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De verenigingsgegevens vindt u op de binnenzijde van de kaft. 

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

 
 
 

Vrijdag 26 juli 

 
 
 
 
 
 
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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VAN DE VOORZITTER 
 
 
Eerlijk gezegd voel ik me meer een doener dan een denker, laat staan een (voor)zitter, 
maar omdat ik regelmatig op de club rondloop, ben ik wel in staat bijtijds zowel positieve 
als negatieve signalen op te vangen. 
 
Kom dus gerust naar mij toe als er een probleem is of als u ergens vragen over hebt, 
zodat ik bijtijds sturing kan geven aan een positieve gang van zaken. 
 
Onze oud-voorzitter Peter van Waaij wilde al lange tijd stoppen met zijn functie, maar het 
was moeilijk om een geschikte opvolger te vinden. 
In mijn tijd als penningmeester heb ik veel steun ondervonden van Peter. Dat zou 
betekenen dat als die steun weg zou vallen er een probleem zou ontstaan bij het 
functioneren van de penningmeester. 
 
Na vele zoektochten door het bestuur om een opvolger voor Peter te vinden, heb ik mij 
kandidaat gesteld op de voorwaarde dat er een geschikte penningmeester zou worden 
gevonden. Gelukkig was Frans Walvis bereid deze functie op zich te nemen. 
 
Als kersverse voorzitter ben ik me er van bewust dat je dit niet alleen kan en dat ik de 
steun van het gehele bestuur nodig zal hebben om deze verantwoordelijke taak te kunnen 
vervullen. 
 
Deze taak pak je op, omdat je het leuk vindt binnen een vereniging je in te zetten om het 
sportieve, sociale en maatschappelijke te laten samenkomen. 
 
Daar ga ik voor(zitten)! 
 
Cees de Heij 
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ANIMATIETOERNOOI 
 
 
Het was een mooie zaterdag in februari. 
Veel boulers waren aanwezig in een gezellige en vrolijke stemming. 
Kees Boer had zich weer opgesteld achter de balie, waar iedereen zich kon inschrijven. 
 
Waarna Kees de boulers indeelde en de namen op het wedstrijd bord plaatste. 
Dan kon men zien met wie en tegen wie men ging spelen. 
Daarna lekker naar buiten en tossen, wie mocht beginnen en op welke baan. 
 
Het zonnetje scheen volop. Iedereen was gezellig en prettig aan het spelen. 
Ze lachten en hadden veel plezier. 
Je hoorde het wel vaker zeggen, niet alleen door de vaste spelers, maar ook door de 
nieuwe leden. 
Het is net een warme deken, die je om je heen krijgt, als je hier binnenstapt. 
 
Na het spelen moet je de score doorgeven aan Kees. 
Na 3 ronden, worden de uitslagen opgeteld en door Kees bekend gemaakt. 
De 1 ste prijs voor de hoogste score, vervolgens een prijs voor de laagste score, als 
aanmoedigingsprijs. 
Dan nog 2 prijzen die door verloting onder de andere spelers verdeeld worden. 
Voor iedere speler heeft Kees nog een versnapering, ieder keer wat anders. 
 
Dit was weer een geweldige middag en iedereen was tevreden. 
Maar helaas voor Kees Boer, was dit zijn laatste animatietoernooi, door hem 
georganiseerd, na 25 jaar. 
Kees, wij wensen je namens iedereen, dat wij jou nog heel wat jaren in ons midden mogen 
hebben. 
 
Kees, veel dank voor wat je, vanaf het begin van LES POINTEURS, hebt gedaan en hebt 
betekend. 
 
Een vrijwilliger en bouler. 
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CLUBONTMOETING LES POINTEURS – WOUWSE BOULES 
d.d. 7 maart 2019. 

 
 
Donderdag 7 maart was het weer zover. Wouwse Boules kwam bij Les Pointeurs op 
bezoek om een middagje met en tegen elkaar te spelen. 
 
Drie rondes lang is er op heel gezellige wijze gebould. Luisterend naar de diverse 
opmerkingen en ziend hoe iedereen met elkaar omging, kan er niet anders gezegd worden 
dan dat het een heel geslaagde middag is geweest.  
 
Tegen vijven was iedereen uitgespeeld en kon er een uitslag opgemaakt worden. 
De cadeautafel stond al klaar en voor 15 deelnemers was er een prijs(je). 
Daar er al een winnaar naar huis was gegaan, heeft ook nummer 16 nog een prijs kunnen 
uitzoeken. 
 
Op donderdag 11 juli gaan er 20 leden van Les Pointeurs naar Rijnsaterwoude om ook 
daar vast en zeker weer een gezellige middag te hebben. 
 
Dan volgt hier de uitslag: 
 

1. Janie Hoogerdijk        (3 +33) 
2. Jacques van den Wijngaarden (3 +25) 
3. Klaas Vonk          (3 +24)   (resultaat 1e ronde beter dan Christ) 
4. Christ Sins          (3 +24) 
5. Corry van Schagen      (3 +22) 
6. Anja van den Hoek       (3 +21) 
7. Gerrit van de Zee       (3 +18) 
8. Ton Akerboom         (2 +25) 
9. Dien Werther         (2 +16) 
10. Lucia Brouwers        (2 +11)   (resultaat 1e ronde beter dan Kas) 
11. Kasper Slappendel      (2 +11) 
12. Primo Petrelli         (2 +10) 
13. Ton Roozendaal        (2 +4) 
14. Ria Bunnik          (2 +3)    (resultaat 1e ronde beter dan Rosa) 
15. Rosa v.d. Pijl         (2 +3) 
16. Wil de Boer          (2 +2) 
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WATERSPORTERS AAN DE BAL! 
 
 
Op de inmiddels voor de WVA bekende locatie van Les Pointeurs had een grote groep 
WVA’ers zich verzameld voor een gezellige avond. Tijdens deze gure avond in maart, was 
er binnen in de Jeu de Boule gebouwen volop gezelligheid. 
 
