heeft een uitvoerende taak en de commissies zijn 
daar een verlengstuk van. Uitzonderingen zijn de Financiële Commissie (adviseur van de 
Bondsraad) en de Tuchtcommissie, die aan het bondsbestuur rapporteert. 
 
De acht districten krijgen elk een districtsteam met de volgende functies: 

 

  

De districtscoördinator is de teamleider van het district. Hij is o.a. verantwoordelijk voor de 
aansturing van de leden van het districtsteam. Daarbij is hij het eerste aanspreekpunt voor 
verenigingsbestuurders en onderhoudt hij de contacten met het bondsbureau en de 
portefeuillehouder van het bondsbestuur. 

De coördinator wedstrijdzaken ondersteunt binnen zijn district de landelijke toernooicommissie bij 
het organiseren van de NPC. Daarnaast coördineert hij de districtsactiviteiten, zoals 
districtscompetities, en ondersteunt bij de organisatie daarvan. 

De sportpromotor geeft binnen zijn district invulling aan de promotieactiviteiten zoals beschreven 
in het districtsjaarplan. Hij is het verlengstuk van de landelijke promotieactiviteiten in de regio. 
Daarnaast adviseert de sportpromotor verenigingen met betrekking tot hun promotionele 
activiteiten. 

De webredacteur draagt er binnen zijn district zorg voor dat de districtspagina’s actueel zijn. 

De verenigingsondersteuner is binnen zijn district het eerste aanspreekpunt voor vragen van 
verenigingsbestuurders. De verenigingsondersteuner geeft informatie, advies en ondersteuning 
aan verenigingen met als doel een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van het functioneren 
van de verenigingen. 
 
Als u geïnteresseerd bent in de functie-eisen, dan kunt u contact opnemen met Peter van  
Waaij 
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Nu rijst de vraag hoe het besluitvormingsproces in elkaar steekt als er geen afdelings-
vergaderingen meer zijn. Dit gaat volgens onderstaand schema: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De ledenraadpleging heeft als doel om structureel input te genereren van verenigingen over 
beleidsonderwerpen. Daarbij geeft de ledenraadpleging de verenigingsbestuurders de 
mogelijkheid om een mening te vormen en te ventileren over betreffende onderwerpen. De 
ledenraadpleging vormt daarmee een onmisbare schakel in het democratische 
besluitvormingsproces. Mede op basis van de input van de leden bij de ledenraadplegingen 
worden immers beleidsvoorstellen gedaan.  
 
De ledenraadpleging vindt tenminste eenmaal per jaar per district plaats. Dat is in ieder geval in 
het voorjaar.  
 
De voorstellen worden vervolgens besproken en getoetst door de bondsraadsleden en 
districtscoördinatoren in het strategisch beraad. Tijdens dit overleg, ter voorbereiding op de 
bondsraad, wordt de input en invloed van de verenigingen geborgd. 
 
Alhoewel het strategisch beraad geen formeel bondsorgaan is, heeft het wel een formele status in 
besluitvormingscyclus; Tenslotte vindt in dit beraad de toetsing van de input van de 
ledenraadpleging met betrekking tot concept (meer)jarenbeleid, jaarplan etc. plaats. 
 
Na de voorbereidingen in de ledenraadpleging en het strategisch beraad vindt in de bondsraad de 
daadwerkelijke besluitvorming plaats. 
 
De samenstelling van de bondsraad dient een goede afspiegeling te zijn van de leden van de 
aangesloten verenigingen. De bondsraad is immers het orgaan waarin het democratische karakter 
van de bond bij uitstek tot uitdrukking moet komen. Om deze reden dient het representatieve 
karakter van de bondsraad behouden te blijven. Daarnaast is de deskundigheid van de bondsraad 
van belang voor de kwaliteit van besluitvorming. Enkele deskundigheids-eisen zijn daarom van 
toepassing.  
Interesse voor- en affiniteit met petanque én de taak van de bondsraad staan centraal. De in het 
verleden opgedane ervaringen zijn minder van belang. Wel dienen de leden van de bondsraad 
qua competenties in staat te zijn de toezichthoudende- en goedkeurende rol op kwalitatief niveau 
in te vullen, alsmede het samenspel met het bondsbestuur vorm te geven. 
 
