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De verenigingsgegevens vindt u op de binnenzijde van de kaft. 
 
 
 
Kopij voor het nummer van December 2019 s.v.p. inleveren vóór:  

 
 
 

Vrijdag 22 November 

 
 
 
 
 
 
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:    Tineke, Frans en Hub. 

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

       Telefoon: 0182-575910
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VAN DE VOORZITER 

 

 

Neem nu de Grote Club Actie als voorbeeld: De loten zijn net binnen of iemand pakt de 

loten en gaat ze verkopen. Tineke in gesprek met iemand die zegt geen geld bij zich te 

hebben, geeft niet je kan ook pinnen! 

 

Dit is maar een voorbeeld, andere vrijwilligers zie ik schoonmaken, schilderen zowel 

binnen als buiten, bardienst draaien, dagelijks de banen onderhouden, en nog veel meer 

leden die zich verdienstelijk maken. Het lijkt zo gewoon maar o zo belangrijk. 

 

Maandagochtend nog langs geweest, staan er vier mannen te overleggen hoe ze het lage 

dak van de fietsenstalling kunnen verhogen. Zomaar een commissie die wekelijks de 

Boule netjes houden. Zelf sta ik bij boul-clinics achter de BBQ en ook de vaat op te 

ruimen. Dit alles voor de gezellige gasten die bij ons hun feestje geven en het naar hun zin 

hebben. 

 

De woensdag en zaterdagmiddag worden goed bezocht, de sfeer is goed en de 

zondagmiddaggebeurtenis op het einde van de maand mag rekenen op steeds meer 

deelnemers. 

 

De NJBB licentiestructuur wordt komend jaar veranderd en daardoor kunnen ook C-

licentie houders meedoen met toernooien bij andere verenigingen. Verder in dit nummer 

meer info over de licenties. 

 

Mede door de goede sfeer binnen de vereniging en de opendagen, een goed initiatief, 

kunnen wij meerdere nieuwe leden verwelkomen en is er groei in de vereniging. 

 

Spannend… de NPC is weer begonnen 7X uit en 7X thuis (2x doublet 1x tripletten) voor 

de deelnemers een spannende manier van Pétanque spelen. 

 

Dit jaar bestaat de vereniging 35 jaar en dat is een feestje waard dat gevierd wordt op 22 

december. Info volgt nog. 

 

Na een mooie en soms hete zomer gaan wij naar de herfst en winter die ook weer zijn 

bekoringen heeft. Fijn dat wij een mooie en verwarmde Boul-drome hebben. 

 

Cees de Heij 
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Besluitenlijst van de bestuursvergadering d.d. 26 juni 2019 
 
 
▪ Leden die clubkleding willen kopen, maar dit niet in één keer kunnen betalen, 

krijgen de mogelijkheid het bedrag in 4 of 5 keer te voldoen. 
 
▪ Tijdens het Fie Belder toernooi zijn er door Tjerk Kloet foto’s genomen. Als er 

leden zijn die foto’s willen hebben van die dag, kunnen zij contact opnemen 
met Tjerk. 

 
▪ Op 22 december vindt het jubileumfeest plaats. Er is een warm en koud buffet 

en de drank is gratis. 
 
▪ Op 14 september wordt vanaf 13.00 uur het jaarfeest/animatie gehouden. 
 
▪ Op 4 januari vindt de nieuwjaarsreceptie plaats. Vanaf 13.00 uur worden er 

twee partijen gespeeld en daarna wordt de receptie gehouden. 
 
▪ Op 26 oktober vindt het mosseltoernooi plaats. 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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ONTMOETING de WOUWSE BOULES en LES POINTEURS 11-07-19 
 
 
Ondanks een pittige verbouwing van de Herenweg in Rijnsaterwoude konden toch 16 
leden van ons de weg vinden naar het clubgebouw en de velden van de Wouwse Boules. 
 
En aldaar aangekomen werden we hartelijk welkom geheten door Ria en begon de 
ontmoeting. Dankzij een miskleun van Buienradar werd het een prachtige en 
zonovergoten middag die dankzij een paar pittige partijen de hele middag in de beslag 
namen.  
Uiteindelijk kon Ria rond half zes overgaan tot het uitreiken van de prijzen waarbij Corrie 
van Schagen de eerste prijs mee naar huis nam. 
 
 
Hieronder staat de einduitslag: 
 

1 Corry van Schagen WB 3 + 29 
2 Bert Cornelissen LP 3 + 17 
3 Ton Roozendaal WB 3 + 16 
4 Hans Hendriks LP 3 + 9 
5 Primo Pirelli LP 2 + 19 
6 Kasper Slappendel LP 2 + 18 
7 Dien Werther WB 2 + 14 
8 Leny v.d. Wijngaarden LP 2 + 13 
9 Anneke Roozendaal WB 2 + 11 

