
 1 

 
 

 
 

Jaargang 29 nr. 4 
Augustus 2017



 2 

 
De verenigingsgegevens vindt u op de binnenzijde van de kaft.  

 

 

 

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

 

 

 

Drukwerk:  Gemiva SVG Groep 

         Werklink, Administratiegroep 

         Bleulandweg 1A 

         2803 HG Gouda 
       Telefoon: 0182-575910
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BESTE LEDEN, 
 
 
De afgelopen jaren heb ik met zeer veel plezier deze vereniging een warm hart 
toegedragen en dat doe ik gelukkig nog steeds. Althans, ik heb niet het gevoel dat mijn 
affiniteit met deze club minder is geworden. En ik hoop van harte dat dit ook voor u geldt.  
 
Natuurlijk is er de afgelopen periode wel even een storm/stormpje over de club heen 
gewaaid; laat ik dat niet bagatelliseren. Maar storm trekt ook weer over, denk ik dan maar. 
 
Vooruitkijken en zaken beter, handiger en juister aanpakken en vooral ook uitermate 
duidelijk communiceren. Ik trek (nog even terugkijkend dan maar) het boetekleed voor de 
afgelopen periode graag aan, daar het tenslotte mijn taak is om onze (bestuur- en 
commissies) gedachten, en de uitvoering daarvan, zo goed mogelijk onder de aandacht 
van de leden te brengen. Wel dat is minder fraai gelukt, zullen we, met enig gevoel voor 
understatement, maar zeggen.  
 
Nu hoop ik ook dat deze hele zaak er toe zal leiden dat niet alleen het bestuur duidelijk(er) 
communiceert, maar ook dat leden-met-vragen zulke vragen duidelijk neerleggen waar dat 
hoort, inderdaad: bij het bestuur. Hierdoor wordt dan voorkomen dat veronderstellingen 
een eigen leven gaan leiden, of zelfs als (alternatieve) feiten gaan gelden.  
Tot zover de boetedoening. 
 
Als nieuw bestuur gaan wij graag goed van start, door ondermeer de zaken weer op de rit 
te krijgen en te zorgen dat de vereniging weer als vanouds gaat leven als saamhorig 
geheel. Doet u hieraan mee? Dank! 
 
Ik wens u weer veel sociaal en sportief geluk! 
 
 
Peter van Waaij  
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CLUBONTMOETING LES POINTEURS – GEMERT DE BOULES. 
18 MAART 2017 

 
 
Zaterdagmorgen 18 maart jl. om 9.30 uur waren Hans en Gerard al druk bezig om een tent 
op zetten, die tegen de kantine aan kwam te staan. 
Waarom een tent, we hebben toch een grote kantine met bovenverdieping? 
Om 12 uur werd wel duidelijk waarom. De bus met bijna 50 boulers uit Gemert was 
gearriveerd en binnen de kortste keren zat onze kantine vol met mensen in donkerblauwe 
outfit. Een half uurtje later kwamen er nog eens ongeveer 50 mensen in lichtblauwe outfit 
bij. Al deze mensen wilden boulen en wel het liefst in tweetallen. Buiten was onmogelijk; 
het weer werd alsmaar slechter.  
Er kunnen maximaal 60 mensen tegelijk spelen, dus de overige 40 moesten wachten, 
totdat er een baan vrij kwam. Hoe zou dit alles gaan verlopen? 
 
Mary, de wedstrijdleider had ons allemaal ingedeeld en natuurlijk waren er op het laatste 
moment nog wat wijzigingen, maar die werden keurig opgelost. 
Zelfs de drie barmedewerkers voor deze dag, t.w. Anja, Peter en Christ werden ingezet. 
Iedere keer als er een baan vrijkwam, werd er gewaarschuwd en ging er een nieuwe partij 
van start. Dit is zo gedisciplineerd verlopen, dat we ruim op tijd klaar waren. Mary kon 
rustig de prijsuitreiking doen en om ongeveer 17.45 uur waren de stamppotten warm 
genoeg en werden onze gasten als eerste uitgenodigd om toe te tasten. 
 
