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De verenigingsgegevens vindt u op de binnenzijde van de kaft. 

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

 
 
 

Vrijdag 28 September 

 
 
 
 
 
 
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. Wel graag even een belletje dat er iets 

klaar ligt! 

 
 
 
 
Foto’s     Frans en Tineke Walvis 

       Cees de Heij 
 
 
Drukwerk:  Gemiva SVG Groep 
        Werklink, Administratiegroep 
        Bleulandweg 1A 
        2803 HG Gouda 

Telefoon: 0182-575910
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VAN DE VOORZITTER 
 
 

Je wilt toch Hub niet teleurstellen; Hij spoort ons, de vaste publicisten in uw boule blad, 
altijd trouw aan om tijdig onze zieleroerselen in te zenden, zodat hij ons verenigingsblad 
op tijd uit kan geven.  
 
Zoals Hub. lopen er gelukkig nog wel enige leden rond met enorm plichtsbesef en de 
motivatie om van onze vereniging een blijvend, mooi sociaal gebeuren te maken. Dat kan 
ik niet vaak genoeg benadrukken! Of ze nu medewerker, lid van een commissie, of 
bestuurslid zijn, het zijn en blijven vrijwilligers, met de intentie om zich gewoon (..) in te 
willen zetten voor de vereniging waar ze ooit blanco naar binnen stapten. 
 
Helaas krijgen vrijwilligers soms ook wel het één en ander over zich heen; Zaken gaan niet 
altijd zoals iedereen het zich wenst, wat ook soms weer over de hele club uitgedragen 
wordt. Gelukkig komt het (meestal) wel weer goed, waarna de vrijwilligers weer min-of-
meer vrolijk door kunnen gaan met, inderdaad, hun vrijwilligerswerk. 
 
Ik wilde dus Hub. niet teleurstellen.. Ik had dan ook rekening moeten houden met mijn 
vakantieplannen en op tijd mijn verhaal in moeten leveren. U snapt wellicht al wat er 
gebeurd is: toch vergeten, op vakantie gegaan (was super), geen laptop of iets dergelijks 
bij me, dus te laat! 
 
Gelukkig is Hub. een vrijwilliger van het vergevende soort! Ruimhartig werd mij de tijd 
gegund na terugkeer vanaf mijn vakantie adres om u dit verhaaltje mee te kunnen geven.    
Reden waarom u dit verenigingsblad waarschijnlijk ook later aangeleverd krijgt. 
 
Het prettige van vakanties is dat je even helemaal in relax modus gaat, helaas houdt dat 
ook in dat de activiteiten dan in relax modus gaan, onder het mom van ‘dat kan morgen 
ook nog wel’. Gelukkig wilde ik nog steeds Hub. niet teleurstellen! 
 
Ik heb de uitgever van uw verenigingsblad nu in bijna elke alinea genoemd; En met reden! 
In dit verhaal staat hij nu eens centraal, als vrijwilliger, als prettig mens! Hierdoor ook 
vooral als beeld voor al onze vrijwilligers. En door in dit verhaal Hub. eens te willen 
bedanken voor zijn nooit verdwijnende enthousiasme en inzet, wil ik daarmee elke 
vrijwilliger binnen onze vereniging bedanken.  
 
Hub. en met jou alle andere vrouwen en mannen die zich telkens weer inzetten voor een 
betere club, onze dank!    
 
 
Peter van Waaij  
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UITSLAG ALPHENS OPEN DOUBLETTE 8 april 2018 
 
Poule A 

# Team   
1 Irini Kalivianakis / Tom van der Voort 
2 Hans van der Wouden / Dennis Bakker 
3 Arnold Steiger / Arie Plugge 
4 Henk Lacourt / Frans Walvis 
5 Marise Mulder / Dirk Mulder 
6 Gerrit Staarthof / Toke Staarthof 
7-8 Ton van Eijk / Thea van Eijk 
7-8 Gerrit Matze / Anneke Matze 