Tot zover de ontwikkelingen op het gebied van de bondsorganisatie. 
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Het product dat de organisatie moet leveren is natuurlijk de sport. Zowel de wedstrijdsport 
(petanque) als de recreatiesport (jeu de boules).  
 
In de vorige editie van PointeursNieuws hebt u hier al het één en ander over kunnen lezen, terwijl 
tijdens de najaarsvergadering de presentatie (welke voor de verenigingen is gemaakt) getoond is. 
Toch nog een kleine opsomming: 
  
De wedstrijdsport krijgt een nieuwe competitie waarvan op dit moment een pilot draait. De 
Nationale Petanque Competitie (NPC) is een competitie tussen verenigingsteams. Het is 
vergelijkbaar met onze verenigingsteamcompetitie VTC. Het verschil is dat de competitie met 
teams van 6-9 spelers gespeeld wordt, de speeldag is in principe de zaterdagmiddag en het 
speelsysteem is doublette – triplette – doublette. Er zijn dus net als nu drie speelronden, maar niet 
meer op tijd.  
 
Verder wordt er met uit- en thuiswedstrijden gespeeld en is de speelperiode september tot mei. Er 
wordt in poules van acht teams gespeeld en dat betekent 14 wedstrijden. Een team kan steeds uit 
andere spelers bestaan. U hoeft dus niet alle dagen mee te spelen! Het is de bedoeling om per 
september 2016 deze competitie op alle niveaus te spelen. De vierde divisie en lager wordt 
ingedeeld op basis van de reisafstanden van de ingeschreven teams. Er wordt geen rekening 
gehouden met de districtsgrenzen. Het kan dus zijn dat we tegen enkele verenigingen uit district 
Noord-West of district Midden komen te spelen. 
 
Wat betekent dat voor onze vereniging? 
De inzet van bestuur en wedstrijdcommissie is om minimaal drie teams, op verschillende niveaus 
op te geven. Hierdoor kan er met de diverse afstanden en speelniveaus kennis gemaakt worden 
door onze leden. Wij hebben een eigen overdekte accommodatie, dus voor onze vereniging maakt 
het niet uit wanneer wij onze thuiswedstrijden zullen spelen, maar het zou ook zomaar kunnen dat 
een andere vereniging vraagt om onze locatie ook voor hen te kunnen gebruiken als overdekte 
thuisbasis. En dan zullen we wellicht een beetje moeten puzzelen, om ook de reguliere 
speelmiddag op zaterdag plaats te kunnen laten vinden. 
 
Weliswaar begint de NPC op niveau derde divisie en lager pas in september 2016, u kunt nu al bij 
de wedstrijdcommissie aangeven indien er interesse is om mee te gaan spelen! 
 
Voor meer informatie over de NPC of andere NJBB zaken kunt u altijd bij Peter van Waaij terecht. 
 
 
(tekstuele bijdrage: Henk van Rekum – NJBB en Peter van Waaij) 
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ALPHENS OPEN zondag 22 november 2015 
 
 
Een prima dag voor dit altijd weer goed bezette toernooi. Buiten is het maar juist boven het 
vriespunt deze morgen, nadat het tegen de ochtend zelfs nog vroor. Voor de rest van de dag zijn 
de voorspellingen niet zonder buien. Binnen in de hal echter is het behaaglijk en goed te merken 
dat de verwarmingscapaciteit is uitgebreid.  
 
Voor deze dag hadden zich 26 teams uit binnen- en buitenland opgegeven, wat dus een goed 
bezet toernooi genoemd mag worden. Helaas had een team op het laatst nog afgezegd, wat 
inhield dat er een team per ronde stil moest zitten. Geen probleem, want met een prima team 
achter de bar viel er van alles te versnaperen en was die beurt geweest, dan werd hij ook nog als 
overwinning genoteerd.  
 
Na twee voorronden gingen de beste zestien teams naar de A poule waaronder ons team 
bestaande uit Bart Stokhuizen, Wim Verboom en ondergetekende. Waarbij nog even opgemerkt 
mag worden dat Wim vroeg in de morgen al aanwezig was om de banen in optimale conditie te 
brengen, hetgeen hem prima was gelukt.  
Ook de wedstrijdleiding en arbitrage waren prima op orde. Hulde voor iedereen die deze dag 
mogelijk hebben gemaakt! Tevens was er nogal wat publiek om de teams aan te moedigen en 
even wat te drinken, hetgeen zeker sfeer verhogend was.  
 
