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VAN DE VOORZITTER

Een vervelende boodschap voor ons allemaal, maar het is niet anders. Blijf gezond! Deze 
zin is de laatste regel van Frans zijn bijdrage:                       

“ANDERHALVE METER EN MEER”

Wij waren weer zo lekker bezig binnen onze club. De zomer hielp mee het Corona-virus 
naar achteren te duwen, maar al snel zien we dat het hard op weg is zich op de voorgrond
te dringen. 
Het gevoel bekruipt mij dat wij er nog lang niet zijn.
Je denkt nu:  “Dan gaan wij de sociale contacten weer beter onderhouden door met een 
paar tompoezen iemand uit te nodigen, of bij iemand spontaan een kopje koffie te gaan 
drinken”, mis!! Daar zit je binnen en het onzichtbare gevaar van besmetting is altijd 
aanwezig.
De lucht kwaliteit binnen is niet altijd een garantie dat dit zomaar kan.
In onze vereniging was daarom al een besluit genomen om de NPC niet te spelen, daar dit
een binnen toernooi is. Nu is petanque van oorsprong een buiten gebeuren wat in 
warmere streken van Europa best te doen is in de winter, maar dat is in Nederland toch 
even iets anders.
Om de sociale contacten te behouden is het  pétanque-spel buiten nog niet zo’n gek idee 
ook als het per speeldag maar 2 uurtjes is en kunnen we er toch een beetje positief mee 
omgaan.

Cees de Heij                                                         
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    Besluitenlijst van de bestuursvergadering d.d. 9 september 2020.

1. Het bestuur heeft besloten, na een korte wisseling van argumenten 

    en gehoord de mening van de meerderheid van de spelers, om alle drie de 

    NPC-teams terug te trekken uit de NPC-competitie 2020/2021.

    Er is een e-mail verzonden richting de NPC-commissie en de 

    NJBB, waarin de argumenten staan weergegeven waarom wij hebben besloten 

    onze 3 teams terug te trekken uit de NPC 2020/2021. 

2. I.v.m. het terugtrekken van de LP teams uit de NPC kunnen de 

    recreanten weer op zaterdag spelen i.p.v. op zondag.

    Er mag bij slecht weer in de hal gespeeld worden, maar er mag geen 

    verwarming aan en er moet voldoende ventilatie zijn in de hal. De 

    belijning in de hal blijft ook - net als buiten - gehandhaafd.

    Er zal onderzoek worden gedaan naar de ventilatie en luchtkwaliteit 

    in de hal met behulp van een CO2-meter.

3. De Ledenvergadering vindt plaats op woensdag 18 november om 19.30 

    uur in de hal van onze vereniging.

4. Honden worden toegelaten, maar dienen op de gehele accommodatie aangelijnd zijn.
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ANDERHALVE METER EN MEER

Het sterk toenemend aantal Corona besmettingen, ziekenhuisopnamen en (helaas) ook 
het oplopend aantal overledenen in de laatste weken onderstreept de noodzaak dat we 
“de touwtjes van toezicht en handhaving” bij onze club weer moeten aantrekken.

We hebben het tot nu toe goed gedaan. Wij zullen ons maximaal inspannen om 
beperkingen in gebruik of sluiting van de accommodatie te voorkomen. De inrichting van 
de kantine en de banen zal worden gehandhaafd om ons te blijven ondersteunen. Het 
terugdringen van het aantal besmettingen en overledenen in de achter ons liggende 
maanden heeft ons logisch wat minder alert gemaakt. 

Wat doen we met onmiddellijke ingang met z’n allen!

1. Het 1,5 meter voorschrift in acht nemen. 

2. De ingang, uitgang en looplijnen op onze accommodatie in acht nemen. 

3. De corona coördinator weer zichtbaar maken via het gekleurde hesje. 

4. De NJBB voorschriften handhaven: 

a. Alleen de eigen boules aanraken, oprapen. Geef elkaar de tijd en ruimte. 

b. Alleen de eigen but aanraken, oprapen. Elk team speelt met een eigen but. 

c. Alleen met het eigen meetlint meten Als een persoon meet, houden de 
anderen 1,5 meter afstand. 

d. Slechts één persoon raapt de ring op. 

e. Na de partij wast iedereen elke keer haar/zijn handen. 

