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De verenigingsgegevens vindt u op de binnenzijde van de kaft. 

 
 
 

Kopij voor het nummer van Maart 2017 s.v.p. inleveren vóór: 
 
 
 
 
 
 

Vrijdag 4 Februari 2017 
 
 
 
 
 
 

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:     Hub. 
 
 
 
 
 
Drukwerk:  Gemiva SVG Groep 
       Werklink, Administratiegroep 
       Bleulandweg 1A 
       2803 HG Gouda 

mailto:pointeursnieuws@pointeurs.nl
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VAN DE VOORZITTER: 
 
 
Soms kom ik met mijn voorwoord in uw verenigingsblad ook wel eens een beetje in de knoop. Zo 
had ik een stukje voorbereid voor het oktobernummer, maar dit bleek een infobrief over de 
najaarsvergadering te worden. Nu ja, dan herschrijven we toch?! 
 
Op zich natuurlijk geen probleem, alleen de actualiteit is totaal anders in oktober dan voor een 
feestdagennummer. Al was het alleen al door wat er in de wereld om ons heen is gebeurd: van de 
verkiezingen in de Verenigde Staten tot aan zwarte-piet-discussies. 
Daar ga ik u dan ook niet mee lastig vallen, zulk nieuws leest u al de hele dag in allerlei media. 
 
Juist het begrip media is ook afgelopen weken actueel in onze vereniging. Tijdens de 
najaarsvergadering werd een presentatie/uitleg over het gebruik van onze website en 
facebookpagina's gegeven. De wereld van communiceren is veranderd, echter hopelijk wat wij 
met elkaar delen niet! 
 
Ook in dit nummer van Pointeurs Nieuws spat de verandering ervan af. Waar wij jarenlang de 
kosten van het verenigingsblad voor lief namen, heeft de redactie, onder leiding van Hub. 
Schraven, met het bestuur in 2015 besloten om toch vooral op verbetering (groter formaat en 
betere weergave van foto's) te sturen, wat ook een aanmerkelijk kostenplaatje met zich 
meebracht. Een reden om adverteerders te gaan benaderen. Iets wat dan natuurlijk op iemands 
bordje gegooid zou moeten worden. 
 
Dat gooien op bordjes was helemaal niet nodig! Spontaan hebben Hans en Tineke besloten om 
als sponsorwervers op te gaan treden, waarbij Hans zelfs in eerste instantie Tineke nog even uit 
de wind gehouden heeft, onder het motto "ze heeft al genoeg aan haar hoofd met het leren 
kennen van wedstrijdzaken". Wel, de eerste resultaten zijn bemoedigend en in dit nummer 
waarneembaar. 
 
Mocht u nu in de komende maanden de adverteerders in uw verenigingsblad verblijden met uw 
bezoek en aankopen, laat dan vooral niet na om te melden hoe u hiertoe gebracht werd. Een 
stukje respons waar een adverteerder ook wat aan heeft! 
Uiteraard kunt u ook uw eigen inbreng van adverteerders kwijt bij Hans of Tineke. 
 
Onze vereniging staat wat dat betreft niet stil, maar past aan. 
Werkelijk iedereen die voor het eerst sinds lange tijd bij ons op bezoek komt, spreekt zijn of haar 
waardering uit voor de veranderingen in de kantine. En met recht, durf ik te mogen zeggen! En nu 
gaan we zien of we met z'n allen ook in de kantine passen bij drukke gebeurtenissen; Ik verklap 
alvast het olieboulen met aansluitend de nieuwjaarsborrel op 7 januari 2017; U komt toch ook?  
 
Dan moet ik iets rechtzetten: Tijdens de najaarsvergadering meldde ik dat Tineke Walvis in 2018 
kandidaat voor het bestuur zou zijn, volgende het schema. Dit was natuurlijk niet correct. Tineke is 
in de eerstvolgende Jaarvergadering (2017) kandidaat namens het bestuur en verkiesbaar. 
 
Tenslotte wil ik u uiteraard een bijzonder prettige feestmaand wensen. Maak er met z'n allen een 
mooie- en gezellige tijd van! 
 

Peter van Waaij
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Wij zijn lid van de NJBB, maar... wat houdt dat voor ons in? 
 
 
Zoals u weet is onze vereniging aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond, de NJBB. 
Een organisatie welke voor een gemiddeld lid van onze vereniging niet veel meer betekent dan de 
naam op de licentiekaart, de flyers en posters in onze kantine. Maar wat doet de NJBB nog meer 
voor Les Pointeurs en haar leden? 
 
Uiteraard is het eerste waar wij gebruik van maken het competitie-aanbod van de bond; Tenslotte 
is de NJBB een sportbond en vormen wij een sportvereniging.  
 
Met name de nieuwe, nationale competitie NPC is de laatste maanden regelmatig in dit blad, op 
posters en in voorlichtingen langs gekomen. Maar ook de al jaren georganiseerde 
afdelingscompetities zijn onderdeel van het sportaanbod. Deze regionale competities zullen in de 
komende jaren wellicht een andere vorm krijgen, doordat de huidige afdelingen per januari 2017 
ophouden te bestaan en de nieuwe districten gaan starten. 
 
Onze vereniging valt vanaf 2017 onder district West, het grootste district in Nederland met 34 
verenigingen, van Dordrecht tot Amstelveen en Zandvoort. 
 
