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Barbezetting 
 
 

maandag 4 maart 2019 clubavond ???   Joyce 

woensdag 6 maart 2019 clubmiddag ???  Rob/Henk R 

vrijdag 8 maart 2019 eurotoernooi ???  ??? 

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 Openingstoernooi ???   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 27 februari 27 maart 1 mei 29 mei 

26 juni 28 augustus 2 oktober 30 oktober 27 november 

1 januari 2020 

 
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. 3, maart 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 maart 
 

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:   
                                                       Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 
Secretaris:    
   Rudolph, Herman, Roelof, Jeroen, Marian. 
 
Penningmeester:   Zij bepalen onderling wie welke portefeuille(s)  
 
Wedstrijdcommissie:  voor zijn/haar rekening gaat nemen. 
 
Gebouw en terrein:   
 
Algemene zaken   
 

mailto:APropos@AmicaleDePetanque.nl
mailto:info@amicaledepetanque.nl
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Wij repareren klokken 

Bel voor informatie :  06-22883015 
 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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Overige zaken 
 
De wedstrijdcommissie bestaat uit de leden Joyce Bokhorst, Herman Kok en 
Anoesjka Vendeville. 
 

De arbitragecommissie bestaat uit Joop de Wilde, Henk Renkers en Hans Hijne. 
Joop de Wilde is het aanspreekpunt van deze commissie. 
 

Catering:      bestuur@amicaledepetanque.nl 
Algemene zaken:    info@amicaledepetanque.nl 
 

WWWebsite   http://www.AmicaleDePetanque.nl 
 

Websitebeheer: websitebeheerder@amicaledepetanque.nl 
De website wordt beheerd door Joop de Wilde. 
 

Commissies en hun contactpersonen 
 

Commissie    Contactpersoon  Verantwoordelijk  
        bestuurslid 

APropos     Hans Hijne    
Automatisering    <<vacature>>    
Communicatie    Herman Kok    
PR Commissie         
 Sponsoring   Henk Renkers    

PR     Hans Hijne    
Ledenwerving   Marianne Vreeswijk   

Website     Joop de Wilde     
Lief en Leed    Pauline Bisschops   
Wedstrijdcommissie   Bauke Bokhorst    
Interne competities   Herman Kok      
Interne toernooien   Herman Kok    
Externe competities   <<vacature>>    Nader 
Externe toernooien   <<vacature>>     te 
Arbitragecommissie   Joop de Wilde    bepalen 
Ballotagecommissie   ad hoc     
Kascommissie    Roelof de Groot    
Kantinebeheer    Carla de Wilde   
Inkoop bar     Carla de Wilde    
Bardiensten    Roelof de Groot   
Gastboulen                           Joop de Wilde    
Schoonmaak    Elly van den Heuvel   
Vuilafvoer     Peep Vreeswijk    
Plasticafvoer    Pauline Bisschops   
Onderhoud groen   Arno Wildeman    
Gebouw en Terrein   <<vacature>>    
Privacycoördinator               Joop de Wilde               

mailto:catering@amicaledepetanque.nl
mailto:info@amicaledepetanque.nl
http://www.amicaledepetanque.nl/
mailto:websitebeheerder@amicaledepetanque.nl
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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  € 80. 
Lid worden in het eerste kwartaal kost   € 50. 
Lid worden in het tweede kwartaal kost   € 40. 
Lid worden in het derde kwartaal kost  € 30. 
Lid worden in het vierde kwartaal kost   € 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, bedraagt dit € 12,75. 
Voor volwassenen die een W-(Wedstrijd)licentie wensen, bedraagt dit € 33,00.  
 
 
 

Uit het Informatiebulletin van de bond 
 
Een vervanger is een speler die een eerder opgegeven speler vervangt voor een 
gehele competitie of een toernooi. Een vervanger kan tot de aanvang van een 
competitie of toernooi worden opgegeven. Een invaller is een speler die invalt voor 
een eerder opgegeven speler voor enige dag van een competitie.  
 
Zogeheten tussenlijnen (= de afscheiding tussen twee banen) zijn geen verlieslijnen. 
Dit betekent dat een uitgeworpen but niet een meter van de lijn behoeft te liggen (de 
but mag zelfs tegen de lijn aankomen) maar dient wel in de baan te worden 
uitgeworpen. De wedstrijd wordt doorgespeeld als de but of een boule op een 
naastgelegen baan komt te liggen.  
 
