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De verenigingsgegevens vindt u op de binnenzijde van de kaft.  
 

 

 

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

 

 

Vrijdag 17 November 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:    Theo Gijtenbeek 
 

 

 

Drukwerk:  Gemiva SVG Groep 

         Werklink, Administratiegroep 

         Bleulandweg 1A 

         2803 HG Gouda 

       Telefoon: 0182-575910  
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VAN DE VOORZITTER: 
 
 
Wij zijn allemaal al wat ouder, waardoor er minder geduld met een ander is; Tijd 
hebben we er niet meer voor over.. 
 
Bovenstaande zou soms ook zomaar van toepassing kunnen zijn binnen onze vereniging.  
 
Op de één of andere manier is de 'ikke-ikke' mentaliteit ook niet aan onze vereniging 
voorbij gegaan, waarbij het 'geduld kunnen hebben met een ander' soms even afwezig lijkt 
te zijn. Natuurlijk hoeft een mens ook niet alles over zijn/haar kant te laten gaan, maar het 
lijkt of de sociale gevoelstemperatuur wel weer iets omhoog mag! 
 
Ook het geduld bij de competitie/wedstrijdspelers enerzijds en de meer recreatief 
ingestelde spelers anderzijds lijkt voor elkaar af te zijn genomen. Nu heeft er zich natuurlijk 
wel het één en ander afgespeeld in de afgelopen maanden, maar ik vang nu nog geluiden 
op over wederzijds scepsis en wantrouwen. De ene groep "zou te overheersend kunnen 
zijn binnen de vereniging", of de andere groep "gaat straks toch bepalen dat.." 
 
Is dat wantrouwen terecht? Heeft de ene groep meer rechten dan de ander? Nope.  
 
Misschien valt er getalsmatig door de ene groep iets meer invloed uit te oefenen dan door 
de andere groep, maar uiteindelijk is dit een fenomeen waar wij als bestuur altijd voor 
willen waken. Het laatste wat deze vereniging nodig heeft is een stammenstrijd!  
Want ja, wij hebben een groep recreatief ingestelde spelers, maar ook: wij hebben een 
groep wedstrijdspelers en zien Pétanque als een sport! 
 
De ene groep hecht waarde aan een gezellig sociaal bijeenkomen, waarbij de bezigheid 
een middel is om tot dat doel te komen, terwijl de andere groep waarde hecht aan een 
sportief bijeenkomen, waarbij de bezigheid het doel is. Zolang een ieder maar begrijpt dat 
in beide gevallen daar twee-tot-drie boules per persoon, een butje en minimaal één 
tegenstander voor nodig zijn, laat onze vereniging iedereen verder vrij in het bepalen of 
deze aktiviteit een middel of het doel is en hoe men zich wil opstellen in onze club. 
 
Voorop staat dat een ieder plezier heeft in deelname binnen de vereniging, ongeacht 
waaraan deelgenomen wordt. En het enige wat dan van u allen gevraagd wordt is om een 
beetje geduld met elkaar te hebben en een ander in zijn/haar waarde te laten. Volgens mij 
kun je daar namelijk nooit te oud voor zijn!  
 
Ik wens u een sportieve- en geduldige-, maar vooral ook zeer gezellige herfstperiode en 
een mooi begin van de laatste maanden van dit jaar! 
 
Peter van Waaij 
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ALGEMENE NAJAARS LEDENVERGADERING 
 
 
Het bestuur van ACP Les Pointeurs nodigt alle leden uit om de Algemene Najaars 
Ledenvergadering bij te wonen, welke gehouden zal worden op woensdag 8 november 
2017 om 20.00 uur in de kantine. 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen van de agenda 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
4. Notulen van de extra Algemene Ledenvergadering d.d. 11 augustus 2017 (zie 

bijlage) 
 
5. Financiën 
 Begroting voor 2018 
 
6. Stand van zaken NPC 
 
7. Besluitenlijst bestuursvergaderingen (zie bijlage) 
 
8. Voorstel vaste speelmiddag elke 3e zondag van de maand 
 
9. Rondvraag 
 
10. Sluiting 
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING, 
gehouden op vrijdag 11 augustus 2017 

 
Aanwezig:  volgens de presentielijst 66 leden (plus 9 volmachten) 
Afwezig met 
kennisgeving: Theo Brugmans, Loes Gouweloos, Dolf en Teresa Haring, Annechien 

Hazewinkel, Gert Nikkels, Jan Rienstra, Netty Siemons, Christ Sins, 
Cees Sip, Henk de Water, Piet Wijfje 

 
 
1. Opening  
 De voorzitter heet alle aanwezigen welkom op deze bijzondere 

vergadering. Wij zijn vanavond bij elkaar na een extra 
Ledenvergadering die gehouden is op 23 juni, waarop het hele bestuur 
is teruggetreden. Het waarnemend bestuur heeft gezorgd voor de 
afhandeling van de financiële verslaggeving t/m 31 juli. Hier komen we 
straks op terug. De bestuursverkiezing begint met het kiezen van de 
voorzitter. De rest van het bestuur wordt daarna gekozen. 

2. Vaststelling agenda 
 Hans Mooren wil als extra punt op de agenda: terugtrekking van 1 

NPC-team 2017/2018. Afgesproken wordt dit onderwerp bij de 
mededelingen te bespreken. 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
 Het laagst spelende NPC-team is door het waarnemend bestuur 

teruggetrokken. Er bleek in 2 maanden tijd te veel uitval in alle teams, 
van mensen die niet meer mee willen doen om allerlei redenen, 
waardoor er geen 5 volledige teams competitie konden spelen.  

 Gevraagd wordt of er een team is teruggetrokken omdat er te veel 
teams thuis moesten spelen. Peter van Waaij zegt, dat dit niet de 
reden is geweest. Als er meerdere teams thuis hadden moeten spelen 
zou dit worden opgelost door naar een andere speeldag te gaan of 
door bij een andere club te gaan spelen. 

 Al ver voor 23 juni is door het bestuur besloten dat de NPC met niet 
meer dan twee teams thuis kunnen spelen. Hans Mooren vraagt 
waarom niet het 4e team is teruggetrokken. Hierop wordt geantwoord 
dat je altijd het laagste team terugtrekt. 

 Door Tineke Walvis is er nog een e-mail gestuurd naar alle leden 
waarin staat, dat het bestuur niet wil dat de speeldag van de 
recreanten in gevaar komt, maar dit was niet de reden van 
terugtrekking van het vijfde team. 

 Ingekomen stukken:  
 Carel Textor, Meindert de Vries, Hub Schraven en Peter Sloothaak 

hebben op verzoek van een grote groep leden de ontstane situatie 
bekeken. Na diverse partijen gehoord te hebben is er een conclusie 
getrokken en zijn zij gekomen met aanbevelingen voor een werkbare 
situatie.  

 Herman van Beek geeft aan de aanbevelingen ter harte te zullen 
nemen. 

 Herman zegt dat hij niet in het stuk terug kan vinden dat bestuursleden 
hebben gevraagd naar de machtiging. Hierop antwoordt Carel Textor 
dat er is afgesproken over de essenties te gaan praten en dat zij 
hebben geprobeerd tot de kern te komen.  



 6 

 Peter van Waaij zegt dat voor de vereniging het enige wat telt is, dat 
er op 23 juni een stemming heeft plaatsgevonden. Dat dit met 
volmachten heeft plaatsgevonden is niet relevant, daar de uitslag van 
de stemming is aanvaard.  
De status van het stuk is een ingekomen stuk. Wij hopen dat de 
kernwaarden ter harte worden genomen. 

4. Vaststellen notulen Jaarlijks Algemene Ledenvergadering, gehouden 
op 22 februari 2017  

 Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 Het verslag wordt vastgesteld. 
5. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering, gehouden op 23 juni 

2017 
 Henk Lacourt zegt dat hij hierin iedere keer de naam van Tineke 

Walvis leest. Dit moet zijn: de wedstrijdcommissie. 
 Peter van Waaij antwoordt hierop, dat het de bedoeling is dat een 

bestuurslid wedstrijdzaken het woord voert. Vandaar dat de naam van 
Tineke wordt genoemd. 

