mei 2019

Barbezetting
maandag 6 mei 2019

clubavond

???

Chantal

woensdag 8 mei 2019

clubmiddag

???

Peep & Marian

maandag 13 mei 2019

clubavond

???

Carla

woensdag 15 mei 2019

clubmiddag

???

Kees & Ada

maandag 20 mei 2019

clubavond

???

Slimen

woensdag 22 mei 2019

clubmiddag

???

Chris & Ursula

maandag 27 mei 2019

clubavond

???

Pauline

woensdag 29 mei 2019

clubmiddag

???

Fred & Egbert

vrijdag 31 mei 2019

Eurotoernooi

???

Carla & Herman

maandag 3 juni 2019

clubavond

???

Arno

woensdag 5 juni 2019

clubmiddag

???

Piet & Hans dS

maandag 10 juni 2019

clubavond

???

Roelof

woensdag 12 juni 2019

clubmiddag

???

Tijmen & Gerrit

maandag 17 juni 2019

clubavond

???

Evert

woensdag 19 juni 2019

clubmiddag

???

Peep & Marian

maandag 24 juni 2019

clubavond

???

Joyce

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. 5, mei 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) 29 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

Secretaris:

Marian Vreeswijk
secretaris@amicaledepetanque.nl
Tarweland 11, 3833 VR Leusden, 06-38250484

Penningmeester:

Jeroen Brinks

Wedstrijdcommissie: Herman Kok
Gebouw en terrein:

<<vacature>>

Algemene zaken:

Roelof de Groot

voorzitter@amicaledepetanque.nl

penningmeester@amicaledepetanque.nl
wedstrijdcommissie@amicaledepetanque.nl
bestuur@amicaledepetanque.nl

5

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.
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
7

Verantwoordelijk
bestuurslid

Nader
te
bepalen
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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, 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"
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Van het bestuur

Onze voorzitter is bij Tottenham Hotspur geweest om ‘zijn’ Ajax aan te moedigen.
Hij is ten onder gegaan in het geweld van de 62.062 voetbalfans in het prachtige
nieuwe stadion, en het zij hem vergeven. Hij had Turijn al moeten missen, hier kon
hij echt niet wegblijven. Per slot van rekening moest zijn club winnen!
Maar een stukje schrijven voor deze APropos kon dus niet meer. Even geen
voorzitter, nu alleen maar Ajax-fan. Hij heeft de Spurs-slogan tot de zijne gemaakt:
‘to dare is to do’ en reisde af naar Londen. Dat zeggen wij Amicalers in het vervolg
tegen Rudolph als hij in de cirkel staat te denken over zijn volgende worp.
‘Je kan het, Ruudje!’

Het stadion ontploft: we winnen!
11

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
12

Van de redactie
Alweer een goed gevulde aflevering van ons Amicale-blad.
Rudolph is in Londen geweest om Ajax naar de overwinning te schreeuwen. Het is
gelukt, maar zijn keel is er slecht aan toe. Hij kan geen woord meer uitbrengen, en
een stukje Van Het Bestuur schrijven ging dus ook niet. Volgende week is hij in
Amsterdam en dan herhaalt zich alles weer.
Fred heeft de 10 vragen beantwoord. Hij heeft een tweede verslaving: kaarten.
Rob heeft een prachtig schilderij ingezonden van de Koppelpoort in Amersfoort. Zo
mooi zag je ‘m met Koningsdag niet. Misschien de start van een nieuwe rubriek.
Hans heeft een slotbeschouwing gewijd aan de NPC van deze winter. De
voorbereiding van de volgende is in volle gang.
Pauline meldt dat het boekenkastje in de kantine is ingericht. En Hans dat een
huismuis heel Amicale te slim af was.
Er is een anekdote over binnen in of boven op de cirkel staan.
De toernooikalender is een klein beetje veranderd. En er komt een vrijwilligerstoernooi aan, met een speciale invulling.
En verder het overzicht van de hussel in april, de Wodoco en het eurotoernooi van
12 april, met een mooi verslag van Jeroen.
Veel plezier!

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
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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 Fred Schaap, oud 70 jaar en al 46 jaar
getrouwd met Janny.

