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De verenigingsgegevens vindt u op de binnenzijde van de kaft. 

 
 
 
Kopij voor het nummer van Maart 2020 s.v.p. inleveren vóór:  

 
 
 

Vrijdag 21 Februari 

 
 
 
 
 
 
Hebt u een bijdrage klaar, vóór de kopij-datum, dan wil ik die graag eerder hebben zodat ik 

het redactiewerk kan spreiden!  

 
 
 
 
 
 
Uw E-mail s.v.p. verzenden naar:  

pointeursnieuws@pointeurs.nl  
 
 
 
 
 
Op USB-stick, CD-rom, diskette of gewoon op papier aanleveren kan ook.  

 
 
 
 
Foto’s:    Tineke, Frans, Arna 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
Drukwerk:  Gemiva SVG Groep 
        Werklink, Administratiegroep 
        Bleulandweg 1A 
        2803 HG Gouda 
       Telefoon: 0182-575910 
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VAN DE VOORZITTER 
 
 
Het is ongeveer 15 jaar geleden dat mijn vrouw Gerrie met onze jonge hond Borre haar 
dagelijkse wandeling maakte en langs de parkeerplaats liep van ons huidige clubterrein. 
Omdat Borre nogal nieuwgierig was en Gerrie ook liep zij Borre achterna om te zien wat 
ze daar zo aan het doen waren. 
 
De hal was nog in aanbouw en buiten stonden er wat hutjes waarvan er in een daarvan 
koek en zopie gekocht kon worden. Gerrie keek vol bewondering naar de mensen die daar 
aan het jeu de boulen waren. De een kon nog beter plaatsen en schieten dan de ander. Zij 
werd meteen ingelicht over alles wat je zou moeten weten over deze gezellige sport en 
gevraagd of zij de volgende keer een paar balletjes mee wilde werpen. Borre zat 
ondertussen onder een tafeltje waar hij verwend werd met stukjes speculaas. Gerrie die 
helemaal niet sportief is was meteen enthousiast. Zo kon ze tenminste aan sport gaan 
doen zonder onze hond alleen thuis te moeten laten. Door haar verhaal hierover werd ik 
ook nieuwsgierig. Zo ben ik ook eens gaan kijken of het iets voor mij was. Binnen een 
mum van tijd waren we als lid geregistreerd en tot nog toe bevalt dit ons prima.  
 
Nu is het dan zo ver. Onze vereniging bestaat dit jaar 35 jaar. 
Zo lijkt het een gewone vereniging net als anderen. Tot je er lid van bent. De leden van 
onze vereniging die toen nog bij de midgetgolfclub Mi Amigo speelde waar het allemaal 
begonnen is, maakte veel tijd vrij om van het nieuwe terrein aan de Olympiaweg een 
heuse Petanque vereniging te maken met een Bouledrome. 
 
Zo ontstonden er als snel 30 buitenbanen. Binnen in de hal was het nog leeg, een 
botenvloer en de rest lava waar eikels welig ontsproten. Vele handen maakte van de 
betonvloer een kantine en 16 binnenbanen.  
 
In deze 35 jaar zijn veel contacten en vriendschappen ontstaan. Zeker voor ouderen die 
zich vaak eenzaam voelen is het de juiste manier om met andere samen te zijn. Voor mij 
is het een echte sport geworden. 
Ik verheug me er op zondag 22 december het 35 jarige jubileumfeest met u te mogen 
vieren.  
 
 
Cees de Heij. 
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VERSLAG VAN HET (BIJNA) WINTERTIJDTOERNOOI 2019. 
 
 
Daar het wintertijdtoernooi niet georganiseerd kon worden tijdens het weekend waarop we 
naar de wintertijd teruggaan, hebben we het toernooi (bijna) wintertijdtoernooi genoemd. 
 
Dit jaar mocht de wedstrijdcommissie zich verheugen in een deelname van 25 teams, 
waaronder veel jonge mensen. 
 
Vele deelnemers vonden het erg leuk om te zien, dat er ook jonge mensen pétanque 
spelen en dan ook nog op een geweldig hoog niveau. 
 
In tegenstelling tot andere jaren hebben we de poules die na de voorrondes (op tijd) 
gevormd werden, niet groter dan 8 gemaakt. 
Daardoor speelde niemand meer dan 5 partijen en hebben we kunnen voorkomen, dat het 
toernooi als een nachtkaars uitgaat, doordat iedereen naar huis gaat en de laatste twee 
partijen die in de A-poule dan nog gespeeld moeten worden niet meer afgewacht worden. 
 
In poule A en B stonden 8 teams waarin gespeeld werd met directe eliminatie en nog een 
wijnpoule voor de verliezers uit de 1e ronde. In poule C stonden 9 teams en in die poule 
werden er 3 voorgelote partijen gespeeld. 
 