 Pagina 3, bovenaan: 
Herman van Beek vindt de shoot-out in strijd met het huishoudelijk 
reglement. 
 
 
Chronologisch verslag (bijlage 1): 
Tevens vindt Herman dat bij het chronologisch overzicht onwaarheden 
gezegd zijn en dat die niet meer terug te vinden zijn. 

 Er werd gezegd dat hij Wim van Egmond niet in zijn team wilde 
hebben, maar dat het ging om Anja van den Hoek. 

 Tevens zegt hij dat er op 27 april geen mailwisseling heeft 
plaatsgevonden met Henk Lacourt. 

 Met inachtneming van bovengenoemde aanpassingen wordt het 
verslag vastgesteld. 

 Naar aanleiding van het betoog van Pnella van Beek (bijlage 4), zegt 
Kees Boer het volgende.  

 Op pagina 1, onderaan alinea 4 staat dat Mohamed geweigerd heeft 
om in een NPC-team mee te spelen. Dit is niet juist. Hij bleek al 
andere afspraken te hebben staan. 

6. Financiën 
 Besproken wordt het financieel verslag van de penningmeester over 

de periode 1 januari 2017 t/m 31 juli 2017. Er zijn geen vragen over. 
 Het verslag wordt vastgesteld. 
 Verslag kascommissie: 
 Peter Sloothaak zegt, dat er bij de controle geen onregelmatigheden 

aangetroffen zijn en dat de commissie de cijfers heeft goedgekeurd. 
De commissie stelt de leden van Les Pointeurs daarom voor om het 
bestuur, en in het bijzonder de penningmeester, décharge te verlenen. 
De vergadering stemt hiermee in. 

 Met dank aan Cees de Heij, Hub Schraven, Jacques van den 
Wijngaarden en Peter Sloothaak. 
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7. Bestuursverkiezing 
 Peter van Waaij is voorgedragen met 43 handtekeningen en Herman 

van Beek met 18 handtekeningen. 
 Er staan 66 stemmen op de presentielijst en er zijn 9 volmachten. Een 

totaal van 75 stemmen. 
 Na de stemmingsronde zijn er 23 stemmen voor Herman van Beek en 

52 stemmen voor Peter van Waaij. 
Peter van Waaij bedankt Herman van Beek voor zijn kandidaatstelling. 
De 6 overige waarnemend bestuursleden worden voorgesteld als 
kandidaat-bestuurslid, terwijl er zich binnen de geldende termijn geen 
andere kandidaten hebben aangemeld. De voorzitter stelt de 
vergadering voor om de kandidaten als bestuurslid als bij acclamatie 
verkozen te beschouwen, waar de vergadering mee instemt. 
Norman de Wever geeft aan dat hij zich kandidaat had willen stellen 
als wedstrijdsecretaris; hij had de indruk dat vandaag alleen een 
dagelijks bestuur gekozen zou worden. 
De voorzitter zegt dat dit niet ‘staande de vergadering‘ kan, daar er 
kandidaten zijn aangemeld. Binnen het rooster van aftreden is Tineke 
Walvis volgend jaar al wel weer aftreedbaar en kiesbaar, waarvoor 
Norman zich dan als tegenkandidaat kan melden. Norman zou wel in 
de wedstrijdcommissie mee kunnen draaien. 
Pnella vindt een bestuur van 7 personen erg zwaar. 
De voorzitter zegt dat de grootte van het bestuur niet aan de orde is, 
maar legt ook uit dat er ooit besloten is het dagelijks bestuur te 
dubbelen. Dit heeft te maken met het feit dat mensen zomaar weg 
kunnen vallen. In het verleden is het gebeurd dat er 2 mensen lange 
tijd zijn uitgevallen. 

8.   Rondvraag 
Carel Textor vraagt de leden om op te houden met achterklap en 
roddel en weer een club te gaan vormen. 
Ook de voorzitter stelt voor hetgeen er gebeurd is achter ons te laten 
en op een normale manier met elkaar om te gaan, zodat iedereen zich 
in deze club welkom voelt. 
Hij dankt de leden voor hun aanwezigheid en vertrouwen. 
Het bestuur zal in de komende weken met een aantal aanpassingen 
komen. Wij zullen allemaal water bij de wijn moeten doen. Alle 
veranderingen die zullen gaan plaatsvinden zullen aan de leden 
worden voorgelegd. 
Om 21.40 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 
De voorzitter     De secretaris 
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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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BESLUITENLIJST BESTUURSVERGADERING, gehouden op 30 augustus 2017 
 
 

 Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 11 augustus zal worden 
geplaatst in het clubblad van oktober. 

 De portefeuille recreantenzaken wordt toegevoegd aan de bestuurstaken 

 De portefeuille kantinezaken wordt toegevoegd aan de bestuurstaken. 

 De functieverdeling binnen het bestuur wordt als volgt vastgesteld: 
 

o Kees Boer 

 vicevoorzitter; 

 (gedeeld) portefeuillehouder 
recreantenzaken. 
 

o Lucia Brouwers: 

 eerste secretaris; 

 portefeuillehouder kantinezaken; 

 coördinatie kantine verenigingsdagen 

 coördinatie lief en leed  
 

o Cees de Heij:    

 penningmeester;  

 portefeuillehouder kantine inkoop. 
 

o Hans van der Spek:   

 tweede secretaris;  

 portefeuillehouder 
evenementencommissie; 

 (gedeeld) portefeuillehouder 
recreantenzaken;  

 coördinatie kantine externe evenementen; 

 advertentieverkoop. 
 

o Tineke Walvis:   

 portefeuillehouder wedstrijdzaken; 

 portefeuillehouder PR en Pointeursnieuws. 
 

o Gerard Koreman:   

 portefeuillehouder Technische zaken en 
onderhoud;   

 aansturing schoonmaakploeg. 
 
o Peter van Waaij:    

 voorzitter;  

 tweede penningmeester a.i. 
 

 De mensen die nu in commissies zitten zullen opnieuw benaderd worden met de 
vraag of zij aan deze commissies deel blijven nemen. 

 Een voorstel tot aanpassing van het huishoudelijk reglement zal worden 
uitgewerkt door Hub Schraven, Gerard Koreman en Peter van Waaij. 
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 Een besluitenlijst van elke bestuursvergadering zal in Pointeursnieuws en op de 
website geplaatst worden. 

 Voor te stellen meerjarenbeleid en/of beleidsplannen zullen alleen aan de 
Algemene Vergadering voorgelegd worden indien voorafgegaan door een 
schriftelijke (email) uiteenzetting van deze plannen. 

 De wedstrijdcommissie wordt gevraagd een voorstel met betrekking tot de invulling 
van het wedstrijdbeleid vanaf NPC-editie 2018/2019 te maken. 

 De teamindeling zoals overeengekomen in een bijeenkomst van NPC-deelnemers, 
gehouden op 29 augustus 2017 wordt overgenomen. In de NPC zullen de hierna 
genoemde teams in de volgende divisies uitkomen (indeling en plaatsing geldt voor 
NPC-editie 2017/2018): 

o Derde Divisie: team 1,  
bestaande uit o.a. Gerard Koreman, Erik Vorstenbosch, Hannie van Lienden, 
Jan van Lienden, Wil van Lokven, Serdo Verbanac en Bert Remmerswaal. 
Aanvoerder: Erik Vorstenbosch.  

o Vijfde Divisie: team 2,  
bestaande uit o.a. Herman van Beek, Pnella van Beek, Jan van Haastert, 
Veroni van Haastert, Klaas Vonk, Gerie Vonk, Peter Sloothaak en Wim van 
Egmond. Aanvoerder: Peter Sloothaak 

o Vijfde Divisie: team 3, 
bestaande uit o.a. Hans van der Spek, Rietje Buitenhuis, Bart Stokhuijzen, 
Margriet Stokhuijzen, Wim Verboom, Sonja van der Spek, Mohamud 
Mohamed Ali en Cees de Heij. Aanvoerder: Hans van der Spek 

o Vijfde divisie: team 4,  
nader te formeren. 