 
Poule B 

# Team Winst Saldo 

1 Marian Spruit / Sjaak v.d.Meer 3 31 
2 Erik Baljet / Hannie Schrammeijer 3 14 
3 Bert Cornelissen / Jan Moorlag 2 16 
4 Kasper.slappendel / Janna Slappendel 2 -4 
5-6 Nell van Dijk / Theo Gijtenbeek 1 1 
5-6 Jaap de Vogel / Rita Baljet 1 1 
7 Coen Visser / Carla van Wijk 1 -9 
8 Jan van Haastert / Veroni van Haastert 1 -12 
9 Taco Ringma / Nita Schutter 1 -22 
10 Ruud Jansen / Hilda Jansen 0 -16 

 
 

 Poulewinnaar A1 
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  A 2 
 

  A3 
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  B 1 
 

 

  B 2 
 
 

Foto’s: Frans Walvis 
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Besluitenlijst van de bestuursvergadering d.d.4 april 2018 

 
 
▪ Peter van Waaij zal contact opnemen met het bestuur van Tempo over het 

sluiten van de slagboom. Hij zal vragen of zij het ons van tevoren willen laten 
weten wanneer deze gesloten gaat worden, zodat wij er ook een van onze 
mensen bij kunnen zetten om de boom voor onze leden te openen. 

▪ Peter van Waaij gaat op 25 april naar de bijeenkomst van de NJBB in 
Nieuwegein waarin de ledenraadpleging zal worden besproken. 

▪ De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een nieuwe 
privacywet die geldt voor alle bedrijven, overheden, organisaties en 
verenigingen. Hierin wordt geëist dat bestuursleden precies op papier hebben 
staan wie wel en niet inzage hebben in persoonsgegevens van leden. 
Er mogen uitsluitend e-mails gestuurd worden naar leden in BCC.  
Het meesturen van een ledenlijst met Pointeursnieuws, zoals bij ons de 
gewoonte was, is verleden tijd.  
Onze website is wel beveiligd. 

▪ Zodra de cursussen voor wedstrijdleiders en scheidsrechters zijn afgerond 
zal er kleding voor deze mensen worden besteld. Een polo en fleece jack voor 
alle officials en een jas voor de scheidsrechters, voor als zij buiten moeten 
helpen.  

▪ Gerard Koreman zal voor eigen rekening 300 plantjes aanschaffen voor ons 
buitenterrein.  

▪ Als er in de hal gespeeld wordt moeten de banen vaker natgespoten worden. 
De witte grindbanen vooraan in de hal moeten afgeschept worden. Deze 
veroorzaken veel stof.  

▪ De kleedjes op de tafels in de kantine zullen worden vervangen door 
placemats. Tevens worden er afvalbakjes op de tafels geplaatst.  

▪ Op zaterdag 7 april is de laatste NPC-competitie van dit seizoen gespeeld. 
Leden die in het bezit zijn van een W-licentie kunnen zich aanmelden voor de 
NPC-competitie die op 29 september begint. Dit zal worden vermeld op de 
website en op het prikbord in de kantine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLUBONTMOETING met GEMERT DE BOULE 
 
 
28 april was het weer tijd voor de jaarlijkse clubontmoeting met Gemert de Boule.  
Ook dit keer waren ze weer met een hele buslading.  
 
Na de koffie ging iedereen eerst eens even uitzoeken tegen wie ze moesten spelen. 
Het was gelukkig goed weer zodat we buiten konden spelen. Arna en ik speelden mee met 
Gemert. Het was weer een gezellig toernooi.. 
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BARDIENST 
 
 
Vandaag was mijn eerste dag als 
vrijwilligster bardienst 
evenementen samen met Hannie. 
 
 
Ik was iemand die altijd riep dat ik 
liever voor dan achter de bar 
stond!!!! 
Maar hoe leuk was deze middag 
met een diversiteit aan mensen. 
Hannie en ik werden zelfs bedankt, 
hoe leuk is dat! 
 
 
Ik heb me, nu ik achter schermen 
stond, nooit gerealiseerd hoeveel 
werk het is om een en ander te 
organiseren door de overige 
vrijwilligers, die net als wij liever in 
het zonnetje zitten of zelf iets leuks 
te gaan doen, maar nee, zij zetten 
zich in voor ons! 
 
 
Dus mensen help mee, al is het 
maar een keer per jaar, laat zien 
dat je wat voor de club over hebt, 
het is echt leuk!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hartelijke groet, 
Joke van Nieuwamerongen 
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Besluitenlijst van de bestuursvergadering d.d. 2 mei 2018 
 
 
▪ De voorzitter zal in het volgende clubblad een stukje plaatsen over de 

werkzaamheden van het bestuur. 
▪ Als de processen inzake de nieuwe privacywet beschreven zijn, gaan wij met het 

bestuur en commissieleden om de tafel om te bespreken hoe hier verder mee om te 
gaan. 

