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Verslag van het Fie Beldertoernooi.

Eindelijk was het dan zover: sinds 13 maart 2020 mochten we eindelijk weer een toernooi 
organiseren.
Natuurlijk waren er nog wel wat beperkingen zoals b.v. het maximum aantal teams.
Om toch afstand te kunnen houden konden er maximaal 36 teams meedoen. Dit aantal 
hebben we bijna gehaald. De teller is op 34 blijven steken. (zie de foto van het volle 
parkeerterrein) Het was wel duidelijk; iedereen snakt naar het spelen van een toernooi. 
Voorafgaand aan de 10e juli is er door diverse mensen keihard gewerkt om toch zoveel 
mogelijk afstand te kunnen bewaren. In de kantine en in de hal stonden  voldoende 
stoelen en tafels klaar, zodat we ook bij minder weer binnen konden zitten. Het weer was 
echter goed, dus binnen zitten was niet nodig.
Vanaf 12.00 uur ging de barbecue aan, zodat er tussen de rondes door gegeten kon 
worden. De complimenten over de barbecue waren niet van de lucht. Er is dan ook heel 
goed gegeten van zowel de heerlijke salades als van het goed gebraden vlees.
Tijdens dit toernooi is er een voor onze club nieuw spelsysteem ingevoerd en dat is door 
de deelnemers goed ontvangen. Hoogstwaarschijnlijk zal dit spel systeem volgend jaar 
weer toegepast worden. 
Door het spelen van de voorrondes op tijd, werd er niet te laat begonnen aan het spelen in
de poules van vier.
In de 8 poules, die vervolgens gevormd zijn, werden nog 3 partijen gespeeld. In poule 1 is 
er gestreden om de Fie Belder bokaal. Deze is gewonnen door een team van PUK uit 
Haarlem.
Om 17.15 uur was het toernooi afgelopen en ging iedereen tevreden naar huis.
De medewerkers, geholpen door een paar leden, hebben vervolgens alles  opgeruimd. 
Daarna hebben we met elkaar nog wat gedronken en gezellig nagepraat.
Tineke
. 

Iedereen blij
eindelijk weer
een toernooi
en mooi
weer om te
boulen.
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Winnaars één en twee van poule 1.

De twee mannen in het midden zijn de
kampioenen.

    De prijzentafel.
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De winnaars één en twee uit
poule 8.

De winnaars van alle poules van harte gefeliciteerd.

We kunnen terug kijken op een geslaagde dag met een heel goed geregelde 
barbecue.
Gerard, Jenny en Corrie. 
Ook de barmedewerkers bedankt voor de goede zorgen.
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Interview met Cees de Jong.

Nu we als club weer steeds meer
terug kunnen naar de normale
situatie van vóór de
coronamaatregelen, gaat de
redactie van het Pointeursnieuws
ook weer steeds meer terug naar
de onderwerpen die voor die tijd
met regelmaat terugkeerden in ons
clubblad. Hierbij hoort o.a. het
interviewen van leden, zodat we
elkaar wat nader leren kennen.
Na het nuttigen van een lekker
kopje koffie met weespermop stak
Cees van wal.
Hij is een geboren (in de
Hooftstraat) en getogen (in
Gouwsluis) Alphenaar. Na de
lagere school en nog 2 jaar VGLO
wilde Cees graag kok worden. Hij
mocht nl. op die school 1x per week
naar de meisjesklas om daar te
koken en dat vond hij heel
aantrekkelijk. Helaas waren de
financiën in huize De Jong niet
toereikend genoeg om Cees naar
Den Haag te laten reizen om de
koksopleiding te volgen.
Tot aan zijn diensttijd heeft hij
vervolgens allerlei baantjes gehad waaronder op de binnenvaart. Na zijn diensttijd is hij in 
1962 getrouwd en kwam hij met zijn vrouw Jannie te wonnen op een woonark. Tijdens de 
strenge winter van 1962/1963 was de waterleiding op de woonark stijf bevroren en heeft 
het gezin twee maanden lang water bij de buurvrouw mogen halen. Daardoor kwam Cees 
ook in de contact met de buurman en via hem is hij terechtgekomen bij Verschuur 
oliehandel alwaar hij 20 jaar lang op een tankwagen heeft gereden. Na 20 jaar is hij nog 
16 jaar magazijn chef bij Verschuur geweest. Ondertussen heeft hij nog allerlei diploma’s 
gehaald zoals het middenstandsdiploma, het horecadiploma en het groot vaarbewijs.
Op 61-jarige leeftijd kon hij kiezen: óf met de VUT, óf zijn 40-jarig dienstverband 
volmaken. Cees koos voor het eerste en dat bleek een wijs besluit, want in de vier jaar tot 
aan zijn 65e heeft hij samen met zijn vrouw Jannie veel gereisd, totdat Jannie helaas op 
65-jarige leeftijd plotseling overleed.
Na zijn 65e is Cees ZZP’er geworden en verhuurde hij zichzelf als chauffeur voor grote 
transporten. Vele malen is hij afgereisd naar Rusland. Ook heeft hij eens een pony 
transport naar Malta gedaan. Kortom van zijn 65e tot aan zijn 80e jaar heeft hij nog veel 
avonturen beleefd waarover hij wel een boek zou kunnen schrijven.
Het gezin De Jong is indertijd verblijd met 3 dochters en inmiddels heeft Cees 5 
kleindochters en 1 kleinzoon en 3 achterkleindochters. 
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Volgens Cees is het voordeel van het hebben van drie dochters het feit, dat hij nooit 
hoefde af te wassen.2 dochters zijn getrouwd met 2 broers en wonen in Woerden; 1 
dochter woont in Bodegraven.