Het district gaat niet alleen het regionale sportaanbod vormgeven, maar geeft met het 
districtsteam - de bestuurlijke laag op regionaal (afdelings)niveau is er uit gehaald -  ook 
ondersteuning aan de verenigingen. De verenigingsondersteuning is dan ook de tweede 
belangrijke taak van de NJBB, met onder andere opleidingen voor scheidsrechters, 
wedstrijdleiders, coaches en trainers, maar ook opleidingen op bestuurlijk gebied, waarbij ook 
samen wordt gewerkt met andere sportbonden.  
 
Als derde belangrijke taak voor de NJBB ligt daar de verbindende; Samenwerking met andere 
verenigingen en organisaties worden door de NJBB actief opgezet en gehouden. Niet alleen 
worden via het district de toernooien in de regio gecoördineerd, waardoor iedere vereniging de 
kans heeft goed bezochte toernooien te organiseren, maar zijn bijvoorbeeld onze kosten voor 
BUMA/STEMRA en SENA collectief goedkoper geregeld, en is er een collectieve 
ongevallenverzekering voor alle leden en een bestuurs-aansprakelijkheidsverzekering voor de 
verenigingsbesturen afgesloten.  
 
In de periode 2013-2016 is de bondsstructuur drastisch gewijzigd, waarbij de organisatie 
behoorlijk op de schop is gegaan. Uiteindelijk zal het nog wel even duren voordat alle 
veranderingen zijn doorgevoerd, waarbij de laatste, grootste aanpassing op organisatorisch vlak 
de licentiestructuur behelst. Algemeen is er het idee om terug te gaan naar slechts één licentie, 
waarbij iedereen dezelfde (speel)rechten kent. 
 
Op zich is dit ook logisch: nu kennen we nog een wedstrijdlicentie en een clublicentie, waarbij voor 
een wedstrijdlicentie veel meer in rekening gebracht wordt, maar de wedstrijdlicentiehouder nog 
steeds alle overige (inschrijf)kosten zelf draagt. Er zit dus geen meerwaarde aan, anders dan dat 
men speelgerechtigd is. 
 
Tijdens de bondsvergadering van 26 november wordt hierover wellicht een definitief besluit 
genomen. Uiteraard houd ik u op de hoogte van de ontwikkelingen!  
 
Peter van Waaij 
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FOTO’S CLUBONTMOETING GEMERT op 30 Juli 
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VAKANTIE IN DUITSLAND september 2016. 
 
 
Zaterdag 3 september vertrokken wij uit Alphen aan den Rijn. Na een lange reis kwamen wij om 
15.30 uur aan. De anderen waren wat later. 
Het avondeten hadden Hans en Sonja verzorgd [kip met roerbak groente ]. 
Cees de Heij zat als een volwassen kok de boel door elkaar te husselen. 
 
Zaterdagavond zaten we heel gezellig bij elkaar met 46 mensen. 
Zondag begonnen de eerste wedstrijden in de middag met wat regen. 
Zondag avond hebben we gegeten bij de Turk [heel lekker en goedkoop] 
 
Maandag waren er weer wedstrijden en hebben we rode kool met een gehaktbal gegeten. 
 

 
 
Dinsdag is een vrije dag of je kan ’s middags en ‘s avonds meedoen aan het Ravestein toernooi 
waarbij een drankje en hapjes werden geserveerd. 
Dinsdag in de ochtend zijn we naar de grote supermarkt in Luxemburg geweest. 
Daar werd een aanval gedaan op de runderlever [Klaas] en liepen we langs  
heeeeeeeeeeeeeeeeele grote nieuwe haring. 
We hebben gelijk spullen gehaald voor de barbecue [Garnalen, zalm, heilbot, enz. ] 
 
Op woensdag hebben we wedstrijden gespeeld en in de avond hebben we bij Cees de barbecue 
aangezet. Wij hadden een nieuwe kok gevonden: ANDRÉ. 
 
Donderdag was weer een vrije dag of de mensen konden mee doen met het  
spekkies toernooi met 10 prijzen. 
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Tussendoor moeten we nog even vermelden dat uit verschillende caravans de lever  
met uitjes uit stekend smaakte. 
Het weer was de hele week super: 26 graden. 
 
Het sportieve gedeelte was heel spannend:  Sonja moest in de finale 2 
wedstrijden spelen die ze allebei won. 
 
‘s Avonds hebben we in een restaurant gegeten. 
In de avond hebben we in de blokhut de uit slag van 14 wedstrijden gekregen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Henk is tweede en Sonja is 
derde geworden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ook was er een poedelprijs en die was voor Hans: een heel grote fles wijn en een envelop met 
daar op geschreven: gratis 5 boules lessen van Sonja. 
 
Het was weer een geweldige week waar we met plezier op terugkijken. 
 
Hans en Sonja 
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FOTO’S JAARFEEST LES POINTEURS op 17 September 2016 
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FOTO’S MOSSELTOERNOOI 
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VOOR DE DERDE KEER OP RIJ KAMPIOEN! 
 
 
Op zaterdag 22 oktober zijn Gerrie en Cees de Heij samen met Erik Vorstenbosch voor de derde 
keer op rij clubkampioen tripletten 2016 geworden! 
 
Een geweldige prestatie, die zij hebben afgedwongen door om te beginnen alle partijen in hun 
poule te winnen om vervolgens de finale tegen de nummer één uit de andere poule overtuigend te 
winnen. 
 
Hun tegenstanders waren Nabil Azimi, Jan van Leijden en Gerard Koreman. 
Ook zij waren overtuigend eerste geworden in hun poule. 
 
