juni 2019

Barbezetting
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

woensdag 26 juni

clubmiddag

Elly & Hans Fr

woensdag 3 juli

clubmiddag

Rob & Henk R

woensdag 10 juli

clubmiddag

Kees & Ada

woensdag 17 juli

clubmiddag

Chris & Ursula

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. 6, juni 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) 26 juni
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
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
Ledenadministratie

Hans Hijne
Roelof de Groot

Verantwoordelijk
bestuurslid
Rudolph de Groot
Roelof de Groot

Henk Renkers
Hans Hijne
Marian Vreeswijk
Joop de Wilde
Pauline Bisschops
Herman Kok
Herman Kok
Herman Kok
Herman Kok
Herman Kok
Joop de Wilde
ad hoc
Jeroen Brinks
Carla de Wilde
Carla de Wilde
Hans Franck
Joop de Wilde
Elly van den Heuvel
Peep Vreeswijk
Pauline Bisschops
Arno Wildeman
Chantal Kamphuis
Joop de Wilde
Peep Vreeswijk

Marian Vreeswijk
Marian Vreeswijk
Marian Vreeswijk
Rudolph de Groot
Roelof de Groot
Herman Kok
Herman Kok
Herman Kok
Herman Kok
Herman Kok
Rudolph de Groot
Rudolph de Groot
Jeroen Brinks
Jeroen Brinks
Jeroen Brinks
Jeroen Brinks
Jeroen Brinks
Marian Vreeswijk
Marian Vreeswijk
Roelof de Groot
Herman Kok
Herman Kok
Rudolph de Groot
Jeroen Brinks
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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
Het is alweer bijna zomer. Zo snel kan het gaan. Na wat tripjes naar uit- en
thuiswedstrijden van Ajax was het ook wel weer fijn om weer eventjes niets te
hebben en weer gewoon te kunnen boulen.
Daar horen natuurlijk dan ook weer de bestuurlijke verantwoordelijkheden bij. Dus
wat hebben we zoal de laatste tijd als bestuur opgepakt?
- We hebben nu in detail met elkaar afspraken gemaakt over de taakverdeling.
Buiten de hoofdtaken zijn nu ook de commissies en andere taken verdeeld.
Daardoor is met ingang van deze APropos ook weer de lijst compleet
ingevuld. Dus vanaf nu kan ieder lid weer het juiste bestuurslid benaderen.
- Er hebben ook weer vervolggesprekken plaatsgevonden over de website. Nog
niet op alle onderdelen is dit afgetikt, maar het begint er op te lijken.
- Tijdens de halfjaarlijkse vergadering van het District Midden van de NJBB is
ook weer gesproken over de aangevraagde toernooien van komende winter.
Er zijn inmiddels al zoveel toernooien aangevraagd dat het steeds moeilijker
wordt om een mooie dag te vinden zonder dat er concurrentie is van andere
verenigingen in de buurt. Wel zijn er betere afspraken gemaakt voor de
aanvragen voor de volgende keer.
- Het bestuur maakt zich wel zorgen over de staat van het buitenterrein. We
merken gewoon dat het bijhouden daarvan heel veel tijd vergt en zien dat we
achter de feiten aan blijven lopen. We krijgen het niet voor elkaar om dat goed
te krijgen. Als er niemand is die nog andere goede ideeën heeft, begint het
moment dichterbij te komen dat er toch weer aan heftigere middelen gedacht
moet gaan worden. Als er dus leden zijn met goede ideeën, dan horen we dat
als bestuur graag.
- Tijdens de laatste bestuursvergadering heeft Roelof te kennen gegeven per
1-1-2020 te stoppen met boulen, zijn lidmaatschap op te zeggen en daarmee
dus uiteraard ook gelijk zijn bestuurstaken neer te leggen. Zijn aanwezigheid
zal tegen die tijd zeker gemist worden. Het zat er al wel aan te komen, maar
als het gebeurt dan is het toch weer even schrikken.
- Het gastboulen loopt dit jaar tot nu toe heel erg goed. Met dank aan met name
Joop en Carla, maar uiteraard ook aan alle anderen die helpen met deze
activiteiten dit allemaal mogelijk maken. Ook de komende maanden staat er al
weer van alles gepland. De financiële resultaten die dit met zich meebrengt,
zijn uiteraard meer dan welkom.
Tot zover een greep uit de perikelen waar het bestuur zoal mee bezig is. Ik ga er
voorlopig even tussenuit voor een in mijn ogen welverdiende vakantie. Ik ben er
weer vanaf 24 juni.
Namens het bestuur,
Rudolph
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
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Van de redactie
Hier alweer het nummer van juni. De maand waarin alle vrijwilligers in het zonnetje
gezet worden. De tweede aankondiging staat in dit nummer.
Ook een artikel over ons boekenkastje is opgenomen, met een mooi schrijven van
Pauline over een boek dat zij tegengekomen is.
De voorzitter gaat op vakantie maar niet voordat hij zijn eigen voorwoordje heeft
geschreven met veel bestuurlijk nieuws.
Mario stelt zich deze keer nu eens echt voor en doet dat op eigen wijze, zoals we
dat gewend zijn van hem.
Rob laat een mooi kunstwerk van hem zien met een woordje erbij. Waarbij we
toevoegen dat het de bedoeling is dat ook anderen iets bijzonders van zichzelf
kunnen laten zien. Stuur een foto naar de redactie en doe er een leuke
beschrijving/toelichting bij.
En dan is er natuurlijk plaats voor Harm en Janny. We nemen het bericht uit de
Leusder Krant over en zetten er wijze spreuken bij.
Voor een juninummer toch wel weer veel lezenswaardigs. De redactie wenst de
vakantiegangers mooi weer en een fijne tijd. De anderen veel leesplezier thuis.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
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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?
Mario uit Wijk, bouwjaar: 14-08-1938,
Getrouwd, 2 dochters, 7 kleinkinderen en
2 achterkleinkinderen.