Sport
Op mijn vraag of Cees veel aan sport heeft gedaan, antwoordde hij volmondig: “Ja, ik heb 
altijd gesport. Tot aan mijn diensttijd heb ik gevoetbald en na mijn diensttijd getafeltennist 
en toen ik 27 was ben ik bij Zwammerdam gaan voetballen. Ik kwam in het eerste team en
heb daar 13 jaar lang gespeeld.”
Na deze carrière heeft hij nog aan volleybal en aan hardlopen bij AAV gedaan.
Hij heeft ook veel aan vrijwilligerswerk gedaan. Hij is o.a. 12 jaar lang penningmeester 
geweest bij buurtcentrum De Gouwe Hoek.
Les Pointeurs
In 2009 moest Cees een open hartoperatie ondergaan. In 2010 is hij via zijn toenmalige 
relatie met Iny met jeu de boules in aanraking gekomen. Die relatie is helaas door 
omstandigheden tot een einde gekomen. Inmiddels is hij heel gelukkig in zijn nieuwe 
relatie met Hennie en is hij, zoals hij zelf zegt, eindelijk tot rust gekomen. Vaste functies wil
hij niet meer, maar hij is altijd bereid om een handje te helpen. Cees en Hennie doen wel 
regelmatig samen de kantinedienst op de woensdagmiddag.
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Nagekomen verjaardag: 19 juli: Ria de Groot
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Jarigen in augustus: Jarigen in september:
1 augustus: Lucia Brouwers 4 september: Meindert de Vries
3 augustus: Michel Cournil 6 september: Cor Burksen
3 augustus: Margo van Os 9 september: Henk van der Poll
5 augustus: Bart Julsing 14 september: Jan van Lienden
5 augustus: Corrie Lacourt 16 september: Bert van der Weerd
5 augustus: Huib van ‘t Wout 17 september: Tjerk Kloet
10 augustus: John Jansen 17 september: Jan Ouwendijk
13 augustus: Christ Sins 29 september: Thom den Horder
19 augustus: Len Aartman 30 september: Cees van Leijden
21 augustus: Cor Pols
23 augustus: Tinie van Es
27 augustus: Krystyna Elsenaar
29 augustus: Ernest Joosen



Fietsen in de fietsenstalling
We hebben een mooie fietsenstalling op onze accommodatie. Op verzoek van een aantal 
leden is eind 2019 het dak verhoogd door onze onderhoudsploeg. Daarnaast zijn er 
fietsenrekken voorhanden
En toch staan er weer regelmatig fietsen naast de fietsenstalling of de fietsenrekken.
Dat geeft een rommelig aanzicht
Daar wilde het bestuur van af. Wij hebben daarom begin 2020 een bericht geplaatst met 
het verzoek: fietsen in de daarvoor bestemde rekken. Het is een tijd goed gegaan, maar 
het is nu tijd voor een herinnering. 
We herhalen ons beroep op alle leden die met de fiets komen: Zet uw fiets in de 
fietsenstalling of in de fietsenrekken en niet langs het hek bij de ingang.
We rekenen op een ieders medewerking in deze.
Namens het Bestuur,
Lucia Brouwers

Beste leden,

Zoals bekend kan een vereniging niet bestaan zonder vrijwilligers. Onze 
vereniging heeft extra vrijwilligers nodig.

Het bestuur zou graag zien dat er voor onderstaande taken leden zijn die 
zich hiervoor aan willen melden.

Kantine medewerkers (eenmaal in de maand een middag, en af en toe een 
kantinedienst meedraaien als er een toernooi plaatsvindt).

Schoonmaak medewerkers (eenmaal in de maand een maandagochtend)

Ondersteuning van de buitendienstploeg (elke maandagochtend)

U kunt zich aanmelden via dit e-mailadres:   lbrouwers46@gmail.com 

Alvast hartelijk dank.

Met vriendelijke groeten,

Lucia Brouwers
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ACTIVITEITEN en TOERNOOI-AGENDA 2021

dag datum omschrijving spelvorm aanvang

Juli 2021

dinsdag 27 juli bestuursvergadering 10.00

Augustus 2021

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

September 2021

zaterdag 4 sep animatietoernooi mêlee 13.00
Hele week 17-25 Nationale sportweek
zaterdag 18 sep Dag v.d. sportvereniging/pleisterplaats V.a. 

10.00
zaterdag 18 sep NPC (in de hal) teams 12.00
woensdag 22 sep Alphenement doublet 10.30
zondag 26 sep zomigebeurtenis mêlee 13.00

Oktober 2021

zaterdag 2 okt NPC teams 12.00
dinsdag 5 okt Recreatiemiddag/vrij spelen 13.00
zaterdag 9 okt oktobertoernooi doublet 10.30
zaterdag 16 okt NPC teams 12.00
zaterdag 23 okt animatietoernooi mêlee 13.00
zaterdag 30 okt NPC teams 12.00
zondag 31 okt zomigebeurtenis mêlee 13.00
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2405 BC  Alphen aan den Rijn
Sterrenlaan 168

  Tel:    0172 - 445600
  Fax:   0172 – 244128
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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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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

Pointeursnieuws voor 2 maanden.
Daar de redactie van dit pointeursnieuws in augustus op vakantie is, verschijnt het 
volgende nummer in september.
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