juli-augustus 2019

Barbezetting
maandag 1 juli clubavond
woensdag 3 juli clubmiddag
maandag 8 juli clubavond
woensdag 10 juli clubmiddag
maandag 15 juli clubavond
woensdag 17 juli clubmiddag

Chantal
Rob & Henk R
Carla
Kees & Ada
Slimen
Chris & Ursula

vrijdag 19 juli Eurotoernooi Carla & Herman
maandag 22 juli clubavond
woensdag 24 juli clubmiddag
maandag 29 juli clubavond
woensdag 31 juli clubmiddag
maandag 5 augustus clubavond

Pauline
Piet & Hans dSm
Arno
Fred & Egbert
Roelof

woensdag 7 augustus clubmiddag

Tijmen & Gerrit

maandag 12 augustus clubavond

Evert

woensdag 14 augustus clubmiddag
maandag 19 augustus clubavond
woensdag 21 augustus clubmiddag
maandag 26 augustus clubavond

Elly & Hans Fr
Joyce
Rob & Henk R
Chantal

woensdag 28 augustus clubmiddag

Peep & Marian

maandag 2 september clubavond

Carla

woensdag 4 september clubmiddag

Kees & Ada

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
26 juni
1 januari 2020

28 augustus

2 oktober

30 oktober

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. 7-8, juli-augustus 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) 28 augustus
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
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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.
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
Onze voorzitter moet er altijd extra toe aangespoord worden zijn bijdrage in te
leveren, maar dan komt er ook wat. Een hele pagina met wetenswaardigheden, van
belang voor onze club.
Deze keer heeft hij het laten afweten. Ajax kan het niet wezen, Lieke Martens
misschien? Of is hij geveld door de rondvliegende haartjes van de processierups?

Als hij er zo uitziet, is het erg met hem gesteld en vergeven we hem graag dat hij
zijn bijdrage niet heeft ingeleverd. Dan wensen wij hem, overweldigd door intens
medelijden, veel beterschap.
Maar we vermoeden dat het zo erg niet is, en dan past dit hem beter.

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

Voor je ligt het vakantienummer van de APropos.
Onverwachts goed gevuld, ook met trouwe bijdragen van een paar leden.
Zo heeft Rob weer een prachtig schilderij met bespreking aangeleverd.
Paulien hoeft maar gevraagd te worden en ze levert weer een mooi verhaal uit het
leven gegrepen.
De rubrieken zijn redelijk gevuld met vreemde voorvallen en boekbelevenissen.
Zelfs de nieuwe competitie meldt zich alweer aan. De data en tegenstanders zijn zo
goed als bekend en ook opgenomen in deze editie.

Rest de redactie eenieder een

fijne vakantie

toe te wensen

zonder bultjes maar met mooi weer.

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

13

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 …..

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,
Eliza

Eliza Willem de Neef

1. Wie ben je?
Ik ben een 75-jarige man, getrouwd al bijna
51 jaar met Rianne Lambeek. We hebben
samen 3 kinderen: 2 zoons en 1 dochter.
Onze oudste zoon Hans heeft een verstandelijke beperking en zit in het
autistische spectrum “en woont in Holten”. We zijn nog blij verrast met 2
kleinkinderen van onze 2e zoon.
Ik heb een opleiding gedaan als elektricien en heb ruim 36 jaar bij de PTT, nu
KPN, gewerkt. Begonnen als monteur en m.b.v. vele opleidingen het bedrijf
verlaten als Implementatiemanager voor bijzondere producten en Diensten.
We wonen sinds juli 1983 in Amersfoort. Door het hardlopen dat ik al een tijdje
deed, ben ik betrokken geraakt bij het oprichten van een nieuwe
Atletiekvereniging in Amersfoort, t.w. AV Triathlon. Daar hebben we ook onze
vrienden gekregen. Tot op heden.
2. Hoe lang ben je al lid van Amicale de Pétanque?
Ik ben in de winter van 2014 lid geworden van de Amicale de Pétanque. Dit
omdat ik Herman Kok en Henk Renkers goed ken.
3. Wat is voor jou de belangrijkste reden om lid te worden en/of te blijven?
De belangrijkste reden is en was: ik speelde al vanaf 2004 ‘s zomers in Holten
het spel. We staan daar op
Camping Ideaal. Ben geïnspireerd
geraakt door spelers die in het
oosten en westen lid zijn van een
vereniging. In de winter speelde ik
niet. Vandaar het lidmaatschap bij
AdP. De combinatie van
wedstrijdspelers en recreatieve
spelers spreekt mij wel aan. De
sfeer in de vereniging is prima en
daarom zal ik ook lid blijven.
4. Wat vind je het meest aantrekkelijk aan het spel?
Het blijkt niet zoals velen denken, een dom campingspelletje, maar het is veel
meer, techniek en tactiek zijn heel belangrijk. Dat vind ik ook het leerzame wat
je van betere spelers mee krijgt.
15