Het toernooi verliep heel voorspoedig, totdat de finale in de B-poule begon. 
Deze 2 teams waren zó aan elkaar gewaagd, dat er na ruim een uur spelen een stand van 
8-8 was bereikt. De finalisten waren Jack en Karin Schillemans (Vlaardingen en Les 
Cailloux) en Hassan El Tabiat en Louis Batens (De Goede Worp). 
Alle andere poules waren toen allang klaar. 
Iedereen zat te wachten op de prijsuitreiking en dus hebben de spelers van die B-finale na 
een uur besloten om te stoppen en de prijs te delen, anders had de partij nog wel heel 
lang kunnen duren. 
 
De finale in de A-poule werd gespeeld tussen Cees de Heij/John Jansen en Jobbi 
Schefferlie/Dylan Velthuis.(Folâtre) 
Deze partij werd door de jongelui met 13-7 gewonnen. 
 
In de C-poule is de eerste prijs gewonnen door Kim van Gellekom/Krijn Kok.(Folâtre en 
l’Esprit) 
 
Nadat de prijsuitreiking had plaatsgevonden, verliet iedereen tevreden om ongeveer 18 
uur de kantine. 
 
Voor de volledige uitslag en foto’s verwijs ik u naar onze website www.pointeurs.nl 

http://www.pointeurs.nl/
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Besluitenlijst van de bestuursvergadering d.d. 21 augustus 2019 
 
▪ Per 2 september 2019 wordt de speelavond van de dinsdagavond verplaatst 

naar de maandagavond. Dit in verband met energiebesparing. Op de 
maandagavond vinden regelmatig trainingen plaats, waardoor er dubbel 
gestookt moet worden als er op de dinsdag gespeeld wordt. 

 
▪ Op 26 oktober vindt het mosseltoernooi plaats. De strookjes voor de 

inschrijving hangen bij het mededelingenbord in de kantine. 
 
▪ Het clubkampioenschap tripletten is verplaatst van 13 oktober naar 10 

november aanstaande. 
 

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

 
Besluitenlijst van de bestuursvergadering d.d. 2 oktober 2019 
 
▪ Er is besloten om begin november een nieuw jaarcontract aan te vragen voor 

gas en elektra via Gaslicht.com. 
We gaan overstappen naar een andere leverancier. Tevens zal worden 
bekeken wat de mogelijkheden zijn om in 2020 zonnepanelen op de 
accommodatie te laten plaatsen en Ledverlichting aan te schaffen. 

 
▪ Als er leden zijn die moeite hebben om de nieuwe contributie van EURO 

108,00 in één keer te betalen, dan kunnen zij zich melden bij de 
penningmeester. Het bedrag moet per 1 juni betaald zijn. 

 
▪ Er zal een lijst worden gemaakt met data voor de nieuwelingen training. 
 
▪ Op 10 november vindt het clubkampioenschap tripletten plaats. 
 
▪ Het herfstkwintetten toernooi met loterij wordt op zondag 24 november  
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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CLUBKAMPIOENSCHAP TRIPLETTEN D.D. 10 NOVEMBER. 
 
 
Na het clubkampioenschap doubletten en tête-à-tête moest ook nog vastgesteld worden 
wie er dit jaar clubkampioen tripletten zou gaan worden. 
Tripletten lijkt niet zo populair onder de leden met als gevolg, dat er maar vijf teams de 
strijd zijn aangegaan. 
Dit betekende, dat er een halve competitie gespeeld kon worden, m.a.w. iedereen speelt 
een keer tegen elkaar. 
 
Voordeel is dat echt het sterkste team dan naar voren komt. Als er in twee poules 
gespeeld wordt, zou de ene poule sterker dan de andere poule kunnen zijn. 
Om ongeveer 16.45 uur was het toernooi afgelopen en toen was er één team ongeslagen 
en dus de terechte nieuwe clubkampioen. 
 
 

 
 
In dit kampioensteam speelden: Cees de Heij, John Jansen en Erik Vorstenbosch. 
Allemaal natuurlijk nogmaals hartelijk gefeliciteerd! 
Tot slot wil ik nog zeggen, dat er gedurende de hele dag een zeer goede sfeer heerste, 
waardoor iedereen na afloop zeer tevreden en voldaan naar huis is gegaan. 
De wedstrijdcommissie hoopt van harte, dat er volgend jaar meer mensen de stoute 
schoenen aantrekken en mee gaan doen aan dit clubkampioenschap. 
De volledige uitslag staat trouwens op onze website www.pointeurs.nl 
 
Tineke 
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OSSENHAAS “EN CROÛTE” 
 
 
Ingrediënten voor 4 personen: 
 

 500-600 gram ossenhaas 
aan een mooi gelijkmatig stuk 

 Zout  

 versgemalen peper 

 15 gram (room)boter 

 2 eetlepels olie 
Voor de vulling: 

