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De verenigingsgegevens vindt u op de binnenzijde van de kaft. 

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

 
 
 

Vrijdag 15 juni 

 
 
 
 
 
 
Hebt u een bijdrage klaar, vóór de kopij-datum, dan wil ik die graag eerder hebben zodat ik 

het redactiewerk kan spreiden!  

 
In de maand juni zit ik Frankrijk, maar ik wil wel wat avonduren spenderen aan 

redaktiewerk, DUS!!!!!!!!!. 
 
 
 
 
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 en illustraties:  foto kaft ? 

            Cartoons: Gerrie Verhoog 

            Ongeveer toernooi: Hub. Schraven [Toestel Erik] 

           Zondag- animatie: Theo Gijtenbeek 
 
 
 
 
Drukwerk:  Gemiva SVG Groep 
         Werklink, Administratiegroep 
         Bleulandweg 1A 
         2803 HG Gouda 
       Telefoon: 0182-575910
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VAN DE VOORZITTER 
 
 
Op het moment dat u dit leest, zal er misschien al wel weer buiten gebould worden.. 
Althans, op het moment dat ik dit schrijf lijken de vooruitzichten voor de komende 
dagen/weken erg goed. Gewoon pétanque gaan spelen waar het eigenlijk hoort: buiten, bij 
voorkeur in de zon! 
 
Het zal in ieder geval een groot aantal mensen goed doen, frisse lucht en natuurlijk licht.. 
De kou en griep voorbij. Een vriendelijker beeld, lichter, zonniger, groenere omgeving. 
Zoals u wellicht door zult hebben, ben ik de kou en de grijze dagen behoorlijk zat. Laat de 
zomer maar komen! 
 
Misschien is die verandering van onze eigen omgeving ook een reden om een verandering 
in onze vereniging door te voeren. En dan heb ik het niet over een beperking van roken op 
het terras, waar ook al actie op ondernomen wordt door specifieke tafels als rookvrije 
ruimte aan te merken. Ik bedoel meer een verandering in de onderlinge verhoudingen. 
 
In de afgelopen maanden leek er weliswaar een verbetering in de sfeer waarneembaar, 
maar er blijkt toch nog steeds het één en ander te borrelen. Natuurlijk hoeft niet iedereen 
vriendjes met ieder ander te zijn, maar dames en heren, u wilt toch ook gewoon in een 
prettige sfeer met elkaar een partijtje kunnen boulen? En dan doet u naderhand borrelen 
op een andere manier, niet noodzakelijkerwijs met de andere spelers uit een partij.  
 
Wellicht vraagt u zich af waarom ik dit op deze pagina publiceer.. Ik weet dat het overgrote 
gedeelte van de leden zich de pret niet laat ontnemen en misschien niet eens alles 
meekrijgt. Toch kan er een spanning waarneembaar zijn, iets waar we van af willen!  
 
Zie bovenstaande als een oproep aan iedereen die zich op de één of andere manier 
betrokken voelt bij een duidelijke wrijving tussen enkele leden. Ik hoop dat het 
onderliggende geschil als volwassenen onderling op te lossen valt. Valt er echter onderling 
toch niet uit te komen, dan blijf ik uiteraard bereid om elk gesprek aan te gaan, maar wel 
zonder voorwaarden en met alle betrokkenen om de tafel! 
 
Ondertussen kent u mij bijna niet meer van gezicht, maar alleen nog van naam.. Ergens 
schijnt dit in het besturen van verenigingen te sluipen; De aanwezigheid gaat zich dan 
meer en meer beperken tot de bestuurlijke taak, terwijl het deelnemen aan activiteiten 
binnen de vereniging steeds minder wordt. Nu had ik u gelukkig al enige tijd geleden op de 
hoogte gebracht van mijn verminderde aanwezigheid door andere bezigheden, maar in de 
afgelopen tijd was het wel zeer beperkt!  
 
Eerlijk gezegd hoop ik binnenkort, voor het eerst sinds ruim een jaar, weer eens een boule 
of wat te komen gooien. Stel ik mij eerst wel even aan u voor.. 
 
Ik wens u een zonnig, gezellig en vooral ook sportief voorjaar toe! 
 
 
 
 
Peter van Waaij 
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Besluitenlijst bestuursvergadering, gehouden op 6 december 2017 
 
 
▪ Er zal een nieuwe 3-delige clubfolder, met foto, gemaakt worden. 
▪ Aan de leden van de Wouwse Boules in Rijnsaterwoude zal een apart lidmaatschap 

worden aangeboden als zij bij ons in de wintertijd in de hal willen komen spelen. 
▪ Een notitie inzake NPC-beleid wordt meegestuurd met de stukken voor de 

ledenvergadering in het voorjaar. 
▪ In plaats van een clubkampioenschap tripletten zal er een kwintetten toernooi 

georganiseerd worden. 
▪ Erik Vorstenbosch gaat een clubkampioenschap doubletten in gang zetten. 
▪ De training van Henk Lacourt op de woensdagmiddag gaat verplaatst worden naar 

de maandagavond. 
▪ Het animatietoernooi in april 2018 wordt verzet van 7 april naar 14 april en die van 5 

mei gaat naar 12 mei. 
▪ Het jaarfeest dat gehouden zou worden op 8 september, wordt verplaatst naar 15 

september. 
▪ De fietsenrekken zullen nog worden aangepast, zodat iedereen zijn/haar fiets erin 

kan zetten. 
▪ Er zal een bord worden gemaakt met de tekst EIGEN TERREIN, zodat er geen 

auto’s meer geparkeerd staan die hier niet thuishoren. 
▪ Er zal een inventarisatie worden gemaakt van de sleutels die in omloop zijn. 
▪ Het volgende Pointeursnieuws komt begin januari 2018 uit. Hierin zullen de 

uitnodiging en stukken voor de voorjaarsvergadering worden opgenomen. 
 