 Met team 1 zal gepraat gaan worden over technische begeleiding.  

 Voor de cursus wedstrijdleider zullen de volgende personen bij de NJBB 
aangemeld worden: Theo Gijtenbeek en Tineke Walvis.  

 Voor de cursus scheidsrechter zullen de volgende personen bij de NJBB 
aangemeld worden: Hannie van Lienden, Christ Sins, Frans Walvis en Cees van 
Leijden. 

 Vervanging van verlichting in de hal zal vooralsnog voorlopig beperkt blijven tot 
aanschaf van lampen. Armaturen zullen nog niet vervangen worden. 
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We wensen de familie en vrienden veel sterkte met dit verlies. 
Namens het bestuur en leden van Les Pointeurs 
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BESLUITENLIJST BESTUURSVERGADERING, gehouden op 7 oktober 2017 
 
 
▪ De familiedag wordt verzet naar de voorjaarsvakantie 2018. 
▪ In mei zal de wedstrijdcommissie een stukje in de krant plaatsen over het geven 

van jeu de boules lessen aan geïnteresseerden. 
▪ Henk Lacourt neemt de training voor nieuwe spelers over. Deze training vindt 

eenmaal per maand plaats op woensdagmiddag, in een groep van maximaal 10 
personen. Bij groter animo voor deze training zal een volgende groep op een 
andere woensdagmiddag ook de aandacht van Henk krijgen. 

▪ Het wintertijdtoernooi op 29 oktober zal op tijd worden gespeeld, met duidelijke 
regels hiervoor. De deelnemers zullen hierover vooraf op de hoogte gesteld worden 
(d.m.v. vermelding op de flyer) terwijl de regels tijdens het toernooi duidelijk 
zichtbaar aanwezig zullen zijn. 

▪ Omdat de zondag slecht wordt bezocht, zal het bestuur in de najaarsvergadering 
een voorstel doen om op elke derde zondag van de maand een vaste speelmiddag 
in te voeren in toernooivorm á la het animatie toernooi, waarbij vanaf 13.00 uur 3 
partijen gespeeld worden met een vaste partner. Spelers zonder vaste partner 
kunnen aan elkaar gekoppeld worden. Inschrijfgeld per middag € 1,00 pp. waardoor 
de eerste drie teams in de prijzen (prijsjes) kunnen vallen. Als ingangsdatum zal 
januari 2018 worden voorgesteld.  

 Met ingang van januari 2018 zullen de overige zondagen dan niet meer als club dag 
gelden. 

▪ De (voorraad)grindbak op het parkeerterrein wordt binnenkort weggehaald. 
▪  Hub Schraven stuurt een sjabloon naar leden die een stukje voor in het clubblad 

schrijven. Stukjes die ingestuurd zijn zonder gebruikmaking van het sjabloon stuurt 
Hub terug met toevoeging van het sjabloon en het verzoek om het stukje daarin te 
plaatsen. 

▪ De Nieuwjaarsreceptie vindt plaats op 6 januari 2018. 
 
 

 
 

 
 
 

BEDANKT 
 
Ik wil alle leden bedanken voor het mooie boeket die ik mocht ontvangen na mijn knie 
operatie en alle belangstelling 
 
Met vriendelijke groeten, Jan & Veronie van Haastert 
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EURO TOERNOOI 
 
 
31 augustus was de laatste speeldag van het Eurotoernooi seizoen 2016-2017. 
Tijd voor de einduitslag. 
   

Eerste plaats Mohamud Mohamed Ali 

Tweede plaats Cees de Heij 

Derde plaats Erik Vorstenbosch 
  

  
Aantal wedstrijden: 50 

Aantal wedstrijden tellend voor ranglijst: 25 

Totaal aantal deelnemers: 62 

Hoogste aantal deelnemers in wedstrijd: 40 (27 oktober 2016) 

Laagste aantal deelnemers in wedstrijd: 16 (3 augustus 2017) 
  

  
Vaakst aanwezige spelers: 47 keer: Cees Sip, Klaas Vonk, Pnella van Beek 

45 keer: Gerie Vonk, Gerard Koreman,  
Jan Rienstra, Herman van Beek,  
Jan en Veroni van Haastert 

44 keer: Erik Vorstenbosch, Hans van der Spek 
 

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

2,3095: Mohamud Mohamed Ali 
2,0952: Cees de Heij 
2,0465: Serðo Verbanac 

Meeste eerste plaatsen: 8 keer: Mohamud Mohamed Ali 
5 keer: Cees de Heij 
4 keer: Serðo Verbanac 

Meeste aanmoedigingen: 5 keer: Cees Sip 

Meeste Fanny's (13-0) uitgedeeld: 28 keer: Mohamud Mohamed Ali 
18 keer: Serðo Verbanac 
13 keer: Erik Vorstenbosch 

Meeste Fanny's (0-13) ontvangen: 14 keer: Cees Sip 
10 keer: Corrie Lacourt, Hans van der Spek 
9 keer: Hannie van Lienden, Klaas Vonk 

 
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 2017-2018 weer begonnen. 
Hieronder staat de tussenstand (t/m 12 oktober 2017). 
Voor de digitale lezers: klik hier voor het volledige klassement (in Excel). 
 
Euro toernooi, tussenstand seizoen 2017-2018 
6 wedstrijden gespeeld, beste 3 tellen 
 

