november 2019

Barbezetting
maandag 4 november clubavond
woensdag 6 november clubmiddag
zaterdag 9 november NPC team 1 + 2
maandag 11 november clubavond
woensdag 13 november clubmiddag
maandag 18 november clubavond
woensdag 20 november clubmiddag
zondag 24 november Najaarstoernooi
maandag 25 november clubavond
woensdag 27 november clubmiddag
zaterdag 30 november NPC team 1
maandag 2 december clubavond
woensdag 4 december clubmiddag

Slimen
Chris & Ursula
???????????????
Pauline
Fred & Egbert
Arno
Piet & Hans dS
???????????????
Roelof
Tijmen & Gerrit
???????????????
Evert
Elly & Hans F

vrijdag 6 december Sinterklaastoernooi ???????????????

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
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. 11, november 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) 27 november
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

Wordt onze club te klein?
Kunnen we blijven bestaan?
Verdwijnen we in de mist?

Kom allemaal naar de vergadering van 11 november
Praat mee over onze toekomst
Wat verliezen we als er een einde komt aan ons Amicale?
Wat willen we? Wat kunnen we?
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
Wat gaat het worden? Hoe ziet de toekomst van onze vereniging eruit? Een
oproep om allen aanwezig te zijn om hierover mee te praten gonst door dit
novembernummer van de APropos.
De rubrieken ingevuld door onze leden zijn leuk om te lezen. Zo heeft Rob zijn
bijdrage weer geleverd met een prachtig schilderij. De uitleg daarbij is zeer
informatief.
Paulien heeft zoals altijd ook een bijdrage geleverd. Altijd leuk om verhalen te
lezen over dingen die zij meemaakt. Conny heeft de tien vragen beantwoord.
Wie wordt de volgende?
De competities zijn in volle glorie gestart. Natuurlijk moet daarvan verslag
gedaan worden in ons clubblad. Van het eerste team heeft Peep weer een
leuk verslagje gemaakt.
De rubriek leuke voorvallen is nu gevuld door gebeurtenissen bewaard in ons
archief. Het is natuurlijk leuker als er voorvallen binnen onze vereniging
vermeld kunnen worden.
Veel leesplezier.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
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Van de ledenadministratie
Door de verandering van de licentie-regeling wordt de datum van definitieve
verwerking van de gegevens vervroegd. Iedereen moet uiterlijk 31 december
zonder fouten geregistreerd staan.
Als er iets moet veranderen in de ledenlijst, moet je dit
vóór 1 december
aan Peep doorgeven. Het gaat vooral om opzeggingen van het lidmaatschap,
maar ook dus om wijziging van adres, e-mailadres en dergelijke.

Mededelingen van de NJBB
Digitale licentiepas
Duurzaamheid is een belangrijk item in de sport.
Verenigingen worden gestimuleerd te
verduurzamen en daar wil de NJBB zelf ook een
bijdrage aan leveren. Dit is één van de redenen dat
de NJBB vanaf 01 januari 2020 de overstap maakt naar een digitale licentiepas.
Ieder lid krijgt toegang tot een apart portal waar de licentiepas gedownload kan
worden op eigen mobiel. Daarnaast is het mogelijk om de licentiepas te printen voor
leden die (nog) niet over een mobiel beschikken.