5. Elkaar er op attenderen als de regels overtreden worden. 

6. De voorschriften vanuit de overheid, veiligheidsregio, gemeente, RIVM etc. 
respecteren 

7. Je komt niet naar de accommodatie als je één of meer van de  indicaties hebt die    
een Corona besmetting kunnen aanduiden: 

a. Hoesten en/of niezen. 

b. Last van keelpijn. 

c. Koorts. 

d. Maag-darmklachten. 

e. Pijnklachten in de borstkas.          

f. Ontstoken ogen. 

g. Geur- of smaakuitval. 
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8. Natuurlijk ook niet als er (onverhoopt) Corona bij jou en/of je partner is 
vastgesteld. 

Namens het Bestuur,

Frans Walvis

CORONA COÖRDINATOREN GEZOCHT

We hebben helaas weer meer corona coördinatoren nodig op onze accommodatie.

Op dit moment hebben we 9 leden - 6 bestuursleden en 3 leden van de 
wedstrijdcommissie - die daarin meedraaien.

Met dit aantal zijn ze te vaak aan de beurt om tot een faire en acceptabele verdeling te 
komen.

We hebben corona coördinatoren nodig op alle dagen dat er gespeeld wordt op onze 
banen.

Voor de dinsdag- en donderdagavonden is het geregeld.

De woensdag- en zaterdagmiddagen moeten allemaal bezet worden, ruwweg 9 diensten 
per maand. 

De woensdagen worden in principe door de bestuursleden ingevuld.

Onder het motto “vele handen maken licht werk” zoeken we een aantal vrijwilligers om 
mee te draaien in het schema.

Je kunt je melden bij één van de bestuursleden.

Namens het Bestuur

Frans Walvis     
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Clubkampioenschap doubletten zaterdag 12 september

Prachtig op tijd waren de acht teams die meededen aan het Clubkampioenschap 
doubletten. Na een lekker kopje koffie konden we om 10.30 uur beginnen.

Erik had twee poules van elk vier teams gemaakt (een A en een B poule).

Daarna zouden we verder spelen met de nummers 1 tegen 2 uit iedere poule en zo 
verder.

We begonnen met een fris windje en wat bewolking, maar gaandeweg de dag kwam het 
zonnetje er af en toe bij. Prima weer om te boulen dus. 

Er werd serieus en sportief gespeeld, maar tijd voor een grapje en lekker pauzeren was er 
ook.

Na afloop tijdens de prijsuitreiking werd er vol lof gesproken over de gezellige dag. Voor 
herhaling vatbaar om vaker zo’n toernooitje te spelen! Zeker gezien het feit dat de NPC 
helaas door Corona dit winterseizoen niet gespeeld wordt.

De uitslag was als volgt:

1 Gerie Vonk / Serðo Verbanac                             

2 Erik Vorstenbosch / Klaas Vonk

3 Lida Verburg / Dien Werther

4 Anja van den Hoek / Leo van den Hoek

5 Ad Stenssen / Mathijs Stolwijk

6 Christ Sins / Primo Petrelli

7 Cees de Heij / Hannie van Lienden

8 Ineke Kessenich / Els den Hoedt

De nummers één, drie en vijf kunnen nog even
nagenieten van de leuke dag, omdat zij naar huis zijn gegaan met een lekkere chocolade 
prijs. 

Erik, bedankt voor het organiseren en ook Willeke dank voor het bemensen van de bar de 
hele dag!

6



7



Alphenement d.d. 23 september 2020.

