Januari 2019

Barbezetting
maandag 7 januari 2019

Clubavond

???

Joyce

woensdag 9 januari 2019

Clubmiddag

???

Rob / Henk R

donderdag 10 januari 2019

WDC

???

Carla

maandag 14 januari 2019

Clubavond

???

Chantal

woensdag 16 januari 2019

Clubmiddag

???

Peep / Marian

zaterdag 19 januari 2019

NPC

12

Carla

maandag 21 januari 2019

Clubavond

???

Carla

woensdag 23 januari 2019

Clubmiddag

???

Kees / Ada

zondag 27 januari 2019

Winter Toernooi

???

Carla

maandag 28 januari 2019

Clubavond

???

Slimen

woensdag 30 januari 2019

Clubmiddag

???

Chris / Ursula

zaterdag 2 februari 2019

NPC

24

?????

maandag 4 februari 2019

Clubavond

???

Pauline

Bovenstaande barbezetting is de voorgestelde indeling. Door het wisselen van
bardiensten kan de barbezetting hiervan afwijken.
De actuele barbezetting met de laatste aanpassingen hangt in de hal op het
prikbord naast de bar.

Sluitingsdata inleveren van kopij in 2019-2020
30 januari 2019
26 juni
1 januari 2020

27 februari
28 augustus

27 maart
2 oktober

1 mei
30 oktober

29 mei
27 november

De sluitingsdata zijn gebaseerd op de woensdag na de laatste husselavond van de
maand.
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Verenigingsinformatie
Bordsponsors
Onze fraaie Pétanquehal wordt gesierd door reclameborden van de volgende
fantastische ondernemingen:
AFAS

Software

Philipsstraat 9, Leusden

Fietsen van Greefhorst

Fietsen

Hamersveldseweg 75, Leusden

Herder

Loodgietersbedrijf

Hamersveldseweg 76, Leusden

Kok

Juwelier

RuVis

Visspeciaalzaak
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’t Plein 37, Leusden

Clubblad

27e JAARGANG Nr. 1, januari 2019
“APropos” is het officiële orgaan van Amicale de Pétanque.
Mailadres: APropos@AmicaleDePetanque.nl
De redactie bestaat uit de leden Peep Vreeswijk en Hans Hijne.
Voor geschreven kopij: Sterappelgaarde 6, 3824 BK Amersfoort
Of aan ons geven als we in de accommodatie zijn.

Datum inleveren kopij (eerder mag ook) 30 januari
Locatie
Jeu de boulesvereniging Amicale de Pétanque te Leusden is opgericht op
5 augustus 1993 en aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB)
onder nummer 06-284. E-mail: info@amicaledepetanque.nl
Kamer van Koophandel Gooi en Eemland nummer 40507765.
Rekeningnummer: NL51RABO0335972993
Jan Bannink Sportpark, Bavoortseweg 31, 3833 BM Leusden (achter Fort33).
Geen post sturen, want er is geen brievenbus aanwezig! Post via secretariaat.
Het complex omvat 22 verlichte buitenbanen en een verwarmde pétanque-hal met
10 binnenbanen en een afgeschermde kantine. Telefoonnummer: 0334321285
Speeltijden
maandag
19.30 – 23.00 uur
woensdag
13.30 – 17.00 uur
Voor de overige dagdelen zoeken we nog leden.

Bestuur
Voorzitter:

Rudolph de Groot voorzitter@amicaledepetanque.nl

Secretaris:

secretaris@amicaledepetanque.nl
Herman Kok
Liendertseweg 86c, 3815 BJ Amersfoort, 06-22883015

Penningmeester:

Roelof de Groot penningmeester@amicaledepetanque.nl

Wedstrijdcommissie: Bauke Bokhorst wedstrijdcommissie@amicaledepetanque.nl
bestuur@amicaledepetanque.nl

Gebouw en terrein:

<<vacature>>

Algemene zaken

Pauline Bisschops, Chris Hanou
5

Wij repareren klokken
Bel voor informatie : 06-22883015
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
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Overige zaken
De wedstrijdcommissie bestaat uit de leden Bauke Bokhorst, Joyce Bokhorst,
Herman Kok, Anoesjka Vendeville en Pascal Wijnstekers.
De arbitragecommissie bestaat uit Cees Haarsma als voorzitter, en Joop de Wilde
als secretaris en daarmee aanspreekpunt van deze commissie.
bestuur@amicaledepetanque.nl
info@amicaledepetanque.nl

Catering:
Algemene zaken:

WWWebsite http://www.AmicaleDePetanque.nl
Websitebeheer: websitebeheerder@amicaledepetanque.nl
De website wordt beheerd door Joop de Wilde.

