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De verenigingsgegevens vindt u op de binnenzijde van de kaft. 

 
 
 
 
 
 

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

Vrijdag 10 Juni 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:     Arna  
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VAN DE VOORZITTER 
 
 
Er zijn wel eens lentemaanden voorbij gegaan die minder opmerkelijke gebeurtenissen 
kenden. Binnen de vereniging waren wij begin maart getuige van een zeer goed bezochte 
ledenvergadering en de uitreiking van de eerste (acht) jubilarissenspelden, terwijl buiten 
de club de wereld nog veel uitdrukkelijker van zich liet horen.  
 
De bomaanslagen in Brussel werden breed uitgemeten in de pers; Dagenlang werd er op 
televisie over gediscussieerd, slechts weggedraaid door nog groter nieuws rondom het 
overlijden van Johan Cruijff. 
Terwijl ik dit verhaal zit te schrijven, lees ik over een bomaanslag in een voetbalstadion in 
Irak, waar rond de dertig doden zijn gevallen door een actie van een zelfmoordterrorist. 
Bijna net zoveel doden als in België; Slechts een fractie van de nieuwswaarde, maar dit 
terzijde. Erg blijft het voor alle slachtoffers en allen die ermee te maken hebben. 
 
Terug naar onze vereniging; Zoals hierboven reeds vermeld was er een goede opkomst bij 
de algemene vergadering, waar bijna vijftig leden aanwezig waren. Onze kantine blijkt dan 
al te klein, en dat is natuurlijk een aparte gewaarwording, vooral als dit fenomeen zich 
voordoet tijdens een ledenvergadering… 
 
Wat ook een aparte gewaarwording is, een heuse bestuursverkiezing. Normaal moeten 
verenigingsbesturen soebatten om kandidaat-bestuursleden, terwijl dit jaar er zelfs 
gestemd moest worden. Uiteindelijk kent een verkiezing ook altijd een mindere kant: Er 
wordt iemand niet gekozen of herkozen. In dit geval moest ons bestuurslid Paul 
Roubroeks, na een klein verschil in stemmen, het onderspit delven en werd Gerard 
Koreman in het bestuur gekozen.  
 
Paul Roubroeks heeft zich ruim tien jaar als bestuurslid technische zaken ingezet voor 
onze vereniging en dan is een afscheid op deze manier altijd wrang. Tijdens de algemene 
vergadering is al even kort stil gestaan bij zijn verdiensten en is een symbolische fles wijn 
overhandigd, maar tijdens de eerst volgende bestuursvergadering is Paul, speciaal 
uitgenodigd, door het bestuur nogmaals bedankt voor zijn inzet. Ook vanaf deze pagina wil 
ik Paul nogmaals hartelijk danken voor zijn actieve rol in onze vereniging.  
 
Tijdens de ledenvergadering is ondermeer uit de doeken gedaan wat de verbouwing van 
keuken en bar in gaan houden. Vanaf plusminus half april is het zover en zal er 
stapsgewijs veranderd gaan worden. Echter, zoals dat genoemd wordt, gaat tijdens de 
verbouwing de verkoop gewoon door..  
 
Op sportief gebied wordt er in de komende maanden meer duidelijk over de ambitie 
binnen onze vereniging om op niveau mee te gaan draaien in de nieuwe Nationale 
Pétanque Competitie, welke in september van start zal gaan. Voor het landelijk gedeelte, 
derde- of zelfs tweede divisie, zal in mei een kwalificatie gespeeld gaan worden door 
jongere spelers, samen met leden van ons eerste VTC team, terwijl ook voor de vierde 
(regionale) divisie en lager al teams worden geformeerd. Deze nieuwe competitie gaat 
straks binnen in onze vereniging goed zichtbaar worden, door het spelen van uit- en 
thuiswedstrijden. Een nieuwe, goede ontwikkeling, welke de competitie meer met de 
vereniging en de laden zal gaan verbinden.  
 
Dan wordt het nu overigens weer echt tijd voor het echte pétanquegevoel: lekker buiten 
boulen, zonnetje erbij. Ik wens u een mooi buitenseizoen!       Peter van Waaij 



COMPETITIE UITSLAGEN 
 
 
De competitie uitslagen van de Winter Competitie Doublet waren te laat binnen om ze nog 
op te kunnen nemen in het decembernummer van 2015. 
 
De uitslagen van de WCD vindt u hieronder en de uitslagen van de Winter Competitie 
Triplet en het allerlaatste seizoen van de Verenigings Team Competitie, staan verderop in 
dit blad. 
 
 
Winter competitie Doublet [oktober-november-december]: 
 
Zaterdag Klasse Team  Resultaat Namen 
     1e    LP 2  4e      Wim Verboom/ Rietje 
         Lp 1  7e      Erik/ Gerard 
         LP 3  12e     Jacques/ Peter Sloothaak 
     2e    LP 4  15e deg   Mary/ Henk 
     3e    LP 6  6e      Hub./ Wim van Egmond 
         LP 5  13e     Hans Mooren/ Martin 
     4e    LP 7  13e     Adrie/ Leen 
 
 
Zondag  1e    LP 1  2e      Jan/ Wim Verboom 
         LP 3  7e      Hans van de Spek/ Nabil 
         LP 2  8e      Norman/ Andre 
         LP 4  9e      Peter van Waaij/ Michiel 
     2e    LP 5  9e      Mary/ Henk 
     3e    LP 7  1e  prom  Gerard/ Serdo 
         LP 6  5e      Cees/ Gerrie 
         LP 8  11e     Herman/ Pnella 
         LP 9  13e     Désirée/ Maarten 
 
 
 



DE VRIJWILLIGERSDAG 2015. 
 
 
Op zondag 20 december jl. heeft de vrijwilligersdag 2015 plaatsgevonden. 
Het organiseren van zo’n evenement gaat natuurlijk niet zomaar. 
 
Op de woensdagmiddag hieraan voorafgaand merkten we tijdens het boulen al dat er iets 
ging gebeuren. Af en toe een harde klap doordat de platen voor het neerleggen van een 
dansvloer werden binnengebracht. 
 

 
 
 
Op donderdag-
avond zagen we 
al een deel van 
die mooie doeken 
hangen, die 
ervoor zorgen dat 
de hal geschikt is 
voor een feestje. 
 
 
 
Vrijdag en 
zaterdag is er 
verder met man 
en macht gewerkt 
om alles helemaal 
af te maken. 
 