Nu even het verloop van onze partijen: de eerste tegen het team van Hannie van Lienden welke 
door ons werd gewonnen, was een gezellige pot, complimenten voor onze tegenstanders. De 
tweede pot tegen het team van Zeger van Hunen werd ook door ons gewonnen; hun prestaties 
vielen erg tegen, maar het was wel gezellig. Na de lunch en de indeling in de poules A en B een 
optreden tegen drie dames van Randenbroek wat al een stuk spannender werd, maar ook deze 
partij konden we nog winnend afsluiten, waardoor we bij de laatste acht kanshebbers zaten. De 
volgende partij was óf winnen en daarna nog twee wedstrijden spelen, óf bij verlies: einde 
oefening! Het team van de tegenstanders uit de Zaanstreek bleek net iets te sterk voor ons en we 
verloren helaas met 13-11. 
 
Hierdoor waren we mooi op tijd klaar en konden de dag gezellig afsluiten met een paar bokjes en 
een bittergarnituurtje. Ik ga er vanuit dat de rest van de uitslagen wel gepubliceerd zullen worden 
zoals gebruikelijk. 
 
Jan van Leijden 
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EURO TOERNOOI 
 
Het eerste kwartaal zit er op. Cees doet wel heel goede zaken. Hij heeft een ongekend aantal 
punten. In eerdere seizoenen was het hoogste 47 punten (Piet Wijfje in seizoen 2010-2011 en 
Mohamud in seizoen 2009-2010). 
Hieronder staat de tussenstand (t/m 26 november 2015). 
Voor de digitale lezers: klik hier voor het volledige klassement (in Excel). 
 
Euro toernooi, tussenstand seizoen 2015-2016 
13 wedstrijden gespeeld, beste 7 tellen 

 
Naam Punten 1 

Gewonnen 
partijen 2 

1 Cees de Heij 49 uit 7 3,00 (2,50) 
2 André Woertman 34 uit 7 2,71 (2,20) 
3 John Jansen 30 uit 7 2,71 (2,71) 
4 Ahmad Nabil Azimi 29 uit 7 2,71 (2,08) 
5 Wim van Egmond 29 uit 7 2,43 (2,30) 
6 Bart Stokhuijzen 28 uit 7 2,71 (2,08) 
7 Serðo Verbanac 21 uit 7 2,57 (1,92) 
8 Cees Sip 21 uit 7 2,14 (1,38) 
9 Jan van Haastert 20 uit 7 2,29 (1,67) 
10 Erik Vorstenbosch 20 uit 7 2,29 (1,62) 
11 Arna vd Weteringh 18 uit 7 2,14 (1,42) 
12 Mary Woertman 16 uit 7 2,00 (1,67) 
13 Veroni van Haastert 15 uit 7 2,29 (1,62) 
14 Ernest Joosen 15 uit 7 2,29 (1,75) 
15 Mathijs Stolwijk 14 uit 7 1,86 (1,36) 
16 Kees Boekhout 13 uit 7 2,00 (1,55) 
17 Pnella van Beek 12 uit 7 2,00 (1,50) 
18 Jan van Leijden 10 uit 7 1,86 (1,75) 
19 Hub Schraven 10 uit 7 1,86 (1,25) 
20 Gerard Koreman 10 uit 7 1,71 (1,33) 
21 Karl Kliemert 10 uit 7 1,57 (1,33) 
22 Leen de Water 10 uit 7 1,57 (1,22) 
23 Gerie Vonk 10 uit 7 1,29 (1,29) 
24 Henk Lacourt 9 uit 7 1,57 (1,38) 
25 Jan Rienstra 8 uit 7 2,00 (1,31) 
26 Klaas Vonk 8 uit 7 1,43 (1,43) 
27 Martin Remmerswaal 8 uit 7 1,43 (1,00) 
28 Jan Kooijman 8 uit 1 3,00 (3,00) 
29 Joke Zoet 7 uit 7 1,86 (1,50) 
30 Herman van Beek 7 uit 7 1,86 (1,63) 

 

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/Klassement2015-2016.xls
http://www.pointeurs.nl/lp/?p=1849
mailto:lp.eurotoernooi@xs4all.nl
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CLUBKAMPIOENSCHAP TÊTE-A-TÊTE 
 
 
Zaterdag 28 november hadden 26 clubleden zich aangemeld voor het clubkampioenschap tête-à-
tête. Voordat wij de strijd met elkaar aangingen, kon iedereen zich tegoed doen aan een plakje 
cake, dat geserveerd werd bij de koffie/thee. 
 
