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De verenigingsgegevens vindt u op de binnenzijde van de kaft. 

 
 
 
Kopij voor het nummer van Maart 2018 s.v.p. inleveren vóór:  

 
 
 

Vrijdag 23 Februari 

 
 
 
 
 
 
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 

       Hub. Schraven 
 
 
Drukwerk:  Gemiva SVG Groep 
         Werklink, Administratiegroep 
         Bleulandweg 1A 
         2803 HG Gouda 
         Telefoon: 0182-575910
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VAN DE VOORZITTER 
 
 
Op zo een moment als dit - achter de computer, werkend aan dit epistel - realiseer ik mij 
weer eens hoe snel de tijd voorbijgaat. Wij zijn weer bijna door een jaar heen. Iets waar ik 
normaliter niet dramatisch over zal doen, u kent mij.  
 
Maar toch, dit jaar verliep wel anders dan andere jaren; In ieder geval voor onze 
vereniging!  
Waar wij in voorgaande jaren vrolijk fluitend over de banen gingen, was dat dit jaar soms 
met een ander gevoel. Ik wil daar verder niet teveel meer bij stilstaan, daar er in de 
afgelopen maanden genoeg over is gezegd en geschreven, maar iets moet mij nog van 
het hart, namelijk mijn slotconclusie. 
 
Dat er (inschattings)fouten zijn gemaakt in de uitvoering van beleid binnen de vereniging, 
waarbij de gevolgen verstrekkend waren, moge ondertussen duidelijk zijn. Gelukkig is wat 
mij betreft alles weer zoveel mogelijk recht getrokken, al zijn er een aantal mensen 
beschadigd uit de strijd gekomen en bepaalde verhoudingen misschien nog niet hersteld.  
 
Er zijn een aantal leden die opgezegd hebben, anderen moeten weer aan elkaar wennen. 
Wat mij persoonlijk verbaasd heeft is dat, welke beslissing er ook genomen werd, 
sommigen zo volhardend in standpunten bleven dat vertrek dan schijnbaar de enige 
uitweg was.  
 
Dat ik mij het bovenstaande nog steeds aantrek, ligt in het verlengde van het falen in het 
bemiddelen en verbinden. Een voorzitter hoort niet alleen de vergaderingen te leiden, 
maar dient ook als behangplaksel.  Dit jaar echter was de muur, het behang en de lijm niet 
op elkaar afgestemd. En, dames en heren, daar kan ik eigenlijk slecht tegen. Noem het 
wat u wilt, maar voor mij voelt de gang van zaken in dit jaar als een persoonlijke misser. 
Mea Culpa! 
 
Zoals eerder opgemerkt lijken de zaken weer rechtgetrokken, maar de verhoudingen nog 
niet (helemaal). In het oktobernummer stond ik hier al even bij stil, maar ik hoop dat ik dit 
nogmaals mag herhalen: Heb een beetje geduld met elkaar en laat een ander in zijn/haar 
waarde. Voorop staat dat een ieder plezier heeft in deelname binnen de vereniging, 
ongeacht waaraan deelgenomen wordt.  
 
Met de gedachte dat wij het ons niet moeten willen veroorloven om zonder respect en 
geduld door het leven te gaan, hoop ik dan ook van harte dat wij in 2018 weer een 
sterkere saamhorigheid zullen kennen. Wat dat betreft is het niet erg dat dit oude jaar snel 
voorbij gaat... 
 
Met dat in gedachten, hoop ik u, namens mijn medebestuursleden en uiteraard ook alle 
andere vrijwilligers, een prachtige tijd te mogen wensen en zie u graag tijdens de 
nieuwjaarsborrel op 6 januari.  
 

Wij wensen u prettige Kerstdagen en een gezond en fantastisch 2018! 
 
 
Peter van Waaij 
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Besluitenlijst bestuursvergadering, gehouden op 3 november 2017 
 
 
▪ Er is besloten dat Lucia voortaan de digitale verzending van het clubblad naar alle 

leden zal verzorgen en dat Hub Schraven het clubblad zal blijven uitdelen aan de 
mensen die het blad in handen krijgen. 

▪ Peter Sloothaak heeft toegezegd deel te gaan nemen aan de commissie 
wedstrijdzaken. 

▪ Op 8 april 2018 vindt het Alphens Open Doubletten toernooi plaats; op 9 juni het Fie 
Belder toernooi en op 19 september het Alphenement. 

▪ Er zal een Zami (zaterdagmiddag) competitietoernooi worden georganiseerd. Dit 
komt in de plaats van de zomercompetitie doubletten. 

▪ De Wouwse Boules uit Rijnsaterwoude spelen bij ons op donderdag 8 maart en wij 
gaan op 12 juli naar de Wouwse Boules. 

