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Barbezetting 
 
 

zondag 31 maart 2019 Voorjaars Toernooi 40   Carla  

maandag 1 april 2019 Clubavond ???   Pauline  

woensdag 3 april Clubmiddag ???  
Fred & 

Egbert 

zaterdag 6 april 2019 NPC 36   
Carla & 

Chantal 

maandag 8 april 2019 Clubavond ???   Arno 

woensdag 10 april Clubmiddag ???  
Piet &  

Hans deS. 

vrijdag 12 april 2019 Eurotoernooi ???   
Carla & 

Herman 

maandag 15 april 2019 Clubavond ???   Roelof 

woensdag 17 april Clubmiddag ???  
Tijmen & 

Gerrit 

maandag 22 april 2019 Clubavond ???   Evert 

woensdag 24 april Clubmiddag ???  
Rob &  

Henk R. 

woensdag 24 april 2019 WoDoCo 40   
Herman/ 

Carla 

maandag 29 april 2019 Clubavond ???   Joyce 

woensdag 1 mei Clubmiddag ???  
Elly &  

Hans Fr. 

maandag 6 mei 2019 Clubavond ???   Chantal 

 
 
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. 4, april 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) 1 mei 
 

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:   Marian Vreeswijk secretaris@amicaledepetanque.nl 
    Tarweland 11, 3833 VR Leusden, 06-38250484 
     
Penningmeester:  Jeroen Brinks penningmeester@amicaledepetanque.nl
  
Wedstrijdcommissie: Herman Kok wedstrijdcommissie@amicaledepetanque.nl 
 
Gebouw en terrein:  <<vacature>> bestuur@amicaledepetanque.nl 
 
Algemene zaken: Roelof de Groot   
 

mailto:APropos@AmicaleDePetanque.nl
mailto:info@amicaledepetanque.nl
mailto:secretaris@amicaledepetanque.nl
mailto:wedstrijdcommissie@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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

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  
 

 

Officieel is het zomerseizoen al weer begonnen. Daar waar ik vorige maand nog zei 
dat het wel zomer leek met 19 graden en volle zon, ben ik nu geneigd te zeggen dat 
het nog helemaal niet voelt als voorjaar. Hopelijk gaat dat binnenkort veranderen 
zodat we echt lekker buiten kunnen gaan spelen.  

Na de jaarvergadering hebben we nog geen bestuursvergadering gehad, maar een 
nieuwe taakverdeling is al wel bekend. Zo gaat Marianne de taak van Herman 
overnemen als secretaris van de vereniging, wordt Jeroen penningmeester en gaat 
Herman de rol van Bauke overnemen als wedstrijdsecretaris. Roelof wordt 
algemeen bestuurslid en gaat Jeroen inwerken als penningmeester en springt daar 
bij waar het op dat moment nodig is. Het is vanaf nu ook zaak dat de juiste 
verantwoordelijke wordt aangesproken op zijn of haar (hernieuwde) takenpakket. 
Tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering gaan we ook nadenken over hoe het 
takenpakket per bestuurslid meer vorm te geven. Daar zijn al wat ideeën over, maar 
mogelijk daarover de volgende keer meer.  

Als ik het toch over de zomer heb, dan is het natuurlijk ook zo dat de opening van 
het zomerseizoen door het openingstoernooi ook weer een groot succes was. Veel 
meer mensen dan zich van te voren hadden opgegeven, kwamen toch meedoen 
waardoor Joop zelfs nog naar huis moest om extra prijzen te halen. Gelukkig 
hebben ze die ruimschoots op voorhand aanwezig, dus kon iedereen met een prijs 
naar huis gaan.  

Afgelopen maand hebben we ook de CV-ketel laten vervangen, want die had zijn 
beste tijd wel gehad. Dit stond al eerder op de planning, maar hij heeft het langer 
volgehouden dan verwacht.  

Ook gaan we op korte termijn verder praten over de website. Joop zal daarbij 
betrokken worden en als we besluiten daadwerkelijk over te gaan tot een nieuwe 
website, zal ook de PR commissie betrokken worden bij de inrichting daarvan. Het 
idee daarbij is: als we gaan besluiten om een nieuwe website in het leven te roepen, 
laten we het dan wel gelijk goed doen en proberen alle mogelijkheden die er zijn, 
ook optimaal te benutten. 

Al met al weer leuke en mooie ontwikkelingen om als bestuur mee bezig te mogen 
zijn.  

 

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 

 
Het voelt als lente, je ziet de lente… zo ook in ons aprilnummer van de APropos.  
Johan heeft na zijn succesvolle rubriek ‘elfjes’ alweer een nieuw idee voor een 
volgende rubriek. Hij heeft wat boeken liggen die hij niet wil weggooien. Zo kwam hij 
op het idee om bij Amicale een ‘boekenkast’ te laten maken. Dit idee is door een 
aantal Amicalers (Pauline, Bert en Hans) omarmd.  
In dit nummer natuurlijk weer het vervolg van de vakantie van onze voorzitter.  
Karel heeft zich gebogen over de 10 vragen. 
De competities WDC en NPC komen ten einde, sterker nog, de WDC is al afgelopen 
met een geweldig resultaat voor alle vier de teams van Amicale. Dat moet je lezen.  
Er is ook een leuk voorval te melden en wat verslagen van de toernooien die 
Amicale elke keer weer met groot succes organiseert.  
Veel leesplezier. 