Daarna waren de spelers van les Pointeurs aan de beurt. Iedereen had keurig een kaartje 
voor een gehaktbal en een kaartje voor een halve rookworst gekregen, zodat er voor 
iedereen genoeg was, iets wat vorig jaar niet helemaal goed was gegaan. 
De leden van de evenementencommissie hebben vreselijk hun best gedaan, want alle drie 
de stamppotten waren heerlijk! 
 
Om 19.00 uur zijn de spelers van Gemert de Boules naar de bus gelopen en gingen ook 
de meeste spelers van les Pointeurs weer naar huis. 
Volgens mij kunnen we als club terugkijken op een zeer geslaagde dag. Van tevoren 
bestond er bij sommigen het idee, dat het erg moeilijk zou worden om e.e.a. in goede 
banen te leiden, door het grote aantal aanwezigen en de beperkte ruimte in de hal, maar 
door de goede organisatie en door de discipline van alle aanwezigen is alles zeer goed 
verlopen en is dit evenement zeker voor herhaling vatbaar!  
 
Tineke 
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18 MAART 2017 UITSLAG CLUBONTMOETING 

GEMERT de BOULE – LES POINTEURS 
 

Plaats Team Score

1 Piet Hermans/Leo Schoenmaker 3+31

2 Ad Verstappen/Tineke Verstappen 3+30

3 Wil Lokven/Piet Lokven 3+29

4 Theo manders/Nellie Manders 3+26

5 Cees de Heij/Gerrie de Heij 3+23

6 Jan v. Haastert/Veronie v. Haastert 3+21

7 Cor Burksen/Els Burksen 3+21

8 André v. Neerven/Carola v. Neerven 3+19

9 Adrie de Maijer/Jan Qax 3+19

10 Bert Remmerswaal/ Mathijs Stolwijk 3+18

11 Terry Steman/ Marion Smit 3+18

12 André Woertman/Loes Swier 3+16

13 Karl Kliemert//Els Kliemert 3+16  
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A. Einsteinweg 1 
2408 AP Alphen aan den Rijn 
 
BANG VOOR DE TANDARTS? Niet nodig, wij behandelen uw gebit onder narcose. 
Last van een loszittende prothese: ook voor implantologie kunt u bij ons terecht! 
Kijk op onze website www.narcosetandarts.nl voor meer informatie of bel 0172-497450 
 
 
Telefoon:  0172-497450 
E-mail:   info@narcosetandarts.nl 
Website:  www.narcosetandarts.nl  
 

 
 

 

http://www.narcosetandarts.nl/
mailto:info@narcosetandarts.nl
http://www.narcosetandarts.nl/
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FEESTELIJK JUBILEUM LES BOULES FLEURIES 
Daar was wat te vieren: ‘’Het 25 jarig jubileum’’ 

 
 
Op vrijdag 28 april was er een receptie voor de genodigden. 
Ook Les Pointeurs kreeg een uitnodiging. Hans van der Spek en Cees de Heij zijn daar 
naar toe gegaan en wij hebben vele handen geschut met de felicitaties van onze club. 
Jammer dat onze voorzitter geen ruimte zag om ook aanwezig te zijn, maar ook zonder 
hem smaakte het biertje ook wel en was het ook gezellig. In een mooi aangekleed 
boulodrôme, dat rondom was aangekleed met zwart fluweel en met tapijttegels op het 
grind. Het was een mooie ambiance om feest te vieren. 
 
Nadat een ieder door de voorzitter was verwelkomd, werd aan 18 leden de zilveren speld 
uitgereikt vergezeld van mooie boeketten bloemen. 
Deze leden zijn al vanaf het begin lid. 
 
Bovendien benoemde burgemeester Lie Spruit met een mooie toespraak Jan van Vliet tot 
lid in de orde van Oranje Nassau wegens zijn vele maatschappelijke verdiensten 
waaronder penningmeester van de club. 
Met een glas champagne werd getoost op het jubileum met het vooruitzicht van zaterdag 
waarop er voor de hele vereniging een groot feest is met buffet, muziek en artiesten. 
 
Cees 
 
 
 
 

 

  
  
  
  

  
  
  
  
          Sterrenlaan 168   
          2405  BC Alphen   
  
          Tel:     0172 - 445600   
          Fax:   0172 - 244128   
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FAMILIEDAG VOOR ALPE D’HUZES 
 
 
30 april 2017, familie dag voor Alpe d’HuZes bij pétanque vereniging Les Pointeurs. 
Wat een prachtige dag was het! 
 
