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De verenigingsgegevens vindt u op de binnenzijde van de kaft. 

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

 
 
 

Vrijdag 14 Juni 

 
 
 
 
 
 
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:     

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

       Telefoon: 0182-575910
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AFSCHEID.. 
 
Tijdens de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 27 februari was het zover: na een 
voorzitterschap van 16 jaar heb ik afscheid kunnen nemen, maar niet voordat de 
vereniging een waardig opvolger heeft gevonden. Als nieuwe voorzitter heeft Cees de Heij 
gelukkig al een sterke ondergrond in onze vereniging, maar is daarnaast ook een 
verbinder en iemand die luistert. En luisteren naar anderen, of naar niet uitgesproken 
gevoelens binnen onze vereniging, is o zo belangrijk, met name door de verscheidenheid 
en verschillende invalshoeken waarmee onze sport beoefend wordt! 
Mijn afscheid ging gepaard met zeer mooie woorden van de, tevens afscheid nemende, 
vice-voorzitter Kees Boer. Iemand die zich, veel meer dan ik, in de afgelopen decennia 
met volle overtuiging en zelfs met persoonlijke ontberingen heeft ingezet om onze club op 
het huidige, hoge niveau te brengen. Met het afscheid van Kees verliest het bestuur een 
icoon, de man van de animatietoernooien en het historisch geweten van onze vereniging. 
Gelukkig weten de huidige bestuursleden daar ondertussen wel mee om te gaan, mede 
door de ervaring van de vernieuwde ploeg! 
Voor Kees zelf spreek ik de wens uit dat je nog lang binnen jouw club kan blijven 
deelnemen en genieten van hetgeen jij zelf hebt helpen opbouwen!   
Mijn dankwoord aan u allen heb ik tijdens de vergadering uitgesteld tot dit moment. Ik zou 
de leden die niet aanwezig hebben kunnen zijn tekort doen, door mij niet even netjes bij u 
allen af te melden.  
Dus bij deze, mijn dank voor uw vertrouwen in de afgelopen jaren! Dank dat u nagenoeg 
altijd positief hebt willen bijdragen aan alle zaken die het bestuur u vroeg, of het nu de 
bouw van een eigen accommodatie betrof, of een verhoging van de contributie. Sterker, 
vaak durfden de leden verder te gaan dan ik voor mogelijk had gehouden! 
Natuurlijk waren er ook minder glorieuze momenten, maar over de hele linie durf ik terug 
te kijken met een tevreden gevoel, het idee dat wij met z'n allen iets moois hebben kunnen 
neerzetten! 
Daarmee kom ik ook gelijk toe aan de kolossale inzet door alle vrijwilligers. Zonder jullie 
inzet hadden mijn woorden in al die jaren niet veel meer dan mooie praatjes zullen zijn. 
Het goede gevoel en de mooie samenwerkingen in onze vereniging zijn allemaal 
gefundeerd door de werkzaamheden van onze vrijwilligers. Dames en heren vrijwilligers, 
Dank met een zeer grote D!   
Uiteraard ook Dank met de grote D voor mijn mede-bestuursleden. Dank voor jullie hulp 
en groot gevoel voor humor in onze pogingen er het beste van te maken. Succes met het 
verder besturen van een zeer mooie club! 
De veelvuldig uitgesproken waardering  is iets wat door mij altijd als super positief werd 
ervaren. Dat dit u tenslotte weer een zilveren speld heeft gekost en mij een ere-
lidmaatschap heeft opgeleverd, zal in ieder geval inhouden dat u nog lang niet van mij af 
bent... 
Met dit dankwoord sluit ik een lange periode af. Zoals u wellicht (nog) weet, ben ik van 
mening dat een bestuurslid, en met name een voorzitter, een beperkte houdbaarheid zou 
moeten willen hebben. Voor je het weet word je een bestuurder met tunnelvisie. Mijn 
houdbaarheidsdatum was dan ook, wat mij betreft, al even verstreken en dus werd het de 
hoogste tijd voor iets nieuws, voor u en voor mij.  
Ik ga mij in de komende tijd met heel veel plezier proberen in te zetten voor de Provincie 
Zuid Holland, door mijn kandidaatstelling voor Provinciale Staten. In de komende weken 
komt u mijn naam vast wel ergens tegen.. 
Mede namens mijn echtgenote Ernie wens ik u allen heel veel gezondheid, plezier en 
geluk in en buiten onze vereniging. Dat een goed gevoel binnen de club daaraan bij mag 
dragen! 

Peter van Waaij 
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AFSCHEID PETER VAN WAAIJ ALS VOORZITTER. 
 
 
Tijdens de jaarvergadering van 27 februari jl. heeft Peter van Waaij afscheid genomen als 
voorzitter van Les Pointeurs. 
 

 
 
Tijdens deze  jaarvergadering hebben er meerdere grote veranderingen plaatsgevonden. 
Het eerste deel van de vergadering zat Peter nog voor en heeft hij onze nieuwe voorzitter 
Cees de Heij binnengehaald door hem de voorzittershamer te overhandigen. 
Vervolgens heeft hij Frans Walvis als nieuwe penningmeester voorgesteld. 
Tot slot is Henk Lacourt toegetreden tot het bestuur als opvolger van Tineke Walvis. 
 
Toen was Kees Boer aan de beurt om door Peter als bestuurslid uitgeluid te worden. 
Tijdens het olieboulen is Kees al flink in het zonnetje gezet, maar Peter deed het  
dunnetjes over door nog eens te memoreren hoeveel Kees voor onze club heeft betekend. 
Erelid kan Kees niet meer worden, want dat is hij al, dus heeft Peter aan de aanwezigen 
gevraagd om Kees toch vooral in hun harten te dragen, waarop met een welgemeend 
applaus werd gereageerd. 
 
Toen was toch echt het moment aangebroken waarop ook aan Peters voorzitterschap een 
einde ging komen. 
 
Kees Boer nam het woord en vertelde de vergadering, dat in 2001 Peter en Ernie van 
Waaij lid werden van LP. Dat zij leden zijn, die niet alleen maar consumeren, maar ook 
bereid zijn om iets voor de club te doen, bleek al snel, want reeds in 2002 werd Ernie 
wedstrijdsecretaris om in 2003 nagevolgd te worden door Peter. Peter werd toen als 
opvolger van Gerard Vos de nieuwe voorzitter. 
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Peter is een zakenman en heeft daardoor kwaliteiten, die de andere toenmalige bestuurs-
leden niet hadden, maar waardoor hij allerlei goede ideeën had waar de club haar 
voordeel mee kon doen. Vooral bij de bouw van de hal was dat heel duidelijk merkbaar. 
Daarnaast heeft Peter ook verstand van financiën en dus kon hij Cees de Heij helpen om 
het penningmeesterschap goed te laten verlopen. 
Ook de horeca is Peter niet vreemd. Onlangs nog heeft hij de cursus sociale hygiëne weer 
eens gegeven.  
De kledinglijn waarin de leden nu (nog) lopen is door hem verzorgd, werken in de kleding 
was immers zijn vak! 
Naast zijn voorzitterschap van LP, is Peter ook nog eens vele jaren voorzitter geweest van 
de afdeling 09, waardoor hij vaak als een van de eersten op de hoogte was van bepaalde 
zaken zoals b.v. de nieuwe wedstrijdorganisatie binnen de NJBB. 
Een goede kwaliteit van Peter is het blussen van (figuurlijke) brandjes. Dat is ook echt wel 
eens heel goed van pas gekomen. 
 