 
 
Leuke verlichting 
en tafels gedekt 
voor ongeveer 60! 
Personen stonden 
klaar toen ik om 
ongeveer 14.00 
uur die zondag 
samen met mijn 
man binnenkwam. 
 
 
 
Na een inleidend 
praatje van de 

voorzitter kon het feest beginnen (het was eigenlijk al begonnen) en raakte de dansvloer al 
snel vol. Tijdens het dansen bleek er zelfs een heuse rookmachine aanwezig te zijn, die 
alle dansers af en toe in rook liet opgaan. 



Op de tonen van veel kerstmuziek en andere leuke nummers werd er veel gedanst en zat 
de stemming er goed in. Ondertussen werden we verwend met stukjes kaas en worst en 
konden we zoveel drinken als we wilden. Zelfs tijdens het dansen werd ons iets 
aangeboden. 
 

 
 

 



Om ongeveer half zes kwam het eten de hal in. We hebben gegourmet. Iedereen kreeg 
zijn/haar eigen bordje met vis of vlees en we konden werkelijk onze buik rond eten! 
Lekkere sausjes, uitjes en champignonnetjes erbij, een stukje stokbrood met kruidenboter; 
iedereen zat te genieten, terwijl er heerlijke rustige achtergrondmuziek werd gedraaid. 
 
Tot slot nog een echt diepgevroren ijsje, dat zelfs na drie kwartier buiten de vriezer nog 
niet wilde smelten en een heerlijke kop koffie. Na nog wat napraten door deze en gene 
vertrok iedereen zo rond 20.00 uur huiswaarts. 
Het opruimen was toen al begonnen, zodat er gevraagd werd of we wat vuilniszakken 
konden meenemen. Dan hoeft niet één persoon alles alleen af te voeren.  
 
Natuurlijk moest er op maandag nog verdergegaan worden met de schoonmaak en dat is 
gelukt! Om 8.30 uur waren we met z’n zestienen aanwezig en is de klus snel geklaard. Als 
u na het lezen van dit verslag denkt: goh, daar had ik ook bij willen zijn, dan raad ik u aan 
om u in te zetten als vrijwilliger bij de club. Het maakt niet uit wat u doet, iedere hulp is 
welkom en als beloning ontvangt u dan aan het eind van het jaar een uitnodiging om op 
het vrijwilligersfeest te komen. 
 
Tineke 
 
 

Vrijwilligersfeest Alphense Jeu de Boules Club groot succes 

 

De ruim 55 vrijwilligers van de van ACP Les Pointeurs werden zondag 20 december 
bedankt voor hun inzet voor de club. 
 

Dit gebeurde tijdens een zeer 
geslaagde middag met een hapje 
en drankje en live muziek waarop 
veel werd gedanst. Speciaal voor 
dit feest was de hal met 16 
overdekte Jeu de Boules banen 
schitterend versierd.  
 
De middag werd afgesloten door 
met zijn allen heerlijk en gezellig te 
gaan gourmetten. 
 
 
 
 
 

Tijdens zijn toespraak bedankte de Voorzitter van ACP Les Pointeurs, Peter van Waaij, 
alle vrijwilligers voor de inzet in 2015 en zei hij dat het applaus aan het einde van zijn 
speech niet alleen voor hem, maar voor alle aanwezigen moest zijn 
 

Persbericht van Martin 



CLUBONTMOETING LES POINTEURS – GEMERT de BOULE 
 
 
16 Januari 2016 was het zover: de clubontmoeting waar Hub. een poosje geleden mee 
kwam. 
 
We hoorden al gauw, dat Gemert al 17 teams op de lijst hadden, tja en les Pointeurs had 
toen nog maar 10 inschrijvingen…... 
Echter, Les Pointeurs kwam op gang en uiteindelijk deden we mee met 21 teams. 
 
De club uit Gemert kwam met 3 of 4 busjes al om 12 uur aan en dan loopt de kantine wel 
gauw vol. Gezellig natuurlijk! Iedereen kreeg het eerste kopje koffie gratis. 
Om 13.00 uur was het zover. Mary opende de ontmoeting en na haar openingswoordje 
begon de strijd. Daar er teams teveel voor de hal waren, kregen de teams die moesten 
wachten nog een kopje koffie aangeboden. Het bleef de hele dag gezellig en er werd 
vooral sportief gespeeld.  
 
Om ongeveer 16.00 uur was iedereen klaar en begon de prijsuitreiking. 
Daarbij viel op, dat dit keer niet Les Pointeurs de eerste plaats had, maar Gemert de 
Boule. Er waren ongeveer 40 prijzen en die hebben we om en om uitgereikt, zodat beide 
verenigingen in de prijzen vielen. 
 

 
 
Daarna was het smullen van de heerlijke stampotten, die gemaakt zijn door Nell van Dijk, 
Cees de Heij en Hans van der Spek. Volgens mij is het de hele dag nog niet zo stil 
geweest toen iedereen aan het eten was.  



 
 
Na het eten gingen de mensen 
nog een partijtje spelen, men 
kon er kennelijk geen genoeg 
van krijgen. Om ongeveer 19.45 
uur vertrokken de gasten weer 
richting huis, want zij hadden 
nog 1½ uur te rijden. 
 
 
 
 

 
De volgende clubontmoeting is op 30 juli; dan gaan wij van Les Pointeurs naar Gemert de 
Boule. 
 

Mary 
 
 
 
 
 

JEU NU AL IN HET OVERWERK! 
 
 

 
 
Ja mensen, 
soms begin 
je ergens 
aan en is 
het eind 
zoek.  
 
 
Behoorlijk 
zoek zelfs. 
 
 
Waar? 
 
 
Bijna aan 
het andere 
eind van de 
Rijn. 
 
 

 
Ik als mol die incognito stiekeme dingen in 't geheim, dus wederom underdekoffer 
zogezegd, kwam erachter dat Gemert de Boules de kogels in Alphen aan de Rijn gaan 
gooien. 