Bestuur en vrijwilligers van Les Pointeurs, zonder jullie was het niet zo’n succes geweest! 
Zoals een vriendin opmerkte: Een warm, vrolijk en liefdevol evenement.  
De gezellige muziek, het toernooi, de inzet van alle vrijwilligers op de baan en achter de 
bar, dit alles heeft er toe bijgedragen dat er een prachtig bedrag voor de Alpe d’HuZes 
opgehaald is: € 750 ! 
 

 
 
Fantastisch! 
Nogmaals dank 
aan iedereen die 
zijn steentje 
hieraan bijgedragen 
heeft en zoveel 
vrijetijd hieraan 
besteed heeft! 
 
Op 1 juni 
aanstaande gaan 
wij de strijd tegen 
de berg aan, een 
strijd die zoveel 
makkelijker is dan 
de strijd tegen 
kanker. 
 
De opbrengst van 
deze dag maakt het 
pad naar onder-
zoek van deze 
verschrikkelijke 
ziekte weer een 
stukje lichter! 
Dank jullie wel!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Namens team 1 van Alphe d’HuZes,  
Netty van Egmond 
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ONZE VAKANTIE IN KÖRPERICH 
 
 
Dit jaar hadden wij onze vakantie in Körperich geboekt van 6 t/m 20 mei. De eerste week 
waren we de enigen van les Pointeurs, de tweede week zijn er nog een aantal leden 
gekomen. 
 
Drie jaar geleden zijn we hier met z’n tweeën begonnen en nu kwamen er in de tweede 
week nog eens 16 leden van les Pointeurs bij. 
De eerste week waren er in totaal 36 boulers, 14 mensen uit Zwolle, 10 uit Brabant en nog 
wat loslopend wild. Het weer was uitstekend en voor de gezelligheid geef ik een dikke 10. 
Sonja en ondergetekende zaten in de totaal uitslag bij de eerste tien. Het 
Ravensteintoernooi (vernoemd naar de eigenaren van de camping) is gewonnen door 
ondergetekende. Tijdens dat toernooi staan er allerlei hapjes en drankjes klaar. Het 
toernooi begint pas om vier uur ’s middags. 
 
De tweede week kwamen er 16 mensen van de club. Het is best leuk om lekker voor je 
caravan te zitten en dan die mensen te zien aankomen. 
Zondagmorgen zouden de eerste wedstrijden beginnen, maar het goot, dus hebben we 
gewacht. Gelukkig werd het tegen de middag droog en konden we van start. 
Gaandeweg de week werd het steeds warmer. Het was op dinsdag zelfs bloedheet. 
Helaas eindigde de week op vrijdag met de hele dag regen en kon het laatste toernooi niet 
doorgaan. 
 
Zondagavond hebben we met z’n allen bij de Turk gegeten en dat was heel lekker! Ook de 
aanwezige Belgen hadden al snel dit adresje ontdekt. 
Op maandag werden er in de ochtend twee wedstrijden en in de middag twee wedstrijden 
gespeeld. 
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Dinsdag is een vrije dag. We zijn toen met z’n allen naar Diekirch in Luxemburg 
vertrokken. Daar is een heel grote supermarkt alwaar we spullen voor de BBQ hebben 
gehaald. Er was genoeg voor een weeshuis. Sommige mensen hebben er lever en haring 
en drank ingeslagen. 
’s Avonds hebben we een heerlijke en gezellige BBQ gehad met een heerlijk drankje 
vooraf. 
 
Tijdens het Ravensteintoernooi speelde Hans met een Belgische vrouw en Sonja met een 
Belgische man tegen elkaar. Als Sonja zou winnen, dan zou ze in de finale staan. Helaas 
het werd 13-6 voor Hans. Ik ben even uit de buurt van Sonja gebleven….Sonja had geluk, 
ze kwam toch in de finale als beste verliezer en die finale heeft ze gewonnen! 
 
Zoals gezegd kon er op vrijdag niet gespeeld worden wegens hevige regenval. Tijdens het 
slotdiner is er ook nog een totaaluitslag en dank zij de 5 lessen van Sonja was 
ondergetekende eerste van de 44 deelnemers.  
Alle mensen bedankt voor de gezellige week! 
 
