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Van de voorzitter
Deze zomer had door de corona pandemie alle elementen in zich van een warrige,  
onvoorspelbare samenleving. Ik denk hierbij aan het annuleren van toernooien en 
evenementen tot het plotsklaps weer wel mogen organiseren van activiteiten zoals 
wedstrijden, speelmiddagen en clinics. 
Nu ook in september de Nationale Petanque Competitie ( NPC ) weer van start gaat, 
kunnen we ons verheugen op betere tijden. Het mag weer allemaal.
De herfst is een jaargetijde waarin de natuur tot rust komt. De bladeren vallen en 
alles vormt zich om in de aarde om na de winter weer te mogen ontkiemen. Deze 
rustige tijd is nu ook te merken binnen onze club. Dat is fijn om te ervaren. 
Met het toenemen van de activiteiten lukt het ook weer beter om te gaan werken aan 
een gezonde financiële situatie.
Cees de Heij

Ook Adam en Eva waren al lid bij Les Pointeurs
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Een verzoek.
Zouden diegenen, die thuis ongebruikte boules hebben liggen, zo vriendelijk willen 
zijn om deze boules aan de vereniging te geven? Deze boules zullen gebruikt gaan 
worden als we een clinic hebben. 

De evenementencommissie

                  

Bezoek wethouder Gert-Jan Schotanus aan Les Pointeurs.

Van zaterdag 18 september t/m zaterdag 25 september heeft de nationale sportweek 
plaatsgevonden. Alphen was naast een aantal andere steden in Europa benoemd tot 
European City of Sport.
In dat kader waren er de hele week activiteiten op allerlei sportgebied.
Les  Pointeurs  heeft  meegedaan  met  de  dag  van  de  sportvereniging.  We  waren
pleisterplaats voor deelnemers aan de fietstocht. Helaas hebben de fietsers geen stop bij
ons gemaakt. Echter, de wethouder is wel bij ons langs geweest en is geïnterviewd met op
de achtergrond boulers.
Daarna is hij een partijtje gaan spelen en tot onze verbazing deed hij het direct heel goed.
Kortom het was een leuk en zeer enthousiast bezoek.
Op facebook staat een filmpje. Ga naar Alphen vitaal als je het wilt zien.
Tineke
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Alphenement op 22 september 2021.
Op woensdag 22 september is het Alphenement gespeeld. We mochten ons verheugen 
op een inschrijving van 28 teams. Om de dag niet te lang te laten duren is er een paar jaar
geleden besloten om terug te gaan van 5 naar 4 voorgelote partijen. Naast deelname van 
een flink aantal teams waren we ook zeer blij met het prachtige weer. Ideaal boule weer 
zoals sommigen zeiden.
Iedereen had er zin in om er een fijne en gezellige dag van te maken. Volgens mij is dat 
ook gelukt. Er is geen overtogen woord gevallen en naast 7 metingen heeft Gerard als 
scheidsrechter een relaxte dag gehad. 
Voor de eerste 10 teams was er een prijs te winnen. Dit jaar, in tegenstelling tot andere 
jaren, zijn er ook een aantal prijzen gewonnen door leden van LP ondanks de deelname 
van een paar zeer sterke teams.
Ons volgende toernooi vindt plaats op zaterdag 9 oktober, t.w. het oktobertoernooi. Dean 
worden twee voorrondes op tijd gespeeld en gaan we vervolgens verder in poules van 
maximaal 8 teams. Er kan nog ingeschreven worden.
Tineke
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Op vrijdag 3 september en vrijdag 17 september zijn er weer Reanimatie/AED trainingen 
gegeven door Yvonne Mud.
Normaal gesproken zouden we een cursus voor nieuwelingen organiseren en een 
herhalingscursus voor de leden die al eerder de basiscursus hebben gedaan, maar in 
verband met de Corona-tijd heeft de Nederlandse Reanimatie Raad besloten om een 
frisse nieuwe start te maken. Dus geen herhaling sessies meer, maar iedereen weer een 
basiscursus van drie uur aanbieden. 
In totaal hebben er 15 leden meegedaan aan de cursus en er werd vol lof gesproken over 
de training die gegeven is. Aan het eind van de tweede training kreeg Yvonne uit handen 
van Gerard Koreman een boeket bloemen. Dat werd door haar zeer gewaardeerd.
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Beste leden,

Het aantal corona maatregelen is sinds 25 september jl. heel beperkt. Op basis van de nu 
nog geldende regels is het bestuur, in goed overleg met de wedstrijdcommissie, aan de 
slag gegaan.