Aan het eind van deze mooie toespraak eindigde Kees met het voorstel om Peter van 
Waaij te benoemen tot erelid van ACP Les Pointeurs. 
Dit voorstel is onder luid applaus aangenomen door alle aanwezigen! 
Peter: hartelijk gefeliciteerd met deze benoeming! 
 
Les Pointeurs telt nu drie ereleden t.w.: Karel Textor, Kees Boer en Peter van Waaij. 

 

 
Tineke 
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VRIJWILLIGERSEVENT 2019 
 
 
Op 16 januari is weer het jaarlijkse Vrijwilligersevent gehouden. De gelegenheid waarbij 
het bestuur de vrijwilligers van het afgelopen jaar in het zonnetje zet om ze zo te 
bedanken voor hun inzet. 
 
Het was gezellig druk in de kantine, met de vele vrijwilligers en meegekomen introducees. 
Eerst was er een gezellig samenzijn en wat later ging de ingehuurde muziek-act van start.  
 

 
 
 
Richard de 
Jongh 
 
had bij een 
eerdere afle-
vering van het 
event al eens 
opgetreden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Hij bracht een heel 
gevarieerd programma, 
mede waardoor er al 
snel gedanst werd. 
 

 
 



 8 

Het Event werd afgesloten met een Chinees Buffet. 
 

 
 
Het was een hele gezellige bijeenkomst. 
 
En zoals gebruikelijk, het bedankje voor de organisatie van het Event en voor de mensen 
achter de bar: te weten het bestuur van Les Pointeurs. 
 
Hub. 
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Besluitenlijst van de bestuursvergadering van 7 januari 2019 
 
▪ Peter van Waaij zal de verwerking van persoonsgegevens bij ACP Les 

Pointeurs op papier zetten. Deze notitie komt ook op de website te staan. 
 De toestemming van de leden, voor gebruik van hun gegevens bij activiteiten, 

wordt in het huishoudelijk reglement opgenomen. 
 
▪ De zondagmiddaggebeurtenis van 27 januari kan niet doorgaan. De 

eerstvolgende zondagmiddag bijeenkomst is op 17 februari. 
 
▪ Op 24 februari vindt het ongeveer toernooi plaats. 
 
▪ Op 16 juni vindt het Fie Belder toernooi plaats. 
 
▪ Het clubkampioenschap doubletten begint op 22 januari en wordt op de 

dinsdagavonden gespeeld. 
 
▪ Op 2 juni houden we weer een open dag om nieuwe leden te werven. 
 
▪ De loterij die gehouden is met kerst heeft € 330,00 opgebracht. Dit geld is 

door Cees de Heij gereserveerd ten behoeve van het jubileumfeest. 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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OLIEBOULEN 2019 
 

 
Op zaterdag 12 januari heeft het traditionele olieboulen/animatie toernooi + 
nieuwjaarsreceptie weer plaatsgevonden. 
 
Een bijzondere gebeurtenis dit jaar, daar Kees Boer heeft besloten, dat dit de laatste keer 
is, dat hij de leiding heeft. Dit besluit heeft hij niet van harte genomen. Helaas gaan zijn 
ogen zozeer achteruit, dat hij niet meer kan autorijden en steeds slechter de namen van 
de deelnemers kan lezen. 
 

 
 
 
 
Na afloop van twee rondes boulen bleek, 
dat Serdo het beste had gescoord. 
 
Het was lastig om dit vast te stellen, want 
van de 52 spelenden waren er 12 met twee 
gewonnen partijen. 
 
 
 
 
 
 
Ondertussen waren Hans, Sonja, Gerard, 
Arna en Hub al druk bezig met het 
voorbereiden van de Nieuwjaarsborrel. 
Glazen klaarzetten en oliebollen verwarmen. 
 
 
 

 
Om ongeveer half vier waren we met zestig mensen binnen en nam Peter na de 
prijsuitreiking het woord. 
In zijn toespraak verwoordde hij, dat Kees zo tussen de 20 en 25 jaar onafgebroken het 
animatie toernooi heeft geleid, waarbij met het toenemen der jaren van de club het steeds 
lastiger werd om toch op het jaarfeest zoveel flessen wijn te kunnen uitreiken als de leeftijd 
van Les Pointeurs is. 
Heel langzaam is daarom het inleggeld verhoogd van € 1 via € 1,50 naar € 2. Tot slot 
deed Peter het voorstel aan de aanwezigen om Kees met een staande ovatie te bedanken 
en nadat dat gedaan was, werd Kees in de bloemetjes gezet en kreeg hij een mooi boek 
over de Dam in Amsterdam. 
Kees heeft zelf ook nog gesproken. Hij legde uit hoe het animatietoernooi is ontstaan, n.l. 
doordat hij zag, dat er veel leden zijn, die nooit een toernooi spelen en eigenlijk ook nooit 
iets winnen, heeft hij het animatietoernooi bedacht. 
Vervolgens hebben we met elkaar het glas geheven en geproost op een goed en gezond 
2019, waarna het nog best lang heel gezellig is gebleven. 
 
Tineke 
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WINTERSEXTETTEN 20 JANUARI 2019 
 
 
Met in totaal 10 teams (waarvan 3 teams van ons) werd er op deze zondagmorgen gestart 
met dit toernooi onder leiding van Erik Vorstenbosch. Begin december werd ik door 
Hannie van Lienden gevraagd mee te doen. 
Voor mij was dit de allereerste keer dat ik met een toernooi met andere clubs meedeed. 
En dat was te merken! De eerste twee partijen stond ik toch wel een beetje onwennig en 
met knikkende knieën in de cirkel. En omdat je met een heel team speelt wil je toch je 
beste beentje voorzetten om een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten voor je team. 
Het lukte niet altijd maar het ging toch lekker. 
 
Gedurende het toernooi verdwenen de knikkende knieën en het hele team won regelmatig 
partijen. Zelfs zoveel dat ons team laat in de middag eindigde op de tweede plaats met 
één wedstrijd minder gewonnen dan de uiteindelijke winnaar. De andere teams van ons 
eindigden op de vierde en tiende plaats. 
 