 

 

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"  

mailto:secretaris@amicaledepetanque.nl
https://www.amicaledepetanque.nl/
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Van het bestuur  
 
 

Het is alweer maart, ook al zou je dat niet zeggen met in februari al een temperatuur 
van 19 graden. Voor het gevoel is het weer bijna tijd om buiten te gaan spelen.  

Inmiddels hebben we ook de jaarvergadering gehad. Zoals gebruikelijk de 
afgelopen jaren is de jaarvergadering akkoord gegaan met de meeste voorstellen 
die het bestuur gedaan heeft. Zo zijn alle jaarverslagen goedgekeurd en de 
financiële afsluiting van het oude jaar. Bij de begroting voor het nieuwe jaar is nog 
wel de ingekomen brief van Joop behandeld over het bedrag dat gereserveerd is 
voor o.a. de website. Het bestuur heeft hier verder toelichting op gegeven, waarna 
de vergadering ook de begroting goedgekeurd heeft.  

Aan het voorstel van de wedstrijdcommissie is toegevoegd dat er bij de leden 
geïnventariseerd gaat worden in hoeverre er behoefte is om weer trainingen te gaan 
organiseren.  
Bij het agendapunt van de bestuursverkiezing hebben we afscheid genomen van 
een aantal bestuursleden (Pauline, Bauke, Chris) die om uiteenlopende redenen 
gestopt zijn. Een ieder is bedankt voor zijn of haar jarenlange inzet waarna de 
nieuwe bestuursleden (Marianne en Jeroen) zijn toegevoegd aan het bestuur. Het 
bestuur heeft gemeend in de toekomst met 5 verder te kunnen gaan mits de 
ondersteuning vanuit de vereniging afdoende is. Tijdens de eerstvolgende 
bestuursvergadering zal de nieuwe rolverdeling binnen het bestuur verder 
besproken worden. In de volgende APropos gaat daar op teruggekomen worden. 

Daarna hebben we langere tijd stilgestaan bij het bestaansrecht van de vereniging. 
De zorgelijke ontwikkelingen met betrekking tot het ledenaantal in combinatie met 
de stijging van de gemiddelde leeftijd doet de vraag rijzen of we op langere termijn 
wel bestaansrecht hebben. De leden is gevraagd na te denken over wat hun rol kan 
zijn of worden. In ieder geval is het mooi dat Hans Fr. (met zijn commerciële en 
marketing-ervaring) heeft aangeboden om ook in de PR-commissie zitting te nemen 
om te kijken of daar concrete wervingsvoorstellen uitgewerkt kunnen gaan worden. 
We hebben ook besloten dat als het een extra financiële investering vraagt om dat 
mogelijk te maken, het bestuur dat zeker zal overwegen, ook al is dat niet in de 
begroting meegenomen. We hopen dat er in 2019 mogelijk al verandering in de 
situatie komt, maar dat het in ieder geval volgend jaar op de agenda terug gaat 
komen. 

Laten we hopen dat we de ontwikkelingen weer een positieve wending kunnen 
geven, want dat maakt het een stuk makkelijker en leuker binnen de vereniging.  

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 

 

file://///KOGINAS/Public/Marco/Amicale/APropos/2014/2014-07%20Juli-Augustus/Uit/WWW.DEKORF.NL
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Van de redactie 

 
In dit maartnummer heeft onze voorzitter weer een grote inbreng. Het volgende deel 
van zijn lange vakantieverhaal is opgenomen. En daarnaast natuurlijk een weerslag 
van de afgelopen jaarvergadering in het bestuurlijke voorwoord.  
In die jaarvergadering is ook nog een feestelijke prijsuitreiking geweest. De rubriek 
‘Elfjes’, opgestart door Johan, is gestopt en de winnaars hebben een heerlijke fles 
wijn uitgereikt gekregen, beschikbaar gesteld door Johan. 
Fijn dat we leden hebben die gehoor geven aan de oproep om leuke inhoud te 
verzorgen voor ons clubblad. En dan nog een hele rubriek waar we een half jaar 
lang van hebben kunnen genieten. Ook dank aan de inzenders van de zeer 
geslaagde elfjes. We hopen op meer van dit soort initiatieven. 
In de rubriek leuke voorvallen is in dit nummer helaas geen voorbeeld. Misschien 
volgende keer.  
Tijmen heeft dit keer de tien vragen beantwoord. Karel heeft zich al gemeld voor de 
volgende keer. 
Wel is het verslag opgenomen van de beide competities waar Amicaleteams aan 
mee doen. 
Al met al een weer zeer leeswaardig exemplaar van ons clubblad. 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
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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       Tel. (033) 494 7472 
3833 AL Leusden      Fax (033) 495 2087 

www.vandeburgwal.com 
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Van de leden 
 