Tijdens het welkomstdrankje werden de Teams ingedeeld, de partners werden van elkaar 
gescheiden en eenieder speelde in een gemixt team. Voor vrijwel iedereen was dit de 
eerste kennismaking met Jeu de Boule, ofwel Pétanque. 
 

Uitleg: Opletten! 
 
 
Na de uitleg gingen de spelers in de overdekte binnenhal de banen op. 
Er werd gespeeld in doublet of triplet teams. (Voor de leken onder ons: een doublet team 
bestaat uit twee personen en uit hoeveel personen een triplet team bestaat kunt u vast zelf 
wel bedenken.) 
 
Het was even puzzelen om de drie bij elkaar behorende ballen, vanaf nu noemen wij ze 
“boules”, te selecteren. Maar daarna gingen de teams aan de slag. 
Per baan streden twee teams tegen elkaar. In totaal waren er zo’n acht banen in gebruik. 
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In de Werpcirkel. 
 
Vanuit de werpcirkel 
werd de houten “but” 
(spreek uit buut) zes- 
tot tienmeter ver weg 
gegooid. Ja en vanaf 
dat moment proberen 
om de eigen team 
boule(s) zo dicht 
mogelijk bij de but te 
laten stoppen, of om 
de boules van de 
tegenstanders weg te 
ketsen. 
 
In het begin ging het 
er nog wat houterig 
en onwennig aan toe, 
maar alras kreeg men 
de slag en de smaak 
te pakken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Het gaat er serieus 
aan toe! 
 
 
 
Op het moment dat 
alle boules van beide 
teams gegooid waren 
was de mêne (ofwel 
werpronde) afgelopen 
en moesten de punten 
geteld worden. 
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Er kwamen zelfs echte meetlinten van de “Officials van Les Pointeurs” aan te pas om 
exact te bepalen welk team de punten had gescoord en tevens hoeveel punten. De 
puntentelling werd per baan op scoreborden bijgehouden. 
Er werden net zoveel mêne’s (werprondes) gehouden tot één van de teams 13 punten had 
behaald. De “officials” noteerden na afloop alle door iedereen behaalde punten en 
geïncasseerde tegenpunten. 
 

Heerlijk Buffet. 
 
Na deze eerste 
inspanningen was het tijd 
voor het buffet, met heerlijke 
salades en voortreffelijke 
saté. Dit alles was 
uitstekend verzorgd door 
onze gastheren en 
gastvrouwen. De ervaringen 
werden uitgewisseld en 
doorgesproken, het ging er 
de hele avond zeer 
geanimeerd aan toe. 
 
 
 
 

 
 
De handen waren gewassen en de kelen gesmeerd, dus het werd tijd voor een volgende 
ronde Pétanque. Om het verenigingsgevoel te verhogen, werden alle teams opnieuw 
ingedeeld en eenieder speelde de volgende wedstrijd met een andere partner en andere 
tegenstanders. 
 

De bal vliegt! 
 
Tijdens deze wedstrijd kwamen 
de spelers nog beter voorbereid 
de banen op. De spelregels 
waren inmiddels beter 
ingedaald en het speelplezier 
werd hierdoor nog meer 
verhoogd. 
 
Aan de gezichten was bij 
sommigen het fanatisme van 
het gezicht af te lezen en 
anderen genoten ervan als een 
boule van de tegenstander 
vakkundig werd weg-geketst. 
 
 

Een enkeling gooide de boule met een dusdanige kracht, dat deze vanaf de overkant van 
de baan werd teruggekaatst. 



 9 

Napraten. 
 
 
 
Na afloop van de tweede 
wedstrijd haalde men nog 
een drankje bij de bar en 
werd er na-gekletst totdat de 
wedstrijdleiding de 
puntentelling had gedaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

En de winnaar 
is! 
 
Bij de 
prijsuitreiking 
werd er een 
poedelprijs en 
een beker 
uitgereikt. 
 
De prijs voor de 
speler met de 
meeste punten 
ging naar Eltjo 
Bos. 
 
Hij mocht de 
beker in 
ontvangst 
nemen.  
 

 
Sommige deelnemers mompelden, dat dit maar een wisselbeker zou moeten worden. 
Wie weet? De avond werd hooglijk gewaardeerd. 
 
Afsluiting. 
Dit was het laatste WVA-winterevenement van dit seizoen. Nog een paar weken en dan 
gaan onze schepen weer te water of worden ze zomergereed gemaakt, net als onze 
mooie haven, die er op 1 april weer "spic en span" bij zal liggen! 
Veel dank gaat uit naar de Activiteitencommissie en naar de vrijwilligers van Les 
Pointeurs. 
 
Uw verslaggever, Albert Remmelts 
10 maart 2019 
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Besluitenlijst van de bestuursvergadering van 18 maart 2019 
 
 
▪ Er is besloten om de aanschaf van 2 vlaggen met het nieuwe logo uit te 

stellen tot na de zomer. 
 
▪ Het jaarfeest dat op 7 september gehouden zou worden, wordt verplaatst naar 

14 september. Op 7 september staan we met een kraam op de Ridderhof in 
verband met verenigingendag. 

 
▪ Op 13 oktober gaat het clubkampioenschap tripletten niet door. Hier komt nog 

een nieuwe datum voor. 
 
▪ Op vrijdag 3 mei wordt er een schoonmaak dag gehouden. Wie hieraan mee 

wil doen kan zich melden bij Hans van der Spek. 
 
▪ Het bestuur zou graag een tweede secretaris in het bestuur krijgen. De 

voorkeur gaat uit naar iemand die kan notuleren. Als u belangstelling heeft, 
kunt u zich melden bij één van de bestuursleden. 