Ik vond het een geweldige ervaring om zo’n toernooi mee te mogen maken en zal in de 
toekomst zeker meedoen met toernooien. Ook het contact met spelers van andere teams 
was erg leuk, zowel tijdens als na een wedstrijd. En de ervaring die je krijgt door mee te 
doen is erg prettig. Ik kan het iedereen aanraden. 
 
Ik wil dan ook eindigen met een woord van dank aan de organisatoren en de leden die de 
kantine hebben bemand. Ik vond het een prachtige dag! 
 
Bart Julsing 
 
 
 
 
 

UItslag Wintersextetten, 20 januari 2019 
 
Plaats Team Winst Saldo 

1 
Max Tophoven - Marcel Willems - Marvin Meijer - Gabrielle Ochantel - 
Erik Baljet - Rita Baljet 10 61 

2 
Hannie van Lienden - Cees de Heij - Bert Remmerswaal - Bart Julsing - 
Jan van Haastert - Veroni van Haastert 9 1 

3 
Nel Steijn - Rob Meere - Jaap Spaans - Elly - Hans Fiedler - Fred van 
Dijk 9 -2 

4 
Klaas Vonk - Serdo Verbanac - Harry Dubbeldeman - Gerie Vonk - 
Anneke Heskes - Wim Heskes 8 12 

5 
Louis Batens - Carel Weeber - Alex vd Staaij - Dick v. Rijn - Lies Batens 
- Joke Bennink 7 -12 

6 
Jaap Ramp - Willy Ramp - Marian Spruit - Ted de Graaf - Henk Verbaas 
- Nel Verbaas 7 -25 

7 
Kasper Slappendel - Janna Slappendel - Gerrjt Matze - Anneke Matze - 
Cor Boon - Conny Boon 7 -28 

8 
Gerrit Betjes - Elly Zandvliet - Ger van Klink - Agnes van Klink - Theo 
L'Ami - Ab de Kooter 6 9 

9 
Anita v.d. Herik - Jaco de Haan - Ans van Varik - Ton van Groenigen - 
Lenie van Groenigen - Lucia Brouwers 6 0 

10 
Hans v.d. Spek - Sonja v.d. Spek - Jan van Leijden - Sjaak van der 
Meer - Ans Spoelder - Theo/Ad/Anja 6 -16 
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INTERVIEW MET EVERT en INA BAKKER. 
 
 
Na eerst even te hebben genoten van het mooie uitzicht vanuit het appartement van Evert 
en Ina hebben we heel gezellig met elkaar gepraat. 
Er was zoveel te vertellen, dat we het over de aanleiding voor dit gesprek, t.w. hun 60-jarig 
huwelijk niet eens hebben gehad. 
 
Hun jeugd. 
Evert, geboren (in 1934) en getogen in De Bilt heeft door de oorlog weinig onderwijs 
gehad. Dat hij uiteindelijk naar de ambachtsschool kon, heeft hij te danken aan zijn opa, 
die hem heeft leren rekenen (o.a. de tafels en staartdelingen). 
Taal is altijd moeilijk gebleven voor hem. 
Zijn vader had een wagenmakerij en die lag naast een oud herenhuis waar oudere 
mensen woonden. 
Stiekem werden er varkens gehouden en als ze geslacht werden, dan werd het vlees op 
zolder bij die oude mensen verstopt. Van de Duitsers hadden ze niet veel last; van de 
Nederlandse N.S.B.-ers wel. Die zochten het vlees, maar konden het niet vinden. 
Vervolgens werd alles eerlijk verdeeld onder de mensen. De Bilt was toen nog maar een 
kleine gemeenschap. 
Ina is een geboren getogen Alphense, zij woonde aan de toenmalige Herenweg. Ondanks 
dat ze tijdens de oorlog overal heeft gezeten, heeft zij wel gewoon onderwijs kunnen 
volgen. 
 
 

 
 
 
De eerste ontmoeting. 
Ina logeerde veel bij een oom en zijn gehandicapte dochter in De Bilt. Haar zus en een 
vriendin gingen daar op zaterdag stappen. Zij kwamen toen Evert en een vriend tegen. De 
vriendin ging zich verloven met de vriend van Evert en Ina ging helpen op het 
verlovingsfeest. Daar kwam zij toen Evert tegen. Zij heeft Evert naar het station in Alphen 
gebracht. 
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Een week later kwam Evert (op de fiets!) al snel terug en zo is van het een het ander 
gekomen. 
Evert is toen bij van ’t Riet in Alphen gaan werken. Dat is een wagenmakerij en 
carrosseriebouwer. Daarna zijn er nog vele bazen gevolgd. Toen Evert 57 jaar oud was, is 
hij met de VUT gegaan. 
Na hun trouwen konden ze een huisje krijgen in de Van Eeghenstraat. Daar zijn hun drie 
kinderen geboren. Daarna hebben ze achtereenvolgens 10 jaar in de Nieuwstraat 
gewoond, daarna aan de Schutsluis en nu wonen ze tot volle tevredenheid aan het 
Polderpeil. 
 
Wanneer ben je gaan boulen? 
26 jaar geleden fietste Evert door het Zegerslootgebied en daar zag hij dat er achter 
Amigo gebould werd. De tweede keer, dat hij kwam kijken, vroeg men of hij een potje mee 
wilde spelen. Dat deed hij en hij won en dus is hij maar meteen lid geworden.  
Hij heeft de hele verhuizing van Amigo naar het terrein achter Tempo meegemaakt en 
samen met o.a. Kees Boer heel veel werk verzet om alles in orde te maken. Hij heeft veel 
graafwerk gedaan. 
Ina ging hem een keer zijn brood brengen, want dat was hij vergeten. Het was die dag 
Jaarmarkt en het was verschrikkelijk slecht weer. Daar stonden die mannen, drijfnat en 
onder de modder. Dat beeld zal ze niet gauw vergeten. 
Evert kon lassen en dus heeft hij indertijd de huidige trap helemaal aan elkaar gelast. 
Oorspronkelijk zou de trap komen daar waar hij nu staat, maar dat mocht niet van de 
gemeente, want dan konden de mensen niet snel genoeg vluchten in geval van nood. Dus 
werd hij midden in de kantine pal voor de uitgang geplaatst. 
Sinds een paar jaar staat de trap daar waar de bouwers van toen hem eigenlijk meteen 
hadden willen plaatsen. Het aan elkaar lassen van de bogen van de hal onder grond was 
ook een heel zwaar karwei. Daar liggen ook heel veel zweetdruppeltjes van Evert. 
 
Ina heeft nooit gebould. Zij heeft heel veel gezongen in twee verschillende koren; De 
Wielewaal en het Sionskoor. Zij zong met het koor overal in de regio. 
 