 
10 Vragen aan ….. 
 

1. Wie ben je?  
Ik ben Tijmen de Kruijff en Lya is mijn vrouw. 
We hebben 2 dochters, 5 kleinzoons en 2 
schoonzoons. 
  

2. Hoe lang ben je al lid van Amicale 
de Pétanque?  

     Ik ben lid sinds januari 2013. 
  

3. Wat is voor jou de belangrijkste reden om lid te worden en/of te blijven?  
In eerste instantie meegenomen naar de club als introducé door Gerrit. Het 
bleek een gezellige club en een leuk spel. 

      
4. Wat vind je het meest aantrekkelijk aan het spel?  

Je weet nooit precies met wie je speelt  en hoe het verloopt. Soms win je, 
soms verlies je (dan ligt het natuurlijk altijd aan die ander). 
Spelen in teamverband vind ik ook erg leuk. Als je gezond blijft, kun je tot op 
hoge leeftijd het spel blijven beoefenen. 
  

5. Hoe vaak speel/oefen je?   
De maandagavond en de woensdagmiddag als ik geen andere verplichtingen 
heb. 
  

6. Doe je mee met competities, of zou je daar graag aan mee doen?  
Ik speel met Patrick mee aan de WoDoCo. En met het team van Peep 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 groenploeg. Dat doen we meestal op de maandagmorgen. 
  

8. Wat mis je nog bij Amicale?  
     Zou het zo niet weten. 

  
9. Welke andere hobby’s heb je nog 
     meer?  

In het voorjaar doe ik aan 
weidevogelbescherming, 
voornamelijk de nesten van de Kievit. 
Verder fiets ik graag, tuinier ik graag 
en gaan we graag met de camper op 
stap. 

Tot nu toe in deze rubriek 
aan het woord gekomen: 
Gerrit, Arno, Bert, Hans H., 
Herman, Peep, Rudolph, 
Chantal, Anoesjka, Bertus, 
Tijmen 
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10. Zijn er nog andere dingen die jou  

betreffen, die goed zouden zijn voor de andere 
leden om te weten?  

      Zou het zo niet weten, ik denk dat iedereen het 
meeste wel van mij weet, en verder ben ik een 
soort open boek.   
 
 
De volgende die de vragen gaat 
beantwoorden, is Karel. 
 
 

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

 
 
 

20 februari 2019 
 
De traditionele gezamenlijke 
maaltijd, elk jaar, op de 
woensdagmiddag.  
Begonnen door de boulers die 
de gezelligheid van samen 
spelen wilden vasthouden in 
samen eten. En daarbij hun 
partners uitnodigden.  
 
Jarenlang was de organisatie 
in handen van de gangmakers 
van de middag, met Chris als 
voortrekker. Nu hij en Ursula 
en Cees en Ada een stapje 
terug hebben gedaan, is het 
initiatief direct overgenomen 
door een drietal 
enthousiastelingen, met Hans 
Fr. als nieuwe voortrekker.  
Dit jaar kregen we een 
maaltijd voorgeschoteld van 
verschillende soorten 
stamppot met van alles erbij, 
prima verzorgd door 
keurslager Dennis Timmer.  
De gezelligheid maakten we 
zelf! 
Bedankt Hans, Elly en Piet! 
En de barwachten Tijmen en 
Gerrit! 
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*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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Elfjes 
 

