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De verenigingsgegevens vindt u op de binnenzijde van de kaft. 

 
 
 
 
 
 

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

Vrijdag 24 September 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:  

mailto:pointeursnieuws@pointeurs.nl
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VAN DE VOORZITTER: 
 
 
Steigerhout, wie had er een aantal jaar geleden van gehoord, buiten daar waar steigerhout voor 
gebruikt werd, inderdaad.. steigers.  
Tegenwoordig maakt men er meubels van, loungesets, kastenwanden; Je kunt het zo gek niet 
noemen, of het wordt met steigerhout gebouwd. Zelfs onze bar in de kantine is met steigerhout 
bekleed. Goedkoop op de kop getikt, zonder dat het van de steiger was gevallen... 
 
En wat een resultaat! Een mooie eigentijdse bar voor een nieuwe keuken met wand. Iets waar we 
al een tijdje mee bezig waren. De technische ploeg heeft weer een knap staaltje werk afgeleverd, 
waarvoor dank! 
 
Terwijl al dat steigerhoutgeweld werd afgewerkt hebben wij ook eens naar de trap in de kantine 
gekeken. U weet ondertussen vast wel dat er heel wat varianten in de wandelgangen voorbij 
gekomen zijn. Begin juli heeft het bestuur de knoop doorgehakt in samenhang met aanpassingen 
welke in de hal gemaakt moeten worden in verband met de baanafmetingen voor de competitie. 
Hierdoor is de hal niet meer in zestien banen te verdelen, maar blijft er wel ruimte over om de trap 
buiten de kantine, in de hal te plaatsen, waarmee er ruimte ontstaat in de kantine en een ergernis 
wordt weggenomen. Enfin, u ziet het resultaat binnenkort! 
 
Ondertussen wordt er natuurlijk niet alleen hard gewerkt met hout enzo, maar ook nog gebould. 
De sportontmoeting kwam langs en was weer gezellig, terwijl de diverse speeldagen in 
zomercompetitie, uitwisselingen en gezellige toernooien ook altijd de moeite waard zijn. Ook werd 
in combinatie met onze buurverenigingen een beweegproeverij voor niet actieve Alphenaren 
gehouden, tijdens welke men kennis kon maken met de zes sportverenigingen. Helaas, regende 
het behoorlijk die dag, waardoor deze bijna letterlijk in het water viel. Jammer, maar wie verwacht 
er midden juni nu zoveel regen? 
 
Helaas kregen wij, als bestuur, ook een domper te verwerken toen Désirée Schalk aangaf te 
zullen stoppen als bestuurslid. Met respect en dank voor haar inspanningen zijn wij dus op zoek 
gegaan naar een opvolger, die de niet misselijke taak krijgt om sportbeleid neer te zetten, terwijl 
de nieuwe competitie nog moet starten. Gelukkig hebben wij al snel deze bestuursfunctie weer in 
kunnen vullen: Tineke Walvis gaat als bestuurslid ad interim de zaken van Désirée overnemen, 
waar wij haar heel veel succes in toewensen! 
 
De nieuwe competitie NPC kwam al in twee alinea's voor, maar nu dan eindelijk als 
hoofonderwerp: Onze vereniging heeft vier teams ingeschreven, waarbij een veertigtal spelers 
betrokken zullen zijn. En wellicht straks nog wel meer!  
 
Tijdens een NPC bijeenkomst in april voor iedereen die interesse had/heeft, is de invulling van de 
teams voor komende editie van de competitie besproken. De aanwezige spelers is een aantal 
scenario's voorgelegd, waaruit (door stemming) gekozen is om het seizoen 2016/2017 te starten 
met vaste spelers in een team, welke steeds aangevuld kunnen worden vanaf een reservelijst. 
Deze lijst wordt beheerd door de teamcaptains, onder begeleiding van Erik Vorstenbosch, zodat er 
overzicht blijft. Mocht u een aardig balletje kunnen gooien en ook (eens) mee willen doen? Op het 
bord in de kantine hangt een lijst waar u uw naam op in kunt vullen. 
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Tijdens dezelfde bijeenkomst is ook het idee geboren om elk team een scheidsrechter te laten 
leveren, of op te laten leiden, welke straks bij toerbeurt de thuiswedstrijden kunnen leiden. Een 
zeer goed en welkom initiatief! Momenteel hebben wij enkele vrijwilligers die reeds scheidsrechter 
zijn, terwijl er nu dus twee man opgeleid zullen gaan worden. Maar dit mogen er best meer 
worden! Heeft u interesse? Laat het snel weten! 
 