Zelf wilde ik ook graag meedoen, maar ja, je moet je voor dit goede doel veel ontzeggen. 
En dat alleen omdat je niet herkent wil worden. Goed, drie dagen van te voren ben ik al op 
stap gegaan om daar de richting te gaan verkennen. Met mijn richtingsgevoel heb ik dat 
minimaal nodig. Geen enkel idee welke kant ik op zou moeten stomen. Het ligt aan de Rijn 
dus dat is al een aardige opsteker. 
Wel is dat natuurlijk geen snelweg maar een waterweg. Op zoek gegaan naar een 
botenverhuurbedrijf want de Rijn heeft dat liever dan al dat wielentuig. Ik varen, varen, 
varen en dat bleef maar zo. Totdat de Rijn op was. Omdat ik enkel een roeiboot kon 
krijgen zat ik immers met de rug naar de toekomst gericht en zie je te laat (of helemaal 
niet) dat je de plaats van bestemming zonder erg voorbij gevlogen ben, 
Gevlogen ja, want ik moest roeien met de riemen die ik had en dat waren er maar twee. 
Na ontelbare plonsen van die twee uitstekende uitsteeksels viel ik achterover van die 
plank omdat die schuit op het droge knalde.  
 
Toeschouwers die dat zagen kwamen mij een handje geven, om te helpen of te feliciteren 
dat ik zo'n goeie roeier ben. Dat zeiden ze niet. Ze konden het niet eens want ze lagen 
met buikkrampen mekaar op de schouders te meppen. Raar volk, dacht ik en vroeg, na 
anderhalf uur toen ze bijgekomen waren, of Alphen aan de Rijn al in de buurt was. 
Wat daar nou zo vreemd aan is aan zo'n vraag wist ik toen niet, maar het ritueel van die 
gasten begon weer opnieuw, met steeds meer toeschouwers erbij. 
 
Nu weet ik het wel: ik was Alphen aan de Rijn allang voorbij. Ja dat krijg je ook als je 
achterstevoren ergens heen gaat. En ook nog zonder zijspiegels. Pijn in mijn nek als 
troost. 
Zij vertelden mij weer na deze keer, twee uur gym, dat ik in Lobith aangeland ben. Daarom 
is er ook geen Rijn meer. En weer tuimelden ze over elkaar van gekkigheid. De andere 
kant dan maar weer op. Gelukkig ging het nu stroomafwaarts en had ik de wind mee. De 
sluizen sloeg maar over want ik wilde voor donker thuis zijn omdat ik geen licht op stuur- 
en bakboord had. Flitspalen hebben ze op waterwegen nog niet uitgevonden dus in no 
time (als je geen tijd hebt) was ik aangeland op de plaats waar ik al twee dagen eerder 
had kunnen zijn. 
 
Het strijdtoneel in Alphen (nu naast de Rijn) is een prachtige locatie, bijna helemaal zelf 
gemaakt door de vrije willigers van deze Bouleclub van zo'n 120 enthousiastelingen. 
 
Ik heb gezien wat voor een leuke vereniging dit is en hoe goed die alles hebben verzorgd. 
Zelfs warme stamppotmaaltijden zoals hutspot, zuurkool, in gezeldschap van ballen 
gehakt en halve warme worsten konden ze gaan verslinden. 
Na afloop de prijsuitreikingen waarvan Gemert de Boules haanje de 1ste was. En dat op 
boulebanen die bestonden uit Amersfoortse keien en gedresseerde rotsblokken uit de 
Pyreneeën en omstreken. Zowaar al een hele kunst om zelf op de been te blijven. 
 
Na het schaften van de warme hap ben ik vertrokken en deel ik u mede dat ik de volgende 
keer toch zelf ook ga meespelen want zoiets mag je eigenlijk geen mens onthouden. 
Zelfs een Jeu niet. Het is maar dat u het weet. De foto's [red: sommige] van deze dag vind 
je hier. 
 
En een groet van Jeu, die nog steeds zweet. 
Hou doe!!! 
  



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

“NEEM EEN GEIT" 
 
 
Een arme Joodse man, die in een klein hutje woont met vijf kinderen en een zwangere 
vrouw verzucht tegenover zijn rabbijn dat hij gek wordt in het kleine hutje. De rabbijn 
adviseert hem een geit te nemen. De man brengt het advies in praktijk. Een week later 
gaat hij terug naar de rabbijn omdat het nu nóg voller is in het kleine hutje. 
De rabbijn adviseert: “Doe de geit weg". 
Tja.... je moet er even over nadenken, maar…..het geeft wél ruimte. 
 
Ingezonden door Gerrie, ( uit het boek van Claudia de Breij ) 
 



HET SEXTET TOERNOOI op zaterdag 31 januari 2016: 
 
 
Dit sextet toernooi was een open toernooi, dus teams uit omliggende gemeenten konden 
zich hiervoor ook inschrijven. Onder deze deelnemers waren ook teams uit de 1ste klas 
selectie, dus zeer goede boulers. Er konden voor dit sextet toernooi 12 teams à 6 
personen inschrijven en met 72 personen was de speelhal flink bezet. 
Bij aanvang moesten er zelfs een paar teams even wachten, totdat er een baan vrij kwam, 
maar dit verliep allemaal in goede harmonie. 
Om 10.00 uur was het in de kantine een drukte van jewelste en na de inschrijving werd er 
door menigeen een balletje gegooid om de banen even te verkennen. 
Voor de teams van Les Pointeurs was dit een thuiswedstrijd en zij waren dan ook in de 
meerderheid met in totaal met 4 teams. De teams van Les Pointeurs deden het goed en 
behaalden veelal hoge scores tegen sterke tegenstanders. 
 
Wij hadden als Les Pointeurs team uit Koudekerk weer onze rode NIVO sweaters 
aangetrokken, dus waren we goed herkenbaar. Helaas brachten deze sweaters ons 
weinig geluk, maar wij behaalden toch nog 5 winstpartijen. Deze winstpartijen had het 
team niet aan mij te danken, want ik, Joke, verloor alle partijen, voor mij als matige 
speelster waren alle tegenspelers veel te sterk!!! 
 
Erik Vorstenbosch opende om 10:30 uur het toernooi en Willeke v.d. Klaauw was deze 
keer de scheidsrechter. 
Het toernooi was weer goed georganiseerd en alle deelnemers werden  zowel voor- als na 
de wedstrijden door de vrijwilligers achter de bar op hun wenken bediend. Naast 
koffie/thee en drankjes, kon men ook een tosti of een broodje gehaktbal bestellen, hiervan 
werd gretig gebruik gemaakt. 
De bardienst was ’s morgens in handen van Peter Sloothaak en Ad Stenssen. 
In de middag en namiddag werd Ad bijgestaan door Cock Steijn. 
 
Nadat elke team uitgespeeld was zo rond 18.00 uur, volgde de prijsuitreiking door Erik 
voor de 4 beste teams. Van de prijzentafel mochten alle winnende deelnemers van elk 
team hun prijs uitzoeken. De winnaars werden door Mary op de foto’s gezet. 
 