Fam. Walvis, fam. Van den Hoek, fam. Lacourt, fam. Vonk, Lucia, fam. Stensen (wat bleef 
dat licht daar lang aan), fam. De Heij en de Spekkies. 
 
Hans 
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         BRUGGEN NAAR VREDE 
 
 
         Ieder mens zit op zijn eiland 
         en vast in zijn bestaan. 
         Om een ander te bereiken 
         moet je van je eiland gaan. 
 
 
         Daarvoor moet je bruggen bouwen, 
         bruggen bouwen naar elkaar. 
         Maar de afstand tussen mensen 
         maakt het lastig en soms zwaar. 
 
 
         Mensen bouwen aan contacten, 
         want alleen is zo alleen. 
         Wie een brug slaat naar een ander 
         zoekt wat warmte om zich heen. 
 
 
         Er valt veel te overbruggen 
         met een uitgestoken hand. 
         Bruggen kunnen levens redden. 
         Bruggen bouwen schept een band. 
 
 
         Bruggen bouwen tussen volken 
         tussen “wij” en tussen ”zij”, 
         dat is bouwen aan vertrouwen. 
         Dat brengt vrede dichterbij. 
 
 
Gedicht van Greet Brokerhof-van der Waa 
 
 
 
 
[redactie: Bovenstaand gedicht is al heel lang geleden door een van de leden       
     aangedragen. Zo lang dat ik niet meer zeker weet wie, ik vermoed Loes. Mocht 
     het iemand anders zijn geweest mijn excuus. Deze en ook andere teksten    
     houd ik vaak achter de hand voor als ik ruimte over heb in ons clubblad.]  
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SPORTONTMOETING JUNI 2017 
 
 
Erik van de sportontmoeting belde mij op met de vraag of ik 16 teams kon laten spelen. 
 
Ik word niet zo gauw stil, maar 18 x 6 = 108 mensen herbergen…. 
Ik zei natuurlijk ja hoor, geen probleem, maar eenmaal thuis (we waren op vakantie in 
Duitsland) liet ik mijn gedachten hierover nog eens gaan. 
Meestal komen er ook nog eens ongeveer 30 mensen mee als kijker. 
Buiten is het allemaal geen probleem, maar als het slecht weer is, is dat binnen wel 
degelijk een probleem. De bovenverdieping werd vervolgens schoongemaakt en er 
werden 45 klapstoelen neergezet, zodat er 45 mensen konden zitten. Zo, dat was 
opgelost. 
 
Het volgende probleem was, dat er 220 boules klaargelegd moesten worden. 
Klaas, Gerard en ik hebben toen 110 boules gemerkt met een viltstift, zodat de mensen 
het verschil goed konden zien. Ook weer voor elkaar. 
 
De barbezetting. Samen met Lucia zijn we gaan kijken wie er bardienst kon doen. 
Gelukkig boden de mensen zich spontaan aan. 
Op de dag zelf was het prachtig weer, dus het hele toernooi kon er buiten gespeeld 
worden. Men heeft met veel plezier gespeeld. 
 
Voor de inwendige mens had ik 16 dozen met snacks gehaald. Eerst leek dat wel erg veel, 
want er werd in het begin vooral veel om koffie gevraagd. Later op de avond werd Lucia 
helemaal dol van de vraag om snacks. Hannie bleef maar bakken. We hebben uiteindelijk 
15 dozen snacks verkocht! 
Het bierfeestje was ondertussen ook begonnen. Ik heb op het laatst maar twee kratten pils 
in de vriezer gezet, anders kreeg ik het niet op tijd koel. 
Gerard zette een CD op met Hollandse muziek. Om 1 uur ’s nachts hebben we de laatste 
bezoekers naar de uitgang begeleid. 
 
Ik wil graag alle mensen achter die achter de bar hebben gestaan en de spelbegeleiders 
hartelijk danken voor hun hulp. De mensen van sportontmoeting dank ik hartelijk voor de 
goede begeleiding van het toernooi. 
 