 250 gram champignons 

 2 uien gesnipperd   

 1 plak ham van 50 gram   

 3 plakken ham van 30 gram 

 2 takjes verse tijm of mespunt gedroogde tijm   

 30 gram tomatenpuree 

 2 eierdooiers 

 300-350 gram diepvries bladerdeeg 
 
Maak het vlees goed droog met een stuk keukenpapier. Wrijf het in met zout en peper. 
Verhit boter en olie. Braad de ossenhaas hierin snel rondom goed dicht. Neem het vlees 
uit de pan. Laat het geheel afkoelen.  
Maak de champignons schoon en snijd ze in plakjes. 
Snijd de plak ham van 50 gram in blokjes. 
Voeg de champignons, de uisnippers, ham en tijm aan het braadvet van de ossenhaas 
toe. Fruit het geheel tot de champignons gaar zijn. Laat het overtollige vocht verdampen, 
of giet het af. Voeg de tomatenpuree toe. Breng het mengsel op smaak met zout en peper. 
Als het geheel wat te vochtig is, kun je het binden met 1 eetlepel bloem. Laat het mengsel 
afkoelen en hak het zeer fijn. Laat het bladerdeeg ontdooien. Rol het uit tot een plak van 3 
tot 4 mm dikte. (ik neem altijd plakjes diepvries bladerdeeg en leg de randjes op elkaar en 
plak dat vast met een beetje water). 
Leg de 3 plakken ham dakpansgewijs op het midden van het deeg. Schep het 
champignonmengsel op de plakken ham en verdeel het er gelijkmatig over. Vouw het 
deeg om de ossenhaas. Bevochtig de randen met wat water en druk de randen goed op 
elkaar. 
Keer het geheel voorzichtig om en leg het op een met wat bloem bestoven bakplaat. 
Klop de eierdooiers los. Bestrijk het deeg ermee. Laat het geheel minstens 30 minuten 
rusten.  
Verwarm de oven voor op 200 graden. Plaats de bakplaat in de oven en bak de 
ossenhaas in bladerdeeg 30 minuten. Neem het geheel uit de oven en laat het vlees ten 
minste 5 minuten rusten voordat u het aansnijdt. 
 
Tips: 
Uit het restant bladerdeeg kun je (kerst)figuurtjes snijden en die met water op het 
bladerdeeg vastzetten 
 
Vouw het bladerdeeg niet te strak om het vlees heen. 
 
Rol het bladerdeeg goed uit. 

Tineke 
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MOSSELTOERNOOI 
 
 
Op 26 oktober jl. heeft weer het nu bijna traditionele mosseltoernooi plaatsgevonden. 
Om een overzicht te hebben aangaande het aantal deelnemers moesten we een strookje 
invullen en inleveren bij de bar. Nou, dat ging vlot. Zó vlot, dat er al snel strookjes 
bijgemaakt moesten worden. 
 
Natuurlijk lust niet iedereen mosselen. Daar was ook in voorzien. In plaats van mosselen 
werd er een loempia geserveerd. 
 
Voorafgaand aan dit festijn werd er eerst een animatie toernooi gespeeld. De afgelopen 
maanden heeft Hans van der Spek de leiding overgenomen van Kees Boer. Hij heeft er 
ook zijn eigen “touch” aan gegeven.  
Als je nu meedoet, dan is er aan het eind een prijs voor de beste dame en een prijs voor 
de beste heer. 
Helaas moesten we algauw weer op zoek naar een vervanger voor Hans, want hij is 
inmiddels verhuisd naar Scheveningen. 
 

Gelukkig is inmiddels 
Gerard bereid gevonden 
om het stokje voor de 
leiding van het animatie- 
toernooi over te nemen. 
 
Om ongeveer vijf uur 
konden we dan “eindelijk” 
mosselen met frites eten. 
De kokkies Cees, Gerard, 
Hans en Ad hebben weer 
keihard gewerkt om zo’n 40 
mensen van een 
smakelijke maaltijd te 
voorzien. 
 
Er is zóveel gegeten, dat er 
voor de koks niets anders 
overbleef, dan maar aan de 
loempia’s te gaan. 
Dat is natuurlijk wel een 
compliment voor de koks!  
 
De conclusie van dit 
verhaal is, dat we deze 
traditie vooral in ere 
moeten proberen te 
houden, want naast de 
smakelijke mosselen, was 
het ook beregezellig! 
 

Tineke 
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DE KLEINE TROMMELJONGEN. 
 
 
Heel lang geleden, vlakbij de stad Bethlehem, leefde eens een kleine jongen, wiens familie 
erg arm was. Zijn kleren waren versleten, soms had hij honger, want er was niet genoeg 
eten. 
Echter, de jongen had één ding waardoor hij toch gelukkig kon zijn. hij had een trommel. 
Die trommel was van zijn vader en daarvoor van zijn opa. Jaren geleden, toen zijn opa 
nog jong was, had hij die trommel gekregen van rondtrekkende muzikanten. 
Toen de kleine jongen oud genoeg was, leerde zijn vader hem param pampam pam 
spelen op de trommel.  
 