▪ Tijdens de Algemene Ledenvergadering in februari 2018 komt er een voorstel van 
het bestuur met betrekking tot de NPC. Dit voorstel zal van tevoren worden 
meegestuurd met de vergaderstukken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



 5 

EURO TOERNOOI 
 
3 maanden onderweg, Mohamud nog steeds aan kop zelfs al is hij op vakantie. Maar de 
competitie volgt op korte afstand. Nog een weekje, of twee, en we hebben een nieuwe 
koploper. 
Hieronder staat de top 30 van de tussenstand (t/m 30 november 2017). 
Voor de digitale lezers: klik hier voor het volledige klassement (in Excel). 
 
Euro toernooi, tussenstand seizoen 2017-2018 
13 wedstrijden gespeeld, beste 7 tellen 
 

 
Naam Aanwezig Punten 1 

Gewonnen 
partijen 2 

1 Mohamud Mohamed Ali 8 33,74 uit 7 3,00 (2,75) 

2 Bart Stokhuijzen 11 32,48 uit 7 2,57 (2,09) 

3 Ernest Joosen 13 31,1 uit 7 2,29 (1,77) 

4 Herman van Beek 12 31,03 uit 7 2,29 (1,75) 

5 Serðo Verbanac 11 30,73 uit 7 2,43 (1,91) 

6 Erik Vorstenbosch 12 30,52 uit 7 2,29 (1,83) 

7 Cees de Heij 9 30,27 uit 7 2,57 (2,44) 

8 Jan van Lienden 10 29,82 uit 7 2,43 (2,00) 

9 Jan van Leijden 12 29,79 uit 7 2,14 (1,67) 

10 Jan Rienstra 12 29,4 uit 7 2,14 (1,58) 

11 Veroni van Haastert 13 28,83 uit 7 2,00 (1,46) 

12 Harry Dubbeldeman 10 28,31 uit 7 2,29 (1,90) 

13 Pnella van Beek 12 27,23 uit 7 2,00 (1,42) 

14 Bert Remmerswaal 10 27,19 uit 7 2,14 (1,80) 

15 Gerie Vonk 12 26,32 uit 7 1,86 (1,42) 

16 Jan van Haastert 11 25,47 uit 7 1,86 (1,45) 

17 Cees Sip 13 25,35 uit 7 1,57 (1,23) 

18 Arna vd Weteringh 11 25,05 uit 7 1,86 (1,27) 

19 Theo Gijtenbeek 11 24,96 uit 7 1,86 (1,45) 

20 Adrie de Maijer 13 24,51 uit 7 1,57 (1,00) 

21 Wil van Lokven 7 24,37 uit 7 2,14 (2,14) 

22 Hans van der Spek 12 24,24 uit 7 1,71 (1,17) 

23 Hub Schraven 11 24,08 uit 7 1,71 (1,18) 

24 Henk Lacourt 10 23,95 uit 7 1,71 (1,40) 

25 Hannie van Lienden 11 23,84 uit 7 1,71 (1,36) 

26 Peter Sloothaak 8 23,83 uit 7 2,00 (1,88) 

27 Klaas Vonk 10 22,56 uit 7 1,57 (1,20) 

28 Gerard Koreman 10 22,02 uit 7 1,57 (1,10) 

29 Tineke Walvis 10 21,72 uit 7 1,57 (1,20) 

30 Corrie Lacourt 10 21,54 uit 7 1,57 (1,40) 
 

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/Klassement2017-2018.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 (in menu “Competities”). 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     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.pointeurs.nl/lp/?p=4770
mailto:lp.eurotoernooi@xs4all.nl
http://www.deechteschoenmaker.nl/
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Onderwerp: ZaMi 2018      Hoogvliet, 25-11-2017 
 
Beste wedstrijdsecretaris 
De ZaMi een Zaterdag Middag competitie die vrij populair was en is in de voormalige 
afdeling 11 is een verenigingscompetitie voor viertallen die ook in 2018 georganiseerd 
wordt. 
Het Districtsteam van District West wil proberen deze competitie  naar het gehele District 
West uit te breiden.  
In opzet blijft de competitie hetzelfde, dat wil zeggen: 5 competitiedagen waarop steeds 
een ontmoeting tussen twee verenigingsteams wordt gespeeld; deze ontmoeting bestaat 
uit 3 speelronden, te weten:  1e triplette en tête-à-tête, 2e doublette en doublette, 3e 
wederom triplette  en tête-à-tête.  
De competitie werd gespeeld in 6 poules à 6 teams met promotie en degradatie,. Het is de 
bedoeling naar een piramidale competitie te gaan, maar hoe dat moet is mede afhankelijk 
van het aantal nieuwe teams uit het district. In eerste instantie willen we in 2018 starten 
met de 5 eerste poules zoals deze in 2017 na de competitie ingedeeld zijn. Daarnaast 
maken we nieuwe poules waarin alle teams van verenigingen die nog niet aan de 
competitie hebben meegedaan worden ingedeeld.   
De data voor de ZAMI zijn: 