De algehele wedstrijdleiding was deze dag in handen van Mary Woertman. We begonnen met 3 
voorronden en hierna werd er een verdeling gemaakt in een A-, en een B-poule. In de A-poule 
werd in een afvalsysteem voor het clubkampioenschap gestreden. In de B- poule waren er nog 3 
voorgelote partijen. Deze poule werd uiteindelijk gewonnen door Klaas Vonk met 3 gewonnen 
partijen en een saldo van 3 plus 23. 
 
Halverwege de dag waren er geen noemenswaardige verrassingen te bespeuren in de uitslagen. 
Diegene die vooraf als favoriet waren bestempeld, kwamen dan ook daadwerkelijk weer 
bovendrijven. De twee halve finales waren beide spannend tot de laatste boule gespeeld was en 
ze hadden alle vier kans op de overwinning. Titel verdediger Cees de Heij verloor nipt van Norman 
de Wever en Michiel Stoop moest in de laatste mène het onderspit delven tegen André Woertman. 
De finale werd bekeken door vrijwel alle deelnemers mede misschien wel omdat er voor iedereen 
na afloop een kleine attentie klaarlag. Ook hier hadden beide finalisten kans op de titel, maar 
André Woertman was de gehele partij iets constanter en kon zich zodoende na afloop laten 
huldigen als clubkampioen tête-à-tête. Van harte gefeliciteerd met deze titel! 
 

 
 
clubkampioen André Woertman 
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verliezend finalist Norman de Wever 
 

Désirée Schalk 
 
Uitslag Clubkampioenschap Tête-à-Tête 
 
Poule B 

# Speler   

1 André Woertman clubkampioen 
2 Norman de Wever  
3-4 Michiel Stoop   
3-4 Cees de Heij   
5-8 Joke Zoet   
5-8 Rietje Buitenhuis   
5-8 Janna Slappendel   
5-8 Kasper Slappendel  
9-10 Babs v.d. Broek   
9-10 Hannie van Lienden  
11-12 Jan v.d. Broek   
11-12 Hans Mooren   
13-16 Bert Remmerswaal  
13-16 Lucia Brouwers   
13-16 Nell van Dijk   
13-16 Jan Kooijman   

 
Poule B 

# Speler Winst Saldo 
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1 Klaas Vonk 3 23 
2 Gerrie de Heij 3 17 
3 Jan van Lienden 2 13 
4 Gerie Vonk 2 9 
5 Lex Meerkerk 2 9 
6 Désirée Schalk 2 5 
7 Hans v.d. Spek 1 -15 
8 Kees Boekhout 0 -15 
9 Thom den Horder 0 -25 

 
Uitslagen: Erik Vorstenbosch 

 
 
 

 
 
 

Foto’s: Mary Woertman 
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HET CLUBKAMPIOENSCHAP TÊTE-À-TÊTE, ZATERDAG 28 NOVEMBER 2015 
 
 
Ik, Joke Zoet, kan terugkijken op een geslaagd en gezellig toernooi en volgens mij kunnen vele 
deelnemers dit beamen. Tussen de partijen was er voldoende rustpauze om met elkaar te praten 
onder het genot van koffie/thee of drankje, prima verzorgd door de bardienst. 
 
Mary was onze wedstrijdleider, bijgestaan door Desirée, zij hebben dit toernooi weer goed laten 
verlopen. Wij werden bij de koffie verrast op lekkere cake. De vrijwilligers achter de bar waren 
deze keer Ton van Dijk en Peter Sloothaak. 
 
Er waren 26 deelnemers, na de inschrijving opende Désirée om 10.30 uur met een woord van 
welkom het toernooi. Als verrassing in deze Sinterklaastijd stond er een schaal kruidnootjes bij de 
inschrijfbalie waar tussendoor gretig gebruik van gemaakt werd! 
 
In de eerste poule werden 3 partijen gespeeld. Het lotnummer bepaalde tegen wie men moest 
spelen. In deze eerste poule trof ik het met mijn tegenspeelsters, veelal goede plaatsters. 
De laatste partij tegen Babs v.d. Broek, die naast het plaatsen ook goed kan schieten, verloor ik 
met 10-13. Toch kwam ik na deze 3 partijen met één verliespartij in de A poule terecht. 
In deze A poule trof ik het weer met Nell van Dijk als tegenspeelster. Maar de 2de partij tegen 
André Woertman, verloor ik met 8-13, maar ik had goed gespeeld en was tevreden met de uitslag. 
 