Nu was de trommel van de kleine jongen en hij hield heel veel van zijn trommel. Elke dag 
speelde hij erop en liep door het dorp. De andere kinderen volgden hem, zongen mee en 
marcheerden in de maat. Soms liepen er zelfs dieren mee in de parade.  
De kleine jongen speelde zo vaak op de trommel, dat hij er heel goed in werd. De mensen 
in het dorp noemden hem al gauw de kleine trommeljongen. 
In dezelfde tijd, in het stadje Nazareth, moesten Jozef en Maria op reis. Maria was in 
verwachting, maar ze moesten naar Bethlehem voor de volkstelling, die keizer Augustus 
bevolen had. In Bethlehem was het heel druk, zo druk, dat ze geen plaats konden vinden 
om te slapen. Ze werden naar een kleine stal gestuurd door een herbergier.  
Jozef en Maria waren zó moe, dat ze blij waren, dat ze in het stro in de stal konden gaan 
liggen. Die nacht werd Jezus geboren en Maria legde hem voorzichtig in een kribbe met 
stro. Buiten op het veld waren de herders. Ze pasten op hun schapen. Het was een heel 
gewone nacht. Toen, opeens….was er een helder licht, alsof het dag werd. 
 
Daar stond een engel in het licht. 
De engel zei: “Wees maar niet bang. Ik kom jullie een boodschap brengen van God. Jullie 
zullen allemaal erg blij zijn. In Bethlehem is een bijzonder kindje geboren. Een kind dat alle 
mensen gelukkig zal maken. Ga hem zoeken.” 
De herders gingen hem zoeken en vonden Jezus. Ze vertelden het grote nieuws aan 
iedereen. Iedereen had het over de kleine Jezus. Ook de trommeljongen hoorde van 
Jezus. Hij wou ook graag naar het kindje kijken, maar hij had niks om te geven. 
Die nacht zag hij een heldere ster schijnen. Even later kwamen er drie vreemde mannen 
op kamelen door de straat. Ze hadden mooie kleren aan en mooie dingen bij zich; het 
waren koningen. Zouden zij ok naar Jezus gaan kijken?  
De kleine jongen besloot hen te volgen. Hij hoorde de drie mannen praten over een ster. 
Ze waren de ster al van heel ver gevolgd en nu scheen de ster boven een stal. De drie 
koningen gingen de stal binnen. Toen ze Jezus zagen, bogen ze en gaven hun mooie 
geschenken: mirre, wierook en goud. 
 
De kleine jongen stond buiten en zag het allermaal gebeuren. Wat kan ik doen, dacht hij, 
ik heb niks om te geven. Verdrietig draaide hij zich om en liep terug naar huis. Toen zag hij 
de trommel, die aan zijn zij hing. Plotseling wist hij wat hij de kleine Jezus kon geven. Hij 
zou voor hem op de trommel spelen. Hij ging terug en toen hij de stal weer zag, begon hij 
zacht te spelen en te zingen: 
Ik ga naar Bethlehem – en sla mijn trommel voor hem – want waar de ster scheen – is 
plaats voor iedereen – Jezus de koning kwam – in de stal param pam pampam param 
pam pampam – en Maria zei – je slaat je trommel zo blij – en kijk, mijn kindje lacht – het 
heeft op jou gewacht – sla je trommel maar – in de stal param pam pampam pam – en hij 
sloeg de trom – het werd al stil alom – de engelen waren heen – ook de herders een voor 
een – maar hij sloeg de trom – in de stal param pam pampam param pam pampam. 
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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 
 



 12 

 



 13 

Het einde van dit jaar 
Is al bijna weer een feit 

Een jaar met mooie momenten 
Een jaar met gezelligheid 

Maar ook met mindere dagen 
Met verdriet en tegenslag 

Een jaar met ook een traan 
Naast elke gemeende lach 

Een jaar dat ik nu opsla 
In de herinnering van mijn leven 
Zodat ik mij in het nieuwe jaar 

Weer helemaal kan geven 
Want 2020 komt eraan 

Nieuwe kansen en nieuwe wensen 
Ik hoop op een heel mooi jaar 

Voor mij, voor jullie en alle mensen! 
 

 

Een fijne kerst en een gezond 2020 
Gerrit en Truus Sanders 

 
 
 
 
 
 
 
 

LEDENBESTAND 
 
 
Dit jaar hebben wij de volgende nieuwe leden kunnen verwelkomen: 
 
Ria Boekhout        Gert Burggraaf        Ria de Groot 
 
Els den Hoedt        Mien den Hollander     John Jansen 
 
Bart Julsing         Truus Kouwenhoven     Kees van der Lede 
 
Dirk van Leeuwen      Rob Luiten         Cees Meerlo 
 
Hans en Hennie Mulder   Dick en Margo van Os    Jan Ottolander 
 
Lida Verburg        Kees en Nella Wittebol 
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Interview met Hub. Schraven 
 
Daar Hub. na 15 jaar het clubblad samengesteld te hebben, het stokje gaat overgeven aan 
Hannie van Lienden, die zich tijdens de vorige ledenvergadering spontaan hiervoor heeft 
aangeboden, leek het de redactie leuk om Hub. deze keer wat meer in het zonnetje te 
zetten. 
 