 Naam Aanwezig Punten 1 
Gewonnen 
partijen 2 

1 Mohamud Mohamed Ali 6 17,28 uit 3 3,00 (2,67) 

2 Herman van Beek 5 14,65 uit 3 2,67 (2,20) 

3 Bart Stokhuijzen 5 14,47 uit 3 2,67 (2,20) 

4 Cees de Heij 5 14,35 uit 3 2,67 (2,40) 

5 Jan van Lienden 5 13,17 uit 3 2,33 (2,00) 

6 Margriet Stokhuijzen 5 13,17 uit 3 2,33 (1,80) 

7 Jan Rienstra 6 12,99 uit 3 2,00 (1,67) 

8 Ernest Joosen 6 12,78 uit 3 2,00 (1,83) 

9 Jan van Leijden 6 12,78 uit 3 2,00 (1,50) 

10 Veroni van Haastert 6 12,72 uit 3 2,00 (1,50) 

11 Cees Sip 6 12,72 uit 3 2,00 (1,50) 

12 Erik Vorstenbosch 5 11,78 uit 3 2,00 (1,80) 

13 Pnella van Beek 5 11,78 uit 3 2,00 (1,80) 

14 Corrie Lacourt 4 11,54 uit 3 2,33 (2,00) 

15 Gerard Koreman 6 11,54 uit 3 1,67 (1,00) 

16 Adrie de Maijer 6 11,15 uit 3 1,67 (1,00) 

17 Wil van Lokven 3 11,14 uit 3 2,33 (2,33) 

18 Peter Sloothaak 3 11,14 uit 3 2,33 (2,33) 

19 Wim van Egmond 3 10,93 uit 3 2,33 (2,33) 

20 Jan van Haastert 4 10,9 uit 3 2,00 (1,50) 

21 Theo Gijtenbeek 4 10,63 uit 3 2,00 (1,50) 

22 Harry Dubbeldeman 4 10,57 uit 3 2,00 (1,75) 

23 Gerie Vonk 5 10,57 uit 3 1,67 (1,40) 

24 Arna vd Weteringh 4 10,54 uit 3 2,00 (1,75) 

25 Jaap Saathoff 5 10,36 uit 3 1,67 (1,20) 

26 Anja van den Hoek 5 10,21 uit 3 1,67 (1,20) 

27 Bert Remmerswaal 3 10,17 uit 3 2,00 (2,00) 

28 Hans van der Spek 5 10 uit 3 1,67 (1,00) 

29 Serðo Verbanac 4 9,57 uit 3 1,67 (1,50) 

30 Nell van Dijk 5 9,45 uit 3 1,33 (1,00) 

31 Hannie van Lienden 5 9,21 uit 3 1,33 (1,00) 

32 Tineke Walvis 5 9,15 uit 3 1,33 (0,80) 

33 Karl Kliemert 3 8,72 uit 3 1,67 (1,67) 

34 Mathijs Stolwijk 3 8,36 uit 3 1,67 (1,67) 

35 Kees Boekhout 5 8,12 uit 3 1,00 (0,60) 

36 Klaas Vonk 3 7,9 uit 3 1,33 (1,33) 

37 Hub Schraven 4 7,24 uit 3 1,00 (0,75) 

38 Henk Lacourt 4 7 uit 3 1,00 (0,75) 

39 Cor Burksen 2 6,69 uit 2 2,00 (2,00) 

40 Gerrie de Heij 4 6 uit 3 0,67 (0,50) 

http://www.pointeurs.nl/lp/wp-content/uploads/Klassement2017-2018.xls
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 Naam Aanwezig Punten 1 
Gewonnen 
partijen 2 

41 Sonja van der Spek 3 5 uit 3 0,67 (0,67) 

42 Frans Walvis 3 4 uit 3 0,33 (0,33) 

43 Els Burksen 1 3,39 uit 1 2,00 (2,00) 

44 Christ Sins 1 3,18 uit 1 2,00 (2,00) 

45 Kasper Slappendel 1 2 uit 1 1,00 (1,00) 

46 Piet van Lokven 1 2 uit 1 1,00 (1,00) 
 

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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KLAVERJAS COMPETITIE 2016-2017 
 
 
De prijsuitreiking ligt al weer even achter ons, toch nog even een korte terugblik op dit 
gezellige en drukbezochte seizoen. In totaal hebben we 44 klaverjassers gehad waarvan 
er 15 alle avonden aanwezig waren. Gemiddeld hadden we elke avond toch 9 tafels bezet 
(maal 4 voor de niet-klaverjassers). 
 
Dit seizoen werd een nieuwe regel toegepast, nl. dat bij iedereen de laagste score niet 
meetelde in de eindtelling. Grote voordeel hiervan is dat iemand die één keer niet is wezen 
spelen (dus 0 punten, wat best vaak voorkomt) toch meedingt naar de seizoen prijzen. 
 
We hebben in totaal voor de competitie 7 keer gespeeld (waarvan dus één score, de 
laagste, niet meetelt) en op 14 april ook nog maar een keertje, je moet tenslotte ook de 
prijzen uit kunnen reiken. 14 April was niet voor niets gekozen, dit was Goede Vrijdag en 
dus een prima gelegenheid voor het eier-klaverjassen. Het is elk jaar weer vermakelijk om 
de eieren van hand tot hand te zien gaan bij het behalen van pitten en “natten”. 
 
Nadat de omeletten en geklutste eieren waren opgeruimd kon worden begonnen met de 
prijsuitreiking voor de beste seizoen resultaten. 
 
Glorieuze winnaar was:  
Nel van Luik met een gemiddelde van 5092 punten, 2e is geworden  
Jan van Lienden met een gemiddelde score van 4921 en 3e werd  
Willem Poot met 4909.  
 
We houden ook nog eens het aantal behaalde pitten bij en hier ging de prijs naar Pieter 
Driessen met 9 pitten 2e en 3e waren Nel en Bert van Luik met respectievelijk 8 en 7 
pitten. 
Al met al mogen we terugkijken op een geslaagd, maar vooral leuk, seizoen. 
 
 
COMPETITIE 2017-2018 
 
Het nieuwe seizoen is al weer begonnen. Door een aantal bij iedereen welbekende 
perikelen is Mary Woertman helaas niet meer van de partij. Mary mocht je dit lezen dan 
hierbij bedankt voor alle inzet bij de organisatie de afgelopen jaren! Willeke en ik zullen 
proberen er dit seizoen toch iets moois van te maken! 
 
De eerste avond hebben we al weer achter de rug, 29 september was de eerste 
speelavond. Er waren 29 gegadigden en dus 7 tafels. Er is die avond uitzonderlijk laag 
gescoord, de winnaar had een score waarmee je vaak geeneens bij de eerste 3 zit, 
Algehele malaise dus. Gelachen werd er gelukkig wel en dat is nog steeds het 
belangrijkste van de avond.  
Het was Gezellig!!!!!!! 
 
Dagwinnaar werd (hoe kan het anders) Nel van Luik met 5157 punten, 2e werd Veroni van 
Haastert met 5011 punten en 3e ondergetekende met 4962 punten ondanks het feit dat ik 
2 keer geslapen (dus 1600 punten) had. Over slechte scores gesproken…….. 
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De volgende vrijdagavonden wordt er weer gespeeld: 
27 oktober 2017 
24 november 2017 
15 december 2017 
26 januari 2018 
23 februari 2018 
30 maart (eieren!!!) 2018 
20 april 2018 
 
Er is nog volop ruimte voor een paar extra tafels, nieuwe (of oude) spelers zijn dus van 
harte welkom. Kosten bedragen p.p. per seizoen éénmalig € 5 en dan telkens € 2 per 
avond, er wordt niet buiten gespeeld en parkeren is gratis, waar vindt je dat nog. 
 
Ton van Dijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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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     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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NIEUWE TRAINER GEVONDEN. 
 
 
De wedstrijdcommissie is erg blij dat er weer een trainer komt voor diegenen die hun gooi 
techniek willen verbeteren. 
Henk Lacourt heeft de cursus Basis Instructeur Pétanque gevolgd en is bereid om één 
keer per maand training te geven. 
Vanaf woensdag 1 november van 13.00 uur tot 15.00 uur staat Henk klaar om met 
maximaal 10 mensen aan de slag te gaan. 
Als er erg veel animo is, dan zal de training uitgebreid worden tot twee keer per maand. 
 
De wedstrijdcommissie 
 
 
Trainingsdata: 
 
Tijd: van 13.00 uur tot 15.00 uur 
 
Wo 1 november 
Wo 22 november 
Wo 6 december 
Wo 20 december 
Wo 3 januari 
Wo 24 januari 
Wo 7 februari 
Wo 21 februari 
Wo 7 maart 
Wo 28 maart 
Wo 4 april laatste keer 
 
NB: Data in rood gelden indien er meer animo is dan voorzien. 
 
 
 
 
 
 

VAN DE REDAKTIE: VACATURE 
 
 
In dit blad staan dit keer maar weinig foto’s. Een aantal jaren heeft Mary de redaktie 
voorzien van prachtige foto’s, die in jullie clubblad verwerkt werden en ook vaak op de kaft 
afgedrukt werden. Met, helaas, het vertrek van Mary zijn we dus ook onze “Huis-fotograaf” 
kwijt. 
 
Dus bij deze een oproep aan jullie, wie zou[den] er bij toernooien, competitiewedstrijden, 
prijsuitreikingen, uitwisselingstoernooien en andere aktiviteiten van de club foto’s willen 
maken. 
 
Uit de aangeboden foto’s maakt de redaktie dan een keuze om daarmee de ingezonden 
kopij te illustreren. 
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UITWISSELING MET JEU DE BOULES GEMERT. 

 

 

Op zaterdag 23 september was het dan zover. Met de goede herinnering aan de 
ontmoeting in Alphen met de spelers van JDB Gemert nog in het hoofd togen we naar 
Brabant. 
 
Chauffeur Wout kwam voorgereden met een luxe bus en 31 mensen stapten in. Hans 
heeft erg zijn best gedaan om de bus vol te krijgen, maar dat is niet gelukt. Echter niet 
getreurd, het was een heel gezellige en relaxte rit. Onder het genot van een kop koffie met 
koek reden we op ons gemakje naar Gemert.  
 