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

2. Hoe lang ben je al lid van Amicale
de Pétanque?
Ben in 2003 lid geworden van Amicale , de maand weet ik niet meer precies.
Heb in 2004 mijn eerste licentie gekregen .
3. Wat is voor jou de belangrijkste reden om lid te worden en/of te blijven?
Door dat Cees Haarsma hier speelde, ben ik komen kijken en meteen maar lid
geworden.
4. Wat vind je het meest aantrekkelijk aan het spel?
Het spelen met veel plezier van het spelletje.
5. Hoe vaak speel/oefen je?
Ik speel op de maandagavond en de woensdagmiddag.
6. Doe je mee met competities, of zou je daar graag aan mee doen?

Heb in verleden altijd de WCTC gespeeld, wat
nu opgevolgd is door de NPC. Ook speel ik
mee met de WODOCO .
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?
Op maandagmorgen help ik de groenploeg met het uitvoeren van diverse
werkzaamheden.
8. Wat mis je nog bij Amicale?
Het verwelkomen van nieuwe leden.
15
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9. Welke andere hobby’s heb je nog meer?
Mijn grootste hobby is het spelen van
bridge. Dit doe ik met Janny op
dinsdagavond en daarom kan ik niet naar
de bouletraining. Verder kijk ik graag naar
TV (films) en los graag kruiswoordpuzzels
op.
10. Zijn er nog andere dingen die jou
betreffen, die goed zouden zijn voor de
andere leden om te weten?
Wat de leden nu van mijn weten, is
volgens mij wel genoeg.

De volgende die de vragen gaat beantwoorden, is Mario.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
PR
Aankondiging vrijwilligerstoernooi 2019
Het is een tijd traditie geweest dat elk jaar voor alle vrijwilligers van Amicale een
leuk en ludiek toernooi werd gehouden. Alle commissies deden daaraan mee en het
was altijd een gezellig feestje dat nergens om ging maar waar wel fel gestreden
werd. De commissie ‘Onderhoud Groen’ nam enkele keren de organisatie op zich.
Een andere commissie heeft besloten, vanuit hun bestaansrecht, om de draad weer
op te pakken. Dat is de commissie ‘PR, Sponsoring en Werving’. Deze commissie
denkt dat er veel belangstelling bestaat voor zo’n evenement en rekent op een grote
deelname.
Zet dus vast in je agenda:
Zaterdag 29 juni, VRIJWILLIGERSTOERNOOI
De organisatie is al een flink eind op streek. Er komt spoedig een
aanmeldingsformulier op het prikbord en nadere informatie volgt in het volgende
nummer van de APropos.
Hans Hijne
17

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
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Rob van der Horst "FG-NV-09 OP AVONTUUR"
aug 2000 - 41x60cm - olieverf op paneel
19 jaar geleden stond ik op het punt een nieuw leven te beginnen in Amersfoort. Dit
is het allereerste schilderij dat ik van mijn nieuwe stad maakte en het is een jaar
later gebruikt voor onze trouwkaart!
Het nummerbord van mijn toenmalige auto staat hier symbool voor mijzelf, vandaar
de titel "FG-NV-09 op Avontuur".
Het zonlicht spat af van de muren aan de achterkant (stadskant) van de
Koppelpoort. Details: vissen in de grond, eieren in een gat in de weg, een figuurtje
met ballonnen (mijn vrouw?) verdwijnt rennend in de poort, en een belangstellende
aalscholver houdt alles goed in de gaten.
De Koppelpoort is het meest karakteristieke monument van Amersfoort. Er is sprake
van een land- en een waterpoort. De waterpoort was als toegang tot de stad
aanvankelijk de belangrijkste (aan het metselwerk is nog te zien dat het
middengebouw oorspronkelijk in z'n eentje boven het water stond). In het inwendige
van dit gebouw bevindt zich het mechaniek om het balkenschot in de doorgang neer
te laten en op te halen, enig in Nederland: een dubbele tredmolen met een windas
van 11 meter en een duizenden kilo's wegend balkenschot. Voor het lastige werk in
de tredmolens werden vaak gevangenen ingezet (de zogenaamde raddraaiers!). De
raderen zijn grotendeels nog origineel (d.w.z. van ongeveer 1400!).
19