Hub. is op 28 juli 1954 geboren in Vlodrop, een grensdorp en tevens smokkelaarsnest 
gelegen tussen Limburg en Duitsland. Hub.’s vader was douanier en dus verhuisde Hub. 
op 8 ½ jarige leeftijd naar een ander grensgebied t.w. Enschede/Glanerbrug.  
Daar is hij opgegroeid. Hij heeft zich meteen het Twentse dialect aangeleerd om erbij te 
horen. In Vlodrop sprak hij Hollands en dus werd hij daar niet geaccepteerd. De zachte g 
is gebleven. Twents dialect kan Hub. nog steeds spreken. 
 
Na de MULO had hij geen idee over een vervolgopleiding en koos uiteindelijk voor een 
voorbereidend jaar werktuigbouw als aanvulling met het doel om naar de H.T.S. te gaan. 
Het werd uiteindelijk de M.T.S.  
Na 2 jaar kreeg hij uitstel van militaire dienst en heeft hij de H.T.S. procestechniek met als 
afstudeerrichting kunststoffen afgerond. 
In dienst werd hij gewoon soldaat, want hij wilde die tijd zo kort mogelijk laten duren. 
Intussen had hij een vriendinnetje in München en dus heeft hij daar gesolliciteerd en een 
half jaar in Duitsland gewerkt. 
Hij heeft daar vooral geleerd hoe je niet met mensen om moet gaan. De verkering was 
inmiddels ook uit en dus keerde hij terug naar huis. 
 

 
In de kunststoffenindustrie was in 
de 70-er jaren geen werk te vinden 
dankzij de oliecrisis. 
Dus zocht Hub. werk in andere 
branches, b.v. AH, de keuken van 
het ziekenhuis, enz. Dat bracht 
hem tot de conclusie dat hij liever 
met mensen dan met apparaten 
wilde werken. 
 
Op het arbeidsbureau stelde men 
voor om de richting ergotherapie te 
kiezen. 
Daar had Hub. nog nooit van 
gehoord, maar heel toevallig kwam 
hij tijdens een wandeling met Pax 
Christi in Almelo met een 
ergotherapeut in gesprek en dat 
heeft hem over de streep 
getrokken. 
Hij begon aan de opleiding in 
Amsterdam, maar is gestopt, want 
het was hem allemaal veel te 
wollig. 
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Tijdens een vakantie ging hij mee met de stichting SRG (Stichting Recreatie 
Gehandicapten). De omgang met gehandicapten sprak hem aan, dus deed hij het 1e jaar 
nog een keer en vervolgens een 2e jaar, maar is toch weer tijdens de stage gestopt. 
 
Tijdens de 2e vakantie met SRG heeft hij in 1983 Arna leren kennen. Zij reisde mee als 
verpleegkundige. Hub. woonde op Uilenstede en Arna in Alphen. Door Arna is hij dus in 
Alphen aan den Rijn terechtgekomen.  
 
Arna zag toen een advertentie van het Zeehospitium te Katwijk en daar is Hub. toen 
aangenomen.  
Hij heeft toen de opleiding activiteitenbegeleider gedaan en het diploma gehaald. In het 
Zee hospitium wonen dubbel gehandicapte mensen. 
 
Na aldaar vertrokken te zijn wegens een arbeidsconflict volgden er nog verschillende 
werkkringen zoals Boerderij Valkendam (tijdelijk), en De Rotonde, (een activiteitencentrum 
voor mensen met een lichamelijke beperking). Daar heeft hij ruim 8 jaar gewerkt. 
Na het afronden van de HBO studie management en organisatie kwam Hub. terecht in 
Zwijndrecht, daarna weer meer in de regio, t.w. Gouda, bij verschillende AC’s van Gemiva. 
Samen met een collega heeft hij een servicegroep opgezet op het Centraal Bureau van de 
stichting. 
Hier ligt de link naar ons clubblad. Ons Pointeursnieuws wordt door die groep 
geproduceerd. 
 
Jeu de boules heeft Hub. in Frankrijk leren kennen.  
In 1985 was er een demonstratie op het Thorbeckeplein en daarna is hij lid van Les 
Pointeurs geworden. Na een tijdje heeft hij weer bedankt, vervolgens is hij weer lid 
geworden. Frankrijk en boulen horen nog steeds bij elkaar, zo is baan 9 opgedragen aan 
Jacques een Franse vriend van ons. 
 
Hij deed toen nog geen vrijwilligerswerk voor de club, dat kwam later pas.  
Hij ging Piet Wijfje assisteren bij de inkoop voor de kantine. Na de opening van de hal 
heeft hij die inkoop volledig van Piet overgenomen en hij wordt geassisteerd door Jacques 
van den Wijngaarden.  
Carel Textor produceerde indertijd het clubblad en Hub. is hem toen opgevolgd. Er was 
oorspronkelijk een groot redactieteam, maar langzaamaan werd het team steeds kleiner. 
Gelukkig zijn er op dit moment weer twee redactieleden. 
Intussen is Hub. gepensioneerd, maar het clubblad wordt nog steeds door Gemiva* 
geproduceerd.  
 