De laatste elfjes zijn gemaakt.  
Zij gaan over de winnaars van deze rubriek, die een half jaartje geleden door Johan 
is opgestart. Acht leden hebben hun beste beentje voorgezet en gezorgd voor 
vijfendertig prachtige elfjes. (De namen: Henk R., Johan, Pauline, Marian, Herman, 
Peep, Joop en Hans). Hopelijk hebben velen genoten van deze creatieve 
uitspattingen.  
Johan en ik hebben er drie uitgekozen voor de drie heerlijke flessen wijn, 
beschikbaar gesteld door Johan. Ikzelf heb op de winnaars nog een toepasselijk 
elfje gemaakt. Gefeliciteerd, de flessen zijn in de ledenvergadering feestelijk aan de 
winnaars overhandigd, waarbij Henk nog even aandacht schonk aan zijn elfjes 
waarin raadsels waren verborgen. Hij heeft de oplossingen aldaar bekend gemaakt: 
Elly, Joop en Fred. 
Johan, hartelijk dank voor dit inspirerende idee en de heerlijke flessen wijn  
(La Pauline, natuurlijk). 
 
Hans Hijne 

 
Henk 

Verzint elfjes 
Uit het niets 

Met een extra betekenis 
Raadselachtig 

 

 
Pauline 

Maakt versjes 
Alsof een elfje 

In haar pen zit 
Betoverend 

 

 
Marian 

Schudt elfjes 
Uit haar mouw 

Slaapt daardoor te weinig 
Imponerend 
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*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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Competities NPC en WDC 
 
NPC 
 

In de maand februari zijn er drie wedstrijden gespeeld met wisselend succes. 
Vooraf had team 1 zeker nog aspiraties om kampioen te worden in hun divisie. Het 
was dan vooral zaak om een inhaalslag te leveren op de Taxateurs 2, die bovenaan 
stonden en eigenlijk maar weinig verloren. Ons team verloor iets meer, verloor in de 
eerste helft ook van de Taxateurs en speelde eigenlijk ook te vaak gelijk. Zo ook 
tegen de eerste tegenstander Randenbroek 2. Een onnodig gelijkspel, 4-4, gooide 
de kampioenskans in duigen. De tweede wedstrijd tegen de Taxateurs zelf werd 
verloren met 6-2. Hier ook het verhaal van sterk/minder sterk. Het koppel Bauke-
Rudolph moest zorgen voor drie punten, dan hoopten we dat de andere koppels in 
staat waren om de twee andere punten in de wacht te slepen. Op zich een goede 
gedachte, maar alleen het triplette werd in de wacht gesleept en in de derde ronde 
nog een doublette. Gewoon kansloos dus, 6-2. 
Dan maar meer relaxed de rest van de wedstrijden afwerken. Dat lukte tegen Mazijk 
prima. Een 7-1 overwinning was de beloning. Dan toch nog wel wrang toen bleek 
dat de Taxateurs die ronde verloren hadden. Dat mag nu niet meer helpen, helaas. 
Het eerste team staat nu op de derde plaats met 5 gewonnen wedstrijden, 3 gelijke 
spelen en 3 verloren partijen. 
 
Voor de resultaten van Amicale 2 geef ik weer het woord aan Peep. 
2 februari. 

In de eerste ronde hadden we met 1-7 van Mazijk verloren, dus helemaal 
gerust waren we er niet op. Weer tegen de Wijkers, maar gelukkig nu thuis, 
dus op 2-6 mochten we wel hopen. Vol goede moed. Het liep deze keer niet 
zo slecht. In de eerste ronde wonnen we één partij van de drie (een verloren 
we met 11-13, dat had dus ook anders kunnen uitvallen). In de tweede ronde 
verloren we één partij met 12-13 (volop kansen, maar ja…) en wonnen we er 
een met 13-0 (maar liefst!). Het was dus 2-3 bij het begin van de derde ronde. 
Voor de eindoverwinning moesten we vanaf nu dus alles winnen, en of dat zou 
lukken…Het lukte niet: we wonnen er twee (13-7 en 13-12) en verloren we er 
één (12-13). Met een tikkeltje geluk was het anders gelopen, maar uiteindelijk 
vonden we dat we het niet zo slecht hadden gedaan met het gelijkspel. 
Vergeleken met de 1-7 zeker niet. Het is wel opvallend hoe vaak we 
gelijkgespeeld hebben dit seizoen: vijf van de negen keer spelen. Achtervolgt 
het ons? Nou nee, maar het zou leuk zijn als we De Hakhorst op 16 februari in 
konden pakken. We gaan het zien! 