 
Veel prijzen gewonnen. 
Gelukkig bleef er naast het vrijwilligerswerk ook nog genoeg tijd over om aan toernooien 
deel te nemen. Zijn maatje was Jan Veenendaal. Ook met Wil van Lokven heeft hij vele 
keren gebould. Vele prijzen zijn door hen gewonnen. 
Een paar voorbeelden: 
1994: 3e prijs dinsdagavond competitie 
1995 en 1997: 2e prijs clubkampioenschap tripletten 
1996: clubkampioen tête-à-tête 
1997: 2e prijs tête-à-tête, troostpoule 
1998, 1999 en 2001: clubkampioen tripletten 
 
Prijzen winnen, doet Evert nu niet meer zoveel, maar boulen op de woensdag- en 
zaterdagmiddag doet hij nog steeds met veel plezier! 
 
Tineke 
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NPC LES POINTEURS 3  –  JdB LES FRANCOPHILES 2 
 
Op zaterdag 2 februari was het weer een speeldag van de NPC competitie. We zijn 
inmiddels aan de returnwedstrijden begonnen. 
LP 3 ontving JdB Les Francophiles 2. Uit in Rotterdam hadden we van hen gewonnen, dus 
ook vandaag was er weer goede hoop, dat we een overwinning zouden kunnen halen. 
Anja en Leo hadden die dag hun reservebeurt en die hebben ze benut door bij hun oudste 
kleindochter naar het afzwemmen te gaan kijken. Ongeveer 14.30 uur hebben zij zich bij 
ons aangesloten. Invallen hoefde niet, want wij stonden al met 3-0 voor en iedereen ging 
lekker. 
 
Als we thuis spelen, dan openen de teams zelf, zodat er niet al om 10.30 uur een 
kantinebezetting hoeft te zijn. 
Zo ook deze zaterdag. LP 2 speelde ook thuis, dus koffie en thee was gauw gezet, de 
kachel stond aan en de bordjes op tafel, zodat ieder team weet waar ze kan gaan zitten. 
Reeds om 11 uur kwam het eerste groepje spelers al binnen. 
Wij waren inmiddels compleet en dus gingen we eerst aan de koffie. Deze keer had ik op 
verzoek van Klaas een chocolade/vanillecake gebakken. Dat was even een experiment 
met die gesmolten chocolade met als gevolg, dat ik straal vergeten was om broodjes mee 
te nemen. Echter, niet getreurd; Hans en Sonja maken tegenwoordig zulke lekkere tosti’s, 
dat we eigenlijk onze broodjes niet hebben gemist. 
Bovendien is er naast de cake altijd nog van alles te happen, t.w.: gehaktballen of wraps 
van Hans en blokjes kaas en plakjes worst van Anja en Corrie. Anja zorgt ook altijd voor 
de vitamientjes in de vorm van snoeptomaatjes. Kortom de inwendige mens wordt goed 
verzorgd. 
 
Dan nu de wedstrijd: na ronde 1, dat zijn drie doubletten, stonden we dus al met 3-0 voor. 
Ronde 2 levert ons altijd een probleem. Tripletten is kennelijk niet zo ons “ding” en dus 
verloren we een triplet en wonnen we die andere triplet. 
Stand: 4-1. 
 
Het ergste wat nu nog kon gebeuren was, dat we alle drie de doubletten zouden verliezen 
en dus gelijk spelen. Dat is gelukkig niet gebeurd; we hebben twee doubletten gewonnen 
en één verloren. Eindstand: 6-2. 
 
We staan nu tweede in onze poule. We hebben evenveel wedstrijdpunten als Gouda, 
maar Gouda heeft een beter saldo en dus staan zij op de eerste plaats. 
23 februari spelen we uit in Gouda en dat zal een belangrijke wedstrijd worden als de 
stand zo blijft. Eerst spelen we nog op 16 februari tegen l’Esprit uit Schiedam. 
 
Tineke 
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WINTERCOMPETITIE DOUBLETTEN (W C D) 

 
 
Zaterdag 9 Februari tijdens een animatietoernooi werd er aan mij gevraagd om een stukje 
te schrijven over het W C D, ik kon geen nee zeggen tegen die persoon. 
 
Het team bestond uit Serdo Verbanac en Gerard Koreman en ze speelden 2e klasse poule 
A Les Pointeurs 1 
 
De W C D speel je op drie Zondagen 5 wedstrijden per Zondag, ik werd gevraagd om in te 
vallen voor de eerste wedstrijddag. Gerard kon de eerste wedstrijddag niet spelen wegens 
hartproblemen maar het werden dus drie wedstrijdendagen. 
 
Wij, Serdo en ik, op 21 oktober naar Gouda we hebben 3 wedstrijden gewonnen van de 5 
en eindigden op de 4e plaats. We kwamen daar bekenden tegen die we een tijd niet 
gezien hadden. Het was voor ons een geslaagde dag, onderweg naar huis dan heb je de 
beroemde wedstrijdbespreking van dat hadden we zo moeten doen maar we waren best 
wel tevreden. Zo dat zit er op dacht ik. 
 
Maar vóór de 2e wedstrijd vertelde Serdo “ik kan 2 december niet” en Gerard mocht nog 
niet boulen. Het advies van de arts aan Gerard was rustig aan doen en rust houden. 
Maar met twee invallers dat mag niet, tijdens de 1e wedstrijd heb ik met de 
competitieleider, die wij al jaren overal tegenkomen, gesproken en het een en ander 
uitgelegd. Ik moest dus vaste speler worden. De wedstrijd commissie heeft contact met de 
competitieleider(s) gehad en alles was in orde, ik werd vaste speler, nu noch een invaller. 
Bert Remmerswaal wilde wel spelen, wij op 2 december naar M I D I Delft, daar hebben 
wij er ook drie gewonnen en bleven op de 4e plaats, weer tevreden, bedankt Bert. 
 
Op naar de 3e wedstrijddag die werd gespeeld bij de Goede Worp in Den Haag op 27 
januari. Serdo en ik wisten dat we de top noch moesten krijgen, dat werden zware 
wedstrijden. We hebben toch één wedstrijd gewonnen, dus het werd afwachten voor ons, 
uiteindelijk kwamen wij op de 8e plaats. 
 
Groet Klaas Vonk 
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INTERVIEW MET BEN en RIET te MARVELDE. 
 
 
Daar Ben en Riet onlangs 60 jaar getrouwd waren, leek het de redactie een goed plan om 
eens bij hen langs te gaan. 
 
60 jaar getrouwd zijn is niet niks, dus alle reserveringen voor een fijn feest waren al 
gedaan. 
Helaas moest wegens ziekte van Ben ook weer alles afgezegd worden Echter, Ben knapte 
sneller op dan verwacht en dus besloten hun kinderen om toch een feest te organiseren. 
Hun kleindochter was ceremoniemeester. 
Het is absoluut een mooi feest geworden, want Ben en Riet zijn er nog helemaal vol van. 
Er zijn zoveel mensen gekomen om hen te feliciteren en tot slot zijn ze door de kinderen 
meegenomen naar Noordwijk voor een diner in Huis ter Duin. 
Waarom speciaal naar Noordwijk? Dat komt, doordat het gezin daar op het strand vele 
uurtjes heeft doorgebracht en aan die plek fijne herinneringen hebben. 
 
