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Barbezetting 
 
 

maandag 7 oktober clubavond Evert 

woensdag 9 oktober clubmiddag Elly & Hans 

vrijdag 11 oktober Eurotoernooi Joyce 

maandag 14 oktober clubavond Joyce 

woensdag 16 oktober clubmiddag Rob & Henk R 

zaterdag 19 oktober NPC team 2 ??????????????? 

maandag 21 oktober clubavond Chantal 

woensdag 23 oktober clubmiddag Peep & Marian 

maandag 28 oktober clubavond ??????????????? 

woensdag 30 oktober clubmiddag Kees & Ada 

woensdag 30 oktober WoDoCo ??????????????? 

zaterdag 2 november NPC 1 ??????????????? 

maandag 4 november clubavond Slimen 

woensdag 6 november clubmiddag Chris & Ursula 

zaterdag 9 november NPC team 1 + 2 ??????????????? 

 
 
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. 
 

 
 

 
 

Sluitingsdata inleveren van kopij in 2019-2020 
 

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. 10, oktober 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) 30 oktober 
 

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   Rudolph de Groot 
Automatisering    Roelof de Groot   Roelof de Groot   
PR Commissie         
 Sponsoring   Henk Renkers  Marian Vreeswijk 

PR     Hans Hijne   Marian Vreeswijk 
Ledenwerving   Marian Vreeswijk Marian Vreeswijk 

Website     Joop de Wilde   Rudolph de Groot  
Lief en Leed    Pauline Bisschops  Roelof de Groot 
Wedstrijdcommissie   Herman Kok  Herman Kok 
Interne competities   Herman Kok   Herman Kok   
Interne toernooien   Herman Kok   Herman Kok 
Externe competities   Herman Kok  Herman Kok  
Externe toernooien   Herman Kok   Herman Kok  
Arbitragecommissie   Joop de Wilde   Rudolph de Groot  
Ballotagecommissie   ad hoc    Rudolph de Groot 
Kascommissie    Jeroen Brinks   Jeroen Brinks 
Kantinebeheer    Carla de Wilde  Jeroen Brinks 
Inkoop bar     Carla de Wilde  Jeroen Brinks  
Bardiensten    Hans Franck  Jeroen Brinks 
Gastboulen                           Joop de Wilde   Jeroen Brinks 
Schoonmaak    Elly van den Heuvel  Marian Vreeswijk 
Vuilafvoer     Peep Vreeswijk   Marian Vreeswijk 
Plasticafvoer    Pauline Bisschops  Roelof de Groot 
Onderhoud groen   Arno Wildeman   Herman Kok 
Gebouw en Terrein   Chantal Kamphuis Herman Kok  
Privacycoördinator               Joop de Wilde              Rudolph de Groot 

 Ledenadministratie  Peep Vreeswijk  Jeroen Brinks 

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  
 
 
 
Wij roepen alle leden op aanwezig te zijn op 
  

maandag 11 november om 20.00 uur in de hal.  
 

We hebben iets heel belangrijks te bespreken. 
 

Het gaat om het voortbestaan van onze club.  
 

We hebben het erg gezellig met elkaar. We komen trouw naar onze speelavonden 
en -middagen, we doen mee met de eurotoernooien, we spelen in competities. We 
kletsen heel wat af. Dit allemaal zouden we voor geen goud willen missen.  
 

Maar hoe lang kunnen we hier nog van genieten? 
 

Onze club wordt steeds kleiner. Het aantal leden neemt elk jaar af en de inkomsten 
lopen dus terug. Het wordt erg moeilijk geschikte bestuursleden te vinden, en  we 
hebben ze dringend nodig: drie moeten erbij, onder wie een penningmeester. 
Zonder bestuur hebben we geen vereniging. We komen dicht bij het moment dat we 
moeten zeggen: zo gaat het niet langer.  
 

Moeten we vereniging opheffen? 
 

Dat willen we toch niet?! We voelen ons zo verbonden met elkaar, zo’n sfeer van 
verbondenheid willen we niet kwijt! Maar hoe moet het verder dan? 
Daar gaan we het over hebben op 11 november. En daarom moeten we er allemaal 
bij zijn: het gaat ons allemaal aan.  
 
