februari 2019

Barbezetting
maandag 4 februari 2019

clubavond

???

Pauline

woensdag 6 februari 2019

clubmiddag

???

Fred/Egbert

donderdag 7 februari 2019

WDC

???

Carla

maandag 11 februari 2019

clubavond

???

Arno

woensdag 13 februari 2019

clubmiddag

???

Piet/Hans dS

zaterdag 16 februari 2019

NPC

12

Peep

maandag 18 februari 2019

clubavond

???

Roelof

woensdag 20 februari 2019

clubmiddag

???

Tijmen/Gerrit

donderdag 21 februari 2019

WDC

???

Carla

zaterdag 23 februari 2019

NPC

24

Fred

maandag 25 februari 2019

clubavond

???

Evert

woensdag 27 februari 2019

clubmiddag

???

Elly/Hans F

woensdag 27 februari 2019

WoDoCo

40

Herman/Carla

maandag 4 maart 2019

clubavond

???

Joyce

woensdag 6 maart 2019

clubmiddag

???

Rob/Henk R

zaterdag 9 maart 2019

NPC

24

Peep & ?????

maandag 11 maart 2019

clubavond

???

Chantal

woensdag 13 maart 2019

clubmiddag

???

Marian/Peep

maandag 18 maart 2019

clubavond

???

Carla

woensdag 20 maart 2019

clubmiddag

???

Kees/Ada

zaterdag 23 maart 2019

NPC

12

Fred

maandag 25 maart 2019

Clubavond

???

Slimen

woensdag 27 maart 2019

clubmiddag

???

Chris/Ursula

zondag 31 maart 2019

Voorjaars Toernooi

40

Carla

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

RuVis

Visspeciaalzaak

’t Plein 37, Leusden
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Clubblad

27e JAARGANG Nr. 2, februari 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) 27 februari
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 en Anoesjka Vendeville.
De arbitragecommissie bestaat uit <<vacature>> 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
De eerste maand van het nieuwe jaar is al weer voorbij.
Deze maand is het bestuur vooral bezig geweest met de uitdagingen waar we de
afgelopen tijd mee geconfronteerd zijn. Zo hebben we natuurlijk ons ledenaantal,
maar ook de bezetting binnen het bestuur nu er een aantal bestuursleden
vertrekken. Tegelijk hebben we ook een aantal uitdagingen met commissieleden.
Over dit alles zal het bestuur verder met jullie praten tijdens de jaarvergadering op
25 februari. Het gaat dan niet alleen om de huidige situatie, maar we gaan het over
de nabije toekomst hebben. Al met al belangrijk genoeg om allemaal te komen.
Verder hebben we in januari een euro-toernooi georganiseerd en ook nog een
extern toernooi. Voeg daar ook nog eens het gastboulen aan toe, dan kan wel
gezegd worden dan januari best weer een goede maand was voor ons. Daar
kunnen we er uiteraard niet genoeg van hebben.
Namens het bestuur,
Rudolph
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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
In dit nummer van de APropos komen we een vervolg tegen van de reis van onze
voorzitter met prachtige foto’s erbij.
Het is het laatste nummer waarin we kunnen genieten van de bedenksels van onze
creatieve leden, die weer een paar elfjes hebben bedacht. De jury gaat in beraad
om de prijswinnaars te vinden.
Dit keer hebben we Bertus Danen bereid gevonden voor de tien vragen. Zo komt
ieder lid een keer aan de beurt.
Natuurlijk is er een bijdrage van Pauline met een prachtig stichtelijk verhaal.
De competities naderen hun einde, hoe doen onze teams het in de WDC en NPC?
Dan nog een klein verhaaltje in de rubriek ‘leuke voorvallen’. Er zijn er genoeg als je
een beetje oplet. Ze moeten alleen even vastgelegd, iedereen kan het.
Misschien in ons volgende nummer????

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
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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 …..
1. Wie ben je?
Ik ben Bertus Danen, gehuwd met Jannie en
we hebben drie zonen, drie schoondochters
en negen kleinkinderen. Mijn beroep was
eerst timmerman en later aannemer.