De spelers van JDB Gemert 
stonden ons op te wachten met 
weer een kop koffie en een 
stuk vlaai. Anja en Leo hadden 
een camperweekend en zijn op 
eigen gelegenheid gekomen. In 
de bus maakte Hans de 
partijen bekend. In Gemert 
waren ze ook al op de hoogte, 
zodat we keurig op tijd aan de 
partijen konden beginnen. Aan 
de Les Pointeurskant was één 
afschrijving, dus speelde er 
één koppel van Gemert bij ons 
mee. 
 
 
We vertrokken met stralende 
zon uit Alphen, maar we reden 
bij Gemert zo de mist in. (Niet 
figuurlijk, maar letterlijk) 
Gelukkig brachten wij de zon 
mee, want al snel werd ook in 
Brabant de temperatuur heel 
aangenaam. 
 
 
 
 
 

 
Alleen het koppel dat nummer 1 is geworden heb ik onthouden. Dit waren nl. Ed van 
Veenendaal en chauffeur Wout! 
 
Tot slot stond er voor ons allen een buffet klaar waar goed van gegeten werd, want 
iedereen lustte wel wat. Na de koffie gingen we de bus in en weer hebben we genoten van 
een relaxte rit en tevens hebben we een mooie zonsondergang gezien. 
Uiteindelijk kwamen we om ongeveer 20.30 uur aan in Alphen en is iedereen moe maar 
voldaan naar huis gegaan. 

Tineke 
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INLEIDING 

Het NPC reglement biedt de mogelijkheid tot flexibiliteit. Om de verenigingen en de 
teamcaptains inzicht te geven in de flexibiliteit van het reglement is het tips & trick boekje 
ontwikkeld. Op deze manier kunnen uitdagingen voorafgaand, tijdens of na wedstrijden 
worden opgelost. In de schuin- en dikgedrukte teksten zijn mogelijke oplossingen voor 
artikelen uit het reglement aangedragen.  
Namens de competitieleider heel veel plezier en succes gewenst aan alle teams voor het 
seizoen 2017-2018. 
 
 

Contact NJBB 
npc@njbb.nl www.nlpetanque.nl 030 - 75 13 800 
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ARTIKEL 1 De NPC 

Van toepassing op landelijke (Top, 2e, 3e) en regionale (4e, 5e, 6e etc) divisies 

1.1 De Nationale Petanque Competitie (hierna  
te noemen NPC) is een jaarlijks te houden toernooi voor verenigingsteams. Er is geen 
beperking in het aantal teams dat kan worden ingeschreven. 
1.2 De NPC wordt gespeeld in divisies, elk  
bestaande uit een of meer poules. Elke poule bestaat uit maximaal acht teams. 
1.2.1  De hoogste divisie heet de topdivisie en bestaat uit één poule. Daaronder volgt de 
tweede divisie, die in twee poules is verdeeld. De derde divisie bestaat uit vier poules en 
zo verder.  
1.2.2  De NPC is een landelijk toernooi voor de topdivisie tot en met de derde divisie en 
een regionaal toernooi voor de vierde divisie en lager. 
1.3  De NPC vindt plaats op veertien speeldagen in de periode van 15 september van enig 
jaar tot 1 mei van het daaropvolgende jaar. De totale periode noemen we “het seizoen”. 
1.4  Het is niet toegestaan om tijdens het seizoen vergelijkbare competities te organiseren. 
1.4.1  Als een vergelijkbare competitie wordt gezien, een competitie waarbij de teams uit 
meerdere equipes bestaan. 
1.5  Op de richtspeeldag van de NPC mogen geen andere competities of toernooien 
georganiseerd worden. 
1.6  De competitieleiding deelt de verenigingsteams naar vermogen in op basis van de 
kleinst mogelijke reisafstanden. 
Alleen van toepassing op landelijke (Top, 2e en 3e divisies) 
1.7  Een vereniging kan in iedere divisie slechts één teamplaats bezetten. 
Alleen van toepassing op regionale (4e, 5e, 6e etc.) divisies 
 
 
1.8.1  Het aantal verenigingsplaatsen per divisie is onbeperkt. 
1.8.2  Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn om alle plaatsen in een divisie te bezetten, 
of indien door een laag aantal inschrijvingen in een divisie de reisafstanden naar de 
mening van de competitieleiding onredelijk groot worden, kan door de competitie-leiding, 
na overleg met de coördinator wedstrijdzaken van het district worden afgeweken van de 
strikt piramidale structuur van de competitie. Hiertoe kan het aantal poules per divisie 
worden teruggebracht. 
ARTIKEL 2  VERENIGINGSTEAMS 

Van toepassing op landelijke (Top, 2e, 3e) en regionale (4e, 5e, 6e, etc) divisies 

2.1 Een teamplaats in de NPC komt niet toe aan  
een ingeschreven team, maar aan de lidvereniging die het team heeft ingeschreven.  
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De vereniging bepaalt welke spelers in een bepaald team komen. Het is een 
verenigingscompetitie en de plekken in de competitie zijn verenigingsplaatsen. De 
verenigingen delen de teams in.  
2.2  Een lidvereniging kan meerdere teams inschrijven. 
2.3  Een team heeft geen vaste samenstelling. Per speeldag kan de teamsamenstelling 
geheel of gedeeltelijk gewijzigd worden.  
De vereniging heeft de mogelijkheid om iedere wedstrijd in een andere 
teamsamenstelling te spelen. Er staat geen maximum op het aantal te gebruiken 
spelers gedurende één seizoen. Wanneer spelers vinden dat ze te vaak moeten 
spelen is het aan te raden grote teams samen te stellen. Met grote teams wordt het 
aantal wedstrijden per speler verminderd wanneer de spelers een evenredig aantal 
wedstrijden spelen. Wanneer spelers vinden dat ze te weinig spelen is het aan te 
raden om een kleiner team te formeren. Hoe minder spelers in één team zitten hoe 
vaker de spelers toekomen aan spelen. 
2.4  De deelnemende vereniging verplicht zich om gedurende de looptijd van de 
competitie voor elke wedstrijd en voor elke teamplaats een volledig team op te stellen. 
Tijdens een speeldag moeten minimaal 6 spelers worden gebruikt en mogen 
maximaal 9 spelers worden gebruikt. Met 6 spelers, spelen alle spelers 3 partijen 
(doubletten, tripletten en doubletten). Met 9 spelers kan er worden gewisseld bij 
aanvang van een nieuwe partij. 
2.5  De kosten van deelname aan de NPC worden door het bondsbestuur vastgesteld en 
bij de deelnemende vereniging in rekening gebracht. De kosten kunnen verschillen 
afhankelijk van het niveau waarop men speelt. 
Alleen van toepassing op landelijke (Top, 2e en 3e divisies) 
2.6  Een team van zes of zeven deelnemers bevat ten minste één vrouw en ten minste 
één man. Een team van acht of negen deelnemers bevat ten minste twee vrouwen en ten 
minste twee mannen. 
2.7  Een team kan bovendien een coach  
aanwijzen. Voor het aanstellen en functioneren van de coach gelden de regels van het 
TRP. 
Alleen van toepassing op regionale (4e, 5e, 6e etc.) divisies 
2.8  Een team kan bestaan uit vrouwen, mannen of een mix. 
Met de teamcaptain van de tegenstander kan worden overlegd over de opstelling bij 
de verschillende partijen. Uit het oogpunt van de spelers is het leuker om niet 
telkens tegen dezelfde tegenstander te spelen. In overleg met de teamcaptain van de 
tegenstander kan de opstelling worden aangepast om spelers tegen verschillende 
tegenstanders te laten spelen.  
Vooraf kunnen spelers ook op verschillende plaatsen bij de verschillende partijen 
worden geplaatst om dezelfde tegenstanders te ontlopen. Speler 1 niet telkens bij 
partij 1, 4 en 6 plaatsen bijvoorbeeld. In andere samenstellingen spelen binnen het 
eigen team zorgt ook voor afwisseling.  
 