Alles wat je wilt weten over het lidmaatschap
1. Hoe zit het lidmaatschap precies in elkaar?
Een lid dat zich aanmeldt bij een vereniging wordt door de ledenadministrateur
aangemeld in de bondsapplicatie met een 1e lidmaatschap (primair lidmaatschap).
Als het lid in kwestie al over een 1e lidmaatschap beschikt bij een andere vereniging
dan kan voor deze persoon alleen een extra lidmaatschap worden toegevoegd. Als
hij/zij toch een 1e lidmaatschap wil afsluiten bij deze vereniging dan zal er een
overschrijving plaats vinden (van 1e lidmaatschap bij club a naar 1e lidmaatschap
naar club b).
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2. Hoe werkt overschrijven?
Als een lid overgeschreven wil worden, dan moet de huidige club (club a) in de
ledenadministratie aangeven dat de speler in kwestie overgeschreven” wil worden.
Pas daarna kan de nieuwe vereniging (club b) het lid aanmelden met een 1e
lidmaatschap.
3. Wanneer kan een speler overgeschreven worden?
Dit kan op elk moment. De speler in kwestie moet er wel rekening mee houden dat
hij een lopende competitie waarin hij uitkomt voor Club A niet meer af mag maken
namens club A en niet mag deelnemen aan dezelfde competitie namens Club B.
Wanneer er niet is deelgenomen aan de competitie namens Club A kan er namens
Club B bij een overschrijving wel worden deelgenomen aan de competitie.
4. Hoe zit het met deelname aan competities?
Een lid kan deelnemen aan meerdere districtscompetities namens meerdere clubs
waar hij/zij een lidmaatschap van heeft. Maar per districtscompetitie kan men maar
deelnemen namens één club. Dit kan per competitie echter verschillen indien een lid
meerdere lidmaatschappen heeft. Het is alleen mogelijk om namens de eerste
vereniging deel te nemen aan de NPC.
5. Hoeveel bedragen de kosten in 2020?
• Bondsbijdrage senioren 22,50
• Bondsbijdrage senioren vanaf 01 juli 11,25
• Bondsbijdrage jeugd (tot 18 jaar) 11,25
• Bondsbijdrage jeugd (tot 18 jaar) vanaf 01 juli 5,75
• Administratiekosten overschrijven 5,00
• Administratiekosten extra lidmaatschap 5,00
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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 Conny van Valkengoed.
2. Hoe lang ben je al lid van Amicale de
Pétanque?
Ik ben lid van onze club sinds 2009.

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,
Conny

3. Wat is voor jou de belangrijkste reden om lid te worden en/of te blijven?
Ik ben dan even lekker weg. En ik
vind het leuk om lekker te kletsen
met mekaar.

4. Wat vind je het meest aantrekkelijk aan het spel?
Het leukst vind ik dat je geconcentreerd bezig bent. Je wilt toch zo goed
mogelijk gooien.
5. Hoe vaak speel/oefen je?
Ik speel één keer in de week, op woensdagmiddag.
6. Doe je mee met competities, of zou je daar graag aan mee doen?
Nee, ik boule alleen recreatief.
7. Help je ook als vrijwilliger mee bij iets van
onze club? Zo ja, waarmee dan? Zo nee,
waar zou je mee willen/kunnen helpen?
Ja, ik help mee in de schoonmaakploeg.
8. Wat mis je nog bij Amicale?
Ik mis helemaal niets. Laten we alles zo
laten als het is.

17

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
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9. Welke andere hobby’s heb je nog meer?
Ik houd erg van spelletjes doen.
Kaarten, klaverjassen
bijvoorbeeld. Verder vind ik het
ook leuk om aan puzzelritten mee
te doen.