Commissies en hun contactpersonen
Commissie

Contactpersoon

APropos
Automatisering
Communicatie
PR Commissie
Sponsoring
PR
Ledenwerving
Website
Lief en Leed
Wedstrijdcommissie
Interne competities
Interne toernooien
Externe competities
Externe toernooien
Arbitragecommissie
Ballotagecommissie
Kascommissie
Kantinebeheer
Inkoop bar
Bardiensten
Gastboulen
Schoonmaak
Vuilafvoer
Plasticafvoer
Onderhoud groen
Gebouw en Terrein
Privacycoördinator

Hans Hijne
<<vacature>>
Herman Kok
Henk Renkers
Hans Hijne
Marianne Vreeswijk
Joop de Wilde
Pauline Bisschops
Bauke Bokhorst
Herman Kok
Herman Kok
<<vacature>>
<<vacature>>
Joop de Wilde
ad hoc
Roelof de Groot
Carla de Wilde
Carla de Wilde
Roelof de Groot
Joop de Wilde
Elly van den Heuvel
Peep Vreeswijk
Pauline Bisschops
Arno Wildeman
<<vacature>>
Joop de Wilde
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Verantwoordelijk
bestuurslid
Rudolph de Groot
Roelof de Groot
Herman Kok
Rudolph de Groot
Chris Hanou
Bauke Bokhorst
Rudolph de Groot
Bauke Bokhorst
Pauline Bisschops
Bauke Bokhorst
Bauke Bokhorst
Bauke Bokhorst
Bauke Bokhorst
Bauke Bokhorst
Rudolph de Groot
Rudolph de Groot
Roelof de Groot
Roelof de Groot
Roelof de Groot
Roelof de Groot
Pauline Bisschops
Chris Hanou
Chris Hanou
Pauline Bisschops
<<vacature>>
<<vacature>>
Rudolph de Groot
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Aanmelding
Voor informatie over het lidmaatschap of een aanmeldingsformulier kunt u contact
opnemen met het secretariaat: secretaris@amicaledepetanque.nl .

Contributie
Contributie voor volwassen leden:
De contributie over heel 2019 bedraagt
Lid worden in het eerste kwartaal kost
Lid worden in het tweede kwartaal kost
Lid worden in het derde kwartaal kost
Lid worden in het vierde kwartaal kost

€ 80.
€ 50.
€ 40.
€ 30.
€ 20.

Contributie voor jeugdleden bedraagt € 20.
LET OP: Naast deze contributie voor het verenigingslidmaatschap geldt een
verplichte afdracht aan de NJBB, de Nederlandse Jeu de Boules Bond.
Voor volwassenen die een C-(Club)licentie wensen, bedroeg dit € 12,55.
Voor volwassenen die een W-(Wedstrijd)licentie wensen, bedroeg dit € 32,60. Deze
bedragen worden mogelijk gewijzigd. Zie de mededeling hieronder.
Licentie- en contributiestructuur
De bondsraad besloot unaniem tot wijziging van de bestaande licentie – en
contributiestructuur zoals was voorgesteld door het bondsbestuur. De bondsraad
vond het voorstel simpeler, eerlijker en sportgerichter. Simpeler, want de vereniging
betaalt een bedrag per lid; eerlijker, want alle verenigingen dragen eenzelfde bedrag
af per lid voor de kosten die gemaakt worden voor de basisondersteuning;
sportgerichter, want sporters betalen volgens het principe 'you play, you pay'.
De activiteiten van het bondsbestuur en het bondsbureau kunnen worden
onderscheiden in direct sportgericht, algemene en ondersteunende activiteiten. De
sporters betalen de sportgerichte activiteiten en de verenigingen betalen voor
algemene en ondersteunende activiteiten.
In de voorjaarsvergadering van 2019 wordt het contributiebedrag voor 2020
definitief vastgesteld.
Een uitleg over het nieuwe contributievoorstel is te lezen in het bondsblad
Petanque 95 van november 2018.

Privacy
Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de
overheid heeft Amicale de Pétanque een privacybeleid opgesteld. Voor de
tekst van dit beleid verwijzen wij u naar onze
website: https://www.amicaledepetanque.nl"
9
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Van het bestuur
Om te beginnen natuurlijk iedereen ook op deze manier een heel goed, gezond en
succesvol 2019 toegewenst.
Aan het begin van het jaar is het goed om niet alleen vooruit te kijken, maar ook kort
terug te blikken.
In 2018 hebben we mooie zaken gehad, zoals ons jubileum en op sportief gebied
een toename van het aantal NPC-teams, en een hele serie succesvol verlopen
interne en externe toernooien, met wisselend succes voor Amicale-leden. Inmiddels
lijkt de situatie met de gemeente ook opgelost te zijn. Er zijn hekken geplaatst die
het terrein aan de kant van de nieuwe sporthal afgesloten hebben. Voordat het
zomerseizoen begint, zullen er ook nog nieuwe putten aangelegd worden om de
afvoer van het water op het voorste gedeelte van het terrein te verbeteren. Ook
hebben we echter wel wat tegenslagen gehad. Zo zijn ons dit jaar helaas leden
ontvallen, maar we zagen ook een aantal opzeggingen gedurende het jaar en ook
per 1-1-2019.
Wat het bestuur betreft, gaat 2019 een uitermate spannend jaar worden waar
belangrijke beslissingen over onze toekomst moeten worden genomen. De ernstige
daling van het aantal leden, maar ook het moeizaam te verkrijgen aantal
bestuursleden baren ons enorme zorgen. Bauke en Chris hebben te kennen
gegeven op de komende jaarvergadering te stoppen met hun bestuurstaken en dat
gecombineerd met het vertrek van Henk begin 2018 betekent dat we nu nog maar
met 4 bestuursleden over zijn. Op de jaarvergadering zal een groot deel van de
vergadering gericht zijn op de toekomst van Amicale. We hopen uiteraard dat er dan
veel leden aanwezig zullen zijn om mee te praten en denken over dat onderwerp.
Het kan maar zo zijn dat er heftige beslissingen genomen moeten gaan worden.
Namens het bestuur,
Rudolph

Verzoek van de ledenadministratie:
Controleer nauwkeurig of je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, èn je
licentie-code (W of C) goed in de ledenlijst staan. Deze gegevens gaan eind
januari naar de bond voor de nieuwe licentie, en zo wordt ook de rekening
opgemaakt die je voor 2019 krijgt.
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Gezellig een avondje uit met vrienden?
Een familie-avond gepland?
Tijd voor een bedrijfsfeest of vergadering?