We hebben besloten om in de hal de extra lijnen weg te halen. Er kan vanaf nu weer op 
alle 15 binnenbanen gespeeld worden. 

Voorlopig laten we buiten de extra lijnen liggen. We hebben daar met 18 beschikbare 
banen voldoende ruimte en de komende (herfst- en winter)periode zullen we meer en 
meer binnen gaan boulen.

Verder hebben we in de kantine, in lijn met het Protocol Verantwoord Sporten, twee tafels 
als horecavoorziening aangeduid. Daar moeten leden en/of bezoekers hun eigen (geldige)
corona pas laten scannen. Daar kan men gaan zitten om te eten en drinken. Het grootste 
deel van de kantine is zo zonder corona toegangsbewijs beschikbaar voor de leden en 
bezoekers voor toiletbezoek en om wat eten of drinken af te halen bij de bar en buiten de 
kantine te nuttigen.

Het protocol kunnen jullie nalezen: protocol-verantwoord-sporten-v24092021.pdf 
(nocnsf.nl)

Het bestuur is blij met deze verruiming en hoopt onveranderd op een ieders medewerking 
om ook dit soepel te laten verlopen.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Lucia Brouwers
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Bedankjes
Allereerst wil ik bedanken voor de fruitmand die ik kreeg na de operatie. Op 8 juli kreeg ik

een nier van mijn nichtje en dat was heel erg hard nodig. Het laatste half jaar kon ik
helemaal niets meer en lag het grootste deel van de dag in bed. Al jaren was ik aan het
aftakelen, maar in het begin pas je je aan en valt het niet zo op. Later lukte zelfs boulen
niet meer zo goed, maar dan vermaakte me op donderdagavond achter de bar om jullie

van een drankje te voorzien.

De operatie is heel goed gegaan, mijn nichtje knapt ook al heel erg goed op en ik weet 
gewoon niet wat ik meemaak. Ik heb niet alleen hoop terug gekregen, maar mijn hele 
leven! Geen verwoestende gifstoffen meer in mijn lijf, maar energie. De waardes zijn erg 
goed en nu is het zaak om het eerste half jaar door te komen zonder ziek te worden.

De medicatie tegen afstoting is erg heftig en mijn afweersysteem is totaal plat gelegd, dus 
alles en iedereen is eigenlijk een potentieel gevaar. Een klein verkoudheidje kan zorgen 
dat ik op de IC belandt, dus voorlopig moeten we nog oppassen met mensen zien. In het 
begin is dat nogal streng beleid dus we komen nog niet boulen of koffie drinken, maar ik 
kijk er wel heel erg naar uit.

Zodra het kan komen we weer!

Groet Nella Wittebol van de Scheur

BEDANKT VOOR DE FRUITMAND
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Donderdag 26 augustus kwamen Gerie en Klaas een fruitmand brengen namens de 
vereniging. 

Aanleiding was dat ik eind juni een nieuwe heup heb gekregen. De operatie stond gepland
voor 14 juli maar ik kon zomaar 2 weken eerder, een kans die ik niet wilde laten lopen. De 
revalidatieperiode zijn we in Brabant gebleven omdat ons chalet aangepast is. Dat was al 
zo toen we het kochten.

Veel contact met andere leden van LP was er dus niet. Het was dus een verrassing voor 
velen toen ik met mijn krukken kwam kijken bij het boulen op donderdagavond.

Inmiddels ben ik mijn krukken weer kwijt en ben ik alweer actief met boulen, zowel in 
Alphen als in Gemert.

Bij deze hartelijk bedankt voor de fruitmand!
Hub. Schraven
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Jarigen in oktober:
4 oktober Bert Cornelissen
5 oktober Bert Remmerswaal
10 oktober Len Aartman
27 oktober Leny van den  Wijngaarden
27 oktober Han Moenen
29 oktober Hans Mulder
Allen hartelijk gefeliciteerd!
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Regels die sinds 25 september 2021 van kracht zijn bij A.C.P. “Les Pointeurs”

De door de overheid aangekondigde aanpassingen met betrekking tot COVID-19 hebben 
ook gevolgen voor het spelen op de accommodatie van Les Pointeurs. 

Dit geldt, zowel voor de leden, als voor de bezoekers, bijvoorbeeld de NPC teams die 
onze accommodatie komen bezoeken.