Om half elf die ochtend ving het toernooi aan onder leiding van Erik en Mary. Helaas had één 
team afgezegd, zodat er wat aanpassingen in de poules gedaan moesten worden. 
Alle teams in poule B kregen en zitpartij, dus iedereen in die poule had alvast één keer gewonnen. 
In poule A kregen alleen Gerrie, Cees en Erik een zitpartij.  
De sfeer gedurende de hele dag was goed. Er werd sportief gespeeld en volgens mij had iedereen 
het naar zijn zin. Jammer is wel, dat een aantal deelnemers dat dacht, dat ze geen prijs zouden 
winnen, al snel naar huis is gegaan. Eén deelnemer is snel weggegaan, omdat hij zich ziek 
voelde. 
 
Zowel voor de wedstrijdleiding als voor de finalisten is het heel leuk als iedereen zo veel mogelijk 
blijft tot ná de prijsuitreiking. Er is dan veel publiek om te kijken naar de finale en om te 
applaudisseren bij de prijsuitreiking. Misschien een ideetje voor het volgende toernooi? 
Dat wordt gehouden op zondag 6 november. Het is het clubkampioenschap tête-à-tête. 
 
Mary had voor gezellige prijzen gezorgd, t.w. voor de winnaars een Jumbo-tas gevuld met alle 
ingrediënten die nodig zijn voor een uitgebreid ontbijt; voor de tweede prijswinnaars was er een 
heerlijke doos chocola en als aanmoedigingsprijs was er voor ieder een doos met lekkere 
snoepjes. 
 
Tot slot is er een groep van 10 man nog met elkaar uit eten gegaan bij het wokrestaurant aan het 
meer. Ook dat was erg gezellig en een leuke afsluiting van een welbestede dag. 
 
Tineke 
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UITSLAG WINTERTIJDTOERNOOI 30 oktober 2016 
 
Poule A 

# Team   
1 Teus van der Tonnekreek / Jaap Kivits 
2 Sandy Rikkers / Jack Schillemans 
3 Ruud Derks / Marco Termaat 
4 Cees de Heij / Gerrie de Heij 
5-8 Ronnie Bakker / Walther van Gelderen 
5-8 Chris Bos / Esmee Bos-Rakers 
5-8 Hans Cammeraat / Jelle Venema 
5-8 Bert Duits / Simon Duits 
9-10 Teun van Oijen / R Nowak Abdalla 
9-10 Jan van der Voort / Rita Baljet 
11-12 Dick van Rijn / Adil Boudaif 
11-12 Jaap Spaans / Louis Batens 
13-16 John Schimmel / Cees Hoogerheide 
13-16 Hilbrand Meijer / Piet van der Brugge 
13-16 Ursula V. Ham / Paul Weel 
13-16 Gerrit Matze / Anneke Matze 

 
Poule B 

# Team Winst Saldo 

1 Mohamud M. Ali / Ernest Joosen 3 25 
2 Cor Kooij / Els Hummel 2 15 
3 Lies Batens / Joke Bennink 2 14 
4 Erik Baljet / Ger van Steensel 2 8 
5 Thom Dessing / Edwin van Rooijen 2 2 
6 Iwan Gard / Marco Stuyts 2 1 
7 Rob Meere / Nel Steijn 2 0 
8 Kasper Slappendel / Janna Slappendel 2 -5 
9 Jaap de Vogel / Hannie Schrammeijer 1 5 
10 Richard Versluis / Rachel Versluis 1 -1 
11 Hans van der Spek / Sonja van der Spek 1 -14 
12 Hub. Schraven / Arna van de Weteringh 1 -15 
13 Berry Suanet / Elly Schuurman 0 -12 
14 Lucia Brouwers / Anja van den Hoek 0 -23 
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EURO TOERNOOI 
 
 
Het lijkt al weer lang geleden, maar 25 augustus was de laatste speeldag van het Eurotoernooi 
seizoen 2015-2016. 
Hoog tijd om de einduitslag te vereeuwigen in het Pointeursnieuws. 
 
   

Eerste plaats Cees de Heij 

Tweede plaats André Woertman, Jan van Leijden 

Derde plaats Wim van Egmond 
  

  
Aantal wedstrijden: 48 

Aantal wedstrijden tellend voor ranglijst: 24 

Totaal aantal deelnemers: 63 

Hoogste aantal deelnemers in wedstrijd: 43 (17 december 2015) 

Laagste aantal deelnemers in wedstrijd: 16 (16 juni 2016) 
  

  
Vaakst aanwezige spelers: 46 keer: Serðo Verbanac 

45 keer: Erik Vorstenbosch 
43 keer: Adrie de Maijer, Mary Woertman 

Meeste gewonnen partijen 
(gemiddeld per wedstrijd) 
(minimaal 5 wedstrijden gespeeld) 

2,7273: John Jansen 
2,3636: Mohamud Mohamed Ali 
2,1905: Cees de Heij 

Meeste eerste plaatsen: 7 keer: Cees de Heij, Jan van Leijden 
5 keer: André Woertman, John Jansen, Wim van 
Egmond 
4 keer: Bart Stokhuijzen 

Meeste aanmoedigingen: 3 keer: Hans van der Spek, Nell van Dijk 

Meeste Fanny's (13-0) uitgedeeld: 14 keer: Cees de Heij, Jan van Leijden 
11 keer: Erik Vorstenbosch, Henk Lacourt 
10 keer: Jan van Haastert 

Meeste Fanny's (0-13) ontvangen: 17 keer: Kees Boekhout 
13 keer: Klaas Vonk 
12 keer: Arna vd Weteringh 

 
De volledige uitslag met ook persoonlijke statistieken is te vinden op de Eurotoernooi pagina op 
onze website: http://www.pointeurs.nl/lp/?p=4770 

http://www.pointeurs.nl/lp/?p=4770
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Ondertussen is seizoen 2016-2017 weer begonnen. 
Hieronder staat de tussenstand (t/m 10 november 2016). 
Voor de digitale lezers: klik hier voor het volledige klassement (in Excel). 
 