Voor al deze gelegenheden
heeft De Korf een passende accommodatie!
U kunt voor verschillende activiteiten bij ons terecht:
•

8 automatische bowlingbanen met airco

•

Barbecue en tafelgrill restaurant “La Corbeille”

•

Bumperbowlen voor kinderen

•

Zaalaccommodatie voor 50 tot 350 personen

•

Eetcafé Monet met verwarmd terras

BOWLING DE KORF
DE SMIDSE 1
3831 NT LEUSDEN
WWW.DEKORF.NL
Of bel 033-4946731
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Van de redactie
Ook voor de redactie van ons clubblad APropos zit het oude jaar er bijna op. Dit is
het nummer dat hoort bij de eerste maand van het nieuwe jaar 2019.
De redactie kijkt terug op een roerig jaar. In het begin van dit jaar gaf Cees Haarsma
aan uit de redactie te willen stappen vanwege gezondheid, zin en al of niet
lidmaatschap van de club. Peep is toen bereid gevonden de redactie te versterken
samen met Hans. Toen Cees ons beiden zag worstelen, zegde hij toe ons nog een
jaar te begeleiden. Dat heeft hij niet kunnen waarmaken en vlak voor de uitgave van
ons jubileumnummer nam hij afscheid van de redactie, Peep en Hans achterlatend
met een immense klus. Het normale septembernummer en daarnaast het
jubileumnummer vergde veel tijd en energie en goede samenwerking. Dat Peep en
Hans dat goed hebben volbracht, stemt beiden zeer tevreden. Het was een
hoogtepunt van het jaar. Op dit moment gaat het maken van elke maand een
clubblad zo soepel dat we hopen in deze samenstelling nog lang te mogen werken.
Natuurlijk kan een redactie niet alleen een clubblad vullen, het is tenslotte een blad
van en voor en door alle leden van de vereniging. Er is zeker een aantal leden dat
hartstochtelijk probeert een inbreng te hebben. Zo moet natuurlijk Pauline genoemd
worden die eigenlijk in elke APropos een waardevolle bijdrage levert. Ook vanuit het
bestuur wordt trouw een bijdrage geleverd door Rudolph. Dat hij daarbij soms
aanmoediging nodig heeft, vergeven we hem nu hij in dit nummer tevens een
prachtig verslag heeft gemaakt van zijn Zuid-Amerikareis. Zo nu en dan komt er
informatie vanuit de wedstrijdcommissie als daarvoor aanleiding bestaat. Zo worden
de uitslagen van de WODOCO, de husselavonden en de verschillende toernooien
trouw aangeleverd door Herman.
Dan de rubrieken. De rubriek “10 Vragen Aan” loopt gestaag. Vandaag een bijdrage
van Anoesjka. Aardig zou zijn als het systeem zo gaat lopen dat Anoesjka iemand
aanwijst voor de volgende keer, zodat er vanzelf een soort sneeuwbaleffect
ontstaat. Marian coördineert dan de aanlevering van de vragen. De
competitieverslagen worden gemaakt door de redactie, trouw bijgestaan door de
captains van de teams, die de informatie aanleveren.
Erg grappig dat er leden zijn die zich opwerpen om een nieuwe rubriek te openen.
Zo is Johan begonnen met de creatieve rubriek ‘Elfjes’ (in de vorm van een
wedstrijd) en er zijn best wel een aantal leden die zich aangesproken voelen om
eraan mee te doen. In maart komt daarvan de uitslag en een heuse prijsuitreiking
van drie flessen wijn, beschikbaar gesteld door Johan himself.
De redactie doet een verwoede poging om in een rubriek te stimuleren dat leden
leuke voorvallen op de speelavonden vastleggen en verwoorden. Vooralsnog blijft
het bij bijdragen van de redactie zelf.
Al met al zien we de toekomst van de APropos rooskleurig in. Wij wensen dan ook
voor ieder lid tijd en ruimte om te genieten van de inhoud van dit blad, en misschien
zelfs tijd en ruimte om ook een bijdrage te leveren aan een Apropos in 2019.
Veel leesplezier in het nieuwe jaar.
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Voor een goed advies en service
Van tapijt, gordijnen, karpetten, bedden en zonwering
Nu ook parket
Dealer van:
Parade, Desso, Tretford, Forbo Krommenie,
Ado, Kobe, Auping, Pullman, Easthorn,
Avek, Polydreen, Polydaun, Ideens,
Luxaflex, Sunway, Bece, Romo en Chivasso
Zwarteweg 8
3833 AL Leusden

Tel. (033) 494 7472
Fax (033) 495 2087
www.vandeburgwal.com

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
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Van de leden
10 Vragen aan …..