Tot nu toe in deze rubriek
aan het woord gekomen:
Gerrit, Arno, Bert, Hans H.,
Herman, Peep, Rudolph,
Chantal, Anoesjka, Bertus,
Tijmen, Karel, Fred, Mario
2. Hoe lang ben je al lid
van Amicale de Pétanque?
Vanaf 2010. Daarvoor was
ik lid bij Jeu de bouleclub
Randenbroek in
Amersfoort.
3. Wat is voor jou de
belangrijkste reden om lid
te worden en/of te blijven?
In clubverband spelen vind
ik leuk, en natuurlijk wil ik
lid blijven, anders gaan we
op de fles!

4. Wat vind je het meest aantrekkelijk aan het spel?
Tijdens het spelen gebeurt er veel met de mens, soms komt het ware karakter
boven!
5. Hoe vaak speel/oefen je?
Ik speel alleen op de woensdagmiddag, en soms bij interne toernooien.
6. Doe je mee met competities, of zou je daar graag aan mee doen?
Nee, dat deed ik vroeger wel.
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?
Jazeker! Als interieurverzorger samen met Henk.
8. Wat mis je nog bij Amicale?
Nieuwe leden, jong en oud.
9. Welke andere hobby’s heb je nog meer?
Lezen, vakantie, vroeger pianospelen, musea bezoeken.
15
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10. Zijn er nog andere dingen die jou betreffen, die goed zouden zijn voor de
andere leden om te weten?
Mijn leus is: ‘Speel voor je plezier. Mopperen helpt geen zier!’

Achter ons huis is een jeu de boulebaan die ik probeer te onderhouden.
Op de foto speel ik met enkele familieleden een spelletje..

De volgende die de vragen gaat beantwoorden, is Eliza.