Hans 
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DE ZOMERCOMPETIIE 2017 
 
 
Bij velen van u is de Zomercompetitie bekend. Voor diegene die het fenomeen niet 
kennen, beschrijf ik het kort. 
De Zomercompetitie bestaat uit 4 dagen spelen in de regio. Je speelt met een vaste 
partner 3 doublette wedstrijden op een dag. De clubs die mee doen hoeven geen hal te 
hebben. Er wordt in principe buiten gespeeld. Dit jaar deden er 10 teams van Les 
Pointeurs mee. In totaal waren er 30 teams ingeschreven. 
We speelden de vier dagen in: Bodegraven, Alphen, Lijnden en Sassenheim. 
 
Wegens vakantie konden Herman en ik de eerste dag in Bodegraven niet spelen. Onze 
vervangers waren Kees en Gerrie de Heij. Zij hebben die dag twee wedstrijden gewonnen 
en drie pluspunten. Dat was al een heel mooie start! Later heb ik begrepen dat het een 
extra prestatie was, omdat het die dag goot van de regen. Nogmaals bedankt, hoor. 
 
De tweede dag, 14 mei, gingen we met groot enthousiasme verder. We speelden in 
Alphen, eerst tegen Andre en Maarten, vervolgens tegen Eric en Nabil en als laatste tegen 
team Eric Ehlert uit Bodegraven. 
We waren echt niet te verslaan! Herman schoot als de duvel en ik was met plaatsen 
messcherp al zeg ik het zelf. Dat leverde die dag een hoop punten op. 3 wedstrijdpunten 
en maar liefst 28 pluspunten. 
We wonnen de dagprijs en gingen met twee mooie plantenmanden naar huis. 
 
Op naar Lijnden. Daar werd op 11 juni gespeeld. 
Wij waren daar nog nooit geweest. Het was een verrassend grote en mooie locatie. Er was 
een hal en op twee plekken waren de banen. Er waren meerdere terrasjes. Het was een 
warme zomerdag, dus de banen in de schaduw waren geliefd. Wij hadden ook een baan 
in de schaduw getroffen. Met gratis een extra handicap. Er stond een grote boom op. Die 
telde voor ‘in’ . We probeerden zoveel mogelijk gebruik te maken van de rondingen die de 
wortels van de boom aangaven.  
Een heel gezellige dag, met 2 gewonnen wedstrijden en 4 pluspunten. 
 
Al die gewonnen partijen leverde een plaats op in de eerste poule. Wat een eer! We waren 
in ieder geval bij de beste vier teams. 
We hebben zo strategisch mogelijk gespeeld en ons best gedaan voor elke boule, elk 
puntje.  
 
In de eerste poule zaten ook Kasper en Lucia, Andries en Nicky Petersen, Kees v.d 
Wouden met Ton Diepenhorst. Allemaal heel goede spelers. 
We wilden zeker in de middenmoot eindigen, dat zou mooi zijn! Maar die dag ging niet 
alles voor de wind. Van de drie wedstrijden hebben we er twee gewonnen. Dat was mooi. 
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Maar het bleek dat niemand uit poule 1 meer 
wedstrijden had gewonnen.  
 
We hadden de EERSTE PRIJS……HOE ISSET 
MOGELIJK…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maar ook de andere teams hadden heel goed gespeeld. In totaal waren er 7 poules.  
Van LP waren er die dag maar liefst drie dagkampioen van hun poule geworden. Wat een 
succes…. Van Harte Gefeliciteerd, Andre en Maarten, Hans Mooren en Jacques v.d. 
Wijngaarden. 
 

 
 
Met veel eer en roem, twee orchideetjes en een mooi beeld van een boule-poppetje 
gingen we weer naar huis. 
Wat hebben we genoten. Van het spelen van de wedstrijden, van de kunstige boules die 
af en toe gegooid werden en van de tegenstanders. 
Vier heel mooie dagen, ik hoop dat de zomercompetitie blijft. 
 