 Zaterdag 21 april 2018 

 Zaterdag   5 mei 2018 

 Zaterdag 19 mei 2018 

 Zaterdag   2 juni 2018 

 Zaterdag 16 juni 2018 

De eerste 4 dagen worden de teams ingedeeld bij verschillende meespelende 
verenigingen maar de laatste dag spelen alle teams bij PV Gouda. 
Dit is om dat we alle prijswinnaars bij elkaar willen hebben voor de prijsuitreiking. 
De inschrijvingskosten zijn € 20 per team. 
Als organisatie wilden we af van de papierrompslomp met equipewijzigingsformulieren en 
wedstrijdformulieren  die per post opgestuurd moesten worden, die meer werk voor ons 
opleverde, en vertragend werkte.   
Dit heeft geleidt tot het besluit om de vaste teamsamenstelling los te laten, zodat er ook 
geen equipewijzigingsformulier meer nodig is. Elke vereniging geeft aan met hoeveel 
teams er meegespeeld gaat worden en geeft voor elk team een contactpersoon cq. 
teamcaptain op. 
 
Deze opgaven dienen voor 1 februari binnen te zijn en alleen via wedstrijd-
west@njbb.nl  
Het team is verder vrij in de keus van spelers voor elke competitieronde met de restrictie, 
dat als een speler 2x heeft deelgenomen in een team, uitkomend in een bepaalde klasse, 
niet meer uitgekomen kan worden voor een team in dezelfde of lagere klasse.  
Verder gaan we met 2 wedstrijdformulieren werken t.w. een opstellings- en 
wedstrijdformulier en een digitaal wedstrijdformulier. 

mailto:wedstrijd-west@njbb.nl
mailto:wedstrijd-west@njbb.nl
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Het opstellings- en wedstrijdformulier gebruiken we op de competitiedag zelf en met het 
digitale wedstrijdformulier worden de uitslagen doorgegeven aan de competitieleiding. 
Hoe dit allemaal werkt kunt u lezen in artikel 7 van het vernieuwde ZaMi-reglement. De 
werkwijze lijkt veel op die van de NPC 
Wij vragen de wedstrijdsecretarissen en teamleiders hier goede nota van te nemen, zodat 
we op de competitiedag zelf niet voor verrassingen komen te staan. 
Bijgaand zenden wij u: 

 het vernieuwde ZAMI-reglement 

 
Met vriendelijke groeten, 
Namens de wedstrijdcommissie van District West 
Louis van der Horst 
 

 

 
 

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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ZATERDAGMIDDAG COMPETITIE 

(ZaMi) 
DISTRICT-WEST 

  
REGLEMENT  22 november 2017 

 
Vastgesteld door het districtsteam van de NJBB- District-West op (..)  2017 

In werking tredend 1 april 2018 
Voor zover in dit reglement niet anders is bepaald, 

 zijn de bepalingen van het toernooireglement petanque van toepassing. 
 
 

ARTIKEL 1  - INLEIDING   

1.1. De zaterdagmiddag competitie (verder te noemen de ZaMi) wordt jaarlijks gespeeld in de 
periode 1 april t/m 30 september.  

1.1.1.  Totaal wordt er op vijf zaterdagmiddagen gespeeld 
1.1.2.        Jaarlijks wordt tevens een reserve dag(deel) ingepland, waarop als gevolg.. van niet 

voorzienbare omstandigheden niet gespeelde partijen worden ingehaald. 
1.1.3.  De ZaMi wordt gespeeld op één of meer locatie(s), die door de wedstrijdcommissie van de 

NJBB-District West wordt(en) toegewezen. 
1.2. ZaMi wordt gespeeld in klassen waarvan de hoogste klasse de eerste klasse is.  
1.3. In elke klasse spelen zes teams. In de laagste en voor laagste klasse zijn afwijkingen 

toegestaan. 
1.4. Een team bestaat uit vier (4) leden van dezelfde vereniging inclusief een teamleider.  
1.5. De deelnemers worden in dit reglement gezamenlijk aangeduid als team. 

 
 

ARTIKEL 2  -  TOEGANKELIJKHEID 

2.1.  De ZaMi staat open voor leden van verenigingen, die zijn aangesloten bij het district west van 
de NJBB. 

2.2.  Jaarlijks dienen de verenigingen uiterlijk voor 1 februari een bindende opgave te doen van het 
aantal deelnemende teams met de naam, telefoonnummer. en emailadres van de 
teamcaptains. 