Het begin. 
Ben, geboren en getogen in Heemstede en Riet, geboren en getogen in Haarlem, hebben 
elkaar in 1955 ontmoet tijdens een kindervakantiekamp. Beiden waren daar als vrijwilliger 
en iedereen zag al, dat zij wel een stel zouden worden. Echter Ben en Riet zagen dat 
(nog) niet. Uiteindelijk is daar toch de liefde tussen hen ontstaan. 
Na hun huwelijk in 1959 zijn er drie kinderen geboren, 1 zoon en 2 dochters. 
In die tijd was een woning moeilijk te vinden en dus hebben ze eerst in Haarlem 
ingewoond. Vervolgens kregen ze toch een flat. Daarna hebben ze 5 jaar in Leiden 
gewoond om uiteindelijk in 1972 in Alphen terecht te komen en wel in het Liszthof. 
Vanuit het Liszthof zijn ze verhuisd naar de Pegasusstraat, alwaar Lucia hun buurvrouw 
werd. Nu wonen ze alweer 5 jaar naar tevredenheid in de Uranusstraat. 
 
Werk  
Na de H.B.S. is Ben gaan werken, totdat hij in militaire dienst moest. In 1952 heerste er 
veel werkloosheid, maar gelukkig vond Ben na de militaire dienst al snel een baan bij de 
sociale dienst en daar is hij 40 jaar gebleven. 
Ondertussen heeft hij de opleiding tot maatschappelijk werker gevolgd. 
In de regio Noord- en Zuid-Holland heeft hij vervolgens een aantal werkplekken gehad, 
t.w. Haarlem, Leiden en Amstelveen. In Amstelveen heeft hij gewerkt tot aan zijn 
pensioen. 
Riet heeft na de kweekschool gewerkt als onderwijzeres. Zij volgde deze opleiding op een 
internaat in Rotterdam. Dat was wat rustiger voor haar, dan heen en weer reizen naar 
Amsterdam. Toen de kinderen kwamen is ze 10 jaar thuis geweest, maar toen de kinderen 
wat groter werden, is ze weer begonnen. Van de ene op de andere dag stond ze plotseling 
weer voor de klas en dat voelde als thuiskomen. Heerlijk vond ze het. 
Via scholen in Heemstede, Leiden en Nieuwkoop is ze uiteindelijk in Alphen op de 
Willibrordusschool gaan werken. 
Af en toe komt ze oud-leerlingen tegen en dan blijkt, dat zij, ondanks moeizame 
omstandigheden, toch heel goed terecht zijn gekomen. 
Uit alles blijkt, dat Riet een zeer bevlogen onderwijzeres is geweest met een groot hart 
voor haar leerlingen. 
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Jeu de boules. 
Toen de kinderen het huis uit waren, zijn Ben en Riet heel veel weggeweest met de 
caravan. De boules gingen toen ook altijd mee. In 1995 zijn ze lid geworden van Les 
Pointeurs. Ben tenniste toen ook nog heel veel en op de tennisclub deed hij veel 
kantinewerk, dus bij Les Pointeurs kwam dat er niet zo van. 
Tot zijn 85e jaar heeft Ben getennist, maar nu houdt hij het bij boulen. Riet heeft ook altijd 
fanatiek gebould, ook toen het zicht steeds minder werd. Ze kon nog lang spelen dankzij 
o.a. John en Michel, die achter het butje gingen staan, zodat ze nog goed kon richten. 
Hierna bleef het actief boulen een fijne herinnering!! 
 
Op dit moment is Ben herstellende, maar zodra hij zich weer wat sterker voelt, hoopt hij 
weer te komen om een balletje te gooien. 
 
Tineke 
 



 19 

NPC ZATERDAG 16 FEBRUARI 2019. 
 
 
Het was heel mooi weer en ca. 10.00 uur ging Team 1 vol goede moed op weg naar 
Zwaag. 
In Zwaag moesten we boulen tegen Atlantic Boules 1 op de locatie van De Boules 
Vereniging Bouledozers. 
 

 
 
Het team bestond uit Erik Vorstenbosch, Cees De Heij, Bert Remmerswaal, Mohamud Ali. 
Gerard Koreman, Serdo Verbanac, Hannie van Lienden en reserve Jan van Lienden. 
 
Er werden leuke partijen gespeeld, maar helaas maar één triplet gewonnen. 
Wat zo’n mooie dag moest worden liep uit op een fiasco, dit was echt balen en zeer slecht 
voor de nachtrust. 
 
De volgende wedstrijd tegen Gouden zullen we er heel hard tegenaan moeten. 
 
Namens Team 1 
Hannie van Lienden 
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EURO TOERNOOI 
 
Dit keer heb ik de lijst uitgebreid met ieders positie in de ranglijst over de tijd. Als de lijn 
daalt ben je of wat minder gaan spelen (of de rest is wat beter geworden). Stijgt de lijn dan 
ben je aan het opklimmen in lijst. Dalingen kunnen ook veroorzaakt worden door een tijd 
niet aanwezig te zijn, als je dan weer terug bent stijg je weer naar je oude positie. 
 
Hieronder staat de tussenstand t/m 28 februari 2019. 
Voor de digitale lezers: klik hier voor het volledige klassement (in Excel). 
 
Euro toernooi, tussenstand seizoen 2018-2019 
26 wedstrijden gespeeld, beste 18 tellen 
 

 
Naam Aanwezig Punten 1 

Gewonnen 
partijen 2 

Positie in ranglijst in 
de tijd 

1 Erik Vorstenbosch 24 54,07 uit 18 2,56 (2,21)  
2 Jan van Leijden 25 51,74 uit 18 2,44 (2,12)  
3 Serðo Verbanac 25 50,44 uit 18 2,39 (2,20)  
4 Cees de Heij 23 49,23 uit 18 2,33 (2,17)  
5 Peter Sloothaak 21 49,08 uit 18 2,33 (2,00)  
6 Tineke Walvis 24 44,22 uit 18 2,17 (1,79)  
7 Klaas Vonk 25 39,98 uit 18 1,94 (1,56)  
8 Mohamud Mohamed Ali 17 37,59 uit 17 1,94 (1,94)  
9 Bert Remmerswaal 18 36,47 uit 18 1,78 (1,78)  