5. Hoe vaak speel/oefen je?
In de zomeravonden op de camping spelen we iedere avond en husselen we.
Twee partijen, en we starten om 19:00 uur. Op de camping beschikken we
over 5 banen. En het aantal deelnemers varieert van soms 16 spelers tot ook
wel meer dan 20. De campingeigenaar organiseert drie toernooien per
seizoen.
In de wintermaanden speel ik bij AdP op soms maandagavond en meestal
woensdagmiddag.
6. Doe je mee met competities, of zou je daar graag aan mee doen?
Afgelopen winter heb ik samen met Ellie vd Heuvel meegespeeld met de
WODOCO. Heb ik erg leuk gevonden. Verder met competities mee te spelen
is voor mij niet relevant. Onze gehandicapte zoon komt eens per 2 of 3 weken
naar Amersfoort in de weekenden, en dan wil ik vrij zijn om samen met hem
wat te doen.
7. Help je ook als vrijwilliger mee bij iets van onze club? Zo ja, waarmee dan? Zo
nee, waar zou je mee willen/kunnen helpen?
Ik help niet structureel mee, heb wel een jaar bardienst meegedraaid op de
maandagavond. In de winter sta ik als reserve voor de woensdagmiddag
gepland. Bij kluswerkzaamheden in de wintermaanden kan ik meehelpen in
de hal, evt. bij de schoonmaakploeg indelen is ook geen probleem.
8. Wat mis je nog bij Amicale?
In de vereniging is veel kennis en kunde aanwezig, dat is alleen maar erg
plezierig. Op dit moment zou ik zo niet weten wat er nog zou moeten
gebeuren. Omdat we met een kleine vereniging zijn heeft ieder wel zijn taken,
die nodig zijn om de club draaiende te houden.
9. Welke andere hobby’s heb je nog meer?
Vanaf mijn 30e tot aan mijn 70e levensjaren heb ik me beziggehouden met
lange afstanden hardlopen. Heb bij de atletiekunie trainerscursus gedaan, en
dat ruim 30 jaar uitgeoefend. Verder mee geholpen met het organiseren van
evenementen en wedstrijden. Zelf diverse keren mee gedaan aan
triatlonwedstrijden. Op dit moment ben ik
niet meer actief in deze sport. De fysieke
omstandigheden laten nu te wensen
over.
Ik wandel nu veel, maar hooguit 15 km.
Verder hou ik van lezen, vooral boeken
die over geschiedenis en wetenschap
gaan, hebben mijn voorkeur. Momenteel
lees ik “De Bourgondiërs” van Bart van
Loo.
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10.
Zijn er nog andere dingen die jou betreffen, die goed zouden zijn voor de
andere leden om te weten?
Humor en gezelligheid zijn voor mij belangrijk. En dat vind ik bij veel leden
terug. Winnen van een wedstrijd is leuk en verliezen is vervelend, maar het
heeft geen invloed op mijn humeur.
Wat ik niet bij mijn hobby’s heb vermeld, is dat ik ruim 13 jaar in het bestuur
heb gezeten van de medezeggenschapsraad van de instelling waar mijn zoon
wordt verzorgd.

De volgende die de vragen gaat beantwoorden, is nog niet bekend.