2.3.  Elk team vertegenwoordigt een vereniging en bestaat in zijn geheel uit houders van een W- of 
J-licentie bij die vereniging. 

2.4.  Deelnemers dienen hun licentie bij zich te dragen. Het niet kunnen tonen van de licentie leidt tot  
uitsluiting van deelname aan de wedstrijd van die competitiedag. 

2.5.               Om op een competitiedag speelgerechtigd te zijn dient een team uit minimaal drie (3) spelers te 
bestaan. 
 

 
ARTIKEL 3 - DEELNEMERS 

3.1. De ZAMI kent geen invallers en vervangers, als bedoeld in het toernooireglement petanque. 
Artikel 30 van het toernooireglement petanque is niet van toepassing.  

3.2. Een team bestaat uit vier deelnemers 
3.3. Een team wijst een teamleider aan die zich als zodanig meldt bij de 

wedstrijdleider/scheidsrechter voorafgaand aan de wedstrijd.  
3.4. Tijdens een seizoen kan een licentiehouder namens slechts één vereniging aan de ZAMI 

deelnemen. 
3.5. Spelers die aan ten minste één speelronde hebben deelgenomen worden gezien als deelnemer 

aan de wedstrijd.  
3.6. Indien van een vereniging meer teams aan de ZAMI deelnemen, mag een licentiehouder die 

twee maal of vaker in hetzelfde team heeft deelgenomen aan een wedstrijd niet meer uitkomen 
voor een ander team in dezelfde of een lagere klasse. 

3.7. Bij iedere overtreding van deze regels wordt de uitslag van de wedstrijd waaraan de speler die 
de overtreding beging deelnam gewijzigd in een 0-6 verlies voor dat team. Voor de zes 
afzonderlijke partijen wordt een uitslag van 6-13 genoteerd. 
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3.8. Bij herhaalde overtreding van deze regels kan de wedstrijdcommissie van  de NJBB-District 
West besluiten tot diskwalificatie van het betreffende team en de daarbij horende sancties zoals 
beschreven in artikel 10.  
 

ARTIKEL 4 – LOTING 
 

4.1. Het speelschema van de in een klasse ingedeelde teams geschiedt door middel van loting 
voorafgaande aan de eerste competitiedag en geschiedt onder auspiciën van de 
wedstrijdcommissie van de NJBB-District West.  

4.2. Indien teams van dezelfde vereniging in één klasse zijn ingedeeld, dienen deze teams op de 
eerste competitiedag tegen elkaar uit te komen. Indien dit niet mogelijk is dan dienen deze 
teams op een zo vroeg mogelijk moment in de competitie tegen elkaar uit te komen. 

 
ARTIKEL 5 – WEDSTRIJDSYSTEMEN 

5.1. Het wedstrijdsysteem voor de ZaMi is gebaseerd op een halve competitie  
5.1.1. Per competitiedag wordt één wedstrijd bestaande uit drie speelronden gespeeld. 
5.1.2. Een speelronde bestaat uit twee (2) partijen. 
5.2. Vóór aanvang van de wedstrijd formeert elk team uit zijn midden: 
5.2.1. Een triplet (A) en een tête-à-têtedeelnemer (B) voor de eerste speelronde;  
5.2.2. Twee doubletten (C & D) voor de tweede wedstrijdronde; 
5.2.3. Een triplet (E) en een tête-à-têtedeelnemer (F) voor de derde wedstrijdronde. 
5.3. De deelnemer die in de derde ronde een tête-à-tête speelt mag niet al in de eerste ronde een 

tête-à-tête hebben gespeeld. 
5.4. De totale formatie van de drie wedstrijdrondes wordt voor aanvang van de eerste 

wedstrijdronde door de teamleider in zijn geheel  vastgelegd op het wedstrijdformulier. 
5.5. In de eerste wedstrijdronde spelen: 
5.5.1. Het triplette (A) tegen het triplet (A) van de tegenstander en 
5.5.2. de tête-à-tête deelnemer (B) tegen de tête-à-tête deelnemer (B) van de tegenstander; 
5.6. In de tweede wedstrijdronde spelen: 
5.6.1. Het doublette (C) tegen het doublette (C) van de tegenstander en 
5.6.2. het doublette (D) tegen het doublette (D) van de tegenstander; 
5.7. In de derde wedstrijdronde spelen: 
5.7.1. Het triplette (E) tegen het triplette (E) van de tegenstander en 
5.7.2. de tête-à-tête deelnemer (F) tegen de tête-à-tête deelnemer (F) van de tegenstander; 
 
 
ARTIKEL 6 - VERWERKING RESULTATEN 

6.1. Iedere gewonnen partij levert het team 1 partijpunt op. Na afloop van de wedstrijd kan de              
uitslag variëren van 6-0 tot 0-6. 