Ondertussen is mijn bladzijde al weer gevuld, terwijl ik u ook nog wil wijzen op de familiedag op 27 
augustus (komen en met heel veel familie!) en de jaarfeestdag op 17 september, tijdens welk u 
niet alleen voor de flessen kunt spelen, maar ook weer gezellig een hapje mee kunt eten. Ik hoop 
u allen te zien, dus mag ik u begroeten? 
 
Peter van Waaij 
 
 
 

LEDENBESTAND 
 
We verwelkomen als nieuwe leden:    Anja en Leo van den Hoek 
                   Jan Quax 
                   Willem Poot 
 
Gestopt zijn:              Marcel de Water 
                   Cor Spaan 
 
Verhuisd zijn:              Martin Remmerswaal [stopt: eind 2016] 
                   Jan Kooijman 
                   Arno Saeijs 
 
De wijzigingen zijn opgenomen in de bijgevoegde ledenlijst. 

 
 

ALLES IS WEER BRANDSCHOON! 
 
Op donderdag 19 mei stonden er 14 mensen klaar om de kantine weer eens goed onder handen 
te nemen. 
 
De verbouwing van de keuken was zo goed als klaar. Ongelooflijk wat Wim, Joost en Henk o.l.v. 
Gerard voor elkaar gemaakt hebben. Iedereen was zó nieuwsgierig, dat de kantinemedewerkers 
erover hebben gedacht om € 1 per rondleiding te vragen. 
De ruimte die er gecreëerd is, is enorm. Daarnaast staat er nu een prachtig fornuis met daarboven 
een indrukwekkende afzuigkap en we hebben nu een heel handige kraan bij de spoelbakken. 
 
Aan de schoonmaakploeg was het nu de taak om alles weer stofvrij te maken. Dat was natuurlijk 
wel echt nodig! Na een kopje koffie met space cake (vier eieren zitten erin) gingen we aan de slag. 
Je zag de kantine opknappen. Ondertussen zorgde Hans er weer voor, dat er na de gedane 
arbeid een heerlijke lunch voor ons klaarstond. We konden zelfs lekker buiten zitten. 
 
Tot slot hebben we afgemaakt waar we mee bezig waren en zag de kantine er uit om door een 
ringetje te halen. 

Tineke 
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EURO TOERNOOI 
 
Cees staat nog steeds bovenaan. Plaats 2 en verder is nog steeds niet beslist. Nog twee 
maanden te gaan. Hopelijk wordt het wel weer wat drukker (zie ook elders in dit blad), een 
dieptepunt was 16 juni met maar 16 deelnemers . Hieronder staat de tussenstand (t/m 30 juni 
2016). Voor de digitale lezers: klik hier voor het volledige klassement (in Excel). 
 
Euro toernooi, tussenstand seizoen 2015-2016 
40 wedstrijden gespeeld, beste 20 tellen 