 
 
 
Besluitenlijst bestuursvergadering d.d. 22 januari 2018 
 
 
▪ Gerard Koreman zal een bordje plaatsen bij het hek van het parkeerterrein met de 

tekst: EIGEN TERREIN, zodat het voor buitenstaanders duidelijk is, dat zij niet op 
ons terrein mogen parkeren. 

▪ Een voorstel tot het aanpassen van het huishoudelijk reglement zal met de stukken 
voor de Ledenvergadering op 28 februari worden meegestuurd. 

▪ Op het rooster van aftreden staan dit jaar Peter van Waaij en Tineke Walvis. Zij zijn 
beiden herkiesbaar. 

▪ Henk Lacourt gaat training geven op de maandagavond in plaats van op de 
woensdagmiddag. 

▪ De namen van leden die zich ervoor hebben opgegeven worden binnenkort op de 
traptreden geplaatst. 

▪ Er worden betonnen balkjes, aan de kant van de hal, op het parkeerterrein gelegd, 
zodat men niet meer tegen de hal aan kan rijden. 

▪ Besloten is het clubblad niet meer per post na te zenden. Alle leden krijgen het blad 
per e-mail en daarin zal worden aangegeven dat de mensen die het clubblad ook 
op papier krijgen, het blad kunnen halen op de club. Als er bladen blijven liggen 
voor mensen die geen e-mail hebben, zullen deze worden meegegeven aan leden 
die daar dichtbij in de buurt wonen. 

▪ Tineke Walvis en Hans van der Spek zullen ook dit jaar weer langs de 
adverteerders gaan. Deze krijgen een brief overhandigd over een door ons te 
organiseren bedrijventoernooi. 
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▪ Dit jaar zijn er 5 mensen die 25 jaar lid zijn bij onze vereniging. Dit zal t.z.t. op 
gepaste wijze worden gevierd. 

▪ Voor het maandelijkse zondagmiddagtoernooi zal er altijd een inschrijvingslijst op 
het bord in de kantine worden gehangen. De inschrijving is bedoeld om enig inzicht 
te hebben in het aantal belangstellenden voor die middag. Maar ook als je er niet op 
ingeschreven hebt, kun je gewoon komen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WINTERSEXTETTEN JANUARI 2018 
 
 
Op 21 januari jl. heeft weer het traditionele wintersextetten toernooi plaatsgevonden.  
 
Tijdens een sextettentoernooi speel je als team en wordt er o.a. vijf keer een tête-à-tête 
gespeeld. Daarnaast worden er diverse doublet en triplet wedstrijden in steeds wisselende 
formatie gespeeld. Het totaal resultaat, dat je als team behaalt, is de uitslag. 
 
Er hadden zich 10 teams opgegeven, dus het toernooi was vol. 
Helaas heeft ook toen de griepepidemie zijn werk gedaan en kreeg Erik op de ochtend van 
de 21e een afzegging wegens ziekte. 
 
Op dat moment had Erik een probleem, want nu waren er nog maar 9 teams over en 
moest hij vijf teams een vrijloting geven. 
Een vrijloting vindt niemand leuk, dus had Erik als troost een leuke oplossing bedacht. 
Elk team dat een vrijloting had, moest een uitslag doorgeven en een getal onder de 100. 
Het team dat de uitslag, die in een verzegelde envelop zat, goed had geraden won de 
vierde prijs. Het doorgeven van een uitslag veroorzaakte veel leuke discussies binnen de 
teams. 
Het team van Boule de Boel uit Roelofarendsveen was uiteindelijk de gelukkige. 
Gelukkig vatte iedereen de vrijgelote ronde heel sportief op. 
 
De twee teams die namens Les Pointeurs hebben meegedaan hebben die dag een heel 
bescheiden rol gespeeld. Tot de prijswinnaars behoorden vooral die teams waarin een 
aantal jonge en goed schietende mannen meespeelden. 
 
Al met al denk ik, dat iedereen op een geslaagde en gezellige dag kan terugzien ook 
dankzij de weer uitstekende verzorging door de barmedewerkers, de goede begeleiding 
van Erik als wedstrijdleider geassisteerd door Henk als scheidsrechter. 
 
Tineke 
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Notulen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, gehouden op woensdag 28 

februari 2018   

  

Aanwezig:    volgens de presentielijst 26 personen  
Afwezig m.k.g.  Lenny Aartman, Wim van Egmond, Hennie Elling, Tinie van Es, 

Gerrie de Heij, Anja en Leo van den Hoek, Cees de Jong, Ron van 
Kerkvoorden, Ineke Kessenich, Jan Kloet, Ben te Marvelden,  

          Primo Petrelli, Willem Poot, Hub Schraven, Netty Siemons,  
          Christ Sins, Cees Sip, Kasper Slappendel, Ad en Willeke Stenssen,  
          Loes Swier, Carel Textor, Henk de Water, Dien Werther, Arna van de 
          Weteringh en Joke Zoet. 

 

 

1. Opening  

  De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom.  
2. Vaststellen van de agenda  

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
3. Mededelingen  

  Aan het eind van de vergadering zal Peter van Waaij enkele punten bespreken.  
4. Notulen van de Algemene Najaarsvergadering d.d. 8 november 2017 
  Naar aanleiding  van dit verslag zijn er geen op/aanmerkingen.  
  Het verslag wordt vastgesteld.  
5. Jaarverslag van het bestuur  

  Bij de samenstelling van het bestuur staat: Tineke Walvis – wedstrijdsecretaris. Hier  
  moet staan: wedstrijdsecretaris en PR.  
  Er wordt even stilgestaan bij het overlijden van Elly van der Wel, Ines Koopman en 

Jan Kooijman.  
  Hierna wordt het verslag vastgesteld.  
6. Jaarverslag penningmeester  

  In augustus 2017 is er een tussentijds financieel verslag gemaakt van 1 januari 2017 
t/m 31 juli 2017.  