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

2. Hoe lang ben je al lid van Amicale de Pétanque?
Dit is mijn tweede periode bij Amicale, in totaal denk ik ongeveer acht jaar.
3. Wat is voor jou de belangrijkste reden om lid te worden en/of te blijven?
Voor mij is Amicale een fijne gezellige club, maar een beetje fanatieker in het
spel zou niet verkeerd zijn.
4. Wat vind je het meest aantrekkelijk aan het spel?
Heel belangrijk is de samenstelling van het team, daarmee bedoel ik de
omgang met elkaar en de capaciteit van het team, bijvoorbeeld één plaatser
en twee tireurs. Is dat in orde, dan komen de prestaties vanzelf.
5. Hoe vaak speel/oefen je?
Maximaal één keer per week.
6. Doe je mee met competities, of zou je daar graag aan mee doen?
Ik speel de Wodoco en de zaterdagcompetitie met het derde team.
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 doe weIinig of vrijwel niets voor de club.
8. Wat mis je nog bij Amicale?
Echt missen doe ik niets bij de club, misschien zou er
iets meer variatie kunnen zijn op de maandagavond.
9. Welke andere hobby’s heb je nog meer?
Tennissen, puzzelen en er op uit met de camper.
10. Zijn er nog andere dingen die jou betreffen, die goed zouden zijn voor de
andere leden om te weten?
Ik vind mezelf eigenlijk helemaal niet belangrijk.
De volgende die de vragen gaat beantwoorden, is Tijmen.
15
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De rode 2
Vrijdag 18 januari was het eerste eurotoernooi van 2019.
Vanaf zeven uur kwamen de boulers binnen druppelen tot er een mooi totaal van 25
spelers was.
Maar ja...... dat houdt ook in "de rode 2".
Degene die dit nummer uit het befaamde husselzakje trekt, moet een triplette spelen
in plaats van de doublette en dan mis je automatisch de vaak zo zeer belangrijke
derde bal. Joop bofte deze keer, geen enkele maal trok hij de rode 2. Minder
gelukkig waren deze Anja, Pascale, Tijmen, Arno, Gerrit, Ingrid, Eliza, Jan en Lya.
De verdeling tussen de dames en heren was bijna evenredig: 13 mannen tegen 12
vrouwen. Maar hierbij moet wel vermeld worden dat er 9 dames als introducé
aanwezig waren.
Na de mededeling van Herman dat nummer dertien deze keer een stukje moest
schrijven, kon het spel / de sport beginnen.
Het geluid van de wegschietende boules en soms ook het butje erbij was door de
hele hal te horen. Af en toe klonk er ook een oerkreet als het ging zoals men
gehoopt had. Er werd zeer genoeglijk gespeeld en de introducés deden heel goed
hun best. De tussen de mènes door rondgedeelde bitterballen smaakten uitstekend.
Carla had de prijzentafel weer voorzien van zeer diverse artikelen.
Jeroen mocht als eerste zijn keus maken en Jan had de 25e prijs (sommigen
noemen dit de poedelprijs).
Het was weer een zeer genoeglijke avond en iedereen was blij dat hij niet als
dertiende was geëindigd.
nr. 13
Ankie Kok

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

LET OP !
25 februari hebben we onze
jaarvergadering.
Een vergadering waarin
belangrijke beslissingen moeten
worden genomen, in het belang
van onze vereniging.
KOM ALLEMAAL !
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*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
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De twee kampioenen van
de maandagavondhussel
in 2018.
Henk was de beste man,
Carla de beste vrouw.
Beiden van harte
gefeliciteerd!

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Elfjes
We zijn al weer toe aan de laatste elfjes. De laatste kans om in aanmerking te
komen voor één van de overheerlijke flessen wijn uitgeloofd door Johan voor de drie
beste, mooiste, aangrijpendste, grappigste elfjes. Het is ook genoeg geweest. Er
zijn buiten de elfjes van Johan (5) zelf zes leden geweest die moeite hebben
gedaan om een of meer elfjes te vervaardigen.
Henk R. (6) begon met elfjes waarin een raadsel was verborgen. Er moest geraden
worden welk lid van Amicale bedoeld werd. Helaas zijn er geen mensen geweest
die de moeite hebben genomen om te raden!!??. Buiten dat heeft Henk ook nog wat
leuke probeersels bedacht, net als Peep (2) en Joop (1), die op de alternatieve
elfjestoer gingen. Marian (6) heeft echt hoofdbrekers gehad en gemaakt. Zij klaagde
dat ze maar niet van de elfjes afkwam. Pauline (5) hoef je maar één kans te geven
en ze komt met de mooiste creaties. Tot slot Herman (3), die bezig is geweest het
afscheid van zijn werk in elfjes te verwerken. We nemen nog de laatste, zeer
toepasselijke elfjes van Marian op en maken dan in de volgende APropos de
prijswinnaars bekend.
Alweer
Een jaar
Razend snel voorbij
Het nieuwe jaar biedt
Mogelijkheden

Ontspannen
Is het
Nieuwe woord voor
Niet alles meer kunnen
Onthouden

19

Drie
Flessen wijn
Zijn te winnen
Met het beste elfje
Wie??