▪ Er zullen 150 loten worden besteld voor de Grote Club Actie. Bekeken zal worden 
wie deze loten gaat verkopen. 

▪ De papieren spelregels voor jeu de boule zullen worden geplastificeerd en ter 
inzage in de kantine worden gelegd. 

▪ In juli komt het volgende clubblad uit. 
▪ Gerard zal 6 extra scorebordjes maken met de tekst LP-Gasten. Deze kunnen dan 

bij de NPC gebruikt worden.  
▪ Aan Gerrie de Heij zal gevraagd worden of zij iets kan schilderen op de zijkant van 

de schuur. 
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TRAINING JEU DE BOULE 2017/2018. 
 
 
Vanaf november 2017 was er gelegenheid om deel te nemen aan de training verzorgd 
door de NJBB gecertificeerde Henk Lacourt. Ongeveer 10 leden deden aan deze training 
van 5 lessen mee. 
 
Bij alle lessen maakte Henk er iets bijzonders van. Hij zette met touwen smalle banen uit 
op het veld. Hierbij dwong hij ons om rechtuit te gooien. Kwam de boule buiten de baan 
dan telde deze niet meer mee. 
Henk vertelde hoe de boule in de hand moest worden gehouden en wat de stand van de 
voeten moest zijn. 
 
Daarna legde hij uit hoe je kon werpen zonder al te veel krachtsinspanning. In de lessen 
daarna bracht hij telkens weer andere zaken aan de orde zoals: houding, concentratie, 
overleg met je strijdmakker, beleefdheid, mentaliteit, tactiek en de spelregels. 
 
Hij legde op een bepaalde manier de boules en het but in het veld waarna wij met techniek 
en tactiek de zaken moesten klaren. Ook een autoband en een houten bankje kwamen er 
aan te pas om ons enkele werptechnieken bij te brengen. 
 
Als het nodig was corrigeerde Henk de speler met toewijding. 
Aan het einde van de les konden we het geleerde in de praktijk brengen tijdens een 
onderlinge wedstrijd. 
 
Het gebeurde dat je bij het vrije spelen in je enthousiasme terugkeerde in je verkeerde 
houding of spelpatroon. Dit werd door Henk opgemerkt en weer gecorrigeerd. 
 
De cursisten gaven aan het einde van de lessen te kennen dat zij veel hadden opgestoken 
van de lessen die op een plezierige manier door Henk waren gegeven. 
 
We kijken uit naar de lessen die door hem in het najaar van 2018 worden gegeven. 
 
Christ Sins 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

16 
 

FIE BELDER TOERNOOI editie 2018 
 
 
Op 9 juni jl. vond het traditionele Fie Belder toernooi weer plaats. 
 
Fie Belder is tot aan haar overlijden lid geweest van Les Pointeurs en daar zij vond, dat ze 
van onze vereniging heel veel gezelligheid heeft ondervonden, heeft zij de club in haar 
testament bedacht. 
Van het geldbedrag dat ons toen geschonken werd, is de vloer in de hal aangelegd. 
 
Het bestuur van LP heeft toen als dank daarvoor een toernooi naar haar vernoemd. 
Er is inmiddels ook besloten dat er vanaf volgend jaar gespeeld gaat worden om de Belder 
cup. Dit wordt een wisselbokaal. 
 
Dit jaar hadden zich 24 teams ingeschreven, waaronder 2 Belgische teams en een half 
Frans/Nederlands team.  
 
Helaas kwam er een kwartier voor aanvang een afmelding binnen. Gelukkig hadden Sonja 
en ik onze boules bij ons en konden wij invallen, zodat er geen vrijloting zou hoeven 
plaatsvinden. 
 
Vanaf half een is de barbecue aangegaan. Alles zag er weer heerlijk en goed verzorgd uit. 
Er is dan ook heel goed gegeten door iedereen. Aan het eind van de dag was er niet al te 
veel over en dat is een goed teken. Het weer was ook uitstekend. Soms zelfs erg warm, 
maar dat is altijd beter dan regen. 
 