Speel voor je
Speel
plezier.
voor je plezier.
Mopperen
Mopperen
helpt geen
helpt geen zier!
zier!
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*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
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Rob van der Horst – “Amersfoort Zoo aan de Arnhemseweg”
sept 2011 – Olieverf op paneel – 53.5x31cm

Beste leden van Amicale!
De laatste maanden hebben velen van jullie mij wekelijks de vraag gesteld: “En? Is
je huis verkocht?” Nu de gang naar de notaris inderdaad eindelijk binnenkort gaat
plaatsvinden lijkt het mij een goed idee om als 2e schilderij in deze serie het op deze
pagina afgedrukte werkstuk te laten zien. We zien hier ons huis afgebeeld in het
midden van dit schilderij dat dateert van september 2011. Na een aantal jaren met
vogelreizen naar vooral Afrika besloten wij om allerlei redenen een punt achter dat
reizen te zetten. Ik was reeds van plan om ons huis een keer te schilderen en vond
het een leuk idee om als herinnering aan die mooie reizen wat Afrikaanse
elementen aan de straat bij ons voor de deur toe te voegen. Dit is het resultaat! Op
de voorgrond de schilder himself met een boomkikkertje op zijn penseel. Op de
achtergrond Zebra’s, Thompson Gazelle, Secretarisvogel, Pelikaan en
Nimmerzatten. Toen na een moeizaam verlopen verkoopproces (we hadden al in
een veel eerder stadium een prachtig appartement weten te verkrijgen) de zaken
zich toch eindelijk gunstig gingen ontwikkelen, heb ik voor de grap kort geleden het
makelaarsbord TE KOOP op het raam boven en een bord VERKOCHT daaronder
erbij geschilderd! Een leuke herinnering aan de 20 mooie jaren die wij in dat huis
aan deze straat hebben doorgebracht!

19

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
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De duiventil
En daar staat hij dan. Naar een idee van, jawel, Johan is er een mooi boekenkastje
gescoord. Iedereen kan daarin een boek zetten waarvan hij vindt dat dat gelezen
moet worden door andere Amicalers. En natuurlijk mag je ook een boek eruit halen
om zelf te lezen.
Het moet gezegd, er staan al veel interessante en lezenswaardige boeken in. Ik
heb zelfs het idee dat sommige Amicalers het een mooie gelegenheid vinden om
van hun overtollige boeken af te raken. Het kastje is dus ook al vol en er
staan/liggen al boeken naast op de verwarming. Laten we afspreken dat je er één
boek mag indoen, tot het moment dat je merkt dat het boek er niet meer ligt. Dan
kan je een ander boek kwijt.
Genoeg boeken in de kast zou ik zeggen. Maar of er ook boeken uit gelezen
worden??
Een kleine ronde op de
husselmaandag geeft wat
duidelijkheid. Ik heb alleen maar
reacties gehoord van mensen die
géén boek wilden, en vooral viel op
hoeveel argumenten daarvoor
werden aangedragen:
‘Ik lees alleen maar non-fictie, en dat
vind ik niet in het boekenkastje.’
‘Ik kan helemaal niet lezen.’
‘Ik heb op mijn e-reader wel duizend
boeken staan, een gewoon boek lees
ik al lang niet meer.’
‘Ik vind lezers asociaal, op de
camping zag ik iemand in een luie
stoel en die zei de hele dag geen
woord. De hele dag zat hij met zijn
snufferd in een dik boek. Zo iemand
geef je toch een rotschop.’
‘Ik zoek een pornoboekje, maar tot nu
toe vind ik alleen maar dat soort
boeken met aan elkaar geplakte
bladzijden. In het boekenkastje heb ik

ook nog niets gevonden.’
‘Ik wil graag een boek met plaatjes, die vond ik er niet bij.’
‘Ik heb nog twee boeken liggen, die moet ik eerst lezen. Ik vind het boekenkastje
trouwens niet zo mooi, het is net een duiventil.’