10 Riet Endenburg WB 2 + 9 
11 Ad Stensen LP 2 + 9 
12 Jan de Boer WB 2 + 9 
13 Lucia Brouwers LP 2 + 7 
14 Ted de Graaf WB 2 + 6 
15 Joop Kempenaar WB 2 + 2 
16 Klaas Vonk LP 2 + 2 
17 Bart Julsing LP 2 + 2 
18 Jan van Haastert LP 1 - 2 
19 Peter Sloothaak LP 1 - 3 
20 Thea Schimmel WB 1 - 3 
21 Veroni van Haastert LP 1 - 5 
22 Anny van Iperen WB 1 - 5 
23 Thea Sassen WB 1 - 5 
24 Ria Bunnik WB 1 - 11 
25 Gerie Vonk LP 1 - 13 
26 Piet Endenburg WB 1 - 15 
27 Gerrit van der Zee WB 1 - 16 
28 Lia Petit WB 0 - 20 
29 Wil Gerritsen WB 0 - 21 
30 Jacques v.d. Wijngaarden LP 0 - 21 
31 Bert Remmerswaal LP 0 - 24 
32 Jaap Saathof LP 0 - 28 

 
 
Het was wederom een gezellige middag waarbij er veel gepraat en gelachen is. 
Dus voor herhaling vatbaar! 
 
Bart Julsing 
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VERSLAG ZONDAGMIDDAGGEBEURTENIS d.d. 28 juli 2019. 
 
Na een zeer warme week waarin nauwelijks goed gebould kon worden, werd de 
temperatuur gelukkig in het weekend daarna wat dragelijker. 
Daar er toevallig in dat weekend een zondagmiddaggebeurtenis zou plaatsvinden, werd ik 
getipt door Klaas om via Lucia een berichtje aan alle leden te sturen, dat er zondag weer 
lekker gebould kon worden. 
Zo gezegd, zo gedaan. Daarnaast kwam Gerrie op het idee om dit bericht op facebook te 
zetten. Het resultaat van deze acties was duidelijk merkbaar! 
In plaats van de tot nu toe gebruikelijke 20 personen, kwamen er nu 35 mensen om mee 
te doen. 
 
Hartstikke leuk en gezellig! 
 
Iedereen was van goede zin en de deelnemers die voor het eerst mee deden, zijn door 
iedereen heel goed opgevangen. Het resultaat is, dat zeker twee van hen lid gaan worden! 
Tussen de partijen door kwam Cees steeds langs met een schaal met kaas, worst en 
komkommer en dat ging er wel in. 
 
Na drie rondes was er natuurlijk een eindstand. Er waren drie mannen met 3 gewonnen 
partijen en daarvan was Jan van Leijden de beste; van de 2 gewonnen partijen was Wil 
van Lokven het beste en van 1 gewonnen partij had Gerrie de Heij het beste resultaat. 
Gerrie had weer een paar heel leuke prijsjes verzorgd, waaronder een gevulde plantenpot, 
die door haar beschilderd was. 
Om ongeveer 5 uur ging iedereen naar huis na een gezellige en koele middag, waarop 
weer heerlijk gebould kon worden. 

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/


 8 

CAMPINGTOERNOOI 
 
 
Hier op de camping wordt er regelmatig gebould, zeker nu in het hoogseizoen. 
 
Op de boulebaan naast het restaurant kunnen 3 partijen naast elkaar gespeeld worden. 
Als je zorgt dat je er om halfdrie bent kun je meespelen, ongeacht of je nou vaak boult of 
alleen op de camping speelt. 
 
Verderop het terrein is er nog een vergelijkbare bak. 
 
Daarnaast worden er in het voorseizoen en nu in het hoofdseizoen ook toernooien 
georganiseerd. Deze vinden echter niet op de boule-banen plaats maar op andere 
locaties/ ondergronden. Twee keer op uitgezette banen in het bos, een keer op het strand 
en een keer op afgebakende banen op het gras. 
 
Als het even kan doen Arna en ik overal aan mee. 
Het eerste bostoernooi moesten we helaas laten schieten omdat we in Frankrijk zaten. 
Met het strandtoernooi hebben we wel meegedaan en zijn in de middenmoot geëindigd. 
 
27 juli stond het grastoernooi gepland. Nou ja gras? 
Gezien de droogte was de benaming hooitoernooi feitelijk beter op zijn plaats. 
Er kwamen uiteindelijk 18 teams aan de start, zodat het toernooi in 2 poules en in 4 voor- 
gelote partijen werd gespeeld. 
Voor de middagpauze speelden we 3 partijen. De eerste partij verloren we helaas nipt met 
12 – 13. De andere 2 wonnen we ruim. 
 
Na een halfuurtje middagpauze, dan weer aan de bak voor de 4e partij. Ook deze wonnen 
we ruim. Ondanks die ene verliespartij was ons saldo hoog genoeg om als 1e te eindigen 
in de poule. 
 
Alle teams moesten nog een wedstrijd spelen om de eindrangschikking op te kunnen 
maken. De nummers 1 en 2 van de poules moesten in een kruisfinale uitmaken wie er 
gingen strijden om de finaleplaatsen en om plek 3 en 4. 
De 1e uit de A-poule tegen de 2e uit de B-poule, en andersom. 
 
We speelden tegen de titelverdedigers van vorig jaar. Deze wedstrijd wisten met goede 
cijfers, 13 – 7, naar ons toe te trekken. Op naar de finale dus. 
 