16 februari 
Dit is een verhaal van ‘het had moeten gebeuren maar dat deed het niet’. We 
speelden tegen De Hakhorst, het team dat onder ons stond in de ranglijst. Dan 
denk je: de vorige keer werd het 4-4, nu moet het lukken er winst uit te slepen. 
Het was een gedachte die op een onvervulde wens uitdraaide. De eerste 
ronde ging nog wel: we wonnen twee van de drie partijen. Wij blij, maar de 
Hakhorsters zagen er een aansporing in een tandje bij te zetten. Dat 
resulteerde in twee verliespartijen voor ons in de tweede ronde, waardoor wij 
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achter kwamen met 2-3. Oei, dan moesten we in de derde ronde alles winnen, 
of ten minste twee van de drie om een gelijkspel te krijgen. Weer een 
gelijkspel, maar goed, niet verliezen is ‘second best’. De man met de hamer 
sloeg toe. We verloren alle drie de partijen in de derde ronde en kregen dus 2-
6 als eindstand. De tegenstanders uitgelaten en wij in mineur. Nou ja, eigenlijk 
viel dat laatste wel mee, want we zijn er meesters in tegen onszelf te zeggen: 
het zat er niet in vandaag. En het was toch best gezellig? 

23 februari 
         De week ervoor verloren we van de Hakhorst met 2-6, en dat voelde niet   
         goed. We waren er nu op gebrand te laten zien (vooral aan onszelf) dat we het  
         BETER konden. 

Nu tegen Kampong 1. Als extra prikkel hadden we de gebruikelijke 
combinaties door elkaar gegooid. Dat hielp. We wilden er deze keer allemaal 
energiek, geconcentreerd, vechtlustig, volhardend (en meer van die mooie 
termen) tegen aan gaan. Het bleek dat de tegenstanders ook energiek, 
geconcentreerd, vechtlustig en volhardend waren, dus het werd een erg leuke 
middag. Spannend! We kregen het niet voor niets, maar eindigden toch als 
winnaars: 6-2. Het waren gezellige mensen, die Utrechters. Ze namen hun 
verlies heel sportief op. En zo hadden we alle twaalf een leuke middag.  

Amicale 2 staat op dit moment op de zevende plaats met 2 gewonnen, 5 gelijk en 4 
verloren wedstrijden. 
 
Team 3 staat ook op de zevende plaats in dezelfde zesde divisie. Zij hebben 2 
wedstrijden gewonnen, 1 gelijk gespeeld en 8 wedstrijden verloren. Helaas moet 
ook hier gemeld dat de derby tussen Amicale en de Hakhorst verloren ging. De 
vorige ontmoetingen tegen de Hakhorst werden nog gelijk gespeeld, maar nu ging 
die vlieger helaas niet meer op, 5-3. De week daarvoor was ’t Zwijntje 3 te sterk en 
de week daarna Maboul 1, beide keren werd met 6-2 verloren. Gelukkig blijkt de 
sfeer nog steeds opperbest. Een lekker drankje en bitterballen na afloop of in de 
pauze dragen daar elke keer weer toe bij. 

 
WDC  
 

Nog één avond en dan zit deze competitie erop. Niet zo vreemd dat er dan al 
kampioenen en degradanten bekend zijn. Zo ook bij Amicale. Ons eerste team is nu 
al zeker van het kampioenschap. Hoewel af en toe een wedstrijdje verloren ging, is 
de afstand tot nummer twee al veel te groot. Helaas hebben we ook al een 
degradant, Amicale 4. Een aantal avonden konden absoluut geen potten worden 
gebroken. Dat leidde tot te veel verliespartijen. En het moet gezegd: in mijn ogen 
onnodig, maar soms blijkt de druk te groot. 
De andere teams zitten er net tegenaan. Team 2 leek lang mee te doen om 
kampioen te worden of te promoveren. Op dit moment lijkt dat er echter niet meer in 
te zitten. De eerste helft van de competitie verliep duidelijk veel beter dan de 
tweede. Het derde team heeft nog wel kans op zich te handhaven, maar moet dan 
wel de laatste avond goed presteren. Jeroen zal dan Herman vervangen en met 
Henk R. proberen het seizoen te redden. 
                                                                                                                   Hans Hijne 
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Rondreis Brazilië – Argentinië – Chili 
 
 
(Vervolg) 
 

