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Barbezetting 
 
 

maandag 2 december clubavond Evert 

woensdag 4 december clubmiddag Elly & Hans F 

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

maandag 9 december clubavond Joyce 

woensdag 11 december clubmiddag Rob & Henk R 

donderdag 12 december WDC 1e klasse  ??????????????? 

zaterdag 14 december NPC 2 ??????????????? 

maandag 16 december LEDENVERGADERING Chantal 

woensdag 18 december clubmiddag Peep & Marian 

maandag 30 december clubavond Carla 

zondag 5 januari Wintertoernooi ??????????????? 

maandag 6 januari NIEUWJAARSRECEPTIE  

woensdag 8 januari 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. 
 

 
 

 
 

Sluitingsdata inleveren van kopij in 2020 
 

1 januari 29 januari 26 februari 1 april 29 april 27 mei 

1 juli 2 september 30 september 28 oktober 2 december 30 december 

 
De sluitingsdatum is telkens 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. 12, december 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) 1 januari 
 

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 8023.        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 2020 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 is dat in 2020:  € 22,50 (v.a. 1 juli € 11,25). 
Voor jongeren tot 18 jaar:  € 11,25 (v.a. 1 juli € 5,75). 
Administratiekosten voor de bond bij overschrijving: € 5,00. 
Administratiekosten voor de bond bij een extra lidmaatschap: € 5,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

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 
 

November is al weer voorbij en het was op zijn minst gezegd een bewogen maand. 
Er is op de 11e een extra vergadering geweest die door het bestuur bij elkaar was 
geroepen om te praten over de ontwikkelingen met betrekking tot de 
bestuurssamenstelling, maar ook over de ontwikkeling van ons ledenaantal. 

Tijdens die vergadering is er helaas besloten om de vereniging op te gaan heffen, 
omdat er onvoldoende nieuwe bestuursleden waren om een voltallig bestuur te 
formeren en ook omdat we het idee hebben dat de ontwikkeling van ons 
ledenaantal dusdanig is dat we ons ernstig zorgen moeten maken over de toekomst 
op langere termijn. Het bestuur heeft de opdracht gekregen om e.e.a. in een aantal 
scenario’s uit te werken en om vervolgens een nieuwe vergadering uit te schrijven 
waarin we de keuze zouden maken welk scenario we zouden gaan kiezen om tot 
opheffing van de vereniging over te gaan. Met die opdracht zijn we teleurgesteld 
uiteen gegaan. Mede omdat we eigenlijk helemaal niet wilden stoppen, maar geen 
andere mogelijkheden meer zagen. 

Na afloop van deze vergadering hebben er diverse leden nagedacht en gekeken of 
er echt geen alternatief is, omdat de vereniging toch bij te veel mensen na aan het 
hart ligt. Die hebben we uiteindelijk in een breder verband met een aantal mensen 
besproken en dat leverde een onverwachte, maar daarom zeker niet minder 
welkome verandering op. Het lukte ons om een voltallig nieuw bestuur samen te 
stellen. Om die reden heeft het bestuur een nieuwe vergadering uitgeroepen om dat 
nieuwe bestuur ook daadwerkelijk te installeren. Daarna zullen we als nieuw bestuur 
met elkaar om de tafel gaan zitten en komen tot een precieze taakverdeling te 
komen, waarover we jullie uiteraard weer zullen informeren. Het mooie is dat 
hiermee de eerste en acute dreiging weggenomen is. 

Dit alles neemt niet weg dat zelfs nu met het nieuwe bestuur de ledenontwikkeling 
wel degelijk een hot item blijft waar we de komende tijd aandacht aan moeten 
schenken en ook zien hoe we hier als vereniging mee om moeten gaan. Ook zal het 
inhouden dat we verder moeten kijken naar ons beleidsplan om te zien om dat nog 
actueel is. Het kan zijn dat er op de jaarvergadering van 2020, waarvan ik nu al durf 
te zeggen dat die later dan de afgelopen jaren zal plaatsvinden, een voorstel zal 
komen tot aanpassing daarvan. 

Staan er ook nog andere zaken op het programma? Ja natuurlijk. Zo willen we op 6 
januari de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie houden. Op die avond kan er, indien 
gewenst, ook gewoon gebould worden. Dus kom allen en laten we er vooral een 
hele leuke avond van gaan maken. 

Al met al weer leuke en mooie ontwikkelingen om ons als bestuur op te kunnen 
gaan richten de komende tijd.  