  Het verslag dat nu besproken wordt gaat over geheel 2017.  
  Bij de inkomsten en uitgaven staat een resultaat van min € 617,00.   
  Door de verhoging van de contributie met € 3,00 per lid, is er € 390,00 extra      
  binnengekomen. Er wordt momenteel volop bezuinigd.  
  De reserve wordt weer opgebouwd naar € 5.000,00. In december is er € 2.000,00 

overgemaakt naar de spaarrekening. Hier staat weer € 4.000,00 op.  
  Het financieel verslag wordt vastgesteld.  
7. Verslag kascommissie 2017  

  De kascommissie heeft de jaarcijfers van 1 januari tot en met 31 december 
gecontroleerd en heeft de thans gepresenteerde cijfers goedgekeurd.   

  Zij stellen de leden van Les Pointeurs voor om het bestuur, en in het bijzonder de 
penningmeester, decharge te verlenen voor de financiële afwikkeling over het jaar  

  2017, welk voorstel door de vergadering met algemene stemmen wordt aangenomen.  
  De penningmeester Cees de Heij en de kantine kasbeheerder Hub Schraven, worden 

bedankt voor de wijze waarop zij de boekhouding en beheer hebben uitgevoerd.  
8. Benoeming kascommissie 2018  

 Voor 2018 bestaat de kascommissie uit Peter Sloothaak en Ton van Dijk. Als reserve 
meldt Erik Vorstenbosch zich aan. 
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9. Bestuursverkiezing  
  Aftredend en herkiesbaar zijn Peter van Waaij en Tineke Walvis. Omdat zich geen 

tegenkandidaten hebben gemeld, worden beiden herkozen.  
  Kees Boer zegt blij te zijn dat Peter bereid is nog een periode te blijven. Hij is al een 

paar maal van plan geweest om te stoppen en hoelang hij nog blijft moet hij zelf 
bepalen. Peter antwoordt hierop dat er komend jaar een opvolger moet worden 
gezocht en dat geprobeerd zal worden deze volgend jaar februari aan de leden voor te 
kunnen stellen.  

10. Voorstel tot aanpassen huishoudelijk reglement  

  Dit voorstel is verdeeld in 8 verschillende voorstellen. Deze worden alle 8 ter 
stemming aangeboden. Punt voor punt worden deze voorstellen besproken en 
aangenomen. Vanaf morgen, 1 maart, is het gewijzigde huishoudelijk reglement 
rechtsgeldig.  

11. Beleid wedstrijdsport  

  Tineke Walvis vertelt welke toernooien er binnenkort gespeeld worden.  
  Op 8 maart komen de leden van de Wouwse Boules naar Alphen en op 12 juli gaan 

wij naar de Wouwse Boules.  
  Jeu de boules vereniging De Boel de Boule speelt 28 juni in Alphen.  
  Op 28 januari en 18 februari hebben wij met onze leden een zondagmiddag toernooi  
  gespeeld. Deze twee middagen waren een succes. In januari is er een mêlee     
  gespeeld en in februari speelden we met een vaste partner. Afgesproken is dit     
  voorlopig om en om op die manier te blijven spelen. Naast Tineke hebben zich nog 5  
  leden beschikbaar gesteld om zo’n zondagmiddag toernooi te leiden, zodat het niet  
  altijd op dezelfde persoon neerkomt.  
  De NPC-teams staan er allemaal redelijk goed voor. De complimenten gaan vooral 

naar het eerste team LP1. Zij moesten hoger spelen dan verwacht en hebben dit goed 
gedaan.  

  NPC-beleid Les Pointeurs  

  Dit stuk wordt met algemene stemmen aangenomen.  
  Tineke Walvis, Henk Lacourt, Erik Vorstenbosch en Peter Sloothaak worden bedankt 

voor het maken van deze notitie.  
  Het nieuwe beleid wedstrijdsport gaat in per 1 maart 2018.  
  De bestaande competitieronde wordt eerst afgemaakt. Het nieuwe beleid gaat in op 

het moment dat de voorbereiding voor de competitie 2018-2019 van start gaat.  
12. Rondvraag en sluiting  

  Ton van Dijk vraagt waar beschreven staat wie aan welke training deel mag nemen. 
Peter van Waaij antwoordt hierop, dat je nu een aanbod hebt dat open staat voor alle 
leden, plus een trainingsaanbod dat niet bestemd is voor alle leden. Voor een 
selectieteam is er een aparte training. Zie voorstel 6. Bij elke training staat 
aangegeven voor welke groepen de training bestemd is.   

  Ton vraagt of deze vereniging nog iets doet aan het rookbeleid op het terras. Hierop 
zegt Peter van Waaij dat, indien er een aanpassing nodig is, wij als bestuur bij de 
leden gaan inventariseren hoe mensen daar tegenover staan. Hier komen we in de 
najaarsvergadering op terug.  

  Henk Lacourt vraagt zich af hoe het bestuur vrijwilligers gaat beschermen die op een 
zeer onjuiste manier benaderd worden door enkele leden. Peter wil dit hier vanavond 
niet behandelen. Er gaat een uitnodiging voor een gesprek naar de mensen die het 
betreft. Als het niet oplosbaar is, wordt er iets aan gedaan.  