 
Naam Punten 1 

Gewonnen 
partijen 2 

1 Cees de Heij 116 uit 20 2,80 (2,20) 
2 Wim van Egmond 92 uit 20 2,60 (2,21) 
3 Ahmad Nabil Azimi 89 uit 20 2,60 (2,09) 
4 André Woertman 85 uit 20 2,55 (2,03) 
5 Serðo Verbanac 69 uit 20 2,35 (1,95) 
6 Bart Stokhuijzen 65 uit 20 2,30 (1,70) 
7 Jan van Leijden 64 uit 20 2,15 (2,00) 
8 Erik Vorstenbosch 61 uit 20 2,30 (1,82) 
9 Jan van Haastert 61 uit 20 2,20 (1,51) 
10 John Jansen 57 uit 11 2,73 (2,73) 
11 Klaas Vonk 56 uit 20 2,20 (1,67) 
12 Cees Sip 51 uit 20 2,10 (1,47) 
13 Mary Woertman 48 uit 20 2,15 (1,66) 
14 Veroni van Haastert 46 uit 20 2,10 (1,58) 
15 Martin Remmerswaal 41 uit 20 1,90 (1,30) 
16 Herman van Beek 38 uit 20 1,90 (1,67) 
17 Henk Lacourt 37 uit 18 1,83 (1,83) 
18 Sonja van der Spek 34 uit 20 1,55 (1,48) 
19 Ernest Joosen 32 uit 20 1,90 (1,59) 
20 Margriet Stokhuijzen 30 uit 15 1,60 (1,60) 
21 Pnella van Beek 29 uit 20 1,85 (1,44) 
22 Arna vd Weteringh 29 uit 20 1,80 (1,18) 
23 Tineke Walvis 29 uit 20 1,70 (1,37) 
24 Karl Kliemert 27 uit 19 1,42 (1,42) 
25 Gerard Koreman 26 uit 20 1,55 (1,22) 
26 Peter Sloothaak 26 uit 18 1,50 (1,50) 
27 Kees Boekhout 25 uit 20 1,70 (1,27) 
28 Hub Schraven 24 uit 20 1,70 (1,25) 
29 Hans van der Spek 24 uit 20 1,65 (1,03) 
30 Gerrie de Heij 24 uit 20 1,55 (1,09) 

 

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
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GEWIJZIGDE PUNTENTELLING EUROTOERNOOI 
voor het seizoen2016/2017. 

 
Sinds enige tijd blijken er steeds minder leden mee te doen met het eurotoernooi, dat op de 
donderdagavond gespeeld wordt. Wat kan hiervan de oorzaak zijn? 
 
Het principe van het eurotoernooi is eenvoudig: 
Gedurende één kalenderjaar (van 1 september tot 31 augustus) is er de gelegenheid om op de 
donderdagavond vanaf 19.30 uur te komen spelen. Er worden drie partijen gespeeld iedere keer 
met een andere partner. Komt het ongelukkig uit, dan wordt er een triplet partij gespeeld. 
 
Aan het eind van het jaar is er een ranglijst en wordt er een winnaar uitgeroepen. 
De puntentelling is als volgt: 
 
De nummers 1 t/m 16 ontvangen punten: 8, 6, 5, 4, 3, 3, 3, 3, 1, 1, en zo door tot nummer 16. 
Iedereen die lager eindigt, krijgt geen punten. 
 
Win je drie partijen, dan zit je zeker hoog en ontvang je punten en als je twee partijen wint met een 
aardig saldo, dan krijg je ook nog wel een paar puntjes. 
 
Door het grote verschil in puntenaantal tussen de nummer 1 en de anderen ontstaat er snel een 
flink gat tussen de hogergeplaatste spelers en de lager geplaatste spelers. 
Dit kan leiden tot ontmoediging en dus misschien in niet zo veel zin meer hebben om te komen. 
 
Naar aanleiding van een brief, opgesteld door twee leden gericht aan het bestuur is er het 
volgende gebeurd: 
 
Het bestuur heeft de brief met het voorstel om te komen tot een andere puntentelling doorgegeven 
aan de wedstrijdcommissie. Zij hebben besloten om het komende kalenderjaar deze andere 
puntentelling door te voeren en wel op de volgende manier: 
 
Elke gewonnen partij levert 1 punt, elk positief saldo-punt levert 0,03 punt, een negatief saldo 
geeft geen puntenvermindering. Dus 2 gewonnen partijen met saldo van 9 levert 2,27 
ranglijstpunten, 1 gewonnen met saldo van -7 levert 1 ranglijstpunt. 
Voordeel is dat dezelfde score altijd evenveel ranglijstpunten oplevert, ook al ben je de ene dag 
derde geworden en de andere dag zevende. 
 