De prijsuitreiking kon buiten plaatsvinden. Voor de eerste acht was er een prijs. 
Een Belgisch team is eerste geworden. Voor de exacte uitslag verwijs ik naar onze 
website, waar Erik alles op heeft gezet. 

Tineke 
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Besluitenlijst van de bestuursvergadering d.d.13 juni 2018 
 
 
▪ Peter van Waaij zal contact opnemen met het bestuur van Tempo over het 

sluiten van de slagboom. Hij zal vragen of zij het ons van tevoren willen laten 
weten wanneer deze gesloten gaat worden, zodat wij er ook een van onze 
mensen bij kunnen zetten om de boom voor onze leden te openen. 

▪ Op zaterdag 1 september mogen we in winkelcentrum Ridderhof onze 
vereniging presenteren. 

▪ De clubontmoeting met Gemert gaat dit jaar niet door in verband met te 
weinig deelnemers. 

▪ De zondagmiddaggebeurtenis op 21 oktober komt te vervallen. Dit in verband 
met een heel volle agenda voor de maand oktober. Het clubkampioenschap 
triplet wordt verplaatst van zaterdag 20 oktober naar zondag 21 oktober. 

▪ Op zaterdag 29 december is de club geopend. 
▪ Op 6 oktober wordt het mosseltoernooi gehouden. 
▪ Op zaterdag 22 december vindt het vrijwilligersfeest plaats en op zondag 23 

december de zondagmiddaggebeurtenis. 
▪ Het jaarfeest is op 15 september met een high tea. 
▪ Op 5 januari 2019 is de nieuwjaarsborrel. 
▪ Op 23 september vindt de open dag plaats.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

     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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SPORTONTMOETING 2018 bij LES POINTEURS. 
 
 
Op dinsdagavond 12 juni was het weer zover. 
 
Het onderdeel Pétanque bij Les Pointeurs. 
Vanaf ongeveer 18.00 uur stroomde ons terrein vol met jongelui van allerlei sportclubs uit 
Alphen. Ik heb gezien: Have Fun, Tempo, ARC, TEAN, een volleybalclub. Er waren er nog 
meer, maar die waren niet zo goed te herkennen. 
 
Er werden drie rondes op tijd gespeeld. Echter als een team al eerder bij de 13 was, 
wilden ze helemaal niet stoppen, zo leuk vonden ze het en dus kwamen er uitslagen als 
30-3 en 22-10. 
 
Ondertussen werd er ook aan de inwendige mens gedacht. Naast de Franse kaas 
begonnen er al snel bestellingen binnen te stromen voor de snacks. Het was bijna niet aan 
te slepen. 60 of 36 stuks was heel gewoon.  
 
Hans had ook al extra veel bier koud gelegd en toch was het bijna niet bij te houden en 
dus verdween er al snel een krat in de vrieskist. 
De droge witte wijn lag voldoende koud, maar helaas was die avond de rosé favoriet. Het 
ging niet per glas, maar per fles er door heen. 
 
TEAN heeft die avond gewonnen, maar de stemming was bij iedereen opperbest. 
Helaas werd het buiten een beetje fris en dus kwam iedereen nog even gezellig naar 
binnen. 
 
Uiteindelijk vertrok ongeveer half twaalf de laatste groep en konden de wedstrijdleiders en 
barmedewerkers onder het genot van een drankje en een snack even uitblazen. 
Evenals de voorgaande jaren is ook deze avond weer goed verlopen en ging iedereen 
moe maar tevreden naar huis. 
 
Tineke 
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EURO TOERNOOI 
 
Ik krijg af en toe de opmerking dat de ranglijst niet helder is. Met meer gewonnen partijen 
kun je toch wat lager in de lijst komen, omdat de toegekende ranglijst punten minder zijn. 
Als de lijst gewoon wordt gesorteerd op gewonnen partijen en saldo, dan wordt de top 5: 
Serðo op 1, gevolgd door Harry, Cees de Heij, Mohamud en Erik. Hoe dan ook, Serðo blijft 
eerste. 
Hieronder staat de top 30 van de tussenstand (t/m 5 juli 2018). 
Voor de digitale lezers: klik hier voor het volledige klassement (in Excel). 
 