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

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

Leuke voorvallen uit het boule-leven gegrepen
Uit: Jeu de boules, een document voor de liefhebber, door Henk en Anne Martine
Reesink:
Het terrein van de Place Bellecour was niet altijd even makkelijk voor de spelers.
Soms groeide er onkruid of hadden er werkzaamheden plaatsgevonden. Een zekere
Loursais hield altijd zijn cinquante (markeer- en meetstokje) vast en stak dit als hij
moest spelen in de grond. Toen hij weer een keer aan de beurt was, deed hij dit ook
en bleef als vastgenageld staan, waarna hij in elkaar stortte. Hij was met de punt op
een elektriciteitskabel gestoten. Gelukkig kon hij worden gereanimeerd, maar hij kon
niet verder spelen. Hierna heeft hij vast nooit meer zijn cinquante aangeraakt,
zozeer was hij hierdoor …. geschokt!
19
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’n Nieuwe aanwinst
Ik heb al jarenlang een
Droste-verzameling.
Droste-blikken in diverse
maten, andere
parafernalia en ook een
aantal leuke
serviesstukken, zoals
bekers, bordjes, koppen
en schotels.
Coen en ik waren trouwe
bezoekers van de
verzamelaarsbeurs in
Utrecht, in november. Die
is altijd in het weekend en
soms gingen we
zaterdags èn zondags …
totdat het parkeergeld niet
meer op te brengen was.
Toen ons trouwe clublid Jo van Riezen hoorde dat we Droste verzamelden, zei ze:
“Nou, dan heb ik nog wel wat voor jullie”, en zo kregen we van haar een
ontbijtbordje, twee bekers en een kop en schotel. (Zij had als jong meisje, in de
jaren dertig als secretaresse bij Droste gewerkt.)
Op de beurs zagen we ook ooit een Droste-dienblad, maar daar vroegen ze 200
gulden voor; nou, dat vonden we dus niet aantrekkelijk.
Waarom dit verhaal? Welnu, begin oktober kwam ik in de Kringloopwinkel in
Leusden en daar was – zoals eens per jaar gebruikelijk – de vitrine in de hal
ingericht met antiquiteiten en bijzondere stukken, die in de loop van het afgelopen
jaar zijn aangeleverd. Je kunt daarop bieden en de meest biedende is de gelukkige.
Tot mijn verrassing zag ik ook een Droste-dienblad in de kast staan (met daarop
een chocoladekan en twee bekers) en je kon erop bieden vanaf €25.-. Och, waarom
niet, dacht ik en vulde een briefje in met een bod van € 35.-, om er vervolgens niet
meer aan te denken.
Op maandag 28 oktober ’s morgens ben ik mijn kast aan het afstoffen, waarin ook
de Droste-spulletjes staan, en dan denk ik: hoe zou het staan met de veiling?
Je houdt het niet voor mogelijk, maar nog geen half uur later gaat mijn telefoon: “Ja,
met de Kringloopwinkel. Mevrouw Bisschops, u kunt het dienblad op komen halen; u
bent de hoogst biedende.” Nou vraag ik je ……
Pauline Bisschops
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*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
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Leuke voorvallen uit het boule-leven gegrepen
Uit: Jeu de boules, een document voor de liefhebber, door Henk en Anne Martine Reesink:

De pastoor van Forcalquier in de Luberon was een groot liefhebber van het jeu de
boules en bovendien een zeer verdienstelijk speler. Maar op een goede, of moeten
we zeggen kwade dag, ontsnapte hij ook niet aan de fatale nederlaag. Toen de
ongelukkige het achterwerk van Fanny moest kussen, bedacht hij direct een
plannetje om zich uit deze precaire situatie te redden. Hij kwam met een zeer
diplomatieke oplossing. Hij kuste Fanny geblinddoekt. Zowel de goede zeden als de
traditie konden zo in ere worden gehouden.
Een andere pastoor uit de Provence wist bij een toernooi zijn ploeg tot twee keer toe
voor een Fanny te behoeden, waarna hij droogjes opmerkte: ‘Lieve mensen, jullie
snappen toch zelf ook wel dat een pastoor er alles aan moet doen om niet aan de
verleiding van Fanny te worden blootgesteld!’

Enkele artikelen uit oude reglementen (1880):
- Het is nadrukkelijk verboden vrouwen, meisjes of kinderen mee te nemen naar
de vereniging. Hierop staat een boete van 1 franc.
- Ieder clublid dat fruit of bloemen uit de tuin van de vereniging plukt, moet een
boete van 1 franc betalen.
- Ieder clublid dat op zondag niet netjes gekleed op de vereniging verschijnt,
zal een boete van 1 franc worden opgelegd.
- Het is verboden na elf uur ’s avonds op de vereniging te blijven. Degene die
dit artikel overtreedt, zal een boete van 1 franc worden opgelegd en hij zal
verantwoordelijk zijn voor de kosten die men hem in rekening kan brengen.
- Degene die op het bouleterrein spuugt zonder dit met de voet weg te vegen,
zal een boete van 5 centimes moeten betalen.
23

Rob van der Horst –okt 2019 - “Mara Crossing”
een impressie van het oversteken van de rivier de Mara door onafzienbare
stoeten gnoes. Dit is het eerste schilderij dat ik na onze verhuizing naar een
geweldig appartement op de Amersfoortse berg heb gemaakt!

