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Elkaar ontmoeten. Dat leek vroeger zo normaal, maar als er iets is wat we hebben geleerd
van Corona, is dat het iets heel bijzonders is.

Elkaar kunnen en mogen ontmoeten is een voorrecht. Dat is zeker in deze steeds sneller 
digitaal wordende maatschappij, een belangrijk onderdeel van onze vereniging.

Om elkaar te kunnen blijven ontmoeten hebben we vrijwilligers nodig.

De vereniging heeft vrijwilligers die zeer actief zijn en daar zijn we heel blij mee.
Er zijn vrijwilligers waarvoor het meer is dan een tijdverdrijf: het geeft voldoening en is ook 
een manier om onder de mensen te komen.

De vereniging waardeert dat enorm, daarom zouden we graag nog meer vrijwilligers willen
verwelkomen.

Een vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers en ik vraag dan ook mijn mede 
clubleden tijd vrij te maken voor bijv. eenmaal in de vier weken achter de bar te staan of 
op maandagmorgen schoon te maken.

Bijna iedereen wil tenslotte na een partijtje boulen even napraten of een drankje nuttigen?

Laten we vooral niet vergeten dat het bijna Kerst is.

Ik wens iedereen hele fijne dagen en een gezond 2023.

Hannie van Lienden
h.vanlienden@ziggo.nl
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ACTIVITEITEN en TOERNOOI-AGENDA 2023

dag datum omschrijving spelvorm aanvang

januari

zaterdag  7 jan Olieboulen/Nieuwjaarsreceptie mêlee 13.00

zaterdag 14 jan NPC teams 12.00
zaterdag 21 jan wintersextetten teams 10.30
zondag 22 jan WCD doublet 10.30
zaterdag 28 jan NPC teams 12.00

februari

zaterdag  4 feb Animatie toernooi mêlee 13.00
zaterdag 11 feb NPC teams 12.00
zaterdag 18 feb Ongeveertoernooi doublet 10.30
zaterdag 25 feb NPC teams 12.00

Maart

zaterdag 4 maart Animatie toernooi mêlee 13.00
zaterdag 11 maart NPC teams 12.00
zaterdag 25 maart NPC teams 12.00
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Jarigen in januari
1 januari: Els Burksen                         
1 januari: Jan van Haastert
2 januari: Klaas Vonk            
24 januari: Ad Stenssen
27 januari: Christ van Veijfeijken

Allen hartelijk gefeliciteerd! 
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Er start een B.I.P. cursus.
De wedstrijdcommissie is op zoek naar één of twee leden, die het leuk 
zouden vinden om les te geven aan nieuwe leden.

Om dit op verantwoorde en gevarieerde wijze te kunnen doen, is het 
verstandig om in te schrijven op de cursus B(asis) I(nstructeur) P(étanque).

Op 17 januari 2023 gaat er een cursus van start in Den Dolder (in de buurt 
van Utrecht).

Als het je leuk lijkt om je hier voor in te zetten, geef je dan op bij Henk Lacourt
of Tineke Walvis.

Vrij spelen op de zaterdagmiddag.

Van half september tot begin april wordt één keer in de veertien dagen de 
Nationale Pétanque Competitie (NPC) gespeeld.

Dat betekent, dat er bij ons één of twee teams (of geen enkel team) thuis 
spelen.

Een NPC-team speelt altijd achter in de hal en neemt slechts negen meter in 
beslag.

M.a.w.:  er is ruimte genoeg over voor de recreanten om vrij te komen spelen 
(bal in de zak).

De wedstrijdcommissie 
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Herfstkwintetten op 26 november.

Ons jaarlijkse kwintetten toernooi is weer goed bezocht.

Aanvankelijk stonden er 14 teams (het maximum) ingeschreven, maar na wat
terugtrekkingen kwamen we uit op 12 teams. Gelukkig een even aantal, zodat
er geen vrijlotingen waren.

Voor een kwintetten toernooi schrijf je in als team met 5 deelnemers.

Tijdens zo’n toernooi speel je gedurende 5 voorgelote rondes in verschillende
samenstellingen doublet en triplet partijen.

Het toernooi was sterk bezet, zodat de drie teams van Les Pointeurs goed 
hun best moesten doen.

Uiteindelijk viel er geen enkel team van onze club in de prijzen.

Één team eindigde op een gedeelde vierde plaats, maar wegens een lager 
saldo toch net geen prijs.

Voor de gehele uitslag kun je kijken op onze website onder de knop 
“uitslagen”.

Op 21 januari 2023 vindt het wintersextetten toernooi plaats.
Hiervoor schrijf je in met een team van zes deelnemers.

Er worden weer vijf voorgelote rondes gespeeld met daarin in verschillende 
combinaties: een tête-à-tête partij, een doublet en een triplet.

Op dit moment is het toernooi volgeboekt (10 teams), maar een reserve team
is nooit weg, want het is nog geen 21 januari. Vaak verandert er nog van 
alles. 
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Sinterklaas animatie toernooi.

Op 3 december heeft er weer een animatie toernooi plaatsgevonden.

Het vorige animatie toernooi mocht zich verheugen in 47 deelnemers. Deze 
keer waren er 27 deelnemers.

Oorzaak: het Nederlands voetbalteam ging om 16.00 uur spelen tegen de 
verenigde Staten en dus had de wedstrijd commissie de aanvangsdatum 
vervroegd naar 11.30 uur.

Desondanks was het weer heel gezellig.

In plaats van plantjes lagen er nu vele cadeautjes op tafel en kon men een 
keuze maken.

Iedereen ging naar huis met een verrassing, een zakje kruidnootjes en een 
chocolade letter.

Gelukkig won Nederland en konden we ons opmaken voor de wedstrijd tegen
Argentinië.

Het volgende animatie toernooi (olieboulen) vindt plaats op zaterdag 7 januari
2023 op de gewone tijd: 13.00 uur (inschrijven vanaf 12.30 uur)

Echter, deze keer worden er maar twee rondes gebould, waarna we met 
elkaar het glas heffen om te proosten op het nieuwe jaar.
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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
Locatie: Sportpark Zegersloot-Zuid, Olympiaweg 2b telefoon 0648 624 613

Clubspeeldagen: Dinsdagavond vanaf 19.00 u Woensdagmiddag vanaf 13.00 u
Donderdagavond vanaf 19:30 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  Hannie van Lienden                06-55368014
Algemene coördinatie  
Weekcoördinatoren      Corrie Lacourt  0172-572302

                    Willeke van der Klaauw  0172-792158

Schoonmaakploeg:  Coördinatie   Vacature

Lief en Leed                  Gerie Vonk   071-3412119
  Gerrie de Heij -Verhoog       0172-475827

Erelid: Carel Textor
Peter van Waaij

Lidmaatschap: Per kalenderjaar met een opzegtermijn van één kalendermaand.
Contributie: vanaf 1 januari 2023

Leden € 144,00    (inclusief Bondsbijdrage)
Jeugdleden (tot 18 jr.): €   75,00
Lidmaatschap na 1 aug 50% van jaarcontributie
Lidmaatschap na 1 nov. nihil bij betaling volgend jaar

Donateurs: Minimale bijdrage per donateur  €  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.: 06-54343072

  Sterrenlaan 168
2405 BC  Alphen aan den Rijn

  Tel:    0172 - 445600
Fax:   0172 - 244128
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