Euro toernooi, tussenstand seizoen 2016-2017 
11 wedstrijden gespeeld, beste 6 tellen 
 

 Naam Aanwezig Punten 1 
Gewonnen 
partijen 2 

1 Mohamud Mohamed Ali 11 34,31 uit 6 3,00 (2,36) 

2 Ahmad Nabil Azimi 10 28,03 uit 6 2,50 (2,10) 

3 Cees de Heij 10 27,97 uit 6 2,50 (2,10) 

4 Erik Vorstenbosch 9 26,97 uit 6 2,50 (2,11) 

5 Herman van Beek 11 26,89 uit 6 2,33 (1,73) 

6 Gerard Koreman 11 25,95 uit 6 2,17 (1,55) 

7 Mary Woertman 10 24,8 uit 6 2,17 (1,60) 

8 Arna vd Weteringh 10 24,59 uit 6 2,17 (1,50) 

9 Veroni van Haastert 11 24,47 uit 6 2,00 (1,27) 

10 Margriet Stokhuijzen 10 23,98 uit 6 2,00 (1,40) 

11 Bart Stokhuijzen 10 23,83 uit 6 2,00 (1,20) 

12 Pnella van Beek 10 23,62 uit 6 2,00 (1,60) 

13 Tineke Walvis 9 23,16 uit 6 2,00 (1,67) 

14 Serðo Verbanac 8 23,04 uit 6 2,17 (2,00) 

15 Jan van Haastert 11 22,96 uit 6 1,83 (1,27) 

16 Klaas Vonk 10 22,84 uit 6 2,00 (1,70) 

17 Hans van der Spek 10 22,38 uit 6 1,83 (1,40) 

18 Karl Kliemert 10 22,2 uit 6 1,83 (1,20) 

19 Jan Rienstra 10 22,17 uit 6 1,83 (1,40) 

20 Ernest Joosen 9 21,71 uit 6 1,83 (1,44) 

21 Cees Sip 9 21,26 uit 6 1,83 (1,33) 

22 André Woertman 7 20,95 uit 6 2,00 (1,86) 

23 Gerie Vonk 8 19,9 uit 6 1,83 (1,38) 

24 Adrie de Maijer 10 19,78 uit 6 1,50 (1,20) 

25 Gerrie de Heij 7 19,29 uit 6 1,83 (1,71) 

26 Hannie van Lienden 7 18,54 uit 6 1,83 (1,71) 

27 Hub Schraven 9 18,54 uit 6 1,50 (1,33) 

28 Mathijs Stolwijk 10 18,36 uit 6 1,33 (1,00) 

29 Sonja van der Spek 7 17,68 uit 6 1,50 (1,29) 

30 Bert Remmerswaal 7 17,62 uit 6 1,50 (1,29) 

31 Wim van Egmond 6 17,47 uit 6 1,67 (1,67) 

32 Corrie Lacourt 6 16,66 uit 6 1,67 (1,67) 

33 John Jansen 4 16,1 uit 4 2,50 (2,50) 

34 Jan van Leijden 6 15,87 uit 6 1,50 (1,50) 

35 Henk Lacourt 7 15,6 uit 6 1,33 (1,14) 

36 Jan van Lienden 7 15,33 uit 6 1,33 (1,14) 

37 Kees Boekhout 6 14,45 uit 6 1,33 (1,33) 

38 Lex Meerkerk 8 14 uit 6 1,00 (0,75) 

39 Peter Sloothaak 5 13,69 uit 5 1,60 (1,60) 

40 Nell van Dijk 4 12,87 uit 4 2,00 (2,00) 

41 Anja van den Hoek 7 11,15 uit 6 0,67 (0,57) 

http://www.pointeurs.nl/lp/wp-content/uploads/Klassement2016-2017.xls
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 Naam Aanwezig Punten 1 
Gewonnen 
partijen 2 

42 Albert Haak 5 9 uit 5 0,80 (0,80) 

43 Norman de Wever 2 7,27 uit 2 2,50 (2,50) 

44 Joke Zoet 2 5,06 uit 2 1,50 (1,50) 

45 Cor Burksen 3 5 uit 3 0,67 (0,67) 

46 Jan Kooijman 1 4,72 uit 1 3,00 (3,00) 

47 Willeke van der Klaauw 1 3,12 uit 1 2,00 (2,00) 

48 Hans Mooren 1 1 uit 1 0,00 (0,00) 

49 Désirée Schalk 1 1 uit 1 0,00 (0,00) 

50 Els Burksen 1 1 uit 1 0,00 (0,00) 

51 Astrid de Wever 1 1 uit 1 0,00 (0,00) 
 

1 1 punt voor elke gewonnen partij, 0,03 punt per positief saldopunt, 1 punt voor het aanwezig zijn. 
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 de Eurotoernooi pagina 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/?p=4770
mailto:lp.eurotoernooi@xs4all.nl
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JAARLIJKSE CLUBKAMPIOENSCHAPPEN Tête à Tête 2016 
 
 
6 november stonden er 19 potentiële kampioenen te trappelen om te beginnen (of om warme 
voeten te krijgen?). Met Sonja achter de bar voor de inwendige verzorging waren we toch nog met 
20 aanwezigen. Eigenlijk best wel weinig voor een club met bijna 150 leden! Gelukkig maakten 
deze 20 herrie voor 80.  
 