  

Het bestuur 
 
 

 

?!    !?               
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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 eindtoernooi is gespeeld en dat betekent dat de maanden met de ‘r’ in de 
naam zijn aangevangen. De herfst laat van zich horen en het is dus maar 
goed dat we naar binnen kunnen om te boulen.  
Bij de open haard is het ook de moeite waard om deze APropos eens goed te 
door te nemen. Allereerst een hartenkreet van onze voorzitter. Een oproep om 
vooral te komen op de vergadering van 11 november. Er is wat aan de hand 
binnen onze vereniging. Dat kun je ook merken aan de personele invulling van 
onze teams die meedoen aan de competities. Toch wil de pr-commissie 
ervoor gaan om het ledenaantal te verhogen. De APropos is gelukkig nog 
steeds goed gevuld. Niet in het minst dankzij de inbreng van vaste schrijvers 
en schrijfsters. Zo blijft de invulling van ons clubblad interessant genoeg om te 
lezen. 
De redactie wenst eenieder een fijn winterseizoen.  

 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
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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 heet Annemieke van de Vorst en ik woon 
sinds juni in Woudenberg 
 

2. Hoe lang ben je al lid van Amicale de 
Pétanque? 
Ik ben 2 jaar geleden lid geworden van 
Amicale na 4x op “proef” meegedaan te hebben. 
 

3. Wat is voor jou de belangrijkste reden om lid te worden en/of te blijven? 
Ik vond het op de camping altijd al een leuk spel en ben eigenlijk enthousiast 
gemaakt door Pim de Smalen. Toen hij lid was, werkte ik altijd nog op de 
woensdagmiddag, dus kon ik nooit mee. Twee jaar geleden ben ik samen met 
Marijke de Smalen naar het woensdagmiddagboulen gekomen en het voelde 
als het een warm bad. De gezelligheid en het ongedwongen sfeertje op de 
woensdagmiddag zou ik niet meer willen missen. 
 

4. Wat vind je het meest aantrekkelijk aan het spel? 
Het feit dat je heel veel buiten speelt met gezellige mensen en dat het iedere 
keer weer anders is. Het spel is onvoorspelbaar door de bodem, 
weersomstandigheden etc. en dat maakt het extra leuk. 
 

5. Hoe vaak speel/oefen je?  
Ik speel eigenlijk alleen op woensdagmiddag en als er in de winter trainingen 
zijn, doe ik daar heel graag aan mee. 
 

6. Doe je mee met competities, of zou je daar graag aan mee doen? 
Ik doe sinds vorig jaar mee aan de NPC 
in Amicale-3 en ook aan de Wodoco, 
samen met Cor van den Heuvel.  
 

7. Help je ook als vrijwilliger mee bij iets 
van onze club? Zo ja, waarmee dan? Zo 
nee, waar zou je mee willen/kunnen 
helpen? 
Ik zit, samen met Marijke de Smalen, in 
de schoonmaakploeg. 
 

8. Wat mis je nog bij Amicale? 
Dit zou ik zo snel niet kunnen 
bedenken, dus ik denk niets. 
 

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, Lenie, Annemieke 
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*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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9. Welke andere hobby’s heb je nog meer? 

