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De verenigingsgegevens vindt u op de binnenzijde van de kaft. 

 
 
 
Kopij voor het nummer van Maart 2019 s.v.p. inleveren vóór:  

 
 
 

Vrijdag 15 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:    Cees de Heij, Tineke Walvis en  Hub. Schraven 

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

Telefoon: 0182-575910
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VAN DE VOORZITTER 
 
 

Met mijn medebestuursleden keek ik tijdens onze maandelijkse vergadering terug op de 
Algemene Ledenvergadering, gehouden op 7 november. Naast de goede opkomst, viel 
ons ook weer eens de eensgezindheid onder de aanwezige leden op. 
 
Eensgezind werd er direct en positief meegedacht en besloten over aanpassingen in 
contributie en consumptieprijzen, om zo de tegenvallende financiële situatie van de 
vereniging te verbeteren. Als gevolg hiervan zal ergens in de komende weken een 
verandering in de muntprijs komen, terwijl u de contributiebrief al op de (electronische)  
deurmat heeft gevonden.  
 
Natuurlijk is een slecht financieel resultaat niet iets waar wij per definitie aan denken,  
maar het kan dus zomaar wel realiteit zijn. Gelukkig werd dit binnen onze vereniging 
onderkend en is een verbetering van de situatie in 2019 nu een stuk dichterbij gekomen!  
Zoiets geeft ons dan toch het goede gevoel dat het met de brede, solide basis van onze 
vereniging gelukkig nog altijd prima gesteld is! 
 
Ondertussen zijn er binnen de club diverse akties opgezet om enerzijds het ledenaantal 
weer op een hoger niveau te brengen - de open (mid)dag in september smaakt absoluut 
naar meer! - en anderzijds de betrokkenheid te vergroten.  
 
Het aantal aanwezige leden tijdens onze speeldagen is altijd al vrij groot, maar hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd! Dat geldt natuurlijk ook voor de andere clubmomenten, of het nu 
een gezellige nieuwjaarsborrel is of een klaverjasavond. De deur staat open en het dak 
kan er af, bij wijze van spreken..   
 
Van diverse leden kreeg ik de opmerking dat de goede sfeer binnen de vereniging 
gelukkig weer helemaal is teruggekeerd. Dat is toch echt uw eigen gezamenlijke 
verdienste, waarvoor ik u alleen maar hartelijk kan danken!   
 
Mooi om te zien dat u, samen met de andere leden, besloten hebt om de schouders 
eronder te zetten en onze club weer terug hebt weten te geven wat normaal leek: een 
fijne, sociale omgeving waar we op een prettige en soms pittige manier met elkaar om 
kunnen gaan.  
 
Dit geeft vertrouwen voor het komend jaar, een jaar waarin we ongetwijfeld weer gewoon  
gaan genieten van het boulen en de gezellige club mensen om ons heen! 
 
Met die gedachte in het hoofd hoop ik u een mooie tijd te mogen wensen, nu met de 
feestdagen voor de deur, maar ook in het komende jaar. Maak er een feest van! 
 
 
Peter van Waaij 
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Besluitenlijst van de bestuursvergadering d.d. 3 oktober 2018 
 
 
▪ In de vorige besluitenlijst stond, dat in december het clubblad uit zou komen. 

Dit is niet juist. Eind oktober komt er nog een clubblad uit. 
▪ Op 21 november zal er een cursus sociale hygiëne worden gegeven aan 

barmedewerkers. 
▪ Ook wordt in november aandacht geschonken aan de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. 
▪ Er zal een aanvraag worden ingediend om een naambord van Les Pointeurs 

aan de kant van de Oranje Nassausingel te zetten. 
▪ Op 2 december, als de wintercompetitie doubletten bij ons in Alphen wordt 

gehouden, willen Anja en Tineke een loterij houden. Gerrie de Heij maakt 
hiervoor een poster. De verkoop van loten zal plaatsvinden op 1 en 2 
december. Prijs van een lot: € 0,50, 6 loten voor € 2,50. 

▪ Op 11 november vindt er een bedrijventoernooi plaats. Tineke heeft een brief 
gemaakt voor de adverteerders. 

▪ De open dag die is gehouden op 23 september is een succes geweest. 
Ondanks het slechte weer zijn er 11 nieuwe mensen geweest, waarvan er 6 
mensen lid zijn geworden. Besloten is om in het voorjaar en najaar weer een 
open dag te houden. 

 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 
 
 
 
 
 
Besluitenlijst van de bestuursvergadering d.d. 26 november 2018 
 
 
▪ De notitie Privacy Policy (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zou 

in november besproken worden, maar dit is verzet naar december 
2018/januari 2019. 