Er werd gespeeld met 2 voorrondes en vervolgens een winnaars- en verliezers poule met (voor de 
snelle rekenaars) dus ongeveer 10 deelnemers per poule. Voor mij persoonlijk een unieke 
gelegenheid om toch eenmaal in mijn boules-leven bij de eerste 10 te eindigen. Helaas mocht dit 
niet zo wezen, want de winnaars poule telde 16 kandidaten en de verliezers poule dus 3. (Heeft 
iets met vaste schema’s en een late afmelding of zo te maken) 
 
Uiteindelijk werden in de winnaars poule Mary Woertman en Nabil Azimi de nummers één en 
twee. De finale werd vervolgens gespeeld met een bloedfanatieke horde toeschouwers die zich 
duidelijk liet horen. Daar waren ze trouwens snel klaar mee, want de eindstand van 13-2 in het 
voordeel van Mary werd al snel bereikt. 
Niet omdat Nabil zo slecht speelde, integendeel, maar Mary speelde zo goed. 
 

 
 
Uiteindelijk kregen André Woertman als winnaar van de verliezers poule, Nabil als tweede in de 
winnaars poule en Mary als de nieuwe clubkampioen Tête-à-Tête 2016 een mooie fruitmand als 
prijs uitgereikt. 
 
Uiteraard was er ook een poedelprijs, deze werd gewonnen door Klaas Vonk die deze dag even in 
een dip zat, maar de volgende keer beslist weer in de voorste regionen is terug te vinden. 
 
Al met al een gezellige dag met veel speelplezier, buiten regende het en binnen scheen de zon. 
 
Met dank aan de organisatie, met name Mary die de administratie deed en Sonja voor de snelle 
hap en de drankjes. 
 
Ton van Dijk 
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Uitslag Clubkampioenschap Tête-à-Tête 
 
Poule A 

# Speler   
1 Mary Woertman clubkampioen 
2 Nabil Azimi   
3-4 Gerie Vonk   
3-4 Désirée Schalk   
5-6 Hannie van Lienden   
5-6 Jan van Lienden   
7-8 Jan Quax   
7-8 Maarten Stoop   
9-10 Lex Meerkerk   
9-10 Nell van Dijk   
11-12 Michiel Stoop   
11-12 Adrie de Maijer   
13-14 Lucia Brouwers   
13-14 Ton van Dijk   
15-16 Hans Mooren   
15-16 Len Aartman   

 
Poule B 

# Speler Winst Saldo 

1 André Woertman 3 13 
2 Hans van der Spek 2 6 
3 Klaas Vonk   
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“BALLEN IN DE ZAK“, een impressie. 
 
 
Het is een gewone zaterdagmiddag met een prachtig zonnetje. 
Rond 13.00  uur roept Hans van der Spek:  “ballen in de zak”’ 
Oh ja, nog even gauw doen. want dat was ik vergeten. 
Hans maakt setjes van 4 of 6 boules. 
Ik mag met Pnella van Beek spelen tegen Tineke Walvis, die het na haar hersenvliesontsteking 
het weer voorzichtig wilde gaan proberen en Ria Hulscher die ook een heel vervelende tijd heeft.  
Pnella heeft goed geschoten en onze tegenstanders waren ook niet mis. Ria plaatste haar boules 
zoals gewoonlijk super goed. 
De uitslagen weet ik niet meer, maar we hebben met z’n vieren twee plezierige en geweldige 
uurtjes gespeeld.  
 
Margriet 
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INTERVIEUW 
 
 
Interview met Cleo Aschmoneit, ons oudste nog actief spelende lid. 
Op vrijdagmiddag 1 oktober stond de thee al klaar toen ik bij Cleo binnenkwam in haar gezellige 
woning. 
Nadat de thee was ingeschonken en er een lekker plakje cake bij was geserveerd, stak Cleo van 
wal. 
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Geboren en getogen in Den Haag heeft ze daar tijdens de Tweede Wereldoorlog haar H.B.S. 
afgemaakt. Haar school hoefde niet gesloten te worden door gebrek aan brandstof of lesmateriaal 
en dus deed ze in 1944 eindexamen. Ondertussen had Cleo een vriendje die in het verzet zat. 
Haar vriendje is dientengevolge drie keer gearresteerd, maar heeft de oorlog gelukkig wel 
overleefd. Cleo was koerier en bracht Het Parool rond.  
Dank zij de wintergarderobe van haar oudere zus, die net voor de oorlog naar het toenmalige 
Nederlands-Indië was vertrokken, heeft Cleo geen gebrek aan kleding gehad, want zij heeft 
zichzelf geleerd om die kleding te vermaken, zodat zij het kon dragen. 
 
Kort na de oorlog is Cleo getrouwd; maar niet met het vriendje dat ze tijdens de oorlog had. Zij is 
met haar man in Amsterdam gaan wonen, omdat hij daar werk had. 
Samen met haar eerste man heeft ze drie kinderen gekregen. Helaas is in 2010 één van haar 
kinderen overleden. 
Helaas heeft het huwelijk geen stand gehouden. Cleo is gaan scheiden en besloot op haar 39e 
wiskunde te gaan studeren. Als lerares wiskunde heeft zij jaren gewerkt op het Vossius 
gymnasium te Amsterdam. Zij gaf voornamelijk les aan de eerste drie klassen. In die tijd is Cleo 
hertrouwd en wel met haar eerste vriendje van de H.B.S.. (Het lijkt wel een verhaal uit Memories). 
 
Na haar pensionering als lerares is zij nog enige jaren rijksexaminator voor de scheepvaart 
geweest waarbij ze in dienst was van het ministerie voor Verkeer en Waterstaat. 
Daar haar tweede man luitenant-kolonel in het leger was geweest, kwamen ze in aanmerking voor 
een woning in Alphen aan den Rijn. 37 jaar geleden zijn zij neergestreken in de Boterbloemstraat 
en Cleo woont daar nu nog met veel genoegen. 
Ze is erg trots op haar tuin en heeft schatten van buren, die haar veel helpen. 
 