 
 
 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
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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 Karel Termaaten en ik kom uit 
Woudenberg. Ik ben getrouwd met Rita en ik 
heb een dochter. 
 

2. Hoe lang ben je al lid van Amicale 
de Pétanque?  
Ik ben sinds 1998 bij Amicale de Pétanque. 
 

3. Wat is voor jou de belangrijkste reden om lid te worden en/of te blijven?  
Het is een gezellige club en er spelen leuke mensen. 
 

4. Wat vind je het meest aantrekkelijk aan het spel?  
Het is een gezellig spel, geschikt voor iedereen, en ik speel het met veel 
plezier. 
  

5. Hoe vaak speel/oefen je?   
Ik speel één keer per week, soms een week twee keer. 
  

6. Doe je mee met competities, of zou je daar graag aan mee doen?  
 Ja, ik doe mee met de Wodoco en bij de zaterdagcompetitie ben ik invaller. 
 

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?  
 

Ja, ik help mee als 
vrijwilliger. Ik heb 
meegeholpen met een team 
de hal op te bouwen, de 
binnenhal afgewerkt, 
gemetseld, de wc’s en vloer 
betegeld. Ik heb voor een 
keuken gezorgd en die 
geplaatst. Diverse 
werkzaamheden die nu 
gedaan moeten worden, 
daar help ik in mee. Verder 
ben ik vrijwilliger bij de 

 groenploeg. 
 

8. Wat mis je nog bij Amicale?  
Ik mis niets bij de club. 

Tot nu toe in deze rubriek 
aan het woord gekomen: 
Gerrit, Arno, Bert, Hans H., 
Herman, Peep, Rudolph, 
Chantal, Anoesjka, Bertus, 
Tijmen, Karel 
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9.  Welke andere hobby’s heb je nog meer? 
Klaverjassen, zwemmen, puzzelen, 
knotten. 
 

10. Zijn er nog andere dingen die jou 
betreffen, die goed zouden zijn voor de 
andere leden om te weten?  
Jullie weten nu alles. Ik zou het op het 
moment verder niet weten. 
 
 
 
De volgende die de vragen gaat 
beantwoorden, is Fred. 
 
 
 

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

Anecdote  

 
 
Uit: Jeu de boules, een document voor de liefhebber, door Henk en Anne Martine 
Reesink: 
 
In de streek Anjou is menige oorlog uitgevochten. Na de Revolutie hadden veel 
blancs (koningsgezinden) zich hier teruggetrokken. Zij bleven lange tijd verzet 
bieden tegen de bleus (republikeinen). Ook bij het jeu de boules leidde deze strijd 
wel eens tot gruwelijke taferelen. In een krant van 4 januari 1849 werd het volgende 
beschreven: 

- In het plaatsje C… gebruikten de blancs bij het jeu de boules de hoofden van 
de bleus als maître (but). 

- In Croix de Poissière is er met houten boules gespeeld, waarbij de hoofden 

van ingegraven mannen als but werden gebruikt. 

Als u nu weet dat vroeger de boules veel groter en zwaarder waren, dan begrijpt u 
hoe beestachtig dit spelletje geweest moet zijn. Dat men na deze donkere periode in 
de geschiedenis alle ellende het liefst zo snel mogelijk wilde vergeten, blijkt o.a. uit 
de namen van de sociétés, waarbij Cercle de la Paix nogal eens voorkomt. 
 
(Of uit de naam van onze société: ‘Amicale de Pétanque’. Red.) 
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*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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Lenen of Ruilen 

 
 

Door een nieuw initiatief van Johan van Weert – na zijn Elfjes-wedstrijd – krijgt onze 
vereniging er binnenkort een activiteit bij. 
Johan wil namelijk graag een aantal van zijn boeken ter beschikking stellen aan de 
club en hij nodigt de andere leden uit hetzelfde te doen. 
Wat is de bedoeling? 

 
Ik schreef al eerder over de boekenkastjes die je her en 
der aantreft, met het opschrift “lenen of ruilen”, waar je 
op je gemak een boek van je gading kunt uitzoeken. 
Soms vind je wat, soms ook niet. 
We hebben Bert Timmerman bereid gevonden zo’n 
kastje te maken voor onze hal, waarin diegenen die dat 
willen,  de boeken kunnen neerzetten die ze niet langer 
willen bewaren, zodat anderen er ook van kunnen 
genieten. 
Zelf heb ik ervaren, dat de mogelijkheid om op deze 

manier aan een boek te komen, je er ook toe brengt eens een boek te lezen in een 
ander genre dan je gewend bent. 
Dus … ik zou zeggen, breng de overtollige boeken mee naar de hal (geen 
verhuisdozen vol natuurlijk), dan gaan we daar met z’n allen iets leuks van maken.  
 

Pauline Bisschops 
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*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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Competities NPC en WDC 

 
 
 

 
WDC 
          

 
Deze competitie is afgelopen. Donderdag 14 maart werden de laatste drie partijen 
gespeeld die uitsluitsel moesten geven over kampioen worden, promoveren, 
handhaven of degraderen. Voor al deze kwalificaties kwamen de teams van Amicale 
nog in aanmerking. Vorige maand deed ik nog wat boude beweringen die achteraf 
gelogenstraft zijn. Want wat was het allemaal spannend! Zo spannend dat Joop 
voor zijn team twee (samen met Slimen) in de pen is geklommen en een verslag 
heeft gemaakt van zijn wedstrijden op deze avond. Zie hieronder…. 
 
