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Van de voorzitter.
Het is nu maandagmorgen en ik ga eerst mijn stukje schrijven, voordat ik de caravan 
gereed ga maken voor de stalling. We zijn gisteren terug gekomen van een zonnig weekje 
kamperen aan de oever van de IJsel bij de gezellige stad  Deventer. 
Gelukkig ziet het er voor onze vereniging nu ook weer een stuk zonniger uit nu we de 
corona-maatregelen zo goed als los kunnen laten en weer terug kunnen naar het oude 
normaal. Ik denk hierbij aan het organiseren van toernooien (10 juli: Fie Belder 
toernooi!), de zondagmiddaggebeurtenis, het euro toernooi en het animatietoernooi. 
In 18 september gaat ook weer de NPC van start. Bij al deze activiteiten dient nog wel de 
1.5 meter in acht genomen te worden.
Woensdag 30 juni is er eindelijk weer een algemene ledenvergadering met nadruk op het 
woord leden. De laatste tijd heeft het bestuur wel onderling contact gehad, maar sommige 
leden bleven te vaak met grote vraagtekens zitten over de vele maatregelen die het 
bestuur steeds moest nemen in verband met de richtlijnen van de overheid. Daar zijn 
helaas best veel irritaties en misverstanden door ontstaan. Iedereen kan op deze 
ledenvergadering vragen stellen en ideeën naar voren brengen. Als iemand achteraf nog 
ergens zijn vraagtekens bij heeft, blijf daar dan niet te lang mee rondlopen, praat erover 
met het bestuur, zodat de kwestie van twee kanten duidelijk gemaakt kan worden.
Ik ga er vanuit dat een ieder op eigen wijze het fijne van lid zijn van een vereniging kan 
ervaren.

Cees de Heij   

2



                                                                                                                                           

        

      
Weten jullie wat er gebeurt als je met mooi weer gaat boulen op blote voeten in open

sandalen.  
Dan krijg je deze taferelen.  Ze verbranden of er komt een boule bovenop.
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Beste leden,

Vanaf september gaat de klaverjasclub weer van start.

Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich opgeven bij Willeke van der 

Klaauw.

E-mailadres: willekevanderklaauw@hotmail.nl of telefoonnummer: 

0172-792158

                                                          

Met vriendelijke groeten,                            

Lucia Brouwers
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Fie Belder toernooi.
Op zaterdag 10 juli zal het Fie Beldertoernooi plaatsvinden. Er hangen al flyers in de 
kantine en op onze website en op OnTip staat het ook aangekondigd.
Eindelijk hopen we dit gezellige toernooi met de traditionele barbecue weer te kunnen 
organiseren.
i.p.v. 5 voorgelote partijen met een prijzentafel gaan we nu een ander systeem 
uitproberen. De achterliggende gedachte is, dat meestal bij vijf voorgelote partijen 
dezelfde deelnemers in de prijzen vallen.
Dit jaar gaan we na 2 voorrondes verder in poules van vier.
De eerste voorronde wordt samengesteld door het lot. De tweede voorronde wordt er al op
sterkte ingedeeld. Uiteindelijk komt ieder team in een poule terecht met ongeveer dezelfde
sterkte qua teams.
In elke poule worden er dan nog 3 wedstrijden gespeeld (een halve competitie). In iedere 
poule is er prijs voor de nummers 1 en 2.
Op deze wijze denkt de wedstrijdcommissie dat meerdere deelnemers kans hebben om 
een prijs te winnen.
De wedstrijdcommissie
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Clubkleding bestellen.
Diegene, die een shirt, vest, of windbreker wil bestellen kan hiervoor vanaf 1 juli a.s. 
terecht bij Ria Boekhout.
Telefoon: 06-20618448
e-mail: prboekhout@hetnet.nl

ACTIVITEITEN en TOERNOOI-AGENDA 2021

dag datum omschrijving spelvorm aanvang

Juni/Juli 2021

woensdag 30 juni ledenvergadering 19.30
zaterdag 3 juli Animatie toernooi mêlee 13.00
Zaterdag 10 juli Fie Belder met barbecue doublet 10.30
zondag 18 juli zondagmiddaggebeurtenis mêlee 13.00
dinsdag 27 juli bestuursvergadering 10.00

Augustus 2021

zaterdag 7 aug animatietoernooi mêlee 13.00
zondag 29 aug zondagmiddaggebeurtenis mêlee 13.00

Jarigen in juli:
3 juli:  Aart Jongeneel
3 juli:   Atie van Oijen                 
19 juli: Erik Vorstenbosch
28 juli: Hub Schraven
31 juli: Lida Verburg
Allen van harte gefeliciteerd!
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Het was warm zeg maar heet weer. 

Een drankje  smaakt dan heerlijk, maar de haringen waren nog veel lekkerder.
Het was smullen.

Bedankt Joke het was goed verzorgd en heel erg lekker.
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VANAF 26 JUNI GELDENDE VOORWAARDEN OP DE ACCOMMODATIE EN BIJ HET 
BOULEN 

In vervolg op de laatste persconferentie van de heren Rutte en De Jonge en de 
aangekondigde versoepelingen hebben wij het document weer aangepast.

WAT KAN?
 We mogen buiten en binnen spelen.
 We mogen in tripletten, doubletten en tête-à-tête spelen.
 We mogen weer wedstrijden spelen.
 Er mag ook weer publiek aanwezig zijn.
 We houden ons als sportvereniging onverkort aan de geldende regels. 
 De enige, voor ons geldende, regel is, dat alle spelers en andere aanwezigen 

op elk moment minstens 1,5 meter afstand moeten houden.