Na in het begin van de wedstrijd voor Sinterklaas 
gespeeld te hebben, wou het heel lang maar niet lukken, 
Uiteindelijk stonden we al 11 – 3 achter. De ban werd 
gebroken toen de tegenstander ook een keer wat terug 
gaf. Eigenlijk wilde hij niet spelen omdat het nogal 
gevaarlijk lag, maar ze hadden nog zoveel boules dat zijn 
maatje vond dat hij toch moest proberen om de wedstrijd 
te beslissen. Dat cadeautje bleek ons vleugeltjes te geven 
en punt voor punt kwamen we terug en konden de 
wedstrijd laten kantelen in ons voordeel. 
 
We wonnen alsnog de finale met 13 - 11 

Hub. 
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MIDZOMERTOERNOOI 
Bij JdB vereniging Waddinxveen 17 juli 2019 

 
 
 
Hans Hendriks en ik zijn op deze woensdag maar weer eens naar Waddinxveen getogen 
om aldaar mee te doen met het Midzomertoernooi. 
 
Het was een prachtige dag waarbij de temperatuur gestaag opliep naar + 28 gr.C. 
We hadden geluk dat er ook 3 regendruppels vielen. 
 
Met 41 teams werd er gestreden om de prijzen en dat was een heel spektakel, sommige 
wedstrijden waren langer dan 1,5 uur wat inhoudt dat er om elk punt een felle strijd 
gaande was. 
Maar om 5 uur waren toch de 5 voorgelote wedstrijden gespeeld en werd de uitslag 
bekend gemaakt, de winnaars waren Teun van Oijen en Herman Soppe (van JdB 
vereniging PUK) met 5 gewonnen wedstrijden en een score van +52. 
Wij konden aardig meekomen en eindigde op de 16e plaats met 3 gewonnen partijen en 
een score van +10.  
 
Het was weer een heel leuke dag met heel veel partijen maar ook werd er met plezier en 
gelach gebould, al met al een geslaagde dag die voor herhaling vatbaar is. 
 
Bart Julsing 
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INTERVIEW met HENNIE ELLING d.d. 12 september 2019. 
 
 
Onder het genot van een lekker kopje koffie en omringd door twee belangstellende katten, 
waarvan er één in mijn fietstas dook, heeft Hennie mij het een en ander over haarzelf 
verteld. 
Hennie is geboren in Limburg als 5e dochter in een gezin van 9 kinderen; 7 meisjes en 2 
jongens. 
Door de grootte van het gezin hadden ze het thuis niet breed, maar Hennie heeft daar als 
kind nooit iets van gemerkt. Haar moeder maakte b.v. alle kleding zelf. Zij heeft een fijne 
jeugd gehad en het contact met haat broers en zussen is goed, ondanks de afstand. 
Helaas is inmiddels 1 zus overleden.(2e zus) 
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Na de lagere school ging Hennie naar de huishoudschool zoals alle meisjes uit haar dorp. 
Alleen als je geniaal was, mocht je naar de MULO. Daarna had ze een baan voor halve 
dagen en volgde ze kook- en naailessen. 
De zus die het laatst van school kwam, bleef één à twee jaar thuis om moeder te helpen. 
Daarna was de volgende aan de beurt. 
 
’s Avonds ging Hennie naar de Mater Amabeles, dat is een school waar maatschappijleer 
en lessen over allerlei ziektes werden gegeven en ook weer kookles en naailes en 
kinderverzorging en opvoeding. 
Dit alles ter voorbereiding op het huwelijk. 
 
Hennie werkte indertijd bij een drogist. In dat gezin werden kindjes geboren en dat bracht 
haar op het idee om verpleegkundige te worden.  
Daar ze op dat moment verkering had met de bedoeling om met deze jongen te trouwen, 
is ze, om vlugger klaar te zijn, de opleiding tot kraamverzorgster gaan volgen. 
Die opleiding heeft ze afgemaakt, maar het huwelijk ging niet door; de desbetreffende 
jongeman maakte het uit. 
In Limburg heeft Hennie als kraamverzorgster gewerkt en ze vond het geweldig! 
Ondertussen leerde ze Martin kennen en in 1966 is ze met hem getrouwd en naar het 
westen van Nederland vertrokken. Dat was wennen! 
Ze kwamen te wonen in een erg gereformeerd dorp en dus stonden zij bekend als die 
“roomsen”. 
 
Al vrij snel kwamen er kinderen, een zoon en een dochter. Toen de jongste naar school 
ging, heeft Hennie haar werk weer opgepakt d.m.v. nachtdiensten en wijkkraamzorg. 
Toen de kinderen groter werden, deed ze één verzorging in de maand (10 dagen) en 
langzaamaan heeft ze dat uitgebreid. 
 
Met 60 jaar kon Hennie in de VUT en dat heeft ze gedaan en daarna is ze gaan boulen. 
Martin boulde al bij Les Pointeurs en zij vond het eigenlijk maar zozo. Echter toen ze zelf 
ging spelen, sloeg de vonk over en ging ze het echt leuk vinden. Vooral door de goede 
sfeer binnen de vereniging was ze snel verkocht. 
 
Wat betreft vrijwilligerswerk voor de vereniging kan vermeld worden, dat Martin haar man 
heeft meegeholpen bij de bouw van de hal en poetst Hennie op maandagmorgen en doet 
ze sinds kort ook weer kantinediensten. 
  
Ondertussen hadden ze ook een camper aangeschaft en zijn Martin en zij 6 jaar lang door 
Europa getrokken. Helaas overleed Martin plotseling en kwam Hennie alleen te staan. 
Reeds een week na de crematie is Hennie toch weer gaan boulen en de ontvangst binnen 
de club heeft ze ervaren als een warm bad. 
 