*De Gemiva-SVG Groep is een grote organisatie door heel Zuid-Holland t.b.v. 
woonvoorzieningen en dagbesteding. 
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NPC TRAINING 
 
Met ingang van de competitie voor de NPC teams is er een nieuwe trainer aangetrokken. 
Rajen Koebeer (speler en voorzitter bij Les Bohemiens de Pétanque in Amsterdam) is o.a. 
bekend van het Veteranen team 55+ van de NJBB. Hij speelt mee in landelijke toernooien 
en sleept regelmatig een prijs mee naar huis. 
 
Het hoofdthema dat hij ons probeert bij te brengen is teamgeest. Wat onder meer de 
omgangsvormen voor, tijdens en na een wedstrijd inhouden. Iedere keer weer begint de 
training over dit onderwerp om de sfeer tijdens de wedstrijd zo positief mogelijk te houden. 
Een negatieve sfeer komt het team zeker niet ten goede. Voordat een boule wordt 
gegooid, dien je te overleggen met je teamgenoten over wat er gaat gebeuren en maak 
elkaar vooral geen verwijten als een boule niet doet wat wordt verwacht; dat is gewoon 
jammer of pech. Een afkeurende blik of gebaar kan de rest van de partij en de wedstrijd 
negatief beïnvloeden en dat kan leiden tot verlies van de partij. Blijf elkaar steunen tot de 
laatste boule is gegooid!  
Een ander punt van aandacht is het verkrijgen van inzicht in het spel en vooral wat de 
mogelijkheden zijn in diverse situaties. Tijdens het spelen van een oefenpartijtje geeft hij je 
tips over wat er mogelijk is en wat je in die situatie zou kunnen doen en dat is niet alleen 
maar zo dicht mogelijk je boule bij de but gooien! 
 
Inmiddels is het december en is Rajen op vakantie. In 2020 komt hij weer zes keer en 
gaan we als NPC-spelers nog meer van hem leren. In dit blad lees je er meer over. 
 
Bart 
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Rajen Koebeer geeft de NPC-spelers in 2020 training op de volgende data. 
 
13 januari; 27 januari; 10 februari; 24 februari; 16 maart en 23 maart. 
(onder voorbehoud). 
 
 
 
 
 
 

TIP: 
 
Als je je meer wilt verdiepen in techniek, tactiek enzovoort. dan kan ik je het volgende item 
aanbevelen: 
 
https://nlpetanque.nl/wp-content/uploads/2019/05/Wedstrijdpetanque_web.pdf  
 
Het is een boek uit het frans vertaald door Jac. Verheul 
 
Veel plezier met het lezen! 
 
Bart  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

https://nlpetanque.nl/wp-content/uploads/2019/05/Wedstrijdpetanque_web.pdf
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WINTERCOMPETITIE DOUBLETTEN 2019/2020 
DISTRICT WEST 

 
 
Ook dit jaar is er door ons district (West) de Wintercompetitie Doubletten (WCD) opgezet. 
4 Teams van onze club doen er aan mee, te weten: 
 

LP2: Gerard Koreman – Serdo Verbanac  

LP1: Erik Vorstenbosch – Henk Lacourt  

LP3: Bart Julsing – Hans Hendriks  

LP4: Hannie van Lienden – Mathijs Stolwijk  

 
Voor Hans en ondergetekende is dit de eerste keer dat we met dit toernooi meespelen. Er 
zijn per poule 3 speeldagen met ieder 5 wedstrijden. 
De eerste speeldag was zondag 27 oktober, voor ons was dat in Nieuw Vennep bij “De 
Spaanse Ruiter”(= een onkruid wat op de voorlaatste speellocatie veelvuldig kon worden 
waargenomen). 
Een beetje onwennig begonnen wij aan de eerste partij die we, helaas, verloren. Daarna 
ging het iets beter en hebben we alsnog 2 partijen gewonnen. 
 
De tweede speeldag is zondag 8 december. Voor ons betekent dat we naar Midi in Delft 
mogen en daarna volgt de laatste speeldag op 26 januari en die wordt voor ons gespeeld 
in ons eigen Boulodrome. 
 
Bart 
 
 
 
 
 
 

BESTE CLUBLEDEN, 
 
 
Met mijn gezondheid leek het aan het begin van dit jaar de goede kant uit te gaan en 
mocht ik dus o.a. dromen van een terugkeer naar het boule terrein. 
Helaas bleek dat een misrekening. In mei/juni kreeg ik een forse inzinking, maar gelukkig 
ben ik daar toch weer bovenop gekomen.  
Wel moet ik mij een beetje koest houden en dat doe ik dan ook maar. 
Met pijn in mijn hart heb ik, per 1 januari aanstaande, mijn lidmaatschap van Les Pointeurs 
opgezegd. Ingaande diezelfde datum heb ik mij aangemeld als donateur, zodat ik van het 
wel en wee van deze prachtige vereniging een beetje op de hoogte blijf. 
Dank zeg ik voor de, middels diverse wegen ontvangen belangstelling, en wens dat het 
ons allen goed mag gaan! 
 
Ben te Marvelde 
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BESTE CLUBLEDEN, 
 
 
 

Wij willen jullie bedanken voor de mooie 
jaren die we met jullie hebben gedeeld. 