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
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In het AD gevonden door Pauline
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Competities NPC en WDC
WDC
De Winter Doublette Competitie op donderdag begint langzamerhand naar het
einde te lopen. Er zijn al zeven speelavonden geweest, 21 wedstrijden. De eerste
avond was dus ook de eerste van het nieuwe jaar en de eerste van de tweede helft
van de competitie. Dat betekende dat onze teams weer tegen elkaar moesten
spelen. Voor team 1 was dat geen probleem. Afgetekend stevent dit team af op de
titel en ook ons eigen team 4 moest er dus flink aan geloven. Gelukkig wist team 4
zich zeer goed te herstellen door de andere twee partijen winnend af te sluiten. Ook
de tweede avond werden Bauke en Rudolph niet verslagen. Zij kunnen iedere
avond aardig vroeg naar huis, want de overwinningen zijn ook niet de minste.
Herman en Henk speelden de tweede avond minder maar sloten toch met één
winstpartij de avond af. Zij staan heel behoorlijk midden op de ranglijst.
De andere derby gaf een uitslag die onverwacht de kant op ging van team 4. Team
4 won van team 2 met 13-5. (000, dat moet natuurlijk met grote en vette letters). Bij
tennis moet je een break altijd in de volgende game bevestigen. Dat geldt ook voor
team 4. Helaas was dat niet het geval, de andere twee partijen werden door Henk
en Hans verloren. Joop en Slimen wisten er die avond nog wel een partij uit te
slepen. De tweede avond verloor team 4 helaas alle drie de wedstrijden zodat ze
nog steeds op de een na laatste plaats staan. Toch is er nog zeker kans om zich te
handhaven. Team 2 won die avond 2 partijen en doet nog mee voor de titel.
NPC
De Nationale Pétanque Competitie had deze maand januari twee afleveringen.
Team 1 kan kiezen uit wel twaalf spelers en is op papier in staat om een sterk team
op te stellen, of een minder sterk team. Dat blijkt dus niet altijd op te gaan. Tegen
Randenbroek 2 kwam toch echt een sterke samenstelling op de baan. Het lukte
echter niet om de volle winst eruit te slepen, het werd 4-4. Jammer, want zo werd de
achterstand op nummer 1, de Taxateurs, weer iets groter. Wel moet gezegd dat het
niet gemakkelijk spelen is in het honk van Randenbroek. De vele palen die de
banen afbakenen, kunnen een vrije blik op het butje soms wreed verstoren en daar
werd door de tegenstander dan ook gebruik van gemaakt. De sfeer was niet
optimaal.
Een ‘minder’ sterk team kwam in touw tegen Boulamis 2, waartegen in de eerste
helft gelijk was gespeeld. Dit was een thuiswedstrijd en dat hielp. Ons team was
duidelijk beter opgewassen tegen de grilligheid van de banen, zodat er soms
onverwacht grote uitslagen te zien waren. Dat resulteerde uiteindelijk zelfs in een
winst van 5-3. Het eerste team staat tweede achter de Taxateurs, die zelfs een keer
verloren. Wie weet is er nog een kans als we onze ‘sterkste’ opstelling naar de
Taxateurs sturen.
Voor de uitslagen van ons tweede team laat ik weer onze eigen verslaggever Peep
aan het woord.
22