Naast boulen is Hennie nog heel actief: ze is lid van een kookclub, waar om de ¾ weken 
gezamenlijk gekookt en gegeten wordt. Op dinsdagmiddag gaat ze fietsen bij Avanti(40 
km) en op vrijdagmorgen wordt er therapeutisch gezwommen. 
Natuurlijk fietst ze elk  jaar de LAURA. Kortom Hennie is erin geslaagd om ook na het 
wegvallen van haar man een leuk en actief leven te blijven leiden, waarbij haar activiteiten 
bij Les Pointeurs een grote rol spelen.  
 
 
Tineke 
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VRIJDAG 
6 

SEPTEMBER 
KLAVERJASSEN 

 
AANVANG 20.00 UUR  

(GRAAG TIJDIG AANWEZIG)  

 
 
 
 

Verder speelavonden (altijd op vrijdag) 

   4 oktober 

   8 november 

 13 december 

 10 januari 

 21 februari 

 20 maart 

 10 april (Goede Vrijdag, eierklaverjassen) 

   8 mei (Seizoen afsluiting, dus dubbele prijsuitreiking) 



 13 

JAARFEEST D.D. 14 SEPTEMBER 2019. 
 
 
Op zaterdag 14 september was het weer zover. Alweer een jaar voorbij en dus tijd voor 
ons traditionele jaarfeest/animatie toernooi. 
Deze keer voor de eerste keer onder leiding van Hans. 
 
Nog steeds was het weer prima en kon er heerlijk buiten gespeeld worden. De opkomst 
was enorm. 46 mensen oftewel 23 teams deden die middag mee. 
Naast het uitreiken van de fles wijn aan degene die eerste wordt, heeft Hans ingesteld, dat 
er ook een fles wijn te winnen valt door de best geëindigde vrouw. 
Echter, deze keer hoefde hij maar één fles uit te reiken, want Veroni was eerste geworden 
van iedereen! 
 
Vervolgens mocht Jan van Lienden Hans assisteren bij het verloten van de overige  
flessen wijn. 
Jan draaide de kaarten en noemde het bijbehorende nummer. 
Natuurlijk was er voor iedereen een fles, maar deze manier van uitreiken was erg leuk. 
Jan trok voor zichzelf als laatste de juiste kaart! 
 
Kortom, iedereen ging tevreden naar huis en we kunnen terugkijken op (weer) een 
gezellige middag. 

Tineke 
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EURO TOERNOOI 
 
 
29 augustus was de laatste speeldag van het Eurotoernooi seizoen 2018-2019. 
Tijd voor de einduitslag. 
 

  
Eerste plaats Jan van Leijden 

Tweede plaats Erik Vorstenbosch 

Derde plaats Serðo Verbanac 

  
  
Aantal wedstrijden: 50 

Aantal wedstrijden tellend voor ranglijst: 34 

Totaal aantal deelnemers: 50 

Hoogste aantal deelnemers in wedstrijd: 35 (17 januari 2019) 

Laagste aantal deelnemers in wedstrijd: 12 (23 mei 2019) 

  
  
Vaakst aanwezige spelers: 49 keer: Cees Sip 

47 keer: Gerie Vonk, Klaas Vonk 
46 keer: Erik Vorstenbosch, Jan van Leijden, 
     Hans van der Spek, Serðo Verbanac 
 

Meeste gewonnen partijen 
(gemiddeld per wedstrijd) 
(minimaal 5 wedstrijden gespeeld) 

2,1522: Jan van Leijden 
2,1111: Mohamud Mohamed Ali  
2,1087: Serðo Verbanac 
 

Meeste eerste plaatsen: 9 keer: Jan van Leijden  
5 keer: Klaas Vonk, Mohamud Mohamed Ali  
4 keer: Cees de Heij 
 

Meeste aanmoedigingen: 7 keer: Hannie van Lienden 
 

Meeste Fanny's (13-0) uitgedeeld: 8 keer: Harry Dubbeldeman, Jan van Leijden, 
   Mohamud Mohamed Ali, Veroni van Haastert  
7 keer: Jan van Lienden, Peter Sloothaak  
6 keer: Cees de Heij, Klaas Vonk 
 

Meeste Fanny's (0-13) ontvangen: 16 keer: Hannie van Lienden 
9 keer: Adrie de Maijer, Arna v.d. Weteringh  
7 keer: Jan van Lienden 
 

 
De volledige uitslag met ook persoonlijke statistieken is te vinden op de Eurotoernooi 
pagina op onze website: https://www.pointeurs.nl/lp/eurotoernooi/ 

https://www.pointeurs.nl/lp/eurotoernooi/
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Hieronder staat eindstand (t/m 29 augustus). 
Voor de digitale lezers: klik hier voor het volledige klassement (in Excel). 
 