Voordat Cleo lid werd van les Pointeurs heeft ze gehockeyd en getennist en pas na een knie 
operatie in 2003 is ze bij les Pointeurs terechtgekomen. Loes Swier heeft haar geïntroduceerd. De 
vriendelijke manier waarop zij ontvangen is indertijd, heeft haar direct doen besluiten om lid te 
worden. De fijne kneepjes van het jeu de boules spel heeft ze geleerd van Bob Dieben. 
 
Toen ons boulodrôme werd gebouwd heeft ze met bewondering gekeken naar al die mannen die 
zo hard hebben gewerkt om de hal te bouwen. Bob Dieben heeft de eerste keuken geleverd, daar 
hij thuis net een andere keuken liet installeren. 
Cleo heeft financieel bijgedragen, vandaar dat bij baan 11 haar naam op het scorebord staat. 
Daarnaast heeft ze nog een poosje in de schoonmaakploeg gezeten. 
 
Ook Cleo’s kinderen hebben gestudeerd; haar oudste zoon is in de voetsporen van haar vader 
getreden en was ook hoogleraar. Hij is één van de eerste hoogleraren Informatica. Haar 
kleinkinderen zijn deels al afgestudeerd of nog bezig met studeren. Haar oudste kleindochter is 
arts. Achterkleinkinderen zijn er (nog) niet. 
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In september is Cleo 90 jaar geworden en dat heeft zij gevierd met een gezellig etentje.  
Nadat we samen nog even Cleo’s tuin hebben bewonderd, die ze grotendeels nog zelf 
onderhoudt, hebben we afscheid van elkaar genomen met de wens elkaar snel weer op de boules 
baan te ontmoeten. 
 
Tineke  
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INSCHRIJVING voor WCT. 
 
 
U kunt zich nog inschrijven voor de Winter Competitie Triplet op zondag. 
De sluitingsdatum is 29 november.  
U kunt zich opgeven bij Mary Woertman, tel.: 0172-615198, óf bij Tineke Walvis, tel.: 06 12 
573449. 
 
De speeldata zijn: 
08 januari 
19 februari 
05 maart 
 
Uw inschrijving is geldig op het moment, dat u het inschrijfgeld ad € 30,00 heeft overgemaakt naar 
NL84INGB0000049239 t.n.v. ACP Les Pointeurs onder vermelding van WTC zondag. 
 
Tineke 
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Heeft u iets te vieren, dan kunnen wij uw feest verzorgen! 

Catering en zaalverhuur  
 
O.a. diverse gebakjes, diverse taarten, ontbijt, lunch, hapjes, borrel, buffetten. 
 
Neem eens een kijkje op onze website www.eventcatering-alphen.nl 
Facebook  www.facebook.com/heerlijketenalphen 
Email adres mikerotmensen@hotmail.com 
Telefonisch bereikbaar op 0172-786026   
 
Adres: Mike Rotmensen 
    Sterrenlaan 112 
    2402 BA Alphen aan den rijn 

 
 

 
 
A.Einstenweg 1 
2408 AP Alphen aan den Rijn 
 
Telefoon:  0172-497450 
E-mail:   info@narcosetandarts.nl 
Website:  www.narcosetandarts.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eventcatering-alphen.nl/
mailto:mikerotmensen@hotmail.com
mailto:info@narcosetandarts.nl
http://www.narcosetandarts.nl/
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DE NATIONALE PÉTANQUE COMPETITIE ( NPC ) 
Team Hans van der Spek 6e divisie, 6011. 

 
 
Op de eerste dag van de NPC speelden wij; Hans, Sonja, Wim, Rietje, Mohamud, Bart en ik niet 
thuis, maar gingen we in overleg met de tegenstander naar Zoetermeer. 
Het was op 1 oktober prachtig weer en in overleg met onze tegenstander werd besloten om de 
wedstrijden buiten te spelen. JBC Zoetermeer heeft een mooie locatie en uitstekende 
buitenbanen. 
Hans, Sonja en Margriet hebben 1 wedstrijd niet meegespeeld. 
Van de 8 partijen hebben we er als team 6 gewonnen. 1 doublet en een triplet wedstrijd hebben 
we verloren en ik was helaas in beide partijen een speler. Het was een heerlijke dag en we waren, 
omdat we al om 11:00 uur gingen spelen, vroeg terug op onze eigen locatie in Alphen. 
 
Tweede speeldag tegen JBC “De Goede Worp“ in Den Haag. 
 
Door een wegafsluiting moesten Hans en Sonja, als echte Hagenezen, toch nog even naar de 
speellocatie zoeken (het was door nieuwbouw onherkenbaar geworden, zegt Sonja). 
JBC “De Goede Worp heeft ook een mooie hal en veel goed verzorgde buitenbanen. 
In overleg met de tegenstander was de start op 12:00 uur gezet (de hal was gereserveerd voor 
gehandicapte boulers). 
We kregen een kopje koffie of thee aangeboden door de gastheer en vervolgens heeft Hans als 
teamcaptain, net zoals bij de eerste dag, de teams ingedeeld. 
Ik was nu ook weer toeschouwer/supporter voor de eerste doublet serie. 
De doublet partij van Hans en Bart was tot de laatste mène zeer spannend. Doodse stilte in de hal 
bij een stand van 11-11, deze partij werd door ons winnend afgesloten. 
 