Hierbij de bij Les Pointeurs geldende regels: 

1. Iedereen is op onze accommodatie welkom. Wij maken daarbij geen onderscheid 
tussen wel of niet gevaccineerd. Ook niet of je dit wel of niet bekend wil maken;

2. Om in het clubgebouw te verblijven (twee (2) zitten aan een tafel of staan bij de bar)
moet een ieder in het bezit zijn van een Corona Test Bewijs (CTB);

3. Als CTB zijn geldig: 
o De op de eigen identiteit afgegeven QR-code
o Het bijgewerkte gele vaccinatieboekje
o Een recent maximaal 24 uur oud - afgegeven negatief testdocument of 
o Een medische verklaring waaruit blijkt dat je van Corona bent genezen; 

4. Iedereen heeft toegang tot de kantine om bij de bar een bestelling te doen; 
5. Iedereen heeft toegang tot de kantine om het toilet te bezoeken; 
6. Personen in het bezit van een geldig CTB is het toegestaan de consumptie(s) 

binnen te nuttigen; 
7. Personen die geen geldig CTB bij zich hebben, zijn verplicht hun consumptie(s) in 

de buitenlucht te gebruiken; 
8. Er moet rekening mee worden gehouden dat een bestuurslid en/of de 

barmedewerker binnen het clubgebouw steekproefsgewijs op aanwezigheid van 
een geldig CTB mag controleren; 

9. Als wij bezoek krijgen van een BOA zal deze zelf in het clubgebouw op geldige 
CTB’s controleren

10. Een eventueel opgelegde boete is altijd voor rekening van de persoon die de 
vastgelegde regels niet naleeft; 

11. Bij alle hiervoor genoemde regels geldt: je bent zelf als enige volledig 
verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt over de plaats waar je je consumpties
gebruikt.

Het bestuur van Les Pointeurs
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BESTUURSREGLEMENT

Het is jullie wellicht ontgaan, dat op 1 juli jl. de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 
afgekort WBTR van kracht geworden is.
De WBTR is van toepassing op alle verenigingen en gaat over:

1. Positie en plichten bestuursleden en toezichthouders.
2. De aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders.
3. Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven.
4. Regels omtrent belangenverstrengeling.
5. Procedures bij grote uitgaven of investeringen.

Wij zijn er mee aan de slag gegaan omdat wij:

12. Geen gedoe in de vereniging willen.
13. Alle bestuursleden willen behoeden voor persoonlijke aansprakelijkheid.
14. Toekomstige nieuwe bestuursleden laten zien dat de zaken bij Les Pointeurs goed 

op orde zijn.

Wij hebben inmiddels een Bestuursreglement opgesteld en unaniem vastgesteld in de 
bestuursvergadering van 14 september jl.. 

Daarnaast is in dezelfde vergadering het concept besproken van de nieuwe statuten voor 
onze vereniging. In de eerstvolgende bestuursvergadering zal dit punt wederom aan de 
orde zijn. De bespreking van en stemming over de nieuwe statuten zal geagendeerd 
worden voor najaar ledenvergadering. Na instemming van de leden zal het bestuur de 
statuten notarieel moeten laten passeren bij een notaris. Pas na de notariële akte worden 
de nieuwe statuten van kracht.

Indien je details over de WBTR wilt weten kun je de link volgen; WBTR-programma

Namens het bestuur,

Frans Walvis

12

https://wbtr.nl/


ACTIVITEITEN en TOERNOOI-AGENDA 2021

dag datum omschrijving spelvorm aanvang

Oktober 2021

zaterdag 2 okt Geen NPC-teams thuis
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
Zondag 24 okt WCD doublet 10.30
dinsdag 26 okt bestuursvergadering 10.00
zaterdag 30 okt NPC teams 12.00
zondag 31 okt zondagmiddaggebeurtenis mêlee 13.00

November 2021

zaterdag 6 nov NPC teams 12.00
zaterdag 13 nov Animatie/ Mosseltoernooi (jaarfeest) mêlee 13.00
Zaterdag 20 nov NPC teams 12.00
zondag 21 nov zondagmiddaggebeurtenis mêlee 13.00
zaterdag 27 nov herfstkwintetten teams 10.30
zondag 28 nov WCD (geen poules bij LP) doublet 10.30

December 2021

zaterdag 4 dec animatietoernooi mêlee 13.00
Zaterdag 11 dec NPC teams 12.00
zondag 19 dec Kerstzondagmiddaggebeurtenis 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: Dinsdagavond vanaf 19.00 u Dinsdagmiddag   vanaf 13.00 u
Donderdagavond vanaf   19.30 u Woensdagmiddag vanaf  13.00 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 jaar
Donateurs:     Minimale bijdrage per gezin : € 12,50       per kalenderjaar 
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2405 BC  Alphen aan den Rijn
Sterrenlaan 168

  Tel:    0172 - 445600
  Fax:   0172 – 244128
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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
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