Op woensdag 23 september is het Alphenement gespeeld.
Onder strikte coronaregels hebben we gelukkig toch een goed en gezellig toernooi kunnen
afwerken.
I.p.v. 34 teams (vorig jaar) konden er nu maximaal 20 teams meedoen en er kon alleen 
buiten gespeeld worden. Tot aan de laatste ronde is het droog gebleven. Deze ronde werd
onderbroken door een flinke bui, maar uiteindelijk hebben we toch de ronde uit kunnen 
spelen.
Tijdens het toernooi kwam een aantal leden gezellig kijken. Echter, als wedstrijdleider 
moest ik “streng” zijn en bij overschrijding van 50 aanwezigen heb ik de bezoekers 
gevraagd om vooral niet te lang te blijven, zodat we geen problemen zouden krijgen bij 
een bezoekje van een paar boa’s .
Gelukkig begreep iedereen de situatie en is er zonder gemopper voldaan aan mijn 
verzoek. Dank daarvoor!
Tijdens het toernooi bleek al snel, dat er heel sterke teams aanwezig waren en dus was 
het voor onze eigen leden heel moeilijk om tot een goed resultaat te komen.
De eerste prijs is behaald door een team uit Eindhoven.
Voor een volledige uitslag verwijs ik jullie naar de website.

Tineke
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Boulen in de komende winterperiode.
Komende winter zal er zo veel mogelijk buiten gespeeld worden, daar we buiten toch de 
minste kans op besmetting hebben. Echter, het weer kan natuurlijk zó slecht zijn, dat 
buiten spelen echt niet kan. dan kunnen wij uitwijken naar onze hal. Daar zijn 9 banen 
uitgelegd.
Ter voorkoming van verspreiding van het virus via de blowers in de hal, zal de verwarming
niet aangaan en zal de achterdeur opengezet worden. Dat is natuurlijk niet erg 
aangenaam, maar corona  krijgen is nog veel onaangenamer.
Conclusie: kleed u warm aan als u naar de club komt.

Daar wij komende winter zoveel mogelijk buiten zullen spelen, kan er 
meer behoefte ontstaan aan het dragen van een warm vest en een windbreker.

Anja en Tineke stellen alle leden in de gelegenheid om een nabestelling 
te doen, die zij dan weer voor u zullen uitvoeren.

De prijs van de kleding is nu wel hoger. Vorig jaar hebben wij door het 
grote aantal een actieprijs kunnen bedingen.

Dit zijn nu de bedragen:

shirt met groot en klein clublogo  € 26,50              

vest met groot en klein clublogo   € 33,00             

windbreker onbedrukt    € 17,00                              

U kunt uw bestelling aan Anja of Tineke doorgeven.
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ACTIVITEITEN en TOERNOOI-AGENDA 2020

dag datum omschrijving spelvorm aanvang

Oktober 2020

woensdag 14 okt bestuursvergadering   9.30

November 2020

Zaterdag   7 nov Clubkampioenschap tête-à-tête 10.30
zaterdag 14 nov animatietoernooi mêlee 13.00
woensdag 18 nov najaarsvergadering 19.30

December 2020

zaterdag 12 dec animatietoernooi 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: ING bank: IBAN: NL84 INGB 0000 0492 39
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
Secretaris Lucia Brouwers tel. 0172-210569
Penningmeester Frans Walvis tel. 0172-419469
Wedstrijdzaken Henk Lacourt tel. 0172-572302
Technische zaken Gerard Koreman tel. 0172-497579

                                     Algemeen + PR Hannie van Lienden tel. 06-55368014
Redactie: Hannie van Lienden tel. 06-55368014

Tineke Walvis [+ PR] tel. 0172-419469
    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 Corrie Lacourt tel. 0172-572302

Willeke van der Klaauw tel. 0172-792158
Christ Sins tel. 0172-604521

Schoonmaakploeg: Coördinatie Lucia Brouwers  tel. 0172-210569
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

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

                                                                                 

 
               Sterrenlaan 168
               2405 BC  Alphen aan den Rijn

               Tel:    0172 - 445600
               Fax:   0172 - 244128

http://www.pointeurs.nl/