Promotie naar de Hoofdklasse 
 
Naast Bauke en Rudolph, die 
kampioen werden in eerste klasse A 
promoveerden ook Joop de Wilde en 
Slimen ben Ahmed naar de 
hoofdklasse. De vraag of dat zou 
gebeuren bleef tot op het allerlaatste 
moment bijzonder spannend. Aan het 
begin van de competitie-avond 
stonden zij op de derde plaats met 1 
wedstrijdpunt en 20 saldopunten 
achterstand op nummer twee, Ruben van Stockum en Peter Brittijn Op grond 
daarvan leek het onmogelijk op te schuiven naar de tweede plaats en te 
promoveren.  
Om te beginnen moesten Joop en Slimen minimaal de drie partijen die gespeeld 
moesten worden, in winst omzetten. Dat lukte! Maar er moesten ook voldoende 
saldo-punten worden gehaald en de tegenpartij moest tenminste één partij 
verliezen. Geheel tegen de verwachting in verloren Ruben en Peter hun eerste 
partij. Qua wedstrijdpunten was de stand gelijk. Nu kwam het aan op het saldo.  
Joop en Slimen waren goed op dreef en wonnen met 13-4, 13-4 en 13-2. Goed dus 
voor 29 saldopunten. Ruben en Peter verloren onverwacht de eerste partij met 8-13 
en wonnen de tweede partij met 13-6. Een positief resultaat van 2 saldopunten dus. 
Ze hadden een voorsprong van 20 punten, dus na twee partijen van 22 punten. 
Omdat Joop en Slimen 29 saldopunten hadden gehaald, moesten Ruben en Peter 
de laatste wedstrijd dus tenminste winnen met 7 punten verschil. Dan zou de stand 
gelijk zijn en het onderlinge resultaat gaan gelden.  
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Dat was in het nadeel van Slimen en Joop omdat die tijdens de competitie beide 
partijen tegen Ruben en Peter hadden verloren. De derde en beslissende partij was 
één van de laatste partijen die gespeeld werden. De tegenstanders (Les Sabots) 
kwamen vrij snel op 5 punten voorsprong te staan. Daarna kwamen Ruben en Peter 

op stoom en werd de stand 6-6 
gelijk. Een stand waarbij Ruben 
en Peter dus zouden promoveren 
maar waarbij ze niets meer 
mochten verspelen. Dat 
gebeurde uiteindelijk toch! Ze 
wonnen weliswaar de wedstrijd 
met 13-11 maar verloren 
daarmee hun promotie naar de 
hoofdklasse. Die was uiteindelijk 
toch voor Joop en Slimen………  
 
 

Dat was dus al een grote verrassing, die promotie van het tweede team naar de 
hoofdklasse. Samen met het eerste team van Bauke en Rudolph, dat kampioen is 
geworden en dus ook gepromoveerd (gefeliciteerd!!!), hebben we volgend seizoen 
twee teams in de hoofdklasse.  
 
Vorige keer vermeldde ik dat team drie (met Herman en Henk R.) nog flink moest 
strijden voor handhaving en dat team vier zelfs al gedegradeerd was. Ik ging er toen 
van uit dat de laatste vier teams in elke klasse zouden degraderen. Dat klopt niet. 
Onder klasse één met twee poules heeft ook klasse twee maar twee poules. Als er 
tweemaal vier teams zouden degraderen zouden er ook zoveel teams moeten 
promoveren om de klassen vol te krijgen. Vandaar dat er maar twee teams uit de 
eerste klasse konden degraderen. Voor team drie dus nu al zekerheid van 
handhaving. Twee tegenstanders hadden zo weinig punten dat zij het niet meer 
zouden redden. Met Jeroen, als invaller voor Herman, samen met Henk R. wist 
team drie een enkele partij te winnen om op een veilige plaats dertien te eindigen. 
Volgend jaar dus weer in de eerste klasse. Prima. 
 
Ook team vier met Hans en Henk B. wilde graag in de eerste klasse blijven. Hoewel 
er gedacht werd dat ze al gedegradeerd waren, vochten ze voor een eventuele 
laatste kans. 
Toen in de loop van de avond duidelijk werd dat er geen vier maar twee teams 
zouden degraderen werd die kans ineens weer reëel. Er werden twee van de drie 
partijen gewonnen. Handhaving lag in handen van het team dat twee punten boven 
hen stond, Les Sabots. Dit team had al twee partijen verloren en, nu komt het, 
moest de laatste partij spelen tegen, jawel, Ruben en Peter, die in het verhaal van 
Joop ook al zo’n belangrijke rol zouden spelen. Voor ons team moest Les Sabots 
verliezen van Ruben en Peter. 
Dat gebeurde inderdaad zoals Joop vertelde met 13-11. Gelijk in wedstrijdpunten 
nu. Ook bij ons zouden de zogenaamde saldopunten doorslaggevend zijn. Bij 
aanvang stond Les Sabots zestien saldopunten voor op Amicale. De uiteindelijk 
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score van Amicale na drie wedstrijden was plus zeven. Nog negen punten dus. 
Maar ja, als je drie partijen verliest, zoals Les Sabots deed, dan krijg je 3x13=39 
saldopunten negatief  erbij. Met andere woorden: les Sabots moest in die drie 
verloren partijen 39-9=30 punten scoren. 
Dat is gemiddeld 10 punten per wedstrijd. In het verhaal van Joop scoorde Les 
Sabots in de laatste wedstrijd 11 punten. Ik zal het niet spannender maken dan het 
is. De andere partijen werden door Les Sabots veel dikker verloren. Amicale kon 
zich handhaven in de eerste klasse op plaats veertien met negen positieve 
saldopunten. 
Volgend seizoen dus ook in de eerste klasse twee teams voor Amicale. Voorwaar 
een schitterend resultaat. 
 