 
▪  Besloten is om ook met een pinapparaat in de kantine te gaan werken. Dit 

apparaat is besteld. 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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HET VOORJAARSTOERNOOI van JdB WADDINXVEEN van 13 april 2019 
 

 
Op deze koude, winderige en zonovergoten dag zijn 2 teams van ons, te weten Cees de 
Heij en Mohamud Mohamed Ali en Hans Hendriks en ik, afgereisd naar Waddinxveen. 
 
Omdat Hans en ik vreesden dat er problemen zouden komen bij het binnenrijden van 
W’veen heeft Cas Slappendel ervoor gezorgd dat we een visum kregen. 

 
 
 
 
 
 
 
Met dit formulier 
konden we toch 
W’veen inrijden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ondanks de weersomstandigheden hebben we toch een leuke en leerzame dag gehad. 
De leukste partij was tegen Aart de Boon en Joao Nunes Guerreiro. Vooral omdat wij met 
6-0 voor kwamen te staan. Daarna maakten we nog maar één punt. Ook was het leuk dat 
Aart tijdens de wedstrijd tips en trucs aan ons gaf. Ook was het leuk om spelers tegen te 
komen die bij ons meegedaan hebben aan het Ongeveertoernooi. 
 
Alleen om half vijf kwam er een super klein beetje hagel naar beneden maar dat weerhield 
ons niet om door te spelen. 
 
Er werd gespeeld met 5 voor gelote rondes, met als slot, indien noodzakelijk, een 
shootout. 
 
De uitslag voor ons: 
op de 11e plaats:     Cees en Mohamud 
op de 25/27e plaats:    Hans en ik 
In totaal waren er 39 teams 
 
Op woensdag 17 juli wordt er bij JdB Waddinxveen een Zomertoernooi georganiseerd. 
 
Bart Julsing 
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CLUBKAMPIOENSCHAP DOUBLET 2019 
 
 
Afgelopen dinsdagavonden is er weer gestreden om het clubkampioenschap doublet. 
Al een aantal jaren achtereen wordt het clubkampioenschap doublet niet gespeeld op één 
dag, maar, afhankelijk van het aantal inschrijvingen, op meerdere dinsdagavonden. 
 
Dit jaar hadden zich 12 teams ingeschreven. Dat betekent dat er 11 wedstrijden gespeeld 
moesten worden. In tegenstelling tot een eendaags toernooi kom je dus alle tegenstanders 
een keer tegen. Er wordt een halve competitie gespeeld. De uiteindelijke winnaar is dus 
echt de sterkste van allemaal. 
 
Dit jaar kwam al snel een koppel bovendrijven, t.w. John en Sonja. Echter, tegen het eind 
van de te spelen rondes kwamen Hans en Cees ook opzetten en dus werd het op de een 
na laatste avond nog spannend. 
 

 
 
Als Cees en Hans zouden blijven winnen, dan zou op de laatste avond de beslissing gaan 
vallen. Sonja en John moesten nl. op de laatste avond tegen Cees en Hans spelen. 
 
Daar er in de loop van de weken toch een paar wedstrijden niet door konden gaan door 
ziekte of door andere afspraken, die niet verzet konden worden, heeft Erik een 
inhaalavond ingelast voorafgaand aan de laatste avond. 
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Op die inhaal avond speelden Tineke en Frans tegen Hans en Cees. Tineke en Frans 
begonnen slecht en stonden al snel met 9-1 achter. 
Op dat moment draaide het spel om en lukte er bij Cees en Hans bijna niets meer en 
kwamen Frans en Tineke op stoom. 
Het werd 9-2, 9-6, 9-10, 10-10 en tot slot 10-13. 
 
Helaas geen spannende laatste avond, want John en Sonja konden nu niet meer 
ingehaald worden en dus zijn zij de clubkampioenen doublet 2019. 
 
Hartelijk gefeliciteerd John en Sonja! Geniet van de bloemen en het wijntje! Jullie namen 
staan al op de beker. 
 
Tineke 
 
 
 
 
 
 
 
 

REANIMATIECURSUS / AED 
 
 
In september zal er weer een reanimatiecursus worden gegeven, voor zowel nieuwe 
cursisten als een herhalingscursus voor de leden die de cursus al eerder bij ons hebben 
gedaan. 
 
Het is de bedoeling dat nieuwe cursisten over 2 jaar ook de herhalingscursus doen. 
Willen jullie zo vriendelijk zijn je hiervoor aan te melden bij Lucia Brouwers vóór 5 
augustus. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur 
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LP 3 KAMPIOEN 
 
 
Op zaterdag 6 april 2019 is Les Pointeurs 3 kampioen geworden in de 5e klasse van de 
NPC.  
 
De veertiende en laatste wedstrijd in het NPC seizoen 2018/2019 – uit in Hoek van 
Holland – tegen Markeer 2 moest gewonnen worden om niet afhankelijk te worden van de 
uitslag van de enige concurrent; Gouda 4. 
 
Met als gedachte “de eerste klap is een daalder waard” begonnen we tegen twaalf uur met 
drie doubletten, Henk en Sonja, Jan en Tineke en Hans en Frans klaarden de klus en 
wonnen alle drie (0-3). 
Na de lunch waren de tripletten aan de beurt, Sonja, Henk en Hans en Tineke, Jan en 
Frans gingen door en wonnen ook. Zo was na vijf wedstrijden de stand 0-5 en was het 
kampioenschap behaald. 
Natuurlijk hebben we de drie laatste doubletten ook gespeeld. Jan en Leo maakten er vlot 
0-6 van. Henk en Anja kwamen net tekort; 1-6. Vervolgens maakten Corry en Frans het 
wel heel spannend maar gingen toch net ten onder. De eindstand werd zo 2-6.  
 
Na afloop hebben we in de derde helft er met z’n allen het glas op geheven. Volgend 
seizoen een nieuwe uitdaging in de vierde klasse. 
 
Frans 
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PÉTANQUE met POLDERPRET. 
 
Een paar weken geleden raakten we aan de praat met Henk Lacourt (de conciërge van de 
scholen in Nieuwkoop) Vol passie vertelde hij over jeu de boules. Op de vraag: ‘is dit ook 
leuk voor de kinderen?’ Zei Henk: ‘jazeker’. 
 