We hadden van de tot dan toe gespeelde wedstrijden er drie gelijkgespeeld en
drie verloren, dus het werd tijd voor een succesje. We bungelden op de laatste
plaats in onze poule, en dat voelde niet goed. We moesten naar Tiel, naar De
Teerling. Een hele rit, die we volledig gebruikten om ons op te laden voor de
komende krachtmeting. Dat zou het wel worden, dachten we, omdat zij op de
eerste plaats stonden. Na de eerste ronde was het 2-1 voor ons, na de tweede
ronde 3-2, en we maakten het af in de derde ronde door er twee te winnen.
Einduitslag: 5-3 voor ons! Daar was het succesje! De Teerling was geworpen
en gevloerd. De spanning werd ook in Nieuwegein gevoeld. PVN stond op de
tweede plaats in de poule en ze zouden eerste kunnen worden als wij van De
Teerling wonnen. De dag na de wedstrijd kon een PVN’er het niet meer
uithouden en zij belde onze teamcaptain om half elf ’s avonds op om te horen
wat de uitslag was. Na de mededeling dat het snor zat, konden ze daar lekker
slapen. Maar wij Amicalers zijn er natuurlijk erg op gebrand om PVN bij onze
volgende ontmoeting (23 maart) een *je te laten ruiken!
De tweede helft van de competitie begint, we komen dezelfden tegen als in de
eerste helft. Cercle dus weer.
De vorige keer was het een gelijkspel. Met een beetje doping moesten we er
nu toch wel winst uit zien te halen. Dat bleek zo na de eerste ronde: 2-1 voor
ons, en na de tweede ronde 4-1. We gingen alvast op rozen zitten. Van de
drie partijen in de derde ronde moesten we er toch wel één kunnen winnen, en
dat betekende de dagwinst.
Maar wat gebeurde? De doping bleek uitgewerkt en we verloren ze alle drie!
Weer een gelijkspel als eindresultaat. Cercle blij want dat hadden ze niet meer
verwacht, en wij toch wel een beetje teleurgesteld. Maar toen bleek onze
geweldige veerkracht: we zetten ons er vrolijk overheen en gingen opgewekt
naar huis, ons verheugend op de wedstrijd tegen Mazijk, over twee weken.
Team 2 staat nu op plaats zeven met een gewonnen partij, vier gelijke spelen en
één verloren wedstrijd.
Van team 3 heb ik helaas niet het laatste verslagje mogen ontvangen. De uitslag
heb ik van de site gehaald. Een prachtige uitslag overigens, 5-3 winst tegen de
Teerling 5. Dat mocht ook wel na het debacle tegen Montferland 1. Na die wedstrijd
klonken de geluiden echt teleurgesteld en zelfs verongelijkt. ‘Hoe kunnen ze ons
laten spelen tegen zulke sterke tegenstanders! Die horen in een andere divisie
thuis. Dat is niet leuk spelen.’
Gelukkig zijn er ook minder sterke tegenstanders, met als resultaat dat team 3 op de
zesde plaats staat met twee gewonnen wedstrijden, één gelijk en vijf verlies.
Hans Hijne
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Rondreis Brazilië – Argentinië – Chili
(Vervolg)
Peninsula Valdez
Op 6 november kwamen we aan op het vliegveld van Trelew en moesten
vervolgens met de huurauto ongeveer 100 km rijden naar Puerto Pyramides op het
schiereiland Peninsula Valdez. We hadden dit eiland uitgezocht omdat het bekend
stond om zijn dieren en dan met name de walvissen die hier hun kalfjes
grootbrengen. Zo waren er in de zee voor de kust walvissen, orka’s, zeehonden,
zeeleeuwen, zeeolifanten, dolfijnen etc. en op het land o.a. lama’s, en iets wat er
grofweg uitzag als een struisvogel maar dan een fractie kleiner, en natuurlijk
pinguïns. Naar het eiland toe waren er goede wegen, maar op het eiland ging de
verharde weg over in een onverharde weg en moest het tempo dus wat omlaag. In
Puerto Pyramides zaten we in een hotel dat direct uitkeek over het water en al snel
zagen we in de verte op zee de walvissen springen. We zochten een beschut plekje
en hebben zo een tijd lang daar naar gekeken in de wetenschap dat we de dag erna
het water op zouden gaan om daartussen te varen. De volgende morgen
(7 november) ontbeten we met, vanuit het restaurant, uitzicht over het water en de
walvissen die nu wat dichterbij waren dan de vorige avond. Snel boekten we de
boot, maar we konden helaas niet voor 14 uur. Om die reden zijn we daarvoor eerst
maar met de auto naar het zuidelijkste punt van het eiland gegaan (Punta Delgada)
gegaan. Buiten een mooie vuurtoren waren daar ook talloze zeeolifanten e.d. en we
konden daar van het uitzicht genieten. Vervolgens snel weer terug om op tijd te zijn
voor de boottrip. We gingen met een relatief kleine boot waar ongeveer 40 mensen
op konden, het water op en vertrokken met grote snelheid richting de reeds
springende walvissen. Het was een ongelofelijke belevenis om daar tussen die
walvissen door te varen en er soms zelfs op aanraakafstand langs te varen. Er
waren meerdere moederwalvissen van ongeveer 12 a 13 meter groot en de kalfjes
die ze bij zich hadden, waren een meter of 6 groot. Al met al is het de vraag of het
nog terecht is om hier over kalfjes te
praten. Tussen de walvissen door
hebben we daar ook nog dolfijnen
en zeehondjes gezien. Volgens de
gids was dat heel apart, want soms
hebben ze wel een week nodig om
alle drie de soorten tegen te komen.
Gaandeweg de tocht begon het
echter steeds harder te waaien, dus
met een halve storm moesten we
terugvaren. We bleken uiteindelijk
ook de laatste tocht van die dag
meegemaakt te hebben, en hadden
dus enorm veel geluk want het
varen tussen de walvissen stond al heel lang op ons verlanglijstje.
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Punta Tombo
Op 8 november vertrokken we in de ochtend, na nog éénmaal een ontbijt met
uitzicht over de walvissen, voor een rit van ongeveer 280 km richting Punta Tombo.
Dit is een locatie die bekend is vanwege de grootste kolonie van pinguïns buiten de
zuidpool. Daar aangekomen bleek dat de vrouwtjes op de nesten zaten om de
eieren uit te broeden. Alle vrouwtjes pinguïns ligt altijd twee eieren (nooit meer en
nooit minder). We zagen tienduizenden en misschien wel honderdduizenden nesten
overal verspreid. Het totaalgebied is ongeveer 3 km lang en voor zover je kon zien,
waren overal gaten in de
grond waar de nesten in
gemaakt waren. De
looppaden waren keurig
aangelegd en de nesten
begonnen al binnen een
meter van het pad. Het was
echt mooi om die dieren op
raakafstand te zien. Hun
verenkleed glimt zo mooi en
als je ze zo ziet, dan is het net
alsof je naar een natuurfilm zit
te kijken.
Nadat we hiervan genoten
hadden, vertrokken we weer
met de auto naar Trelew want
daarvandaan zouden we de dag daarna richting Ushuaia vliegen.
Ushuaia
In de ochtend van 9 november kwamen we in Ushuaia aan (meest zuidelijke stad ter
wereld) en daar hadden we voor de middag een bevertocht geregeld. Omdat José
zich niet helemaal lekker voelde, hebben we die echter geannuleerd en zijn we wat
rustig door de stad gelopen en hebben daarna lekker kalm aan gedaan.
Het eiland waar Ushuaia op ligt, is in de laatste ijstijd losgekomen van het continent.
Juist daardoor zijn er nauwelijks dieren meegekomen. Ook nu zijn er nog vrijwel
geen dieren. Volgens mij zijn die er niet omdat er geen insecten zijn, en ook geen
roofdieren omdat er geen prooidieren
zijn. Hier en daar loopt een verdwaalde
koe of een wild paard, maar daar blijft
het wel bij.
Op 10 november hadden we een
kanotocht geregeld naar Harberton en
Gable Island. We vertrokken met een
bus voor een rit van ongeveer 1,5 uur
om in een totaal afgelegen gebied aan
te komen. Hier leefden geen mensen
en waren er ook geen auto’s,
vliegtuigen of wat er verder dan ook
geluid maakt. Toen we met 8 personen
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vertrokken in de kano, was het de start van een tocht door wederom een heel
bijzondere omgeving. Op een bepaald moment vroeg de gids of we wilden stoppen
met roeien. Toen we dat deden, ontdekten we dat stilte daar een heel andere
betekenis kreeg. Er was werkelijk geen enkel geluid waarneembaar (we waren op
dat moment net iets uit de wind). Dat was voor mij in ieder geval iets geheel nieuws.
Geen vliegtuigen, geen auto’s, geen mensen, geen dieren, gewoon helemaal niets
wat geluid maakt. We hebben vervolgens een stop gemaakt bij een hutje (paar
balkjes met een golfplaten dak). Daar kregen we een overheerlijke maaltijd
aangeboden die de meegereisde kok voor ons klaarmaakte. De hut lag iets op een
heuvel met uitzicht over een meer met bergen met sneeuw op de achtergrond. We
waren beiden van mening dat we daar zo hadden kunnen blijven zitten, maar we
moesten verder voor een wandeling dwars over het eiland (2 uur) waar we met een
boot opgehaald werden en teruggingen naar Ushuaia.
We hadden voor 11 november een off-road-jeeptocht geregeld. De route ging langs
het langste zoetwatermeer in de wereld en was weer heel anders dan wat we tot nu
toe hadden meegemaakt. Over paden met grote en vooral diepe geulen, grote
keien, boomstammen, diepe plassen etc. trokken we steeds verder. Het was daarbij
uitermate van belang om je in de auto goed vast te houden, want je werd behoorlijk
heen en weer geslingerd. Het uitzicht gedurende de hele tocht was met het water en
de bergen met sneeuw
precies wat we wilden.
Nadat we een paar
stops hadden gehad,
kwamen we ook hier bij
een hutje aan en we
kregen ook hier een
heerlijk maaltijd
aangeboden. Na die
maaltijd gingen we
gelukkig over een iets
betere weg terug naar
de doorgaande weg om
weer terug te gaan naar
Ushuaia. Vanwaar we
de dag daarna zouden
gaan vliegen naar El
Calafate.
Volgende maand het vervolg van deze reis.
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Leuke voorvallen uit het bouleleven gegrepen
Hier weer een van de 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 (Hans)
zal zelf ook zeker alert blijven.
Het foute rolmaatje.
Dit is een uniek rolmaatje. Op het eerste gezicht zie
je niets vreemds, een gewoon maatje. Maar ik weet
dat er iets mee aan de hand is. En de eigenaar van
het maatje ook. Op het eind van het lint zie je een
ijzeren stukje. En het stukje van dit rolmaatje is
flexibel. Het heeft minstens twee millimeter speling.
Dat kan heel handig zijn als boules zo dicht bij
elkaar liggen dat twee millimeter de doorslag geeft.
De eigenaar loopt er dan ook aardig mee te koop.
En eerlijk gezegd, hij maakt er geen geheim van en
vertelt het in de meeste gevallen heel eerlijk aan de
tegenstander. Maar in het begin… toen ik het nog
niet wist….. heb ik toch echt partijen van hem
verloren waarvan ik nu denk……