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

Deze Fanny zag Mario op een oude deur, ergens op een binnenplaats in Frankrijk
waar kennelijk regelmatig gespeeld werd.
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Rob van der Horst – “IN DE PUT” (het Stadhuis van Naarden)
april 2005 – 60x80cm

Gebouwd in 1601 is dit stadhuis duidelijk een product van de gouden eeuw. De
twee trapgevels zijn rijk voorzien van ornamenten.
Het gedetailleerd schilderen van dit gebouw was een megaklus en kostte mij 4
maanden van dagelijkse arbeid.
Het schilderij was de blikvanger van de uitgebreide expositie die ik in augustus 2005
hield in Galerie DE LAGE FLANK in de vesting van Naarden.
Het beertje, dat in een ander schilderij van Naarden nog “in de doos” zat bij de
Utrechtse Poort, zit ditmaal “in de put”. Het kinderspeelgoed (geleend van mijn
buurjongetjes) zorgt voor wat tegenwicht tegen de strenge detaillering.
Ter gelegenheid van de opening van deze expositie stond er een paginagrote foto
van dit schilderij in een Naardense krant.
Op de ochtend van de opening kwam er een man binnen die tegen de
galeriehouder zei: "Pakt u die maar in!" Echter, toen hij hoorde hoeveel het schilderij
moest kosten, werd de aankoop afgeblazen!
Ik heb nooit begrepen waarom de gemeente Naarden het niet heeft gekocht...
18

Na voltooiing van dit schilderij was ik nooit helemáál tevreden over de compositie en
dat leidde ertoe dat ik na 1 jaar linksboven nog twee vogels heb toegevoegd
en na 2,5 jaar links naast de put een jongetje (in feite mijn oudste zoon toen hij nog
klein was). Nu ben ik helemaal blij, kijk maar wat jullie er zelf van vinden.
Het schilderij hangt intussen al jaren bij mijn oudste zoon op een ereplaatsje aan de
muur van zijn huiskamer.
Rob

De eikenboomprocessierupsbultjes. (29 letters)
Al een paar weken heb ik last van kleine rode jeukende bultjes. Mijn vrouw Inge had
er al eerder last van en we praatten er natuurlijk veel over waar die bultjes vandaan
konden komen. Muggen werden al gauw uitgesloten. Misschien andere beestjes, in
bed, in onze kleren of misschien haren. Zelf kwamen we erachter dat het de
eikenboomprocessierups moest zijn. Niet dat we nou zoveel in aanraking kwamen
met eikenbomen, waar ze dus in hangen, maar die haartjes zweven gewoon in de
lucht. Iedereen kan er last van krijgen.
En dat klopte. Afgelopen maandaghussel waren de bultjes het gesprek van de
avond. Ook daar waren ze er wel achter dat het de processierups moest zijn. Maar
toen ik woensdagmiddag aankwam, hoorde ik ook onmiddellijk dat deze volksvijand
besproken werd. En niet alleen besproken maar uitgebreid werden armen, benen en
andere ledematen getoond.
Dat er iets gedaan moet worden aan deze overlast, bewijst nog een ervaring van
Inge met de hond. Plotseling riep een man tegen haar dat ze moest oppassen met
de hond. En toen ze goed keek, zag ze in de naaste eikenboom echt op bekhoogte
zo’n groot web van rupsen hangen. De hond had ze zo kunnen pakken.
Nog een goede raad van een nietlasthebber: je moet je niet insmeren
tegen de zon, want dan kleven ze op je
huid. (Dank voor dit advies). En als je
denkt dat het niet erger kan: In België
hebben ze last van de naaldboomrups.
Die schijnt nog veel gevaarlijker te zijn
dan de eikenboomprocessierups en hij
dreigt deze kant op te komen. Volgend
jaar!
Hans Hijne
19