Hierna werden de poules ingedeeld, gerangschikt op de gewonnen partijen. Er werd gespeeld in 
de B-poule voor een fles wijn en voor het clubkampioenschap in de A- poule. 
De winnaars uit de A-poule waren: Norman de Wever en André Woertman, de finale hiervan werd 
door het belangstellende publiek gadegeslagen.  
De partij werd door André met 13-6 gewonnen, dus de wisselbeker van 2015 is voor André. 
 
Hierna volgden de felicitaties en de prijsuitreiking, Hannie van Lienden en Klaas Vonk mochten 
een lekkere fles wijn in ontvangst nemen voor hun beste resultaat in de B-poule. 
André en Norman ontvingen een goed gevulde mand levensmiddelen, Norman een iets kleinere 
mand dan de winnaar André. Rond 16.30 uur kwam er een eind aan deze fijne dag. 
 
Tot slot werden alle deelnemers door de wedstrijdleiding verrast, zij mochten een handig 
notitieboekje uitzoeken. Tot slot een welgemeend dankwoord aan Mary, Désirée en aan de 
vrijwilligers achter de bar. 
 
Joke Zoet 
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Notulen van de Algemene Najaarsvergadering, gehouden op woensdag 11 november 2015 
 
Aanwezig:   volgens presentielijst 44 leden 
Afwezig m.k.g.  Evert Bakker, Els Burksen, Bert Cornelissen, Debby Cowan, Huub van Dalsum, 
Tinie van Es, Annechien Hazewinkel, Gerrie de Heij, Ineke Kessenich, Willeke van der Klaauw, 
Els Kliemert, Daan Koolbergen, Barbara van der Kwaak, Ben Te Marvelde, Désirée Schalk, Hub. 
Schraven, Nettie Siemons, Janna Slappendel, Kasper Slappendel, Ad Stenssen, Loes Swier, Iny 
van der Toorn, Ed van Veenendaal, Arna van de Weteringh, Joke Zoet en Peter Zoet. 
 
1.  Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. 
 
2.  Vaststelling extra agendapunten 
Er zijn een aantal presentatiestukken op dia gezet, met name over de NPC  
(Nationale Pétanque Competitie.) 
 
Ook zal het gebruik van de slagboom aan de Olympiaweg aan de orde komen. 
 
3.  Mededelingen en ingekomen stukken 
Désirée Schalk kan niet aanwezig zijn bij deze vergadering 
 
Hans van der Spek noemt de namen op van de mensen die zich hebben afgemeld voor deze 
vergadering. 
 
4.  Notulen Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 4 maart 2015 
Geen op/aanmerkingen. 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
5.  Financiën 
  Vaststellen contributie 2016: 
  Voorgesteld wordt de contributie met € 2,50 te verhogen. 
  Lidmaatschap met wedstrijdlicentie   € 92,50 
  Partnerlidmaatschap     € 87,50 
  Lidmaatschap (clublicentie)    € 82,50 
  Partnerlidmaatschap (clublicentie)   € 77,50 
  Het jeugdlidmaatschap blijft    € 45,00 
 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
-  De kantineprijzen worden niet verhoogd. 
-  Begroting: 
Cees de Heij geeft uitleg over de begroting voor 2016. 
De RPC is op nul gezet omdat door de NJBB op dit moment nog niets is vastgesteld voor 2016. 
 
6.  Stand van zaken aanpassingen structuur NJBB 
Peter van Waaij vertelt een en ander over de nieuwe organisatiestructuur aan de hand van een 
dia presentatie. 
De NJBB organisatiestructuur is op de schop gegaan. Per 2017 vallen de afdelingen weg en 
worden er districten ingesteld. Wij vallen dan onder district west. 
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Afdelingscompetities gaan in de toekomst mogelijk veranderen. 
Te zijner tijd horen we met welke competities wij te maken gaan krijgen. 
Peter heeft 6 jaar als afdelingsvoorzitter deelgenomen aan de bijeenkomsten van de NJBB. Eind 
2016 stopt hij ermee. 
 