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
De flyer
De APropos komt uit. Het wordt weer eens tijd om het bestaan van onze flyer te
vermelden. Al een tijd lang geleden heb ik aangekondigd dat we een goed middel
hebben om onze vereniging onder de aandacht te brengen: de flyer.
Er is een mooie flyer ontwikkeld waarmee we reclame kunnen maken voor Amicale
de Petanque. Overal moet eigenlijk een flyer komen te hangen: in winkels,
buurthuizen, op scholen en andere openbare gebouwen, restaurants en hotels,
eetgelegenheden en cafés.
Ook buiten kunnen ze opgehangen worden, beschermd tegen weer en wind. Voor
bomen en hekken, deuren en ramen hebben we speciale geplastificeerde
exemplaren.
In de kantine onder het publicatiebord liggen genoeg exemplaren om mee te
nemen.
Ieder lid mag ze afpakken, moet ze afpakken om reclame te maken voor onze club,
zodat ons ledenaantal weer gaat groeien.
Dat is de eerste doelstelling van de pr-commissie. We gaan ervoor.
Hans Hijne (PR)
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Heb je zin om te Jeu de Boulen?
Kom dan eens langs bij Amicale de Pétanque in Leusden.
Wij hebben een prachtige accommodatie om bij goed weer op het Jan Bannink
Sportpark te spelen, aan het begin van de Bavoortseweg, rustiek gelegen aan een
mooie vijver.
Bij slecht weer kunnen we terecht in onze grote boules-hal.