10 Harry Dubbeldeman 21 36,2 uit 18 1,78 (1,57)  
11 Hub Schraven 24 33,76 uit 18 1,72 (1,38)  
12 Frans Walvis 22 33,58 uit 18 1,72 (1,59)  
13 Jan van Lienden 22 33,45 uit 18 1,67 (1,36)  
14 Hannie van Lienden 25 33,06 uit 18 1,67 (1,20)  
15 Cees Sip 26 32,28 uit 18 1,67 (1,31)  
16 Gerard Koreman 18 32,18 uit 18 1,61 (1,61)  
17 Jan van Haastert 23 32,01 uit 18 1,67 (1,39)  
18 Veroni van Haastert 24 31,67 uit 18 1,61 (1,21)  
19 Gerie Vonk 25 31,28 uit 18 1,61 (1,20)  
20 Hans van der Spek 24 30,95 uit 18 1,61 (1,38)  
21 Sonja van der Spek 14 30,18 uit 14 1,93 (1,93)  
22 Karl Kliemert 17 29,24 uit 17 1,53 (1,53)  
23 Henk Lacourt 20 28,94 uit 18 1,44 (1,30)  
24 Kees Boekhout 20 27,83 uit 18 1,44 (1,30)  
25 Theo Gijtenbeek 16 27,46 uit 16 1,56 (1,56)  
26 Anja van den Hoek 16 25,04 uit 16 1,44 (1,44)  
27 Arna vd Weteringh 24 24,02 uit 18 1,28 (0,96)  
28 Adrie de Maijer 26 20,69 uit 18 1,11 (0,85)  
29 Christ Sins 12 19,79 uit 12 1,42 (1,42)  
30 Jaap Saathoff 13 18,32 uit 13 1,31 (1,31)  
31 Primo Petrelli 8 14,74 uit 8 1,63 (1,63)  
32 Ernest Joosen 10 14,5 uit 10 1,30 (1,30)  
33 John Jansen 7 12,08 uit 7 1,57 (1,57)  

https://www.pointeurs.nl/lp/wp-content/uploads/Klassement2018-2019.xls
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Naam Aanwezig Punten 1 

Gewonnen 
partijen 2 

Positie in ranglijst in 
de tijd 

34 Ahmad Nabil Azimi 3 10,92 uit 3 3,00 (3,00)  
35 Kees Wittebol 7 10,72 uit 7 1,43 (1,43)  
36 Bart Julsing 10 10,69 uit 10 1,00 (1,00)  
37 Corrie Lacourt 13 10,09 uit 13 0,77 (0,77)  
38 Wout van der Berg 8 10,02 uit 8 1,13 (1,13)  
39 Kees van der Lede 5 9,6 uit 5 1,80 (1,80)  
40 Nella Wittebol 6 7 uit 6 1,17 (1,17)  
41 Cor Burksen 4 3,36 uit 4 0,75 (0,75)  
42 Gerrie de Heij 5 3 uit 5 0,60 (0,60)  
43 Dick van Os 1 2 uit 1 2,00 (2,00)  
44 Margo van Os 1 1 uit 1 1,00 (1,00)  
45 Els Burksen 2 1 uit 2 0,50 (0,50)  

 

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 
 
 
 

LIEVE JEU DE BOULES VRIENDEN 
 
Hartelijk bedankt voor de prachtige bos bloemen en alle lieve wensen. Het gaat goed met 
me en ik hoop jullie snel weer te zien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hartelijke groeten, 
Len Aartman 
 

https://www.pointeurs.nl/lp/eurotoernooi/
mailto:lp.eurotoernooi@xs4all.nl
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VERSLAG VAN EEN NPC-WEDSTRIJD WAAR IK NIET BIJ AANWEZIG WAS. 
 
 
Doordat ik op zaterdag 16 februari een feest had waarbij ik niet kon wegblijven (onze 50-
jarige bruiloft), kon ik deze keer niet mee met team Les Pointeurs 2 om de NPC-wedstrijd 
te spelen tegen JBC Zoetermeer 3. Klaas zou de honneurs van de captain waarnemen. In 
dit geval betekent het dat hij de kruisjes op het formulier moet zetten om aan te geven wie 
met wie gaat spelen. Allereerst moest worden nagegaan op welke locatie ons team zich 
moest melden, omdat we gehoord hadden dat de hal van Zoetermeer werd verbouwd. Dat 
bleek inmiddels opgelost, zodat we naar hun eigen clubgebouw mochten afreizen. 
 
Kas was er met het team van Waddinxveen al geweest en kon ons vertellen dat er 
gespeeld zou worden op een zachtere ondergrond dan in onze hal. Dat vonden we een 
geruststellende gedachte omdat we dan waarschijnlijk geen last zouden hebben van 
wegspringende ballen en de meeste kans zouden maken met het gooien van hoge ballen.  
 
Het team uit Zoetermeer stond net onder ons op de ranglijst, dus we moesten extra ons 
best doen om te winnen.  
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Aldus geïnstrueerd reisde het team die zaterdag af naar Zoetermeer en ik naar mijn 
feestlocatie. Ik zal hier niet uitweiden hoe òns feest verliep, hoewel dat ontzettend gezellig 
geweest is (dan toch maar even van de gelegenheid gebruik maken om jullie te bedanken 
voor het fraaie boeket dat we van de vereniging ontvingen, zie foto), maar nog die avond 
ontving ik van Klaas een mailtje met de mededeling dat ook het team er een leuk feest van 
gemaakt had: uitslag 7-1!! 
 
Voor ons een geweldig mooie uitslag, die we nog niet eerder konden boeken. En die 
hebben zij behaald zonder dat ik erbij aanwezig was. (Kan ik volgende keer ook maar niet 
beter thuis blijven?) Ik troostte me met de gedachte dat uit het nagezonden 
wedstrijdformulier bleek dat ze de eerste ronde in ieder geval gespeeld hadden volgens de 
opstelling die ik ze meegegeven had. Uitslagen 5-13, 4-13 en 12-13. De tweede ronde, 
waarin gepeeld wordt in tripletten-verband, waarin we altijd moeite hebben om te winnen, 
waren de uitslagen 13-8 en 10-13. Dat beloofde al wat goeds voor de derde ronde en dat 
bleek ook wel uit de cijfers: 5-13, 9-13 en nog eens 9-13.  
 
Door deze overwinning zijn we wat verder afgekomen van het degradatiegevaar en dat 
vormt weer een oppepper voor de volgende keer. 
Dan spelen we thuis tegen JdB Les Francophiles 1 uit Rotterdam. Ik zal er dan zeker bij 
zijn, maar of dat leidt tot een volgende overwinning zal nog moeten blijken.  
 
Peter Sloothaak 
(teamcaptain) 
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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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ZATERDAG 23-01-2019 NPC: PV Gouda 4 – Les Pointeurs 3 
 
 
Afgelopen zaterdag was voor LP 3 een belangrijke dag, daar we tegen onze directe 
concurrent gingen spelen. 
We moesten naar Gouda. De banen in Gouda zijn vergeleken bij onze banen heel glad, 
dus was het devies: houd je in, beheers je, anders liggen alle boules ver achter de but en 
kan de tegenpartij naar hartenlust scoren. 
Hans en Sonja waren de hele week ziek of half ziek, dus hadden we Jan ook 
meegevraagd. Ad was ook bereid om mee te gaan als Hans en Sonja echt uitgevallen 
zouden zijn. Echter, Hans en Sonja konden mee. 
 