Euro toernooi, eindstand seizoen 2018-2019 
50 wedstrijden gespeeld, beste 34 tellen 
 

 
Naam Aanwezig Punten 1 

Gewonnen 
partijen 2 

1 Jan van Leijden 46 99,85 uit 34 2,50 (2,15) 

2 Erik Vorstenbosch 46 93,6 uit 34 2,38 (2,02) 

3 Serðo Verbanac 46 93,05 uit 34 2,35 (2,11) 

4 Cees de Heij 40 89,91 uit 34 2,29 (2,08) 

5 Mohamud Mohamed Ali 36 85,22 uit 34 2,18 (2,11) 

6 Peter Sloothaak 40 80,93 uit 34 2,09 (1,80) 

7 Klaas Vonk 47 71,31 uit 34 1,85 (1,45) 

8 Tineke Walvis 40 66,36 uit 34 1,76 (1,55) 

9 Cees Sip 49 64,76 uit 34 1,74 (1,39) 

10 Gerard Koreman 41 64,15 uit 34 1,71 (1,41) 

11 Hans van der Spek 46 63,62 uit 34 1,74 (1,50) 

12 Frans Walvis 36 62,01 uit 34 1,68 (1,64) 

13 Hub Schraven 36 61,34 uit 34 1,65 (1,56) 

14 Kees Boekhout 38 60,74 uit 34 1,65 (1,47) 

15 Veroni van Haastert 40 57,95 uit 34 1,56 (1,33) 

16 Sonja van der Spek 32 57,7 uit 32 1,63 (1,63) 

17 Jan van Haastert 39 55,75 uit 34 1,53 (1,33) 

18 Henk Lacourt 32 54,55 uit 32 1,53 (1,53) 

19 Gerie Vonk 47 53,66 uit 34 1,47 (1,11) 

20 Hannie van Lienden 43 51,08 uit 34 1,38 (1,09) 

21 Primo Petrelli 24 48,82 uit 24 1,79 (1,79) 

22 Bert Remmerswaal 26 48,1 uit 26 1,65 (1,65) 

23 Arna vd Weteringh 37 44,06 uit 34 1,21 (1,11) 

24 Jan van Lienden 28 43,99 uit 28 1,43 (1,43) 

25 Christ Sins 24 43,88 uit 24 1,58 (1,58) 

26 Harry Dubbeldeman 24 41,38 uit 24 1,54 (1,54) 

27 Adrie de Maijer 42 40,65 uit 34 1,15 (0,93) 

28 Anja van den Hoek 26 39,76 uit 26 1,42 (1,42) 

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 29 26,38 uit 29 0,86 (0,86) 

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 23 22,51 uit 23 0,96 (0,96) 

35 Bart Julsing 19 22,35 uit 19 1,11 (1,11) 

36 Kees Wittebol 14 18,05 uit 14 1,21 (1,21) 

37 Nella Wittebol 14 17,69 uit 14 1,21 (1,21) 

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

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 7 5,36 uit 7 0,71 (0,71) 

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

Gewonnen 
partijen 2 

42 Els Burksen 4 3,36 uit 4 0,75 (0,75) 

43 Cora Blijleven 4 3 uit 4 0,75 (0,75) 

44 Gerrie de Heij 5 3 uit 5 0,60 (0,60) 

45 Dick van Os 1 2 uit 1 2,00 (2,00) 

46 Willeke Stenssen 2 2 uit 2 1,00 (1,00) 

47 Margo van Os 1 1 uit 1 1,00 (1,00) 

48 Kees Meerlo 1 1 uit 1 1,00 (1,00) 

49 Ria de Groot 1 0 uit 1 0,00 (0,00) 

50 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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de laatste speelavond van het 
Eurotoernooi kon Jan er niet bij 
zijn. 
 
Maar zoals jullie kunnen zien 
heeft hij toch een welverdiende 
bos bloemen gekregen 

https://www.pointeurs.nl/lp/eurotoernooi/
mailto:lp.eurotoernooi@xs4all.nl
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ENKELE ANEKDOTES. 
 
 
Sinds 1849 wordt er jaarlijks tijdens de pinksterdagen in Lyon een heel groot bouletoernooi 
georganiseerd. Duizenden mensen nemen hieraan deel. Vroeger werd dit evenement op 
het place Bellecour gehouden. 
Natuurlijk heeft dit evenement, waarbij de hele stad op zijn kop stond, de nodige 
humoristische gegevens en anekdotes opgeleverd, waarvan er hier twee volgen: 
 
Ruzie met de baas. 
Tijdens de pinksterdagen is Lyon meestal één grote kermis. Winkels worden vaak 
gesloten, zodat werkgevers en werknemers aan dit kampioenschap kunnen deelnemen. 
Dat dit niet altijd succesvol verliep, blijkt uit het volgende verhaal.  
In 1949 speelde een baas samen met drie van zijn ondergeschikten. In het begin van de 
partij speelde hij bar slecht, maar hij werd gered door het goede spel van zijn employés. 
Toen deze drie even later een zwak moment hadden, nam de werkgever zijn bazige rol 
weer op, waarna een stevige ruzie ontstond. De drie arbeiders gingen ineens op het 
speelveld zitten en wensten geen poot meer te verzetten. Toen men hen vroeg waar ze nu 
feitelijk mee bezig waren, verklaarden zij, dat ze al de hele week het chagrijn van hun 
baas moesten verdragen en dat ze nu hun recht op staking opeisten. De scheidsrechter 
moest de nodige diplomatie betrachten om hen weer aan het spelen te krijgen. De ploeg 
verloor de partij, hetgeen weer eens bewijst dat ook een goede sfeer tussen ploeggenoten 
onontbeerlijk is. 
 