We besloten om hiervan een uitje te maken met de BSO kinderen. 
Vandaag, 25 april, zijn we met 24 BSO kinderen gezellig bij Les Pointeurs langs geweest 
en kregen we een leuke clinic. Eerst werden de kinderen in groepjes verdeeld en kregen 
ze hun eerste les. Er volgden een aantal oefeningen en uiteindelijk sloten ze af met een 
potje pétanque. 
 
Er zaten een aantal talenten tussen hoor, ze gooiden de bal echt tegen het kleine balletje 
aan! Super knap.  
 
We sloten af met ‘wie gooit het dichtst bij het kleine balletje’ en nadat de kinderen gegooid 
hadden, kregen ze een medaille. De kinderen die het op een gegeven moment een beetje 
moe werden, vermaakten zichzelf goed met het kijken naar de andere kinderen of 
speelden met een klein groepje in de naastgelegen grindbak. 
 
Een paar opmerkingen van de kinderen: 
* Ik wil er heel graag op, maar ik mag maar op twee sporten. 
* Hè, gaan we nu al weer terug, het was zo leuk. 
* De ballen waren wel zwaar. 
* Het was echt super leuk. 
* Ik wist niet dat het zo moeilijk was, dat maakt het wel spannend en leuk. 
 
We willen Hans, Corrie en Henk nogmaals bedanken voor het leuke uitje. We hebben met 
zijn allen genoten. 
 
Groetjes BSO Polderpret, Nieuwkoop 
 
 

KANTINEDIENST 
 
Op verzoek van enkele leden om mee te kunnen spelen terwijl zij kantinedienst hebben, is 
in het kantine overleg op 14 mei 2018 het volgende afgesproken. 
 
Dit kan, mits er vooraan (op het veld voor de kantine) gespeeld wordt, zodat gezien kan 
worden of er eventueel bezoek komt en wanneer er spelers klaar zijn en een drankje 
willen halen. 
Dan moet het spel even worden stilgelegd en gaat het kantinewerk voor. Tevens moet de 
zijdeur worden afgesloten. 
 
Nu is echter gebleken, dat er achteraan op het veld wordt gespeeld en dat verschillende 
leden zelf een drankje in de kantine gaan inschenken. Dit is verschillende malen 
gesignaleerd en is niet de bedoeling. 
 
Een vriendelijk verzoek aan de kantinemedewerkers om zich aan bovenstaande afspraak 
te houden. 
 
Alvast bedankt. Met vriendelijke groet. Het bestuur 
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Besluitenlijst van de bestuursvergadering van 10 april 2019 
 
 
▪ Er is besloten om eind mei 3 zakken grint te bestellen om, zowel de 

binnenbanen als de buitenbanen, op te knappen. 
 
▪ Het grote bord achter in de hal zal, waar nodig, worden opgeknapt. Onderaan 

het bord komt een tekst te staan over wat de functie van het bord is geweest 
en welke sponsors de grondleggers waren en hebben meegeholpen aan het 
ontstaan van de hal. 

 
▪ Frans Walvis en Erik Vorstenbosch hebben de website opgeschoond. 
 Er wordt gewerkt aan een nieuwe website. Er zijn 3 advertenties geplaatst op 

de website: van Bahlmann, van DAAN Bar Biefstro en van Zorgtrainer. 
 
▪ Op 2 juni wordt er een open dag gehouden bij Les Pointeurs. 
 
▪ Het bestuur heeft besloten een bordje met de tekst ‘wegsleepregeling van 

toepassing’ aan te schaffen. Hiermee hopen wij mensen die niet bij Les 
Pointeurs thuishoren, af te schrikken om hun auto op ons terrein te zetten. 
Het gebeurt regelmatig dat iemand, die bijvoorbeeld bij de hockey of 
voetballen gaat kijken, bij ons de auto neerzet. Als zij dan later op de avond 
de auto willen pakken is ons hek gesloten en worden we thuis gebeld met de 
vraag of wij het hek open willen komen doen. Ook is besloten dat zij € 25,00 
moeten betalen als er ’s avonds iemand terug moet naar de club om het hek 
open te doen. 

 
▪ Alles wat op de bestuurskalender staat zal ook op de website worden 

geplaatst. 
 
▪ Op Koningsdag is het clubgebouw open. 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 
 
 
Besluitenlijst van de bestuursvergadering d.d. 8 mei 2019 
 
 
▪ Voor wat betreft de nieuwe clubkleding, is er besloten om 10 shirtjes in 

voorraad te houden. 
 
▪ Rajen Koebeer gaat de nieuwe trainer worden van de NPC-spelers. 
 
▪ Het grote bord achter in de hal blijft hangen. Dankzij de sponsoren die erop 

staan is deze boulebaan mogelijk gemaakt. Er wordt nog nagedacht over een 
tekst onderaan het bord. 

 
▪ In september/oktober zal er weer een mossel toernooi worden gehouden. 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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INTERVIEW met CEES DE HEIJ d.d. 14 juni 2019. 
 