Onderstaand de 4 beste teams: 
USV Rotterdam         12 gewonnen partijen + 76 
Nieuw Vennep         12 gewonnen parijen  + 60 
Les Pointeurs (Wim Verboom) 11 gewonnen partijen + 55 
JBV Gouda           10 gewonnen partijen + 63 
 
Tot slot een dankwoord aan al diegenen die dit sextet toernooi zo geslaagd hebben laten 
verlopen. 
 
Joke Zoet 
  





WINTERSEXTETTEN op 31 januari 2016 
 
 
Op zondag 31 januari was het weer zover. Tussen 9.00 en 10.00 uur stroomde de kantine 
vol. De koffie was niet aan te slepen. Ad en Peter en later Cock hebben het de hele dag 
druk gehad. Maar liefst 12 teams hadden zich ingeschreven. Dat betekende trouwens, dat 
er telkens een paar mensen even moesten wachten met spelen, daar de hal vol was.  
 
Het leuke van deze vorm van pétanque spelen vind ik het teamverband. 
Van tevoren wordt er een formulier ingevuld en worden de teams samengesteld. Dat 
betekent, dat we met elkaar even goed moeten nadenken welke combinaties we maken. 
Er worden vijf tête-à-tête partijen, vijf doublet partijen en vijf triplet partijen gespeeld. De 
punten worden bij elkaar opgeteld en zo kom je dan tot een einduitslag. 
Zie voor de einduitslag elders in het blad. 
 
Zo tegen 18.00 uur was iedereen klaar met spelen. Erik sloeg aan het rekenen en al snel 
kon de prijsuitreiking plaatsvinden. 
 

 
 
Mary en Désirée hadden weer een heel mooie prijzentafel klaargezet.  
Scheidsrechter Wil heeft gelukkig niet hoeven optreden. Natuurlijk moest er wel hier en 
daar wat gemeten worden, maar verder is het toernooi netjes en rustig verlopen. 
 
Tot slot zijn wij nog met een groepje van acht mensen naar de Griek in de Raadhuisstraat 
gegaan om de hele dag te evalueren onder het genot van een heerlijk driegangendiner. 
 
Tineke 



UITSLAG WINTERSEXTETTEN 
 
 

Plaats Team Winst Saldo 

1 Davey Kooijman - Dennis van Lent - Krijn Kok - Sjaak Spruijt - 
Marcel Stok - Bert van Nieuwenhuizen 

12 76 

2 Jaco de Haan - Juup Visser - Hannie van de Boom - Karin 
Hoenderdos - Bert Visser - Zeger van Hunen 

12 60 

3 Wim Verboom - Rietje Buitenhuis - Bart Stokhuijzen - Margriet 
Stokhuijzen - Ahmad Nabil Azimi - Michiel Stoop 

11 55 

4 Louis van der Horst - Chris Hokken - Rinus Petersen - Jan van 
Dongen - Joao Guerreiro - Aart Den Boon 

10 63 

5 Josefien Koogje - Wendy Duvalois - Janneke Gravenstein - 
Monique Bakker - Diana de Wolf - Yannieke Baks 

9 41 

6 Cees de Heij - Gerrie de Heij - André Woertman - Mary 
Woertman - Jan van Leijden - Tineke Walvis 

8 24 

7 Herman van Beek - Pnella van Beek - Kasper Slappendel - 
Janna Slappendel - Lucia Brouwers - Ben Te Marvelde 

8 -20 

8 Cock Zandvliet - Elly Zandvliet - Thea Schimmel - Dirk de Boer - 
Wilbert van Vliet - Augustin Gonzalez 

6 -30 

9 Cock Kwakernaak - Nies Paardekoper - Elly de Jong - Alie 
Bokhoven - Corrie vd Akker - Alice Witte 

4 -60 

10 Klaas Vonk - Gerie Vonk - Jan van Haastert - Veroni van 
Haastert - Peter Zoet - Joke Zoet 

4 -79 

11 Hans van der Spek - Sonja van der Spek - Henk Lacourt - 
Corrie Lacourt - Serdo Verbanac - Gerard Koreman 

3 -43 

12 Bert Cornelissen - Harm Maillé - Harry Bontje - Wil Cornelissen 
- Anneke Matze - Gerrit Matze 

3 -87 

 
Erik Vorstenbosch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REANIMATIECURSUS 
 
Woensdag 13 april van 19.00 - 22.00 uur 
 
of 
 
Zaterdag 7 mei van 9.00 - 12.00 uur 
 
In de kantine hangt een lijst waarop leden zich aan kunnen melden. 
Dit geldt zowel voor nieuwe cursisten als cursisten die een 
herhalingscursus willen doen. 



Notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op woensdag 2 maart 2016 
 
 
Aanwezig:  volgens presentielijst 48 leden 
 
Afwezig m.k.g.:  Tonny Bakker, Evert Bakker, Piet Brand, Tiny Brand, Els Burksen, Cor 
         Burksen, Bert Cornelissen, Nell van Dijk, Hennie Elling, Tinie van Es, 
Adriaan van Gils, Hanneke Groeneboom, Ria Hulscher, Cees de Jong, Ineke Kessenich, 
Willeke van der Klaauw, Els Kliemert, Ben Te Marvelden, Joke van Nieuw-Amerongen, 
Netty Siemons, Kasper Slappendel, Janna Slappendel, Cock Steijn, Loes Swier, Iny van 
der Toorn, Erik Vorstenbosch, Peter Zoet en Joke Zoet 
 
1.Opening 
 De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. In het bijzonder de  
 jubilarissen Babs van den Broek, Jan van den Broek, Thom den Horder, Hub Schraven, 
  Carel Textor,  Michel Cournil, Connie Boender en Meindert de Vries. 
 
2. Vaststelling agenda 
 
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
 

Hans van der Spek noemt de namen op van de mensen die zich hebben afgemeld 
voor deze vergadering. 

 
4. Notulen d.d. 11 november 2015 
 

Wim Verboom merkt op dat bij punt  8  wordt aangegeven dat het afvoeren van het 
vuilnis ca. € 150,00 per maand gaat kosten. Op een site heeft hij gezien dat dit ook 
kan voor een bedrag van € 24,00 per maand. Dit zal door het bestuur worden 
onderzocht. 
 
Wim heeft gezien dat er 2 mensen boven zaten te roken met de deur open terwijl bij 
het gebruik van de rookruimte de deur gesloten moet zijn. 
 