Naast de ranglijstpunten is er ook een aanwezigheidsbonus. Elke keer dat je meedoet, geeft dit 
ook een ranglijstpunt. Deze worden allemaal meegeteld, ook al worden de beste 50% van de 
meegenomen naar de definitieve ranglijst. 
 
Op deze wijze worden de trouwe bezoekers beloond en kan iedereen scoren voor de ranglijst. 
 
Vanaf 1 september zal er volgens dit systeem geteld worden. Over een jaar zal er bekeken 
worden of dit geleid heeft tot een groter aantal deelnemers per avond en een minder groot verschil 
in punten op de ranglijst tussen de hoogste en laagste plaats en dus een spannender competitie. 
 
Dus mensen, komt allen boulen op donderdagavond!               Tineke 
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JEU DE BOULES-WEEK IN KÖPERICH 
 
 

Deze gezellige en sportieve week waaraan 48 mensen deelnamen, is jammer genoeg al weer 
achter de rug. Zaterdag 21 mei arriveerden de leden van onze club - Sonja en Hans, Mary en 
André, Henk en Corrie, Jacques en Leny, Gerrie en Cees - om een uur of 3 in de middag op 
Feriënpark “Eifellux” in Duitsland. 
 
Na onze caravans te hebben ingericht en te hebben gegeten, wachtte ons de introductie- en 
kennismakingsavond in de gezamenlijke blokhut. 
De organisatoren Marijke en Marien gaven uitleg over het weekprogramma en stelden ons voor 
aan de wedstrijdleiders Cor en zijn vrouw Tonny. 
Iedere speeldag werden er 4 partijen gespeeld in variërende samenstellingen. Tussen alle partijen 
door stond er voor ons koffie met koek klaar naast de wedstijdtafel. Er waren 5 officiële 
wedstrijdbanen en 7 banen op de paden waar prima grind op lag met aan de kanten scorebordjes 
en ringen op de grond.  
 
Zondagmiddag ging het regenen en hebben we de vierde partij over moeten slaan. 
Maandag hebben we om het in te halen 5 wedstrijden gespeeld. Sonja won deze dag de 1e prijs, 
Cees de 2e prijs en André had de poedel (= aanmoedigingsprijs). 
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Dinsdag hadden we een vrije dag en kon iedereen doen wat hij wilde. Wij zijn met ons groepje 
Luxemburg ingegaan om boodschappen te doen en we hebben die avond heerlijk gebarbecued 
onder onze luifel. (Wij waren met onze eigen caravan.) 
 
Woensdag was het man-vrouw toernooi. Gerie werd 1e van de vrouwen en van de mannen werd 
Cees 3e en Klaas 4e.  
Donderdag werd Mary 1e en Cees 3e op het “van Ravenstein-toernooi.” 
 
Nu zal ik ook even “Rien en Marijke” laten zien die André en ik moesten kussen, omdat wij in deze 
week een partij met 13-0 hadden verloren. 
 
 

 
 
 
We zijn vrijdag met alle deelnemers heerlijk uit eten geweest en die avond was er in de blokhut de 
prijsuitreiking voor de mensen die deze week de meeste punten hadden gescoord. Cees is 4e 
geworden en viel net buiten deze prijzen. 
Onze hond Borre mocht de hele week lekker los lopen, heeft alles goed kunnen bekijken en 
maakte veel vrienden. 

Ingezonden door: Gerrie de Heij- Verhoog 
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FIE BELDER-TOERNOOI 11-06-2016 
 
 
Het jaarlijkse Fie Belder toernooi was weer geslaagd. Er deden 26 teams deden mee. 
Het speelschema was 5 voorgelote partijen. Desiree was onze scheidsrechter. 
 
Hans en Gerard verzorgden weer onze barbecue, ook dit jaar was dit zeer goed verzorgd en 
heerlijk! 
Er was ruim voldoende voor iedereen, zelfs degenen die zich niet hadden opgegeven, konden 
makkelijk mee-eten. 
 