De doelstelling van de nieuwe competitie is het plezier van de mensen om eraan deel te nemen. 
Een competitie moet ook zichtbaar worden in een vereniging. 
De competitie is op veertien speeldagen gezet, waarvan er zeven uitwedstrijden en zeven 
thuiswedstrijden worden gespeeld. 
De speelperiode van september tot mei is de wintercompetitie. 
Clubs geven vooraf de thuislocatie aan. Er is geen wedstrijdleider meer bij aanwezig, maar alleen 
een scheidsrechter. Je krijgt een spelerslijst per dag. Het hoeven niet altijd dezelfde mensen te 
zijn die meedoen, dus hoeft er niet meer worden gezorgd voor vervangers. 
Op dit moment draait er een pilot. 
Vanaf de derde divisie mogen er meer clubs per team meedoen. Deze competitie is district 
overschrijdend. We trekken ons niets aan van districtsgrenzen. 
Hoe meer teams er deelnemen, hoe korter de afstanden. Als je niet op komt dagen is het 8 maal 
een partij met 0-13.  
Wij gaan proberen in 3 niveaus op te geven, 3e, 4e en 5e divisie. 
Mocht je interesse hebben en zijn er nog vragen over, laat het dan weten. 
 
Gevraagd wordt hoeveel mensen er gebruik maken van het wedstrijdgebeuren. 
Hierop wordt geantwoord dat er van onze vereniging zo’n 40 à 50 leden meedoen aan 
wedstrijden. 
 
Michiel Stoop is anderhalve week in Thailand geweest voor het wereldkampioenschap jeugd. 
 
7.  Slagboom 
  De slagboom wordt dicht gedaan in het weekend. 
  Wat er op dit moment speelt is, dat er steeds een groter parkeerprobleem komt. 
Hans van der Spek en Peter van Waaij hebben de afgelopen week de nodige gesprekken gevoerd 
met verschillende verenigingen om te kijken naar een oplossing. 
Karl Kliemert vindt het vreemd dat wij vooraan op het parkeerterrein auto’s neer moeten zetten 
terwijl wij plaats genoeg hebben op ons eigen terrein. 
Hij zou van die sleutels af willen.  
 
Peter van Waaij legt uit hoe een en ander ontstaan is en dat het sluiten van de slagboom 
gemeentelijk beleid is. 
Op 28 oktober kwam in het gesprek met de diverse verenigingen ook het parkeerbeleid aan de 
orde. Wij hebben uitgelegd dat onze leden om 13.00 uur geen parkeerplek meer hebben op de 
grote parkeerplaats vooraan de Olympiaweg. De overige sportverenigingen hebben daar begrip 
voor. Het is een 30 km zone. Pas je snelheid aan zodat wij geen woorden kunnen krijgen over dat 
wij te snel rijden. 
 
Op 9 december gaan we met dezelfde groep weer om de tafel zitten. We zullen kijken wat de 
gemeente gaat doen met de inventarisatie van het parkeerprobleem. Zolang het gemeentelijk 
beleid niet veranderd is, kunnen wij er niets mee.  
Eigenlijk zou je een parkeercommissie moeten hebben die aan het begin van de middag een 
kwartier bij het hek staat en ’s middags bij het verlaten van het terrein ook.  
Wij doen ons best om dit voor de vereniging tot een goed einde te brengen. Wordt vervolgd. 
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8.  Rondvraag 
  WimVerboom heeft een vraag over het afvoeren van afval. 
Wij hadden een container van BFI waar de vuilniszakken ingedaan werden. De container is 
teruggegeven en er is besloten de zakken zelf mee te nemen en in de eigen container thuis te 
doen. 
Als wij dat niet willen moeten wij een dienst nemen die de container komt legen en dat kost ca. € 
100,00 à € 150,00 per maand. 
In onze gesprekken met de andere verenigingen wordt bekeken of wij gezamenlijk iets kunnen 
regelen. Je kunt als groep een beter contract afsluiten als dat je het in je eentje doet. 
 
  Het invalide toilet wordt momenteel gebruikt als opslagruimte. 
We spreken af dit toilet niet meer als opslag te gebruiken en ook niet meer op slot te doen. 
 
  Roken op de baan: 
Er liggen vaak tientallen peuken op de baan. Er gelden regels om tijdens het spelen op de baan 
niet te roken. Dit staat ook in het huishoudelijk reglement. 
Tevens wordt er gevraagd om de asbakken leeg te maken. De rookruimte boven blijft 
gehandhaafd tot er een nieuwe bestemming aan gegeven wordt. Ook daar moeten de asbakken 
leeg gemaakt worden. De deur van de rookruimte moet men dicht houden. 
 