6.2. Voor een gewonnen wedstrijd (meer dan 3 partijen gewonnen) worden 2 competitiepunten 
toegekend. 

6.2.1. Voor een gelijke stand 3-3 wordt 1 competitiepunt aan elk team toegekend. 
6.2.2. Bepalend voor de eindrangschikking in de klasse is het aantal behaalde competitiepunten na de 

vijfde wedstrijd. 
6.2.3. Vervolgens bij gelijke stand: 
6.2.3.1.         -het aantal gewonnen partijen; 
6.2.3.2.         -het totaal saldo; 
6.2.3.3.         -het onderlinge resultaat; 
6.2.3.4.         -het onderlinge saldo. 
6.2.3.4.1. Als ook dat laatste gelijk is, wordt er een barragepartij gespeeld. De teamleiders formeren een 

triplet die de barragepartij spelen tot 7 punten.
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ARTIKEL 7 - TAKEN EN PLICHTEN  

                     ONTVANGENDE VERENIGING: 

7.1. De organisatie van de wedstrijdleiding berust bij de vereniging, waar de competitiedag wordt 
gespeeld. Zij draagt zorg voor een scheidsrechter en licentiecontrole aan de hand van de door 
de teamleider ingevulde opstellings- en wedstrijdformulier.  

7.2. Het speelschema dient digitaal te worden gedownload van de site van de NJBB-District-West. 
7.3. Na afloop wordt een rapportageformulier met de eventuele bijzonderheden ingevuld en digitaal 

verzonden aan de wedstrijdcommissie van  de NJBB-District West 
 
TEAMLEIDER: 

7.4. De teamleider draagt er zorg voor dat voorafgaande aan de competitiedag het opstellings- en 
wedstrijdformulier is gedownload van de site van de NJBB-District West, vervolgens is ingevuld 
met de gevraagde gegevens en de samenstelling van de equipes voor de diverse partijen in de 
drie wedstrijdrondes, voorafgaande aan de eerste wedstrijdronde. Na invulling overhandigt hij 
dat aan de wedstrijdleiding van de ontvangende vereniging. 

7.5. De teamleider meldt zich voorafgaande aan de wedstrijd met de licenties van de spelers en het 
ingevulde opstellings- en wedstrijdformulier bij de wedstrijdleiding .  

7.6. Na controle door de wedstrijdleiding en voorafgaand aan de eerste wedstrijdronde nemen de 
beide teamleiders de gegevens van elkaar over op hun eigen opstellings- en wedstrijdformulier. 

7.7. De teamleider is verantwoordelijk voor het correct invullen van dit formulier. 
7.8. Onmiddellijk na afloop van de laatst gespeelde wedstrijdronde dienen de beide opstellings- en 

wedstrijdformulieren door beide teamleiders voor akkoord te worden ondertekend. 
7.9. Elke teamleider neemt na afloop van de wedstrijd de gegevens van het getekende opstellings- 

en wedstrijdformulier over op het digitale wedstrijdformulier (separaat te downloaden van de site 
van de NJBB-District West) en verzend dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 
maandagmorgen 08.00 uur, naar de administrateurs voor de ZAMI t.w. Richard Vielvoijé 

(richardvielvoije750@gmail.com)  en Louis van der Horst (wedstrijd-west@njbb.nl)   

7.10. Het ondertekende opstellings- en wedstrijdformulier dient door de vereniging te worden 
gearchiveerd en minimaal 1 jaar bewaard.  

 

ARTIKEL 8 - UNIFORME KLEDING 

8.1. Alle spelers die behoren tot dezelfde equipe gaan, conform artikel 33 van het 
Toernooireglement Petanque (TRP), uniform gekleed. 

 
ARTIKEL 9 - PROMOTIE / DEGRADATIE 

9.1. Het team dat in de 1e klasse op de eerste plaats eindigt is districtskampioen van ZaMi – NJBB 
District West. 

9.2. De teams die in de overige klassen op de 1e en 2e plaats zijn geëindigd promoveren 
automatisch naar de naast hogere klasse. 

9.3. De teams die op de laatste en voorlaatste plaats zijn geëindigd degraderen automatisch naar 
de naast lagere klasse m.u.v. de teams in de laagste klasse. 