 
▪ In het voorjaar wordt er weer een open dag georganiseerd in verband met 

ledenwerving. 
 
▪ Op 23 december wordt het laatste zondagmiddag toernooi van dit jaar 

gespeeld. Hier willen we iets extra’s voor doen in een leuke kerstsfeer. 
 
▪ Alle traptreden zijn inmiddels van namen voorzien. 
 
▪ De PR-commissie zal een stukje schrijven over jeu de boule in Alphen aan 

den Rijn, dat elke week in de krant komt. 
 
▪ Er was een aanvraag ingediend om een naambord van Les Pointeurs aan de 

kant van de Oranje Nassausingel te mogen zetten. Deze aanvraag is 
gehonoreerd. 

 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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KLAVERJASSEN bij “LES POINTEURS” 
 

 Wisten jullie al dat er van september tot (meestal) april elke maand op een vrijdag in 

onze kantine wordt geklaverjast? 

 Dat we nu al drie maanden op rij 7 tafels met elk 4 klaverjassers hebben 

 Dat we graag willen dat dat er 10 worden 

 Dat het er echt gezellig en niet fanatiek aan toe gaat (het mes op tafel alleen wordt 

gebruikt om de kaas te snijden) 

 Dat we beginnen om acht uur en eigenlijk altijd voor 24.00 uur met de prijsuitreiking 

klaar zijn 

 Dat het maar €2 p.p. kost, dat het dus maar 50 cent per uur is 

 Dat als je wat eerder komt en wat later gaat nog goedkoper is 

 Dat de bar altijd verzorgd wordt door Matthijs en Hannie 

 Dat er lekkere hapjes zijn en leuke (geld-)prijzen 

 Dat we helaas in december niet spelen omdat de kantine dan elke vrijdag 

volgeboekt is 

 Dat we in januari weer spelen op vrijdag de 11e 

 Dat we daarna spelen op 15 februari; 22 maart en dan op 12 april het 

paaseiertoernooi 

 Dat er ook nog eens seizoensprijsjes zijn 

 Dat iedereen meer dan welkom is 

 Dat het fijn zou zijn als je dat even aan Willeke Stenssen zou willen laten weten 

Hopelijk tot ziens op 11 januari 



 6 

 

 
TRAINING AFGEROND 

 

 
 
Maandagavond 10 december is de zesdelige cursus Jeu de Boules voor nieuwe leden 
beëindigd. De cursus werd gegeven door Henk Lacourt. 
Alle deelnemers zijn geslaagd voor deze training. 
 
Bart Julsing 
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WINTERTIJDTOERNOOI 28 OKTOBER 2018 
 
 
Het heeft er even om gespannen of het toernooi wel door kon gaan. De inschrijving kwam 
maar traag op gang. De donderdag voorafgaand aan het toernooi kwam het verlossende 
woord van Erik, er waren toch genoeg inschrijvingen. 
 
Aanvankelijk waren er 22 teams aangemeld, maar helaas viel er ’s ochtend toch nog een 
team af waardoor er een vrij-loting noodzakelijk was. Ondanks het verzetten van de klok 
waren alle teams keurig op tijd dit jaar. 
Op de vraag of dit mogelijk het laatste “Wintertijd-toernooi” wordt, gezien de discussie over 
het aanhouden van of de Zomertijd dan wel de Wintertijd, had Erik nog geen antwoord. 
 
Het mindere aantal teams had wel een positief effect op het verloop van de dag. 
Aanvankelijk werden er twee voor-gelote partijen gespeeld om tot een indeling in drie 
poules te komen. Deze twee partijen werden op tijd gespeeld. 
In de daarop volgende wedstrijden werd er weer gewoon gespeeld, voor de volle 13 
punten. 
 
Deze dag speelden Arna en ik in gemengde doubletten met vrienden van De Spaanse 
Ruiter, met Henk en Els. Voor de meeste mensen is een “vrij-loting” hetzelfde als “verloren 
tijd”. Zelf heb ik nu een andere kant van die medaille ervaren, “de enige gewonnen 
wedstrijd”. Het resultaat was dus “niet geweldig”, maar we hebben toch leuk gespeeld. Het 
was een fijne dag, waarvoor dank aan de organisatie en de bar-medewerkers. 
 

 
 
Hierbij het resultaat in foto’s. Erik begon bij de prijsuitreiking bij poule C om te eindigen bij 
de winnaars van het toernooi: 
 
P.S om nog even terug te komen op de naamgeving van het toernooi. Inmiddels hebben 
de Europese ministers van transport aangegeven het probleem te ingewikkeld te vinden 
om het nu al te beslissen. We gaan dus gewoon door neem ik aan. 