Vriendelijke groet, Pnella van Beek 
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29 JUNI 2017 UITSLAG CLUBONTMOETING 
De Boel De Boule – Les Pointeurs 

 
 

1 Wim en Michiel 3 27 LP 

2 Anneke en Annie 3 21 DBDB 

3 Leny en Jacques 3 17 LP 

4 Hannie en Jan 3 14 LP 

5 Bert en Jaap 3 5 LP 

6 Ruud en Abdi 2 17 DBDB 

7 Cock en Ger 2 14 DBDB 

8 Margriet en Bart 2 13 LP 

9 Tineke en Cees 2 12 LP 

10 Veronie en Jan 2 1 LP 

11 Henny en Henk 2 -4 DBDB 

12 Anja en Ernest 1 0 LP 

13 Igna en Conny 1 -2 DBDB 

14 Lucia en Ineke 1 -3 LP 

15 Corrie en Ria 1 -3 DBDB 

16 Joke en Alie 1 -6 DBDB 

17 Janna en Kasper 1 -7 LP 

18 Tilly en Ton 1 -10 DBDB 

19 Marian en Sjaak 1 -10 DBDB 

20 Gerrie en Klaas 1 -10 LP 

21 Tinie en Hans 0 -9 DBDB 

22 Clazien en Cor 0 -18 DBDB 

23 Elly en Theo 0 -22 DBDB 

24 Wil en Piet 0 -31 LP 
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     De Echte 
     Schoenmaker 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Frans & Anneke Lighthart 
   Europalaan 2 
   2408 BG Alphen 
 
   Telefoon : 0172-421712 
   E-mail   : info@DeEchteSchoenmaker.nl 
   Webschop : www.DeEchteSchoenmaker.nl 

 

http://www.deechteschoenmaker.nl/
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DISTRICTSTOERNOOI 2017 BIJ LES BOULES FLEURIES 
 
 
Voorheen was de naam van dit toernooi Het Besturentoernooi 09. 
Omdat door de komst van de NPC de afdelingen zijn veranderd in districten is de naam 
voor dit toernooi ook veranderd. 
 
Voor het toernooi op zaterdag 1 juli waren er 17 clubs ingeschreven en er werden 4 
partijen tripletten op tijd gespeeld. De eerste ronde werd vanwege de regen binnen 
gespeeld. Daarna knapte het weer op en de rest van de dag was het best lekker om buiten 
te spelen. 
Bij binnenkomst werden alle spelers verrast met koffie en gebak. Dit hadden wij te danken 
aan het 25 jarig jubileum van Les Boules Fleuries in Lisse. 
 
De wedstrijden waren best wel spannend, omdat ze van het spelletje pétanque hun hobby 
hebben gemaakt en zelf bestuursfuncties hebben aangenomen in de aangesloten clubs en 
dus hun best deden om met goede resultaten aan dit toernooi deel te nemen. 
 
Wij waren met 5 leden; Hans en Sonja van der Spek, Lucia Brouwers, Gerard Koreman en 
Cees de Heij. 
Wij speelden best wel goed en eindigden als 2e. Alle deelnemers werden gemixt en wij 
hebben, individueel ieder 4 en van de 20 partijen er 13 gewonnen. 
 
We kwamen net te kort om de nieuwe wisselbokaal van het districtstoernooi te winnen. 
Wie hem wel heeft gewonnen ben ik even vergeten, maar dat horen jullie nog wel en we 
proberen het misschien volgend jaar opnieuw.  
 
Cees de Heij 
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EURO TOERNOOI 
 
 
Nog twee maanden te gaan in dit seizoen. Plaatsen 1 en 2 zijn al tijden vergeven aan 
Mohamud en Cees. De derde plek is echter nog niet vergeven. Dit wil nog wel eens 

wisselen, al vind ik het wel prima zo 😊. 
Hieronder staat de tussenstand (t/m 27 juli 2017). 
Voor de digitale lezers: klik hier voor het volledige klassement (in Excel). 
 
Euro toernooi, tussenstand seizoen 2016-2017 
45 wedstrijden gespeeld, beste 23 tellen 
 