  Frans Walvis merkt op, dat de vereniging behoefte heeft aan meer wedstrijdleiders en 
scheidsrechters, maar dat ze bij de NJBB niet kunnen zeggen wanneer er in 2018 
weer cursussen van start gaan. Hij wil de cursus scheidsrechter gaan doen. 
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 Peter antwoordt hierop dat ook hij dit een slecht beleid vindt. Als wij niet snel de 
opleidingen kunnen volgen in dit district, kunnen wij niets doen. Op dit moment komt 
het te veel neer op dezelfde mensen, omdat er te weinig scheidsrechters en 
wedstrijdleiders zijn.  

  Besloten wordt om Henk van Rekum te vragen of hij interne instructie wil geven aan 
de mensen die wedstrijdleider willen worden. Tineke zal contact met Henk van Rekum 
opnemen.  

  Peter van Waaij zegt dat alle leden het aangepaste huishoudelijk reglement en de   
  statuten zullen ontvangen.  
  Afgelopen maand is voor de facebook liefhebbers een groep binnen de facebook 

pagina opgezet voor berichten en foto’s.  
  Op het mededelingenbord in de kantine hangt een lijst waarop men zich kan 

inschrijven voor een reanimatie/AEDcursus. Deze cursus wordt door de vereniging 
betaald.  

  Er zijn dringend mensen nodig die eenmaal per maand mee willen helpen bij het 

schoonmaken van de kantine en andere voorkomende werkzaamheden. Zij kunnen 

zich melden bij Gerard Koreman.  

  

  Om 21.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.  
  

 
  De voorzitter              De secretaris  
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Besluitenlijst van de bestuursvergadering van 7 februari 2018 
 
 
▪ In de najaars ledenvergadering zullen er 5 leden worden uitgenodigd die dit jaar 25 

jaar lid zijn van onze vereniging. 
▪ Op dinsdag 13 maart worden diverse sportverenigingen uitgenodigd door Alphen 

Beweegt, om activiteiten voor senioren te presenteren. Dit vindt plaats in het 
wijkcentrum Swaenswijk aan de Jongkindt Coninckstraat 2b in Alphen aan den Rijn. 
Hans van der Spek en Tineke Walvis gaan hier een presentatie geven. 

▪ Op het mededelingenbord in de kantine kan men zich inschrijven voor een 
competitie doubletten in mei/juni. Dit vindt plaats op de dinsdagavond. 

▪ Op 18 februari vindt er weer een zondagmiddag toernooi plaats bij Les Pointeurs. 
▪ Een mogelijke datum voor het clubkampioenschap téte-à-téte is zaterdag 25 

augustus. 
▪ Op 18 november wordt het najaars kwintetten toernooi gespeeld. Dit is geen 

promotie toernooi, dus moet er een licentie worden getoond. 
▪ De Wouwse Boules spelen bij ons op 8 maart. 
▪ Jeu de boulesvereniging De Boel de Boule wordt bij ons uitgenodigd op 28 juni. 
▪ De traptreden zijn gelakt. Binnenkort komen hier de namen op te staan van leden 

die zich daarvoor hebben opgegeven. 
▪ Op 17 maart zijn de leden van de jeu de boulesvereniging uit Gemert bij ons te 

gast. 
▪ Bij voldoende belangstelling gaan wij op 4 augustus naar Gemert. 
▪ Op 15 september vindt bij ons het jaarfeest plaats. 
▪ In plaats van een familiedag wordt er op 23 september een open dag gehouden. 
▪ Op 6 oktober wordt er een mosseltoernooi verzorgd. 
▪ ER ZIJN DRINGEND NIEUWE MANNEN/VROUWEN NODIG die eenmaal per 

maand op maandagochtend komen helpen bij het schoonmaken van de kantine. 
▪ Op het mededelingenbord hangt een lijst voor als men zich op wil geven voor een 

reanimatiecursus. 
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UITSLAG ONGEVEER TOERNOOI 25 FEBRUARI 2018 
 
 
Poule A 

# Team 
  1 Johan Mol / Simon op den Kelder 

2 Cees de Heij / Gerrie de Heij 
3 Bert Duits / Aart den Boon 
4 Louis van der Horst / Rinus Petersen 
5-8 Jaco de Haan / Juup Visser 
5-8 Hannie Schrammeijer / Erik Baljet 
5-8 Marco de Vogel / Doortje Kuijper 
5-8 Ruud Derks / Marco Termaat 
9-10 Tino Rodriguez / Jaap Kivits 
9-10 Andries Petersen / Nicky Petersen 
11-12 Dick van Rijn / Johan Qualm 
11-12 Henny van Dommelen / Gineke van Dommelen 
13-16 Edwin van Rooijen / Marjan van de Tier 
13-16 Rick van der Steen / Joyce Termaat 
13-16 Lies Batens / Joke Bennink 
13-16 Jan vd Voort / Rita Baljet 

 
 
1e plaats A-poule 
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2e plaats A-poule 
 

 
 
 
     3e plaats A-poule 
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Poule B 

# Team Winst Saldo 

1 Bert Visser / Gerrit Betjes 3 24 
2 Rob Meere / Ben de Groot 2 9 
3 Cor Kooij / Ron Bakker 2 5 
4 Louis Batens / Jaap Spaans 2 2 
5 Stanley Godfried / Danielle Snijders 2 -1 
6 Joke de Groot / Tom Stephanus 2 -3 
7 Jan van Haastert / Veroni van Haastert 2 -5 
8 Hannie van Lienden / Jan van Lienden 2 -6 
9 Piet v.d.Brugge / Dae v.d.Brugge 1 9 
10 Mathijs Stolwijk / Alex Meerkerk 1 1 
11 Arna v.d. Weteringh / Hub Schraven 1 -1 
12 Hans v.d. Spek / Sonja v.d. Spek 1 -4 
13 Jaap Ramp / Willy Ramp 0 -9 
14 Klaas Vonk / Gerie Vonk 0 -21 

 
 
 
 
 
 
 
   1e plaats B-poule 
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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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INTERVIEW met KARL en ELS KLIEMERT. 
 