 
De redactie van het Pointeursnieuws kan zich voorstellen, dat de leden graag iets meer 
zouden willen weten van Cees de Heij, als nieuwe voorzitter van Les Pointeurs. 
Vandaar dat een van uw redacteuren op vrijdagmiddag 14 juni met het bloknoot onder de 
arm bij Cees is langsgegaan en het volgende heeft opgetekend: 
 
Een beetje geschiedenis. 
Cees is geboren en getogen in Alphen aan den Rijn. Na het doorlopen van de lagere 
school en een deel van de L.T.S. hield hij de school voor gezien en ging hij op 14-jarige 
leeftijd aan het werk. In een oriëntatieklas werden er allerlei beroepsrichtingen 
aangeboden en Cees koos voor het vak van chauffeur. Voordat hij bij Vis en De Jong ging 
werken als bijrijder heeft hij nog op een pindabranderij en bij Hollandia tricotage gewerkt. 
Daar hij nog te jong was om zijn rijbewijs te halen, werd hij eerst bijrijder op een 
vrachtwagen van Vis en De Jong, een bekende bodedienst in Zuid-Holland. 
Vele malen heeft hij heen en weer gereden tussen Den Haag en Alphen. Pakjes en 
pakketten wegbrengen in Den Haag en vervolgens weer volgeladen met pakketten terug 
richting Alphen. 
Bij Containerbedrijf Verkerk heeft Cees ongeveer 20 jaar gewerkt. Na de overname van 
het bedrijf door een Amerikaanse onderneming zag hij het daar niet meer zitten. 
Met een collega is hij een eigen bedrijf begonnen en na 2.5 jaar heeft hij het verkocht en is 
hij bij Barthen, die zich met riooltechniek bezig houdt in dienst gekomen. Daar heeft hij 
gewerkt als werkvoorbereider en uitvoerder tot hij 5 jaar geleden met pensioen ging en 
pétanque een fijne sport/hobby is geworden. 
 
Cees komt uit een groot gezin; hij heeft nog 2 zussen en 2 broers. 
Toen hij 18 was, ging hij in dienst. Op zijn 19e ontmoette hij Gerrie voor de eerste keer 
tijdens een dansavondje bij St. Jozef. Gerrie was toen 17. Later kwamen ze elkaar weer 
tegen en toen sloeg de vonk over. Ze hebben 5 jaar verkering gehad, want er was geen 
woonruimte te krijgen. Uiteindelijk hebben Cees en Gerrie een oude woning in de 
Hofzichtstraat gekocht. Cees heeft deze woning helemaal in zijn vrije tijd opgeknapt. Gas, 
water en licht waren o.a. helemaal afgekeurd. 
In 1973 zijn ze getrouwd en in 1975 is er een zoon geboren en in 1978 een dochter. 
Gerrie werkte toentertijd in een email atelier. Zij ontwierp de plaatjes die boven op een 
theelepeltje kwamen te staan 
Na 17 jaar in de Hofzichtstraat gewoond te hebben, werd er verhuisd naar Rosmolen, 
alwaar Cees en Gerrie nog steeds met veel plezier wonen. 
 
Leuker onderwijs. 
 
Toen de kinderen groter werden, nam Cees zich voor, dat zij een andere schooltijd 
moesten hebben dan wat hij heeft gehad. Na een bezoek aan een voorlichtingsavond over 
de Vrije School in de Bron waren ze “om”. Hun kinderen gaan naar de Vrije School. 
Echter, er was nog helemaal geen schoolgebouw en eerst moesten er voldoende kinderen 
zijn. 
Uiteindelijk is dat gelukt en werd de school gestart in een leeg pand van een tandarts dat 
lag achter V & D. Er werd gestart met een peuter/kleuter groep en elk jaar kwam er weer 
een groep bij. Er is dan ook vele malen verhuisd: 
Van Eeghenstraat, Churchilllaan, Batenstein, Boterbloemweg en uiteindelijk in een 
permanent gebouw aan de Essenburg. 
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De Vrije School werkt volgens de basisprincipes van Rudolf Steiner. Cees en Gerrie 
werden lid van de antroposofische vereniging en raakten erg betrokken bij de school. 
Gerrie als assistent van de onderwijzers en Cees meer op het technische vlak. Om de 
gedachtegang achter de Vrije School goed te begrijpen hebben ze zelfs een jaar lang 
colleges gevolgd in Driebergen. Op de Vrije School gingen de kinderen ook op zaterdag 
naar school, maar dat werd na twee jaar toch afgeschaft wegens de “caravanbezitters”. 
 
Ervaring als voorzitter. 

 

 
 

Cees heeft in het verleden al een paar keer ervaring opgedaan als voorzitter. De eerste 
keer was toen hij voorzitter werd van buurtvereniging Aarland. Vervolgens verlieten zij die 
buurt, nadat Cees als voorzitter van de cascovereniging samen met 35 andere 
belangstellenden zich had ingezet voor de bouw van 35 cascowoningen in de wijk 
Beerendrecht 
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Dat was niet makkelijk, want de aspirant-kopers moesten alles zelf doen: grond kopen, 
architect en aannemer zoeken, stenen en dakpannen uitzoeken, enz.. Een extra probleem 
was dat de gemeente niet wilde meewerken.  
Dat was vooral bij de bouw van Casco 1. Cees was voorzitter van casco 2 en zij hebben 
toen alle politieke partijen geactiveerd waardoor het gelukt is om de medewerking van de 
gemeente te krijgen. 
Door die enorme betrokkenheid bij de bouw van hun huidige woning ligt hun hart echt 
daar. 
 
Hoe heb je kennisgemaakt met jeu de boules (pétanque)? 
 
In Frankrijk hadden Cees en Gerrie het jeu de boulen gezien. Zij hebben zelf een poosje 
gespeeld op de sintels van het parkeerterrein van ARC. Toen Gerrie op een dag tijdens 
het uitlaten van Borre langs het terrein van Les Pointeurs kwam, werd zij onmiddellijk 
binnengehaald en moest ze meedoen. In 2005 zijn ze lid geworden. 
Eerst hield Cees zich alleen met boulen bezig, want er was een oude garde die druk was 
met de bouw en de inrichting van de kantine. 
Toen het complex geopend werd, moest nog wel de vloer in de hal aangelegd worden 
m.b.v. het legaat van Fie Belder. Op dat moment is Cees actief geworden, want hij had 
connecties bij Wegenbouw Zwammerdam, waar hij advies kon vragen. 
Na het overlijden van Arco, vroeg Peter van Waaij of Cees penningmeester wilde worden. 
Dat wilde hij wel als Peter hem zou helpen en dat is gebeurd. 
 
