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Van de voorzitter
De eerste mooie dagen om buiten te spelen hebben wij al gehad en hopen natuurlijk dat 
deze zomer er nog vele volgen. De vereniging “leeft” weer en dat is goed.
Nu zoek ik een bruggetje om naar een ander onderwerp te gaan maar niet gevonden, toch
begin ik er aan: 
De kern van onze vereniging zijn de vrijwilligers!   Een cliché, misschien wel, ik vind van 
niet!
U kent ze wel de mensen die het leuk vinden om de handen uit de mouwen te steken en 
werkzaamheden hoe klein ook die belangrijk zijn voor een vereniging. Deze vrijwilligers 
zorgen voor een fijne, gezellige, schone kantine en toiletten, vrijwilligers voor een 
aangeharkte baan en een mooi terras, een goed onderhouden accommodatie, de 
vrijwilligers die het gras tussen de tegels en het grind weghouden en het groen op 
afstand houden van de afrastering. Niet te vergeten de vrijwilligers die de voorraad in de 
kantine bijhouden maar ook de vrijwilligers die de achter de bar staan. Ook de 
vrijwilligers die besturen en de vrijwilligers die de wedstrijden en toernooien mogelijk 
maken.
Heel veel vrijwilligers, maar goed ook. Deze vrijwilligers halen de handen uit hun 
zakken natuurlijk ook om een balletje te gooien en daar doen ze het voor.
Toch is de vraag om vrijwilligers nog even groot. Verderop in de info vindt u een lijst met 
openstaande vacatures.
Vrijwilligers belangrijk, echt wel!!
U kent het wel, het cliché dat vele handen licht werk maken.

Cees de Heij
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Vacaturelijst.
In alle commissies zijn vrijwilligers welkom!

1. Kantinecommissie.
Contactpersoon en informatie: Hannie van Lienden
Tel.: 06 55368014
e-mail:  h.vanlienden@ziggo.nl

2. Kluscommissie.
Contactpersoon en informatie: Gerard Koreman
Tel.:06-29472369
e-mail:   gkoreman@outlook.com  

3. Schoonmaakcommissie:
Contactpersoon en informatie: Hennie Elling
Tel.: 0172 473533
e-mail:   hennie.elling@casema.nl  

4. Evenementencommissie:
Contactpersoon en informatie: Cees de Heij
Tel.: 06 44108805
e-mail:   deheij.cees@gmail.com  

5. Scheidsrechters:
Contactpersoon en informatie: Henk Lacourt
Tel.: 06-22230963
e-mail:   lacourt@xs4all.nl  

6. Basis Instructeur Pétanque:
Contactpersoon en informatie: Henk Lacourt
Tel.:  06-22230963
e-mail: lacourt@xs4all.nl

7. Wedstrijdleiders:
Contactpersoon en informatie: Tineke Walvis
Tel.:06-12573449
e-mail: tineke.walvis@kpnmail.nl

8. Pointeursnieuws:
Contactpersonen en informatie: Tineke Walvis en Hannie van Lienden
Tel.: 06-12573449 of 06 55368014
e-mail: tineke.walvis@kpnmail.nl of h  .vanlienden@ziggo.nl  

9. Sponsorwerving
Contactpersoon en informatie: Frans Walvis
Tel.: 06-51369729
e-mail: penningmeester@pointeurs.nl
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Jarigen in april
1 april: Cees de Jong
2 april: Jan Quax
6 april: Willeke van der Klaauw
8 april: Willem Poot
13 april: Jan van Haastert
18 april: Cora Blijleven
28 april: Els den Hoedt
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ACTIVITEITEN en TOERNOOI-AGENDA 2022

dag datum omschrijving spelvorm aanvang

Maart 2022

Zondag 27 maart Paaszondagmiddaggebeurtenis mêlee 13.00

April 2022

Zaterdag 9 april animatietoernooi mêlee 13.00
Zaterdag 23 april Alphens Open Doublet doublet 10.30

Mei 2022

Zondag 1 mei zomigebeurtenis mêlee 13.00
Zaterdag 7 mei animatietoernooi mêlee 13.00
Zondag 29 mei zomigebeurtenis mêlee 13.00

Juni 2022

zaterdag 4 juni animatietoernooi mêlee 13.00
zaterdag 11 juni Fie Belder toernooi + BBQ doublet 10.30
zondag 26 juni zomigebeurtenis mêlee 13.00

Inschrijven op toernooien.
Met ingang van heden kan er niet meer op onze eigen toernooien ingeschreven worden op
de lijst, die altijd lag op de balie van de wedstrijdtafel.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering is er door twee bestuursleden uitgelegd, hoe dat 
dan wel kan:

Ga naar www.pointeurs.nl  (onze eigen website), kijk in de kolom links. Daar staan onze 
toernooien. Klik op het toernooi waar je aan mee wilt doen. Ga naar  “inschrijven”. Vul 
jouw eigen naam + de gevraagde gegevens in en vul tevens de naam van je partner(s) in.
Klik vervolgens op het kleine vierkantje daaronder (privacy regels) en tot slot op 
“verzenden”.