Met inachtneming van bovenstaande wordt het verslag vastgesteld. 

 
5. Jaarverslag secretaris 
 

Hierin staat vermeld dat er afgelopen jaar 3 mensen zijn overleden t.w.: Adrie 
Wortman, Nico van der Vis en Mieke Riks-ter Braake, maar hier hoort ook de naam 
van Bob Dieben bij. 
 
Onder het punt Externe contacten staat, dat de afdeling 09, waar onze voorzitter 
ook voorzitter van is, veel heeft vergaderd. Dat er veel is vergaderd is niet juist. 
 
Hierna wordt het verslag vastgesteld. 



6.Verslag penningmeester 
 
   De penningmeester krijgt een compliment voor zijn werkzaamheden. 
   Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag. 

Zoals in de vergadering van 4 maart 2015 was beloofd zijn van de kantinecijfers de 
inkoop/verkoop apart op papier gezet. 
Het totale winstpercentage van het afgelopen jaar is 60,9 %. 

 
7. Verslag kascommissie 2015 
 

Peter Sloothaak doet verslag van de kascommissie. Zij zijn op 17 februari bij de 
penningmeester geweest om de cijfers te controleren. De cijfers zijn door de 
commissie goedgekeurd. De penningmeester wordt bedankt voor de wijze waarop 
hij de boekhouding heeft uitgevoerd. Op basis van het financiële verslag en het 
verslag van de kascommissie wordt het bestuur decharge verleend over het jaar 
2015. 

 
8. Benoeming kascommissie 2016 
 

Peter Sloothaak en Jacques van de Wijngaarden hebben nu 2 jaar in de 
kascommissie gezeten. Als reserve stond Ton van Dijk op de lijst. 
Ton van Dijk en Peter Sloothaak vormen voor 2016/2017 de kascommissie met als 
reserve Jacques van de Wijngaarden. 
 

9. Bestuursverkiezing 
 
Voor de rol van Paul Roubroeks heeft zich een tegenkandidaat gemeld, Gerard Koreman. 
Paul blijft herkiesbaar. 

Door middel van een stemming die tijdens deze vergadering wordt gehouden wordt 
Gerard Koreman met 26 tegen 18 stemmen gekozen als nieuw bestuurslid. 
 
Tevens zijn aftredend en herkiesbaar Hans van der Spek, Kees Boer en Lucia 
Brouwers. 
Deze 3 bestuursleden worden weer herkozen. 
 
Kees Boer benadrukt nog eens, dat Peter van Waaij bezig is aan zijn laatste termijn 
als voorzitter van deze vereniging. Over 2 jaar stopt Peter er definitief mee.  
Kees vraagt een ieder hier eens goed over na te denken en te kijken wie Peter in de 
toekomst  
kan vervangen. De voorkeur gaat niet uit naar iemand van buiten de club. 

 
10.Verder in 2016 
 
 Peter van Waaij legt uit wat de plannen zijn voor dit jaar. 
 

Er ligt een plan om de kantine een stukje te verbouwen. De reden is met name het 
afzuigprobleem. Peter legt uit hoe de keuken eruit gaat zien. 
Circa 18 april zal er aan worden begonnen en eind mei hopen we dat een en ander 
gerealiseerd is. 



Ook willen we het terras buiten veranderen en het tuinmeubilair moet worden 
vervangen. 
Omdat de terras stoelen slecht zijn worden ze eerst gecontroleerd voordat ze 
worden neergezet. De kapotte stoelen worden weggedaan en voorlopig vervangen 
door stoelen uit de kantine. 

  
Voor wat betreft het sportieve gedeelte het volgende. 
 
In de vorige vergadering heeft Peter een presentatie laten zien over de nieuwe 
competitie.  
De competitie is op 14 speeldagen gezet, waarvan er 7 uitwedstrijden en 7 
thuiswedstrijden worden gespeeld. De speelperiode van september tot mei is de 
wintercompetitie. 
Alphen gaat proberen minimaal 2 teams neer te zetten. 
Zie voor een uitgebreide uitleg het verslag van 11 november. 

 
11.Rondvraag 
 

Jan van den Broek vraagt of het mogelijk is dat wij op woensdag en 
zaterdagmiddag om 13.30 uur kunnen gaan spelen in plaats van om 13.00 uur. 
Hierop wordt geantwoord dat dit alleen kan als de leden een beetje rekening met 
elkaar willen houden. Op zaterdag wordt er meestal om 13.15 uur gestart met 
spelen. 
 
Wim Verboom kreeg een vraag van Joost van der Lans wanneer de bak met grint 
bij de ingang van het parkeerterrein weggewerkt werd. 
Dit zal niet gebeuren, want het is onze voorraad. 
 
Als de technische commissie het idee heeft dat er geen voorraad hoeft te zijn 
kunnen de gaten op de parkeerplaats er misschien mee dichtgemaakt worden.  
Het bestuur zal hier met de technische commissie contact over opnemen. 
 
Wim geeft aan dat de banen in de hal te nat zijn. 
Het probleem van vocht in een hal blijf je te allen tijde houden. 
Er kan worden bekeken of je de bevochtiging in de hal bij moet stellen. Ook dit zal 
met de technische commissie worden besproken. 
 
Hierna krijgen de 8 jubilarissen, die 25 jaar of langer lid zijn, een zilveren speldje en 
een bloemstukje. 
 
 
Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering en biedt alle aanwezigen een 
drankje aan. 
 
 
 
 
 
De voorzitter      De secretaris 



EURO TOERNOOI 
 
We zijn al weer over de helft van het seizoen. Cees doet nog steeds goede zaken en staat 
met kop en schouders bovenaan. Daaronder is het totaal anders. Daar kan de stand van 
week tot week wijzigen. Voorspellingen durf ik hier niet op te doen. 
Hieronder staat de tussenstand (t/m 10 maart 2016). 
Voor de digitale lezers: klik hier voor het volledige klassement (in Excel). 
 