The Great Migration of ‘Grote Trek’ in de Serengeti (Tanzania) en Masai Mara
(Kenia) is een van de spectaculairste schouwspelen van moeder natuur en de
oversteek van de rivier de Mara is daarvan weer een absoluut hoogtepunt!
Miljoenen gnoes en zebra’s trekken jaarlijks volgens een vast patroon duizenden
kilometers over savanne en rivieren op zoek naar sappig gras, met de roofdieren in
hun kielzog. In de rivieren wachten hongerige krokodillen! Jongen kunnen al vlug
mee met de kudde als ze geboren worden, soms wel reeds na 10 minuten. Tijdens
de trek en vooral bij de oversteek van rivieren vallen er veel slachtoffers waar
24

krokodillen en gieren van profiteren. Ik beschouw het als een groot voorrecht dat ik
het fenomenale schouwspel van tienduizenden rennende en rivieroverstekende
gnoes diverse malen heb mogen meemaken; de oerkracht van de natuur in volle
glorie! Bij de meest spectaculaire overtocht die wij hebben beleefd, ging het
ongeveer als volgt te werk:
Onze Nederlandse reisleider had de Kenia-reis al diverse malen gemaakt zonder
een oversteek mee te maken. Ditmaal zou het bingo zijn!
Al dagenlang was er een enorme toevloed aan gnoes waargenomen aan onze kant
van de rivier. Het fenomeen zat er aan te komen. Onderweg naar het vermoedelijke
oversteekpunt passeerden wij reeds grote groepen gnoes en zebra’s. Bij de rivier
aangekomen waren Rangers het verkeer aan het regelen. Tientallen jeeps gevuld
met hongerige toeristen werden door hen op afstand gehouden. De dieren
voorvoelen dat hen een grote beproeving staat te wachten en mogen blijkbaar niet
gestoord worden totdat de eerste dapperen zich in het water storten. Als de stroom
eenmaal op gang kwam, mochten de jeeps zich aan de oever opstellen.
Na een lange wachttijd barstte het los! De Rangers gaven het groene licht en alle
jeeps jakkerden naar de oever voor de beste plekjes.
Wat een spektakel! Het duurde uren! Diverse malen kwam de stroom tot stilstand
als bij een paar dieren de moed in de “schoenen” zonk, maar onder de
aanhoudende druk van duizenden opdringende gnoes kwam de stroom toch telkens
weer op gang! Het grappige is dat wij zonder de rivier te hebben overgestoken een
héél stuk verder op een plek kwamen waar onafzienbare kolonnes juist vanaf de
andere kant de rivier over kwamen zwemmen! Raadselachtig!
De rivier de Mara vormt de grens tussen de Serengeti in Tanzania en de Masai
Mara in Kenia. Er is berekend dat er jaarlijks zo’n 6000 gnoes in de rivier verdrinken
tijdens de oversteek! De krokodillen hoeven eigenlijk nauwelijks actief te worden,
het vlees krijgen ze op een presenteerblaadje aangereikt!
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Competities
NPC en WDC
WDC
De WDC (Winter Doublette Competitie) is begonnen. De Amicaleteams die
meedoen, waren op de eerste avond wel erg gehavend. Er kwamen veel
vervangers aan te pas om de afwezigheid of onmogelijkheid op te vangen.
De eerste twee teams spelen, na een geweldig resultaat (kampioen en tweede
plaats), uit in de hoofdklasse. Het eerste team (Bauke en Rudolph) speelde in
de zaal van Randenbroek. In die zaal worden zelden goede resultaten
behaald voor Amicale. Zo ook nu. Rudolph plaatste slecht en Bauke schoot
ook niet goed. Een teleurstellend begin dus met drie verliespartijen. Om in de
hoofdklasse te blijven moet dat veel beter.
De andere hoofdklasser, ons team twee met Slimen en Jeroen als vervanger
voor Joop, ging het beter af. Twee winstpartijen en zeker kansen in de derde
mag toch veel hoop geven voor de toekomst.
In de eerste klasse spelen, ook tot grote tevredenheid, team drie en team vier.
Ook hier moesten heel wat zeilen bijgezet worden om uit te komen.
Van team drie zijn allebei de spelers (Henk R. en Herman) ver weg op
vakantie. De vervangers, Alie en Anoesjka, wisten van de drie partijen er één
te winnen. Een redelijke start, waar Henk en Herman wel verder mee moeten
kunnen.
Het vierde speelde zonder Hans. Hij werd vervangen door Tijmen. Samen met
Henk B. konden helaas geen overwinningen bijgeschreven worden. De zaal in
Zeist is al een moeilijke, maar als je dan ook twee wedstrijden tegen
thuisteams moet spelen, houdt het een beetje op. Donderdag 31 oktober is de
tweede avond geweest. Daar doe ik in de volgende APropos verslag van.
NPC
De NPC (Nationale Pétanque Competitie) is al een eindje op streek. Er zijn al
drie wedstrijden geweest, waarvan de twee teams van Amicale allebei één
vrijloting hadden.
Al bekend is dus dat ons eerste team de eerste wedstrijd met maar liefst 8-0
heeft gewonnen. De tweede wedstrijd tegen Randenbroek 2 ging helaas met
te weinig ondersteuning van oud-eerste-team-spelers verloren met 6-2. Hier
het verslag van Peep.
NPC - 5 oktober 2019 - Amicale 1 tegen Randenbroek 2
De eerste wedstrijd hadden we met 8-0 gewonnen en we stonden
vorstelijk bovenaan in onze divisie. Roze wolk! Maar we waren reëel
genoeg om te denken dat het moeilijk was dat resultaat in de tweede
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wedstrijd opnieuw te halen. Tegen Randenbroek 2 nu. Het zou een
harde dobber worden, ook omdat we geen spelers uit het ‘oude’ Amicale
1 beschikbaar hadden. Knokken voor elk puntje, dat zou het worden.
In de eerste ronde verloren we twee van de drie partijen. Toch alvast
één gewonnen! Het kon geen smadelijke 0-8 meer worden.
In de tweede ronde wisten we er ook één te winnen, zodat de stand 2-3
werd. Helemaal geen kansloze zaak, zou je zeggen.
Maar in de derde ronde lukte het allemaal niet meer: drie partijen
verloren. Was de pijp leeg? Zette Randenbroek een tandje bij? Er was
geen houden aan, de einduitslag werd 2-6.
We moeten erkennen dat ze terecht gewonnen hebben. En wij dan toch
nog twee winstpartijen, dus bescheiden trots gingen we naar huis.
Van het tweede team heb ik niet veel gehoord. Op de site kon ik echter zien
dat ze na de eerste wedstrijd gelijk gespeeld te hebben, de tweede wedstrijd
helaas verloren hebben met 5-3 van de Hakhorst 7 uit.
Hans Hijne