Namens het bestuur, Rudolph 
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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 

 
November was de maand van erop of eronder. Wat scheelde dat weinig! In de 
laatste ledenvergadering van 11 november leek niemand meer iets te geven om 
het voortbestaan van Amicale. De leden stuurden het bestuur weg om de 
opheffing voor te bereiden. Maar dan ken je onze voorzitter niet. Toen bleek dat 
deze uitspraak in de vergadering helemaal niet het gevoel weergaf dat eigenlijk 
leefde onder de leden, vond hij binnen de kortste keren mensen bereid om de 
handschoen op te pakken. Met als resultaat een bestuur van wel zeven leden. 
We kunnen weer verder en misschien wel met meer elan dan ooit. 
Dat geldt dus ook voor ons clubblad, de APropos. Hier het laatste nummer van 
het jaar 2019. Weer zeer leesbaar. Niet in de laatste plaats door het mooie 
verslag van Henk Renkers over zijn reis naar Australië. Paulien heeft weer een 
aardige anekdote ingestuurd. Er zijn weer een paar leuke voorvallen en 
bespiegelingen om onze rubrieken te vullen. Al met al weer een mooi blad om te 
lezen in de koude feestdagen van december.  
De redactie wenst u veel leesplezier en voor het volgend jaar evenveel elan en 
enthousiasme als het nieuwe bestuur. 

 
 

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

 

 

Gesprek tussen de lucifer en de kaars 
 

 
De dag kwam dat de lucifer tot de kaars zei: 
“Ik heb opdracht je aan te steken”. 
“O nee, doe dat alsjeblieft niet”, schrok de kaars, 
“als ik brand, zijn mijn dagen geteld 
en niemand kan mijn schoonheid meer bewonderen.” 
 
De lucifer vroeg: ”Maar wil je dan je hele leven lang 
koud en hard blijven, zonder echt geleefd te hebben?” 
“Maar branden doet pijn en verteert mijn krachten,” 
fluisterde de kaars onzeker en vol angst. 
 
“Dat is waar,” antwoordde de lucifer, 
“maar dat is toch het geheim van onze roeping. 
Jij en ik, we zijn geroepen licht te zijn. 
Wat ik als lucifer doen kan, is weinig. 
Steek ik je echter niet aan, dan mis ik de zin van mijn leven. 
Ik ben ervoor om vuur te ontsteken.  
Jij bent een kaars. 
Jij bent ervoor om licht en 
warmte te verspreiden. 
Alles wat je aan smart, 
leed en kracht geeft, 
wordt veranderd in licht. 
Je gaat niet verloren als 
je je geeft, je laat 
verteren. 
Anderen zullen je licht 
verder dragen. 
Alleen als je weigert, zal 
je sterven…..” 
 
Toen boog de kaars het 
hoofd en sprak: 
“Ik bid u, steek mij aan.” 
 

Pauline Bisschops 
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*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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Vakantieverhalen down under, oktober 2019  
 

door Henk Renkers 

 
 

In de maand oktober zijn Herman Kok en ondergetekende met hun vrouwen en ook 
nog een zus met vriendin een maand lang op vakantie geweest.  
De reis startte met een stop-over van 3 dagen in Singapore. Een echte aanrader, 
want voor relatief weinig geld (130 euro pp) krijg je 3 overnachtingen en vrij toegang 
tot vele attracties in Singapore. De eerste reisdag ben je wel bijna 35 uur in touw;  je 
landt om half 7 in de ochtend en het advies is om je maar zo snel mogelijk aan te 
passen. 
 
Singapore: Een erg drukke metropool. Zeer schoon en modern. 
Bezienswaardigheden zijn India Town en Chinatown. Je kan je helemaal 
onderdompelen in deze kleurrijke culturen.   Chinatown Food Street is de plek waar 
je fantastisch kunt genieten van alles wat de Aziatische keuken biedt voor weinig 
geld (15 euro). Wel bier, geen wijn.  
 

Hoogtepunten in Singapore zijn de Gardens By The Bay, de dierentuin; het 
vogelpark, de cruise over de rivier, bezoek aan de vele musea etc. En dat allemaal 
gratis bij de stop-over van Singapore Airlines, en wij Nederlanders zijn dol op 
gratis!!!!!!! Elke dag meer dan 10 kilometer gelopen door deze mooie stad, ook veel 
taxi’s genomen; met 6 man in een taxi kost het geen drol. En voor mensen die van 
winkelen houden, zijn er  heel veel mooie winkelcentra waar alle grote 
wereldmerken verzameld zijn. Maar ja, ik ben een Nederlander, dus wel kijken maar 
niet kopen. De Rolex van 400.000 dollar is waarschijnlijk nog te koop. 
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Australië, Sydney: Vanuit Singapore vlogen we non-stop naar Sydney waar wij de 
15 andere mensen van de groepsreis ontmoetten en onze reisleidster voor 28 
dagen.  
De eerste dagen een rustig begin vanwege de lange heenreis ( 13 uur en 10 uur 
vliegen). Maar wat is Sydney mooi! Een wereldstad van bijna 6 miljoen inwoners, 
maar zo ruim opgezet, zoveel mooie parken en botanische tuinen, heel sfeervol en 
relaxed.  