Hub. 
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Omdat teamgenoot Herman al vertrokken was, was Arna bereid om in te vallen voor dit 
fotomoment. 
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De toernooiwinnaars 
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UITSLAG WINTERTIJDTOERNOOI 2018 
 
 
Poule A 
Plaats    Team   
1      Johan Mol / Simon op den Kelder 
2      Simon Duits / Emile Groenendaal 
3-4     Dennis Gunther-Mohr / Richard Krohne 
3-4     Ron Bakker / Cor Kooij 
5      Ton Verhaegen / Ben Bremer 
6      Klaas Vonk / Gerie Vonk   
7-8     Frans Walvis / Tineke Walvis 
7-8     Cees de Heij / Gerrie de Heij 
 
Poule B 
Plaats    Team   
1      Ben van Assema / Herman Soppe   
2      Dae van der Brugge / Piet van der Brugge   
3-4     Marcel Stok / Sietse Stok   
3-4     Teus van der Tonnekreek / Peter de Wijn   
5      Theo Gijtenbeek / Primo Petrelli   
6      Arna v.d. Weteringh / Henk Scheepmaker   
7-8     Marco de Vogel / Doortje Kuijper   
7-8     Bert Visser / Gerrit Betjes   
 
Poule C 
Plaats    Team                    Winst  Saldo 
1      Erik Baljet / Peter Schuurbiers         3    19 
2      Jaco de Haan / Juup Visser           2    11 
3      Hans van der Spek / Bert Remmerswaal     2    3 
4      Hub. Schraven / Els Meulenberg        1    - 5 
5      Jaap Ramp / Willy Ramp            1    - 7 
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DE VERRASSINGSDAG ANNO 2018 
 
 
Op vrijdagmorgen 16 november stonden we klaar tegenover Max. 
Nadat Wout eerst in Roelofarendsveen en Nieuw-Vennep een aantal boulers had 
opgehaald, kwam hij in Alphen aan den Rijn voorgereden. 
Instappen en rijden maar. Waarheen? Dat wist niemand behalve de chauffeur. 
Ondertussen zorgde Ad voor een kop koffie en werden we door Tilly getrakteerd op een 
stuk appeltaart. Tilly was jarig en zij en haar man hebben de hele nacht staan bakken om 
ons van dit heerlijke stukje gebak te voorzien. 
De bus trok op en daar lag mijn taartje op schoot. Snel oprapen, afvegen en gelukkig was 
er daarna niet meer al te veel van te zien. 
De bus ging richting Coentunnel en zo Noord-Holland in. We moesten een uur rijden, zei 
Wout. 
Wat ligt er een uur rijden van Alphen af? 
Wij zaten flink te raden, maar uiteindelijk bleek het Marken te zijn waar Wout ons liet 
uitstappen. Na een heerlijke wandeling door dit leuke plaatsje, kwamen we aan bij de 
haven waar we bij de Visscher onthaald werden met een smakelijke lunch. Dikke bruine 
boterhammen geserveerd door dames in Marker klederdracht. 
Jan wilde wel op de foto met één van die dames en zo geschiedde. De dame in kwestie 
zei, dat ze op deze manier al de hele wereld is overgegaan en dat ze graag ook met Jan 
nog wel een keer vereeuwigd wilde worden. 
Om 2 uur moesten we weer terug zijn bij de bus. René, met Tiny in zijn kielzog, was zo 
aan het fotograferen, dat zij aanvankelijk niet bij de bus uitkwamen, maar weer bij het 
restaurant. 
Een leuk rondje dus met als gevolg een paar minuutjes te laat, maar dat bleek gelukkig 
geen probleem, ze mochten nog mee. 
 
Al snel reden we Amsterdam binnen en na drie kwartier stopte de bus vlakbij De 
Nederlandsche Bank. Daar gingen we niet naar binnen, maar wel gingen we naar het 
bezoekerscentrum van de DNB. Daar hebben we heel veel geleerd over inflatie, 
rentedaling en rentestijging. 
Helaas konden we daar niet het volledige programma doen, daar een van de rondleiders 
vergeten was te komen, waardoor er iemand anders snel werd opgeroepen. 
Dat kost natuurlijk tijd en wij moesten alweer om half vijf verder. 
Jammer, een volgende keer beter! 
 