  Cees de Heij stelt voor om iets te organiseren voor de vluchtelingen die in Alphen opgenomen 
zijn. Deze mensen vervelen zich. En omdat de jeu de boules vereniging een sociale vereniging is, 
zouden zij misschien bij ons een keer uitgenodigd kunnen worden om te komen spelen. 
Ook Alex Meerkerk vindt het een heel goed idee. Hij is taalcoach en zit bij het Gilde en wil hier ook 
aan meewerken. Met een paar mensen zou je er eens over na kunnen denken hoe je hier invulling 
aan kunt geven.  
 
  Henk Lacourt wil graag zien dat de leden na gaan denken over het feit dat er te weinig 
scheidsrechters zijn binnen deze vereniging. Mensen die wel scheidsrechter zijn willen ook 
weleens gaan spelen. Wij hebben 1 lid die de cursus wil gaan volgen. Er is nog niet bekend waar 
de cursus gegeven wordt. De cursus gaat misschien van start in mei 2016. 
 
  Gevraagd wordt of mensen die nog geen e-mailadres hebben doorgegeven dit alsnog willen 
doen. Dit wordt alleen gebruikt om officiële stukken van de vereniging door te sturen. 
 
  Mensen die op vrijdag 18 december willen helpen bij het opbouwen van de hal zijn van harte 
welkom.  
 
  Hans van der Spek laat nog weten dat er op 28 november clubkampioenschap téte à téte 
gespeeld wordt. 
 
Om 22.35 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter                De secretaris 
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BOULEFABEL 
 
 

In een groot boulebos, niet ver van hier, speelden de dieren regelmatig een partijtje pétanque 
tegen elkaar. Men was wel wat van elkaar gewend, men kende elkaars streken. 

Vooral de vos en de leeuw stonden bekend om hun eigenaardigheden, terwijl ook de wolf, door af-
en-toe groots te brullen, kon meedoen in het rijtje van dieren met hun eigenaardigheden. De wolf 
wist zelfs alle regeltjes rondom het spel en brulde menigmaal dat het een lieve lust was, terwijl de 
valkparkiet, ook volledig op de hoogte van de ins- en outs van het mooie spel, bij vermeend 
desinteresse in de regels door de andere dieren, dan liever zijn snater hield, maar wel heel narrig 
rondfladderde. Zo hadden een aantal dieren hun eigen eigenaardigheden  of streken, maar alle 
andere dieren wisten dat en hadden geleerd daar mee om te gaan.. 

Echter, op een goede dag spelen de vos en de leeuw een partij tegen elkaar. De vos, wetende dat 
de leeuw het spel zomaar in zijn eigen richting kon duwen door net even over het randje te gaan, 
had voorafgaand aan het spel al tegen de bever verteld dat hij niets- maar dan ook niets 
afwijkends van de leeuw zou accepteren. Met de haren overeind het spel ingaan, zeg maar.. 

De leeuw, ook niet onbekend met de streken van de vos, had zich eigenlijk hetzelfde voor 
genomen. Die vos moest toch niet denken dat hij, de leeuw, over zich zou laten lopen. Tenslotte 
had de leeuw al honderden spellen achter de rug, dus als er iemand het klappen van de zweep 
kende, was hij het. 

De beide dieren begonnen het spel en het leek allemaal rustig te verlopen. Een punt voor de één, 
een paar punten voor de ander. De vos en de leeuw leken redelijk tegen elkaar opgewassen. Tot 
het moment dat er wederom punten verdeeld moesten worden. Wat voor de één duidelijk leek, 
was voor de ander een vraagteken, waardoor er gemeten moest worden. De leeuw pakte zijn 
rolmaat en leek een extra punt veilig te hebben kunnen stellen, zodat hij de vos meldde dat het 
extra punt voor hem, de leeuw, was.  

De leeuw pakte zijn boule en wilde verder gaan spelen. De vos keek hem aan en vroeg de leeuw 
waarom hij, de vos, dat extra punt niet had mogen meten. Ach wat, dacht de leeuw, ik heb toch 
gemeten en het punt was toch voor mij? De vos was het met die zienswijze niet eens en verliet het 
strijdtoneel, om niet meer terug te keren. Als het zo moet, dan toch lekker niet, leek hij te denken. 