Tot nu toe in deze rubriek
aan het woord gekomen:
Gerrit, Arno, Bert, Hans H.,
Herman, Peep, Rudolph,
Chantal, Anoesjka

1. Wie ben je?
Anoesjka Vendeville

2. Hoe lang ben je al lid van Amicale de
Pétanque?
Ik ben twee keer lid geweest van Amicale de Pétanque. De éérste keer ben ik
begonnen met boulen, in 1996, en lid gebleven tot en met 2006. In deze
periode speelde ik heel veel wedstrijden. Ik stopte in 2006 omdat ik was
bevallen van mijn eerste dochter Isis en het boulen op een lager pitje zette. In
2008 kreeg ik mijn tweede dochter, en boulen was ver weggezakt. In 2014 gaf
Amicale een demonstratie op de Hamershof. Door Rudolph en mijn ouders
weer enthousiast gemaakt voor de sport heb ik mijn boules uit het stof
gehaald en ben weer begonnen en doorgegaan tot op heden.
3. Wat is voor jou de belangrijkste reden om lid te worden en/of te blijven?
Ik heb altijd het sociale op de club de reden gevonden om lid te zijn van
Amicale. Waarom je zou moeten beginnen met dit verslavende spelletje, is
omdat er veel meer in zit dan je op het eerste ogenblik zou zeggen. Een sport
voor ouderen, maar zeker ook voor jongeren. Er komt veel techniek en tactiek
bij kijken en op elke leeftijd of niveau kun je dit te gekke spel spelen.
4. Wat vind je het meest aantrekkelijk aan het spel?
De gezelligheid bij toernooien. Waarbij je de ene keer met 100 teams op een
plein midden in Delft staat te spelen, en de andere keer met 30 teams in een
halletje in Huissen. En je leert steeds weer nieuwe mensen kennen.
5. Hoe vaak speel/oefen je?
In de eerste periode speelde ik gemiddeld drie keer in de week.
Tegenwoordig één keer in de week en geregeld een toernooi.
6. Doe je mee met competities, of zou je daar graag aan mee doen?
Met de competities door de week ben ik gestopt. Dit haalde ik gewoon niet
meer qua tijd na mijn werk en met de taak als moeder. Wel doe ik mee met
de NPC.
7. Help je ook als vrijwilliger mee bij iets van onze club? Zo ja, waarmee dan? Zo
nee, waar zou je mee willen/kunnen helpen?
Ik zit in de wedstrijdcommissie. Met een gezellig team proberen we een
aantal keer per jaar toernooien neer te zetten bij de club. Dan richt ik me
vooral op de grote toernooien waarbij we mensen van buiten de club proberen
te trekken.
15
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8. Wat mis je nog bij Amicale?
Nieuwe leden. Helaas zie ik de club slinken. We zien dat het steeds moeilijker
wordt om dingen te organiseren omdat bijna iedereen al iets doet binnen de
vereniging. En een toernooi vraagt veel vrijwilligers, maar er wordt al zoveel
gedaan voor de club.
9. Welke andere hobby’s heb je nog meer?
Ik kleur graag en mijn
werk is eigenlijk mijn
hobby. Ik ben
goudsmid en heb de
mogelijkheid om
mooie dingen te
maken. Ik vind het
altijd weer bijzonder
als ik een gevoel en
een verhaal in een
sieraad mag stoppen.
De trouwring van een
overleden partner of ouder veranderen, of
een as-sieraad maken, of een
verlovingsring of trouwring.

Een armband met twee harten.
Deze staan symbool voor
moeder en dochter. In de
armband staat de inscriptie:
‘liefde tussen moeder en kind
is oneindig’.

10. Zijn er nog andere dingen die jou
betreffen, die goed zouden zijn voor de
andere leden om te weten?
Geniet van onze club. Hij is knus en ik hoop dat we nog een paar jaartjes mee
kunnen gaan.

Een jongeman krijgt deze
vermaakte trouwring van zijn
pas overleden vader de dag
voor zijn trouwen. Ik heb er
een soort moderne zegelring
van gemaakt met de
vingerafdruk van zijn vader.

17
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De redactie van APropos wenst jullie

met veel Gezondheid
Gezelligheid
Geluk
Vrolijkheid
Dertien
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
“Versierders”
Zo lang ik lid ben van onze club, kijk ik iedere decembermaand weer met verbazing
en ver- en bewondering naar de sfeervolle aankleding van kantine en zelfs hal.
Ik meen dat het op zijn plaats is de “versierders” te bedanken voor de tijd die hier
ingestoken is, en de creativiteit die is tentoongesteld.
Van deze gelegenheid maak ik tevens gebruik om al die leden te eren, die middels
hand- en spandiensten de club draaiende houden.
Tevens wens ik alle Amicalers en hun aanhang een gezond en succesvol 2019 toe.
Johan
19