 
Naam Aanwezig Punten 1 

Gewonnen 
partijen 2 

1 Mohamud Mohamed Ali 40 120,23 uit 23 2,78 (2,30) 

2 Cees de Heij 38 111,75 uit 23 2,65 (2,13) 

3 Erik Vorstenbosch 39 105,26 uit 23 2,43 (1,92) 

4 Pnella van Beek 42 104,39 uit 23 2,30 (1,74) 

5 Gerard Koreman 41 103,22 uit 23 2,35 (1,78) 

6 Serðo Verbanac 39 103,05 uit 23 2,35 (1,97) 

7 Ahmad Nabil Azimi 35 102,95 uit 23 2,48 (1,97) 

8 Mary Woertman 41 102,07 uit 23 2,30 (1,63) 

9 Klaas Vonk 42 97,24 uit 23 2,13 (1,57) 

10 Jan van Haastert 43 95,67 uit 23 2,04 (1,47) 

11 Veroni van Haastert 41 92,01 uit 23 2,00 (1,41) 

12 Herman van Beek 40 91,59 uit 23 2,04 (1,45) 

13 Gerie Vonk 40 89,68 uit 23 1,96 (1,38) 

14 Jan Rienstra 40 87,92 uit 23 1,87 (1,30) 

15 Hans van der Spek 39 85,74 uit 23 1,83 (1,36) 

16 Bart Stokhuijzen 38 85,71 uit 23 1,87 (1,34) 

17 Adrie de Maijer 38 83,56 uit 23 1,78 (1,37) 

18 Cees Sip 42 82,67 uit 23 1,65 (1,14) 

19 Jan van Leijden 28 81,96 uit 23 2,04 (1,79) 

20 Hannie van Lienden 36 81,6 uit 23 1,83 (1,31) 

21 Jan van Lienden 32 77,45 uit 23 1,83 (1,47) 

22 Arna vd Weteringh 34 77,39 uit 23 1,74 (1,35) 

23 André Woertman 23 76,57 uit 23 2,04 (2,04) 

24 Ernest Joosen 31 76,26 uit 23 1,78 (1,45) 

25 Bert Remmerswaal 32 75,59 uit 23 1,70 (1,31) 

26 Hub Schraven 32 71,6 uit 23 1,57 (1,28) 

27 Henk Lacourt 24 71,4 uit 23 1,83 (1,75) 

28 Tineke Walvis 30 70,99 uit 23 1,61 (1,30) 

29 Karl Kliemert 30 67,73 uit 23 1,52 (1,17) 

30 Gerrie de Heij 26 66,97 uit 23 1,65 (1,50) 
 

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. 

http://www.pointeurs.nl/lp/wp-content/uploads/Klassement2016-2017.xls
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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 
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http://www.pointeurs.nl/lp/?p=4770
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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. 



 26 

 
 
 
 
Romeinse 
wandversiering 
in thermen van 
Carcalla in 
Rome uit de 1ste 

eeuw. 
 
 
 

De Griekse artsen spreken in hun geschriften wel steeds over spaera. 
Een goede vertaling is bal. Archeologen hebben geconstateerd dat veel ballen met 
paardenhaar, veren of plantaardige vezels waren gevuld. Waarschijnlijk gooiden de 
spelers in Griekeland met deze ballen naar elkaar en werden stenen en houten ballen 
gebruikt om over een grote afstand te gooien of om naar een doel te werpen. 
De Grieken gebruikten dus geen ballen waarmee men kon stuiteren. Dat is verwonderlijk, 
omdat men in die tijd best een varkensblaas had kunnen gebruiken om met lucht te vullen. 
Bij de Romeinen deed men dit wel. In Rome, in de thermen (badhuizen) van Caracalla, 
zijn wandversieringen aangetroffen die duidelijk een boulespel laten zien waarop spelers 
een boule met kracht wegwerpen. We weten van de Romeinen, dat zij onder andere een 
balspel kenden dat tussen een warm en een koud werd gespeeld, wat een flinke 
zweetkuur opleverde. Verder bestaan er afbeeldingen van bal-spelende kinderen op een 
grafsteen in Florence. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ephedrismos, 
Terracotta beeldje 
uit de 3de eeuw voor christus 
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De Romeinse schrijver Julius Pollux (ongeveer 200 jaar na christus) beschreef een 
werpspel, ephedrismos, waarbij een speler een steen over een bepaalde afstand moest 
werpen en andere spelers moesten die steen proberen te raken. Degene die na een 
bepaald aantal worpen er niet in was geslaagd de eerste steen (het but) te raken, kreeg 
een letterlijk zwaar-wegende straf: hij moest de winnaar op zijn schouders naar de steen 
dragen. Geen gemakkelijke taak. 
Er zijn historici die beweren dat de zeelieden Simon en Protis die zo’n 2600 jaar geleden 
uit Phocis in Klein Azië naar het westen trokken, met hun manschappen hun eigen 
gewoonten meenamen. In het westen lag het koninkrijk Segrobriges van koning Nann. 
Het was gelegen aan de monding van de Rhône. De Griekse zeelui uit Klein- Azië werden 
er met open armen ontvangen. Nann gaf zelfs zijn dochter ten huwelijk aan kapitein Protis. 
Op het enorme gebied dat zijn schoonvader hem bood, dicht bij de monding van de 
Rhône, bouwde de kapitein Massala la Grecque, het latere Marseille. 
 