Ik doe aan “hondensport”. Ik heb 2 Franse herders – briards -waarmee ik train.  
Met de oudste train ik bij de KNPV 
(Koninklijke Nederlandse 
Politiehonden Vereniging) en zij 
heeft als eerste briard in Nederland 
het basiscertificaat ‘Zoekhond’ 
gehaald. Basiscertificaat klinkt 
simpel, maar dat is het absoluut 
niet. De hond moet aan veel en 
hoge eisen voldoen om dit te 
behalen: een spoor uitlopen en 
daarop 2 voorwerpen verwijzen; in 
een stuk bos een geweer en 
breekijzer zoeken en verwijzen; een 
“slachtoffer” zoeken en verwijzen in 
een flink stuk bos en bij het 
slachtoffer blijven en blaffen tot de 
geleider er bij is; op een grasveld 3 kleine, metalen en/of plastic voorwerpjes 
zoeken en verwijzen; een flink stuk appèl en allerlei behendigheidstoestellen 
en het sorteren. Bij dit laatste moet de hond een metalen buisje met daaraan 
de lucht van een persoon van een speciale bank afhalen waarop meerdere 
buisjes liggen. Hij krijgt die bepaalde lucht aangeboden uit een glazen pot en 
moet zo het goede buisje gaan zoeken en ophalen. 
Nu we dat basiscertificaat hebben, kunnen we verder voor deelcertificaten in 
het reddingswerk en in november examen gaan doen in puinzoeken en 
vlakterevieren. Dit betekent dat ze in een vrij grote puinberg 2 “slachtoffers” 
moet zoeken en verwijzen en ditzelfde ook in een flink stuk bos. 
Met de jongste hond ben ik hier inmiddels ook mee begonnen, maar dit is een 

ander type hond, dus of het 
gaat lukken is zeer de vraag. 
Verder train ik sinds kort met 
beide honden bij de schapen 
en dat doen ze beide zeer 
goed en met passie. Het zijn 
dan ineens echt herders! 

 
 

10.  Zijn er nog andere 
dingen die jou betreffen, die 
goed zouden zijn   voor de 
andere leden om te weten? 

Nee hoor, en als mensen nog iets willen weten, kunnen ze dat altijd vragen. 

 
De volgende die de vragen gaat beantwoorden, is Conny. 
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Wajang ….of toch niet? 

 
Wat zie je als je naar onderstaande foto kijkt? Een opname van een wajang-
voorstelling op reis door Indonesië, of toch iets heel anders? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nou, heel iets anders dus; het is een foto gemaakt in mijn achtertuin – enkele weken 
geleden – toen de boom, een hazelaar, waarover ik voor het eerst schreef in het 
april-nummer 2018, na twee jaar werd gesnoeid. Ik zag het mooie lijnenspel op een 
zonnige morgen en toen was de foto snel gemaakt. 
Het werd hoog tijd dat de boom werd gesnoeid (het moet eigenlijk ieder jaar 
gebeuren), maar ja ..de tijd vliegt. Ik was dus blij dat het nu ging gebeuren en ik heb, 
voor de lol, de lengte van de takken opgemeten en zag dat ze vijf meter lang waren. 
Hoog tijd dus. 
Het was aan de ene kant jammer dat hij gesnoeid werd, want een grote zwerm 
mussen had zijn domicilie erin gevonden; ik denk wel zo’n 30 stuks. Dat geeft een 
hoop plezier in je tuin, maar aan de andere kant; je kunt ook niet meer lekker onder 
de boom in de schaduw zitten, omdat alles ondergepoept wordt. 
Omdat de boom alle tijd had gehad te groeien, had ik dit keer ook een rijke oogst 
aan hazelnoten; zeker wel drie kilo! Wat zal ik daar nu eens mee gaan doen, dacht 
ik. Eerst maar eens op Google kijken. En daar lees ik dat hazelnoten niet alleen 
lekker en gezond zijn voor eekhoorntjes, maar ook voor de mens. Google geeft wel 
7 redenen om ze zelf op te eten; ze blijken o.a. heel goed te zijn voor je botten. 
(Nooit weg als je al wat ouder bent). Dus …. Lekker aan het kokkerellen met  
hazelnoten. 
Nog een voordeel van het snoeien: ik kan nu weer vanuit de huiskamer, de vaak 
blauwe lucht zien. Mooi meegenomen en die boom  zal zich vast niet op de kop  
laten zitten en lekker weer gaan groeien. 
 
                                                                                                       Pauline Bisschops 
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Aquarel 

 
Opeens ben je gepensioneerd en heb je overal tijd voor, denk je. En dan is er ook 
nog een aardig iemand die les geeft in aquarelleren.  
 