 

ARTIKEL 10  - SLOTBEPALINGEN 
10.1. Op deze competitie zijn het reglement voor de Petanquesport en het Toernooireglement 

Petanque               van de NJBB van toepassing tenzij er in dit reglement vanaf is geweken. 
10.2. Indien een team wordt teruggetrokken of niet op komt dagen wordt dit van verdere deelname 

aan               de competitie uitgesloten. 
10.2.1. Alle door dit team gespeelde partijen worden als niet gespeeld beschouwd. 
10.2.2. Dit team wordt teruggeplaatst naar de laatste plaats in de eindrangschikking van de bewuste 

klasse.  
10.2.3. Het districtsteam kan daarvan aangifte doen bij de tuchtcollege van de NJBB. 
10.3. In overige gevallen waarin dit reglement niet is voorzien, beslist de wedstrijdcommissie van 

District West 
 
                  0-0-0-0-0-0-0 

mailto:richardvielvoije750@gmail.com
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               Sterrenlaan 168    
               2405  BC Alphen    
    

               Tel:    0172 -445600       
               Fax:   0172 -244128       
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WINTERTIJDTOERNOOI 29 OKTOBER 2017 

 
 
Voor zover ik weet heeft de overgang naar de wintertijd niet voor problemen gezorgd want 
we konden keurig op tijd beginnen. 
 
We begonnen met twee voorrondes om tot een indeling in twee poules te komen. Deze 
werden op tijd gespeeld, op 50 minuten, en dus niet tot de 13 punt. 
Na het signaal diende je de mêne uit te spelen met aansluitend nog een laatste mêne. 
Daarna ging de strijd verder in twee poules. 
 
Er waren weer veel goede teams aan de start verschenen. Ondanks dat we beseften dat 
we feitelijk in de A-poule niets te zoeken hadden gingen we er uiteraard wel voor, een 
kwestie van “sportieve plicht”. Ook de goede teams hebben recht op zoveel mogelijk 
weerstand! Dus of we uiteindelijk in de de A-poule terecht zouden komen was meer een 
kwestie van de loting voor de voorronde. 
 
In de voorrondes stonden we bij een van de wedstrijden 4 punten voor maar na het 
fluitsignaal ging het alsnog fout. We gooiden die mêne heel slecht waardoor Michiel en 
Bart er alsnog met de winst [+1] vandoor gingen. 
Wel bleven we in de A-poule op basis van 1 gewonnen en 1 verloren partij en een redelijk 
saldo. 
De rest laat zich voorspellen: na 2 partijen konden we al naar huis.  
 
Ik ben nog wel terug gekomen in verband met een klus voor de kantine.  
Daardoor heb ik nog wel de finale gezien. Een mooie partij die er in eerste instantie goed 
uitzag voor Peter en Theo, maar later kantelde de wedstrijd alsnog naar Geoffrey en Kees. 
 
Iets verderop staat de ranglijst die door Wedstrijdleider Erik is aangeleverd. 
Na een lange werkdag kon Erik om 19:45 het Wintertijdtoernooi afsluiten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Erik 
bedankt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Foto 

 Theo Gijtenbeek] 
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UITSLAG WINTERTIJDTOERNOOI 29 oktober 2017 
 
 
Poule A 

# Team 
  1 Geoffrey van Koppenhagen / Kees Koogje 

2 Peter Johan Ugen / Theo Wansink 
3 Norman de Wever / André Woertman 
4 Bart Stokhuijzen / Michiel Stoop 
5-8 Teun van Oijen / Herman Soppe 
5-8 Aart den Boon / Bert Duits 
5-8 Esmee Bos-Rakers / Bas van Slooten 
5-8 Rob Torremans / Trudy Torremans 
9-10 JP Brands / Marco Eveleens 
9-10 Teus van der Tonnekreek / Jaap Kivits 
11-12 Bart Kouveld / Bas Diemel 
11-12 Jaco de Haan / Juup Visser 
13-16 Dirk Mulder / Jan Mulder 
13-16 Astrid de Wever / Mary Woertman 
13-16 Gerrit Matze / Anneke Matze 
13-16 Arna vd Weteringh / Hub Schraven 
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[Foto’s einduitslag: Hub.] 
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Poule B 

# Team Winst Saldo 

1 Gerrit Staarthof / Toke Staarthof 3 19 
2 Louis van der Horst / Rinus Petersen 3 17 
3 Jan van der Voort / Rita Baljet 2 14 
4 Herman de Roo / Margriet de Roo 2 8 
5 Bert Visser / Gerrit Betjes 2 6 
6 Erik Baljet / Hannie Schrammeijer 1 -2 
7-8 Hans van der Spek / Gerard Koreman 1 -8 
7-8 Janis Crama / Toni van Wezenberg 1 -8 
9 Hannie van Lienden / Jan van Lienden 0 -25 

 
 
 

    
 
 
 

    
 

[Foto’s Theo Gijtenbeek] 
Hub. 
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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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JEU DE BOULES IN DE MIDDELEEUWEN 
 
 
Wat de ontwikkeling van het jeu de boules betreft, weten we over de beginperiode van de 
middeleeuwen vrij weinig, hetgeen niet verwonderlijk is gezien alle onrust in deze tijd. In 
de 1Oe en 11e eeuw brak er een wat rustiger tijd aan en was er in Europa meer ruimte 
voor sociale en culturele ontwikkeling. Uit deze periode kennen we verscheidene 
handschriften die ons een schat aan informatie leveren. 