De eerste ronde (drie doubletten) verliep voor ons niet heel goed. Na afloop van die ronde 
stonden we met 2-1 achter. 
Dan de triplet partijen. Daar hebben we altijd moeite mee. Zo ook nu weer, ondanks dat 
we eerst hebben ingegooid.  De mannen wisten gelukkig te winnen. Jan en zijn twee 
vrouwen helaas niet, dus stonden we nog steeds achter. 
De stand was nu 3-2 voor Gouda. 
Wat te doen? 
 
Na overleg is er besloten om niet meer vast te houden aan de reservebeurten, maar zo 
sterk mogelijk het veld in te gaan. En zo geschiedde, met als gevolg dat er één partij heel 
snel in winst werd omgezet en dat er een partij helaas toch verloren werd. 
De laatste van de drie partijen was nog bezig en nu ging het erom: 
Verliezen betekende de hele partij met 5-3 verliezen; winst zou betekenen 4-4 gelijkspel. 
Na een spannende strijd hebben wij gelukkig gewonnen en is de eindstand inderdaad 4-4 
geworden, hetgeen betekent, dat we nog steeds aan kop staan. 
 
Tineke 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie heeft er D.E.-punten liggen en doet er niets mee? 
 
Als u thuis D.E.-punten heeft liggen en u doet er niets mee, lever ze dan in bij Leny van 
den Wijnaarden. Zij hoopt op die manier voldoende punten te vergaren om voor de club 
een mooi cadeau bij Douwe Egberts te kunnen aanschaffen. 
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Besluitenlijst van de bestuursvergadering van 22 februari 2019 
 
 
▪ De ronde borden in de hal worden aangepast. Er zal gekeken worden welke 

namen ervan af kunnen worden gehaald en wie er met zijn/haar naam op wil 
blijven staan. Leden die nog niet op zo’n bord staan kunnen zich bij een van 
de bestuursleden melden als zij hun naam op een bord willen hebben. 
Kosten: € 25,00 voor de duur van 5 jaar. 

 
▪ Er is een nieuwe thermostaat voor de CV in de hal geplaatst. Deze is, net als 

in de kantine, automatisch ingesteld. 
 
▪ Op vrijdag 3 mei wordt er weer grote schoonmaak gehouden op de club. 

Leden die hieraan mee willen werken kunnen zich aanmelden bij Hans van der 
Spek. Tussen de middag wordt er weer voor een heerlijke lunch gezorgd. 

▪ We hebben er een nieuw redactielid bij t.w. de heer Bart Julsing. 
 
▪ Hub Schraven heeft aangekondigd aan het eind van het jaar te willen stoppen 

met het clubblad. Naar vervanging wordt gezocht. 
 
▪ Tjerk Kloet gaat in het voorjaar een fotosessie maken bij onze club. 
 
▪ Er is besloten om het clubblad alleen nog digitaal rond te sturen. Leden die 

het blad toch graag in handen krijgen kunnen dit doorgeven aan het 
secretariaat. Natuurlijk blijven de mensen die geen computer hebben de 
papieren versie ontvangen. 

 
▪ Na de ledenvergadering van 27 februari zal er een nieuw boekje Huishoudelijk 

Reglement en Statuten gemaakt worden door Peter van Waaij en Hub 
Schraven. 

 
▪ De notitie Algemene Verordening Gegevensbescherming gaat naar de diverse 

commissies, naar Peter Sloothaak (ledenadministratie) en Hub Schraven 
(redactiecommissie). De voorzitters van de commissies zullen met de 
desbetreffende commissieleden de notitie bespreken. 

 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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NOG NIET GEPUBLISEERDE UITSLAGEN 
 
 

Op verzoek van de redaktie is Erik Vorstenbosch nog even in zijn archief gedoken en heeft 
de volgende uitslagen doorgegeven. 
 
Erik bedankt  
 

Alphenement, 19 september 2018 
 

 

Plaats team winst saldo 

1 Rinus Petersen / Cees Hoogerheide 5 35 

2 Bert Visser / Louis van der Horst 5 34 

3 Jaco de Haan / Juup Visser 4 30 

4 Jaap de Vogel / Rita Baljet 4 17 

5 Ad Bruin / Adrie Terlouw 4 8 

6 Nelly v.d. Ende / Christina Kok 3 13 

7 Bert Cornelissen / Kas Slappendel 3 8 

8 Alex Hazen / Henry Brassens 3 7 

9 Huig van Duijvendijk / Alie van Duijvendijk 2 7 

10 Hans Klaassen / Ernst Harms 2 3 

11 Jan van Haastert / Veroni van Haastert 2 0 

12 Lucia Brouwers / Serdo Verbanac 2 -3 

13 Hans van der Spek / Sonja van der Spek 2 -4 

14 Theo Gijtenbeek / Primo Petrelli 2 -5 

15 Mart Kruijssen / Marion Oosterveen 2 -10 

16 Ton Hazebroek / Sieny Hazebroek 2 -12 

17 Hannie van Lienden / Anja van den Hoek 2 -12 

18 Jaap Ramp / Willy Ramp 2 -13 

19 Klaas Vonk / Gerie Vonk 2 -13 

20 Siebren Hulzenga / Wolfgang Fraszczak 2 -17 

21 Jan van den Broek / Babs van den Broek 0 -38 

 
 
 
 
 

Clubkampioenschap Triplette, 14 oktober 2018 
 

 

 
team winst saldo 

1 
Hannie van Lienden / Bert Remmerswaal / Lucia Brouwers 
(1)  2 13 

2 Serdo Verbanac / Gerie Vonk / Klaas Vonk (2)  2 -5 

3 Tineke Walvis / Jan van Leijden / Frans Walvis (3)  3 23 

4 
Hans van der Spek / Sonja van der Spek / Theo Gijtenbeek 
(4)  1 -27 

5 Cees de Heij / Gerrie de Heij / Erik Vorstenbosch (5)  2 -4 



 28 

Wintertijd toernooi, 28 oktober 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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Herfstkwintetten, 18 november 2018 
 

 

Plaats Team winst saldo 

1 Rob Meere / Jaap Spaans / Hans Fiedler / Fred van Dijk / Peter Molle 8 36 

2 Erik Baljet / Jaap de Vogel / Arnold Steiger / Arie Plugge / Rita Baljet 7 11 

3 
Jan van Leijden / Ans Spoelder / Sjaak van der Meer / Hans van der Spek 
/ Sonja van der Spek 6 20 

4 
Serdo Verbanac / Peter Sloothaak / Theo Gijtenbeek / Gerie Vonk / Klaas 
Vonk 5 31 

5 
Lenie Gelauf / Jeannet Meijer / Johan Meijer / Dick van Rijn / Johan 
Qualm 5 -4 

6 
Tineke Walvis / Frans Walvis / Anja van den Hoek / Henk Lacourt / Lucia 
Brouwers 4 -30 

7 
Hannie van Lienden / Cees de Heij / Gerrie de Heij / Jan van Lienden / 
Bert Remmerswaal 3 -27 

8 
Joan van Rekum / Tine Siegel / Michiel Buchner / Wilma Buchner / Ina 
Hoekstra 2 -42 
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HET ONGEVEER-TOERNOOI VAN 24 FEBRUARI 2019 
 
Op deze prachtige zonovergoten zondag was het Ongeveer-toernooi weer georganiseerd. 
60 man/vrouw hadden zich aangemeld voor dit toernooi en ze kwamen van ver en nog 
verder. Ik hoorde Bergen op Zoom en Zwolle. 
 