Van de 26 teams deden er 13 teams van les Pointeurs mee en dat is een goed teken. 
Voor volgend jaar hopen we op nog meer eigen leden en natuurlijk ook nog meer deelnemers van 
buiten, zodat het toernooi volgend jaar weer vol is.  
6 teams van ons zaten bij de eerste 12 wat een heel mooie resultaat is. 
 
 

Wij feliciteren Ivar Snoei en Bas Verwaal met de 1st prijs. 
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Iedereen bedankt voor het slagen van dit toernooi.    Wedstrijdleider Mary Woertman 
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WINTERDOUBLETTEN ZATERDAG EN ZONDAG 
 
 
Er kan vanaf nu ingeschreven worden voor de wintercompetities doubletten op zaterdag en/of 
zondag in afdeling 09. 
De speeldata zijn: 
Zaterdag: 8 oktober, 19 november en 3 december 
Zondag: 23 oktober, 13 november en 11 december 
De kosten bedragen € 26 per team. 
 
De teams moeten vóór 1 september opgegeven worden bij de bond, dus schrijf je in vóór 30 
augustus. Inschrijven kan door je op te geven bij Tineke Walvis, tel.: 0612573449 of bij Mary 
Woertman, tel.: 0172-615198 
Per e-mail kan ook: tineke.walvis@kpnmail.nl , jawoertman@ziggo.nl  
 
Het inschrijfgeld kan direct overgemaakt worden op rekeningnummer: NL84INGB0000049239   
   t.n.v.: ACP LES POINTEURS 
Vermeld hierbij duidelijk waar het om gaat: winterdoublet zondag of winterdoublet zaterdag, 
anders weet Cees niet waarom er zomaar € 26 overgemaakt wordt. 
De inschrijving van een team is definitief, zodra de betaling ontvangen is. 
 
LET OP: als je aan een van deze competities wilt deelnemen dan moet je je opgeven en direct 
betalen, je wordt niet gevraagd en er wordt geen factuur gestuurd. 
 
 

CLUBONTMOETING WOUWSE BOULES / LES POINTEURS op 14 juli 2016. 
 
 
Op donderdag 14 juli was het weer zover: 20 spelers van Les Pointeurs gingen op weg om te 
spelen in Rijnsaterwoude. Het weer was goed; het regende niet, maar er stond wel een straffe 
wind die gelukkig flink werd tegengehouden door de haag. 
 
In de zomer spelen we buiten bij de Wouwse Boules en in de winter binnen in onze hal. Het bleek, 
dat Wouwse Boules dit jaar vijf jaar bestaat. Er lag een leuk fotoboek op tafel waarin je de 
totstandkoming van het terrein kon zien en nog allerlei gedenkwaardige momenten van deze 
vereniging. Wouwse Boules is geen grote club; zij hebben 50 leden die voornamelijk recreatief 
spelen en voornamelijk dit soort uitwisselingen met andere clubs organiseren. 
 
Er wordt gemixt gespeeld, d.w.z. je speelt drie rondes met iedere keer iemand anders van de 
andere club. Er was een leuke prijzentafel met allerlei gezellige cadeautjes. Regelmatig kwam 
men langs met een schaal met lekkere stukjes kaas en worst en dat ging er goed in. 
 
Om ongeveer vijf uur werd de uitslag bekend gemaakt. 
Eerste is die dag Anneke Roozendaal van Wouwse Boules geworden; tweede Bert Remmerswaal 
en derde Jacques van de Wijngaarden. 
 
Voorafgaand aan de prijsuitreiking werden natuurlijk de barmedewerksters, de 
baancommissarissen en de organisatie met een applausje bedankt. 
Al met al weer een gezellige middag, die we in de winter bij ons gaan herhalen. 
 
Tineke 

mailto:tineke.walvis@kpnmail.nl
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ZOMERCOMPETITIE DOUBLET 2016. 
 