 
Niet alleen door de 
geschreven teksten, 
maar ook door de 
talrijke illustraties, 
waaronder 
randversieringen, 
zijn ze van grote 
documentaire 
waarde. Die 
versieringen geven 
een mooi beeld van 
het dagelijks leven in 
die tijd. 

Spel en vermaak waren daarbij geliefkoosde thema's. Prachtige afbeeldingen van 
bolspelers zijn in verschillende bibliotheken en musea te bewonderen. 
 
Een andere belangrijke bron uit die tijd waaruit we informatie kunnen putten, zijn de 
zogenaamde genadebrieven. Een genadebrief is een verzoekschrift aan de vorst in de 
hoop gratie of strafvermindering te krijgen. Het was de gewoonte in een genadebrief het 
voorval waarover het ging tot in de kleinste details uiteen te zetten. Uit deze documenten 
blijkt dat balspelen een belangrijke rol vervulden in het dagelijks leven. Balspelen en 
spelen in het algemeen kunnen soms leiden tot hevige ruzies en discussies. Uit de periode 
1370 tot 1570 zijn ons dan ook een aantal genadebrieven bekend (bijna 1300 uit Frankrijk 
en Vlaanderen), waarin staat dat lieden in het gevang terechtgekomen waren, omdat het 
balspel uit de hand was gelopen en er stevige ruzies waren ontstaan, soms zelfs met 
dodelijke afloop.  
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Het feit dat men weddenschappen afsloot, zal zeker van invloed zijn geweest. In Vlaamse 
genadebrieven, 90 in het totaal, gericht aan de hertogen van Henegouwen, springen er 
twee balspelen uit: het bolspel (25x) en het kaatsspel (1 7x). Van de overige spelen wordt 
het dobbelen het vaakst genoemd (18x). Met name wanneer er sprake was van geld als 
inzet ontstonden er ruzies. In feite was het spelen van kansspelen, “alle waar men gelt 
mede verliest”, verboden, behalve wanneer er gespeeld werd om “geen gelt, of om den 
wijn, of om een bancket”. Volgens deze brieven was er echter nooit sprake van grote 
bedragen, immers de balspelen waren een tijdverdrijf van de gewone man. 
 
Een tweede reden waarom de zaken wel eens uit de hand liepen, zou wel eens zijn 
oorzaak kunnen vinden in het feit dat er gespeeld werd bij de plaatselijke herberg, 
taveerne, tapperij oftewel de kroeg. Het spel en het gebruik van drank hoorden ook toen al 
gewoon bij elkaar. Bij de meeste herbergen was genoeg ruimte voor de nodige 
speelterreinen. Een dakje of een luifel was soms al voldoende om er een baan onder aan 
te leggen. 
 
Op schilderijen en gravures, zoals die van van Ostade, Moitte en Steelinck is dit mooi te 
zien. 
 
Met toestemming overgenomen uit het boek: 
Jeu de Boule- een document voor de liefhebber. 
Van: Henk & Anne Martine Reesink 
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INTERVIEUW met KEES BOER d.d. 23 november 2017 
 
 
Op donderdagmorgen om 10.30 uur werd ik door Kees ontvangen met een lekker kopje 
koffie. Na wat clubzaken met elkaar besproken te hebben, staken we van wal met dit 
interview. 
Kees is een geboren en getogen Amsterdammer, getuige het Amsterdammertje in de tuin. 
Nadat hij met Jeanne (uit Den Haag afkomstig) getrouwd was, heeft hij 11 sollicitaties uit 
doen gaan naar plaatsen buiten Amsterdam waar minder woningnood was. Uiteindelijk is 
hij in 1958 in Alphen aan den Rijn terechtgekomen. 
Zijn eerste huis in Alphen was een flat in de Paulus Potterlaan vlakbij de Julianabrug. 
Kees ging gymnastieklessen geven op de christelijke ULO en 11(!...) christelijke 
basisscholen.  
Hoe deed Kees dat? Een auto had hij nog niet, maar de Solex bracht uitkomst. 
Hij croste van oost naar west en van noord naar zuid door Alphen heen. Gelukkig was 
Alphen nog niet zo groot. De Baronie lag nog midden in het weiland. 
 
Voordat Kees ging boulen heeft hij in Amsterdam gehonkbald bij ABC en gevolleybald bij 
AMVJ. 
In Alphen bleef het bij volleyballen met collega’s en niet meer in clubverband. 
Al gauw nadat Kees en Jeanne woonruimte hadden gevonden zijn er twee kinderen 
geboren, t.w. een zoon en een dochter en inmiddels zijn er ook vier kleinkinderen. 
Uiteindelijk kwam hij alleen nog op de MAVO in de Anna van Burenlaan te werken. 
De laatste 11 jaar van zijn werkzame leven was Kees adjunct-directeur van die MAVO. 
 