 
NPC 
 

 
In de Nationale Pétanque Competitie is er voor de Amicale-teams niet meer zo veel 
te halen behalve spelplezier en gezelligheid. 
In het eerste team was dat goed te zien aan de laatste twee uitslagen. Tegen Les 
Cailloux en Doetinchem werd in de eerste helft nog gewonnen. Nu eindigden beide 
wedstrijden in een gelijkspel, 4-4. Met nog één wedstrijd te spelen zal de derde 
plaats in deze vierde divisie behaald worden achter Les Taxateurs uit Culemborg, 
die ook kampioen worden, en Les Cailloux uit Zeist. Het is zeker niet zo dat er met 
de pet naar gegooid werd, maar dat extraatje geven om te winnen, lukte niet meer. 
Eigenlijk kon in beide gevallen tevreden teruggekeken worden op het behaalde 
gelijke spel. 
 
Voor team twee heeft Peep van beide wedstrijden weer een mooi verslagje 
gemaakt.  
Amicale 2 tegen Nijeboulers 4, 9 maart 
We hadden kansen. Hoe vaak zeggen we dat als het net niet lukte? Zo ook deze 
keer. De eerste ontmoeting met de Nijeboulers hadden we met 3-5 verloren; nu 
moesten we er toch minstens een gelijkspel uit kunnen slepen. En ja, na de eerste 
ronde stonden we met 2-1 vóór. En ja, na de tweede was het 3-2. Het ging allemaal 
best lekker. Toen kwam de derde ronde, en de pijp was leeg! We verloren alle drie 
de partijen. De einduitslag was potver wéér 3-5. Kansloos. Het waren gezellige 
tegenstanders, dat wel, maar je gaat toch ook voor de winst. Nou ja, de volgende 
keer maar weer. 
 
Amicale 2 tegen PVN 6, 23 maart 
De voorlaatste wedstrijd van het seizoen, het zit er bijna op. We gaan naar 
Nieuwegein. De vorige ontmoeting tegen PVN verloren we met 3-5 en we hopen 
natuurlijk dat het nu beter zal gaan. Een gelijkspel (weer een), daar moeten we toch 
kans op maken. 
Nou, hele kleine kansjes bleken ‘t. En je raadt het al: het zat er niet in. Na de eerste 
ronde was het 1-2, na de tweede 1-4, na de derde 2-6. Teleurstellend verlies ja, 
maar verdiend, laten we eerlijk zijn. PVN stond een stuk boven ons in de rangorde 
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en dat bleek niet voor niets. Dat hebben we ook in de laatste wedstrijd, op 6 april. 
We spelen dan tegen De Teerling, en die staan helemaal bovenaan. Maken we dan 
een kans? Jammer dat je met gekruiste vingers niet kunt boulen. 
 
Ons derde team heeft het de laatste wedstrijden moeilijk gehad. Werd tegen 
Pétanque Barneveld een kansloze nederlaag van 8-0 geleden, tegen Het 
Zuiderboeltje waren er nog wel degelijk kansen. Jammer dat het toch de kleinst 
mogelijke nederlaag werd van 5-3.  
Beide teams staan in hun zesde divisie op een zevende plaats. 
 
 
 
Hans Hijne 
 
 

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

 

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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Rondreis Brazilië – Argentinië – Chili 
 
 
(Vervolg) 
 

Torres Del Paine 
Tijdens de autorit op 17 november naar Torres Del Paine (ruige bergketen) hebben 
we een kleine uitstap gemaakt omdat er een heel mooi meer met een waterval zou 
zijn en met een prachtig overzicht over de Torres. Je kon daar mooi de spitse 
bergen zien met de heel kenmerkende tweekleurige rotsen. Het onderste gedeelte 
is normaal rotskleurig en redelijk licht, en de bovenkant heeft bijna zwartkleurige 
rotsen. Dat is een typisch natuurverschijnsel dat voor zover bekend alleen daar zo 
duidelijk zichtbaar is. Na van dat uitzicht genoten te hebben reden we door over de 
typische wegen van Zuid-Patagonië (onverhard met veel losse keien en zand). Als 
het droog is, heb je dan last van stof 
en weinig grip op de weg, met name in 
de bochten, en als het nat is wordt het 
een grote modderpoel. Bovendien 
krijg je kramp aan je handen door het 
vele trillen. 
Uiteindelijk kwamen we in het 
natuurpark aan en moesten we een 
kleine 800 meter klimmen over steile 
paden om bij de refugio La Torre de 
Chileno aan te komen. Omdat we 
helaas net te laat geboekt hadden, 
was er geen ruimte meer in de hut, 
maar moesten we in een van de tentjes op de bergwand slapen. Nou is daar niets 
mis mee, maar die nacht hebben we echt alles gekregen wat je maar kunt 
bedenken. Van heel veel regen en hagel, tot een harde storm waarbij we ons 
regelmatig afvroegen of het tentje wel zou blijven staan. Uiteindelijk met heel erg 
weinig slaap vroeg in de morgen weer opgestaan om de resterende wandeling van 
800 meter stijging te lopen, terwijl we daarna ook nog ongeveer 1600 meter 
moesten dalen. Het resterende gedeelte hebben we deels in de sneeuw gelopen, 