Je bent welkom op maandagavond vanaf 19.30 uur.
Zo ook op woensdagmiddag vanaf 13.15 uur.
Vergeet dan niet onderstaande coupon mee te nemen.

Verder kun je ons bereiken op: secretaris@amicaledepetanque.nl
Of via de website: www.amicaledepetanque.nl
Adres: Jan Bannink Sportpark, Bavoortseweg 31, 3833BM Leusden,
achter Fort 33 (vroeger de IJsbreker)

-----------------------------Coupon voor vier keer gratis Jeu de Boulen bij Amicale de Pétanque
1e keer

2e keer

3e keer

4e keer
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Liefdevolle aanraking
Lang geleden leefde er in India een jonge vrouw, samen met haar man en haar
schoonmoeder in één huis. De oude vrouw deed niets anders dan de hele dag
kibbelen en klagen over alles en iedereen.
Na een paar jaar brak er een moment aan, waarop de schoondochter het niet langer
uithield en het gevoel kreeg dat ze gek zou worden. Ze wist dat ze er niet met haar
man over kon praten en in haar wanhoop bedacht ze zelf een plan om van haar
schoonmoeder af te komen.
Ze ging in het geheim naar een medicijnman en vroeg om een drankje waar haar
schoonmoeder langzaam maar zeker aan zou sterven.
De wijze man gaf haar een kruidenmengsel, waarmee ze ’s avonds haar
schoonmoeders voeten moest masseren en verzekerde haar dat de oude vrouw na
een paar maanden op mysterieuze wijze en zonder pijn zou overlijden. Verheugd
over het vooruitzicht dat ze van deze vloek in haar leven verlost zou worden, keerde
de jonge vrouw naar huis terug.
Vanaf die dag masseerde ze iedere avond plichtsgetrouw de voeten van de oude
vrouw, onder het voorwendsel dat die dan beter zou slapen.
Naarmate de weken verstreken, begon de oude vrouw steeds minder te klagen en
af en toe glimlachte ze zelfs! De schoondochter dacht dat het gif begon te werken
en ging opgewekt door met de uitvoering van haar plan. Na twee maanden leek de
vrouw een complete gedaanteverandering te hebben ondergaan. Ze had altijd
goede zin en het was fijn om bij haar te zijn. De jonge vrouw merkte dat ze zelfs van
haar schoonmoeder begon te houden, zó veel zelfs dat ze spijt begon te krijgen van
wat ze aan het doen was.
Op een ochtend werd ze vol wroeging wakker. Ze haastte zich naar de medicijnman
en smeekte hem om een middel dat de werking van het vergif ongedaan kon
maken. Met een veelbetekenend glimlachje om zijn lippen vertelde hij haar dat de
kruiden waar ze de voeten van de oude vrouw mee had gemasseerd, helemaal
geen giftige stoffen bevatten, ze roken lekker, maar dat was dan ook alles.
‘Dat je schoonmoeder zo ongelooflijk veranderd is, komt gewoon doordat jij haar
aangeraakt hebt!
(Uit:
‘Dansend tussen vreugde en verdriet’
van Mansukh Patel en Rita Goswami)

