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Van de Voorzitter

Als ik dit stukje ‘Van de voorzitter’ schrijf, zitten wij in de overgang van lente naar zomer. Ik
kijk om mij heen en zie de bloesem, bomen en struiken lopen met een enorme vaart groen
uit. Vogels broeden en zingen volop. Een stoer koppel zwanen met 6 jongen zwemmen 
statig in de vijver bij het parkeerterrein van ARC. Een vast ritme van de natuur. Geweldig!

Dat is een raar contrast met wat ik binnen de vereniging merk; er is een spanningsveld 
tussen bestuur en enkele leden. Alleen door het gesprek met elkaar aan te gaan, komt er 
voor een ieder een bevredigende oplossing. 
Het bestuur maakt zich zorgen over de ontwikkeling van onze vereniging. Wij proberen 
meer inzicht te krijgen in de toekomstige ontwikkeling van de vereniging. Bijvoorbeeld: de 
hoge gemiddelde leeftijd, ruim 73, van de leden; de afnemende behoefte om deel te 
nemen aan toernooien en wedstrijden ook op onze eigen club. Deze zaken vragen 
aandacht. Onze club wordt steeds meer een gezelligheidsvereniging, hetgeen op zich, 
voor alle duidelijkheid, natuurlijk niet fout is.
Maar er speelt door de hoge gemiddelde leeftijd nog meer: De invulling van de functies 
door vrijwilligers wordt een steeds grotere opgave en de invulling van de kantine 
medewerkers is zelfs zo zorgelijk, dat de bediening in de kantine voor de leden te kort 
schiet en dat mogelijk de kantine op speeldagen gesloten moet blijven. 

Door het stopzetten van de speelmogelijkheid op de dinsdagmiddag is een discussie 
ontstaan binnen onze vereniging en vraagt veel aandacht. Voor de lange termijn is het van
belang, dat de gemiddelde leeftijd van de leden lager wordt en dat er voor jongere, nog 
werkende leden, speelmogelijkheden worden gecreëerd. Dat leden op hoge leeftijd niet 
altijd bereid zijn aan wedstrijden deel te nemen en de noodzakelijke vrijwilligerstaken te 
doen, begrijp ik. 
Les Pointeurs is met pétanque van origine een sportvereniging die naast de recreatieve 
spelers een fijne sportclub moet blijven.
Dit vraagt erom het gesprek met elkaar niet uit de weg te gaan.

Cees de Heij
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Een sleutel van het hek.

De velden van onze club zijn openbaar terrein.

Iedereen, die in het bezit is van een sleutel van het hek kan op elke gewenst moment van 
de dag alleen of met een groepje een balletje gaan gooien.

Hoe kom je aan een sleutel?
Meld je aan bij de Gerard Koreman ( gkoreman@outlook.com ), of spreek hem aan als hij 
op het veld is. Tegen betaling van een borgsom krijg je een sleutel en Gerard registreert 
wie er in het bezit is van een sleutel van het hek.

Let wel: de kantine is gesloten en dus kan er niet van het toilet gebruik gemaakt worden.
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Meedoen aan de N(ationale) P(étanque) C(ompetitie)?

Sinds een aantal jaren is het ook in de pétanquewereld mogelijk om een echte competitie 
te spelen.

Wij, Les Pointeurs, doen al een paar jaar met 4, later 3 teams mee.

Binnenkort moeten wij weer aangeven met hoeveel teams we komend seizoen 2022-2023 
mee denken te gaan doen.

Een seizoen loopt van begin september tot begin april.

Ieder lid kan meedoen aan deze competitie.Dit kan op twee manieren:
1 Je geeft je op als individu. Dan kom je op de reservelijst en gaan we kijken of er in 

één van de teams nog plaats is. Een team bestaat uit minimaal 6 spelers.
2 Je vormt samen met minimaal nog 5 leden een eigen team. Elk nieuw team start in 

de 6e (=laagste) klasse.
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Je kunt je vóór eind mei ,óf als individu, óf als team opgeven bij Tineke Walvis 
(wedstrijdsecretaris), tineke.walvis@kpnmail.nl

Alphens Open
Eerste prijs Poule A
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Alphens Open doublet op 23 april 2022.

Op zaterdag 23 april jl. heeft ons eerste buitentoernooi van het zomer seizoen 
plaatsgevonden. De inschrijving verliep heel matig.

Op de dag van de sluiting van de inschrijving stonden er 14 teams ingeschreven. Dus 2 te 
weinig om te voldoen aan het minimum aantal van 16. Wat te doen?

Na een kort overleg tussen de wedstrijdleider, scheidsrechter en wedstrijdsecretaris is 
besloten om het toernooi toch door te laten gaan en de inschrijving niet te sluiten, maar op
te schuiven tot uiterlijk vrijdagavond.

Tot onze opluchting leverde dat nog 2 teams op.

Erik kon nu na de 2 voorrondes verder laten spelen in 2 poules van 8. Na de kwartfinale is 
er dan ook voor de verliezers uit die eerste poule ronde nog de wijnpoule om verder te 
spelen. Iedereen speelt op deze wijze minimaal 4 of maximaal 5 wedstrijden.

Het weer was uitstekend, iedereen was blij, dat we weer lekker konden boulen, dus de 
sfeer was ook uitstekend. Henk, de scheidsrechter, heeft slechts 6 keer hoeven meten en 
nergens brandjes hoeven blussen. Ook hij kon heerlijk genieten van de zon.