Heerlijk flaneren, leuke kroegen en 
prima restaurants. Uit eten is iets 
goedkoper dan in Nederland, de 
biefstukken zijn wat groter (300 gram 
is heel gewoon), en de heerlijke 
Australische wijn is duur. Ik heb 2 
keer een glas wijn van 22 dollar 
besteld!  Meestal werd alleen de 
drank uit de pot betaald die we met 
zijn zessen gemaakt hadden; om de 
3 dagen moest er weer gestort 
worden!!!! Een gangbare fles wijn 
kost rond de 50 dollar  
(30 euro).  

Het  hoogtepunt van Sydney is natuurlijk het Opera House, vooral in de avond 
wondermooi verlicht.  
 
Maar ook 
Harbourbay waar de 
vele ferry’s op en af 
varen, Bondi Beach 
en Coogeebeach zijn 
hoogtepunten. Vanaf 
het strand enkele 
waterfonteinen van 
walvissen gezien.  
Wat is het heerlijk 
om zoveel strand en 
natuur in een 
wereldstad te 
hebben; niks files 
naar Zandvoort. De 
temperatuur viel wat 
tegen, een graad of 
18. Temperatuur kan erg wisselen; ruim 30 graden is ook mogelijk in oktober. 
Gelukkig geen luchtvervuiling; momenteel (20 november) ligt Sydney onder een 
smogdeken vanwege de vele bosbranden. Sydney is natuurlijk ook bekend om het 
vuurwerk op nieuwjaar op Harbourbridge. Alle hotels waren in oktober al volgeboekt 
ondanks de hoge prijzen; rondom het vuurwerk worden meer dan anderhalf miljoen 
bezoekers verwacht! 
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Blue mountains:  Tijdens ons verblijf in Sydney hebben we een dagtocht naar de 
Blue Mountains gemaakt, een prachtig heuvelachtig gebied in wonderschone 
natuur. Uiteraard de Giant Stairway gedaan, een steile trap met 1000 treden naar 
beneden, en de volgende dag stevige spierpijn in de kuiten. Twee kabelbanen 
voeren je over en langs mooie uitzichten waaronder de beroemde 3 sisters, Meehni, 
Wimlah en Gunnedoo.  

De vader van deze 3 mooie 
dames wilde niet dat zij zouden 
trouwen met mannen van een 
vijandige Aboriginalstam en 
daarom veranderde hij zijn 
dochters in rotsformaties. Maar 
hoogst waarschijnlijk is dit een 
mooi verhaal om toeristen te 
trekken! Op deze plek is ook de 
steilste tandradbaan ter wereld; 
45%. Bij zonsondergang kunnen 
de bossen heel mooi blauw 
kleuren, vandaar de naam Blue 
Mountains. 

 
                                                                (Volgende keer verder) 
 
 
Zo groot is Australië in vergelijking tot Europa   
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Wegens succes stamppottenbuffet geprolongeerd 
 
 
Wederom organiseren wij, Elly vd Heuvel, Piet Hendriks, Ada van ‘t Klooster en 
Hans Franck,  een supergezellig  en -lekker stamppottenbuffet. De ingrediënten van 
het heerlijke buffet willen wij weer bestellen bij Keurslager Dennis Timmer uit 
Leusden. 
 
Uitnodiging deelname voor alle Amicalers: 
 
Amicale woensdagmiddag winter-stamppottenbuffet. 
Plaats: kantine Amicale de Pétanque 
Datum:  woensdag 22 januari 2020, tijd 17.00 tot 19.00 uur.* 
Kosten buffet: € 16,- per persoon. Betaling bij opgave deelname buffet. 
Opgave deelname bij Elly, Piet, Ada of Hans Fr. 
Sluitingsdatum voor opgave deelname buffet is 8 januari 2020. 
*Minimale aantal deelnemers voor doorgang van het buffet is 30 personen. 
 
Je partner, vriend of vriendin is ook van harte welkom die woensdagmiddag om mee 
te boulen en vervolgens deel te nemen aan het buffet. Wij zien ernaar uit om met 
elkaar een gezellige bijeenkomst te hebben woensdag 22 januari. 
 
Deelname van harte aanbevolen door het Stamppottencomité 
Elly, Piet, Ada en Hans Fr.  
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Competities 
 
                                 

NPC en WDC 
 

NPC  
 
Vanaf de vorige APropos zijn twee wedstrijden 
op zaterdag gespeeld. En veel van die 
wedstrijden werden thuis gespeeld. Met soms 
prachtige resultaten. Voor team 1 bleek de partij 
tegen ’t Zwijntje een te grote opgave. De 
Gooiers echter konden echt met een 6-2 
nederlaag naar huis. Het resultaat voor team 1 
tot nu toe is een verrassende vierde plaats met drie teams onder zich met weinig 
punten. Zou het lukken om in de vierde divisie te blijven? Ik denk het echt! Peep 
heeft weer twee leuke verslagen van deze wedstrijden gemaakt. 
 