Er komt dan snel een bevestigingsmail in jouw inbox.
Om jezelf op de hoogte te brengen van de toernooien in de regio of zelfs in het hele land 
zijn er twee mogelijkheden:

Ga naar OnTip.nl of ga naar NLPetanque.nl en dan naar de toernooikalender.
Als het niet lukt, is er altijd wel iemand van de wedstrijdcommissie aanwezig om je te 
helpen.

Tineke
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Ongeveer toernooi.
Op zaterdag 26 februari jl. is het Ongeveer toernooi gespeeld.
Aanvankelijk konden er slechts maximaal 16 teams meedoen. Gelukkig kwamen de 
versoepelingen net op tijd en kon de inschrijving op het toernooi verruimd worden naar 
maximaal 30 teams.

De inschrijving kwam ook direct opgang en uiteindelijk hebben er 28 teams meegedaan. 
Eindelijk weer een volwaardig toernooi!
Bij dit toernooi worden er twee voorrondes op tijd gespeeld. Reden: daar er daarna een 
herindeling in poules komt, moet er even gewacht worden. Door de tijdslimiet in de 
voorrondes is de wachttijd niet te lang en kan er aan het begin van de middag al verder 
gegaan worden in de poules.

 We gingen verder in 3 poules van 8 teams en een vierde (rest) poule van 6 teams. In de 
A, B,C poules wordt er dan een kwart-, halve en hele finale gespeeld + nog een partij om 
de 3e en 4e plaats.

In de D poule van 6 worden er nog drie voorgelote partijen gespeeld.
Bij dit toernooi wordt er gepeeld om geldprijzen of in de wijnpoule om een fles wijn. De 
wijnpoule is de poule waarin de teams terechtkomen, die in de A, B, C poule direct in de 
kwartfinale zijn uitgeschakeld.

Als je de uitslag wilt weten, ga dan kijken op onze website www.pointeurs.nl  en druk op 
de knop uitslagen. 

Tineke

                         

6

http://www.pointeurs.nl/


Uitslag Winter Competitie Doublet.
Op 6 maart kon eindelijk de laatste ronde van de Winter Competitie Doublet gespeeld 
worden.
Twee van de drie speelrondes konden in eerste instantie helaas niet doorgaan, maar 
gelukkig was er nog wat speelruimte in februari en maart 2022.

Van Les Pointeurs hebben vier teams meegedaan.
Team 1, Gerard en Serdo. Zij hebben in de 2e klasse gespeeld en zijn nét geen derde 
geworden. Op onderling resultaat kwamen zij op vierde plaats terecht. Mooi resultaat in 
een poule van 16 teams.

Team 2, Henk en Erik, zijn in de 2e klasse zesde geworden.  Net onder de top in een poule
van 16.

Team 3, Frans en Tineke zijn in de 2e klasse dertiende geworden. Gelukkig net 
gehandhaafd in een poule van 16 en veel geleerd.

Team 4, Hannie en Mathijs, zijn in de 3e klasse 9e geworden in een poule van 
oorspronkelijk 16 teams, maar helaas door de coronaperikelen hebben zich daar 7 teams 
teruggetrokken en bleven er 9 teams over. Dat gaf veel “zit”partijen. I.p.v. 5 partijen op een
dag konden er soms maar één of twee partijen gespeeld worden en dat is niet echt 
motiverend. Hopelijk gaat dit volgend jaar niet meer gebeuren. 

MEDEDELING

CLUBKLEDING NODIG?

BESTEL DAN VOOR 20 MEI

Bij Ria Boekhout tel.  06-20618448

Volgende besteldatum 20 juli 2022
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Jubilaris.
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 2 maart jl. is Jan van Leijden gehuldigd, 
daar hij 25 jaar lid is van Les Pointeurs. Uit de handen van de voorzitter ontving hij een 
speldje en een bos bloemen.

Tijdens de toespraak van voorzitter Cees refereerde hij aan het vele werk, dat Jan samen 
met vele anderen heeft verzet tijdens de bouw van onze kantine en hal. Daar Jan vaak het
woord “ongeveer” gebruikte, is als dank voor zijn inzet het Ongeveer toernooi naar hem 
vernoemd.

Vervolgens nam Jan het woord, bedankte het bestuur en gaf aan, dat hij het leuk zou 
vinden als er tijdens dat toernooi ook gespeeld zou gaan worden om een bokaal, die hij ter
beschikking wil stellen.