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
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Een avontuur op een snikhete dag in juni
Het is me de laatste tijd een paar keer overkomen, dat, staande voor een stoplicht,
de motor van mijn auto afsloeg. Geen prettig gevoel, moet ik zeggen. Maar, zo
dacht ik, eerstdaags krijg ik een oproep voor de apk-keuring en dan komt mijn klacht
wel aan de orde.
Meteen na het ontvangen van de oproep maakte ik een afspraak met de garage en
vanmorgen – op de heetste dag van juni – kon ik mijn auto brengen.
Ik moest daarvoor naar Amersfoort en had afgesproken dat ik een leenfiets mee zou
krijgen. Men bood echter aan mij – met het oog op de warmte – even naar huis te
brengen en dit aanbod accepteerde ik dankbaar. We gingen in mijn auto…..
Toen we op de Groene Zoom in Leusden aankwamen, schrok de chauffeur: hé, er
slaat stoom van de motorkap, daar is iets niet in orde. Auto langs de kant, motorkap
omhoog en jawel hoor, alles was loeiheet en het koelwatersysteem stond kurkdroog.
Waarom was er geen alarmlampje gaan branden??
Waar haal je zo gauw koelwater vandaan? Afijn, we stonden op de Groene Zoom
zoals gezegd, ongeveer ter hoogte van Fort 33, dus ik zei: “Ik ga wel even kijken of
ze me daar aan water kunnen helpen”. Gelukkig was er iemand aanwezig die me
gul een grote fles water meegaf. De eerste nood kon dus gelenigd worden. Maar
….. eerst moest de temperatuur van de motor omlaag. Na een kwartiertje wachten
kon de reis naar de Kuperssingel worden voortgezet. Poeh! Veilig thuis in elk geval.
Maar wat nu? De garageman bereidde me al voor op een flinke reparatie: nieuwe
koelpakking!?
Mijn auto heeft de respectabele leeftijd van 17 jaar bereikt, dus is het nog wel de
moeite waard om er een dure reparatie aan te spenderen?
Afijn, het is even wachten op het telefoontje van de garage. Spannend hoor, en het
is al zo warm!
Pauline Bisschops
25 juni
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Boekenkastje
Wie kent niet de prachtige serie boeken van Dan Brown, te beginnen bij het boek de
Da Vinci Code. Maar ook de boeken daarna waren niet te versmaden en ook
verfilmd.
Dan Brown weet als geen ander van het boek een pageturner te maken, vol
verrassende feiten over kunst, religie en geschiedenis.
In het boekenkastje van Amicale bleek nu ook zo’n prachtig boek geplaatst te zijn.
Om dat te ontdekken moet je dus wel regelmatig even kijken. Maak dan nog… dan
moet je net maar door hebben wat voor boek je te pakken hebt.
Ik kreeg het boek op een doodnormale
maandaghussel in mijn handen gedrukt met
de mededeling dat ik het echt moest lezen.
Thuis gekomen bekeek ik eens goed wat ik
gekregen had en kreeg meteen heel veel zin
om te beginnen met lezen. Toch doe ik dat
even niet. Ik bewaar het voor de vakantie,
dan heb ik meer rust en concentratie en is
het heerlijk om een goed boek in je handen
te hebben.
Bedankt gever, ik besef dat op veel manieren
het initiatief van Johan waardevol kan zijn.
Hans Hijne
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Competities WDC en NPC
In concept zijn de data en tegenstanders van de beide competities al weer bekend.
In de WDC (Winter Doublette Competitie) heeft Amicale twee teams in de
Hoofdklasse en twee teams in de eerste klasse. De data worden vermeld elders in
dit blad bij toernooien, trainingen en competities.
In de NPC (Nationale Pétanque Competitie) heeft Amicale drie teams
vertegenwoordigd.
De data zijn ook in concept bekend en zo ook de tegenstanders. Ik zal ze in een
overzichtelijk staatje zetten. Dikgedrukt betekent dat er teams thuis spelen en dat
we dus extra tribunes moeten klaarzetten voor het toestromende publiek.

Data
Amicale 1
21-09 Boulamis 2
uit
05-10 Randenbroek 2
!
thuis
19-10 PC Doetinchem 1
thuis
02-11 ’t Zwijntje 2
thuis
09-11 De Gooiers 2
thuis
30-11 Randenbroek 3
thuis
14-12 De Hakhorst 1
uit
11-01 Boulamis 2
!
thuis
18-01 Randenbroek 2
uit
01-02 PC Doetinchem 1
uit
15-02 ’t Zwijntje 2
uit
29-02 De Gooiers 2
uit
14-03 Randenbroek 3
uit
28-03 De Hakhorst 1
thuis