Tussen 16.30 en 17.00 uur was iedereen uitgespeeld en heeft Erik de eindstanden op 
kunnen maken. Deze eindstanden zijn te vinden op onze website: www.pointeurs.nl
Na de uitreiking van de prijzen (die buiten bij het terras heeft plaatsgevonden) trok 
iedereen op huis aan.

Nadat Corrie en Hannie de laatste glazen en kopjes hadden afgewassen en opgeruimd, 
zijn we met een klein groepje nog even wat blijven drinken, waarbij we tot de conclusie 
kwamen, dat het (ondanks het kleine aantal teams) een gezellig en geslaagd toernooi was
en dat dit toernooi weer een eerste aanzet zal geven bij de mensen om weer in grotere 
getale op toernooien in te schrijven.

Tineke

 

     4e prijs B-Poule
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Alle Jarigen van harte gefeliciteerd!

                                                                            
                                                                                                      
                                                                               

Alphens Open
Eerste prijs Poule B
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Jarigen in mei:
3 mei: Gerie Vonk
 4 mei: Hans Boes
 9 mei:  Gerard Koreman
15 mei: Mary Kerkhof
18 mei: Mathijs Stolwijk
             Martin Wijnans
22 mei: Jan Vis
23 mei: Hannie van Lienden
            Gerrit Sanders
27 mei: Tineke Walvis
31 mei: Harry Dubbeldeman
             Anne Kool



ACTIVITEITEN en TOERNOOI-AGENDA 2022

dag datum omschrijving spelvorm aanvang

Mei 2022

Zaterdag 21 mei Clubkampioenschap doubletten teams 10.30
Zondag 29 mei Zondag gebeurtenis + lunch mêlee 10.30

Juni 2022

zaterdag 4 juni animatietoernooi mêlee 13.00
zaterdag 11 juni Fie Belder toernooi + BBQ doublet 10.30
zaterdag 25 juni Clubkampioenschap tripletten teams 10.30

Juli 2022

Zondag 3 juli Zondag(middag)gebeurtenis mêlee 10.30/13.00
zaterdag 9 juli animatietoernooi mêlee 13.00
zondag 31 juli zondagmiddaggebeurtenis mêlee 10.30/13.00

Augustus 2022

zaterdag 6 aug Animatie toernooi mêlee 13.00
Zaterdag 13 aug Clubkampioenschap tête-à-tête individueel 10.30
zondag 28 aug Zondag(middag)gebeurtenis mêlee 10.30/13.00

Alphens Open
vierde prijs Poule A

7



 Waar zijn de nieuwe leden?

Afgelopen jaar hebben zich, dankzij Alphen Vitaal/Tijd voor Vitaliteit, flink wat nieuwe 
leden aangemeld. Verder zijn er ook spontaan een aantal nieuwe leden bijgekomen.

Vooral degenen, die deel hebben genomen aan de boule lessen onder leiding van Henk 
hebben heel goed de basis van het spel geleerd. De meesten van hen gooien dan ook een
aardige bal en doen beslist niet onder voor velen van degenen die al langer spelen.

Het is net als met autorijden: je gaat pas echt goed leren autorijden, nadat je je rijbewijs 
hebt gehaald.

Zo is het ook met jeu de boules/pétanque:

Henk leert je hoe je een goede boule kunt  gooien, maar nog beter leren boulen doe je 
door te komen, hetzij op de recreatiemiddagen, hetzij tijdens de middagen waarop er een 
intern toernooi wordt gespeeld.

Tijdens de recreatiemiddagen zien we gelukkig regelmatig ook de nieuwe leden 
verschijnen, echter op de middagen dat er een animatietoernooi of een zondagmiddag 
toernooi wordt gespeeld, komt bijna niemand van de nieuwe leden.

De wedstrijdcommissie en de PR-commissie vragen zich af: waarom niet?
Ook tijdens die interne toernooitjes is de sfeer gemoedelijk en ontspannen, maar worden 
er wel een paar rondes gespeeld waarbij de uitslag telt, zodat er aan het eind van de 
middag een prijsuitreiking kan plaatsvinden.

Juist dat wedstrijdelement zorgt ervoor, dat je onwillekeurig toch iets beter je best doet om 
een goede boule te gooien; je concentreert je iets beter, terwijl het er op een 
recreatiemiddag totaal niet toe doet of je nou goed gooit, of wat minder goed.

Kortom:
Nieuwe leden laat zien wat je geleerd hebt van Henk en wees niet bang! Niemand eet 
jullie op, integendeel; men vindt het leuk om jullie te helpen.

Het volgende zondag toernooi vindt plaats op 29 mei, aanvang 10.30 uur (met gratis 
lunch), zie ook het mededelingenbord in de kantine.

Het volgende animatietoernooi vindt plaats op zaterdag 4 juni, 13.00 uur

Zie voor een overzicht van de activiteiten voor de komende drie maanden de activiteiten- 
en toernooiagenda achterin dit Pointeursnieuws, of kijk op onze website www.pointeurs.nl 
onder de knop activiteiten.

Tineke
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Inschrijven op toernooien.

Er kan 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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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: Koraalzwam 115, 2403 ST Alphen aan den Rijn
Bank: 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 v.a.     19.30 u Zaterdagmiddag vanaf 13.00 u

                                     M.i.v. 15 juni 2022                           Zondagmiddag     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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Vacaturelijst.
In alle commissies zijn vrijwilligers welkom!

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

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

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

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

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

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

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

11 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  

12 Sponsorwerving
Contactpersoon en informatie: Frans Walvis
Tel.: 06-51369729
e-mail: penningmeester@pointeurs.nl
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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, zaterdag en zondag 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, Jan Quax tel.: 06-54343072
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