El Calafate 
In de vroege morgen van 12 november werden we al opgehaald om met het 
vliegtuig naar El Calafate te gaan. Vanuit dat plaatsje zouden we een aantal dagen 
tochten gaan maken naar het enorme gletsjermassief dat zich daar uitstrekt. Vanuit 
de lucht konden we dat al zien en ook vanuit de lucht was dat al erg indrukwekkend. 
Dat zou dus wel wat betekenen voor als we het van dichtbij konden zien, hoopten 
we.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Op 13 november werden we met een transfer opgehaald en gingen we op pad voor 
een excursie naar de beroemdste gletsjer van dat gebied en dat is de Perito 
Moreno. Die staat ook op de wereld erfgoed lijst. Daar aangekomen begrepen we 
vrij snel waarom dat zo was. Aan de voorkant van de gletsjer is hij 70 meter hoog en 
in totaal is hij 5 kilometer breed. Hij komt uit in het meer dat daar ligt, op de voorste 
punt na want dat raakt het vast land. Het is een levendige gletsjer zoals dat zo mooi 
heet. Dat betekent dat hij 2 meter per dag vooruit komt en dat terwijl hij niet groeit. 
Dat houdt dus in dat er ook 2 meter per dag afbreekt.  
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Met name dat afbreken is erg 
indrukwekkend om mee te 
maken. Dat afbreken gebeurt in 
vele kleine stukken (1 m2) 
waarbij het geluid dat dan 
vrijkomt, ongeveer overeenkomt 
met een geweerschot dat door 
de omliggende bergen dan ook 
nog wordt weerkaatst. Echter, 
het gebeurt  ook wel dat er 
stukken van 25 bij 25 meter 
afbreken. Het is dan net alsof er 
een kanon wordt afgevuurd. Dat 
blijft de hele dag zo doorgaan. 
Om een mooi zicht te krijgen 
zijn er diverse mooie 
wandelpaden aangelegd op het 
stuk land tegenover de gletsjer 
waarbij je op ongeveer 100 
meter afstand staat (dat is wel 
geschat; de grootte van de 
omgeving maakt dat soms wat 
moeilijk). Het voorste gedeelte 
van de gletsjer raakt daar ook 
het land. Op die plek breken 
ook de mooiste en grootste 
stukken af. 

Nadat we daar rond hadden gelopen, zijn we ’s middags een boottocht gaan maken 
voor de gletsjer langs. Op het moment dat je 
daar dan vaart vlak langs al dat ijs, besef je 
pas hoe groot en hoog dat eigenlijk is. Van 
grotere afstand dringt dat toch minder door 
dan op die korte afstand. Als er ook ergens 
een stuk ijs afbrak, dan zag je er daarna dat 
mooie blauwe ijs voor terugkomen.  Een ieder 
die daar ooit komt, kan ik zeker aanraden dat 
te gaan zien en ervaren. Na de boottocht zijn 
we nog eenmaal langs de voorkant van de 
gletsjer gelopen, en toen met de bus terug 
naar het hotel.  
 
De volgende dag zouden we weer teruggaan 
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om dan een wandeling op de gletsjer te gaan 
maken. Vanuit een ervaring in Noorwegen 
wisten we dat een wandeling op een gletsjer 
iets totaal anders is dan het aangezicht aan de 
voorkant. Dat was in dit geval ook zo. Om daar 
te komen moesten we eerst met de boot naar 
de zijkant van de gletsjer toe en daar 
aangekomen kregen we ijzers onder zodat we 
zonder het risico van uitglijden over het ijs 
konden lopen. Dat werd weer een enorme 
belevenis.  Onder begeleiding van een aantal 
gidsen gingen we met een groep van een man 
of 30 op pad. Het pad wat we liepen varieerde 
in hoogte ongeveer 30 meter, dus het was af en 
toe best klimmen. Dat is op ijs toch echt wat 
anders dan gewoon in bergen met rotsen en 
steen als ondergrond. Het lijkt dan alsof je in 
een soort maanlandschap rond komt te lopen, 
alleen mooier, van wit en blauw ijs. Ik hoop dat 