Gerrie is de maakster van de muurschildering in de kantine. Zij heeft dit gemaakt m.b.v. 
verschillende foto’s. 
Beiden hopen ze nog lange tijd een balletje te kunnen gooien en hun steentje bij te dragen 
aan het goed laten reilen en zeilen van ACP Les Pointeurs. 
 
Tineke 
 
 
 

 
 
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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VERSLAG van het FIE BELDER TOERNOOI 
 
 
Op 16 juni jl. is weer het traditionele Fie Belder toernooi met barbecue gespeeld. 
Nieuw dit jaar was, dat er ook gespeeld ging worden om de Fie Belder wisselbokaal. 
Er hadden zich 22 teams ingeschreven en er was slechts één afmelding. 
Bart kon helaas niet meedoen wegens ziekte, maar Theo Gijtenbeek was bereid om hem 
te vervangen, zodat er niet nog een team uitviel. 
 
Gedurende het hele toernooi heeft Tjerk Kloet en een assistente vele, vele foto’s 
genomen. 
Een selectie van deze foto’s komt op onze website. Deze foto’s zijn te downloaden. 
 
Ook scheidsrechter Frans had een stagiair bij zich. 
In de week voorafgaand aan het toernooi heeft Gerard een monitor in de kantine 
opgehangen, zodat alle deelnemers precies konden volgen wat de wedstrijdleider aan 
uitslagen invulde. 
 
De dag begon een beetje bewolkt, maar gaandeweg werd het steeds zonniger, zodat 
iedereen heerlijk buiten op het terras zat. 
Omstreeks 12.30 uur ging de barbecue aan en kwamen er heerlijke salades op tafel. 
Iedereen heeft het zich tussen de partijen door goed laten smaken. 
Gerard, Cees en Hans: het was weer goed verzorgd! 
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Omstreeks 17.30 uur waren alle partijen gespeeld. Sommigen deden daar erg lang over 
en was het erg spannend. Uiteindelijk bleek er één team in geslaagd te zijn om vijf partijen 
te winnen. Dit zijn Ivar Snoei en Bas Verwaal van JBV Nederlek. Zij zijn dan ook de 
eersten die vermeld worden op de wisselbokaal. Hopelijk komen ze volgend jaar hun titel 
verdedigen. Als u nieuwsgierig bent naar de volledige uitslag, dan kunt u die vinden op 
onze website. 
 
Bij de opening van het toernooi was aangekondigd, dat de nummers 1, 2 en 3 in ieder 
geval prijs zouden hebben en dat de overige vijf teams d.m.v. loting bekend gemaakt 
zouden worden. 
De dames die die ochtend bardienst hadden, hebben ’s morgens direct na aanvang van 
het toernooi vijf cijfers opgeschreven en het papier in een envelop gedaan. Aan het eind 
van de dag is de envelop opengemaakt en zijn de winnaars bekend gemaakt. 
Hierdoor bleef iedereen, op een paar teams na, tot ná de prijsuitreiking zitten. 
 
Dit toernooi zijn er vijf voor gelote partijen gespeeld. Het eerstvolgende toernooi op het 
programma is het Alphenement op woensdag 25 september, aanvang 10.30 uur. Op dit 
toernooi zullen er vier voor gelote partijen gespeeld worden. Dit is op verzoek van een 
aantal leden, dat vijf partijen op een dag wel erg veel vindt. 
Tevens valt dit toernooi niet meer samen met de Jaarmarkt. Op deze wijze heeft de 
wedstrijdcommissie getracht om alle redenen om niet mee te doen weggenomen en hoopt 
de commissie op vele inschrijvingen. 

Tineke 
 

UITSLAGEN FIE BELDERTOERNOOI 
 

Plaats Team Winst Saldo 

1 Ivar Snoei/Bas Verwaal 5 39 

2 Mathijs Stolwijk/Willeke Stenssen 4 24 

3 Richard en Daniëlle Rutgers 4 23 

4 Marian Spruit/Sjaak v.d. Meer 4 23 

5 Sonja van der Spek/ Erik Vorstenbosch 4 18 

6 Wout van den Berg/Rietje Vriesekoop 3 18 

7 Hans Hendriks/Theo Gijtenbeek 3 11 

8 Klaas en Gerie Vonk 3 10 

9 Astrid de Wever/Mary Woertman 3 8 

10 Peter en Piet de Vos 3 7 

11 Anneke Roozendaal/Dien Werther 3 4 

12 Fred en Yannick Zweere 2 1 

13 Wim en Anneke Heskes 2 -4 

14 Peter en Arjan Kneppers 2 -8 

15 Tiny van Es/Willem Poot 2 -12 

16 Norman en Wesley de Wever 2 -13 

17 Rob Luiten/Bert v.d. Weert 2 -15 

18 Cora en Fred Blijleven 1 -16 

19 Henk en Corrie Lacourt 1 -19 

20 Thea Schimmel/Ted de Graaf 1 -23 

21 Ad Stenssen/Gerrie Verhoog 1 -30 

22 Joost en Meta v.d. Lans 0 -44 
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Foto’s: Teder iQue Fotografie, Tjerk Kloet 
 
 

NPC PLAY-OFF LES POINTEURS 1 
 
Half juni kregen we van de wedstrijdcommissie door dat we play-offs zouden moeten 
spelen om in de derde klasse te blijven en of we dat willen? 
Natuurlijk was het antwoord ja. 
 
De play-offs waren op 22 en 29 juni in Tiel. 
 
Zaterdag 22 juni vertrokken we met heel mooi weer, zeg maar heel warm weer 27 graden 
naar Tiel versterkt door Sonja en Hans. We speelden tegen Doetinchem 1 
De sfeer was uitstekend en er werd besloten dat we buiten gingen spelen. 
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Het waren hele lange warme en spannende partijen op goede speelbare banen. 
De uitslag werd uiteindelijk 4-4 gelijkspel dus niet gewonnen, maar nog belangrijker ook 
niet verloren. 
 