Euro toernooi, tussenstand seizoen 2015-2016 
26 wedstrijden gespeeld, beste 13 tellen 

 
Naam Punten 1 

Gewonnen 
partijen 2 

1 Cees de Heij 84 uit 13 3,00 (2,32) 
2 Ahmad Nabil Azimi 60 uit 13 2,69 (2,19) 
3 Wim van Egmond 54 uit 13 2,54 (2,33) 
4 André Woertman 53 uit 13 2,54 (1,95) 
5 John Jansen 49 uit 10 2,70 (2,70) 
6 Jan van Haastert 47 uit 13 2,31 (1,68) 
7 Serðo Verbanac 44 uit 13 2,46 (1,88) 
8 Klaas Vonk 42 uit 13 2,38 (1,90) 
9 Jan van Leijden 40 uit 13 2,23 (2,07) 
10 Cees Sip 38 uit 13 2,31 (1,58) 
11 Bart Stokhuijzen 36 uit 13 2,46 (1,68) 
12 Veroni van Haastert 33 uit 13 2,38 (1,69) 
13 Martin Remmerswaal 30 uit 13 2,08 (1,26) 
14 Erik Vorstenbosch 28 uit 13 2,15 (1,63) 
15 Mary Woertman 27 uit 13 2,15 (1,64) 
16 Ernest Joosen 26 uit 13 2,08 (1,62) 
17 Henk Lacourt 26 uit 13 1,85 (1,71) 
18 Arna vd Weteringh 23 uit 13 2,00 (1,24) 
19 Kees Boekhout 19 uit 13 1,92 (1,38) 
20 Gerrie de Heij 19 uit 13 1,62 (1,04) 
21 Hub Schraven 18 uit 13 1,85 (1,29) 
22 Pnella van Beek 17 uit 13 1,85 (1,45) 
23 Jan van Lienden 17 uit 13 1,69 (1,28) 
24 Gerard Koreman 17 uit 13 1,62 (1,18) 
25 Hans van der Spek 16 uit 13 1,69 (1,00) 
26 Mathijs Stolwijk 15 uit 13 1,46 (1,36) 
27 Jan Kooijman 15 uit 11 1,27 (1,27) 
28 Tineke Walvis 14 uit 13 1,62 (1,29) 
29 Sonja van der Spek 14 uit 13 1,31 (1,31) 
30 Margriet Stokhuijzen 14 uit 8 1,63 (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 elektronische 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=1849
mailto:lp.eurotoernooi@xs4all.nl


UITSLAG ONGEVEER TOERNOOI 28 februari 2016 
 

 

Poule A   

Plaats Team 

1 Italo Pialorsi / Kees Koogje 

2 Hilbrand Meijer / Piet van der Brugge Bewerken 

3 Aart Den Boon / Bert Duits 

4 Simon Vogelaar / Marco van Zijderveld 

5-8 Cees de Heij / Gerrie de Heij 

5-8 Boy Augustinus / Giovanni Poletto 

5-8 Hans Cammeraat / Stefan Tabben 

5-8 Josefien Koogje / Sascha Overgoor 

9-10 Jobbi Schefferlie / Frans Velthuis 

9-10 Teun van Oijen / Herman Soppe 

11-12 Conny Smithuis / Hans v.d Wouden 

11-12 John Schimmel / Theo Wansink 

13-16 Ivar Snoei / Bas Verwaal 

13-16 Joao Nunes Guerreiro / Jeannette Schoonderwoerd-Spee 

13-16 Erik Baljet / Hannie Schrammeijer 

13-16 Thom Dessing / Rietje Vermeulen 

  

Poule B  

Plaats Team 

1 Monique Bakker / Sander Beukers 

2 Ger van Klink / Cock Zandvliet 

3 Hans Landzaad / Arja Landzaad 

4 Hannie van Lienden / Jan van Lienden 

5-8 Jan van Haastert / Nabil Azimi 

5-8 Jacques van den Wijngaarden / Peter Sloothaak 

5-8 Wim Verboom / Jan van Leijden 

5-8 Gerrit Matze / Anneke Matze 

9-10 Erik Vorstenbosch / Sonja v.d. Spek 

9-10 Bart Stokhuijzen / Margriet Stokhuijzen 

11-12 Jan vd Voort / Rita Baljet 

11-12 Hub Schraven / Arna van de Weteringh 

13-16 Kasper Slappendel / Janna Slappendel 

13-16 Desiree Rikkers / Maik Nadorp 

13-16 Klaas Vonk / Gerie Vonk 

13-16 Bart Kouveld / Ruud de Groot 

 
  

http://www.pointeurs.nl/lp/wp-admin/admin.php?page=tablepress&action=edit&table_id=98


 
 
 

 



HET ANIMATIETOERNOOI op zaterdag 2 januari 2016 
gecombineerd met de NIEUWJAARSBIJEENKOMST 

 
 
De Nieuwjaarsbijeenkomst gekoppeld aan het animatietoernooi was wederom een succes, 
al was de opkomst volgens de wedstrijdleider Kees Boer minder dan in 2015. 
Toen behaalde dit toernooi een record opkomst van 84 meespelende leden, nu waren dit 
er 62. Maar in de hal was het toch een volle bak, omdat de dansvloer was blijven liggen na 
het vrijwilligers feest. Dit was een bewuste keuze, mede door de grotere opkomst in vorige 
jaren tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst. Men kon dan zo nodig uitwijken naar de hal als de 
kantine te klein bleek te zijn, maar dit was nu niet nodig. Al kwam er na de wedstrijd nog 
een aantal leden om een toast uit te brengen op het komende jaar 2016. Met ongeveer 70 
personen was  het een gezellige drukte in de kantine. 
Door de mindere speelruimte in de hal waren bij de eerste speelronde al snel alle 
beschikbare bannen bezet, dus moesten er 2 teams op een vrijgekomen baan wachten. 
Maar niet getreurd, want alles verliep in goede harmonie! 
 
Vanaf 12.30 uur druppelden er steeds meer leden de sfeervolle kantine binnen en werden 
over- en weer de Nieuwjaarswensen uitgewisseld. Hierna konden de spelers zich bij Kees 
Boer kosteloos inschrijven zoals gebruikelijk bij het Nieuwjaarsanimatietoernooi. Rond 
13.15 uur werd het startschot gegeven voor 2 te spelen wedstrijden. Daarna was er 
voldoende tijd om met elkaar een toast op 2016 uit te brengen. 
Na de gespeelde partijen werden eerst de winnaars bekend gemaakt en verrast met een 
flesje wijn. Deze keer waren dit: Tiny Brand samen met Lenny van der Werf, zij behaalden 
beiden de hoogste score. De loterijprijs was voor Hannie van Lienden, en …. U leest het 
goed! De aanmoedigingsprijs ging deze keer naar Gerard Koreman met een hoge score 
aan minpunten. Wie weet had Gerard al z’n energie wel verspeeld in het vele 
vrijwilligerswerk voorafgaand aan de december feesten??? 
 