Op naar de laatste stop. Waar gaan we nu weer naar toe? 
Amsterdam uit, de file in, langs Sassenheim, Leiden en Wassenaar. 
In Scheveningen eindigde deze rit en kwamen we terecht in een diner-café. 
De maaltijd aldaar werd opgeluisterd door live-muziek. 
Ene Jan en zijn vrouw heeft ons vermaakt met covers van liedjes die we allemaal kennen 
en dus algauw meezongen. 
 
Stilzitten was voor een aantal niet meer mogelijk, zodat er ook nog heerlijk gedanst werd. 
Helaas, ook aan alle goede dingen komt een eind. Om 9 uur moesten we weer de bus in, 
waarna iedereen op heerlijk relaxte wijze richting huis werd gebracht. 
 
Wout, hartelijk bedankt voor deze leuke dag en wat mij betreft volgend jaar weer! 
 
Tineke (Les Pointeurs) 
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HERFSTKWINTETTEN 18 NOVEMBER 2018 
 
 
Vorig jaar heeft de wedstrijdcommissie besloten om het open kampioenschap tripletten te 
vervangen door een andere toernooivorm. 
De reden was, dat we helaas al twee keer dit toernooi moesten afblazen wegens gebrek 
aan deelnemers. 
Er is gezocht naar een andere meer aansprekende toernooivorm en daarbij stuitte de 
wedstrijdcommissie op een kwintettentoernooi. We hebben al wel sextetten, maar dit is 
toch weer even anders. Het grote verschil met sextetten is het ontbreken van het 
onderdeel tête-à-tête. Het woord zegt het al: je schrijft in met een team van vijf mensen. 
Je speelt 5 rondes (voorgeloot). Elke keer wordt er een triplet en een doublet gespeeld, 
maar wel telkens in een andere samenstelling. 
Gelukkig is dit toernooi wel doorgegaan. Er hadden zich 8 teams ingeschreven en dat was 
precies genoeg en door het even aantal teams had niemand een “stilzitter”. 
Er is hevig gestreden om de winst en dat bleek vooral uit een aantal zeer langdurige 
partijen, waarin er puntje voor puntje gescoord werd. 
De sfeer was erg aangenaam en naast een aantal metingen hoefde de scheidsrechter niet 
op te treden. 
Overigens was Gerard die dag scheidsrechter en dat doet ons veel genoegen, want dat 
betekent, dat Gerard weer goed aan het opknappen is! 
Door de lange partijen was het toernooi pas om 19.00 uur afgelopen. 
Na afloop werd er door een aantal nog even gezellig nageborreld, zodat we uiteindelijk 
tegen 20.00 uur de kantine konden sluiten. 
Zoals het er nu uitziet, is deze toernooivorm voor herhaling vatbaar. 
 
Tineke 
 

 
 

1e plaats 



 16 

 
 
2e plaats 
 

 
 

3e plaats 
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Uitslag Herfstkwintetten 18 november 2018 
 
Plaats  Team                            Winst Saldo 
 
1    Rob Meere / Jaap Spaans / Hans Fiedler /            8  36 
    Fred van Dijk / Peter Molle 
 
2    Erik Baljet / Jaap de Vogel / Arnold Steiger /           7  11 
    Arie Plugge / Rita Baljet 
 
3    Jan van Leijden / Ans Spoelder / Sjaak van der Meer /      6  20 
    Hans van der Spek /  Sonja van der Spek 
 
4    Serdo Verbanac / Peter Sloothaak / Theo Gijtenbeek /      5  31 
    Gerie Vonk / Klaas Vonk 
 
5    Lenie Gelauf / Jeannet Meijer / Johan Meijer /          5  -4 
    Dick van Rijn / Johan Qualm 
 
6    Tineke Walvis / Frans Walvis / Anja van den Hoek /        4  -30 
    Henk Lacourt / Lucia Brouwers 
 
7    Hannie van Lienden / Cees de Heij / Gerrie de Heij /       3  -27 
    Jan van Lienden / Bert Remmerswaal 
 
8    Joan van Rekum / Tine Siegel / Michiel Buchner /        2  -42 
    Wilma Buchner / Ina Hoekstra 
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INTERVIEW met HANS van der SPEK 
 
 
Aangekomen op 4 december bij de woning van Hans en Sonja werd er niet open gedaan. 
Wat bleek: Hans was nog druk met één van zijn hobby’s te weten: wandelen en Sonja zat 
te luisteren naar het zangkoor. Echter, na 10 minuten kwamen ze boven en kon het 
interview beginnen. Terwijl ik stond te wachten en van het uitzicht genoot, werd er opeens 
hevig naar mij gezwaaid vanaf 10 hoog. Dat was Willeke op bezoek bij Annechien. 
 