Gevonden door Pauline
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Van de wedstrijdcommissie
WODOCO tussenstand na 23 januari
plaats team spelers
1
14 Will Rademakers + Arnold van der Loo
2
17 Jan Kuiper + Ton Jetten
Marian Vreeswijk + Henk Boer
3
2
Joop de Wilde + Bertus Danen
4
7
5
11 Tiny Ham + Slimen Ben Ahmed
6
20 Piet Boddeman + Willem Verboom
7
10 Koen Verf + Paul Dijkstra
8
19 Carla de Wilde + Joop van Kersbergen
9
12 Ans Maes + Frank Maes
Will Vendeville + Cees Vendeville
10
5
Fred Schaap + Karel Termaaten
11
9
Lydia Stroebel + Peep Vreeswijk
12
6
Timo Kraak + Anja Engelbert
13
8
14
16 Dolly Wijnbelt + Arie Wijnbelt
Riet Bremer + Max Bremer
15
3
16
15 Bart Berens + Henk Renkers
17
18 Cor van den Heuvel + Annemieke van der Vorst
Herman Kok + Harry Wolters
18
1
Elly van den Heuvel + Eliza de Neef
19
4
20
13 Patrick Hogenes + Tijmen de Kruijff

G W S
11 11 83
11 8 51
11 8 29
11 8 27
11 7 39
11 7 29
11 7 18
11 7 14
11 7 11
11 6 -6
11 6 -9
11 5
0
11 5
0
11 5 -11
11 4 -15
11 3 -28
11 3 -46
11 2 -58
11 1 -52
11 0 -76

Hussel januari
2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Slimen Ben Ahmed
Herman Kok
Peep Vreeswijk
Joop de Wilde
Carla de Wilde
Bert Timmerman
Marian Vreeswijk
Jan Haalboom
Fred Schaap
Gerrit den Besten
Pauline Bisschops
Henk Boer
Jeroen Brinks
Arie van Baalen

G
6
5
6
6
6
6
6
4
6
6
6
6
6
4

W
6
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2

V
0
0
1
2
2
2
2
1
3
3
3
3
4
2

S
55
22
16
24
13
7
6
22
13
9
6
-7
6
5

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

30

G
Henk Renkers
4
Eliza de Neef
3
Evert van Urk
4
Roelof de Groot
6
Rudolph de Groot 4
Bauke Bokhorst
2
Hans Hijne
4
Bart Berens
4
Tijmen de Kruijff
4
Patrick Hogenes
6
Karel Termaaten
6
Bertus Danen
2
Anoesjka Vendeville 5

W
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0

V
2
1
2
4
2
1
3
3
3
5
5
2
5

S
5
-6
-9
-11
-18
1
-10
-11
-17
-27
-37
-17
-36

Openingstoernooi

25 maart 2019
Spelen om 19.30

Inschrijfgeld: €2,00
Inschrijven op lijst in hal
Minimaal 12 deelnemers
Niet voor introducees
Er wordt in principe buiten gespeeld