Margriet 
 
 

NPC - STANDEN 
 

  Vereniging Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Saldo 
Punten 

Saldo Tegen 

Rank POULE 
NUMMER 

6010   Tineke 
Walvis 

        

1 Nieuwerkerk 2 4 3 1 0 7 18 146 1 

2 Les 
Pointeurs 2 

4 3 1 0 7 10 83   

3 Gouda 4 4 2 1 1 5 4 20   

4 OSB 4 1 1 2 3 -4 -35 1 

5 Zoetermeer 4 4 0 1 3 1 1 -14 1 

6 Boule Union 
Thamen 2 

4 0 1 3 1 -14 -112 1 
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Rank POULE 
NUMMER 

6011   Hans 
vd 
Spek 

        

1 Les 
Pointeurs 3 

4 3 1 0 7 14 141   

2 De Six Prêt 
2 

4 3 0 1 6 10 47 1 

3 Zoetermeer 
3 

4 2 0 2 4 -6 -87 1 

4 Nieuwerkerk 
3 

4 1 1 2 3 2 23   

5 De Goede 
Worp 2 

4 1 1 2 3 0 33 1 

6 Grand Cru 
'82 4 

4 0 1 3 1 -20 -157 1 

 
 
 

Rank POULE 
NUMMER 

6012   Pnella 
van 
Beek 

      

1 Les 
Pointeurs 4 

3 2 1 0 5 8 69   

2 Les 
Francophiles 
2 

4 2 1 1 5 6 51 1 

3 Gouda 5 4 2 1 1 5 0 -31 1 

4 Vlaardingen 
3 

3 2 0 1 4 8 53   

5 Markeer 3 3 1 0 2 2 -2 -24   

6 De Goede 
Worp 3 

4 0 2 2 2 -12 -72   

7 Les 
Boulistes 

3 0 1 2 1 -8 -46 1 

 
 
 

Rank POULE 
NUMMER 

4005   Peter 
van 
Waaij 

      

1 Les 
Pointeurs 1 

4 3 1 0 7 8 96   

2 Les boules 
fleuries 3 

4 2 1 1 5 4 32 1 

3 PUB 2 4 2 0 2 4 2 3   

4 de Spaanse 
Ruiter 2 

4 2 0 2 4 0 -8 1 

5 Zoetermeer 2 4 2 0 2 4 -4 -47 1 

6 Bulderbaan 2 4 2 0 2 4 -4 -59   

7 Grand Cru 
'82 2 

4 1 0 3 2 0 32   

8 De Boel De 
Boule 2 

4 1 0 3 2 -6 -49 1 
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“ZEGELTJES” 
 
 

Af en toe hoor ik als ik in de buurt van de bar sta, iemand om zegeltjes vragen die je bij de 
boodschappen gratis kunt krijgen zoals mespunten, restaurant- zegels, zegeltjes voor honden of 
kattensnoepjes enz. 
 
Nu heeft niet iedereen die zegeltjes nodig natuurlijk, dus vandaar het idee om een doosje op of 
onder de bar te zetten waar u ze in kunt doen zodat u een ander er blij mee kunt maken.  
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DRIE BEDANKJES 
 
 

Dank jullie wel! 
 
Langs deze weg wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor alle kaarten, telefoontjes, appjes en 
berichten via Facebook tijdens mijn ziekzijn. 
 

 
 
Als klap op de vuurpijl kwam er een prachtige fruitmand 
van de club bij ons thuis, die Frans mee heeft genomen 
naar het ziekenhuis. 
Ik heb er zoveel complimentjes over gekregen.  
 
Samen met Frans hebben we er heerlijk van gesnoept en 
dat heeft zeker bijgedragen tot mijn snelle herstel. 
 
Inmiddels ben ik weer helemaal de oude en geniet ik 
weer met volle teugen van het leuke en altijd andere jeu 
de boules spel en van jullie gezelschap! 
 
        Tineke 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bedankt 
 
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de mooie fruitbak die ik gekregen heb, na een val van de 
trap heb ik mijn hand gebroken, maar ik ben gelukkig weer uit het gips, en hoop weer snel te gaan 
boulen, maar ik zal nog even geduld moeten hebben. 
 
Met vriendelijke groeten.                Gerie Vonk 
 
 
 
 
 
Bedankt! 
 
Hierbij wil ik het bestuur en de leden bedanken voor de mooie 
bos bloemen en de vele kaarten ,die ik mocht ontvangen 
na mijn operatie. 
Ontzettend leuk.                    Jacques van den Wijngaarden. 
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HET ANIMATIETOERNOOI. Opgelet! 
 
 
Daar de NPC competitie elke tweede zaterdag van de maand gespeeld wordt, heeft het bestuur 
besloten om het altijd goed bezochte en gezellige animatie toernooi in 2017 op elke eerste 
zaterdag van de maand te laten plaatsvinden. 
Op zaterdag 7 januari 2017 zal aansluitend op het animatie toernooi de Nieuwjaarsreceptie 
worden georganiseerd. 
 
Tineke 
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NAMEN VAN NIEUWE EN VERTREKKENDE CLUBLEDEN 
 
 
In deze rubriek gaan we, in het vervolg, de veranderingen in ons ledenbestand weergeven. Bij 
deze dan de wijzigingen voor het gehele jaar. 
 
Om maar met het moeilijkste te beginnen: dit jaar zijn ons twee leden ontvallen te weten: 
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Er zijn behoorlijk wat wijzigingen. Hierin nemen we ook alvast de opzeggingen per einde 2016 
mee, daar dit het laatste clubblad van dit jaar gaat worden. 
 