Amicale 2
Les Cailloux 8
uit
De Teerling 3
thuis
De Hakhorst 7
uit
Maboul 1
uit
PVN 3
thuis
Mazijk de Pet. 3
uit
Cercle de Pet. 4
thuis
Les Cailloux 8
thuis
De Teerling 3
uit
De Hakhorst 7
thuis
Maboul 1
thuis
PVN 3
uit
Mazijk de Pet. 3
thuis
Cercle de Pet. 4
uit

Amicale 3
Cercle de Pet. 3
uit
PVN 6
thuis
De Teerling 4
thuis
De Hakhorst 4
uit
Vrijloting
Maboul 2
thuis
Les Cailloux 9
uit
Cercle de Pet. 3
thuis
PVN 6
uit
De Teerling 4
uit
De Hakhorst 4
thuis
Vrijloting
Maboul 2
uit
Les Cailloux 9
thuis

In de volgende APropos zal ik de samenstelling van de teams opnemen.
Hans Hijne
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Van de wedstrijdcommissie
Eindstand hussel juni 2019
voornaam naam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Humphrey
Slimen
Jeroen
Roelof
Joop
Hans
Pauline
Anoesjka
Herman
Peep
Henk
Tijmen
Carla
Fred
Jan
Hans
Evert
Bauke
Rudolph
Marian
Paul
Henk
Karel
Arno
Patrick
Bert

gespeeld winst verlies saldo

Demali
Ben Ahmed
Brinks
de Groot
de Wilde
Hijne
Bisschops
Vendeville
Kok
Vreeswijk
Renkers
de Kruijff
de Wilde
Schaap
Haalboom
Franck
van Urk
Bokhorst
de Groot
Vreeswijk
Heupink
Boer
Termaaten
Wildeman
Hogenes
Timmerman

6
6
4
6
6
6
6
5
5
2
2
2
6
6
6
2
2
2
2
4
4
6
2
2
2
6

25

5
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

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

31
32
20
18
10
3
10
6
4
22
16
11
-6
-15
-21
9
7
4
2
-9
-34
-36
-11
-11
-17
-61

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
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BELANGRIJKE DATA VOOR DIT JAAR
EN VOOR DE EERSTE MAANDEN VAN HET VOLGENDE.
SCHRIJF ZE IN JE AGENDA!

Speeldata interne toernooien:
Vrijdag 19-07-2019
Vrijdag 06-09-2019
Zondag 29-09-2019
Maandag 30-09-2019
Vrijdag 11-10-2019
Vrijdag 02-12-2019
Vrijdag 17-01-2020
Vrijdag 28-02-2020
Maandag 30-03-2020

2Eurotoernooi
Husseldoubletten
2 Eurotoernooi
Husseldoubletten
Hij/Zij toernooi
Mix vaste doubletten
Slottoernooi
Husseldoubletten
2Eurotoernooi
Husseldoubletten
Sinterklaas 2EurotoernooiHusseldoubletten
2Eurotoernooi
Husseldoubletten
2 Eurotoernooi
Husseldoubletten
Openingstoernooi
Husseldoubletten

Wintertoernooien met externe inschrijvingen:
Zondag 24-11-2019
Zondag 5-1-2020
Zondag 22-3-2020