maar op het uitzicht-punt boven trok het 
uiteindelijk open en begon zelfs de zon te 
schijnen. Een mooier moment kon 
natuurlijk niet. Op die manier hadden we 
een heel mooi uitzicht over het bergmeer 
en over de Torres die nu als machtige 
rotspunten boven ons uit kwamen. Daar 
hebben we een uurtje van genoten en zijn 
vervolgens de weg terug helemaal naar 
beneden begonnen. Dat is een stevige 
wandeling geworden waarbij zowel de 
daling, maar zeker ook de wind een 



   
 

26 
 
 

belangrijke rol gingen spelen. Soms moesten we plat tegen de rotsen aan leunen en 
konden we niet verder lopen omdat we anders het risico liepen omver geblazen te 
worden. In Europa zou onder dergelijke omstandigheden waarschijnlijk de route 
naar boven afgesloten worden, maar hier werd er gewoon doorgelopen. In onze 
ogen wel een beetje onverantwoord, maar we zijn wel heelhuids beneden gekomen.  
Beneden aangekomen hebben we de auto weer gepakt en zijn verder gereden om 
vervolgens per boot bij Lodge Paine Grande aan te komen. In de reisbeschrijving en 
ook op de website stond dat maaltijden niet van te voren konden worden 
gereserveerd en dat je dat moest doen gelijk bij aankomst. Dus nadat we ingecheckt 
hadden, zijn we meteen doorgelopen naar het restaurant om 2x een warme maaltijd, 
2x ontbijt en een lunch te gaan boeken. Groot was onze schrik toen de manager 
van het restaurant doodleuk verkondigde dat ze een grote groep op bezoek hadden 
gekregen en dat er geen ruimte meer was. Op onze vraag of we dan twee dagen 
zonder eten moesten doen, werd volmondig ‘ja’ geantwoord. Gelukkig hadden ze 
daar een heel klein campingwinkeltje waar ze noedels verkochten. Daar hebben we 
dus vier pakjes noedels gekocht zodat we in die twee dagen in ieder geval iets te 
eten kregen. Ook hebben we gelijk maar wat extra snoepgoed en zo gekocht. 
Ondanks dat onze reisorganisator ook nog contact met ze heeft opgenomen, bleef 
hun standpunt van ongewijzigd, dus hebben we 2 dagen op noedels en chips 
geleefd.  
We zouden op 19 november een wandeling maken naar Valle Francis. Echter, 
omdat het die dag behoorlijk regende, hebben we ervoor gekozen om een dagje 
rust in te lassen.  
Op de 20e zijn we  doorgetrokken naar Hosteria Grey. Dat was een uitermate luxe 
hotel waar we hebben genoten van de slaapplekken, vergeleken met de tent en de 
hut waar we de drie nachten daarvóór hadden geslapen. Erg mooie kamer, heerlijk 
bed en fantastisch uitzicht over de Grey-gletsjer vanuit de slaapkamer en vanuit de 
lobby. De kwaliteit was hier erg goed en zou in Nederland niet onderdoen voor een 
restaurant met een Michelin-
ster (zal de prijs ook wel naar 
zijn geweest, maar dat weten 
we gelukkig niet). We hebben 
daar wel wat minder gelopen 
dan we hadden gehoopt, 
omdat het af en toe regende.  
Na een laatste goede 
nachtrust vertrokken we de 
21e november naar Punta 
Arenas. Onderweg hebben we 
nog wel voor de laatste keer 
een mooi uitzichtpunt 
beklommen om een laatste 
blik te werpen op de Torres. 
Gelukkig was het nu weer 
mooi weer en konden we daardoor extra genieten van het mooie uitzicht. Daarna 
stapten we in de auto om een paar uur later in Punta Arenas aan te komen. Hier 
hebben we alleen een overnachting gehad; de dag daarna zou vooral een reisdag 
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worden.  
Wat ons betreft is 22 november een stevige reisdag geworden. Eerst zijn we met het 
vliegtuig van Punta Arenas naar Puerto Montt gevlogen om daarna door te vliegen 
naar Balmaceda. Daar aangekomen zijn we overgestapt in onze huurauto om door 
te rijden naar Cerro Castillo. Dat is een heel klein dorpje waar we in een knus huisje 
hebben gelogeerd, waarbij de gastvrouw van rond de 60 een typisch voorbeeld was 
van hoe er in Argentinië met toeristen omgegaan wordt. Buiten dat ze ons helemaal 
in de watten heeft gelegd, gaf ze ook aan dat ze met een cursus Engels bezig was 
omdat ze vond dat ze ook buitenlandse gasten redelijk te woord moest kunnen 
staan. Gelukkig spreekt José Spaans, want dat was nog wel af en toe nodig, maar 
de insteek van onze gastvrouw vond ik helemaal top. De volgende dag zouden we 
op pad gaan richting Guadal. 