Na de prijsuitreiking wenste Peter van Waaij alle aanwezigen een voorspoedig en gezond 
2016 toe waarin het Jeu de Boulen weer centraal zal staan. 
Hierna werd met een glas champagne getoast op het nieuwe jaar en werden de oliebollen 
en  appelflappen rondgedeeld. De oliebollen waren door Nell van Dijk gebakken, deze 
smaakten zo lekker, dat er bij de tweede ronde weer volop van gesmuld werd. Erg jammer 
voor Nell dat zij (geveld door griep) niet aanwezig kon zijn op deze Nieuwjaarsbijeen-
komst. 
 

De bardienst was deze keer in handen van: Sonja van der 
Spek, Tineke Walvis en Corrie Lacourt, bijgestaan door een 
aantal vrijwilligers. 
 
Zoals het drogen en opbergen van de campagneglazen door 
de heren Ton van Dijk, Jacques v.d. Wijngaarden en Ernest 
Joosen. 
De toepasselijk spreuk: vele handen maken licht werk, 
komt hier weer goed naar voren, zoals alle werkzaamheden 
die gedaan werden in de decembermaand door de vele 
vrijwilligers. 
Tot slot een hartelijk dankwoord aan al diegene die aan dit 
Nieuwjaarstoernooi hebben meegewerkt, waar rond 17.00 
uur een einde aan kwam. 

Joke Zoet 



SPELDJE 
 
 
Daar sta je dan, na de JAL, met zijn achten keurig op een rijtje om toegesproken te 
worden door de voorzitter vanwege het feit dat je minimaal 25 jaar lid bent van ACP Les 
Pointeurs. 
 
Een bont gezelschap van oprichters, actieve leden en niet meer [zo] actieve leden. 
Mensen die desgevraagd veel zouden kunnen vertellen over het wel en wee van de 
vereniging in de afgelopen 32 jaar. 
 
Veel leden kennen alleen de huidige locatie met hal, anderen hebben de hal nog zien 
bouwen of hebben eraan meegewerkt. 
De jubilarissen kennen allemaal nog de vorige speelplek bij “Amigo”. 
 
De oprichters kennen zelfs nog de banen op het parkeerterrein van de Golfclub. 
 
Als een van de acht jubilarissen wil ik het bestuur en de vereniging bedanken voor de 
vriendelijke woorden, het toepasselijke speldje en de mooie bloemen. 
 
Hub. 
 
 
 

INTERVIEW met MEINDERT DE VRIES. 
 
 
Na afloop van de JAL van 2 maart jl. werd een aantal leden, dat al 25 jaar of langer lid is 
van Les Pointeurs door Peter gehuldigd. 
Eén van deze jubilarissen is Meindert de Vries. Wie is Meindert de Vries? Velen van de 
huidige leden vroegen zich dat nog net niet hardop af, maar je zag ze denken. 
Dit interview brengt hier hopelijk duidelijkheid in. 
 
Het begin. 
In 1979 op de camping in het plaatsje Pleaux in de Cantal in Frankrijk maakte Meindert 
voor het eerst echt kennis met het jeu de boules spel (eigenlijk pétanque). Bij thuiskomst 
in Alphen aan den Rijn ging hij op zoek naar een club om ook in Nederland te kunnen 
boulen. In deze regio was er slechts één vereniging te weten Rhyneboule te Koudekerk 
aan den Rijn. Bij deze vereniging speelden nog meer Alphenaren zoals Karel Textor en 
Harry Vollebregt. Allebei zijn zij oud-voorzitter van Les Pointeurs. 
 
Op een camping in Roybon vlakbij Grenoble (Meindert was een fanatiek kampeerder) 
vroeg een Nederlander aan hem of hij met hem mee wilde gaan om boules te kopen. Die 
Nederlander bleek Bas van Delft te zijn (directeur van het MBO te Leiden). Bas en zijn 
vrouw (lerares Frans) hadden in een rozenkas te Roelofarendsveen een boulebaan 
aangelegd en daar werd zeer regelmatig door een groepje enthousiastelingen gebould. 
Ook Bas van Delft is oud-voorzitter van les Pointeurs.  
Hennie Broeren ( tireur), Thom Joor (milieu) en Meindert als pointeur vormden toentertijd 
een succesvol triplet. Toernooien in België en Duitsland werden vaak afgesloten met een 
prijs. 



De oprichting. 
De eerste stappen voor de oprichting van een club in Alphen zijn in 1981 gezet door Karel 
en Harry. Meindert was wel aanwezig, maar niet heel actief wegens drukke werkzaam-
heden en omdat hij veel weg was. 
Er kwam een voorlichtingsavond in De Bron en een demonstratiewedstrijd op het 
Thorbeckeplein alwaar zand gestort was.  
Achter het midgetgolfterrein bij Amigo lagen twee of drie boulebanen. Deze zijn toen 
opgeknapt en van verlichting voorzien, waarna er met boulen in Alphen aan den Rijn 
gestart kon worden. Daarna vond er een verhuizing plaats naar een terrein nabij het 
restaurant van de golfclub. (Daar ligt nu het parkeerterrein).De samenwerking verliep niet 
prettig en dus ging men weer terug naar Amigo om tot slot terecht te komen op een stuk 
van het terrein van de korfbalclub Tempo. 
 
Onder leiding van Jan van Leijden is daar toen het huidige clubhuis plus boulodrome 
neergezet.  
Meindert kwam niet meer zo vaak bij les Pointeurs, daar hij na het overlijden van zijn 
vrouw Gré heel veel weg was en ook vele maanden in Spanje heeft doorgebracht. Daar 
boulde hij wel met Belgen en zat hij regelmatig aan de bar met Hans en Leny Gijlstra. 
 
Meindert privé. 
Hij is geboren en getogen in Den Helder. Door zijn werk eerst als elektromonteur, daarna 
als technisch tekenaar en tot slot gedurende 23 jaar als leraar elektrotechniek op de CTS 
(later Bospark geheten), is hij in Alphen aan den Rijn terechtgekomen. 
Getrouwd geweest met Gré en vader van twee dochters en opa van twee geadopteerde 
kleindochters van 14 en 16 jaar. Na het overlijden van zijn vrouw is hij veel gaan reizen. 
Hij heeft nu een vriendin Liesbeth in Den Helder, maar hij blijft wonen in Alphen aan den 
Rijn en is vast van plan om toch weer wat vaker op de club te komen. 
 