 
Ja, dit is (hopelijk voorlopig) het laatste stukje dat ik over de ZCD schrijf. We hopen, dat het district 
deze zomercompetitie volgend jaar voortzet. 
 
Het begon ooit met ongeveer 24 teams en dit jaar hadden we 50 teams die mee deden. 
Ik kijk er met plezier op terug, het was indertijd voor mij de eerste klus bij het afdelingsbestuur. 
Samen met Willem van Kleef heb ik het ieder jaar met veel plezier georganiseerd. 
 
26 juni was de finale dag, er waren 24 poules en uit de eerste poule komt altijd de overall winnaar 
en die krijgt de wisselbeker. 
 
De winnaars komen dit jaar van LBF, het zijn Teus v.d. Tonnekreek en Jaap Kivits. 
 

 
De 

overall winnaars 
 
 
Het was ook voor LP een goede dag: 3 teams vielen in de prijzen, doordat zij eerste waren 
geworden in hun poule. 
 
Onze dank gaat uit naar DGG die voor een goed verzorgde dag zorgde en heerlijke saté en 
broodjes met haring verkocht, dus honger hoefden we niet te lijden. 
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Hier staan alle prijswinnaars van de finale dag. 
 
 
 
 

Klaverjas vrienden 
 
 
Hierbij wil ik de nieuwe data doorgeven voor seizoen 2016-2017. Het is nog vroeg, maar noteer ze 
alvast. 
Ook wil ik nog even benadrukken dat het voor de niet LP-leden niet mogelijk is om mee te doen. 
Voor LP-leden is er altijd plaats.  
De avonden beginnen om 20.00 uur. Kom niet te laat, zodat we er dan niet van uit hoeven gaan 
dat er een “stilzitter” is; we willen allemaal graag spelen die avond. 
Kom je te laat dan kan het gebeuren, dat je de eerste ronde stil zit. 
 
Degene die wil meedoen, maar nog nooit meegedaan heeft: geef je op bij Hans v.d. Spek, Willeke 
v.d. Klaauw of Mary Woertman. 
Hier volgen de data: 
In 2016:   23 sept.    20 okt.   25 nov.   16 dec. 
In 2017:   06 jan.    17 feb.   31 mrt.   04 april (dan is het paas kaarten). 
 
Ik wens een ieder veel klaverjas plezier. 
 
Namens de klaverjas commissie: Willeke. 
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INTERVIEW met PIET en WIL VAN LOKVEN. 
 
 
Op een zeer warme dinsdagmiddag ben ik bij Piet en Wil langsgegaan om te horen hoe zij aan het 
boulen zijn geslagen en hoe zij bij les Pointeurs terecht zijn gekomen. 
Eind 20e eeuw zijn zij lid geworden van les Pointeurs. Toen Piet en Wil lid werden, hadden ze al 
enige boule ervaring opgedaan in Spanje. 
 
Gedurende zes jaar hebben zij van september tot maart overwinterd in de buurt van Benidorm. In 
september vond er een ware volksverhuizing plaats; het busje volgeladen en daar achter hing een 
volle caravan.  
 
 

 
 
 
Op een bepaald moment had Piet wat geklust voor iemand en daar wilde hij geen geld voor 
hebben. Als dank kreeg hij een set jeu de boules ballen en die gingen mee op vakantie. Op de 
camping werd er gebould en Piet is van lieverlee mee gaan doen. Wil wilde er eerst helemaal 
niets van weten. 
 
Uiteindelijk heeft een Zweed (dé kampioen van de camping) haar bijna bevolen om mee te doen. 
Hij had een setje kleine boules, die goed in Wils hand pasten. Tja, en toen ging Wil als een speer, 
ze werd helemaal enthousiast met als gevolg zowel in 1998 als in 1999 kampioen van de 
camping. Die Zweed vond dat verschrikkelijk, maar schikte zich uiteindelijk in zijn lot. Ze speelde 
samen met een Amsterdamse politieagent. 
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Na zes jaar is de caravan verkocht en gingen zij nog maar 2 à 3 maanden per jaar naar Spanje in 
een appartement. Piet vond het wel leuk om in Nederland door te gaan met boulen. Hij kwam er 
achter, dat er in Alphen een vereniging bestond, genaamd les Pointeurs. Ze hebben zich 
onmiddellijk aangemeld. 
 