Guadal 
We moesten op 23 november best een behoorlijk stuk rijden over onverharde 
wegen (nog slechter dan we eerst hadden meegemaakt), maar uiteindelijk kwamen 
we aan bij Terra Luna Lodge. Hier hadden we een soort iglo gehuurd voor 3 
nachten. We werden door de gastvrouw naar onze iglo gebracht en wat we zagen, 

was gelijk al betoverend.  De iglo was 
behoorlijk ruim. Buiten een ruim bed 
was er ook een douche, een wastafel 
en uiteraard een toilet. Het geheel 
kon worden verwarmd met een 
knusse houtkachel. Vanuit de iglo 
hadden we een mooi uitzicht over het 
meer en verder in de buurt was er 
niets, dus lekker afgelegen. De 
volgende iglo (totaal 3) stond een 
meter of 30 verderop. Het was een 
mooie uitvalsbasis voor de tochten 
die we de komende dagen zouden 
gaan maken. 

Zo zijn we op 24 november een tocht gaan maken langs een grote rivier die 
honderden kilometers verder in de 
Grote Oceaan uit zou monden. 
Deze voor het oog blauwe rivier 
(typisch kenmerk voor een 
regenwater-rivier) was mooi, wild en 
had onderweg een aantal 
behoorlijke stroomversnellingen. Na 
verloop van tijd kwam er een 
samenvoeging van deze rivier met 
een zogenaamde bruine rivier 
(typisch kenmerk van een rivier van 
smeltwater). Het was mooi te zien 
wat de samenvoeging van twee 
verschillende rivieren met de kleur 
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van het water doet. Verder hebben we ook daar weer diverse keren gestopt om van 
het uitzicht te genieten (watervallen/stroomversnellingen, bergen, witte toppen en tal 
van condors in de lucht). In de loop van de middag weer rustig naar huis gereden, 
en rustig van het uitzicht in de iglo genoten en onder het genot van een hapje en 
een drankje in een boek zitten lezen.  
Zo zijn we uiteindelijk aangekomen op 25 november. Dit zou onze laatste echte 
vakantiedag zijn voordat we weer aan de lange reis naar huis zouden beginnen. 
Deze dag zijn we richting een oude verlaten mijn gegaan. Over werkelijk bijna 
onbegaanbare paden zijn we met de auto uiteindelijk op de bestemming 
aangekomen. Dat was maar goed ook, want er zou geen enkele mogelijkheid 
geweest zijn om te draaien. Zo dicht moesten we langs de begroeiing.  

Bij de verlaten mijn aangekomen 
verbaasden wij ons over wat we daar 
aantroffen. Het leek echt alsof men 
inmiddels bijna 30 jaar daarvoor besloten 
had om aan het einde van de dag te 
stoppen, alles te laten liggen en gewoon 
weg gaan en nooit meer terug komen. 
Het laboratorium en de behuizing van 
personeelsleden stonden er nog redelijk 
bij (weliswaar was al het houtwerk 
vergaan, maar alles van steen stond er 
gewoon nog). Alle gereedschappen en 
machines lagen her en der verspreid 

over het gebied en zaten onder de roest. De daadwerkelijke mijn was gewoon vrij 
toegankelijk, maar naar binnen kijkend leek het niet erg vertrouwd om erin te gaan, 
dus dat hebben we maar niet gedaan. Al met al kregen we een goede indruk hoe 
dat daar in het verleden gegaan moet zijn. Daarna zijn we weer in de auto gestapt 
en zijn we naar een kloof gereden waar we heel 
veel fossielen zouden kunnen vinden. Het bleek 
het privéterrein van een persoon te zijn die daar 
zelf op een grasveld een parkeerterrein voor een 
aantal auto’s heeft aangelegd en vervolgens een 
pad de kloof in heeft gemaakt. Over dat pad 
lopend kwamen we echt zo ongeveer alleen 
maar fossielen tegen. Op zo’n klein gebied zo 
veel had ik nog nooit meegemaakt. Doorlopend 
naar achter in de kloof hoorden we op een 
bepaald moment een geluid alsof er een 
waterval was. Dat werd steeds sterker, maar om 
verder te komen moesten we wel over erg grote 
rotsblokken klauteren. Wie ons kent, weet 
natuurlijk dat wij ons niet laten kennen, dus met 
enig risico hebben we dat gedaan en werd onze 
tocht voor de laatste keer afgesloten met een erg 
fraaie waterval. Ook hier hebben we best even stilgezeten wetende dat het hiermee 



   
 

29 
 
 

ook afgelopen zou zijn. Op 26 november zijn we eerst weer naar Balmaceda 
gereden om vandaar het vliegtuig te pakken naar Santiago de Chili. Op weg naar 
het hotel hebben we wel voor het eerst sloppenwijken gezien. Die lagen zoals wel 
vaker wordt gezegd, heel  dicht in de buurt van erg luxe nieuwe wooncomplexen. 
Daardoor was de tegenstelling tussen arm en rijk wel heel erg duidelijk. Wat we wel 
begrepen was dat de economie in Chili erg goed draait en dat daarom het aantal 
sloppenwijken in rap tempo afneemt. Al die mensen worden ondergebracht in 
nieuwe woningen. Dat is dan natuurlijk wel weer goed om te horen. Nadeel van die 
goed draaiende economie is dat ze daar ook een enorme last hadden van 
migranten. Vanuit diverse landen zoals Argentinië, Peru, Bolivia en Uruguay 
vertrokken ze naar Chili.  