Zaterdag 29 juni gingen we weer op weg naar Tiel om te spelen tegen Nieuwerkerk 1. 
De temperatuur was nog hoger wel 35 graden. 
De scheidsrechter besloot dat we vanwege het warme weer, binnen gingen spelen. 
Eerst een beetje morren want het was toch mooi weer, maar uiteindelijk was het toch een 
goede beslissing want in de hal was het een stuk koeler. 
Leuke partijen en de uitslag werd weer gelijkspel 4-4. 
 

 
In de middag moest Nieuwerkerk 1 nog spelen tegen 
Doetinchem 1, spannend. 
De uitslag was een verassing, weer gelijkspel 4-4. Nu 
kijken naar het Saldo en wij stonden goed. Jammer voor 
Nieuwerkerk 1, maar gelukkig voor Doetinchem 1 want die 
had 7 punten meer dan Nieuwerkerk. 
 
 
Wij zijn heel blij, geen degradatie en ik bedank iedereen 
voor de ondersteuning/hulp. 
Hannie van Lienden 

 
 

EURO TOERNOOI 
 
Hieronder staat de tussenstand t/m 4 juli 2019. 
Voor de digitale lezers: klik hier voor het volledige klassement (in Excel). 
 
Euro toernooi, tussenstand seizoen 2018-2019 
42 wedstrijden gespeeld, beste 28 tellen 
 

 
Naam Aanwezig Punten 1 

Gewonnen 
partijen 2 

Positie in ranglijst in 
de tijd 

1 Jan van Leijden 40 82,12 uit 28 2,50 (2,13)  
2 Erik Vorstenbosch 38 79,31 uit 28 2,43 (2,08)  
3 Serðo Verbanac 40 78,55 uit 28 2,39 (2,15)  
4 Cees de Heij 35 76,02 uit 28 2,36 (2,09)  
5 Peter Sloothaak 33 69,21 uit 28 2,14 (1,85)  
6 Mohamud Mohamed Ali 29 68,97 uit 28 2,14 (2,10)  
7 Klaas Vonk 39 64,22 uit 28 2,00 (1,59)  
8 Tineke Walvis 36 58,15 uit 28 1,86 (1,56)  
9 Gerard Koreman 34 54,22 uit 28 1,75 (1,47)  

10 Cees Sip 41 53,8 uit 28 1,75 (1,37)  
11 Frans Walvis 34 53,08 uit 28 1,75 (1,62)  
12 Hub Schraven 32 52,41 uit 28 1,71 (1,50)  
13 Veroni van Haastert 37 52,32 uit 28 1,71 (1,32)  
14 Henk Lacourt 30 51,31 uit 28 1,64 (1,53)  
15 Hans van der Spek 38 48,73 uit 28 1,64 (1,42)  

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 

16 Sonja van der Spek 25 48,22 uit 25 1,72 (1,72)  
17 Kees Boekhout 33 48,15 uit 28 1,61 (1,42)  
18 Jan van Haastert 36 46,67 uit 28 1,57 (1,25)  
19 Hannie van Lienden 38 45,84 uit 28 1,50 (1,11)  
20 Gerie Vonk 39 43,97 uit 28 1,46 (1,13)  
21 Primo Petrelli 22 43,92 uit 22 1,77 (1,77)  
22 Jan van Lienden 27 42,99 uit 27 1,44 (1,44)  
23 Harry Dubbeldeman 24 41,38 uit 24 1,54 (1,54)  
24 Bert Remmerswaal 21 39,59 uit 21 1,67 (1,67)  
25 Anja van den Hoek 25 38,76 uit 25 1,44 (1,44)  
26 Adrie de Maijer 39 36,65 uit 28 1,25 (0,92)  
27 Arna vd Weteringh 33 36,04 uit 28 1,21 (1,03)  
28 Christ Sins 20 33,11 uit 20 1,45 (1,45)  
29 Karl Kliemert 18 31,51 uit 18 1,56 (1,56)  
30 Theo Gijtenbeek 16 27,46 uit 16 1,56 (1,56)  
31 Jaap Saathoff 27 24,32 uit 27 0,85 (0,85)  
32 Kees van der Lede 11 24,07 uit 11 2,00 (2,00)  
33 John Jansen 11 22,91 uit 11 1,82 (1,82)  
34 Corrie Lacourt 21 20,51 uit 21 0,95 (0,95)  
35 Kees Wittebol 11 14,9 uit 11 1,27 (1,27)  
36 Nella Wittebol 11 14,69 uit 11 1,27 (1,27)  
37 Ernest Joosen 10 14,5 uit 10 1,30 (1,30)  
38 Bart Julsing 13 13,9 uit 13 1,00 (1,00)  
39 Ahmad Nabil Azimi 3 10,92 uit 3 3,00 (3,00)  
40 Wout van der Berg 8 10,02 uit 8 1,13 (1,13)  
41 Cor Burksen 4 3,36 uit 4 0,75 (0,75)  
42 Cora Blijleven 4 3 uit 4 0,75 (0,75)  
43 Gerrie de Heij 5 3 uit 5 0,60 (0,60)  
44 Dick van Os 1 2 uit 1 2,00 (2,00)  
45 Willeke Stenssen 2 2 uit 2 1,00 (1,00)  
46 Margo van Os 1 1 uit 1 1,00 (1,00)  
47 Kees Meerlo 1 1 uit 1 1,00 (1,00)  
48 Els Burksen 2 1 uit 2 0,50 (0,50)  
49 Ben Maurits 1 0 uit 1 0,00 (0,00)  

 

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 

https://www.pointeurs.nl/lp/eurotoernooi/
mailto:lp.eurotoernooi@xs4all.nl
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SCHRIJF EENS OVER JE HOBBY’S 
 
 
Heel veel mensen, ook bij ons op de club, hebben behalve het spelen van Pétanque ook 
één of meerdere hobby’s. Wij, de redactie, vinden het leuk als jullie eens een stukje willen 
schrijven over je hobby. 
 