Euro toernooi, tussenstand seizoen 2017-2018 
30 wedstrijden gespeeld, beste 22 tellen 
 

 Naam Aanwezig Punten 1 
Gewonnen 
partijen 2 

1 Serðo Verbanac 40 105,05 uit 22 2,50 (2,03) 

2 Erik Vorstenbosch 42 103,12 uit 22 2,36 (1,83) 

3 Jan van Leijden 36 96,91 uit 22 2,36 (1,83) 

4 Harry Dubbeldeman 35 96,66 uit 22 2,50 (2,00) 

5 Cees de Heij 31 94,12 uit 22 2,45 (2,10) 

6 Veroni van Haastert 40 93,42 uit 22 2,14 (1,63) 

7 Ernest Joosen 38 92,33 uit 22 2,18 (1,63) 

8 Gerie Vonk 40 90,77 uit 22 2,09 (1,48) 

9 Jan van Haastert 40 89,73 uit 22 2,00 (1,48) 

10 Jan van Lienden 35 89,6 uit 22 2,18 (1,60) 

11 Cees Sip 43 86,32 uit 22 1,77 (1,16) 

12 Hans van der Spek 38 85,81 uit 22 2,00 (1,34) 

13 Mohamud Mohamed Ali 25 85,79 uit 22 2,36 (2,16) 

14 Klaas Vonk 38 81,83 uit 22 1,77 (1,34) 

15 Pnella van Beek 34 81,44 uit 22 1,95 (1,41) 

16 Theo Gijtenbeek 33 78,41 uit 22 1,86 (1,42) 

17 Hannie van Lienden 38 76,19 uit 22 1,64 (1,29) 

18 Peter Sloothaak 27 75,83 uit 22 2,00 (1,70) 

19 Karl Kliemert 28 75,34 uit 22 1,91 (1,50) 

20 Bert Remmerswaal 25 75,09 uit 22 2,00 (1,76) 

21 Adrie de Maijer 38 74,94 uit 22 1,55 (1,13) 

22 Arna vd Weteringh 31 74,6 uit 22 1,82 (1,32) 

23 Hub Schraven 30 74,54 uit 22 1,86 (1,40) 

24 Herman van Beek 27 71,37 uit 22 1,77 (1,52) 

25 Kees Boekhout 31 69,37 uit 22 1,64 (1,19) 

26 Gerard Koreman 29 67,97 uit 22 1,64 (1,38) 

27 Henk Lacourt 28 67,42 uit 22 1,64 (1,39) 

28 Tineke Walvis 27 66,18 uit 22 1,64 (1,33) 

29 Gerrie de Heij 28 62,07 uit 22 1,45 (1,14) 

30 Jaap Saathoff 28 58,44 uit 22 1,32 (1,11) 
 

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. 

https://www.pointeurs.nl/lp/wp-content/uploads/Klassement2017-2018.xls


 

20 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 

KLAVERJASSEN 
 
 
Deze klaverjasavonden heb ik bij Hans van de Spek in de agenda vastgelegd. 
Alle avonden zijn op vrijdag, aanvang 20.00 uur, graag ruim op tijd aanwezig zijn. 
 
 
28 september 2018 
 
26 oktober 2018 
 
30 november 2018 
 
 

Voor 2019 
 
11 januari 2019 
 
15 februari 2019 
 
22 maart 2019 
 
12 april 2019 paaseieren klaverjassen, 20 en 21 april is het Pasen. 
 
Groetjes Willeke 

https://www.pointeurs.nl/lp/eurotoernooi/
mailto:lp.eurotoernooi@xs4all.nl
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CAMPING BOULEN op vakantie in Frankrijk 
 
 
Arna en ik hebben ons even een tijdje niet laten zien op de club. 
De hele maand juni waren we namelijk op vakantie in Frankrijk. De camping waar we al 
jaren komen ligt in de vallei van de rivier de Dordogne op zo’n 20 km ten oosten van 
Bergerac. Sinds we met pre-pensioen zijn kunnen we mooi gebruik maken van de 
voorseizoensaanbieding, bijna half geld ten opzichte van het hoogseizoen, mooi 
meegenomen dus. 
 
We zijn de afgelopen 4 jaar dus steeds in dezelfde periode op de camping. 
Inmiddels kennen we al heel wat mensen die er in het voorseizoen meestal ook zijn. 
 