Een verlicht speler. 
Het terrein van de place Bellecour was niet altijd even makkelijk voor de spelers. Soms 
groeide er onkruid of hadden er werkzaamheden plaatsgevonden. Een zekere Loursais 
hield altijd zijn cinquante (markeer/meetstokje) vast en stak dit als hij moest spelen in de 
grond. Toen hij weer een keer aan de beurt was, deed hij dit ook en bleef als vastgenageld 
staan, waarna hij in elkaar stortte. Hij was met de punt op een elektriciteitskabel gestoten. 
Gelukkig kon hij worden gereanimeerd, maar hij kon niet verder spelen. Hierna heeft hij 
vast nooit meer zijn cinquante aangeraakt zozeer was hij hierdoor….geschokt! 
 
 
Overgenomen met toestemming uit het boek “Jeu de boules” geschreven door Henk & 
Anne Martine Reesink.  
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NIEUWE LICENTIESTRUCTUUR NJBB 
 
 
Per 1 januari 2020 is de nieuwe licentiestructuur van de NJBB een feit. De Bondsraad van 
de NJBB heeft in het voorjaar van 2019 ingestemd met voorstellen van het Bondsbestuur. 
Op dit moment zijn er twee licenties: 

 de W(edstrijd)-licentie 

 de C(lub)-licentie. 

NJBB / clubleden met een C-licentie kunnen alleen deelnemen aan clubactiviteiten en aan 
promotietoernooien. Met een C-licentie kun je niet deelnemen aan andere toernooien, aan 
NPC – zelfs niet invallen-, etc. 
De kosten in 2019 bedragen EUR 33,00 voor een W-licentie en EUR 12,75 per lid voor 
een C-licentie 
 
Vanaf 1 januari 2020 is er nog maar één licentie, c.q. het onderscheid vervalt. Het systeem 
is simpeler en meer sportgericht 
 
Ieder NJBB lid – alle Les Pointeurs leden zijn NJBB lid - kan vanaf 1 januari 2020 aan alle 
NJBB activiteiten, toernooien en competities deelnemen als men dat zou willen. 
Naast het licentiebedrag betaalt Les Pointeurs nu aan de NJBB een vast bedrag per jaar 
afhankelijk van de grootte van de vereniging. Het bedrag volgt uit de staffel. Dit vervalt ook 
per 1 januari a.s. Een staffel is een tabel waarin de bedragen staan, die betaald moeten 
worden. 
Dit geheel wordt vervangen door een bondsbijdrage per lid per kalenderjaar. Het bedrag 
van bondsbijdrage, inclusief de licentie, in 2020 aan de NJBB te betalen is EUR 22,50. 
De contributie bij Les Pointeurs is al jaren inclusief de NJBB licentie. Dit zal niet 
veranderen. 
 
Wat ook niet wijzigt is, dat leden die deelnemen aan toernooien daarvoor hun 
inschrijfgelden betalen.  
 
Voor onze vereniging hebben de wijzigingen als gevolg dat het in 2020 aan de NJBB te 
betalen bedrag met een paar honderd euro zal dalen ten opzichte van 2019. 
Ik hoop een ieder hiermee kort en duidelijk geïnformeerd te hebben over financiële 
wijzigingen in onze verhouding tot de NJBB. 
 
Frans Walvis 



 19 

DE - PUNTEN VOOR DE CLUB. 
 
 
Spaart u DE-punten en heeft u op dit moment geen duidelijk doel om voor te sparen? 
Lever ze dan in bij Leny van den Wijngaarden. 
 
Zoals u op bijgaande foto kunt zien, is zij er in geslaagd om al 2x dit mooie Senseo 
koffiezetapparaat op te halen zonder bijbetaling! 
 
 

 
 
 
Beide apparaten zullen worden ingezet als prijs bij zowel het Alphenement als bij de loterij 
die in november gaat plaatsvinden. 
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HOE ZIT HET OOK ALWEER? 
De spelregels van Jeu de Boules. 

 
 
We spelen met z’n allen Jeu de Boules. 
Maar weten we de basisregels nog? 
 
Hieronder ga ik opschrijven wat ik zie op de baan. 
Te beginnen met de werpcirkel. 
 
Als eerste: als er werpcirkels zijn moeten ze worden gebruikt! 
Vervolgens: de binnenrand van de cirkel is het beginpunt van iedere meting vanaf de 
cirkel. 
 
De binnenrand van de werpcirkel ligt minimaal 1 meter van de uitlijn (dat zijn de lijnen aan 
de kopse kanten van een speelveld). 
 
Voordat de mène begint, dient de werpcirkel te worden gemarkeerd.  
 
Wanneer de cirkel wordt opgepakt door de werper terwijl er nog te spelen boules zijn dan 
verliest zijn equipe het recht om de nog in handen zijnde boules te spelen. 
De tegenpartij mag zijn boules wel spelen!  
Maar wanneer je de werpcirkel verplaatst bij het uitstappen geldt dit echter niet. Wanneer 
de werpcirkel niet wordt gemarkeerd en wel wordt verplaatst is er geen regel of sanctie.?  
 