 
Na een hartelijke ontvangst in de mooie flat van Karl en Els heb ik mogen luisteren naar 
hun enthousiaste verhalen. 
Op 6 februari 1958 zijn Karl en Els getrouwd. Ze waren nog erg jong, maar door te 
trouwen konden ze in het huis van de moeder van Karl blijven wonen. Daar er in die jaren 
veel woningnood was, hebben ze van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 
Op 6 februari 2018 waren Karl en Els dus 60! jaar getrouwd.  
De wethouder is bij hen op bezoek geweest en er is een leuk voorpagina artikel in het 
Witte Weekblad verschenen. 
De redactie van het Pointeursnieuws wil niet achterblijven, vandaar dit interview. Karl had 
mijn bezoek goed voorbereid, want van de beginjaren van hun veelbewogen leven had hij 
alvast een korte samenvatting gemaakt. Daarnaast hebben we nog zeker anderhalf uur 
zitten praten en was nog niet alles verteld. 
Karl begon al jong te werken na een opleiding tot automonteur. Aanvankelijk in loondienst, 
maar na één jaar werd hij ontslagen, omdat hij niet wilde overwerken, want hij moest naar 
gitaarles. Hij kwam toen bij Singer te werken waar Els ook werkte. Els is oorspronkelijk 
een Maastrichtse, maar door een woningruil is ze in 1948 in Den Haag terechtgekomen. 
Els moest in het begin niets van Karl weten, maar uiteindelijk is het hem gelukt om haar 
door het aanbieden van sigaretten voor zich te winnen. 
Op zijn 20e jaar is hij als zelfstandige begonnen met het maken van draadartikelen zoals 
b.v. lampen, krantenstandaards en kousenstandaards. 
Het bedrijf groeide en er vond een verhuizing naar Ter Aar plaats. 
Ondertussen waren in Den Haag de twee zoons Milko en Walter geboren en in 1969 
kwam nog dochter Cindy. 
Helaas raakte Karl door een fout zijn bedrijf kwijt. Gelukkig doemde al snel een nieuwe 
mogelijkheid voor hem op in de vorm van het oplossen van verwarmingsproblemen in toer 
caravans. 10 jaar lang heeft hij samen met Els dat bedrijf gerund. Els deed de verkoop en 
Karl monteerde. 
In 1980 kwam er weer een switch. Nu ging Karl auto’s repareren. Hij maakte van twee 
halve auto’s één hele auto, maar er kwamen helaas niet genoeg klanten. Gelukkig zochten 
ze toen bij Starlift monteurs en is hij daar i.p.v. drie maanden 15 jaar als onderaannemer 
gebleven. Hij beheerde heel Zuid-Holland en had acht monteurs in dienst. 
Helaas kreeg hij in 1993 hartproblemen en in 1995 een hartinfarct.  
Tijdens een vakantie in Israël ging het weer mis en kreeg hij terug in Nederland vijf 
bypasses. Op zijn 58e is Karl toen gestopt met werken. 
De kinderen wilden niet meer dat zij met hun, overigens geheel zelf gebouwde, camper op 
vakantie gingen. “Koop een boot”, zeiden ze. 
Karl zag dat in eerste instantie helemaal niet zitten, maar heeft dat toch gedaan. Die boot 
heeft hij toen helemaal verbouwd en vervolgens verkocht. Er kwam een kotter voor in de 
plaats. 
Ze zijn toen eerst maar eens richting Duitsland gaan varen. Dat beviel goed. Vervolgens 
kwam er een plan op tafel om samen met 10 andere bootbezitters via o.a. de Donau naar 
de Zwarte Zee te varen en dan via de Middellandse Zee weer terug. Helaas ging dat niet 
door door de oorlog die toen in het voormalige Joegoslavië uitbrak. 
Dan maar naar Zuid-Frankrijk via de Maas en de Rhône. De eerste winter brachten ze 
door in de buurt van Montpellier. Eén seizoen werden er twee en uiteindelijk werden het er 
tien. Het bleek, dat vele Nederlanders op die wijze daar hun winter doorbrengen en dat 
hield in, dat er zeer regelmatig allerlei feestjes werden georganiseerd. Bijna bij elke sluis in 
het Canal du Midi was wel een dorpje en werd er wel weer eens iets gevierd. 
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Als de boot stillag, dan stapten Els en Karl in de camper om naar Portugal te vertrekken. 
Els is daar een keer heel ziek geworden na het eten van vis. Het was zó erg, dat de familie 
moest overkomen. Gelukkig heeft zij het gered en is zij een jaar later teruggegaan naar de 
dokter die haar behandeld heeft en heeft zij hem bedankt voor zijn goede zorgen. Die 
dokter was hier zeer door ontroerd. 
Uiteindelijk kreeg Els veel problemen met haar knieën. Het bleek, dat zij in Tiel heel snel 
geopereerd kon worden en dus is dat gebeurd en sliep Karl in de camper voor de deur, 
want ze hadden geen huis meer in Nederland. 
 

Karl heeft zijn 70e 
verjaardag nog in 
Frankrijk gevierd, 
maar daarna zijn ze 
toch teruggekomen 
naar Nederland, 
want Els kon toch 
niet meer goed 
helpen met het 
aanmeren van de 
boot.  
Ze zijn toen gaan 
wonen in de flat aan 
het 
Stadhoudersplein.  
 