 
Het bleek een heel bijzondere techniek te zijn, waarbij je behoorlijk moet nadenken 
over wat eerst moet en wat je beter kunt weglaten. Dat laatste was het 
gemakkelijkste voor mij, want tekenen kon ik niet. Was daar ook al van jongs  af aan 
in gefrustreerd. Kreeg zelfs onvoldoendes op school voor mijn tekeningen waarop ik 
erg mijn best had gedaan. Maar het vinden van onderwerpen die ik  de moeite 
waard vond om op papier te zetten, werd daardoor een stuk lastiger.  
Op vakantie in Bretagne werd ik gefascineerd door de prachtige scheepswrakken 
die daar langs de kust op het strand lagen. De vorm, maar vooral de verf op de 
houten planken en de verschillende lagen en afbladdering daarvan. En als je dan 
een detail uit het geheel neemt komt dat goed uit.  
De onderwerpen die ik later nam, hebben bijna allemaal een eenvoudige opzet. 
Duidelijke vormen en het liefst oud. 
Later ben ik overgegaan op acryl. Maar ik heb nog vaak heimwee naar de magische 
manier waarop de kleuren met aquarel ontstaan op het papier. 
 

Marian 
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Leuke voorvallen uit het boule-leven gegrepen 
 

De ringslang 
 
 

De Ringslang (wetenschappelijke naam: Natrix) is een slang uit de familie 
Waterslangen en werd lange tijd tot de familie ‘gladde slangen’ gerekend. 
Het is de meest voorkomende slang in Nederland en de enige soort die ook buiten 
de natuurgebieden voorkomt (zelfs in buitenwijken van steden). Hij dankt zijn naam 
aan een zwart-gele ring net achter zijn kop. (Gewicht van een volwassen ringslang: 
94 gram.) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ringslang is ongevaarlijk, ook al zijn er mensen die er doodsbang voor zijn. Maar 
wij niet dus. Toen wij, tijdens het boulen op woensdagmiddag 31 juli, een zwart 
slingertje ontwaarden aan de rand van onze baan, stonden wij er in no time met z’n 
allen verbaasd omheen. Wat kronkelt daar nu? Peep wist te vertellen dat het een 
ringslang was, die niet in het grind maar in het water thuishoorde.  
Een heel onverwachte ervaring! Hoe helpen we dat beestje naar zijn/ haar element? 
Eerst maar eens even een foto maken; zo’n slangetje kom je tenslotte niet iedere 
dag tegen. 
Met enige moeite kreeg Marian het diertje op het gras: nu zou hij/ zij de weg naar 
het water wel weten te vinden (hoopten wij). 
Een leuke ervaring, die ik graag met jullie wil delen. 
 

 
Pauline Bisschops 
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Van de PR-commissie 

 

Het buurttoernooi 
 
Het is vast wel bekend bij onze leden dat Amicale een heuse pr-commissie 
heeft. Met natuurlijk als doel om naamsbekendheid voor de vereniging te 
krijgen en het aantal leden te vergroten. 
Dat zoiets niet gemakkelijk is, bewijst wel het huidige aantal leden, dat 
dramatisch laag is en misschien nog wel verder zal dalen. In de commissie 
zitten Marian, Henk R. en Hans H. De laatste spetterende activiteit die we 
hebben georganiseerd, was het vrijwilligerstoernooi. Daarvan is uitgebreid 
verslag gedaan in de APropos. Verder hebben we geprobeerd om onze 
sponsoren te verleiden om eens een balletje te gooien. De reactie daarop viel 
op zijn zachtst gezegd nogal tegen. Wat erg goed draait en waar de leden van 
de pr-commissie aan meehelpen, is het gastboulen. Helaas levert dat ook niet 
al te veel leden op.  
Er zijn nog wel meer ideeën die leven en die ervan uit gaan om mensen actief 
bij het boule-spel te betrekken. Eén daarvan is al eens een keer uitgeprobeerd 
en hoewel de aanwas van leden niet heel groot was, willen we daar wel verder 
mee gaan. We noemen de activiteit 
 
het buurttoernooi. 
 