De eerste mène begint dus op 1 meter minimaal van de uitlijn. De tweede en volgende 
mènes beginnen waar de but uit de voorgaande mène ligt, tenzij de but uit de baan wordt 
gespeeld, wel moet je rekening houden met de minimale afstand tot de uitlijn. 
De werpcirkel mag dan alleen worden verplaatst wanneer er minder dan 11 meter 
(maximale afstand van de but gemeten vanaf de werpcirkel en rekening houdend met 1 
meter afstand van de uitlijn) kan worden uitgegooid. 
 
De werper moet beide voeten in de werpcirkel plaatsen en mag de cirkel niet aanraken. 
Beide voeten moeten in de cirkel blijven staan, totdat de geworpen boule de grond heeft 
geraakt. 
 
Bart Julsing 
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GEZIEN IN HET KERAMIEKMUSEUM TEGELEN: 
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VERENIGINGENDAG RIDDERHOF op 7 september 
 
 
Op bijgaande foto staat de kraam van Les Pointeurs, waarbij op 7 september door Frans 
en Tineke ’s morgens en Ad en Peter ’s middags reclame gemaakt is voor onze club. 
 
 

 
 
 
Gerard heeft ervoor gezorgd, dat er een TV klaarstond, waarop Frans m.b.v. de mooie 
fotoreportage die Tjerk tijdens het Fie Belder toernooi heeft gemaakt, met een 
doorlopende fotoshow goed kon laten zien hoe onze locatie eruit ziet. 
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CLUBKAMPIOENSCHAP Tête-à-Tête 2019 
 
 
Op zondag 15 september is er gespeeld om het Clubkampioenschap Tête-à-Tête 2019. 
Met de meeste vakanties net achter de rug en een mooie zonnige dag, werd met een 
Zwitsers tintje het toernooi gespeeld. 
In het Zwitserse systeem wordt elke volgende ronde gezorgd dat iedereen speelt tegen 
iemand met ongeveer dezelfde resultaten uit de vorige ronden. Na drie voorronden werd 
doorgegaan met een Poule A en een Poule B. In beide werden weer drie ronden 
gespeeld. 
In Poule B kon toen Nella als winnaar aangewezen worden. 
In Poule A speelden Cees en Erik een finale partij om de titel van clubkampioen. Dit werd 
een zinderende partij waarin Erik met een stand van 11-13 Cees als meerdere moest 
erkennen. 
 
Poule A 

Plaats Naam Winst BP(1) Saldo 

1 Cees de Heij (clubkampioen) 3 4 14 

2 Erik Vorstenbosch (verliezend finalist) 3 5 9 

3 Klaas Vonk 2 6 1 

4 Frans Walvis 2 5 15 

5 Mathijs Stolwijk 2 5 5 

6 Lucia Brouwers 2 4 5 

7 Tineke Walvis 2 4 1 

8 Kees Wittebol 2 3 3 

9 Theo Gijtenbeek 1 6 -13 

10 Veroni van Haastert 1 5 3 

11 Hannie van Lienden 1 5 -5 

12 Cora Blijleven 1 4 0 

13 Gerrie de Heij 1 4 -11 

14 Gerie Vonk 1 3 1 

15 Jan van den Broek 0 5 -13 

16 Bert v.d. Weerd 0 4 -15 

     
Poule B 

Plaats Naam Winst BP(1) Saldo 

1 Nella Wittebol 3 5 4 

2 Jan van Haastert 2 6 17 

3 Jan Quax 2 6 3 

4 Hans van der Spek 2 4 7 

5 Babs van den Broek 2 3 1 

6 Kees Boekhout 1 6 -1 

7 Hub Schraven 1 4 -9 

8 Rob Luiten 1 4 -12 

9 Adrie de Maijer 1 3 3 

10 Willem Poot 0 4 -13 

 
(1) Buchholz punten, ofwel weerstandspunten: de som van de winstpartijen van alle tegenstanders 
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VERSLAG CLUBKAMPIOENSCHAP Tête-àTête. 
 
 
Direct na het geslaagde jaarfeest op zaterdag was het clubkampioenschap tête-à-tête op 
zondag 15 september aan de beurt. 
Er hadden zich 26 leden ingeschreven en Erik en ik hadden besloten om zoveel mogelijk 
het Zwitsers systeem te hanteren. 
Helemaal zuiver ging dat niet, maar uiteindelijk zijn we toch tot een finalepartij gekomen 
waarin toch echt de sterksten van die dag uitkwamen. 
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Na twee voorrondes viel de groep uiteen in twee poules. In de A-poule werd gespeeld om 
het clubkampioenschap. In de B-poule was er in ieder geval ook prijs voor de nummer 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1e in de B-poule, Nella Wittebol 
 
Iedereen heeft 6 partijen gespeeld. Alleen de finalisten gingen op voor de zevende partij. 
Iedereen was toen klaar en aan ons verzoek om te blijven kijken is door (bijna) iedereen 
gevolg gegeven. 
Hartstikke leuk! 
Het weer was trouwens prachtig, dus iedereen zat buiten op het terras en de finalisten Erik 
en Cees hebben hun partij recht voor het terras gespeeld, dus was het goed te volgen. 
 
In het begin ging het gelijk op, maar halverwege kwam Cees voor te staan. Hij heeft die 
voorsprong niet meer uit handen gegeven en dus is Cees de Heij onze nieuwe 
clubkampioen tête-à-tête geworden. 
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Dit is voor Cees al de derde keer (niet op rij) dat hij kampioen is. 
Gefeliciteerd Cees! 
 