  
HOE KAN HET?
 We spelen op twee middagen in de week (1) op woensdag en (2) op zaterdag en 

twee avonden in de week; (3) dinsdag en (4) donderdag.
 De kantine en het terras zijn open.
 Er kan in de kantine, zowel via het pinapparaat, als met blauwe munten uit de 

automaat worden betaald. Niet meer met contant geld.
 We handhaven, zowel buiten als binnen, de bestaande baanindelingen. We 

hebben daarom 18 bespeelbare buitenbanen en 8 bespeelbare binnenbanen.
 We handhaven de aanwezigheidslijsten. Iedereen – spelenden, publiek en 

anderen - moet zich op deze lijst registreren.

 Zaterdagmiddag:
oUiterlijk om 12.30 uur opent de kantinemedewerker het hek.
oWe gooien uit om 13.00 uur.
o Iedereen kan spelen van 13.00 tot ruwweg 16.00 uur. 
oDe kantinemedewerker besluit tot sluiting.
oOp NPC- speeldagen – te beginnen op zaterdag 18 september a.s. - zal de 

hal en de kantine niet beschikbaar zijn voor leden die geen competitie 
spelen.

 Dinsdagavond:
oRond 18.30 uur opent de kantinemedewerker het hek.
oSpelenden mogen zelf de viertallen samenstellen en we gooien uit om 19.00 

uur.
o Iedereen speelt van 19.00 tot uiterlijk 21.00 uur. 
oN.B. De lichtmasten blijven uit. 
oDe kantinemedewerker besluit tot sluiting.
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 Woensdagmiddag:
oUiterlijk om 12.30 uur opent de kantinemedewerker het hek.
oSpelenden mogen zelf de viertallen samenstellen en we gooien uit om 13.00 

uur.
o Iedereen kan spelen van 13.00 tot ruwweg 16.00 uur. De 

kantinemedewerker besluit tot sluiting.
o

 Donderdagavond vanaf 1 juli:
oWe herstarten het Eurotoernooi.
oRond 19.00 uur opent de kantinemedewerker het hek.
o Ieder lid kan zich registreren en betalen bij Erik Vorstenbosch.
oWe starten de eerste ronde om 19.30 uur.

 Elk lid kan zowel op dinsdag, woensdag, donderdag als op zaterdag spelen; 4 keer 
per week.

 Er mag weer publiek aanwezig zijn.
 Het maximaal aantal spelenden voor een middag of avond is alleen binnen 

beperkt, doordat er ‘maar’ 8 banen beschikbaar zijn (8 * 4 (doubletten) of 8 * 6 
(tripletten)).

 Iedereen op de accommodatie moet zich houden aan de regel, dat alle spelers, 
publiek en andere aanwezigen op elk moment minstens 1,5 meter afstand 
moeten houden.

 Wij zijn blij dat – buiten de 1,5 meter afstand houden regel – er geen 
beperkingen meer voor ons zijn; terug naar normaal!

 Op zaterdag 10 juli a.s. zal het Fie Belder Toernooi (met BBQ) het eerste 
toernooi in 16 maanden op onze accommodatie zijn.

 Deze regel en spelcondities gelden vanaf zaterdag 26 juni 2021.

Het bestuur
23 juni 2021
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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
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
Ledenwerving +  Red. Hannie van Lienden tel.:06-55368014

Redactie: Hannie van Lienden tel.:06-55368014
     Tineke Walvis                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 Lucia Brouwers tel. 0172-210569

Corrie Lacourt tel. 0172-572302
Willeke van der Klaauw tel. 0172-792158
Christ Sins tel. 0172-604521

Schoonmaakploeg: Coördinatie Lucia Brouwers tel. 0172-210569

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 01-01-2021

Leden € 110,50    (inclusief Bondsbijdrage)
Jeugdleden (tot 18 jr.): €   58,00
Lidmaatschap na 1 aug 50% van jaarcontributie
Lidmaatschap na 1 nov. nihil bij betaling volgend 

Donateurs: Minimale bijdrage per gezin : € 12,50       per kalenderjaar
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Een stukje boule geschiedenis.
Joseph Addison (een Engelse essayist, 1672-1719)verbleef enige tijd in Frankrijk. Hij 
beschreef daar een spelsituatie, zoals we die nu nog zouden kunnen aantreffen. Hieronder
volgen enkele herkenbare fragmenten:
…Degene die het eerst moet gooien kijkt goed hoe het but rolt, om vervolgens zijn eigen 
boule zo in dezelfde richting te plaatsen…Als er veel boules voor de kleine bal liggen en 
als het ware een muurtje vormen, wordt het moeilijker om dicht bij het but te spelen. 
Wanneer een speler ziet dat zijn boule te langzaam gaat, volgt hij hem door mee te lopen 
en spreekt hem toe alsof het zijn kind is. Hij maakt hem verwijten en hoopt dat het hierdoor
toch nog goed komt. Ook het terrein moet het ontgelden. Kleine oneffenheden krijgen 
nadrukkelijk de schuld als het niet goed gaat…Maar rolt de boule tussen alle boules door, 
dan zijn de complimentjes niet van de lucht. 
Tot zover Addison die dit omstreeks 1700 schreef. Er is in al die eeuwen eigenlijk niets 
veranderd.

Uit: Jeu de Boules van Anne en Marine Reesink
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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

   
    2405 BC  Alphen aan den Rijn
    Sterrenlaan 168

      Tel:    0172 - 445600
      Fax:   0172 – 244128
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http://www.pointeurs.nl/