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
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Woensdag stamppotdag
Wegens succes geprolongeerd: wij, Elly van den Heuvel, Piet Hendriks en Hans
Franck, organiseren een supergezellig stamppotten-buffet. De ingrediënten voor
het heerlijke buffet worden aangeleverd door Keurslager Dennis Timmer uit
Leusden.
Uitnodiging deelname voor alle Amicalers:
Amicale woensdagmiddag winter-stamppotten-buffet.
Plaats: kantine Amicale de Pétanque
Datum: 20 februari 2019 tijd, 17.00 tot 19.00 uur.*
Kosten buffet: € 15,- per persoon. Betaling bij opgave deelname buffet.
Opgave deelname bij Elly, Piet of Hans Fr.
Sluitingsdatum voor opgave deelname buffet is 6 februari 2019.
*Minimale aantal deelnemers voor doorgang van het buffet is 30
personen.
Je partner, vriend of vriendin zijn ook van harte welkom om die woensdagmiddag
mee te boulen en vervolgens deel te nemen aan het buffet.
Wij zien ernaar uit om met elkaar een gezellige bijeenkomst te hebben op woensdag
20 februari.
Deelname van harte aanbevolen door het Stamppotten-comité,
Elly, Piet en Hans Fr.
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And so it is X-mas
En dan is het 11 december: hoog tijd om de kerstversieringen weer aan te brengen
in de kantine en - dit jaar - ook in de hal.
Met z’n negenen zijn we er op dinsdagmiddag, na een telefonische uitnodiging van
Frans Tolboom. Er is volop versiermateriaal. Tea en Frans hebben de groendepôts
in Leusden en Achterveld geplunderd, dus we kunnen aan de slag.
Frans heeft o.a. een voorbeeldstuk gemaakt voor op de tafels; er moeten er nog zes
bijgemaakt worden en dat doe ik samen met Ada en Francis Haalboom. De mannen
zorgen voor het ophangwerk.
Frans en Kees gaan met het lijmpistool aan
de slag als wij de stukken klaar hebben; zij
lijmen kleine steentjes op de gebogen takjes
in het stuk.