Op de camping worden veel activiteiten aangeboden. Ik ben uiteraard weer aan het 
beeldhouwen geslagen. Bridgeavonden waren er ook maar dat moet je kunnen, wij dus 
niet. Maar aan de klaverjasavonden deden we wel mee. Dat leverde Arna een fles wijn op. 
 
Een van de grootse activiteiten op de camping is het Jeu de Boule. Elke week drie keer, te 
weten op dinsdagmiddag, donderdagmiddag en zondagmiddag vanaf 14:00 uur. 
De organisatie is al jaren in handen van Els. Ze heeft een leuke stijl die goed bevalt bij de 
deelnemers. Het is altijd wel weer een hoop werk, zoals ik ook nog uit eigen ervaring weet. 
Op de camping komen veel Nederlanders, maar ook veel Engelsen en Belgen maar ook 
wat verdwaalde Fransen en Duitsers. Het boulen is hier echt een internationale 
aangelegenheid. 
 
Dit jaar kon Els een nieuw record in de boeken schrijven: 58 deelnemers! 
 

De camping beschikt nu, sinds afgelopen 
jaar over 8 banen tegen 6 vorig jaar. 
1 centraal gelegen baan voor het terras van 
de camping, de andere 7 liggen iets verder 
terug en naast de weg naar een van de 
campingvelden. 
 
We spelen dan een mêlee toernooitje van 
twee ronden. Daarna wordt er een finale 
gespeeld op de centrale boulebaan. 
 
Er spelen wedstrijdspelers mee maar ook 
mensen die alleen op de camping 
meedoen. 
In de finale komen uiteraard de nummers 1 
en 2 van de ranglijst. Van tevoren kiest Els 
nog twee nummers die na elkaar komen. 
Die houdt ze wel geheim totdat alle 
wedstrijden zijn gespeeld. De ene keer vrij 
hoog op de lijst of juist uit de middengroep 
of zelfs op het eind van de uitslagenlijst. 
 
 
 

Het idee hierachter is dat zo iedereen een kans maakt om ook eens in de finale te staan. 
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De verliezers krijgen een drankje vanuit de bar. De winnaars gaan met een fles wijn aan 
de haal. 
 
Er wordt goed gespeeld maar niet zozeer vanwege de fles wijn maar vooral voor de kans 
om op het shirt te komen. Het is zo dat er per jaar een nieuw t-shirt komt te hangen waar 
de winnaars hun naam op mogen zetten.  
De laatste paar jaar lukte het maar niet meer om op het shirt te komen. 
Dit jaar gelukkig wel en zelfs twee keer. 
 
Hub. Schraven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

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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UITSLAG CLUBONTMOETING 
LES POINTEURS – DE BOEL DE BOEL 28-06-2018 

 

 Namen Gew. 
partijen 

Saldo Club 

1 Hans en Sonja van der Spek 3 +16 LP 

2 Klaas en Gerie Vonk 2 +21 LP 

3 Primo Petrelli en Tjerk Kloet 2 +13 LP 

4 Cees en Gerrie de Heij 2 +13 DBDB/LP 

5 Ger van Klink en Cock Zandvliet 2 +9 DBDB 

6 Abdi Omar en Gerard Hillenaar 2 +8 DBDB 

7 Bert Cornelissen en Ad Stenssen 2 +7 LP 

8 Anja van den Hoek en Tineke Walvis 2 +7 LP 

9 Peter Sloothaak en Wil van Lokven 2 +6 LP 

10 Dirk en Jan Mulder 2 +5 DBDB 

11 Anneke Roozendaal en Elly Zandvliet 2 0 DBDB 

12 Tinie en Hans Klein 2 0 DBDB 

13 Theo Gijtenbeek en Ineke Kessenich 2 0 LP 

14 Bert Remmerswaal en Kas Slappendel 2 0 LP 

15 Henk en Henny van der Heijden 1 -1 DBDB 

16 Anneke Kennis en Annie Ludlage 1 -8 DBDB 

17 Lucia Brouwers en Loes Swier 1 -8 LP 

18 Wilma Witteman en Elly van Halderen 1 -9 DBDB 

19 Wil Poot en Tiny van Es 1 -10 LP 

20 Ria Akerboom en Marian Spruit 1 -14 DBDB 

21 Jan en Veroni van Haastert 1 -15 LP 

22 Thea Jongkind en Nico Spierenburg 0 -7 DBDB 

23 Igna van der Meer en Conny van den Boogaard  0 -14 DBDB 

24 Hannie van Lienden en Jan van den Broek 0 -22 LP 
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Heeft u iets te vieren, dan kunnen wij uw feest verzorgen! 