Najaarstoernooi
Wintertoernooi
Voorjaarstoernooi

Vaste doubletten
Vaste doubletten
Vaste doubletten

Trainingen door Ed Bosch:
Dinsdagavonden :
05-11-2019; 19-11-2019; 2-12-2019; 17-12-2019; 7-01-2020.
Speeldata NPC:
21-09; 5-10; 19-10; 2-11; 9-11; 30-11; 14-12;
11-01; 18-01; 1-02; 15-02; 29-02; 14-03; 28-03.
Speeldata WDC:
17-10; 31-10; 14-11; 28/11; 12-12; 9-01; 23-01; 6-02; 20-02; 5-03.
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Verslag van het Eurotoernooi
Vrijdagavond 31 mei was het weer zover, een gezellig Eurotoernooi. Aangezien ik
als negende geëindigd ben, mag ik een stukje schrijven. Het voelt alleen als
moeten, want ik vind stukjes schrijven helemaal niet leuk. Maar goed, het is niet
anders.
De eerste partij speelden Hans en ik samen tegen Jeroen en Marja. Spelen tegen
Jeroen is voor mij een enorme uitdaging en daar hou ik wel van! Het werd een
enorme spannende pot, waarbij gezegd moet worden dat Hans wel de stabielere
factor in ons team was , en wij uiteindelijk nipt wonnen.
De 2e partij was een triplette samen met Marja en Pauline. Deze partij
ben ik zo snel mogelijk vergeten (ik weet niet eens meer tegen wie we
speelden), want we verloren met 1-13 en ik plaatste als een dweil. Hierbij
moet gezegd dat baan 1 ook niet mijn favoriete baan is. Maar ja, dat zijn weer van
die vage dooddoeners....
De derde partij speelden Herman en ik samen tegen Marja en Piet. Deze pot
wonnen wij met 13-5. Herman schoot als een echte professional, dus deze partij
duurde ook niet heel lang.
Al met al weer een supergezellige avond gehad, zoals altijd op de Eurotoernooien!
Chantal

Als je op vakantie gaat naar Frankrijk:
Fanny staat (op) je te wachten
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Uitslag

ronde 1
naam
uitslag
1 Herman Kok
13 8
2 Hans Hijne
13 12
3 Harm Klasens
13 3
4 Patrick Hogenes
13 8
5 Fred Schaap
13 6
6 Jan Haalboom
13 6
7 Mario vd Nieuwenhuizen 6 13
8 Pauline Bisschops
13 3
9 Chantal Kamphuis
13 12
10 Jeroen Brinks
12 13
11 Evert van Urk
3 13
12 Alie Klasens
6 13
13 Carla de Wilde
8 13
14 Piet Hendriks
3 13
15 Henk Boer
8 13
16 Joop de Wilde
13 6
17 Marja Boer
12 13
18 Ankie Kok
6 13

toernooi 31 mei 2019

1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0

5
1
10
5
7
7
-7
10
1
-1
-10
-7
-5
-10
-5
7
-1
-7

ronde 2
uitslag
13 1
13 9
13 6
13 1
6 13
6 13
13 9
1 13
1 13
13 1
13 1
13 6
9 13
13 1
1 13
9 13
1 13
1 13
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1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0

12
4
7
12
-7
-7
4
-12
-12
12
12
7
-4
12
-12
-4
-12
-12

ronde 3
uitslag
13 5
13 10
10 13
7 13
13 3
13 7
13 7
13 10
13 5
10 13
10 13
7 13
13 10
5 13
13 3
3 13
5 13
3 13

winst
1 8
3
1 3
3
0 -3
2
0 -6
2
1 10
2
1 6
2
1 6
2
1 3
2
1 8
2
0 -3
1
0 -3
1
0 -6
1
1 3
1
0 -8
1
1 10
1
0 -10
1
0 -8
0
0 -10
0

saldo
25
8
14
11
10
6
3
1
-3
8
-1
-6
-6
-6
-7
-7
-21
-29

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.
3 juli
6 juli
19+26 juli
4 aug.
17 aug.
25 aug.

Damestoernooi doubletten
Petangeske
Bergen op Zoom
Breegink-Jubileum-toernooi
De Nijeboulers
Nijkerk
Vrijdagavondcyclus
Boule Union Thamen Uithoorn
e
33 Open Uithoorns kampioenschap
Boule Union Thamen Uithoorn
‘Lisse Open’
Les boules fleuries
Lisse
Walle Geertsje Toernooi
Boulegoed
Harlingen

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
juli
24 juli Hans Franck
24 juli Paul Heupink
25 juli Jan Petit
augustus
1 augustus
12 augustus
13 augustus
14 augustus
14 augustus
23 augustus

Gerrit den Besten
Chantal Kamphuis
Anoesjka Vendeville
Mario de Beer
Piet Hendriks
Bart Berens

Husselleidersrooster
1 juli Carla de Wilde
8 juli Fred Schaap
15 juli Gerrit den Besten
22 juli Herman Kok
29 juli Karel Termaaten
5 augustus Peep Vreeswijk
12 augustus Carla de Wilde
19 augustus Fred Schaap
26 augustus Gerrit den Besten
2 september Herman Kok
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