Ieder lid van onze club woont natuurlijk in zijn eigen buurtje en kent daar de 
mensen van allerlei ontmoetingen of gebeurtenissen. Wij, de pr-commissie, 
willen aan onze leden vragen om de mensen uit hun buurtje uit te nodigen om 
een keer op een middag of een avond te komen boulen. Dat kan met een 
aankondiging die de commissie voor je wil maken. Als je een klein groepje of 
grote groep verzameld hebt, organiseert de pr-commissie ook het toernooitje. 
Verder kan er gezellig genoten worden in onze kantine.  
Naar ons idee een buitenkans om met je buurt een gezellige activiteit te doen 
en we verwachten daar dan ook veel van. Als je het ook een leuk idee vindt, 
meld je dan aan bij een van de leden van de commissie. 
 
Hans Hijne 
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Competities 
 

NPC 
 
In de NPC (Nationale Pétanque Competitie) heeft Amicale twee teams 
vertegenwoordigd. 
De data zijn nu definitief bekend en ook de tegenstanders. Voor elk team is 
een vrijloting opgenomen. Teams hebben zich klaarblijkelijk teruggetrokken. 
Dikgedrukt betekent dat er teams thuis spelen en dat we dus extra tribunes 
moeten klaarzetten voor het toestromende publiek. 
 
                               Amicale 1             Amicale 2 

19-10 vrijloting De Hakhorst 7 uit 

02-11 ’t Zwijntje 2 thuis Maboul 1 uit 

09-11 ! De Gooiers 2 thuis PVN 3 thuis 

30-11 Randenbroek 3 thuis Mazijk de Pet. 3 uit 

14-12 De Hakhorst 1 uit Cercle 4 thuis 

11-01 ! Boulamis 2 thuis Les Cailloux 8 thuis 

18-01 Randenbroek 2 uit vrijloting 

01-02 vrijloting De Hakhorst 7 thuis 

15-02 ’t Zwijntje 2 uit Maboul 1 thuis 

29-02 De Gooiers 2 uit PVN 3 uit 

14-03 Randenbroek 3 uit Mazijk de Pet. 3 thuis 

28-03 De Hakhorst 1 thuis Cercle de Pet. 4 uit 

 
Het wedstrijdoverzicht is te vinden op nlpetanque.nl/npc-seizoen-2019-2020/ 
 
Hans Hijne 
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NPC en WDC 
 
Het zal dit seizoen voor mij wat moeilijker worden om de wedstrijden die 
gespeeld worden in beide competities te verslaan. Voorheen speelde ik mee 
voor de NPC in team 1 en voor de WDC samen met Henk Boer. Helaas zal ik 
dat dit seizoen niet kunnen vanwege een vervelende aandoening. Ik moet dat 
even rust geven en zal de uitslagen dus niet uit de eerste hand kunnen 
verkrijgen. Gelukkig heb ik aan Peep een hele goede, van de eerst gespeelde 
wedstrijd in de NPC kreeg ik al meteen een duidelijk verslag. Van het andere 
team heb ik nog niet iemand bereid gevonden om de uitslag aan mij door te 
geven. Ik hoop dat iemand van dat team zich geroepen voelt. Ook van de vier 
teams in de WDC hoop ik via de app de uitslagen door te krijgen. 
 