 
2.9  Het is mogelijk om met zogenaamde  
combiteams deel te nemen. Dit zijn teams die zijn samengesteld uit deelnemers van 
meer dan één lidvereniging (in afwijking van 3.4). Voor elk van deze verenigingen is het 
combiteam het laagst deelnemende team in de competitie. Eén van deze verenigingen 
dient te worden aangewezen als aanspreekpunt voor de competitieleiding, en is 
verantwoordelijk voor het informeren van de overige verenigingen die aan het team 
bijdragen. Een vereniging mag met ten hoogste één combiteam deelnemen. De aan het 
combiteam deelnemende verenigingen dienen gezamenlijk een binnen- en een 
buitenlocatie te kiezen. Een combiteam kan alleen promoveren naar maximaal de vierde 
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divisie wanneer daarna nog altijd aan alle aan een combiteam gestelde voorwaarden 
wordt voldaan. 
ARTIKEL 3  DEELNEMERS 
Van toepassing op landelijke (Top, 2e, 3e) en regionale (4e, 5e, 6e etc) divisies 
3.1  Gedurende een seizoen kan een  
licentiehouder namens slechts één lidvereniging aan de NPC deelnemen. 
Wanneer in januari een lid overschrijft naar een andere vereniging kan hij/zij vanaf 
de overschrijving niet meer deelnemen aan het lopende NPC seizoen. 
3.2  Een team bestaat per speeldag uit ten minste zes en ten hoogste negen deelnemers. 
3.3  De teamsamenstelling kan per wedstrijd gewijzigd worden. 
3.4  Speelgerechtigde spelers zijn alle leden van een lidvereniging met een geldige 
Nederlandse wedstrijdlicentie afgegeven door de NJBB. De speelgerechtheid vervalt 
wanneer tijdens het NPC seizoen een speler van vereniging wisselt.  
3.5 Een speler die aan ten minste één speelronde  
heeft deelgenomen wordt gezien als deelnemer van het team waarin hij speelde.  
3.5.1  Indien meer teams van een lidvereniging aan de NPC deelnemen, mag een speler 
die drie maal of vaker in hetzelfde team heeft deelgenomen niet meer uitkomen voor een 
ander team in dezelfde of een lagere divisie. 
3.5.2  Overtreding van deze regel leidt tot sancties als bedoeld in artikel 5.3.3. 
3.5.3 Bij herhaalde overtreding kan de  
competitieleider besluiten tot diskwalificatie van het betreffende team hetgeen leidt tot 
sancties als bedoeld in artikel 5.3.5. 
3.6 Een team wijst een teamcaptain aan die zich  
voorafgaand aan de wedstrijd als zodanig meldt bij de scheidsrechter. 
3.6.1 De teamcaptain overhandigt het  
teamformulier van zijn team aan de scheidsrechter, voor aanvang van de eerste 
speelronde, alsmede de wedstrijdlicenties van alle aan de wedstrijd deelnemende 
spelers.  
3.6.2  Alle spelers van het team die op het teamformulier staan, dienen bij het begin 
van de wedstrijd aanwezig te zijn.  
3.6.3  Tijdig voor het begin van een nieuwe speelronde overhandigt de teamcaptain het  
opstellingsformulier met de opstelling van zijn team voor de volgende speelronde aan de 
scheidsrechter. 
De mogelijkheid bestaat om per speelronde het opstellingsformulier te 
overhandigen, om zo tussentijds nog wijzigingen aan te kunnen brengen in de 
opstelling. Met de tegenstander kan in onderling overleg worden besloten om 
spelers niet telkens tegen dezelfde tegenstander te laten spelen. De spelers kunnen 
dan worden gewisseld van plek op  
het opstellingsformulier. De teamcaptain kan ook zelf besluiten om de spelers door 
te schuiven per speelronde en bij een andere partij te plaatsen om dezelfde 
tegenstanders te vermijden. 
3.7  De NPC kent geen invallers en vervangers als bedoeld in artikel 30 van het TRP. 
 
 
ARTIKEL 4  COMPETITIESCHEMA 
Van toepassing op landelijke (Top, 2e, 3e) en regionale  