Om half elf werd het toernooi onder leiding van Erik Vorstenbosch, met als scheidsrechter 
Gerard Koreman, gestart. De eerste twee rondes waren ontstaan uit loting en werden op 
tijd gespeeld. De meeste partijen waren al voor het eindsignaal klaar met de wedstrijd, een 
enkele moest er nog een eind aan breien. Hieruit kwamen de A- en B poule gerold. 
 
Omdat ik samen met Wil van Lokven in de eerste ronde de tweede plek behaalde kwamen 
wij direct in de A poule. Hierin volgde een afvalsysteem waarvan zowel de winnaar als de 
verliezer in resp. de Hoofdronde dan wel in de Wijnronde kwam. 
 
Helaas moesten Wil en ik hierin het onderspit delven van het later op de tweede plaats 
geëindigde team en waren we uit het toernooi. 
Hierna volgden de Hoofdronde en de Wijnronde waaruit uiteindelijk de finales kwamen.  
De complete uitslag kan je terugvinden op de website onder het kopje “uitslagen”. 
Ik was blij dat ik had meegedaan want hier doe je toch een hoop ervaring op. Samen met 
Wil kwamen we toch tot een leuk resultaat, te weten de vijfde t/m achtste plaats. 
 
Al met al een geslaagde dag waarbij het buitenterras ook goed werd bezet dankzij een 
lekker zonnetje en dat in februari! 
Rest mij nog dank te zeggen aan de clubleden die de bar hebben laten draaien en Erik 
voor het organiseren en Gerard voor het scheidsrechteren. 
 
Bart Julsing 
 

 
 

1e plaats A-Poule 
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2e plaats 
 

 
 

3e Plaats 
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Ongeveer toernooi, 24 februari 2019 
Poule A  

   Plaats  Team 
  1  Adil Boudaif / Najib Elarkoubi 
  2  Linda Schuurbiers / Tom van der Voort 
  3  Cees de Heij / Mohamud Mohamed Ali 
  4  Menno van Drunen Littel / Dennis Bakker 
  5-8  Lidy de Wijn / Peter de Wijn 
  5-8  Bart Julsing / Wil van Lokven 
  5-8  Jan van Leijden / Tineke Walvis 
  5-8  JP Brands / Björn Spanjer 
  9-10  Aart Den Boon / J.F. Nunes Guerreiro 
  9-10  Simon Vogelaar / Marco van Zijderveld 
  11-12  Jan van Haastert / Veroni van Haastert 
  11-12  Erik Baljet / Peter Schuurbiers 
  13-16  Leo Tijssen / Jaap Kivits 
  13-16  Evert Koorman / Frans van Keulen 
  13-16  Frans Walvis / Henk Lacourt 
  13-16  Klaas Vonk / Gerie Vonk 
  

 

 

   Poule B  

   Plaats  Team Winst Saldo 

1  Hans van der Spek / Ans Spoelder 3 29 

2  Jakob Huitsing / Rachel van Rooijen 3 25 

3  Jan Visser / Ria Visser 3 16 

4  Bert Cornelissen / Wil Cornelissen 3 15 

5  Jaap de Vogel / Rita Baljet 2 12 

6  Carel Ten Berge / Annie Hulsman 2 5 

7  Gerrit Matze / Anneke Matze 2 -4 

8  Hub Schraven / Arna v.d. Weteringh 1 1 

9  Hannie van Lienden / Jan van Lienden 1 -3 

10  Frits Wiltink / Gerrit Barink 1 -10 

11  Kasper Slappendel / Janna Slappendel 0 -17 

12  Piet vd Brugge / Dae vd Brugge 0 -18 

13  Roelie Ten Berge / Riet van Rosmalen 0 -23 

14  Hans Freij / Edwin Barink 0 -28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1e plaats B-Poule 
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4e plaats 
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ACTIVITEITEN en TOERNOOI-AGENDA 2019 
 
 

dag datum omschrijving spelvorm aanvang 

 
      
 
     Maart 2019 
 

Zaterdag 02-03 animatietoernooi mêlee 13.00 

donderdag 07-03 Clubontmoeting Wouwse Boules  13.00 

zaterdag 09-03 NPC  12.00 

maandag 18-03 bestuursvergadering  19.30 

zaterdag 23-03 NPC  12.00 

zondag 24-03 zondagmiddaggebeurtenis mêlee 13.00 

 
     April 2019 
 

Zaterdag  06-04 NPC  12.00 

zaterdag 13-04 animatietoernooi mêlee 13.00 

zondag 14-04 Alphens Open Doublet  10.30 

zondag 28-04 zondagmiddaggebeurtenis mêlee 13.00 

 
     Mei 2019 
 

vrijdag 03-05 Grote schoonmaak    9.30 

Zaterdag  04-05 animatietoernooi mêlee 13.00 

zondag 26-05 zondagmiddaggebeurtenis mêlee 13.00 

 
     Juni 2019 
 

zaterdag 01-06 animatietoernooi mêlee 13.00 

zondag 02-06 Open dag  13.00 

Zondag  16-06 Fie Belder met barbecue doublet 10.30 

Donderdag 20-06 Naar dBdB doublet 13.00 

zondag 30-06 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        Cees de Heij        tel. 0172-475827 
          Vice -voorzitter       
          Secretaris        Lucia Brouwers       tel. 0172-210569 
          2e secretaris       Hans v.d. Spek       tel. 06-16772050 
          Penningmeester     Frans Walvis        tel. 0172-419469 
          2e Penningmeester     
          Wedstrijdzaken      Henk Lacourt        tel. 0172-572302
          Technische zaken     Gerard Koreman      tel. 0172-497579 
           
Redactie:                  Hub. Schraven       tel. 0172-426984 
                      Tineke Walvis [+ PR]    tel. 0172-419469 
                      Bart Julsing        tel. 06-33746181 
                      Gerrie de Heij-Verhoog    tel. 0172-475827 
Wedstrijdcomm.:   Voorzitter        Henk Lacourt        tel. 0172-572302 
                      Tineke Walvis       tel. 0172-419469 
                      Erik Vorstenbosch      tel. 0172-417499 
                      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 
          Peter van Waaij 
 
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/