de foto’s een beetje beeld geven van wat we daar gezien hebben.  We liepen langs 
scheuren in het ijs die soms wel 20 tot 30 meter diep waren en die soms gevuld 
waren met smeltwater. Je kon dan steeds dieper het ijs donkerblauw zien worden. 
Het smelt water is daar zo helder en schoon dat je het ook gewoon kon drinken. 
Nadat we zo’n 2 uur rond hadden gelopen, daalden we af naar het beginpunt, en 
konden de ijzers weer af. Beiden waren we erg blij dat we toch weer besloten 
hadden om zo’n tocht op het 
ijs te maken, ondanks dat 
we dat al eerder hadden 
gedaan. Dit was toch wel 
even een ander niveau dan 
de gletsjer in Noorwegen. 
Met de boot vervolgens 
terug naar het vertrekpunt 
(ook het vertrekpunt van de 
wandeling de dag ervóór) 
en daar bleek dat we nog 
een uur over hadden. 
Uiteraard konden we het 
niet laten om weer snel naar 
de voorkant van de gletsjer 
te lopen en daar hebben we 
nog zitten kijken totdat we 
echt weg moesten (met pijn 
in ons hart) om terug te gaan met de bus naar ons hotel. Op 15 november zouden 
we vanaf een ander vertrekpunt een boottocht met een catamaran gaan maken 
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langs een aantal andere gletsjers in die omgeving. Wederom ’s morgens erg vroeg 
(7 uur) werden we al weer opgehaald omdat de boot om 8 uur al vertrok. De eerste 
gletsjer waar we naar toe voeren, was de Viedma. Dit is met bijna 1.000 km2 de 

grootste gletsjer van Argentinië en is 
één van de grootste ter wereld. Het 
probleem met deze gletsjer is wel dat hij 
aan het smelten is, dus uit bescherming 
mochten we niet dichterbij komen dan 
tot 2 kilometer. Echter, zelfs op deze 
afstand was het al gigantisch om te 
zien. Zo verschrikkelijk groot en 
uitgestrekt dat het eigenlijk je 
verbeelding te boven gaat hoe groot dat 
zou zijn als je er werkelijk op zou staan 
of vóór zou varen. Het was wel te 
helemaal hieraan vergaapt te hebben 
zijn we doorgevaren naar de gletsjer de 
Upsula. Hier mochten we weer in de 
buurt komen en daar hebben we 
uiteraard gebruik van gemaakt.De 
laatste gletsjer op die dag zou de 
Spegazinni worden.  zien dat hij aan het 
smelten was, want er waren erg grote 
stukken afgebroken die daar los in het 
meer dreven. Op de foto kan je ons zien 
vanaf de boot gefotografeerd vlak voor 

de ijsberg. Na ons Zoals de naam al doet vermoeden, is deze ooit ontdekt door een 
Italiaan. Het mooie van deze gletsjer was dat hij in een soort baai lag, en de gletsjer 
zelf lag aan het begin van de baai, maar van alle kanten kwam ook het ijs naar 
beneden zetten. Ik zal proberen daar een foto van bij te doen, maar weet niet of het 
zo overkomt als in de werkelijkheid. Het aangezicht van overal ijs om je heen was 
weer een heel ander beeld dan dat we daarvoor van de andere gletsjers kregen. 
Dat was meer een muur van ijs terwijl het hier een hele kom met ijs was. Wederom 
een hele belevenis en het was tevens ons afscheid van de gletsjers. We zouden 
daarna nog wel naar plekken gaan waar bergen met sneeuw waren, maar niet meer 
zo indrukwekkend als in dit gebied. Voor de mensen die nog wat van aanvullende 
informatie houden: De zuidelijke Patagonische ijsvlakte van Argentinië bestaat uit in 
totaal 48 gletsjers. Samen met een veelvoud van meren eromheen is dit na de 
zuidpool en Groenland het grootste zoetwaterreservoir ter wereld. Grote delen van 
de ijsvlakte zijn niet voor toeristen te bereiken omdat er geen begaanbare wegen of 
looproutes zijn. De gletsjers die wij bezocht hebben, zijn slechts een zeer beperkte 
weergave van alles wat er op die ijsvlakte is.  