Gelukkig staat er in deze APropos ook nog een verslagje van iemand die wél een
mooi boek heeft gevonden. En dat is precies de bedoeling. Dat je dus een boek
vindt dat zo mooi is of precies past in jouw situatie dat je dat met anderen wilt delen
via ons clubblad.
21

En dat gaat echt vanzelf. Ik stond met vier mensen rond de duiventil de boeken te
bekijken en als vanzelf ging iemand vertellen dat je dat boek, hij wees ‘Noodzaak’
aan van Steven King, echt moest lezen. En hij vertelde in het kort waar het boek
over ging en wat hij ervan vond.
Op de foto treft u degene, die voor het boekenkastje heeft gezorgd. Zijn naam is
Timmerman, maar hij heeft het kastje niet zelf getimmerd. Dat zou hij best kunnen
maar hij vond dit exemplaar, gevonden in de Kringloop, mooier.
Hartelijk dank, Bert. Ik hoop dat het kastje gaat voldoen aan wat we ervan
verwachten.
Hans Hijne

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

22

PR

Het is een tijd traditie geweest dat elk jaar voor alle vrijwilligers van
Amicale een leuk en ludiek toernooi werd gehouden. Alle
commissies deden daar aan mee en het was altijd een gezellig
feestje dat nergens om ging maar waar wel fel gestreden werd. En
veel gelachen! De commissie ‘Onderhoud Groen’ nam altijd de
organisatie op zich. Al enkele jaren is het er echter niet meer van
gekomen het evenement te organiseren.
Een andere commissie heeft besloten 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. Van vrijwilligers,
gewone leden, en als je een vriend, vriendin, partner of zo mee wilt
nemen, kan dat ook. Mits die vrijwillig meekomt.
Zet dus nu definitief in je agenda:

Zaterdag 29 juni Vrijwilligerstoernooi

De organisatie is al een flink eind op streek. Het
aanmeldingsformulier is op het prikbord geprikt. Er staan nog niet
zoveel namen op. We hopen op een grote opkomst want het wordt
een heel gezellige happening.
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Copy and paste voor Janny en Harm
Overdag droom ik van jou, ’s nachts hou je me wakker

Vrouw zoekt prins, paard geen bezwaar…

Je bent net een Rivella: een beetje vreemd

maar wel
lekker

Spoorwegen bestaan bij de gratie van dwarsliggers.

Het leven gaat niet altijd over rozen,
maar paardenbloemen zijn ook
mooi
24
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Anecdotes
Uit: Jeu de boules, een document voor de liefhebber, door Henk en Anne Martine
Reesink:
De carreau van Ollioules
Op een mooie zomeravond speelde Charlot (een van de grootste spelers van het
provençal uit het begin van de twintigste eeuw) op het terrein van het station van
Ollioules. De partij was vreselijk spannend. Op een gegeven moment had Charlot
nog één boule over en verkeerde serieus in de problemen. De tegenstander had de
laatste boule op enkele centimeters van het but geplaatst, en wel op 20 meter
afstand. De boule was niet meer te zien omdat hij achter een rail van het spoor
terecht was gekomen. Plaatsen had geen enkele zin. De enige oplossing voor
Charlot was om op het gevoel de onzichtbare boule weg te schieten. Er heerste een
doodse stilte toen hij zijn aanloop van drie passen nam. De aanwezige
toeschouwers herinnerden zich jaren later nog het geluid van de volle carreau sur
place die hij wist te maken en waarmee zijn reputatie van de beste speler uit die tijd
werd bevestigd.