De leeuw was enerzijds beduusd, maar anderzijds ook getergd. Hij brulde het uit van ergernis. Iets 
wat uiteindelijk ook niet helpt, maar wel kan opluchten. 

 

Dit leek te beginnen als een fabeltje, maar is het niet. Er zit echter wel een moraal in dit verhaal, 
misschien wel twee..  

Enerzijds is weglopen uit een partij een net zo grote vorm van spelbederf als welke andere manier 
van niet volgens de regels spelen dan ook, anderzijds mag van elke speler, die het spel kent, 
aangenomen worden dat men begrijpt dat een tegenstander ook het recht heeft om een vermoed 
punt te mogen meten. 

Wat echter het belangrijkste aspect in dit verhaal is? Het (al dan niet tijdelijk) ontbreken van 
wederzijds respect. Zonder respect kan een spel nooit een sportieve ontmoeting zijn. 

De grote dierenraad van het bos hoopt dat een ieder die zich in dit verhaal herkent hier zijn- of 
haar leermomentje uit kan halen! 
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AKTIVITEITEN en TOERNOOI-AGENDA 2015-2016 
 
 

December 

 

Vrijdag 18-12 Klaverjassen  20:00 aanvang 

Zaterdag 19-12 WCD  10:30 

Zondag 20-12 Vrijwilligers-event  14:00 

Zaterdag 26-12 2e kerstdag   

Donderdag 31-12 Oudejaarsavond   

 
2016 Januari 

 

Zaterdag 02-01 Olie-boulen animatietoernooi 
Nieuwjaarsreceptie 

  

Vrijdag 08-01 VTC Team 19:30 aanvang 

Zaterdag 16-01 Clubontmoeting met Gemert  12:30 melden 

Vrijdag 22-01 Klaverjassen  20:00 aanvang 

 
Februari 

 

Vrijdag 12-02 VTC Team 19:30 aanvang 

Vrijdag 26-02 Klaverjassen  20:00 aanvang 

     

     

     

     

 
Maart 

 

Vrijdag 04-03 VTC Team 19:30 aanvang 

Vrijdag 11-03 VTC Team 19:30 aanvang 

     

     

     

     

 
April 

 

     

     

     

     

     

 
 
Terrein niet beschikbaar voor vrij spelen. 
 
Over de Wintercompetitie Triplette, staat nog geen informatie op de site van de afdeling. 
Het is dus ook nog niet bekend of in verband daarmee de hal gesloten zal zijn. 
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VERENIGINGSGEGEVENS:  ALPHENSE CLUB DE PETANQUE "LES POINTEURS" 
  

Opgericht:     29 oktober 1984 

          Aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond  NJBB 
Inschrijving:    Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer V-447259 
Postadres:    Sterrenlaan 142 D; 2402 BC Alphen aan den Rijn 
Bankrelatie:    INGbank:   IBAN NL84INGB 0000 049239 
Lokatie:      Sportpark Zegersloot-Zuid, Olympiaweg 2b  telefoon 06.48.62.46.13 

  
  

Clubspeeldagen:  Dinsdagavond vanaf   19.00 u    Donderdagavond vanaf 19.30 u 

          Woensdagmiddag vanaf 13.00 u     Zaterdagmiddag vanaf 13.00 u 
          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 

                     Tineke Walvis       tel. 0172-419469 
                     Gerrie de Heij-Verhoog    tel. 0172-475827 
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 

                      Kees Boer         tel. 0172-420907 
Kantinecomm.:  Voorzitter      

          Algemene coördinatie    Hans v.d. Spek       tel. 06-16772050 
          Weekcoördinatoren    Leny v.d. Wijngaarden    tel. 0172-491121 
                      Lucia Brouwers       tel. 0172-210569 
                      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 01-01-2016       Leden    Partner lidmaatschap 

          Wedstrijdlicentie:      €  92,50   €  87,50  per kalenderjaar 
          Clubkaarthouders:      €  82,50   €  77,50  per kalenderjaar 
          Jeugdleden (tot 18 jr.):    €  45,00        per kalenderjaar 
          Entreegeld         €    8,00 
          Lidmaatschap na 1 aug         50% van jaarcontributie 
          Lidmaatschap na 1 nov.         nihil bij betaling volgend jaar 

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