Deze Griekse zeelieden zouden het boulespel, dat later door de Romeinse veroveraars 
van de Provence is overgenomen, geïntroduceerd hebben. 
 
Maurice Rofritisch, de directeur van La Boule Blue, beweert in een artikel van 1983, dat 
vroeger ronde stenen uit de rivier de Durance gebruikt werden als boules en dat ze 
werden gegooid naar een klein steentje dat als but diende. Later zijn de stenen boules 
door houten vervangen. Het is jammer dat we de spelregels, die er ongetwijfeld geweest 
zijn, niet meer kunnen achterhalen  
 
 
Met toestemming overgenomen uit het boek: 
Jeu de Boule- een document voor de liefhebber. 
Van: Henk & Anne Martine Reesink 
 
 
Ps redaktie:   De eerste pagina heeft al eens in Pointeursnieuws gestaan, het was de bedoeling om het  

      vervolg in het daarop volgende nummer te plaatsen, maar helaas steeds geen ruimte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KLAVERJASSEN 

 
 
Het klaverjassen gaat in september weer van start en wel op 29 september. 
Aanvang 20:00h s.v.p. 15 minuten van te voeren melden. 
 
De overige data worden binnenkort bekend gemaakt. 
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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 

 
 

http://www.eventcatering-alphen.nl/
mailto:mikerotmensen@hotmail.com
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ACTIVITEITEN en TOERNOOI-AGENDA 2017 
 
 

dag datum omschrijving spelvorm aanvang 

 
September 2017 

 

woensdag 06-09 bestuursvergadering  19.30 

Zaterdag  16-09 Jaarfeest animatie toernooi mêlee 13.00 

woensdag 20-09 Alphenement (5x voorgeloot) doublet 10.30 

zaterdag 23-09 Uitwisseling met Gemert   

zaterdag 30-09 NPC 2 teams 12.00 

     

 
Oktober 2017 

 

woensdag 04-10 bestuursvergadering  19.30 

zaterdag 07-10 Animatie toernooi mêlee 13.00 

zaterdag 14-10 NPC 1 team 12.00 

zaterdag 28-10 NPC 2 teams 12.00 

zondag 29-10 Wintertijdtoernooi doublet 10.30 

     

 
November 2017 

 

woensdag 01-11 bestuursvergadering  19.30 

zaterdag 04-11 animatietoernooi mêlee 13.00 

woensdag 08-11 najaarsledenvergadering  20.00 

zaterdag 11-11 NPC 1 team 12.00 

Zaterdag  25-11 NPC 2 teams 12.00 

woensdag 01-11 bestuursvergadering  19.30 

 
December 2017 

 

Zaterdag  02-12 animatietoernooi mêlee 13.00 

woensdag 06-12 bestuursvergadering  19.30 

zaterdag 09-12 NPC 2 teams 12.00 

zondag 17-12 vrijwilligersfeest   

Zaterdag  02-12 animatietoernooi mêlee 13.00 

woensdag 06-12 bestuursvergadering  19.30 
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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    Woensdagmiddag vanaf 13.00 u 
          Donderdagavond vanaf  19:30 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     
          Wedstrijdsecretaris    Tineke Walvis       tel. 0172-419469 
          Technische zaken     Gerard Koreman      tel. 0172-497579 

PR            
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 
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    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 
                      Gerrie de Heij        tel. 0172-475827 
 
Erelid:       Carel Textor 
          Kees Boer 
 
Lidmaatschap:    Per kalenderjaar met opzegtermijn van één maand. 
Contributie:     Per 01-01-2017       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 

 
 