Het bleek, dat er in 
Alphen een 
pétanque vereniging 
was en boulen was 
natuurlijk voor hen 
de gewoonste zaak 
van de wereld. Alle 
mensen in Zuid-
Frankrijk en in 
Portugal hadden 
boules bij zich. In 
Beaucaire b.v. werd 
er iedere maandag 
en donderdag 
gebould. 
 
Karl en Els hebben 
zich toen 
aangesloten bij Les 
Pointeurs. 

 
Ze hebben samen drie jaar lang kantinedienst gedaan. Nu maken Els en Karl nog 1x per 
maand schoon. 
Natuurlijk hopen ze samen nog vele gezellige uurtjes bij de vereniging te mogen 
doorbrengen.  
 
Tineke 
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HARTELIJK DANK! 
 
 
Iedereen hartelijk dank voor het mooie boeket en alle andere blijken van belangstelling, 
die ik heb ontvangen na mijn operatie. Dit draagt zeker bij tot een spoedig herstel, zodat ik 
weer snel een partijtje kan komen spelen. 
 

 
 
  Tineke Walvis 
 
 
 
 

Wie van onze leden wil zich opgeven voor de volgende taken. 
 
 
Wij hebben dringend eenmaal per maand op de maandagochtend mensen nodig voor de 
schoonmaak van de kantine of andere voorkomende klusjes. 
Deze mensen kunnen zich aanmelden bij Gerard Koreman of Lucia Brouwers. 
 
Ook zijn er mensen nodig die kunnen helpen in de kantine bij toernooien. 
Natuurlijk wordt u daarvoor van tevoren ingewerkt. Mocht u hiervoor belangstelling 
hebben, meldt u dan a.u.b. aan bij Lucia Brouwers. 
 
Omdat er nu echt een tekort is ontstaan aan hulp, wil ik u vriendelijk verzoeken om u aan 
te melden. 
 
Alvast hartelijk dank.          Lucia Brouwers 
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INTERNE COMPETITIE DOUBLETTE 2018 
 
 
In de periode 16 januari t/m 27 maart 2018 heeft voor de vierde keer de Interne Competitie 
Doublette plaatsgevonden. De winnaar wordt clubkampioen doublette. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit jaar zijn dit Klaas en Erik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Einduitslag 

# Team Winst Saldo 

1 Klaas Vonk, Erik Vorstenbosch 10 72 
2 Piet Wijfje, Gerard Koreman 8 30 
3 Henk Lacourt, Corrie Lacourt 8 3 
4 Jan van Haastert, Veroni van Haastert 7 41 
5 Peter Sloothaak, Theo Gijtenbeek 7 26 
6 Cees de Heij, Gerrie de Heij 6 25 
7 Serdo Verbanac, Gerie Vonk 6 14 
8 Frans Walvis, Tineke Walvis 5 -18 
9 Bert Remmerswaal, Jan van Lienden 3 -25 
10 Hannie van Lienden, Wil van Lokven 3 -55 
11 Primo Petrelli, Elzo Lukkien 2 -39 
12 Mathijs Stolwijk, Jaap Saathoff 1 -74 
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EIER-KLAVERJASSEN MAART 2018 
 
 
Vrijdag 30 maart werd weer de maandelijkse klaverjasavond gehouden. Gezien het 
paasfeest werd er dit keer om eieren gekaart. Er waren 28 liefhebbers, er hoefde dus niet 
geslapen te worden. Toch heb ik wel een keer iemand horen zeggen “je zit weer te 
slapen”, ik heb dus ergens iets gemist……. 
 
Er werd weer redelijk fanatiek gespeeld, maar er viel geen onvertogen woord, compliment 
voor iedereen dus! Wat deze keer opviel was dat er meerdere mensen waren die drie keer 
met of tegen dezelfde persoon speelden, je leert elkaar dan wel goed kennen, handig als 
iemand telkens zijn/haar aas snijdt. 
 
Matthijs en Hanny hadden het best wel rustig achter de bar, totdat de spelers klaar waren, 
gelukkig niet allemaal tegelijk. Allebei wederom bedankt. 
 

 
 
De winnaar van de avond was Janny Hebly met 5357 punten, tweede werd Rob Borstje 
met 5246 punten en derde Willeke Stensen met 5242 punten, 4 punten verschil dus. (Ik 
hoorde ze nog mompelen had ik nou maar die tien gegooid in plaats van de vrouw) 
 
Voor de pitten prijs waren er 8 gegadigden met elk 1 pit, althans volgens de ingeleverde 
briefjes. Voor de loting kwamen er 10 opdagen (?????). De winnares was dit keer Elly 
Rook (ze had echt een pit!) die een extra doosje eieren kreeg.  
 
Alle winnaars gefeliciteerd, de anderen, volgende keer beter. (Henk Koster kreeg de 
poedelprijs, dus toch ook nog een beetje winnaar) 
 
Voor de competitie was dit de laatste, tellende, avond. Ik heb de einduitslag voor het 
seizoen al wel klaar, maar die houden we nog even geheim tot de 20e april wanneer echt 
de allerlaatste avond van het kaartseizoen is. 
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Er worden die avond meerdere prijsuitreikingen gehouden, de avonduitslag en de 
seizoensuitslag. Dus ook al maak je geen kans voor de seizoensprijzen, er valt nog steeds 
wat te winnen. 
 
De voornaamste reden om de april uitslag niet mee te laten tellen is dat het voor de 
meesten te laat wordt. Er moet dan tweemaal flink rekenwerk verricht worden en dan 
wordt het dik na enen, veel te laat volgens de meesten. 
 