(4e, 5e, 6e etc) divisies 

4.1  Binnen iedere poule wordt een volledige competitie gespeeld, met uit– en 
thuiswedstrijden. 
4.2  De wedstrijden worden gespeeld volgens een door de competitieleiding vastgesteld 
schema. Zij houdt daarbij zo veel mogelijk rekening met de beschikbaarheid van de 
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speellocaties op de afzonderlijke wedstrijddagen. De competitieleiding maakt uiterlijk één 
maand voor de eerste speeldag dit speelschema bekend. 
Wanneer verenigingen wedstrijden willen ruilen, om wat voor reden dan ook, 
kunnen thuis- en uitwedstrijden worden omgedraaid. Het wedstrijdnummer blijft 
wel altijd hetzelfde bij de wedstrijden. Wijzigingen dienen door te worden gegeven 
aan de competitieleiding via npc@njbb.nl. 
4.3  Indien twee of meer teams van een  
vereniging in dezelfde poule zijn ingedeeld, ontmoeten zij elkaar zo spoedig mogelijk. 
4.4  De zaterdag is richtspeeldag. In overleg met de teamcaptain tegenstander kan 
hiervan worden afgeweken. Indien wordt afgeweken, dient dit te worden gemeld bij de 
competitieleiding. 
De maandag na de richtspeeldag van speelronde 2 kan de wedstrijd van speelronde 
3 al worden gespeeld, dit kan tot en met de zondag na de richtspeeldag van 
speelronde 3. De richtspeeldag van speelronde 3 is 28 oktober. De wedstrijd kan al 
worden gespeeld vanaf maandag 16 oktober tot en met zondag 29 oktober. Alles 
dient in overleg te gebeuren met de teamcaptain van de tegenstander bij het spelen 
op afwijkende data en tijden. Dit kan een oplossing zijn wanneer teams op een 
bepaalde datum niet kunnen spelen om wat voor reden dan ook. 
4.4.1  De eerste speelronde van iedere speeldag begint om 12:00 uur. In overleg met de 
teamcaptain van de tegenstander kan hiervan worden afgeweken.  
Spelen op variabele aanvangstijden (10:00 en 14:00 bijvoorbeeld) kan een oplossing 
bieden om meerdere thuiswedstrijden op de accommodatie te spelen of eerder klaar 
te zijn/later te starten.  
4.4.2  Afgelasting van een competitieronde kan alleen gebeuren door de competitieleiding 
en wordt onmiddellijk bekend gemaakt via een e-mail aan alle NPC contactpersonen van 
lidverenigingen en teamcaptains.  
Tevens wordt een bericht op de website:  
www.nlpetanque.nl geplaatst. 
4.5  Indien één of meer leden van een team van een lidvereniging op een geplande 
speeldatum verplichtingen heeft of hebben in het kader van een door de FIPJP of de 
CEP georganiseerd evenement, heeft hun vereniging het recht om – in overleg met de 
competitieleiding en de tegenstander – de wedstrijd voor dat team naar een andere 
datum te verplaatsen. Bij voorkeur naar een eerdere datum, maar in ieder geval vóór de 
volgende speelronde. 
Dit zal vooral het geval zijn bij wedstrijden voor de EuroCup of een EK/WK. 
ARTIKEL 5  AFWEZIGHEID EN TERUGTREKKEN 
Van toepassing op landelijke (Top, 2e, 3e) en regionale (4e, 5e, 6e etc) divisies 
5.1  Een team heeft het recht om, bij overmacht, een wedstrijd af te zeggen.  
5.2  Het niet kunnen opstellen van spelers om welke reden ook kan niet als overmacht 
geaccepteerd worden. 
5.3  De afzegging dient zo spoedig mogelijk aan de competitieleiding en aan de 
tegenstander te worden gemeld.  
5.3.1  De competitieleiding beoordeelt of er inderdaad sprake is van overmacht, en of de 
afzegging inderdaad zo spoedig mogelijk is gedaan.  
5.3.2  Bij een positief oordeel wordt door de competitieleiding in overleg met beide teams 
een nieuwe datum voor de wedstrijd vastgesteld. Deze datum ligt uiterlijk vóór de 
volgende speelronde.  
5.3.3  Bij een negatief oordeel dan wel het niet opdagen zonder geldige afzegging wordt 
de uitslag van de wedstrijd die het betreft een 0-8 verlies genoteerd. Voor de 8 
afzonderlijke partijen wordt een uitslag van 6-13 verlies vastgelegd. 
5.3.4  Een team dat tweemaal zonder geldige afzegging niet is komen opdagen, wordt 
uitgesloten van de rest van de competitie en degradeert reglementair. Alle uitslagen van 
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wedstrijden die door dat team zijn gespeeld komen te vervallen. Daarnaast is de 
vereniging overeenkomstig artikel 5.4.2 een boete ter hoogte van twee maal het volledige 
inschrijfgeld verschuldigd.   
5.3.5  Een team dat zich terugtrekt uit de competitie, of wordt gediskwalificeerd, wordt 
uitgesloten voor de rest van de competitie en degradeert reglementair. Alle uitslagen van 
wedstrijden die door dat team al zijn gespeeld komen te vervallen. 
5.4  In afwijking van de regels uit artikel 31, leden 2 en 3 van het TRP, gelden de volgende 
regels:  
5.4.1 De vereniging waarvan een ingeschreven  
team zich terugtrekt na de uiterste datum van inschrijving maar vóór de eerste 
aangekondigde speeldag is (in aanvulling op het reeds betaalde inschrijfgeld) een boete 
ter hoogte van het volledige inschrijfgeld verschuldigd. 
5.4.2 De vereniging waarvan een ingeschreven  
team zich terugtrekt op of na de eerste speeldag is (naast het reeds betaalde inschrijfgeld) 
een boete ter hoogte van twee maal het volledige inschrijfgeld verschuldigd.  
5.5  Artikel 31.4 van het TRP is van overeenkomstige toepassing op de in dit artikel 
genoemde regels. 
ARTIKEL 6  ACCOMMODATIES EN  
SPEELLOCATIES 
Van toepassing op landelijke (Top, 2e, 3e) en regionale (4e, 5e, 6e etc) divisies 
6.1  De accommodatie waar de thuiswedstrijden plaatsvinden dient te voldoen aan de door 
de competitieleiding gestelde eisen, vastgelegd in het daarvoor bestemde formulier.  
6.1.1  De temperatuur in binnen accommodaties bedraagt tijdens de wedstrijd ten minste 
15° Celsius.  
6.1.2  Er dient per afzonderlijke wedstrijd een speelvlak (afgebakend deel van het 
speelterrein) beschikbaar te zijn van ten minste 9 × 12 meter bedoeld voor 3 partijen 
tenzij hiervan is afgeweken met schriftelijke toestemming van de competitieleiding. Aan 
de schriftelijke toestemming kunnen nadere voorschriften worden verbonden. De 
schriftelijke toestemming dient in de accommodatie voorhanden te zijn.  
6.1.3  Alle partijen in een wedstrijd worden op dat speelvlak gespeeld. Op dat speelvlak 
worden geen andere partijen gespeeld.  
6.1.4  Een overzicht van de goedgekeurde accommodaties wordt gepubliceerd op de 
website NLPetanque. Voor goedgekeurde accommodaties met toestemming om af te 
wijken van de voorgeschreven afmetingen van het speelvlak worden de afwijkingen en 
eventuele nadere voorschriften vermeld.  
6.2  Voor aanvang van de competitie geeft iedere deelnemende vereniging voor elk van 
haar teams aan wat de thuislocatie wordt voor de thuis te spelen wedstrijden. 
  

6.2.1 Indien wordt afgeweken van de opgegeven  
thuislocatie, geeft de vereniging uiterlijk 48 uur vóór de speeldag bij haar tegenstander(s) 
en de competitieleiding aan welke de vervangende accommodatie is.  
6.3 Teams hebben het recht om, voorafgaand  
aan iedere speelronde, gedurende minimaal vijf minuten in te gooien op de aangewezen 
banen.  
6.4  Tijdens een competitiewedstrijd mogen  
elders op de speellocatie andere activiteiten worden georganiseerd voor zover deze de 
NPC wedstrijden naar het oordeel van de scheidsrechter niet verstoren. 
6.5  Binnen spelen is de richtlijn. In overleg en overeenstemming tussen beide 
teamcaptains kan hiervan worden afgeweken per speelronde. 
Alleen van toepassing op landelijke (Top, 2e en 3e divisies)  
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6.6  Bij alle partijen wordt gebruik gemaakt van kunststof werpcirkels, waarvan de ligging 
vóór het uitwerpen van het but eenduidig wordt gemarkeerd, bij voorkeur op vier punten 
langs de horizontale en verticale as (artikel 6 RPS). 
Alleen van toepassing op regionale (4e, 5e, 6e etc.) divisies 
6.7 Als in de regionale divisies de thuisspelende  
vereniging niet beschikt over een overdekte accommodatie, kiest de thuisspelende 
vereniging of er thuis (buiten) of binnen (in een hal van een andere vereniging) wordt 
gespeeld.  
E.e.a. met inachtneming van het gestelde in artikel.  
6.7.2   
6.7.1  Uiterlijk 48 uur voordat de ontmoeting plaats vindt, maakt de thuisspelende 
vereniging de keuze waar gespeeld wordt, bekend aan de tegenstander en 
competitieleiding.  
6.7.2  Als de weersverwachting (www.buienradar. nl) 48 uur voor aanvang van de 
ontmoeting, voorspelt dat tijdens de wedstrijd de temperatuur lager is dan 10 graden, 
wordt uitgeweken naar een overdekte accommodatie. Dat geldt ook als tijdens de 
wedstrijd de temperatuur lager is dan 15 graden en de kans op neerslag tijdens de 
wedstrijd meer dan 40% bedraagt.  
6.7.3  Indien is gekozen voor een overdekte accommodatie, geldt dat bij onverwachts 
mooi weer (minimaal 10 graden en kans op neerslag minder dan 20%) in overleg en 
overeenstemming tussen beide teamcaptains per speelronde kan worden gekozen om 
buiten te spelen. 
6.8  Indien buiten wordt gespeeld, bepaalt de scheidsrechter in geval van noodweer, 
eventueel na overleg met de teamcaptains, of de speellocatie nog tijdens een speelronde 
naar binnen wordt verplaatst. Artikel 36 van het RPS is van overeenkomstige toepassing. 
ARTIKEL 7 OVERIGE VERPLICHTINGEN  
LIDVERENIGINGEN 
Van toepassing op landelijke (Top, 2e, 3e) en regionale (4e, 5e, 6e etc) divisies 
7.1  De thuisspelende vereniging draagt zorg voor de aanwezigheid van een gediplomeerd 
scheidsrechter. 
7.2  De scheidsrechter mag niet aan de wedstrijd deelnemen. 
7.3 Aan de scheidsrechter komen de taken en  
bevoegdheden toe die in de artikel 35 en 36 van het TRP aan de wedstrijdleider worden 
toegekend. 
7.4  Als er op één locatie meer dan één  
ontmoeting tegelijkertijd plaatsvindt, kan worden volstaan met één scheidsrechter. 
Alleen van toepassing op landelijke (Top, 2e en 3e divisies) 
7.5  Voor de topdivisie moet de scheidsrechter ten minste op niveau 3 gediplomeerd zijn. 
7.6  De scheidsrechter mag geen deel uitmaken van de competitieleiding of het 
bondsbestuur. 
 