Natuurlijk hebben ze ook het een en ander gedaan voor de vereniging naast het boulen. Vooral 
vlak na de oplevering van het nieuwe complex was er veel te doen om de kantine toonbaar te 
krijgen. Wil heeft zes jaar lang iedere week schoongemaakt en Piet komt nog steeds elke 
maandagmorgen trouw naar de club om zich nuttig te maken. 
 
Wat betreft het boulen hebben ze nog flink van zich laten horen: 
In 2000 heeft Wil de tweede plaats bereikt in het tête-à-tête toernooi. Zij speelde tegen 
Mohammed in de stromende regen. 
In 2007 zijn ze samen met overmacht kampioen geworden in Roelofarendsveen tijdens het 
Kermisstraattoernooi. Ze hadden slechts 4 tegenpunten. Helaas konden ze het jaar daarop hun 
titel niet verdedigen, daar ze net die periode in Spanje waren. Deze prachtige prestatie heeft ook 
nog het blad Pétanque gehaald. 
 
Samen met Cor Burksen is Wil nog een keer 3e geworden in Roelofarendsveen.  
Samen met Evert Bakker en Pnella van Beek is Wil een keer clubkampioen tripletten geworden. 
Met Kees Boer heeft Wil heel vaak tijdens de kermis in Aarlanderveen demonstraties gegeven. 
 
Ook nu nog worden Piet en Wil zeer regelmatig gespot op de baan en staan zij nog steeds hun 
mannetje/vrouwtje als ze een partijtje boulen. 
 
Tineke  
 
 
 

HET KIKKER TOERNOOI 
 
 
Op donderdag 5 mei, Hemelvaartsdag, zijn wij met 9 teams richting Zaandam gereden. 
Wij waren te gast bij jeu de boules club The Frogs. 
 
Deze vereniging deelt de kantine o.a. met de honkbal club. 
1 x per jaar organiseren de boulers het kikker toernooi. 
Iedereen, ook zonder licentie, kan hier op inschrijven. 
Het is er ieder jaar erg gezellig en er is een grote prijzentafel en een grote tombola. 
 
We hadden mooi weer en sommigen van les Pointeurs vielen in de prijzen. 
 
Voor mij persoonlijk is het altijd weer fijn alle bekenden te zien, die meegaan met de jeu de boules 
reis naar Malgrat de Mar in Spanje. 
Van 12 september t/m 22 september gaan Ad en ik daar met 40 mensen uit Zaandam naar toe om 
te jeu de boulen. 
 
Na gezellig gebould te hebben, is iedereen weer huiswaarts gereden. 
Ik hoop dat er volgend jaar nog meer dan 9 teams meegaan. 
 
Groetjes Willeke 
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JEU DE BOULES DOOR DE EEUWEN HEEN. 
 
 
Verscheidene archeologische vondsten geven ons aanwijzingen dat er al in de Oudheid met 
boules werd gespeeld. Zo ontdekte de Britse archeoloog Sir Flinders Petrie in 1930 stenen boules 
in een Egyptisch kindergraf. Ook vondsten in Schotland van 4000 jaar oude stenen boules die met 
lijnen zijn versierd en stenen boules uit China uit de Oudheid tonen aan dat in het verre verleden 
al verschillende balspelen werden beoefend. Wat de spelregels geweest zijn, daar kunnen we 
slechts naar gissen. Misschien hadden de boules zelfs wel een religieuze betekenis. Wie zal het 
zeggen? 
 