NPC 
Ondertussen is er al heel veel gebeurd rond de competities met de 
Amicaleteams. Door mijn afzeggen werd ineens pijnlijk duidelijk dat er te 
weinig spelers waren om het  eerste team te vullen. Men besloot om dat team 
terug te trekken. Maar dat kan reglementair helemaal niet. Een bijeenkomst 
was nodig om dit probleem op te lossen. 
Het tweede team moest opschuiven naar de hogere vierde divisie en het 
derde team zou in de klasse van het tweede opschuiven. Natuurlijk was gauw 
duidelijk dat het tweede team het twee divisies hoger heel moeilijk zou krijgen. 
Zij vroegen dus terecht ondersteuning van de oud-spelers van het eerste om 
in ieder geval zo veel mogelijk kans te maken op eventuele handhaving. Dat 
viel echter tegen. De animo en misschien ook de mogelijkheid om dit in te 
vullen was maar bij weinig spelers aanwezig. Toch is dit team akkoord gegaan 
met de wisselingen en de eerste wedstrijd is inmiddels al gespeeld. 
Ondersteund door enkele spelers van het oude eerste werd de eerste 
wedstrijd gewonnen met maar liefst 8-0. Als dat zo door gaat wordt dit team 
nog kampioen. Het plezier spatte er ook vanaf.  
Een reactie van een van de spelers: 
‘Ik zit sinds gisteren op een roze wolk. Met Amicale 1 in de NPC gespeeld 
tegen Boulamis. In het eindspel van de laatste doublettes voor Peep en mij 
(Herman) lagen we op punt. Maar ik kon schieten voor vier punten door een 
boule van Boulamis, die op twee lag, weg te schieten…. Ik schoot en mijn 
boule bleef sur place liggen en de boule van Boulamis vloog dermate ver weg 
dat ook onze zesde boule meetelde. Van 7-9 naar 13-9. 
Wat een opsteker voor ons team. We wonnen overigens met 8-0 van 
Boulamis 2. Nog zo’n opsteker na alle beroering. 
 
Zoals gezegd heeft Peep een mooi verslagje gemaakt van deze wedstrijd. 

NPC   -    Boulamis 2 tegen Amicale 1   -    21 september 2019 
Van de zesde divisie gekatapulteerd naar de vierde divisie, dat voelt als 
een zaterdagamateur die moet spelen tegen het eerste van Feyenoord. 
Hoe ga je dat redden? Gelukkig konden we afreizen met een sterk team: 
met maar liefst vier spelers die in het oude Amicale 1 meededen  
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(Herman, Henk Boer, Slimen en Rudolph), hadden we op papier 
behoorlijk wat kansen. En de zon scheen heerlijk, dus voortekenen 
waren goed. We zouden wel zien.  
Met toch wat (gezonde) spanning begonnen we aan de eerste partijen. 
De spanning zetten we om in concentratie, en met succes: we wonnen 
ze alle drie! Met 3-0 stonden we ruim voor, maar konden we dit 
vasthouden? 
Dat moest blijken in de tweede ronde, en dat bleek: we wonnen beide 
partijen. 5-0! De dagwinst was binnen, we konden op onze lauweren 
rusten als we dat wilden. Het weer bleef stralend, de zon warm, de 
stemming opperbest.  
De lauweren lieten we nog even lonken in de derde ronde. We hielden 
de concentratie vast om ook de laatste drie partijen goed af te werken. 
Met als resultaat dat we ook deze wonnen! Wie had kunnen voorspellen 
dat de einduitslag 8-0 zou worden?! Alle partijen winnen, terwijl we 
vooraf alleen maar dachten: als we een paar punten halen, mogen we 
blij zijn. Zo zie je maar weer dat de boule altijd rond is. Hopelijk schijnt 
onze zon weer als we over twee weken in de volgende ronde staan. Dan 
hebben we die hogerhand hard nodig.          

 
Twee weken later moet dit team de volgende wedstrijd thuis spelen tegen 
Randenbroek 2. Voor deze wedstrijd was geen enkele oud-speler te vinden. 
Er moet zelfs een invaller uit team twee meedoen. De spoeling is dun. 
 
Het tweede team is trouwens ook behoorlijk goed uit de startblokken 
gekomen. Tegen Les Cailloux uit Zeist werd met 4-4 gelijk gespeeld. Het zou 
fijn zijn als ik van de volgende wedstrijden een klein verslagje kreeg. De 
tweede wedstrijd is dit team vrijgeloot. 
 
WDC 
De WDC begint in de maand oktober. Ook hier zijn flink wat personele 
problemen. Jeroen gaat een en ander opvangen omdat Joop lange tijd op 
vakantie is. Tijmen en Jan zullen mij vervangen. 
Veel succes en probeer mij op de hoogte te brengen via de app van jullie 
resultaten. 
 