Eurotoernooi

Vrijdag 8 maart 2019

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

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
Jan Bannink Sportpark
Bavoortseweg 31 Leusden
Inschrijven via Ontip
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gezellige bar

enthousiast
publiek
vertrouwde
wedstrijdleiding
wedstrijdleiding

1e plaats verliezersronde B

3e plaats winnaars A

1e plaats C

1e plaats winnaars B

27 januari
Het Wintertoernooi
was een groot
succes. Een
helemaal bezette
hal, sterk
deelnemersveld,
gezellige sfeer,
oude bekenden,
geboeid publiek.
1e plaats verliezersronde A
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Vragen over de 2euro- en slot-/openingstoernooien
Het is ons ter ore gekomen, dat sommige leden niet op dit soort toernooien
komen.
Reden is veelal, dat er te lang gespeeld wordt, hetgeen voor sommige leden te
vermoeiend is, of dat ‘t te laat wordt.
De wedstrijdcommissie verwacht van u niet, dat u alleen mag komen als u alle
3 partijen meespeelt.
Ook al wilt u maar één of twee partijen meespelen: u bent van harte welkom.
Graag zien we ook u op deze toernooien meespelen, waarbij u ook leden
tegenkomt die op uw reguliere speeldag niet spelen.
Het eerstvolgende 2€-toernooi is op 8 maart.
Melden graag voor 19.15 uur als u vanaf 19.30 uur wilt meespelen. Later mag
natuurlijk ook, maar dan speelt u vanaf de tweede ronde mee.
Ik verwacht hiermee de onduidelijkheden te hebben weggenomen.
Met vriendelijke groet,
Herman Kok, coördinator interne toernooien

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.
9 februari
10 februari
2 maart

Krokus Toernooi
Les Boules Fleuries
Krokus Toernooi
Petanqueclub
Doubletten Snerttoernooi
Les Taxateurs

Lisse
Doetinchem
Culemborg

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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Eurotoernooi 18 januari 2019

1e
ronde
uitslag

2e
ronde
uitslag

3e
ronde
uitslag

winst saldo

1 Jeroen Brinks

13

2 1 11 13 1 1 12 13 11 1

2

3

25

2 Henk Renkers

13

3 1 10 13 1 1 12 13 11 1

2

3

24

3 Marja Boer

13

2 1 11 13 6 1

7

13 9 1

4

3

22

4 Herman Kok

13

5 1

13 10 1

3

13 3 1 10

3

21

5 Slimen Ben Ahmed

13

3 1 10 13 6 1

7

13 9 1

4

3

21

6 Gerrit den Besten

13

8 1

5

13 9 1

4

13 11 1

2

3

11

7 Ingrid de Groot

13

5 1

8

13 9 1

4

11 13 0 -2

2

10

8 Carla de Wilde

13

3 1 10

8 13 0

-5 13 11 1

2

2

7

9 Henk Boer

13

9 1

9 13 0

-4 13 10 1

3

2

3

10 Peep Vreeswijk

8

13 0 -5 13 8 1

5

13 10 1

3

2

3

11 Anja Ben Ahmed

3

13 0 -10 13 7 1

6

13 9 1

4

2

0

12 Elserieke Berens

13

9 1

-3 11 13 0 -2

1

-1

13 Ankie Kok

9

13 0 -4 13 8 1

5

10 13 0 -3

1

-2

14 Arno Wildeman

9

13 0 -4 13 9 1

4

9 13 0 -4

1

-4

15 Bart Berens

3

13 0 -10 13 7 1

6

11 13 0 -2

1

-6

16 Eliza de Neef

13

3 1 10

1 13 0 -12 9 13 0 -4

1

-6

17 Lya de Kruijff

13

3 1 10

6 13 0

3 13 0 -10

1

-7

18 Joop de Wilde

2

13 0 -11 1 13 0 -12 13 3 1 10

1

-13

19 Pauline Bisschops

5

13 0 -8 13 10 1

3

3 13 0 -10

1

-15

20 Roelof de Groot

13

8 1

-5

3 13 0 -10

1

-15

21 Tijmen de Kruijff

3

13 0 -10 10 13 0

-3 10 13 0 -3

0

-16

22 Brenda Douma

3

13 0 -10 7 13 0

-6 11 13 0 -2

0

-18

23 Pascale Lhoste

3

13 0 -10 9 13 0

-4

9 13 0 -4

0

-18

24 Anitra Renkers

5

13 0 -8

6 13 0

-7

9 13 0 -4

0

-19

25 Jan Haalboom

2

13 0 -11 7 13 0

-6

9 13 0 -4

0

-21

8

4

4

10 13 0

0
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8 13 0

-7

Verjaardagskalender
februari
7 februari Henk Boer
9 februari Marian Vreeswijk
16 februari Evert van Urk

Husselleidersrooster
11 februari Fred Schaap
18 februari Gerrit den Besten
25 februari JAARVERGADERING
4 maart Karel Termaaten
11 maart Peep Vreeswijk
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