Op 27 november vertrokken we vanuit Santiago weer naar huis met een tussenstop 
in Buenos Aires.  

Dat was mijn reisverslag van onze geweldige reis. We hebben ervan genoten en ik 
hoop dat jullie ook een beetje van dit verslag genoten hebben. 

Groeten, 

Rudolph 
 

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

 
 
 
 

Openingstoernooi 23 maart 
 
Venijnige wind buiten, dus we 
speelden binnen. Wel zo gezellig, 
vindt ook Patrick, en wat een mooie 
prijzen! Hij stelt zich nu al voor wat hij 
daar allemaal mee kan doen. 
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Leuke voorvallen… 
 
 
Afgelopen zaterdag moest het eerste team in de NPC naar Doetinchem. Ik had met 
Bauke afgesproken om hem mee te reizen. Tot mijn verrassing kwam ik te zitten in 
een gloednieuwe Volvo. Het was een heerlijk rustige reis en volledig relaxed 
kwamen we bij onze tegenstander aan. Geen slecht woord uit mijn mond over de 
Volvo.  
Toch overkwam me iets totaal met tegenovergesteld met hetzelfde merk. Het geacht 

Amicale-lid op de foto, Humphrey, heeft 
namelijk ook een Volvo. Op een 
maandagavondhussel kwam ik hem na lange 
tijd weer tegen. Natuurlijk wilde ik even een 
praatje met hem maken, zijn lange tijd van 
afwezigheid had alles te maken met 
gezondheidsproblemen van zijn vrouw 
Johanneke en uiteindelijk ook van hemzelf. 
Toen ik naar zijn boules keek, schrok ik toch 
wel even. Nog nooit heb ik boules gezien die 
zo verroest waren als de boules van 
Humphrey na een lange tijd niet boulen. Ik 
vroeg hem of dat zomaar gekomen was. Maar 
dat was niet zo. De boules hadden al die tijd 
van niet boulen in de Volvo gelegen, vraag me 
niet op welk plekje, op een vochtige plaats, 
waar steeds bij regenachtig weer het vocht 
zich ophoopte. Geen wonder dat de boules er 
uiteindelijk zo uitzagen.  

Humphrey heeft er de hele maandagavond mee gebould. Hij vond dat hij duidelijk 
meer grip had. Toch heeft hij de week daarop hard gewerkt om de boules te 
polijsten. Nu zien ze er weer behoorlijk en waardig genoeg uit om lekker mee te 
spelen. 
 
 
Hans Hijne  
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Van de wedstrijdcommissie 
 

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 

 

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

 

Om vast te noteren: 

 

2019 

Ma      25-03-2019      Openingstoernooi                  hussel doubletten 
Ma      30-09-2019      Slottoernooi                            hussel doubletten 
Vrij      02-12-2019     Sinterklaas eurotoernooi       hussel doubletten 

   Zo       22-09-2018       Hij/Zij toernooi                       vaste doubletten 
 

Vrij      12-04-2019      Euro toernooi                         hussel doubletten 
Vrij      31-05-2019      Euro toernooi                         hussel doubletten 
Vrij      19-07-2019      Euro toernooi                         hussel doubletten 
Vrij      06-09-2019      Euro toernooi                         hussel doubletten 
Vrij      18-10-2019      Euro toernooi                         hussel doubletten 

 
2020 

 
Vrij      17-01-2020      Euro toernooi                         hussel doubletten 
Vrij      28-02-2020      Euro toernooi                         hussel doubletten 
Ma      30-03-2020      Openingstoernooi                  hussel doubletten 
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Eurotoernooi   8 maart 
2019           

 

  

  

 

    

 

 

 

 

           

 

  

  

1e 
ronde     

2e 
ronde     

3e 
ronde       

 

  