Ik zal hiermee beginnen over één van mijn hobby’s, nl. Modeltreinen. 
 
Al heel lang ben ik bezig met deze hobby, nl vanaf 1980. 
 
Omdat we in die tijd in een appartement woonden hadden we niet zoveel ruimte, dus was 
het zoeken naar een geschikte schaal zodat je toch wat rails weg kon leggen, iets meer 
dan een ovaaltje. Mijn keuze viel op Spoor N, dat staat voor een spoorbreedte van 9 mm 
en daarvan is de schaal 1:160. Uiteraard waren er in die tijd ook al andere schalen, zoals 
H0 (16 mm spoorbreedte, schaal 1:87). Dit waren de meest gangbare schalen en 
toentertijd ook te koop bij Arie van der Panne in de Hooftstraat. 
 
Er zijn meerdere schalen maar die zijn alleen geschikt voor heel grote ruimtes of in een 
tuin in de schaal 1:32 en 1:16 en dan heb ik het nog niet over de hobbyisten die 
modeltreinen maken waar je zelf in kan zitten. 
 
In mijn beginperiode was er qua elektronica niet zoveel voorhanden als tegenwoordig. 
De treinen werden bestuurd door een eenvoudige trafo en daarbij soms elektrische 
wissels en seinen, die via drukknopjes konden worden bediend. In de loop der jaren is er 
met het digitale tijdperk ook de bediening van de modeltreinbaan een stuk leuker 
geworden. Kon je eerst één of twee locs besturen met 1 trafo waarbij ze gelijktijdig reden 
of stilstonden, tegenwoordig met de digitale mogelijkheden kun je met of zonder een 
computer al heel wat treinen onafhankelijk van elkaar laten rijden en stilzetten. 
Ik gebruik voor het bedienen van mijn treinen een tablet en een centrale met nog wat 
modules om mijn wissels te bedienen. Ik gebruik geen computer met software omdat ik dat 
niet leuk vind. Want met een softwarepakket kun je je treinenloop helemaal automatisch 
laten draaien. Daar is dan één druk op de startknop voor nodig, als je éénmaal alle 
instellingen en mogelijkheden hebt geprogrammeerd. 
 
Over mijn Modeltreinbaan 
Eind verleden jaar heb ik mijn baan gesloopt omdat er tijdens de lange en warme zomer 
sprake was van spooruitzetting (net zoals in het echt) op een schier onmogelijke en 
onbereikbare plaats waar diverse treinen ontspoorden. Dat moet en kan anders dacht ik 
en ik begon met een tekenprogramma een nieuwe baan te creëren met een nieuwe tafel. 
Inmiddels is de werktekening klaar en kon aan de wederopbouw gewerkt worden. 
Op dit moment is de tafel (280x110 cm) zelf bijna helemaal af en begin ik met het trekken 
van kabels voor de stroomvoorzieningen (220 Volt, 16 Volt) en een heleboel draden voor 
de toekomstige spanningsvoorzieningen op de baan en de attributen die daarbij horen. 
Op de foto’s zie je wat er al gedaan is. De volgende keer zal er waarschijnlijk al een stuk 
spoor te zien zijn, dit wordt dus vervolgd. Al zal het niet snel gaan, want dit is meer een 
winterhobby. 
 
Als de temperatuur stijgt ga ik al gauw naar buiten om mijn andere hobby’s te beoefenen, 
zoals mijn motor en ik ben een beginnend vogelaar waarbij ik probeer zelf vogels te 
fotograferen. 



 28 

 
Het frame 
 

 
Het begin van de opbouw 
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Tijdens de werkzaamheden is het zo nu en dan een behoorlijke chaos. Dat komt omdat je 
vooral in het begin aan heel veel aspecten moet denken en aanleggen zodat je later niet in 
de problemen komt. 
 
Het begin van de opbouw 
 

 
 
Dus tot de volgende keer en als je ook eens een stukje wil schrijven over je hobby dan kun 
je dat altijd doen en inleveren bij Hub. of sturen naar pointeursnieuws@pointeurs.nl  
 
Groet  
Bart Julsing 
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ACTIVITEITEN en TOERNOOI-AGENDA 2019 
 
 

dag datum omschrijving spelvorm aanvang 

 
      
     Juli 2019 
 

zaterdag 06-07 animatietoernooi mêlee 13.00 

donderdag 11-07 Naar Wouwse Boules  13.30 

zondag 28-07 zondagmiddaggebeurtenis mêlee 13.00 

     

 
     Augustus 2019 
 

Zaterdag  03-08 Animatie toernooi mêlee 13.00 

zondag 25-08 zondagmiddaggebeurtenis mêlee 13.00 

 
     September 2019 
 

zaterdag 07-09 Ridderhof kraam  12.00 

zaterdag 14-09 Jaarfeest/animatietoernooi mêlee 13.00 

zondag 15-09 Clubkampioenschap tête-à-tête  10.30 

zaterdag 21-09 NPC  12.00 

zondag 22-09 Open dag  13.00 

woensdag 25-09 Alphenement doublet 10.30 

zondag 29-09 zondagmiddaggebeurtenis mêlee 13.00 

 
     Oktober 2019 
 

zaterdag 05-10 NPC  12.00 

zaterdag 12-10 animatietoernooi mêlee 13.00 

zaterdag 19-10 NPC  12.00 

zondag 20-10 (bijna)wintertijdtoernooi doublet 10.30 

 
     November 2019 
 

zaterdag 02-11 NPC  12.00 

woensdag 06-11 Najaarsledenvergadering?  20.00 

zaterdag 09-11 NPC  12.00 

zaterdag 16-11 animatietoernooi mêlee 13.00 

zondag 17-11 zondagmiddaggebeurtenis mêlee 13.00 

zondag 24-11 herfstkwintetten  10.30 

zaterdag 30-11 NPC  12.00 
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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/