Wij hebben dit jaar ook een heel bijzonder
kerststuk, waarvoor Karel materiaal heeft
aangeleverd, namelijk de stronk van een
apenbroodboom, met daar bovenop de
vrucht van diezelfde boom. Heel bijzonder.
Karel had die boom bij zijn huis
en hij (de boom) werd gekapt.
Het is altijd weer een gezellige happening, die – als alles hangt en staat – wordt
afgesloten met het drinken van een glaasje.
Pauline Bisschops
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Competities NPC en WDC
WDC
Nog één keer speelden alle vier de teams op dezelfde locatie, in Bunschoten. We
hadden een zeer goede dag. Team 1 met Bauke en Rudolph konden al spoedig
naar huis. Hun drie partijen werden met grote cijfers gewonnen. Ze staan
ruimschoots op de eerste plaats. Team 3 speelt in dezelfde poule en heeft nu voor
de winterstop 6 gewonnen partijen, goed voor een elfde plaats. Als Henk en Herman
dit zo volhouden is handhaving gegarandeerd. In de andere poule doet team 2 het
net zo goed. Ook hier een ruime eerste plaats met schitterende overwinningen.
Slimen plaatst iedereen eruit en Joop schiet de rest van de ballen als het nodig is.
Team 4 staat weliswaar op de een na laatste plaats, maar heeft er wel twee
overwinningen bij. Dat voorspelt verbetering voor de tweede helft van de competitie
voor Henk en Hans. Nu hebben ze vijf overwinningen, net iets te weinig om je veilig
te voelen.
NPC
In de NPC zijn deze maand twee wedstrijden gespeeld, op 8 december en 22
december. Het eerste team speelde eerst in Zeist tegen Les Cailloux. Deze
tegenstander stond boven ons en het beloofde een dobber te worden. Met
tussenstanden van 2-1, 1-1 en weer 2-1 werd met 5-3 gewonnen, de kleinst
mogelijke overwinning, maar toch. We bleven op de vierde plaats staan maar nu
boven Les Cailloux.
Thuis namen we het op tegen PC Doetinchem, dat onderaan bungelde. Het werd
dan ook die zaterdag 22 december een prima overwinning van 6-2. Team 1 staat nu
op een tweede plaats, maar wel ver achter op Taxateurs 2 . Er moet nog wel wat
gebeuren.
Het tweede team heeft een eigen verslaggever, Peep, met leuke leesbare verslagen
van hun wedstrijden. Die neem ik dan ook ongewijzigd op in dit competitieverslag.
Als je naar de einduitslag kijkt, kun je je moeilijk voorstellen dat we een leuke
middag gehad hebben. We verloren met 3-5, maar eigenlijk was het heel
gezellig. Dat zijn we zelf natuurlijk altijd, maar de Nijenboulers waren het ook.
Iedereen blij? Nou ja, wij dus een beetje gemengd.
De eerste ronde: we begonnen redelijk, één partij gewonnen van de drie. Maar
we hadden allemaal het gevoel dat we voor het vervolg best wel kansen
hadden om er winst uit te slepen. De Nijenboulers waren helemaal zo goed
niet. Dachten we.
In de tweede ronde bleken ze toch taaier dan we dachten. Eén partij winst van
de twee, dus we bleven op achterstand staan. 2-3 was het nu, en om de
dagwinst te behalen moesten we in de derde ronde alles winnen. Zou dat
lukken? Hadden we nog genoeg veerkracht voor een ‘tour de force’?
Dat hadden we niet. Van de drie partijen in ronde drie wonnen we er maar
één. Geen dagwinst. Mismoedig raapten we onze boules bij elkaar. Maar dan
de Nijenboulers. Wat waren ze blij met deze overwinning! Het was hun eerste
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in deze competitie, zeiden ze, en ze keken ons stralend aan. En wij smolten
weg bij zoveel dankbaarheid. Het geeft een goed gevoel dat we ze plezier
hebben kunnen doen… Maar de volgende keer zijn wij aan de beurt om te
stralen!
Thuis tegen PVN 6, eigen banen, moet te doen zijn. Dachten we. En we
gingen ervoor, zogezegd.
Na de eerste ronde leek het aardig te lukken: we stonden met 2-1 voor. Een
mooi uitgangspunt voor de tweede partij, tripletten nu. Wat een tegenvaller dat
we ze alle twee verloren! Liepen we naast onze schoenen en waren we eruit
(het spel) omdat we verwachtten dat we de voorsprong konden uitbouwen?
Het werd dus 2-3, tijd om achter de oren te krabben.
De derde ronde moest nu goed gaan! Het ging niet goed. We verloren er twee
en wonnen er dus maar één. Einduitslag: 3-5. Zak en as? Nou nee, daarvoor
hebben we het toch te gezellig met elkaar. Maar de kerst hadden we toch
glanzend willen beginnen. Een van onze goede kwaliteiten is echter dat we
nooit de moed verliezen. Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Dit team staat nu op
de achtste plaats. Dat kan alleen maar beter.
Team 3 staat op de zesde plaats. Dat is niet te danken aan de laatste twee
wedstrijden. Hoewel de geluiden aangeven dat het erg gezellig was en dat er ook
fanatiek gespeeld werd!, konden deze wedstrijden niet gewonnen worden. Tegen
Pétanque Barneveld werd verloren met 1-7 en tegen het Zuiderboeltje met 2-6. Met
één gewonnen partij in deze competitiehelft moet een hogere rangschikking aan het
eind mogelijk zijn.
Hans Hijne
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Rondreis Brazilië – Argentinië - Chili
Na maandenlang voorbereiden was het op 1 november dan zover. José en ik
gingen een rondreis door Zuid-Amerika maken van 4 weken. Buiten dat we nog
nooit zo lang op vakantie waren geweest, was het ook de eerste keer dat we die
richting op gingen.
Iguaçu
Na een vlucht van 17 uur zijn we geland op Sao Paolo, maar we vertrokken de
volgende ochtend gelijk naar onze eerste bestemming: de Iguaçu-watervallen. Deze
watervallen liggen nog midden in het oerwoud. Er is bewust gekozen om de
omgeving zoveel als mogelijk in de originele staat te laten of er weer in terug te
brengen. Daarbij hebben we dag van aankomst (2 november) gelijk gebruikt om de
Braziliaanse kant van de watervallen te bekijken.
Vanuit Brazilië heb je een mooi uitzicht
naar de voorkant van de watervallen
waarvan het grootste gedeelte zich aan
de Argentijnse kant bevindt. Van Brazilië
heeft de gids ons gebracht naar ons
hotel in Argentinië. Leuke anekdote
tussendoor is dat we bij de grens
aankwamen en er stonden maar 5 auto’s
voor ons, dus Hollands als we zijn,
dachten we dat we daar zo doorheen
zouden zijn. Niets was echter minder
waar. We deden er uiteindelijk meer dan
een uur over voordat we de grens over
waren. Alle auto’s worden gedegen gecontroleerd om smokkelen te voorkomen. De
gids vertelde ons dat het nu een erg rustige overgang was, want hij stond hier
normaal twee uur of langer.
De twee dagen daarop volgend hebben
we besteed om de veelal hogere
uitzichtpunten van de Argentijnse kant
van de watervallen te bekijken. Van te
voren krijg je er wel een indruk van hoe
groot die zijn, maar ik kan niet anders
zeggen dan dat de werkelijkheid vele
malen indrukwekkender is. Wat hier wel
aan heeft bijgedragen, was dat het de 2
weken voorafgaand aan ons bezoek veel
geregend had, waardoor zelfs de gids
zei dat hij niet vaak zoveel water naar beneden had zien komen als die keer. In
totaal schat ik dat er ongeveer 3 kilometer aan watervallen is en ook nog op
verschillende niveaus boven elkaar. Om overal te komen zijn mooie brede
wandelpaden aangelegd en om bij het verste punt te komen is zelfs een treintje
ingezet, maar er was ook een gedeelte waar je over modderpaden moest lopen
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en op moest passen dat je niet gestoken zou worden. Al met al een meer dan
geweldig begin van onze vakantie. Dit smaakte naar meer.
Vanaf de Iguaçu-watervallen vertrokken we naar Buenos Aires voor een tussenstop.
Op weg naar Peninsula Valdez. Voor de mensen die ons nog niet zo goed kennen,
zal ik uitleggen waarom dat een
tussenstop was. José en ik houden
beiden niet van steden tijdens onze
vakantie. Een collega gaf me
onlangs al de bijnaam ‘Rudolph de
betonontwijker’. Wij proberen dus
steden te vermijden of, als het niet
anders kan, daar wel naar toe te
gaan, maar dan zo kort als
mogelijk. Bij onze aankomst op het
vliegveld werden we opgewacht
door een gids die zorgde dat wij in
ons hotel aankwamen,
gewaarschuwd voor de onveilige
situatie daar. We kregen de dwingende waarschuwing geen fototoestel of mobiele
telefoons duidelijk zichtbaar bij ons te dragen. De kans dat we dan beroofd zouden
worden, was aanzienlijk. We hebben de middag van aankomst (5 november) dus
wel wat dingen gezien zoals het presidentiële paleis, maar de wijk Boca waar we
graag naar toe wilden, werd om ons veiligheidsredenen afgeraden en die hebben
we dus niet gedaan.
Volgende maand het vervolg van deze reis.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Leuke voorvallen uit het bouleleven gegrepen
Hier weer enige voorvallen uit het bouleleven gegrepen. Voorvallen die plaatsvinden
tijdens de bijeenkomsten op maandag of woensdag. Ik zal toch niet de enige zijn die
zulke dingen meemaakt. Misschien dat een ander ook een mooi voorval weet te
vertellen, het maakt ons clubblad nog leuker om te lezen. Ik zal zelf ook zeker alert
blijven.
Het gevaarlijke butje.
Echt meegemaakt….
Als een speler zich opmaakt om te schieten, dan wordt je door iedereen
gewaarschuwd om even een stapje opzij te doen. Terecht, je wilt niet zo’n zware
ijzeren boule tegen je been krijgen. Ik heb dat een keer gehad en daar heb je wel
een paar dagen flink last van.
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En er zijn op de club spelers die zo hard kunnen
schieten, dat een ernstige blessure zo opgelopen is als de
boule verkeerd terechtkomt.
Deze foto schetst dat het gevaar niet alleen van die zware
ijzeren boules komt. Ook het lichtere butje (cochonette,
bouchon, mikballetje, varkentje) kan behoorlijk aankomen.
Natuurlijk wil je na een hard schot dat butje bijvoorbeeld niet
tegen je hoofd krijgen. Maar ik maakte dus mee dat iemand
getroffen werd aan de edele delen, zoals op de foto te zien
is. En ik kan dus vertellen dat dat voor de eigenaar geen
pretje was. De foto is achteraf genomen, dat moge duidelijk
zijn, dat was enige tijd namelijk niet mogelijk na dat
vermaledijde schot.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Elfjes
Naast de trouwe makers van elfjes, Johan en Pauline, heeft zich een nieuwe
prijskandidaat aangemeld. Een ex-juwelier, in ruste dus en blijkbaar met tijd nu voor
creatieve zaken. Herman. Hij heeft een drietal elfjes gemaakt over het werk dat hij
jarenlang gedaan heeft. Ze zijn mooi en vooral realistisch geworden.
Uurwerkje
Pols, horloge
Vast met bandje
Geeft de tijd aan
Fantastisch