Op 16 november zijn we met de bus naar Puerto Natales gegaan. Waarbij ik jullie 
wel even wil aangeven hoe de grensovergang tussen Argentinië en Chili gaat. We 
kwamen daar aan met een bus waar ongeveer 70 passagiers in zaten (erg moderne 
bus met van te voren gereserveerde stoelen). Bij de grens aangekomen moest 
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iedereen de bus uit en moesten er in het grenskantoor diverse documenten 
getekend worden en vond er een paspoortcontrole plaats. Weliswaar waren er 4 
loketten beschikbaar waarachter iemand zat, maar iedereen had een strikt 
afgescheiden takenpakket en elkaar helpen was er niet bij. Om die reden duurde 
het bijna een uur voordat we Argentinië uit waren. Bij de grens van Chili 
aangekomen gebeurde wederom hetzelfde. Ook werd alle bagage gecontroleerd 
omdat er een heleboel zaken (zoals o.a. etenswaren en vers fruit) Chili niet in 
mochten. Ook daar kostte het bijna een uur voordat iedereen gecontroleerd was en 
we weer in de bus zaten om door te gaan. Achteraf begrepen we dus waarom 
vooraf al werd gezegd dat de busreis zo lang zou duren. We konden namelijk die tijd 
niet koppelen aan de afstand die overbrugd moest worden. Bij het busstation in 
Puerto Natales konden we onze huurauto ophalen om de volgende dag door te 
reizen naar de Torres del Paine. 

 

Volgende maand het vervolg van ons reisverslag. 

 

 

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

 
 

Leuke voorvallen uit het bouleleven gegrepen 
 
Voorvallen die plaatsvinden tijdens de bijeenkomsten op maandag of woensdag, 
tijdens toernooien en competitiewedstrijden. 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. 
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Van de wedstrijdcommissie 
 
 

 

 

 

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 

 
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 
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PR 
 

De volgende data zijn interessant voor ieders agenda: 
 
13 april De PR-commissie organiseert een promotie-evenement voor de  

bewoners van het Tarweland in Leusden. Bedoeld om het boulen, onze 
vereniging en onze accommodatie bekender te laten worden. Hopelijk 
krijgt Amicale hiermee ook nieuwe leden. 

 
29 juni De PR-commissie blaast het Uitdagerstoernooi nieuw leven in. Dit  

toernooi heeft altijd een zeer verrassende opzet, met speciale  
activiteiten. Boulen zoals je dat normaal niet doet. 
Alle Amicalers zijn hierbij welkom: zet het in je agenda! 
Nadere mededelingen volgen.  

 

 
 
 
 
  

 
 
 

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. 
 
3 maart     Open Gooische Kwintetten Toernooi     De Gooiers   Nieuw-Loosdrecht 
3 maart     Carnavalstoernooi          P.C.E.   Eindhoven 
 
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 februari 2019 

     

 
    

naam gespeeld winst verlies saldo 

Slimen Ben Ahmed 6 5 1 42 

Jeroen Brinks 6 5 1 23 

Herman Kok 6 5 1 15 

Hans Hijne 4 4 0 24 

Rudolph de Groot 6 4 2 21 

Pauline Bisschops 6 4 2 9 

Henk Renkers 6 4 2 7 

Fred Schaap 5 3 2 13 

Bauke Bokhorst 4 3 1 10 

Tijmen de Kruijff 4 3 1 6 

Karel Termaaten 6 3 3 5 

Bart Berens 6 3 3 4 

Arie van Baalen 2 2 0 16 

Jan Haalboom 4 2 2 -7 

Peep Vreeswijk 6 2 4 -7 

Henk Boer 6 2 4 -8 

Joop de Wilde 6 2 4 -9 

Bertus Danen 4 2 2 -12 

Bert Timmerman 6 2 4 -17 

Patrick Hogenes 6 2 4 -23 

Carla de Wilde 6 2 4 -25 

Marian Vreeswijk 6 2 4 -30 

Roelof de Groot 3 1 2 1 

Chantal Kamphuis 2 1 1 -2 

Eliza de Neef 2 1 1 -4 

Anoesjka Vendeville 6 1 5 -12 

Gerrit den Besten 2 0 2 -6 

Arno Wildeman 2 0 2 -7 

Evert van Urk 6 0 6 -17 
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Verjaardagskalender 
 
 

maart 
 

6 maart Hans van Drie 

9 maart Carla de Wilde 

12 maart Fred Schaap 

20 maart Jan Haalboom 

25 maart Herman Kok 

 
april 

 

4 april Johan van Weert 

5 april Eric Crena Uiterwijk 

 
 
 

 

Husselleidersrooster 
 

4 maart  Karel Termaaten 

11 maart Peep Vreeswijk 

18 maart Carla de Wilde 

25 maart OPENINGSTOERNOOI 

1 april Fred Schaap 
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