  uitslag   uitslag   uitslag      winst saldo 

1 Henk Boer 13 0 1 13 13 5 1 8 13 2 1 11    3 32 

2 Bertus Danen 13 10 1 3 13 0 1 13 13 1 1 12    3 28 

3 Tijmen de Kruijff 13 7 1 6 13 1 1 12 13 3 1 10    3 28 

4 Gerrit den Besten 13 0 1 13 1 13 0 -12 13 0 1 13    2 14 

5 Tim Danen 13 3 1 10 6 13 0 -7 13 2 1 11    2 14 

6 Herman Kok 11 13 0 -2 13 6 1 7 13 6 1 7    2 12 

7 Henk Renkers 7 13 0 -6 13 12 1 1 13 0 1 13    2 8 

8 Karel Termaaten 0 13 0 -13 13 5 1 8 13 1 1 12    2 7 

9 Joop de Wilde  13 10 1 3 13 0 1 13 1 13 0 -12    2 4 

10 Roelof de Groot 3 13 0 -10 13 12 1 1 13 3 1 10    2 1 

11 Eliza de Neef 10 13 0 -3 12 13 0 -1 13 6 1 7    1 3 

12 Anitra Renkers 10 13 0 -3 13 1 1 12 3 13 0 -10    1 -1 

13 Bart Berens 3 13 0 -10 0 13 0 -13 13 0 1 13    1 -10 

14 Carla de Wilde 13 3 1 10 0 13 0 -13 6 13 0 -7    1 -10 

15 Patrick Hogenes 13 7 1 6 6 13 0 -7 2 13 0 -11    1 -12 

16 Ingrid de Groot 0 13 0 -13 13 6 1 7 3 13 0 -10    1 -16 

17 Pauline Bisschops 13 11 1 2 6 13 0 -7 0 13 0 -13    1 -18 

18 Elserieke Berens 13 11 1 2 1 13 0 -12 1 13 0 -12    1 -22 

19 Ankie Kok 7 13 0 -6 12 13 0 -1 2 13 0 -11    0 -18 

20 Lya de Kruijff 10 13 0 -3 5 13 0 -8 6 13 0 -7    0 -18 

21 Marja Boer 11 13 0 -2 5 13 0 -8 0 13 0 -13    0 -23 
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Schrikbarende toestand bij Amicale de Pétanque 
 

Heel veel werk aan de winkel 
 
Vrijdag 8 maart was er een eurotoernooi met introducees bij onze club. Die dag 
stonden de kranten vol over de Internationale Vrouwendag. Vrouwen moeten meer 
topposities innemen bij het bedrijfsleven; minimaal 40% is wenselijk. Minister van 
Engelshoven dreigt zelfs met quota bij de Nederlandse topbedrijven, resultaten tot 
nu toe waren om te huilen. (Volkskrant 7 maart 2019) 
 

Hoe is de situatie bij een willekeurige topclub? 
 
Ik neem mijn club als voorbeeld. Vrijdagavond 8 maart rond half acht kom ik in de 
kantine en ik feliciteer iedere aanwezige dame. Stuk voor stuk ( geen #MeToo- 
discussie graag!) kijken ze mij niet begrijpend aan. “Kom nou, internationale 
vrouwendag,” zeg ik. “O ja, dat is ook zo” is de meest gehoorde reactie. 
Om half acht is de start van het toernooi. 21 deelnemers spelen in een gezellige 
ambiance om onderling uit te maken wie zich die avond winnaar mag noemen. 
Zoals altijd is de verzorging en wedstrijdleiding dik in orde. Maar ja? Dan komt de 
prijsuitreiking!  Ik was er al niet helemaal  gerust op! 11 mannen voeren het 
klassement aan, de laatste 6 plekken worden ingenomen door lieftallige 
dames!!!!!!!! ( De totaaluitslag wordt zeker in dit clubblad vermeld.) 
Niet direct een uitslag die hoopvol stemt op deze Internationale Vrouwendag. Moet 
ik als lid van de arbitragecommissie ook een quotum gaan instellen?  Ik denk niet 
dat het helpt.  Maar wat dan?  Ik doe de volgende 2 aanbevelingen. 
 

1. In iedere dame zit een Fannie. Laat ons heren beschaamd toekijken hoe wij 

afgedroogd worden en met 13-0 verliezen. En geloof me: jullie achterwerk is 

het waard om gekust te worden. Nu weet ik 33ositiv dit direct wel erg grote 

veranderingen zijn. Maar elk klein stapje telt. 

2. In de uitslagenlijst kan je zien dat het echtpaar B. de onderste en bovenste 

33ositive bekleedt. Als dit echtpaar in het volgende toernooi wat meer naar 

elkaar toegroeit, is mijn missie geslaagd. 

 

Henk Renkers 
 
Aan de wens van Henk om de familie B. wat dichter bij elkaar te brengen als man en 
vrouw werd in het laatste openingstoernooi van 25 maart  onmiddellijk voldaan. 
Man B. werd laatste, maar trof daar helaas zijn vrouw niet meer aan. Die deed 
namelijk niet mee. Dat zal hij toch wel doorgehad hebben. 
Overigens speelde Jeroen die avond de sterren van de hemel. Met 33 pluspunten 
werd hij winnaar van het toernooi en mocht als eerste een keuze maken uit de leuke 
prijzen, verzameld door de fam. De Wilde.   
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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 Wat Tijdstip melden / aanvang 

11 april gastboulen  

13 april PR-activiteit  

16 april gastboulen  

20 april gastboulen  

30 april gastboulen  

19 mei 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 april Bloementoernooi  De Goede Worp    Den Haag 
28 april Mini & Maxi toernooi Petanque Vereniging Gouda  Gouda 
 
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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Verjaardagskalender 
 

april 
 

4 april Johan van Weert 

5 april Eric Crena Uiterwijk 

12 april Janny Klasens 

13 april Annemieke van de Vorst 

14 april Anneke Pagé 

18 april Conny van Valkengoed 

18 april Alie Klasens 

23 april Jeroen Brinks 

24 april Humphrey Demali 

 
mei 

 

1 mei Tony Kaouine 

6 mei Arie van Baalen 

 
 

 

Husselleidersrooster 
 

1 april Fred Schaap 

8 april Gerrit den Besten 

15 april Herman Kok 

22 april TWEEDE PAASDAG 

29 april Karel Termaaten 

6 mei Peep Vreeswijk 
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