Daar het ongeveer toernooi net plaats heeft gevonden (26 februari) hebben we nog een 
jaar de tijd om dit aanbod van Jan samen met de wedstrijdcommissie uit te werken.
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Beste leden,

Op 2 maart jl. heb ik na afloop van de Algemene Vergadering afscheid genomen als 
secretaris van A.C.P. Les Pointeurs.

De afgelopen 12 jaar heb ik als lid van deze vereniging een heel fijne tijd gehad.
Leuke toernooien gespeeld in diverse plaatsen. 
De gezelligheid hier op de club en als kantinemedewerkster veel mensen ontmoet die bij 
ons een toernooi kwamen spelen.

De afgelopen 10 jaar heb ik met plezier de werkzaamheden verricht als secretaris van de 
club.
Graag wil ik alle leden bedanken voor de fijne tijd die ik hier heb gehad en de vrijwilligers 
bedankt voor de bereidwilligheid om mee te werken als we dringend mensen nodig 
hadden voor de kantinedienst of voor de schoonmaak werkzaamheden. Het lukte altijd 
weer om voldoende mensen bij elkaar te krijgen. Vooral als er grote toernooien gespeeld 
werden en er op zo’n dag 4 mensen nodig waren in de kantine.

Ook mijn mede bestuursleden hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking. Heel veel 
succes gewenst de komende jaren. In het bijzonder mijn opvolger de heer Jan Quax.

Verder wens ik jullie allen nog heel veel plezier op de jeu de boules baan. 

Hartelijke groeten,

Lucia Brouwers
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Dit jaar komt er voor de tweede keer een Districtskampioenschap (DK) Tete a Tete.

Het DK tete a tete in district west wordt gespeeld op 8 mei 2022 bij OSB in 
Bodegraven.

Dit is tevens de voorronde van het NK tete a tete dat op 22 mei 2022 bij Les Cailloux 
in Zeist wordt gespeeld.

Het Districtskampioenschap wordt gespeeld in de categorieën Mannen en Vrouwen.

De jeugd hoeft geen voorronden te spelen voor het NK, zij kunnen zich rechtstreeks 
aanmelden voor het NK via het bondsbureau.

Voor het DK in district west kunnen alleen leden met een Primair lidmaatschap van 
een vereniging in district west aanmelden.

We rekenen voor District West op 7 plaatsen voor het NK bij zowel de mannen als de 
vrouwen, dit is nog niet gecommuniceerd door het bondsbureau, dus er is nog een kleine 
slag om de arm wat dat betreft.

Nadere details en het inschrijfformulier zijn bijgevoegd, u kunt ze ook vinden op de website
van het district. https://nlpetanque.nl/west-dk-tat2020/

Wij vragen u om uw leden van dit districtskampioenschap op de hoogte stellen en zien uw 
aanmeldingen graag voor 1 mei 2022 tegemoet.

We hopen op net zo'n succes als bij de eerste editie in 2019.

Groeten,

Andries Wijand

Coördinator wedstrijdzaken district west.
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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
Bank: NL84 INGB 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 v.a.     19.30  u Woensdagmiddag vanaf 13.00 u

Zaterdagmiddag vanaf 13.00 u
                                                  

                                                                                            Telefoon
Bestuur: Voorzitter Cees de Heij  0172-475827

Secretaris Jan Quax         06-54343072
Penningmeester Frans Walvis  0172-419469
Wedstrijdzaken Henk Lacourt  0172-572302
Technische zaken Gerard Koreman  0172-497579
Ledenwerving +  Red. Hannie van Lienden  06-55368014

Redactie: Hannie van Lienden  06-55368014
      Tineke Walvis                 0172-419469

Gerrie de Heij-Verhoog  0172-475827

 Wedstrijdcomm.: Voorzitter Henk Lacourt  0172-572302
Tineke Walvis  0172-419469
Erik Vorstenbosch  0172-417499
Peter Sloothaak  0172-430872

Techn- comm.: Voorzitter Gerard Koreman  0172-497579

Kantinecomm.: Voorzitter
Algemene coördinatie Hannie van Lienden  06-55368014
Weekcoördinatoren Corrie Lacourt  0172-572302

Willeke van der Klaauw  0172-792158

Schoonmaakploeg: Coördinatie Hennie Elling     tel. 0172-473533
     

Lief en leed:                Gerie Vonk tel. 071-3412119
Gerrie de Heij-Verhoog tel. 0172-475827

Erelid: Carel Textor
Peter van Waaij

Lidmaatschap: Per kalenderjaar met opzegtermijn van één maand.
Contributie: Per 01-01-2022

Leden € 113,50    (inclusief Bondsbijdrage)
Jeugdleden (tot 18 jr.): €   60,00
Lidmaatschap na 1 aug 50% van jaarcontributie

Lidmaatschap na 1 nov. nihil bij betaling volgend jaar
Donateurs: Minimale bijdrage per persoon €   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

14

http://www.pointeurs.nl/

	3