 
Het volgende clubkampioenschap is het clubkampioenschap tripletten en dat vindt plaats 
op 10 november. 
 
Tineke 
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ALPHENEMENT 25 SEPTEMBER 2019 

 
 
Op woensdag 25 september is weer het traditionele Alphenement toernooi gespeeld. 
Het was even spannend of er genoeg teams aan zouden treden maar dat is toch weer 
gelukt. 
 
Hierbij de uitslag: 
 
 
 

Teun van Oijen / Herman Soppe (14) 4 44

John Jansen / Bjorn Spanjer (19) 4 29

Cees de Heij / Mohamud Ali (6) 3 22

Gerie Vonk / Serdo Verbanac (4) 3 20

Nel v.d. Ende / Christina Kok (23) 3 19

Teun van Oijen / Herman Soppe (14) 4 44

John Jansen / Bjorn Spanjer (19) 4 29

Cees de Heij / Mohamud Ali (6) 3 22

Gerie Vonk / Serdo Verbanac (4) 3 20

Nel v.d. Ende / Christina Kok (23) 3 19

Henk van Rekum/Joan van Rekum (25) 3 15

Jan Kloet / Primo Petrelli (5) 3 10

Louis Ten Dam / Joop Dijkstra (7) 3 7

Ina Hoekstra / Wilma Buchner (29) 3 7

Peter Sloothaak / Theo Gijtenbeek (15) 3 1

Bert den Hartog / Herman Verwaal (28) 2 11

Piet Scherpenisse / Rita Baljet (24) 2 10

Gerrit Staarthof / Toke Staarthof (16) 2 7

Bert Cornelissen / Kasper Slappendel (2) 2 2

Huib van T Wout / Rob Poldervaart (10) 2 2

Gerard Beers / Marjan Beers-Vos (12) 2 -3

Christ Sins / Klaas Vonk (21) 2 -3

Bart Julsing / Hans Hendriks (3) 2 -5

Jan van den Broek / Babs van den Broek (17) 2 -9

Karin Schillemans / Conny van Eersel (26) 2 -12

Lucia Brouwers / Truus Kouwenhoven (20) 1 -2

Hannie van Lienden / Jan van Lienden (11) 1 -13

Hans van der Spek / Anja van den Hoek (9) 1 -14

Han Beenders / Anneke Visser (8) 1 -15

Willem Poot / jan van Haastert (18) 1 -15

Cshoeben / J Visser (22) 1 -17

Els den Hoedt / Lida Verburg (13) 1 -20

Siebren Hulzenga / Wolfgang Fraszczak (27) 1 -21

Bert van der Weerd / Rob Luiten (30) 0 -28

Cora Blijleven / Fred Blijleven (1) 0 -29  
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ACTIVITEITEN en TOERNOOI-AGENDA 2019/2020 
 
 

dag datum omschrijving spelvorm aanvang 

 
Oktober 2019 

 

woensdag 02-10 bestuursvergadering  09.30 

vrijdag 04-10 klaverjassen  20.00 

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 

zaterdag 26-10 mosseltoernooi mêlee 13.00 

zondag 27-10 WCD doublet 10.30 

 
November 2019 

 

zaterdag 02-11 NPC  12.00 

woensdag 06-11 Najaars ledenvergadering  20.00 

vijdag 08-11 klaverjassen  20.00 

zaterdag 09-11 NPC  12.00 

zondag 10-11 Clubkampioenschap triplet triplet 10.30 

zaterdag 16-11 animatietoernooi mêlee 13.00 

zondag 17-11 zondagmiddaggebeurtenis mêlee 13.00 

zondag 24-11 Herfstkwintetten + loterij  10.30 

zaterdag 30-11 NPC  12.00 

 
December 2019 

 

zaterdag 07-12 animatietoernooi mêlee 13.00 

zondag 08-12 WCD  doublet 10.30 

vrijdag 13-12 klaverjassen  20.00 

zaterdag 14-12 NPC  12.00 

zondag 15-12 kerstzondagmiddaggebeurtenis mêlee 13.00 

zondag 22-12 jubileumfeest  13.30 

 
Januari 2020 

 

zaterdag 04-01 Olieboulen/nieuwjaarsreceptie mêlee 13.00 

vrijdag 10-01 klaverjassen  20.00 

zaterdag 11-01 NPC  12.00 

zondag 12-01 zondagmiddaggebeurtenis mêlee 13.00 

zaterdag 18-01 NPC  12.00 

zondag 19-01 wintersextetten  10.30 

Zondag  26-01 WCD 2 poules bij ons doublet 10.30 
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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:   Maandagavond 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 
          Secretaris        Lucia Brouwers       tel. 0172-210569 
          2e secretaris       Hans v.d. Spek       tel. 06-16772050 
          Penningmeester     Frans Walvis        tel. 0172-419469 
          Wedstrijdzaken      Henk Lacourt        tel. 0172-572302
          Technische zaken     Gerard Koreman      tel. 0172-497579 
 
Redactie:                  Hub. Schraven       tel. 0172-426984 
                      Hannie van Lienden     tel.:06-55368014 
                      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 
 
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/