De eerste jaren. 
Hans is een geboren en getogen Hagenees. Hij is afkomstig uit een echt arbeidersgezin 
dat bestond uit 8 kinderen + vader en moeder. Hans is een nakomeling. Hij scheelt 23 jaar 
met zijn oudste broer. Als kind zei Hans zelfs u tegen hem. 
Na de lagere school ging Hans naar de H.B.S., maar na een half jaar werd het de MULO 
om uiteindelijk op 14 1/2-jarige leeftijd de school te verlaten. School was toen helemaal 
niet belangrijk voor hem. Het gebeuren op straat, de meisjes, de nozems, dat was het 
helemaal. Hij droeg een geel overhemd, een rood jack en witte schoenen; dan hoorde je 
er erbij. Voor de kenners van Den Haag: de Ravensteinstraat, dat was de meest beruchte 
straat. Rondom de feestdagen werd er een hevige strijd geleverd over de kerstbomen. 
(“kerstbomen rauzen”) 
Toentertijd mocht je al vanaf 15 jaar gaan werken. Tot die tijd ging Hans 1 dag per week 
naar een Levensschool. Zijn werkzame carrière is Hans begonnen als postbesteller. 
Na 1 ½ jaar en een heel korte carrière bij de bank kwam hij terecht als groenteman bij een 
bedrijf. 
 
De slagerswereld. 
Op zijn 18e jaar kwam Hans terecht in de slagerswereld. Om daar echt iets te kunnen 
doen moest hij zijn SVO (Slagers Vak Onderwijs) diploma halen. Dat heeft hij in drie jaar 
tijd afgerond. Later, toen hij echt gemotiveerd was, heeft hij ook het patroonsdiploma 
gehaald. Dat is een opleiding die twee jaar duurt. 
In die periode werkte hij al wel bij een slagerij. Alles werd toen nog uit het hoofd 
uitgerekend. 
B.v.: Als 1000 gram gehakt € 10 kost, hoeveel kost dan 110 gram gehakt? 
Als iemand denkt het te weten, meld je dan bij Hans.  
 
Zelfstandig ondernemer  
Toen Hans 24 jaar oud was, werd hij chef-slager bij V & D te Den Haag. Hij had toen 30 
man personeel onder zich. 10 jaar later had hij zijn eigen zaak. Na 5 jaar kwam hij voor 
een periode van 2 1/2 jaar terecht in Bilthoven en uiteindelijk streek hij neer in Alphen aan 
den Rijn en beheerde hij twee winkels. 
26 jaar geleden verkocht hij zijn laatste zaak en is hij allerlei baantjes als 
vertegenwoordiger gaan uitoefenen. Tot slot is hij nog 14 jaar “uitzendslager” geweest in 
een straal van 100 km rondom Alphen. In Amsterdam heeft hij een keer een slagerij laten 
sluiten wegens ernstige viezigheid. 
 
Sonja 
Al vanaf haar 13e jaar was Sonja in beeld bij Hans. Zij kwam bij hem thuis over de vloer. 
Hij viel onmiddellijk voor haar mooie lange zwarte haar en grote ogen. In 1965 zijn ze 
getrouwd. Hans was toen 20 en Sonja 17 jaar oud. Zij zijn inmiddels al 53 jaar getrouwd. 
er werden twee zonen geboren, waarvan er één ook slager is geworden, maar later toch 
iets anders is gaan doen. Inmiddels zijn ze ook opa en oma van drie grote kleinkinderen. 
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Jeu de boules 
Ongeveer 10 jaar geleden zijn Hans en Sonja in Frankrijk met boulen in aanraking 
gekomen. Het sprak hen toen echt aan, in tegenstelling tot een paar jaar daarvoor, toen ze 
tijdens de sportontmoeting voor Jawi uitkwamen op dit onderdeel. 
Toen zij bij Les Pointeurs lid werden, kregen ze les van Evert Bakker. 
Ria Hulscher was toen al lid en herkende Hans als collega winkelier van het Gouden 
Regenplantsoen. 
Daarna ging het snel: Ria legde de contacten voor de nodige partijen en Hans verzorgde 
de catering. Ongeveer 5 jaar geleden heeft Hans het helemaal van Ria overgenomen. 
Eerst verzorgde hij alles samen met Sonja. Op dit moment is Sonja wat minder actief, 
maar heeft hij gelukkig weer nieuwe assistenten t.w. Cees de Heij en Gerard Koreman. 
Wat betreft het boulen zelf heeft Hans drie keer in de finale van het tête-à-tête 
clubkampioenschap gestaan, maar helaas drie keer verloren. Hij is wel een keer 
clubkampioen tripletten geweest. 
Op dit moment is Hans bestuurslid en voorzitter van de evenementencommissie en speelt 
hij mee in de NPC competitie. 
 