Hans Hijne 
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BELANGRIJKE DATA VOOR DIT JAAR  

EN VOOR DE EERSTE MAANDEN VAN HET VOLGENDE.  
 
 

Let op: enkele data zijn veranderd! 
 
 

 
Speeldata interne toernooien: 

 
Vrijdag 11-10-2019     2 Eurotoernooi  Husseldoubletten  
Vrijdag 06-12-2019     Sinterklaas2Eurotoernooi Husseldoubletten 
Vrijdag 17-01-2020     2 Eurotoernooi  Husseldoubletten 
Vrijdag 28-02-2020     2 Eurotoernooi  Husseldoubletten  
Maandag 30-03-2020     Openingstoernooi  Husseldoubletten 

 
Wintertoernooien met externe inschrijvingen: 

 
Zondag 24-11-2019      Najaarstoernooi  Vaste doubletten 
Zondag 5-1-2020     Wintertoernooi  Vaste doubletten 
Zondag 22-3-2020     Voorjaarstoernooi  Vaste doubletten 

 
Trainingen door Ed Bosch: 
 
Dinsdagavonden : 
05-11-2019; 19-11-2019; 3-12-2019; 17-12-2019; 7-01-2020. 

 
Speeldata NPC: 
 
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. 

 
 

 

Nota Bene 
 

Het Sint 2 Eurotoernooi zal zijn op vrijdagavond 6 december. 
Maandagavond 2 december is er gewoon husselen. 
Vrijdag 1 november is er géén boulen. 
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Eindstand hussel september 2019 
 
 

voornaam naam gespeeld winst verlies saldo 

Bauke Bokhorst 6 6 0 47 

Evert van Urk 7 6 1 32 

Slimen Ben Ahmed 7 5 2 28 

Jeroen Brinks 5 4 1 26 

Bert  Timmerman 7 4 3 0 

Henk Boer 3 3 0 15 

Rudolph de Groot 4 3 1 14 

Peep Vreeswijk 5 3 2 2 

Roelof de Groot 7 3 4 -1 

Anoesjka Vendeville 7 3 4 -2 

Patrick Hogenes 7 3 4 -4 

Carla de Wilde 5 3 2 -6 

Pauline Bisschops 7 3 4 -13 

Bertus Danen 2 2 0 13 

Jan  Haalboom 5 2 3 -9 

Herman Kok 7 2 5 -29 

Karel Termaaten 1 1 0 8 

Elly van den Heuvel 1 1 0 7 

Kees van 't Klooster 1 1 0 7 

Humphrey Demali 2 1 1 4 

Cor van den Heuvel 1 1 0 1 

Tijmen de Kruijff 3 1 2 -6 

Henk Renkers 2 1 1 -8 

Joyce Bokhorst 3 1 2 -12 

Joop de Wilde 5 1 4 -13 

Marian Vreeswijk 5 1 4 -31 

Hans Hijne 1 0 1 -1 

Bart Berens 1 0 1 -2 

Ada  van 't Klooster 1 0 1 -11 

Hans de Smit 1 0 1 -11 

Arie van Baalen 2 0 2 -12 

Fred Schaap 3 0 3 -17 

Arno Wildeman 5 0 5 -19 
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Slottoernooi 30 september 2019 
 
 

 
 
 
Het begon al goed, het toernooi. Er hadden zich 24 mensen ingeschreven, maar 
eentje  kwam niet opdagen. Dus waren er 3 tripletten. We speelden binnen en dat 
was weer even wennen. Hoewel, sommige mensen hadden er geen moeite mee.  
Na de eerste verloren  partij liep het voor mij wel beter, maar ondanks dat verloren 
we toch met 0-13. En zelfs de laatste partij verloren we : 12-13. Bauke vroeg na 
afloop nog of ik een hekel aan hem had gekregen, maar gelukkig was dat niet het 
geval.  
Dat ik als laatste eindigde was o.k. Dat ik geen leuk prijsje meer vond ook, maar dat 
ik dit stukje moest schrijven, vond ik wel heel vervelend. 
 