Klok
Tik-tak
Aan de muur
Valt op de grond
Krak

Rust
Geen zaak
Repareer nog wel…
klokken als men wil
Leuk

Johan stapte ook al af van de elfjes over boulen. Er zijn nog zoveel onderwerpen
die het verdienen om poëtisch verwoord te worden. Pauline vindt het boulen nog
steeds te leuk en wordt erdoor geïnspireerd tot weer een prachtig elfje.
Markt
Bedrijvigheid, bedoening
Kramen, koopwaren, kooplieden
Kijken, kiezen, keuren, kopen
Handel

Vissen
Hengel uitgelegd
Geen vis gevangen
Later in de kroeg
Visserslatijn

Woensdagmiddag
Gezellig spelen
Eén punt gescoord
Sint geeft een herkansing
Ongelooflijk
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Sinterklaas bij Amicale
Het is vrijdag 30 november.
Als je mee wil doen met het 2€ toernooi van Sinterklaas, moet je om 19.15 uur
aanwezig zijn en om half acht beginnen. Dat betekent vroeg eten en dan naar de
hal. Ik had Francis overgehaald om ook een keer mee te gaan. Eerst wilde ze niet,
maar later stemde ze toch toe.
Vóór de indeling vertelde Herman dat degene die vijfde zou worden, een stukje voor
de APropos moest schrijven. Ik besluit lekker vrijuit te spelen want een vijfde plaats
wordt het toch niet voor mij. En je raadt het al, het werd een gedeelde vijfde plaats,
na drie potjes boulen.
Het was een gezellige avond met veel deelnemers. De zwarte Pieten hadden de
tafel goed vol gezet met cadeaus, jammer dat alles weggegeven werd en uitgepakt
moest worden. Carla, hartelijk dank voor het vele werk.
Wanneer jullie dit lezen sta ik bij de warme kachel naar buiten te kijken
naar mijn kleinkinderen die sneeuwpoppen aan het maken zijn in Tsjechië.
Jan Haalboom

Een heerlijk avondje
Nee, ik ben geen vijfde geworden bij het Sint-husseltoernooi, dus ik hoef geen
stukje te schrijven, maar toch….
Wat was het een gezellige avond. Iedereen in de goede stemming; een tafel vol
verrassingen; drie wedstrijden die niet al te lang duurden, zodat het geen nachtwerk
werd en vooral niet te vergeten de drankjes, lekkernijen en bitterballen, verzorgd
door Carla.
En wat is het leuk om te ervaren, dat de familieleden die op zo’n avond meekomen
met onze leden, er zo langzamerhand echt helemaal bij zijn gaan horen. Ik heb ook
de indruk, dat zij zich echt thuis voelen en het heel gewoon vinden om mee te
spelen (en niet onverdienstelijk ook, als je kijkt wie er bij de eerste vijf eindigde!).
Ik vond het een heerlijk avondje en heb nog lang nagenoten.
Pauline
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Van de wedstrijdcommissie
Het openingstoernooi zit er weer aan te komen
De winter is eigenlijk nog maar net begonnen, en toch willen we het al weer hebben
over het openingstoernooi 2019.
Het openingstoernooi wordt dit jaar gehouden op maandag 25 maart.
Er zal weer volop gehusseld worden.
Opgeven kan middels de inschrijflijst die op het prikbord in de hal wordt
opgehangen.
Voor iedere speler is er een prijs.
De kosten voor deelname zijn € 2,-- per persoon.
Melden 19.00 uur en start van de 3 (hussel)wedstrijden is om 19.30 uur.
We maken er weer een gezellig avondje van en hopen dat er weer veel mensen
zullen zijn. In principe zal er buiten worden gespeeld, tenzij het weer dat niet toelaat.
Hou dus met de kleding hier rekening mee.
Zet het alvast in je agenda!