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
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Competities NPC
NPC (eind van het competitieseizoen 2019)
Vorige keer heb ik al het spannende eindverslag van de WDC gedaan. Op zaterdag
6 april werd de laatste wedstrijd van de NPC gespeeld. Leuke bijkomstigheid was
dat alle drie de teams thuis speelden. Zo’n volle hal met enthousiaste spelers heeft
wel iets, vooral als het in groten getale opgekomen publiek de thuisteams ook nog
luid aanmoedigt. (Dat is een grapje, het opgekomen publiek bestond uit één
persoon, uw snotverkouden verslaggever!)
Het eerste team was al vóór de wedstrijd verzekerd van een derde
plaats in de vierde divisie. Achteraf kan zeker gesteld worden dat
er punten zijn laten liggen. Als er van de zes gelijke spelen een
paar wedstrijden gewonnen zouden zijn, had dit team mee kunnen
doen aan de strijd voor een promotieplaats. Zeker toen bleek dat
de Taxateurs, het team op de eerste plaats en gepromoveerd, de
laatste wedstrijd weer verloren had. Voor ons eerste team was er
weer een gelijkspel tegen Randenbroek 3. Een afsluiting in de stijl van de gehele
competitie. Volgend jaar komen er zeker goede kansen als dit team weer mee gaat
doen in deze samenstelling. Nogmaals, een derde plaats met vijf keer winst, zes
keer gelijk en drie keer verlies.

De captain van het tweede team Peep heeft weer een mooi
verslagje gemaakt van hun wedstrijd. Hou je vast!!
Verslag van NPC, Amicale 2 tegen De Teerling 3
We speelden thuis, en waren dus in het voordeel. Niet dat er
60.000 mensen op de tribune zaten, maar toch: vertrouwd
terrein. Zouden we het voordeel kunnen uitbuiten?
De Teerling stond bovenaan in onze divisie, ze hadden het hele
seizoen maar één wedstrijd verloren. Tegen? Ja, tegen ons! 5-3 was het toen
geworden. Nou, als we die stunt konden herhalen …
Kom op, flink ertegen aan. Eerste ronde: twee winstpartijen (13-8 en 13-5), we
stonden vóór met 2-1. Dat gaf de bouleburger moed.
Tweede ronde: allebei de partijen gewonnen (13-9 en 13-5), dus het stond 41. Schitterend: we konden niet meer verliezen!
Derde ronde: twee keer winst (13-7 en 13-3). De einduitslag was dus 6-2! Een
mooier resultaat zelfs dan de eerste keer.
We sloten het seizoen prachtig af en waren innig tevreden. In de
eindrangschikking ging De Teerling van de eerste naar de tweede plaats, en
wij van de zevende naar de zesde. We voelden ons toch een beetje
gelijkwaardig.
Plaats zes dus met drie keer winst, vijf keer gelijk en zes keer verlies.
21

Ook het derde team speelde die dag thuis. Tegen PC Montferland,
waartegen in de eerste wedstrijd met 8-0 was verloren. Een zware
kluif dus voor deze enthousiaste spelers, die goed te volgen
waren want ze hadden allemaal een geplastificeerd naamkaartje
op hun shirt. Zo kon de tegenstander maar ook de supporter goed
zien wie er aan het spelen was. Het moet gezegd, ik heb zelden
spelers gezien die met zoveel plezier hun nederlaag tegemoet gingen.
Elk punt werd uitgebreid gevierd. Deze instelling resulteerde in de winst van wel
twee partijen. Totaal onverwacht, maar het waren feestjes. De spelers vielen elkaar
in de armen en de hele zaal genoot even mee van deze euforie. Je gunt ze zeker in
het volgende seizoen meer van dit soort feestjes. Hopelijk laten ze zich niet
ontmoedigen door de partijen die wel verloren gingen. 2-6.
Het derde team eindigde de competitie op de zevende plaats met 2 keer winst, 1
keer gelijk en elf keer verlies.
Tot volgend seizoen,
Hans Hijne