 
 
 

Wij waren van plan om tot het eind van 
het jaar te blijven. Maar bij nader inzien 

gaan we nog een half jaar door. 
Wij willen graag de NPC afmaken. 

 
 
 

Ook willen wij nog sommige taken 
ondersteunen zoals de feestpartijen 

 
 
 

Mijn bestuursfunctie wil ik met ingang 
van 1 januari stopzetten. 

 
 
 

Ik hoop dat er iemand opstaat die mijn 
taken overneemt en ik zal diegene op 

allerlei manieren ondersteunen. 
 
 
 

Wij willen ons npc team alvast 
bedanken voor de gezelligheid. 

 
 
 

Daarbij doet het zeer om ons team van 
de clinic’s, Gerard en Cees te verlaten. 

 
 
 

Als jullie op Scheveningen zijn, zijn jullie 
altijd welkom. 

Beste mensen wij menen het echt wij 
zullen jullie echt missen. 

 
 
 

Hans en Sonja    (DE SPEKKIES) 
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EURO TOERNOOI 
 
 
Naast de gevestigde namen uit eerdere seizoenen, zijn er nu ook nieuwe spelers in de top 
terug te vinden. Dit wordt interessant. 
 
Hieronder staat tussenstand t/m 5 december. 
Klik hier (voor de digitale lezers)voor het volledige klassement (in Excel) of ga naar onze 
website www.pointeurs.nl (menu Competities – Eurotoernooi). 
 
Euro toernooi, tussenstand seizoen 2019-2020 
13 wedstrijden gespeeld, beste 9 tellen 
 

 
Naam Aanwezig Punten 1 

Gewonnen 
partijen 2 

1 Christ Sins 12 29,34 uit 9 2,67 (2,17) 

2 John Jansen 10 27,83 uit 9 2,56 (2,50) 

3 Mohamud Mohamed Ali 13 26,41 uit 9 2,44 (2,23) 

4 Primo Petrelli 12 26,32 uit 9 2,44 (2,08) 

5 Cees de Heij 12 25,68 uit 9 2,33 (2,00) 

6 Serðo Verbanac 11 23,6 uit 9 2,22 (1,91) 

7 Veroni van Haastert 13 22,06 uit 9 2,11 (1,69) 

8 Jan van Leijden 10 22,03 uit 9 2,11 (2,00) 

9 Frans Walvis 12 21,28 uit 9 2,11 (1,83) 

10 Hans van der Spek 10 20,94 uit 9 2,00 (1,80) 

11 Gerard Koreman 11 20,43 uit 9 2,00 (1,73) 

12 Peter Sloothaak 11 19,46 uit 9 1,89 (1,55) 

13 Cees Sip 13 18,89 uit 9 1,89 (1,54) 

14 Erik Vorstenbosch 11 18,73 uit 9 1,78 (1,55) 

15 Hub Schraven 11 17,41 uit 9 1,78 (1,45) 

16 Klaas Vonk 12 17,05 uit 9 1,78 (1,33) 

17 Jan van Haastert 13 16,86 uit 9 1,67 (1,31) 

18 Hannie van Lienden 13 16,77 uit 9 1,67 (1,38) 

19 Bart Julsing 11 15,74 uit 9 1,56 (1,27) 

20 Adrie de Maijer 12 15,53 uit 9 1,56 (1,42) 

21 Gerie Vonk 12 14,69 uit 9 1,56 (1,17) 

22 Tineke Walvis 12 14,66 uit 9 1,56 (1,33) 

23 Henk Lacourt 6 12,44 uit 6 1,83 (1,83) 

24 Kees Boekhout 9 12,14 uit 9 1,22 (1,22) 

25 Kees Wittebol 9 11,81 uit 9 1,22 (1,22) 

26 Arna vd Weteringh 12 11,12 uit 9 1,22 (0,92) 

27 Jaap Saathoff 10 9,6 uit 9 1,00 (0,90) 

28 Anja van den Hoek 8 9,45 uit 8 1,13 (1,13) 

29 Jan van Lienden 8 8,87 uit 8 1,00 (1,00) 

30 Nella Wittebol 5 8,42 uit 5 1,60 (1,60) 

31 Ria de Groot 9 7,21 uit 9 0,78 (0,78) 

32 Sonja van der Spek 6 6,6 uit 6 1,00 (1,00) 

33 Els Burksen 4 6,54 uit 4 1,50 (1,50) 

34 Bert Remmerswaal 8 6,3 uit 8 0,75 (0,75) 

https://www.pointeurs.nl/lp/wp-content/uploads/Klassement2019-2020.xls
https://www.pointeurs.nl/lp/eurotoernooi/
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Naam Aanwezig Punten 1 

Gewonnen 
partijen 2 

35 Cor Burksen 5 5,18 uit 5 1,00 (1,00) 

36 Corrie Lacourt 6 3 uit 6 0,50 (0,50) 

37 Wout van der Berg 1 2,12 uit 1 2,00 (2,00) 

38 Harry Dubbeldeman 1 2,06 uit 1 2,00 (2,00) 

39 Kees van der Lede 1 1 uit 1 1,00 (1,00) 

40 Nell van Dijk 3 1 uit 3 0,33 (0,33) 
 

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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HERFSTKWINTETTEN 
 