Maar los van prijzen, eeuwige roem en laat naar bed: Het is leuk en gezellig! Nieuwe 

spelers zijn nog altijd van harte welkom. Neem contact op met Willeke Stensen of ondergetekende. 
 

Ton van Dijk 
 

NPC nieuwsbrief 
 

Het NPC seizoen 2017-2018 zit er op en we zijn trots dat de drie deelnemende teams zich 
alle hebben kunnen handhaven.  
We moeten ons nu gaan beraden over deelname aan de competitie 2018-2019.   
 
Deelnemen aan deze competitie staat open voor iedereen die in het bezit is van een W-
licentie. Er is echter één beperking: 
Bij Les Pointeurs kunnen er niet meer dan vier teams tegelijk per seizoen meedoen i.v.m. 
de beschikbare ruimte in de hal. 
 
De aanvoerders hebben inmiddels geïnformeerd bij hun teamgenoten of zij door willen 
gaan met het deelnemen aan de NPC competitie. 
De animo is groot, maar er is ruimte voor uitbreiding van het aantal deelnemers. 
 
Opgeven voor deelname aan de NPC competitie kan op twee manieren: 

1. Als individuele speler 
2. Als een combinatie van spelers in een nieuw te vormen team. 
   (zo’n team moet dan wel uit minimaal acht spelers bestaan) 

 
De samenstelling van de teams vindt plaats overeenkomstig de nota NPC beleid, die op 
28 februari tijdens de JAL is aangenomen. 
 
Zij die als NPC-speler in aanmerking willen komen, kunnen zich tot uiterlijk 31 mei 2018 
opgeven bij het wedstrijdsecretariaat: 
Tineke Walvis, tel.: 0612573449 of tineke.walvis@kpnmail.nl 
 
We zien uw reacties met belangstelling tegemoet. 
De wedstrijdcommissie 
 
 

 

mailto:tineke.walvis@kpnmail.nl
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ZONDAG – ANIMATIE WEDSTRIJD 
 
 
Op zondag 18 maart 2018  heeft er een animatiewedstrijd plaats gevonden in het 
clubgebouw van “Les Pointeurs”. 
 
Een twintigtal leden had zich daarvoor ingeschreven. 
Om 13.30 uur begonnen de teams het spel conform het Mêlee systeem te spelen.  
De deelnemers speelden er fanatiek en vooral sportief volgens de nieuwe spelregels op 
los. Volgens de opmerkingen die ik zo links en rechts hoorde, werd het steeds gezelliger, 
gelukkig dacht ik, want dat is nu net de doelstelling! 

 
Na de 2de speelronde had ik 
al een selectie gemaakt 
conform de score etc. van 
nummer 1 t/m 5 als 
kanshebber op de 1ste prijs, 
de laatste ronde gaf 
uiteindelijk de volgende 
uitslag. 
 
 
De 1ste plaats werd door 2 
spelers ingenomen met 
beiden een gelijke stand 
3W+21 met name Nell van 
Dijk en Jan van Haastert. 
 
 
 

De 2de plaats was voor Lucia Brouwers met 2W+8. 
En de 3de plaats werd door Iny van der Toorn ingenomen. Op volgorde van plaats werd er 
een prijs(je) uitgekozen, daarbij de opmerking van Jan van Haastert: “hij vond dat in deze 
de dame eerst mocht kiezen”! Petje af Jan. 
 
De doelstelling van het bestuur en de wedstrijdleiding om er een leuke, gezellige en vooral 
sportieve zondag - animatie wedstrijd van te maken schijnt dan ook bij de deelnemers 
goed overgekomen te zijn! 
Na de prijsuitreiking werd er uit volle borst gezongen, “Theo bedankt, Theo bedankt, enz.” 
Dat deed me goed! 
 
Ik dank het bestuur en de wedstrijdsecretaris dat ik deze middag [Petanque] heb mogen 
begeleiden, ik mag wel zeggen “voor een pracht stel vrienden en sportieve ‘jeu de boule’ 
spelers die er ook voor mij een gezellige middag van gemaakt hebben! Bedankt mensen!  
 
De nieuwe intekenlijst hangt op het bord. U kunt zich nog inschrijven, 
EEN AANRADER. 
 
Theo.  
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EURO TOERNOOI 
 
 
De top 5 bestaat al een tijdje uit dezelfde namen. Volgorde wil nog wel eens wisselen. 
Maar Jan gaat al sinds februari aan top. 
Hieronder staat de top 30 van de tussenstand (t/m 29 maart 2018). 
Voor de digitale lezers: klik hier voor het volledige klassement (in Excel). 
 
Euro toernooi, tussenstand seizoen 2017-2018 
30 wedstrijden gespeeld, beste 15 tellen 
 