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Lenen of ruilen/ 2
In het vorig nummer van APropos schreef ik over het initiatief om een boekenkastje
in de hal neer te zetten. Welnu, Bert heeft een heel mooi kastje gevonden – en nog
wel een rood exemplaar, passend bij de kleur in onze kantine.
De eerste boeken zijn al aangeleverd en staan in het kastje. Het wachten is nu op
enthousiaste leden die komen snuffelen, lenen en/of ruilen. We zijn benieuwd!! Veel
plezier ermee!
Pauline Bisschops
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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.
Muis gepakt
Misschien wil je het niet weten, maar er loopt af en toe een muis in de keuken.
Die komt dan ergens vandaan uit het vooronder of via de bovenkant. We kunnen
een poes aanschaffen, maar wie gaat die verzorgen?
Op een mooie maandaghusselavond dacht iemand een muis te zien lopen. De muis
was zich er niet van bewust dat hij gezien werd en liep op zijn dooie gemak langs de
rand van de keuken en dacht in het tosti-apparaat misschien een lekker hapje te
vinden. Via de open voorkant schafte hij zich toegang en …….hap ……. gevangen.
Dat moest iedereen even zien. Helaas, de friteuse heeft ook een achteruitgang en
als mensen dan even iets te dichtbij komen om de buit te bezichtigen, neemt de
muis door die uitgang de benen…..helaas……
Hans Hijne
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Anecdote
Uit: Jeu de boules, geschiedenis, spelregels, tactieken, door Henk Reesink:
Er was eens een volslagen onschuldige speler die men ‘Oog’ noemde. De brave ziel
keek vreselijk scheel en doordat hij ook nog een tic had waarbij hij vaak met één
oog knipperde, leek het andere oog, dat steeds open bleef, enorm groot. Dat
bezorgde hem zijn bijnaam.
De beste man speelde tegen een vent die juist helemaal niets aan z’n ogen
mankeerde, maar die een vreselijk karakter had. Verschillende keren hielp hij ‘Oog’
eraan herinneren dat hij in de cirkel moest staan. Op een bepaald ogenblik werd hij
zelfs heel driftig en er ontstond het volgende gesprek:
- Oog, let op de cirkel alsjeblieft. Je staat er weer buiten.
- Wat nou cirkel, ik sta erin!
- Nee, je staat er niet in!
- Jawel, ik sta er wel in!
De driftkop pakte Oog bij de arm om te verhinderen dat hij stiekem iets naar
achteren zou schuiven, en wees dreigend naar de punten van zijn schoenen die
inderdaad iets, maar heel weinig, buiten de cirkel stonden.
- En dat dan, wat is dat dan? Nou, vertel me eens als je kunt! Of vertel me dan
tenminste dat ik scheel kijk!
- Zie je dan niet, waardeloze speler die je bent, dat ik nieuwe schoenen heb?
- Nou en, als je nieuwe schoenen hebt, dan hoef je zeker niet in de cirkel te
staan?
- Welnee. Mijn vrouw heeft ze net voor me gekocht, en ze heeft zich in de maat
vergist. Ze zijn te groot. Mijn echte voeten staan wel degelijk in de cirkel. En
dat onbelangrijke stukje leer dat uitsteekt, speelt geen boules, dat doe ik!
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Van de wedstrijdcommissie
Door omstandigheden, die later bekend werden, heeft de
wedstrijdcommissie besloten een paar data van eurotoernooien en het
hij/zij toernooi te verplaatsen.
De toernooien zijn nu gepland op:

2019
Ma
Vrij
Zo

30-09-2019
02-12-2019
29-09-2019

Slottoernooi
Sinterklaas eurotoernooi
Hij/Zij toernooi

hussel doubletten
hussel doubletten
vaste doubletten

Vrij
Vrij
Vrij
Vrij

31-05-2019
19-07-2019
06-09-2019
11-10-2019

Euro toernooi
Euro toernooi
Euro toernooi
Euro toernooi

hussel doubletten
hussel doubletten
hussel doubletten
hussel doubletten

2020
Vrij
Vrij
Ma

17-01-2020
28-02-2020
30-03-2020

Euro toernooi
Euro toernooi
Openingstoernooi

hussel doubletten
hussel doubletten
hussel doubletten

De data voor onze wintertoernooien zij nog niet bekend.
De wedstrijdcommissie heeft voorkeuren bij de NJBB-Midden neergelegd,
maar die worden pas definitief vastgelegd tijdens de bondsvergadering
van 29 mei.
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Eindstand hussel april 2019
naam
gespeeld winst verlies saldo
Bert Timmerman
8
7
1
33
Jeroen Brinks
6
6
0
41
Humphrey Demali
6
5
1
30
Peep Vreeswijk
6
5
1
12
Karel Termaaten
8
5
3
10
Henk Boer
8
5
3
6
Gerrit den Besten
4
4
0
33
Bauke Bokhorst
4
4
0
25
Herman Kok
5
4
1
17
Fred Schaap
8
4
4
8
Henk Renkers
6
4
2
6
Slimen Ben Ahmed
5
3
2
10
Jan Haalboom
4
3
1
9
Arie van Baalen
3
2
1
6
Rudolph de Groot
4
2
2
4
Hans Hijne
4
2
2
-7
Tijmen de Kruijff
4
2
2
-7
Marian Vreeswijk
6
2
4
-10
Joop de Wilde
7
2
5
-18
Evert van Urk
8
2
6
-23
Carla de Wilde
7
2
5
-31
Chantal Kamphuis
2
1
1
-1
Roelof de Groot
2
1
1
-2
Arno Wildeman
4
1
3
-2
Bart Berens
4
1
3
-8
Anoesjka Vendeville
5
1
4
-12
Pauline Bisschops
7
1
6
-24
Patrick Hogenes
6
1
5
-25
Bertus Danen
4
0
4
-24
Paul Heupink
4
0
4
-24

26

WODOCO 2018-2019

einduitslag
De WODOCO was weer een geslaagde happening, met veel gezelligheid èn
spannende partijen. We zien uit naar de volgende. Hieronder de eindrangschikking
en een foto van de trotse winnaars van plaats een, twee en drie.
plaats