Nieuwe leden: 
Huib van ’t Wout     Anja van den Hoek     Jan Quax 
Leo van den Hoek    Hans Wittenberg      Lyda Wittenberg 
Willem Poot       Coby Versluijs       Len Aartman 
Jan Kloet        Loes Gouweloos      Marian van Amerom 
Christ Sins 
 
Opzeggingen: 
Connie Boender     Leo Boender 
Per 01-01-2017:     Martin Remmerswaal    Cor Spaan 
Marcel de Water     Leen Wortman       Leen de Water 
Piet de Jong       Coby Versluijs       John Jansen 
Arno Saes.       Herman Allart       Barbara van der kwaak 
 
We wensen de vertrekkende leden verder veel geluk en voor de nieuwe leden: 
van harte welkom en veel speelplezier toegewenst. 
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WINTERCOMPETITIE DOUBLETTEN 2016 
 
 
Hieronder de standen na de tweede speeldag van de competitie: 
 
Er zal in 2017 toch nog een wintercompetitie tripletten plaatsvinden en wel op de zondagen 8 
januari, 19 februari en 5 maart 2017. De verenigingen, die per 1 januari 2017 tot district Noord-
West c.q. district Midden behoren worden dringend verzocht om in te schrijven voor de 
competities in hun district. De triplettencompetitie speelt zich dus af in het noorden van district 
West en Andries Wijnand zal de competitie leiden. Inschrijven kan tot 1 december 2016 bij 
secretaris@njbb09.nl met een cc naar joanvanrekum@gmail.com. Medio december zullen de 
indelingen en speellocaties bekend gemaakt worden.  
 
1e Klasse Zaterdag      Club   Winstp Saldo 
  1 Mart Kruit         OSB 1   8    53 
  2 Rene Vork        BDB 2   8    52 
  3 Jaap Kivits        LBF 1    7    12 
  4 Edwin van Rooijen     OSB 2   6    29 
  5 Dirk Mulder        DBS 1   6    20   Laatste speeldag 3-12-16 
  6 Gerard van der Ploeg   BDB 1   6    18 
  7 John Donders       DBS 2   6      7   Klasse 1 PUK 
  8 Maja van de Linden    LB 1    6      2       2 PUK 
  9 Wim van Egmond     LP 2    5      0       3 BDB 
10 Ger Komduur       LND 1    4     -7 
11 Johan Moelee       JBZ 1    4     -8 
12 Erik Vorstenbosch     LP 1    4     -14 
13 Willem Vreeken      HB 1    3     -36 
14 Piet van de Nouland    DVV 1   3     -51 
15 Jacques v/d Wijngaarden  LP 3    2     -35 
16 Dorine Martron      PUB 1   2     -42 
 
 
1e Klasse Zondag       Club  Winstp Saldo  
 
01  Walther Bruns       JBZ 1   9     49 
02  Jeanno van der Ploeg  BDB 1  8     36 
03  Rob Duffels       LND 1   8     34 
04  Dennis Cowan      BB 2   6     27 
05  Gerard Schone     DGG 1  6     26    Laatste speeldag 11-12-16 
06  Gerard Koreman     LP 1   6       7 
07  Willeke Loderus     JBH 1   5     19    Klasse 1 LP 
08  Jaap Kivits       LBF 1   5     11        2 DSR 
09  Roel Claase       PUK 1  5     10        3 BDB 
10  Hans van der Geest   HB 1   5      -7 
11  Etley Wong       DBS 2  4      -2 
12  Mart Kruit        OSB 1  4    -21 
13  John Donders      DBS 1  3    -25 
14  Louck Konst       PUK 2  3    -39 
15  Alex Meerkerk      LP 2   2    -52 
16  Han van Leeuwen    BB 1   1    -73 
 
[Standen overgenomen uit bulletin c.q. tijdelijke website afd 09] 
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AKTIVITEITEN en TOERNOOI-AGENDA 2016 
 
 

Dag Datum Omschrijving Spelvorm Beginnen 

 
December 

 
Zaterdag 03-12 Animatietoernooi Mêlee 13:00 

Zaterdag 03-12 WCD Doublet 10:30 

Zondag 04-12 Hal bezet   

Zaterdag 10-12 NPC Team 12:00 

Zondag 11-12 WCD Doublet  

Vrijdag 16-12 Klaverjassen  20:00 

Zaterdag 17-12 Vrijwilligersfeest   

Zaterdag 24-12 ?????     ?????     ?????   

Zaterdag 31-12 Gesloten Oudjaarsdag   

 
Januari 2017 

 
Zaterdag 01-01 Animatietoernooi Mêlee 13:00 

Vrijdag 06-01 Klaverjassen  20:00 

Zaterdag 07-01 Nieuwjaars receptie   

Zondag 08-01 WCT  10:30 

 
Februari 

 

Zaterdag 01-02 Animatietoernooi Mêlee 13:00 

Vrijdag 17-02 Klaverjassen  20:00 

Zondag 19-02 WCT  10:30 

 
Maart 

 

Donderdag 02-03 Clubontmoeting Wouwse Boules   
Zondag 05-03 Animatietoernooi Mêlee 13:00 

Zondag 05-03 WCT  10:30 

 
April 

 

Zaterdag 01-04 Animatietoernooi Mêlee 13:00 

Zondag 02-04 Alphens Open Doublet  10:30 

 
Mei 

 
Zaterdag 01-05 Animatietoernooi Mêlee 13:00 

 
Juni 

 
Zaterdag 03-06 Animatietoernooi Mêlee 13:00 

Zaterdag 10-06 Fie Belder toernooi   

 
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        Gerard Koreman      tel. 0172-497579 
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 