Marian 
 

winst saldo

1 Henk Renkers 13 12 1 1 13 0 1 13 13 8 1 5 3 19

2 Humhrey Demali 13 7 1 6 13 5 1 8 13 8 1 5 3 19

3 Slimen Ben Ahmed 13 4 1 9 6 13 0 -7 13 0 1 13 2 15

4 Peep Veeswijk 13 7 1 6 13 6 1 7 12 13 0 -1 2 12

5 Eliza de Neef 13 7 1 6 13 5 1 8 8 13 0 -5 2 9

6 Bauke Bokhorst 7 13 0 -6 13 0 1 13 13 12 1 1 2 8

7 Harm Klasens 7 13 0 -6 13 5 1 8 13 8 1 5 2 7

8 Evert van Urk 13 4 1 9 0 13 0 -13 13 8 1 5 2 1

9 Henk Boer 13 7 1 6 13 6 1 7 0 13 0 -13 2 0

10 Pauline Bisschops 13 7 1 6 6 13 0 -7 13 12 1 1 2 0

11 Anoesjka Vendeville 13 12 1 1 5 13 0 -8 13 7 1 6 2 -1

12 Fred Schaap 13 12 1 1 5 13 0 -8 13 8 1 5 2 -2

13 Hans de Smit 12 13 0 -1 5 13 0 -8 13 0 1 13 1 4

14 Jan Haalboom 12 13 0 -1 13 3 1 10 7 13 0 -6 1 3

15 Herman Kok 7 13 0 -6 13 3 1 10 8 13 0 -5 1 -1

16 Rudolpg de Groot 4 13 0 -9 6 13 0 -7 13 0 1 13 1 -3

17 Piet Hendriks 7 13 0 -6 13 5 1 8 7 13 0 -6 1 -4

18 Jannie Klasens 13 7 1 6 3 13 0 -10 8 13 0 -5 1 -9

19 Hans Franck 7 13 0 -6 3 13 0 -10 13 7 1 6 1 -10

20 Roelof de Groot 7 13 0 -6 13 6 1 7 0 13 0 -13 1 -12

21 Patrick Hogenes 4 13 0 -9 13 5 1 8 0 13 0 -13 1 -14

22 Gerrit den Besten 12 13 0 -1 5 13 0 -8 8 13 0 -5 0 -14

23 Marian Vreeswijk 7 13 0 -6 0 13 0 -13 12 13 0 -1 0 -20

naam uitslag uitslag uitslag

1e ronde 2e ronde 3e ronde
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Bezetting accommodatie 

 
 

Naast de reeds door de vereniging gereserveerde tijdstippen van maandagavond en 
de goedlopende woensdagmiddag, is onze accommodatie op andere dagen soms 
ook in gebruik. Altijd leuk om eens naar een wedstrijd te komen kijken. Voor veel 
van de nieuwere leden kan dit erg leerzaam zijn. 
 
Op de bladzijden hiervoor vind je allerlei activiteiten en data, bijvoorbeeld van de 
NPC, de WODOCO, de Eurotoernooien, externe toernooien, trainingen en zo meer. 
Als je er niet aan meedoet, kom dan eens kijken. Leuk en leerzaam! 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

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 okt. Herfstboktoernooi   Les Cailloux Zeist 
27 okt. Retro Triplette Cyclus 1  De Gooiers  Nieuw-Loosdrecht 
8 dec. Retro Triplette Cyclus 2  De Gooiers  Nieuw-Loosdrecht 
26 jan. Retro Triplette Cyclus 3  De Gooiers  Nieuw-Loosdrecht 
 
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 
 
 

oktober 
 

10 oktober Peep Vreeswijk 

12 oktober Hans Hijne 

14 oktober Harm Klasens 

18 oktober Lenie van Oostveen 

 
november 

 

4 november Rudolph de Groot 

 
 
 
 
 

Husselleidersrooster 
 
 

7 oktober Fred Schaap 

14 oktober Gerrit den Besten 

21 oktober Herman Kok 

28 oktober Karel Termaaten 

4 november Peep Vreeswijk 

11 november Carla de Wilde 
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