 
Naam Aanwezig Punten 1 

Gewonnen 
partijen 2 

1 Jan van Leijden 28 72,5 uit 15 2,47 (1,86) 

2 Serðo Verbanac 28 70,57 uit 15 2,40 (1,93) 

3 Erik Vorstenbosch 29 68,25 uit 15 2,27 (1,66) 

4 Cees de Heij 22 67,02 uit 15 2,53 (2,18) 

5 Ernest Joosen 27 65,47 uit 15 2,27 (1,67) 

6 Gerie Vonk 29 64,93 uit 15 2,13 (1,52) 

7 Jan van Lienden 23 64,61 uit 15 2,40 (1,83) 

8 Harry Dubbeldeman 23 64,2 uit 15 2,47 (1,96) 

9 Veroni van Haastert 28 62,96 uit 15 2,07 (1,57) 

10 Mohamud Mohamed Ali 18 62,78 uit 15 2,53 (2,28) 

11 Jan van Haastert 28 62,48 uit 15 2,07 (1,50) 

12 Arna vd Weteringh 24 59,45 uit 15 2,13 (1,58) 

13 Klaas Vonk 27 58,81 uit 15 1,87 (1,37) 

14 Cees Sip 30 57,28 uit 15 1,67 (1,10) 

15 Bert Remmerswaal 18 56,37 uit 15 2,20 (1,94) 

16 Hub Schraven 24 55,06 uit 15 1,87 (1,25) 

17 Hannie van Lienden 26 53,71 uit 15 1,73 (1,35) 

18 Peter Sloothaak 20 53,63 uit 15 2,00 (1,70) 

19 Hans van der Spek 27 52,96 uit 15 1,67 (1,07) 

20 Pnella van Beek 21 52,61 uit 15 1,93 (1,48) 

21 Theo Gijtenbeek 23 51,19 uit 15 1,73 (1,30) 

22 Herman van Beek 19 51,08 uit 15 1,87 (1,53) 

23 Karl Kliemert 20 51,08 uit 15 1,80 (1,35) 

24 Kees Boekhout 24 50,32 uit 15 1,67 (1,13) 

25 Wil van Lokven 16 48,99 uit 15 1,93 (1,81) 

26 Adrie de Maijer 25 48,65 uit 15 1,47 (1,08) 

27 Tineke Walvis 20 48,64 uit 15 1,73 (1,35) 

28 Gerrie de Heij 21 44,5 uit 15 1,47 (1,10) 

29 Jaap Saathoff 21 44,44 uit 15 1,47 (1,19) 

30 Gerard Koreman 18 42,95 uit 15 1,53 (1,28) 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 

GEMERT 
 
 
Op 28 april komen ± 40 mensen uit Gemert naar ons toe. 
Wij willen ook dat er 40 mensen van ons komen spelen. 
 
De dag ziet er als volgt uit: 

 
- Aanmelden om ±12:30 uur, we willen om 13:00 uur beginnen 
- Er is tot 17:00 uur gratis koffie en thee 
- Om ± 18:00 uur is het buffet klaar, dit bestaat uit:   

- verschillende salades 
- stokbrood en kruidenboter 
- nasi en saté 

 
De kosten voor het spelen en het eten zijn € 7,50 per persoon. 
Als u alleen wilt spelen zijn de kosten € 2,50 
U kunt zich per persoon of als duo inschrijven, er hangt in de kantine een inschrijfbiljet. 
 
We hopen op mooi weer, dan kunnen we buiten spelen, en we maker er een hele 
gezellige dag van. 
 
De Evenementencommissie 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pointeurs.nl/lp/?p=4770
mailto:lp.eurotoernooi@xs4all.nl
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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/


 29 

 

 

 
 

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 

 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst van de bestuursvergadering van 17 maart 2018 
 
▪ Op 17 maart zouden de mensen uit Gemert bij ons op bezoek komen, maar dit is 

niet doorgegaan. Zij komen nu op 28 april. Er komt een lijst in de kantine waarop de 
leden van Les Pointeurs zich in kunnen schrijven. 

 
▪ Omdat er in de ledenvergadering van 28 februari gevraagd is of er iets gedaan kan 

worden voor de mensen die ook buiten last hebben als er gerookt wordt, is door het 
bestuur afgesproken op 2 tafels een bordje te plaatsen met de tekst: Gereserveerd 
voor niet rokers. 

 
▪ Op 28 februari zijn Tineke Walvis en Peter van Waaij herkozen als bestuurslid. De 

functies binnen het bestuur zijn weer vastgesteld als volgt: 
 Peter van Waaij   - voorzitter 
 Kees Boer    - vicevoorzitter 
 Cees de Heij    - penningmeester 
 Lucia Brouwers   - secretaris 
 Hans van der Spek   - tweede secretaris 
 Tineke Walvis    - wedstrijdsecretaris en PR 
 Gerard Koreman   - technische zaken 

http://www.eventcatering-alphen.nl/
mailto:mikerotmensen@hotmail.com
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ACTIVITEITEN en TOERNOOI-AGENDA 2018 
 
 

dag datum omschrijving spelvorm aanvang 

 
 

April 2018 
 

woensdag 04-04 bestuursvergadering  19.30 

zaterdag  07-04 NPC (laatste speeldag) 2 teams 12.00 

zondag 08-04 Alphens Open Doublet doublet 10.30 

zaterdag 14-04 animatietoernooi mêlee 13.00 

zondag  22-04 zondagmiddaggebeurtenis doublet 13.00 

zaterdag 28-04 Gemert op bezoek mêlee 12.00 

 
 

Mei 2018 
 

woensdag 02-05 bestuursvergadering  19.30 

zaterdag 12-05 animatietoernooi mêlee 13.00 

zondag 27-05 zondagmiddaggebeurtenis doublet 13.00 

 
 

Juni 2018 
 

zaterdag 02-06 animatietoernooi mêlee 13.00 

woensdag 06-06 bestuursvergadering  19.30 

zaterdag 09-06 Fie Belder + barbecue mêlee 10.30 

dinsdag 12-06 Sportontmoeting   

zondag 24-06 zondagmiddaggebeurtenis doublet 13.00 

donderdag 28-06 Boule de Boel op bezoek doublet 13.00 

 
 

Juli 2018 
 

woensdag 04-07 bestuursvergadering  19.30 

zaterdag 07-07 animatietoernooi mêlee 13.00 

donderdag 12-07 Naar Wouwse Boules mêlee 13.00 

zondag 22-07 zondagmiddaggebeurtenis 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 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:               Theo Gijtenbeek 
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 01-01-2018       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 

 