Na zijn pensionering in 1993 kwam hij via Egbert Boer in aanraking met jeu de boules. 
Les Pointeurs speelde toen nog in het Zegerslootgebied achter Amigo. Er lagen een paar 
banen en er was een schuilhutje. Voor het toilet moest men naar Roggeveen. 
De club telde toen ongeveer 70 leden. 
Veel clubs hadden niet veel meer dan bovengenoemde als accommodatie, wat betekende, 
dat je altijd alles zelf meenam: stoelen, drinken en eten. 
Alleen PUK in Haarlem had meer mogelijkheden en zelfs een hal, waardoor vele 
activiteiten daar werden gespeeld.  
Kees speelde competitie en veel toernooien, soms wel twee in een week! 
 
In 1993 heeft Carel Textor Kees gevraagd om secretaris te worden. 
Suzanne Heikoop was penningmeester en Norman de Wever wedstrijdsecretaris. 
Als lid van de bouwcommissie heeft hij 6 jaar lang geijverd voor het verkrijgen van een 
bouwvergunning voor ons boulodrome. Eindelijk gaf een bevriende wethouder aan, dat hij 
nog een half jaartje geduld moest hebben en dat is uitgekomen en was de vergunning een 
feit. Er kon met de bouw begonnen worden. Het bouwen heeft twee jaar geduurd, want er 
is heel veel zelfwerkzaamheid aan te pas gekomen. 
Tot op heden is Kees bestuurslid en in 2014 is hij tot erelid benoemd. 
Hij heeft in 2012 het secretariaat overgedragen aan Hans van der Spek en nu is hij vice-
voorzitter en behartigt samen met Hans recreatiezaken. 
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In 2007 is Jeanne, Kees’ vrouw overleden. 
Echter, 7 jaar na haar overlijden kwam toch de liefde weer op zijn pad. Na afloop van een 
animatietoernooi had hij geen zin om te koken en vroeg hij Sophie Smolenaars, toevallig 
ook 7 jaar weduwe, mee uit eten. Zij is daarna niet meer weggegaan. 
Helaas duurde hun geluk slechts drie jaar, want Sophie overleed vorig jaar geheel 
onverwacht. 
 

 
 
Al jaren lang organiseert Kees het animatietoernooi, een heel populaire activiteit. 
Oorspronkelijk is dit toernooi bedoeld voor diegenen die nooit buiten de deur een toernooi 
spelen, maar vele anderen vinden het kennelijk erg gezellig om op de eerste zaterdag van 
de maand mee te doen. 
Kees is inmiddels 24 jaar lid en hij hoopt nog vele jaren lid te blijven en zijn steentje te 
kunnen bijdragen aan activiteiten bij Les Pointeurs. 
 
Tineke 
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ACTIVITEITEN en TOERNOOI-AGENDA 2017/2018 
 
 

dag datum omschrijving spelvorm aanvang 

 
 

 
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  13.30 

 
Januari 2018 

 

woensdag 03-01 training  13.00 

zaterdag 06-01 Animatie/nieuwjaarsreceptie mêlee 13.00 

zaterdag  13-01 NPC 1 team 12.00 

woensdag 17-01 bestuursvergadering  19.30 

zondag 21-01 wintersextetten 8 teams 10.30 

zaterdag 27-01 NPC 2 teams 12.00 

zondag 28-01 zondagmiddagtoernooi doublet 13.00 

 
Februari 2018 

 

zaterdag 03-02 animatietoernooi mêlee 13.00 

maandag 05-02 training  19.30 

woensdag 07-02 bestuursvergadering  19.30 

zaterdag  17-02 NPC 2 teams 12.00 

zondag 18-02 zondagmiddagtoernooi doublet 13.00 

zaterdag  24-02 NPC 1 team 12.00 

woensdag 28-02 Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering  20.00 

 
Maart 2018 

 

zaterdag 03-03 animatietoernooi mêlee 13.00 

woensdag 07-03 bestuursvergadering  19.30 

donderdag 08-03 Ontmoeting met Wouwse Boules mêlee 13.00 

zaterdag 10-03 NPC 1 team 12.00 

zaterdag 24-03 NPC 2 teams 12.00 

maandag 26-03 training  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 onder nummer 40447259 
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           Tineke Walvis       tel. 0172-419469 
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 
                      Peter Sloothaak       tel. 0172-430872 
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:      € 95,50   € 90,50  per kalenderjaar 
          Clubkaarthouders:      € 85,50   € 80,50  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 

 