  



COMPETITIE UITSLAGEN 
 
 
Winter competitie Triplet [januari-februari-maart]: 
 
 
Zaterdag Klasse Team  Resultaat  Namen 
     1e    LP 1  3e     Wim Verboom/ Michiel/ Bart 
         Lp 2  13e     Mary/ Henk/ Norman 
     2e    LP 4  9e      Erik/ Gerard/ Serdo 
         LP 3  16e deg   Hans Mooren/ Martin/ Bert 
     3e    LP 5  6e      Herman/ Pnella/ Wim van Egmond 
 
 
Zondag  1e    LP 1  8e      Cees/ Michiel/ André 
         LP 2  13e     Peter van Waaij/ Debby/ Tineke 
         LP 3  15e     Klaas/ Hans van de Spek/ Erik 
     2e    LP 4  3e  prom  Mary/ Henk/ Jorge 
         LP 5  13e     Hub./ Corrie/ Serdo 
 
 

 
 
Gefeliciteerd met jullie promotie. 



COMPETITIE UITSLAGEN 
 
 
Vrijdag 11 maart zijn alle VTC-teams van afdeling 09 voor het laatst in het strijdperk 
getreden voor de laatste wedstrijd ooit, van de Verenigings Team Competitie. 
 
Een afscheid van een mooie sportieve uitdaging en van ons team. 
Een aantal VTC-spelers hebben al een plek gevonden in de nieuwe teams voor de 
Nationale Petanque Competitie. Anderen zijn nog op zoek naar een team. 
Voor weer anderen stopt het hier, daar de beoogde speeltijden niet passen in hun agenda. 
 

 
 
 
 
Speciaal voor deze gelegenheid had de afdeling 
voor elk team een taart besteld 
 
Hub. 
 
 
 

 
Verenigings Team Competitie 
 
1e  klasse  LP 1  2e plaats: Désirée/ Mary/ Hans van de Spek/ Niek/ Michiel en André 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gefeliciteerd 
met jullie 2e 
plaats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2e klasse  LP 2  7e plaats: Corrie/ Erik/ Arna/ Gerard/ Sonja/ Serdo en Hub. 



CLUBONTMOETEING LES POINTEURS en de WOUSE BOULES op 3 maart jl.. 
 
 
Dit jaar was de opkomst weer erg goed, zelfs zó goed dat er LP leden afgebeld moesten 
worden. 
Wel is het jammer, dat op de dag zelf een paar leden zonder afmelding niet zijn gekomen. 
Als zij zich hadden afgemeld, dan hadden wij niemand hoeven teleurstellen. 
Er waren 20 leden van de Wouwse Boules en 24 leden van LP. 
 
Michiel had een zodanig programmaatje gemaakt, dat ieder Wouwse Boules lid samen 
speelde met een LP’er, op vier LP leden na. Alhoewel sommigen 2 x tegen elkaar 
speelden, mocht dat de pret niet drukken. Het werd een heel gezellige middag en er werd 
goed gestreden voor de eerste plaats. 
 

 
 
 
De prijzentafel was weer goed gevuld en voor de helft van het aantal deelnemers waren er 
prijzen. Kasper Slappendel is eerste geworden. Nog van harte gefeliciteerd. Voor de 
verdere uitslag zie verder in het blad. 
 
De volgende clubontmoeting is 14 juli bij de Wouwse Boules, hou tegen die tijd het 
mededelingen bord in de gaten. 
 
Mary.  



UITSLAG CLUBONTMOETING 
 

1 Kasper Slappendel 3 28 

2 Augustin Gonzalez 3 27 

3 Dirk de Boer 3 24 

4 Peter Sloothaak 3 23 

5 Janna Slappendel 3 20 

6 Hans Mooren 3 16 

7 Tineke Walvis 3 16 

8 Thea Sassen 2 12 

9  Gerrit van de Zee 2 10 

10 Gerie Vonk 2 10 

11 Klaas Vonk 2 9 

12 Ton Akerboom 2 7 

13 Margriet Stokhuijzen 2 6 

14 Hannie van Lienden 2 5 

15 Dien Werther 2 5 

16 Janie Hoogerdijk 2 2 

17 Mary Woertman 2 1 

18 Ton Roozendaal 2 -1 

19 Ad Stensen 2 -1 

20 Lia Petit 2 -6 

21 Jan van Leijden 1 3 

22 Riet Endenburg 1 2 

23 Nell van Dijk 1 1 

24 Ria Bunnik 1 -1 

25 Veroni van Haastert 1 -4 

26 Els Burksen 1 -4 

27 Tiny van Es 1 -4 

28 Adrie de Mayer 1 -4 

29 Anneke Roozendaal 1 -5 

30 Corry van Schagen 1 -5 

31 Jan van Haastert 1 -6 

32 Rosa van der Pijl 1 -6 

33 Jan van Lienden 1 -6 

34 Lucia Brouwers 1 -6 

35 Piet Endenburg 1 -7 

36 Ted de Graaf 1 -8 

37 Bert Remmerswaal 1 -14 

38 Sonja van der Spek 1 -16 

39 Joop Kempenaar 1 -16 

40 Jopie Brand 0 -11 

41 Bart Stokhuijzen 0 -14 

42 Corry Senne 0 -17 

43 Thea Schimmel 0 -29 

44 
Willeke van de 

Klaauw 
0 -36 



 
 
 

          
 
 

                  
 
 

                        



AKTIVITEITEN en TOERNOOI-AGENDA 2016 
 
 

April 
 

Zondag 03-04 Alphens Open Doublet 10:30 

Zaterdag 09-04 Animatietoernooi Mêlee 13:00 

Woensdag 13-04 Reanimatiecursus  19:00 

Vrijdag 22-04 Klaverjassen [laatste van seizoen]  20:00 

 
Mei 

 

Zaterdag 07-05 Animatietoernooi Mêlee 13:00 

Zaterdag 07-05 Reanimatiecursus  19:00 

 
Juni 

 

Zaterdag 04-06 Animatietoernooi Mêlee 13:00 

Zaterdag 11-06 Fie Belder toernooi  10:30 

 
Juli 

 

Zaterdag 09-07 Animatietoernooi Mêlee 13:00 

Zaterdag 30-07 Clubontmoeting in Gemert   

 
Augustus 

 

Zaterdag 13-08 Animatietoernooi Mêlee 13:00 

     

 
 
 
Terrein niet beschikbaar voor vrij spelen. 
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          Technische zaken     Gerard Koremans      tel. 0172-497579 

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        Gerard Koremans      tel. 0172-497579 
                     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 