 
 
Hobby’s 
Naast het boulen heeft Hans nog meer hobby’s, waaronder het lopen van de Nijmeegse 
vierdaagse. Hij heeft de vierdaagse 18x gelopen. Een geweldige prestatie! 
Daarnaast heeft hij ook nog 6x de strandzesdaagse gelopen. 
Bridgen doet hij ook graag en de afgelopen acht jaar heeft hij ook nog eens voor 100 
personen het oudejaarsbuffet in de Driehoorne verzorgd. 
Als de kok in het restaurant van Driehoorne afwezig is, vervangt Hans hem. 
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Vakantie 
Naast al deze bezigheden heeft hij ook samen met Sonja 12 cruises en 10 rondreizen over 
de hele wereld gemaakt. Nu gaat hij jaarlijks met veel plezier naar Körperich om daar te 
genieten van een heerlijke boule vakantie samen met een aantal clubgenoten. 
 
Tineke 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

LEDENBESTAND 
 
 
Les Pointeurs, heeft er weer een paar nieuwe leden bij: 
 
George van Oijen        Atie van Oijen        Rietje Vriesekoop 
Wout van den Berg       Hans Hendriks        Bert van der Weerd 
 
Bij deze van harte welkom en veel speel-plezier toegewenst. 
 
 
Helaas is het einde van het jaar ook vaak het moment waarop leden, om heel 
verschillende redenen, onze club gaan verlaten. Onlangs hebben de volgende leden 
aangegeven de club per 31 december te zullen verlaten: 
 
Cleo Aschmoniet        Loes Gouweloos       Joke Zoet 
Annechien Hazewinkel      Debbie Cowan        Iny van der Toorn 
Wim van Egmond        Herman van Beek      Pnella van Beek 
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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/


 22 

EUROTOERNOOI 
 

 
De top drie is al zo’n twee maanden stabiel. Hooguit wat stuivertje wisselen tussen Cees 
en Jan. Daaronder is het een stuk dynamischer. Ik zal eens kijken of het mogelijk is om 
deze dynamiek beter te kunnen visualiseren in een volgend overzicht. 
Hieronder staat de top 30 van de tussenstand (t/m 6 december 2018). 
Voor de digitale lezers: klik hier voor het volledige klassement (in Excel). 
 
Euro toernooi, tussenstand seizoen 2018-2019 
14 wedstrijden gespeeld, beste 10 tellen 
 