Openingstoernooi
25 maart 2019
Systeem: Hussel
Spelen om 19.30
Inschrijfgeld: €2,00
Inschrijven op lijst in hal
Minimaal 12 deelnemers
Niet voor introducees
Er wordt in principe buiten
gespeeld!!!
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Euro toernooien
Vrijdag 18 januari 2019
Vrijdag 1 maart 2019
Beide toernooien:
Speelvorm: Hussel
Inschrijfgeld: € 2,00 per persoon
Introducees zijn welkom
Systeem: 3 ronden
Prijzen: allemaal in natura
Melden om 19.15 uur
Spelen om 19.30 uur
Minimaal 12 personen
Inschrijven op formulier in de hal
Uiterlijk tot de maandag voor het toernooi
Jan Bannink Sportpark
Bavoortseweg 31 Leusden
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Wintertoernooi
Zondag 27 januari 2019
Speelvorm: Doubletten
Inschrijfgeld: € 7,00 per persoon
Toegankelijk voor: W/J licentiehouders
Er kunnen maximaal 20 teams inschrijven
Systeem: voorronden – poules
Prijzen: allemaal in natura
Melden om 9.30 uur
Spelen om 10.00 uur
Inschrijven via Ontip.
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Voorjaarstoernooi
Zondag 31 maart 2019
Speelvorm: Doubletten
Inschrijfgeld: € 7,00 per persoon
Toegankelijk voor: W/J licentiehouders
Er kunnen maximaal 20 teams inschrijven
Systeem: voorronden – poules
Prijzen: allemaal in natura
Melden om 9.30 uur
Spelen om 10.00 uur
Inschrijven via Ontip.
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Bezetting accommodatie
Naast de reeds door de vereniging gereserveerde tijdstippen van maandagavond en
de goedlopende woensdagmiddag, is onze accommodatie op de volgende dagen
ook in gebruik. Altijd leuk om eens naar een wedstrijd te komen kijken. Voor veel
van de nieuwere leden kan dit erg leerzaam zijn.
Datum
26 januari

Wat

Tijdstip melden / aanvang

gastboulen

Flyers
Van de volgende toernooien zijn de data bekend en zo snel als mogelijk zullen de
aankondigingen op het publicatiebord opgehangen worden. Of kijk op de
WWWebsites van verenigingen als je naar hun toernooien wilt gaan.
13 januari
20 januari
20 januari
26 januari
26 januari

Retro Triplette Cyclus PC De Gooiers Nieuw-Loosdrecht
Lekker Binnen Boulen toernooi
Petanque Vereniging Gouda
Kwintetten toernooi
Petangeske
Bergen op Zoom
Fresto Boerenkooltoernooi Les Sabots
Veenendaal
Nieuwjaarstoernooi regionaal
De Nijeboulers Nijkerk

Voor een overzicht van alle georganiseerde toernooien in de nabije toekomst
verwijzen we naar de informatie op de site van de NJBB, de sites van de
verenigingen en op onderstaande site van OnTip.
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Eindstand hussel december 2018

Slimen Ben Ahmed
Rudolph de Groot
Patrick Hogenes
Joop de Wilde
Henk Renkers
Henk Boer
Jeroen Brinks
Bauke Bokhorst
Marian Vreeswijk
Peep Vreeswijk
Arno Wildeman
Fred Schaap
Jan Haalboom
Roelof de Groot
Gerrit den Besten
Tijmen de Kruijff
Bert Timmerman
Carla de Wilde
Pauline Bisschops
Arie van Baalen
Eliza de Neef
Joyce Bokhorst
Bertus Danen
Bart Berens
Hans Hijne
Evert van Urk
Herman Kok
Karel Termaaten
Hans de Smit
Mark Vis
Anoesjka Vendeville

gespeeld winst verlies saldo
6
5
1
24
6
5
1
22
6
4
2
16
6
4
2
15
6
4
2
13
6
4
2
11
6
4
2
6
4
3
1
20
4
3
1
14
6
3
3
11
4
3
1
8
6
3
3
8
4
3
1
7
6
3
3
2
6
3
3
-4
6
3
3
-5
3
2
1
1
6
2
4
-1
6
2
4
-16
2
1
1
2
2
1
1
2
1
1
0
1
2
1
1
1
4
1
3
-13
4
1
3
-13
4
1
3
-19
6
1
5
-19
6
1
5
-42
2
0
2
-9
2
0
2
-12
6
0
6
-33
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Verjaardagskalender
januari
21 Lydia Stroebel
21 Arno Wildeman
31 Tijmen de Kruijff

Husselleidersrooster
7 januari Nieuwjaarsreceptie
14 januari Herman Kok
21 januari Karel Termaaten
28 januari Peep Vreeswijk
4 februari Carla de Wilde
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