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

http://www.eventcatering-alphen.nl/
mailto:mikerotmensen@hotmail.com
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OPEN DAG 23 SEPTEMBER 
 
 
Op zondag 23 september aanstaande vindt er een open middag plaats bij ons op het 
terrein. Het doel is meer bekendheid te geven aan de pétanque sport en aan het bestaan 
van onze club in Alphen aan den Rijn. 
 
Deze keer gaan we ons richten op 40/50 plussers. Er zullen posters gemaakt worden en 
die worden opgehangen daar waar vele mensen van die leeftijd wonen. 
Er zal een speciale haal- en brengservice worden aangeboden. 
Eenmaal bij ons aanwezig bieden we naast een introductie op het boulespel ook een 
gratis consumptie en een bon voor een gratis bordje met diverse salades aan. 
 
De bezoekers krijgen tot slot een stempelkaart mee waarmee ze nog drie keer gratis 
kunnen komen boulen. Diegene die dan besluit om lid te worden hoeft pas m.i.v. 1 januari 
2019 contributie te gaan betalen. 
 
Al deze plannen kunnen we niet helemaal alleen uitvoeren. We hopen daarom, dat zich 
een aantal mensen zal aanmelden bij ons om te helpen, 
Tevens gaan we ervan uit, dat er op zondag 23 september een aantal leden aanwezig is 
om met de bezoekers te gaan boulen. 
 
Als je wilt helpen, dan kun je je opgeven bij Cees, Hans of Tineke. Als je in ieder geval 
aanwezig kunt zijn op de dag zelf, hoef je je niet op te geven. 
 
Cees, Hans en Tineke 

 
 
 
 

 
 

Drie heren van het goede leven op vakantie in Körperich 



 

29 
 

HELAAS 
 
 
Helaas heb ik moeten besluiten dat ik mijn lidmaatschap opzeg van de Pointeurs. 
Het is jammer, want ik vond de sfeer bij jullie heel gezellig en het spelletje is ook leuk. 
 
Resteert nog één ding: 
In mijn enthousiasme heb ik 1½ jaar geleden een set mooie ballen met allerlei accessoires 
gekocht. Daar heb ik welgeteld één keer mee gespeeld, ze zijn dus nog  
nieuw.  
 

 
 
 
Als u geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met: 
Loes Gouweloos: 0172 442935 
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ACTIVITEITEN en TOERNOOI-AGENDA 2018 
 
 

dag datum omschrijving spelvorm aanvang 

 
 
 

Juli 2018 
 

zaterdag 07-07 animatietoernooi mêlee 13.00 

donderdag 12-07 Naar Wouwse Boules mêlee 13.00 

zondag 22-07 zondagmiddaggebeurtenis doublet 13.00 

 
 

Augustus 2018 
 

zaterdag 04-08 animatietoernooi mêlee 13.00 

woensdag 08-08 bestuursvergadering  19.30 

zondag 19-08 zondagmiddaggebeurtenis doublet 13.00 

zaterdag 25-08 Clubkampioenschap tête-à-tête  10.30 

 
 

September 2018 
 

woensdag  05-09 bestuursvergadering  19.30 

zaterdag 15-09 Jaarfeest/animatie/high tea mêlee 13.00 

woensdag  19-09 Alphenement doublet 10.30 

zondag 23-09 Open dag  10.30 

zaterdag 29-09 NPC  12.00 

 
 

Oktober 2018 
 

woensdag 03-10 bestuursvergadering  19.30 

zaterdag 06-10 Animatie/mosseltoernooi mêlee 13.00 

zaterdag 13-10 NPC  12.00 

zondag 21-10 Clubkampioenschap triplet triplet 10.30 

zaterdag 27-10 NPC  12.00 

zondag 28-10 wintertijdtoernooi doublet 10.30 

 



 

31 
 

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 
 
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 

 