 
Naam Aanwezig Punten 1 

Gewonnen 
partijen 2 

1 Erik Vorstenbosch 13 29,65 uit 10 2,50 (2,23) 

2 Cees de Heij 12 27,63 uit 10 2,40 (2,25) 

3 Jan van Leijden 13 27,45 uit 10 2,40 (2,08) 

4 Serðo Verbanac 13 24,94 uit 10 2,20 (2,08) 

5 Peter Sloothaak 10 24,3 uit 10 2,10 (2,10) 

6 Mohamud Mohamed Ali 10 23,69 uit 10 2,00 (2,00) 

7 Harry Dubbeldeman 13 22,7 uit 10 2,00 (1,69) 

8 Tineke Walvis 13 22,31 uit 10 2,00 (1,62) 

9 Hub Schraven 12 21,49 uit 10 1,90 (1,58) 

10 Theo Gijtenbeek 12 21,4 uit 10 1,90 (1,67) 

11 Frans Walvis 13 21,04 uit 10 1,90 (1,69) 

12 Sonja van der Spek 8 20,4 uit 8 2,25 (2,25) 

13 Klaas Vonk 13 20,01 uit 10 1,80 (1,62) 

14 Karl Kliemert 10 19,34 uit 10 1,70 (1,70) 

15 Hannie van Lienden 13 17,92 uit 10 1,60 (1,23) 

16 Cees Sip 14 15,63 uit 10 1,50 (1,21) 

17 Hans van der Spek 13 14,81 uit 10 1,40 (1,15) 

18 Ernest Joosen 10 14,5 uit 10 1,30 (1,30) 

19 Jan van Haastert 12 14,36 uit 10 1,40 (1,17) 

20 Jan van Lienden 10 14,11 uit 10 1,30 (1,30) 

21 Anja van den Hoek 10 13,99 uit 10 1,30 (1,30) 

22 Kees Boekhout 10 13,84 uit 10 1,30 (1,30) 

23 Arna vd Weteringh 12 13,6 uit 10 1,30 (1,08) 

24 Veroni van Haastert 12 13,53 uit 10 1,20 (1,00) 

25 Henk Lacourt 11 13,2 uit 10 1,20 (1,09) 

26 Gerie Vonk 13 12,96 uit 10 1,20 (0,92) 

27 Adrie de Maijer 14 12,66 uit 10 1,20 (0,93) 

28 Bert Remmerswaal 8 12,32 uit 8 1,38 (1,38) 

29 Ahmad Nabil Azimi 3 10,92 uit 3 3,00 (3,00) 

30 Gerard Koreman 6 9,93 uit 6 1,50 (1,50) 
 

https://www.pointeurs.nl/lp/wp-content/uploads/Klassement2018-2019.xls
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1 1 punt voor elke gewonnen partij, 0,03 punt per positief saldopunt. 
2 Het gemiddeld aantal gewonnen partijen in een wedstrijd. Tussen haakjes is het 
gemiddelde van alle gespeelde wedstrijden. 
 
Na elk eurotoernooi wordt de uitslag en het bijgewerkte klassement op de Eurotoernooi 
pagina op onze website www.pointeurs.nl gezet (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 
 
 
 

 
JUBILARISSEN 

 
 

Tijdens de najaarsvergadering werden de jubilarissen [25 jaar] in het zonnetje gezet. 
 

 
 
Van links naar rechts:    Wim van Egmond 
               Els Burksen 
               Kees Boer 
               Cor Buksen 
               Loes Swiers 
               Evert Bakker 

https://www.pointeurs.nl/lp/eurotoernooi/
mailto:lp.eurotoernooi@xs4all.nl
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CLUBKAMPIOEN TRIPLETTE 14 oktober 2018 
 
 

 
 
 

Tineke, Frans en Jan van harte gefeliciteerd 
 
 

 
Uitslag clubkampioenschap Triplette 
 
Nr.  Team                           Winst  Saldo   
1   Tineke Walvis / Jan van Leijden / Frans Walvis         3    23  
2   Cees de Heij / Gerrie de Heij / Erik Vorstenbosch        2    -4   o.r. 
3   Hannie van Lienden / Bert Remmerswaal / Lucia Brouwer    2    13  o.r. 
4   Serdo Verbanac / Gerie Vonk / Klaas Vonk          2    -5   o.r. 
5   Hans van der Spek / Sonja van der Spek / Theo Gijtenbeek   1    -27  



 25 

 

 

 

 

 
 

Heeft u iets te vieren, dan kunnen wij uw feest verzorgen! 

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

http://www.eventcatering-alphen.nl/
mailto:mikerotmensen@hotmail.com
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     De Echte 
     Schoenmaker 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
 
 
 
 

 

 

http://www.deechteschoenmaker.nl/
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Instructie avond Verantwoord Alcoholschenken (IVA) 
 
Op 21 november is een groep barvrijwilligers actief bezig geweest met een 
vanzelfsprekend iets: als barmedewerker een biertje of een wijntje verstrekken aan een 
gast. 
 
Maar is dat ook echt vanzelfsprekend? Kun je altijd zomaar alcohol verkopen aan 
iedereen? Uit de instructie met praktijkvoorbeelden en de boeiende discussies bleek van 
niet!  Het kunnen omgaan met drank is voor sommigen moeilijker dan voor anderen, terwijl 
er wettelijk wel het één-en-ander van barmedewerkers en bestuur verwacht wordt. 
 
Nu is onze vereniging niet het toonbeeld van grote drankzucht en zullen wij niet vaak bij 
verkoop van een biertje de leeftijdsgrens van 18jaar of ouder hoeven te controleren, maar 
specifieke aandachtspunten komen ook in onze vereniging voorbij. 
 
Tijdens de discussie werd ook enkele malen de vraag gesteld hoe om te gaan met 
gasten/leden die eigenlijk al (merkbaar of niet merkbaar) 'teveel op' lijken te hebben. 
Diverse barmedewerkers gaven aan er in zo'n situatie weinig moeite mee te hebben om 
gasten te willen overtuigen over te stappen op niet-alcoholhoudend, terwijl anderen hier 
best hulp bij willen accepteren. Met de medewerkers is daarom afgesproken dat er altijd 
ondersteuning geboden kan worden door aanwezige bestuursleden, om gasten/leden 
verdere alcohol te ontzeggen, of in het uiterste geval iemand buiten de deur te zetten.  
 