GRIEKEN EN ROMEINEN 
Van de Grieken en de Romeinen weten we meer. In de llias worden begrafenisceremoniën 
beschreven ter ere van Patrocles. De Griekse helden houden zich met een spel bezig dat we 
misschien wel een voorloper van het jeu de boules zouden kunnen noemen. Verder weten we dat 
zo'n 6 á 7 eeuwen voor Christus verschillende balspelen werden beoefend. De beschrijvingen 
doen denken aan spelen als rugby, voetbal, tennis, het Baskische pelote en hockey. Op oude 
vazen komen we prachtige afbeeldingen tegen. Er was zelfs een spel waarbij het de bedoeling 
was een boule naar een vastgesteld doel te werpen. Dat er veel bal- en werpspelen waren, staat 
wel vast, maar of er een spel was waarbij de regels overeenkwamen met het huidige pétanque, is 
niet bekend. 
 
In de 3de eeuw voor Christus beschrijft Oribasius, een Griekse arts, vijf soorten boules van 
verschillend gewicht. De boules, sommigen beweren dat het gewichten waren, moesten om de 
beurt worden gegooid. Wie het verst gooide, was winnaar. Andere Griekse artsen schreven 
balspelen voor, omdat de beoefening goed was voor spieren en ledematen. Zowel Hippocrates als 
Galenus zou deze mening zijn toegedaan. Galenus beweert dat het boulespel de meest complete 
sport is: 'Het is de minst ruwe van alle sporten, daarom is het nuttig voor hen die rust nodig 
hebben. Het is het meest geëigend om weer kracht op te doen en komt zowel de oudere mens als 
het kind ten goede. Het balspel stelt ons in staat de ledematen die vermoeid zijn geraakt te 
ontspannen en de ledematen die verslapt zijn te oefenen'. Tot zover Galenus. 
 
 
 

 
 
Balspelende kinderen op een 
grafsteen in Florence uit de 2d, 
eeuw na Chr. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Met toestemming overgenomen uit het boek: 
Jeu de Boule- een document voor de liefhebber. 
Van: Henk & Anne Martine Reesink 
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AKTIVITEITEN en TOERNOOI-AGENDA 2016 
 
 

Dag Datum Omschrijving Spelvorm  

 
Juli 

 

Zaterdag 09-07 Animatietoernooi Mêlee 13:00 

Zaterdag 30-07 Clubontmoeting in Gemert   

 
Augustus 

 

Zaterdag 13-08 Animatietoernooi Mêlee 13:00 

Zaterdag 27-08 Familiedag   

 
September 

 

Zondag 04-09 Alphenement   

Zaterdag 17-09 Jaarfeest / Animatietoernooi Mêlee 13:00 

Zaterdag 17-09 Nationale Petanque Competitie Team  

 
Oktober 

 

Zaterdag 01-10 Triplettekampioenschap Triplet  

Zaterdag 08-10 Winter Competitie Doublet Doublet  

Zaterdag 08-10 Animatietoernooi Mêlee 13:00 

Zaterdag 15-10 NPC Team  

Zondag 23-10 WCD Doublet  

Zaterdag 29-10 NPC Team  

Zondag 30-10 Wintertijd toernooi   

 
November 

 

Zaterdag 05-11 Animatietoernooi Mêlee 13:00 

Zondag 06-11 Tete a Tete Clubkampioenschap T a T  

Zaterdag 12-11 NPC Team  

Zondag 13-11 WCD Doublet  

Zaterdag 19-11 WCD Doublet  

Zondag 20-11 Alphens open triplette Triplette  

Zaterdag 26-11 NPC Team  

 
December 

 

Zaterdag 03-12 Animatietoernooi Mêlee 13:00 

Zaterdag 03-12 WCD Doublet  

Zaterdag 10-12 NPC Team  

Zondag 11-12 WCD Doublet  

Zaterdag 17-12 Vrijwilligersfeest   

 
 
Terrein niet beschikbaar voor vrij spelen. 
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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    Tineke Walvis       tel. 0172-419469 
          Technische zaken     Gerard Koreman      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        Tineke Walvis       tel. 0172-419469 

                      Erik Vorstenbosch      tel. 0172-417499 
                      Henk Lacourt        tel. 0172-572302 
                      Mary Woertman       tel. 0172-615198 

Techn- comm.:   Voorzitter        Gerard Koreman      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 