Uit: Jeu de boules, geschiedenis, spelregels, tactieken, door Henk Reesink:
Bazu schrijft over de liefde tussen Joseph, een textielarbeider uit Lyon, en zijn
geliefde Agathe. Joseph, vreselijk verliefd op Agathe, durft haar maar niet zijn liefde
te verklaren. Uit wanhoop stort hij zich op het jeu de boules en behaalt schitterende
overwinningen.
Toch komt er op een gegeven moment een kentering in de successen en wanneer
hij op zekere dag zelfs met 0-13 verliest in een belangrijke quadrette-partij, moet hij
de mooie rondingen van Fanny kussen. Op dat moment denkt hij aan z’n geliefde
Agathe en valt van emotie dood ter aarde. In zijn testament staat dat hij het zilveren
butje dat hij bij een belangrijk concours in Valence had gewonnen, in z’n graf wil
meenemen. Dat gebeurt. En zo wordt Joseph toch nog begraven met zijn ‘petit’.
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Blij met een goed boek …..
Een daar staat het dan … het kastje … vol met mooie boeken die vragen om
geleend en gelezen te worden.
Ik heb er al een mooi boek uitgehaald. Een boek, dat m’n aandacht trok – in de
eerste week van mei - omdat toen mijn dochter Stella met haar man net naar
Barcelona was.
Iedereen heeft natuurlijk wel eens van Gaudi gehoord, de Spaanse architect, die
o.a. de Sagrada Familia in Barcelona heeft ontworpen. Deze architect kwam op 6
juni 1926 door een noodlottig ongeval om het leven; hij werd in Barcelona overreden
door een tram …..
Een ongeval, wordt beweerd, maar zijn jonge leerling Juan Givell weet wel beter.
Hij was erbij.
80 jaar heeft Juan een groot geheim van zijn meester verborgen moeten houden.
Nu vindt hij dat de tijd gekomen is om de missie die hij op zich heeft genomen, over
te dragen aan zijn kleindochter Maria.
De auteurs Esteban Martin en André Carranza hebben er een literaire thriller van
gemaakt, getiteld: De Gaudí Sleutel, en die vind ik dus juist op het moment dat mijn
dochter in Barcelona mogelijk een bezoek brengt aan de Sagrada Familia.
Wat er precies gebeurd is, weet ik nog niet, want ik heb het boek nog niet gelezen.
Er waren namelijk nog een paar boeken die eerder aan de beurt waren om gelezen
te worden. Maar ik ga er zeker van genieten, dat weet ik nu al. Zelf heb ik, samen
met Coen, Barcelona – en uiteraard de Sagrada Familia en het Parc Guëll, ook
bezocht. We waren zeer onder de indruk.
Nieuwsgierig geworden?? Houd het kastje maar in de gaten!
Pauline Bisschops
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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 mei 2019
voornaam
Slimen
Henk
Humphrey
Bauke
Pauline
Carla
Jan
Evert
Karel
Bert
Roelof
Herman
Joop
Joyce
Henk
Hans
Fred
Marian
Jeroen
Anoesjka
Rudolph
Arie
Peep
Bart
Bertus
Tijmen
Arno
Patrick

tussen naam

de
van

de
de

de
van

de

gespeeld winst verlies saldo

Ben Ahmed
Renkers
Demali
Bokhorst
Bisschops
Wilde
Haalboom
Urk
Termaaten
Timmerman
Groot
Kok
Wilde
Bokhorst
Boer
Hijne
Schaap
Vreeswijk
Brinks
Vendeville
Groot
Baalen
Vreeswijk
Berens
Danen
Kruijff
Wildeman
Hogenes
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8
8
8
5
8
8
6
6
8
4
6
6
7
2
4
6
4
4
6
6
8
2
4
5
4
2
4
8

8
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0

0
2
2
0
3
3
2
2
4
1
3
3
3
0
2
4
2
2
4
4
6
1
3
4
3
2
4
8

66
30
22
48
13
7
17
15
-25
21
5
-8
-14
15
15
0
-6
-6
-21
-21
-22
-3
-9
-14
-20
-19
-34
-51

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
2 juli
22 september

Wat
gastboulen
gastboulen

Tijdstip melden / aanvang
middag

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.
1 juni
15 juni
16 juni
19 juni
6 juli
17 aug.

Apeluiderstoernooi
‘Zomaer’ toernooi
Oldehovetoernooi
50+ Toernooi
Breegink-Jubileum-toernooi
‘Lisse Open’

Cercle de Pétanque
Les boules fleuries
Le Biberon
Les Taxateurs
De Nijeboulers
Les boules fleuries

IJsselstein
Lisse
Leeuwarden
Culemborg
Nijkerk
Lisse

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
juni
1 juni
4 juni
6 juni
13 juni
13 juni
15 juni
16 juni
21 juni

Slimen Ben Ahmed
Eliza de Neef
Pauline Bisschops
Johanneke Bokhorst
Gilbert van Oostveen
Kees van ‘t Klooster
Bauke Bokhorst
Bertus Danen

Husselleidersrooster
3 juni Herman Kok
10 juni 2e Pinksterdag
17 juni Karel Termaaten
24 juni Peep Vreeswijk
1 juli Carla de Wilde
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