Naast de praktijkvoorbeelden, instructie en discussie werd ook eens goed gekeken naar 
de standaardmaten voor drank. Waar bijna iedereen van opkeek, is de standaardmaat 
voor een glas wijn. Binnen onze vereniging blijken we behoorlijk gastvrij te zijn door meer 
dan die standaard hoeveelheid te schenken.  
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Uiteraard werden ook de wettelijke bepalingen en aansprakelijkheid doorgenomen, 
uiteindelijk hangt onze vergunning af van het voldoen aan deze zaken! 
Daarbij kwamen ook de (wettelijk vastgelegde) huisregels met betrekking tot het schenken 
van alcohol ter sprake: 
 

 Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken, 
danwel te verkopen in de kantine of elders op het terrein van de vereniging. Zelf 
meegebrachte etenswaren en andere dranken mogen ook niet worden verkocht op 
het terrein van de vereniging. 

 Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te 
nuttigen dan in de kantine, op het terras of langs de speelvelden. 

 Er wordt geen alcohol geschonken aan: 
coaches, trainers en andere begeleiders van jeugdspelers tijdens de wedstrijd of 
training; 
Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers. 

 Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage 
alcohol aan het verkeer deelnemen.  
Op basis daarvan kan de verstrekking van alcohol worden geweigerd 

 Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst. 

 Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals “happy hours”, “meters bier” 
en “rondjes van de zaak” zijn in de kantine niet toegestaan 

 Aan gasten die al aangeschoten zijn, wordt geen alcoholhoudende drank meer 
geserveerd. Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen 
worden door de dienstdoende barmedewerker zo mogelijk uit de kantine verwijderd. 

 
Na een leerzame avond werd uiteraard afgesloten met een drankje, waarbij de glazen 
vooral gevuld waren met water of frisdrank… 
 
Peter van Waaij 
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ACTIVITEITEN en TOERNOOI-AGENDA 2019 
 
 

dag datum omschrijving spelvorm aanvang 

 
Januari 2019 

 

zaterdag 05-01 NPC  12.00 

maandag 07-01 bestuursvergadering  20.00 

zaterdag  12-01 Nieuwjaarsreceptie + olieboulen  13.00 

zaterdag 19-01 NPC  12.00 

zondag  20-01 wintersextetten  10.30 

zondag 27-01 zondagmiddaggebeurtenis mêlee 13.00 

zondag 27-01 WCD  10.30 

 
Februari 2019 

 

zaterdag 02-02 NPC  12.00 

woensdag 06-02 bestuursvergadering  19.30 

zaterdag 09-02 animatietoernooi mêlee 13.00 

zaterdag 16-02 NPC  12.00 

zondag 17-02 zondagmiddaggebeurtenis mêlee 13.00 

zaterdag 23-02 NPC  12.00 

zondag 24-02 Ongeveertoernooi  10.30 

woensdag 27-02 Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering   20.00 

 
Maart 2019 

 

Zaterdag 02-03 animatietoernooi mêlee 13.00 

Woensdag  06-03 bestuursvergadering  19.30 

donderdag 07-03 Clubontmoeting Wouwse Boules  13.00 

zaterdag 09-03 NPC  12.00 

zaterdag 23-03 NPC  12.00 

zondag 24-03 zondagmiddaggebeurtenis mêlee 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 
 
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:             Gerie Vonk         tel. 071 3412119 

                      Gerrie de Heij -Verhoog    tel. 0172-475827 
 
Erelid:       Carel Textor 
          Kees Boer 
 
Lidmaatschap:    Per kalenderjaar met opzegtermijn van één maand. 
Contributie:     Per 01-01-2019       Leden     Partner lidmaatschap 
          Wedstrijdlicentie:      € 105,50    € 103,00  per kalenderjaar 
          Clubkaarthouders:      €   95,50    €   93,00  per kalenderjaar 
          Jeugdleden (tot 18 jr.):    €   55,00         per kalenderjaar 
 
          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 
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Bewegen op rustige en ontspannen wijze? 
Uw concentratie verbeteren? 
Nieuwe contacten maken? 
Een boule-clinic voor uw familie of collega’s? 
 
Kom boulen bij Les Pointeurs! 
Olympiaweg 2b (achter Korfbal Vereniging Tempo) 
Er zijn boules beschikbaar op de club. 
Iedere woensdag en zaterdag vanaf 13.00 uur bent u welkom. 
Bij slecht of te koud weer spelen we in onze verwarmde hal. 
 
 
Zie ook onze website: www.pointeurs.nl 
 
Inlichtingen: secretariaat, tel.: 0172-210569 
 

http://www.pointeurs.nl/