 
Op zondag 24 november vond voor de tweede keer het herfstkwintetten toernooi plaats.  
Dit toernooi is in de plaats gekomen van het open kampioenschap tripletten. Helaas moest 
dit toernooi drie jaar geleden afgelast worden wegens gebrek aan belangstelling. 
Het blijkt nu voor het tweede jaar alweer, dat kwintetten leuker gevonden wordt, want ook 
dit jaar was het toernooi vol. 
14 teams meldden zich die zondagmorgen aan. Erik, de wedstrijdleider, had het er lekker 
druk mee, maar zoals gewoonlijk liep het toernooi weer op rolletjes. 
Hans, de scheidsrechter heeft het niet heel druk gehad, iedereen hield zich behoorlijk aan 
de regels. 
 

 
 
Dit jaar hadden zich ook een paar 
teams met jongelui ingeschreven. 
Zoals het spreekwoord al zegt: 
“jong geleerd, is oud gedaan”, was 
hier goed te zien. Die jonge 
mensen kunnen heel goed boulen 
en dat was een genot om te zien, 
maar een uitdaging om tegen te 
spelen. 
 
 
 
 
 

In de week voorafgaand aan dit toernooi hebben Anja en Tineke hard gewerkt om zoveel 
mogelijk lootjes te verkopen t.b.v. onze herfstloterij. 
Op de zondag heeft Corrie ook nog haar uiterste best gedaan om lootjes aan de 
bezoekers te verkopen. Uiteindelijk zijn er bijna 700 loten verkocht en de opbrengst (€ 
328) wordt besteed aan de aanschaf van een airfryer XXL (staat inmiddels in de keuken) 
en een eerste aanbetaling voor een andere vaatwasser. Vanaf 14.00 uur die 
zondagmiddag de 24e kon iedereen komen kijken of hij/zij een prijs had. 
 

 
 
Ondertussen bleven we natuurlijk 
ook nog boulen om uiteindelijk zo 
ongeveer 18.00 uur aan de 
prijsuitreiking te beginnen. 
Helaas zijn er geen prijzen 
gewonnen door teams van Les 
Pointeurs. 
 
Voor de exacte uitslag kunt u kijken 
op onze website www.pointeurs.nl  

http://www.pointeurs.nl/
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Plaats Team Winst Saldo 

1 Arnold Bijl / Norma Bijl /Jesper van Eersel / Bert Visser /  
Gerrit Betjes 

8 49 

2 Marcel Stok / Josefien Koogje / Stephan Tabben /  
Tim Gijsbertsen / Mustapha Maazoez 

8 47 

3 Frans Velthuis / Mandy van der Wal / Jason Velthuis /  
Dylan Velthuis / Jobbi Schefferlie 

8 36 

4 Margriet de Roo / Herman de Roo / Rinus Petersen /  
Tony van Weezenberg 

7 38 
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ACTIVITEITEN en TOERNOOI-AGENDA 2019/2020 
 
 

dag datum omschrijving spelvorm aanvang 

 
 
 

December 2019 
 

zaterdag 07-12 animatietoernooi mêlee 13.00 

zondag 08-12 WCD  doublet 10.30 

zaterdag 14-12 NPC  12.00 

zondag 15-12 kerstzomigebeurtenis mêlee 13.00 

woensdag 18-12 bestuursvergadering  9.30 

zondag 22-12 jubileumfeest  13.00 

 
 

Januari 2020 
 

zaterdag 04-01 Olieboulen/nieuwjaarsreceptie mêlee 13.00 

zaterdag 11-01 NPC  12.00 

zondag 12-01 zomigebeurtenis 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 

 
 

Februari 2020 
 

zaterdag 01-02 NPC  12.00 

zaterdag 08-02 animatietoernooi mêlee 13.00 

zaterdag 15-02 NPC  12.00 

zondag 16-02 zomigebeurtenis mêlee 13.00 

zondag 23-02 ongeveertoernooi doublet 10.30 

woensdag 26-02 Algemene Ledenvergadering  19.30 

zaterdag 29-02 NPC  12.00 

 
 

Maart 2020 
 

zaterdag 07-03 animatietoernooi mêlee 13.00 

zaterdag 14-03 NPC  12.00 

zaterdag 28-03 NPC (laatste competitiedag)  12.00 

zondag 29-03 zomigebeurtenis 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:   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 01-01-2020, per persoon per jaar 
          Leden            € 108,00 (inclusief Bondsbijdrage) 
          Jeugdleden (tot 18 jr.):     €   58,00 
          Lidmaatschap na 1 aug         50% van jaarcontributie 
          Lidmaatschap na 1 nov.         nihil bij betaling volgend jaar 
Donateurs:     Minimale bijdrage per gezin :       € 12,50 per kalenderjaar 
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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/