spelers

G

W

S

1

Will Rademakers+Arnold van der Loo

19

16

105

2

Jan Kuiper+Ton Jetten

19

15

91

3

Joop de Wilde+Bertus Danen

19

15

59

4

Tiny Ham+Slimen Ben Ahmed

19

13

72

5

Koen Verf+Paul Dijkstra

19

13

39

6

Carla de Wilde+Joop van Kersbergen

19

12

26

7

Ans Maes+Frank Maes

19

11

9

8

Marian Vreeswijk+Henk Boer

19

10

2

9

Dolly Wijnbelt+Arie Wijnbelt

19

10

-4

10

Fred Schaap+Karel Termaaten

19

10

-20

11

Piet Boddeman+Willem Verboom

19

9

22

12

Timo Kraak+Anja Engelbert

19

9

-8

13

Lydia Stroebel+Peep Vreeswijk

19

8

-10

14

Will Vendeville+Cees Vendeville

19

8

-30

15

Bart Berens +Henk Renkers

19

6

-34

16

Herman Kok+Harry Wolters

19

6

-49

17

Riet Bremer+Max Bremer

19

6

-54

18

Cor van den Heuvel+Annemieke van der Vorst

19

6

-59

19

Patrick Hogenes+Tijmen de Kruijff

19

4

-74

20

Elly van den Heuvel+Eliza de Neef

19

3

-83
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Verslag van het Eurotoernooi van 12 april
Vrijdag 12 april was het weer zover, het Eurotoernooi. Vanaf 19:00 uur kwam
iedereen binnen, helaas een magere opkomst van 14 man en vrouw. Normaal
gesproken is het een stuk drukker maar door diverse verplichtingen was het nu
eenmaal zo.
De eerste wedstrijd mocht ik met Henk Boer en Herman Kok spelen, Henk was al
lang blij want tijdens het vorige toernooi was hij er in 2 wedstrijden niet heel goed
vanaf gekomen. Deze eerste wedstrijd wonnen we met 13-8 van Fred, Hans F. en
Evert. Al met al een keurige wedstrijd gespeeld. Na deze eerste wedstrijd kwam de
vergeten mededeling dat er wel een stukje geschreven moest worden en wel door
de winnaar van de avond. Nu ben ik ruim anderhalf jaar lid en ben er altijd onderuit
gekomen. Stukjes schrijven ervaar ik nu eenmaal niet als mijn ding, zeg maar. Maar
ja, als je aan de beurt bent om te schrijven, ontkom je er niet aan en tijdens het
typen realiseer je je dat het toch best leuk is om te doen. Terug naar het toernooi.
De 2e wedstrijd
speelde ik met Ankie
Kok. Tegenstanders
ben ik even kwijt.
Deze wonnen we ook
met 13-8. Nu stonden
er 3 spelers
bovenaan: Henk Boer
en ik met een saldo
van +10 en net
daaronder Ankie met
+9. Dus kwam het op
de laatste wedstrijd
aan.
Deze speelde ik wederom met Ankie en met Carla. Wij wonnen deze wedstrijd met
13-6. Dus kwam ik op 3 winst en +17. Omdat Ankie met mij speelde bleef ze op
saldo 1 punt achter mij. Dan toch maar even kijken wat Henk Boer in de tussentijd
deed. Hij won de laatste wedstrijd ook maar met 13-8. Dus had ik de eer om het
stukje voor deze maand te schrijven en als eerste een prijsje te mogen kiezen.
Voordat ik ging kiezen werd mij door Chantal ingefluisterd dat ons koekblik voor de
boterkoek versleten was. Jullie raden het al, ik moest een verstandige keuze maken
voor wat betreft hetgeen ik uit ging zoeken ;-). Met een koekblik als “trofee” konden
we terugkijken op een gezellige avond.
Groetjes, Jeroen Brinks
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EUROTOERNOOI 12 APRIL 2019

naam

1e ronde
uitslag

2e ronde
uitslag

3e ronde
uitslag

winst saldo

1

Jeroen Brinks

13

8

1

5

13

8

1

5

13

6

1

7

3

17

2

Ankie Kok

13

9

1

4

13

8

1

5

13

6

1

7

3

16

3

Henk Boer

13

8

1

5

13

8

1

5

13

8

1

5

3

15

4

Bart Berens

13

7

1

6

13

4

1

9

10

13

0

-3

2

12

5

Pauline Bisschops

7

13

0

-6

13

4

1

9

13

10

1

3

2

6

6

Carla de Wilde

13

7

1

6

4

13

0

-9

13

6

1

7

2

4

7

Herman Kok

13

8

1

5

13

8

1

5

6

13

0

-7

2

3

8

Joop de Wilde

7

13

0

-6

13

4

1

9

8

13

0

-5

1

-2

9

Fred Schaap

8

13

0

-5

8

13

0

-5

13

8

1

5

1

-5

10

Hans Franck

8

13

0

-5

8

13

0

-5

13

10

1

3

1

-7

11

Chantal Kamphuis

13

9

1

4

4

13

0

-9

8

13

0

-5

1

-10

12

Elserieke Berens

9

13

0

-4

4

13

0

-9

10

13

0

-3

0

-16

13

Piet Hendriks

9

13

0

-4

4

13

0

-9

10

13

0

-3

0

-16

14

Evert van Urk

8

13

0

-5

8

13

0

-5

6

13

0

-7

0

-17
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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
19 mei
22 september

Wat
gastboulen
gastboulen

Tijdstip melden / aanvang

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.
5 mei
30 mei
30 mei
1 juni

Bevrijdingstoernooi
Man / Vrouw toernooi
Hemelvaart doublette toernooi
Apeluiderstoernooi

PVN
PVG
Les Taxateurs
Cercle de Pétanque

Nieuwegein
Gouda
Culemborg
IJsselstein

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

mei
6 mei
20 mei
25 mei
26 mei
26 mei
29 mei

Arie van Baalen
Elly dan den Heuvel
Chris Hanou
Cor van den Heuvel
Egbert Hoogeveen
Joyce Bokhorst

juni
1 juni Slimen Ben Ahmed
4 juni Eliza de Neef
6 juni Pauline Bisschops

Husselleidersrooster
6 mei Peep Vreeswijk
13 mei Carla de Wilde
20 mei Fred Schaap
27 mei Gerrit den Besten
3 juni Herman Kok
31
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