 
 
 
ARTIKEL 8      WEDSTRIJDSYSTEEM EN  
RANGSCHIKKING 
Van toepassing op landelijke (Top, 2e, 3e) en regionale (4e, 5e, 6e etc) divisies 
8.1  De wedstrijden worden gespeeld in drie speelronden: 
• de 1e speelronde van elke wedstrijd bestaat uit drie doublettenpartijen, 

• de 2e speelronde van elke wedstrijd bestaat uit twee triplettenpartijen, 

• de 3e speelronde van elke wedstrijd bestaat uit drie doublettenpartijen. 
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8.2  De puntentelling per wedstrijd is als volgt: • elke winstpartij levert 1 partijpunt op, in 
één wedstrijd zijn dus 8 partijpunten te verdelen; de eindstand in partijpunten is dus: 8–0, 
7–1, 6–2, of 5–3 (of vice versa), of 4–4; 
• het team dat de meeste partijen wint, wint de wedstrijd. Ook gelijkspel is mogelijk; 

8.3  Puntenverdeling; 
• winst van een wedstrijd levert 2 wedstrijdpunten op,  

• verlies van een wedstrijd 0 wedstrijdpunten; 

• gelijkspel beide teams 1 wedstrijdpunt 

8.4 Rangschikking geschiedt op volgorde van: 
1. Het aantal wedstrijdpunten, 

2. Het saldo van de partijpunten, 

3. Het onderling resultaat (in wedstrijdpunten), 

4. Het onderling saldo (in partijpunten), en5. Het saldo van de in de onderlinge wedstrijden 

gespeelde partijen behaalde punten. 

8.5  Een verenigingsteam dat winnaar wordt  
van een poule in een van de lagere divisies komt in aanmerking voor promotie. 

8.5.1 Promotie is niet verplicht. 

8.5.2 Indien een team niet kan of wil promoveren, gaat het recht van promotie 

naar het team dat als tweede in de betreffende poule is geëindigd. 

8.5.3 Indien ook dat team niet kan of wil promoveren, vervalt het recht op 

promotie voor de betreffende poule. 

8.5.4 Nadat de promoties zijn bepaald en de verenigingen hebben aangegeven 

of zij de hun toekomende plaatsen wensen te gebruiken, degraderen uit 

iedere divisie zoveel teams als nodig is om in het volgend seizoen weer te 

komen tot het vastgestelde aantal deelnemende teams per divisie, zoals 

bedoeld in: art. 1.2. 

8.5.5 In divisies waarin sprake is van meerdere poules worden zo nodig play-

offs gehouden tussen de mogelijke degradanten (teams die de voorlaatste 

plaats in de eindrangschikkingen van de afzonderlijke poules hebben 

behaald), om te bepalen welke van deze teams daadwerkelijk degraderen. 

Deze play-offs vinden plaats volgens een knock-out systeem. De 

competitieleiding bepaalt de speeldata, tijden en plaatsen van deze 

playoffs. 

8.6 De vereniging ontvangt een aandenken voor teams die kampioen zijn 

geworden. 
Alleen van toepassing op landelijke (Top, 2e en 3e divisies) 

8.7 In elke speelronde wordt één equipe aangemerkt als “gemengd”; de 

overige equipes worden “vrije” equipes genoemd. In de gemengde equipe 

dient ten minste één man en één vrouw te zijn opgesteld. In elke 

speelronde spelen de gemengde equipes tegen elkaar. 

Alleen van toepassing op landelijke (Top, 2e en 3e divisies) 
8.8 Het verenigingsteam dat winnaar  

wordt van de topdivisie wordt namens zijn vereniging houder van de titel „Nederlands 
kampioen”. Het ontvangt de wisselbeker waarin de naam van de vereniging gegraveerd 
wordt, en een kampioensbeker als blijvende herinnering. 

8.9 De Nederlands Kampioen neemt deel 

aan de Eurocup in het kalenderjaar van zijn kampioenschap. 
8.10 Een team van een vereniging in de 

tweede, of derde divisie kan niet promoveren naar een divisie waarin deze vereniging al is 
vertegenwoordigd. 
Alleen van toepassing op regionale (4e, 5e, 6e etc.) divisies 
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8.11 De verplichting om gemengde equipes 

tegen elkaar te laten spelen geldt niet in deze divisies. 
Alleen van toepassing op regionale (4e, 5e, 6e etc.) divisies  

8.12 Een team van een vereniging in de vierde  

divisie kan niet promoveren naar de derde divisie als zijn vereniging daar al 
vertegenwoordigd is. 
ARTIKEL 9  ADMINISTRATIEVE TAKEN 
Van toepassing op landelijke (Top, 2e, 3e) en regionale (4e, 5e, 6e etc) divisies 
9.1  Alle administratieve taken worden in een afzonderlijke procedure geregeld. 
9.2  De in 9.1 bedoelde procedure en alle voor de NPC benodigde formulieren worden op 
de website NLPetanque beschikbaar gesteld. 
ARTIKEL 10  SLOTBEPALINGEN 
Van toepassing op landelijke (Top, 2e, 3e) en regionale (4e, 5e, 6e etc) divisies 
10.1  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de competitieleiding 
10.2  Tegen de beslissing van de competitieleiding is geen beroep mogelijk. 
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Bewegen op rustige en ontspannen wijze? 
Uw concentratie verbeteren? 
Nieuwe contacten maken? 
 
Kom boulen bij Les Pointeurs! 
Olympiaweg 2b (achter KV Tempo) 
Er zijn boules beschikbaar op de club. 
Iedere woensdag en zaterdag vanaf 13.00 uur bent u welkom. 
 
Als u nú lid wordt, betaalt u pas vanaf 1 januari 2018 
Contributie. 
 
Zie ook onze website: www.pointeurs.nl 
 
Inlichtingen: secretariaat, tel.: 0172-210569 
 
 

 

http://www.pointeurs.nl/
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ACTIVITEITEN en TOERNOOI-AGENDA 2017 
 
 

dag datum omschrijving spelvorm aanvang 

 
Oktober 2017 

 

zaterdag 07-10 bestuursvergadering  10.00 

zaterdag 07-10 Animatie toernooi mêlee 13.00 

zaterdag 14-10 NPC elders  

zondag 22-10 WCD elders  

zaterdag 28-10 NPC 1team 12.00 

zondag 29-10 Wintertijdtoernooi doublet 10.30 

     

 
November 2017 

 

woensdag 01-11 training  13.00 

vrijdag 03-11 bestuursvergadering  19.30 

zaterdag 04-11 animatietoernooi mêlee 13.00 

woensdag 08-11 najaarsledenvergadering  20.00 

zaterdag 11-11 NPC 2 teams 12.00 

zondag 19-11 Alphens Open Triplette  10.30 

woensdag 22-11 training  13.00 

zaterdag  25-11 NPC 2 teams 12.00 

 
December 2017 

 

zaterdag  02-12 animatietoernooi mêlee 13.00 

zondag 03-12 WCD doublet 10.30 

woensdag 06-12 bestuursvergadering  19.30 

zaterdag 09-12 NPC 1 team 12.00 

zaterdag 16-12 NPC elders  

zondag 17-12 vrijwilligersfeest   

woensdag 20-12 training  13.00 

 
Januari 2018 

 

woensdag 03-01 bestuursvergadering  19.30 

zaterdag 06-01 Animatie/nieuwjaarsreceptie mêlee 13.00 

zaterdag  13-01 NPC 1 team 12.00 

zondag 21-01 wintersextetten teams 10.30 

woensdag 24-01 training  13.00 

zaterdag 27-01 NPC 2 teams 12.00 

zondag 28-01 Intern toernooi doublet 13.00 
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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:     Pegasusstraat 18, 2401 HW 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        Lucia Brouwers       tel. 0172-210569 
          2e secretaris       Hans v.d. Spek       tel. 06-16772050 
          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    Lucia Brouwers       tel. 0172-210569 
          Weekcoördinatoren    Lucia Brouwers       tel. 0172-210569 
                      Corrie Lacourt       tel. 0172-572302 
                      Willeke Stenssen      tel. 0172-792158 
                      Christ Sins         tel. 0172-604521 
          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 