Programma NPC
Amicale 1
09-11 !
30-11
14-12
11-01 !
18-01
01-02
15-02
29-02
14-03
28-03

Amicale 2

De Gooiers 2 thuis
Randenbroek 3 thuis
De Hakhorst 1 uit
Boulamis 2 thuis
Randenbroek 2 uit
vrijloting
’t Zwijntje 2 uit
De Gooiers 2 uit
Randenbroek 3 uit
De Hakhorst 1 thuis

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

Het wedstrijdoverzicht is te vinden op nlpetanque.nl/npc-seizoen-2019-2020/
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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 06-12-2019
Vrijdag 17-01-2020
Vrijdag 28-02-2020
Maandag 30-03-2020

Sinterklaas2Eurotoernooi Husseldoubletten
2 Eurotoernooi
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; 3-12-2019; 17-12-2019; 7-01-2020.
Speeldata NPC:
9-11; 30-11; 14-12; 11-01; 18-01; 1-02; 15-02; 29-02; 14-03; 28-03.
Speeldata WDC:
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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ALLE BALLEN
VERZAAAAAMELEN !!!
maandag 11 november
20.00 uur in onze hal
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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.
8 dec.
26 jan.

Retro Triplette Cyclus 2
Retro Triplette Cyclus 3

De Gooiers
De Gooiers

Nieuw-Loosdrecht
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

november
4 november Rudolph de Groot
14 november Andries Dolman
28 november Roelof de Groot

Husselleidersrooster
4 november Peep Vreeswijk
11 november Carla de Wilde
18 november Fred Schaap
25 november Gerrit den Besten
2 december Herman Kok
9 december Karel Termaaten
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