Amicale 1 tegen ’t Zwijntje 2,   zaterdag 2 november 
 

Ze zijn best aardig, hoor, maar ze boulen veel beter. Het is niet anders. Ze 
staan dan ook bovenaan in het rijtje. 
In de eerste ronde verloren we met 1-13, 0-13 en 12-13. Hé, die laatste 
hadden we ook kunnen winnen! Nu was het 0-3.  
In de tweede ronde verloren we met 7-13 en 12-13. Hé, die laatste hadden we 
ook kunnen winnen! Had het nu 2-3 gestaan. Jammer dat het niet lukte, nu 
was het 0-5.  
Toen kwam ronde drie. Je raadt het niet: we verloren er weliswaar één met 5-
13, maar wonnen er twee met 13-8 en 13-10. Bijna was de einduitslag 4-4 
geworden, als alle balletjes de goede kant op waren gerold, maar ‘als’ telt niet. 
Het werd 2-6 helaas. Toch was onze eer een beetje gered. 
 
Amicale 1 tegen De Gooiers 2,   zaterdag 9 november 
 

Met frisse moed ertegen aan, in de overtuiging dat elke nieuwe wedstrijd 
nieuwe kansen biedt. We gingen er wat van maken! 
In de eerste ronde wonnen we alle drie de partijen: 13-1,13-10,  
13-10. Joepie, zie je wel dat we het kunnen! Wat een heerlijk begin van de 
wedstrijd. 
In de tweede ronde verloren we er één, 5-13, maar wonnen we er ook één, 
13-5. De stand werd dus 4-1. We konden niet meer verliezen, het werd 
minstens gelijkspel.  
Van de drie partijen in ronde drie verloren we maar één partij, 7-13, en 
wonnen we er twee, 13-2 en 13-12. En de einduitslag werd dus 6-2! Heel 
voldaan gingen we aan de bitterballen, die hadden we wel verdiend. Zie je wel 
dat we er wat van konden maken!   
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Het tweede team speelt in de zesde divisie. Er is nog niet een wedstrijd gewonnen, 
maar dat zou een kwestie van tijd zijn, toch. Maboul 1 bleek nog te sterk, 7-1. Maar 
kan het kan ook andersom. Dat bleek, de thuiswedstrijd tegen PVN werd inderdaad 
met 7-1 gewonnen, wat resulteert in een vierde plaats in deze klasse. En nog 
mooier, van die laatste wedstrijd heb ik ook nog een leuk verslagje binnen gekregen 
van Cor. Dank en graag een vervolg van de volgende wedstrijden. 
 

Team 2 pakt zijn eerste overwinning in de NPC 
 

Na twee verloren partijen en een gelijk spel heeft team 2 recentelijk zijn eerste 
wedstrijd met liefst 7–1 in  een thuiswedstrijd tegen PVN gewonnen.  
De eerste ronde doubletten ging volledig naar Amicale, lekker om te beginnen 
en het smaakte naar meer.  De tripletten gingen beide met royale cijfers naar 
de thuisploeg. Dan ga je in de afsluitende doubletten natuurlijk voor de 
maximale score. 
Het begin was veelbelovend, de eerste  twee partijen  eindigden resp. met 13-
4 en 13-8 voor Amicale. De laatste partij dreigde ook in een overwinning te 
eindigen. Echter bij een stand van 10 – 8 voor ons scoorde de tegenstander 
een mène van 5 waardoor deze partij naar de tegenstander ging. Hier kon 
team 2 ook goed mee leven en leuk voor de tegenstander dat men niet met 
lege handen huiswaarts moest. 

 
 
 
 
 
 
 
WDC 
 
In deze competitie zijn ook al meerdere avonden gespeeld. Ik heb de stand na drie 
avonden en de uitslag van de vierde.  
Team 1 komt langzaam op stoom. Er wordt, naar verluid, al veel beter gespeeld, 
maar de resultaten zijn er nog niet helemaal. We houden toch vertrouwen. Er doen 
16 teams mee elke avond en team 1 staat op de dertiende plaats. De laatste avond 
werd er één partij van de drie gewonnen. In dezelfde klasse doet team twee het 
aanmerkelijk beter. Zij staan op de achtste plaats en ook de laatste avond werd er 
een partij uitgesleept. 
 
In de eerste klasse waren de resultaten zelfs nog beter. Het derde team won de 
laatste avond twee partijen. Ze staan vooralsnog op de vijftiende plaats, maar dat 
zal nu wel hoger worden. Het vierde won met Jan Haalboom als invaller ook twee 
partijen. Zij staan op de tiende plaats en kunnen dat zelfs nog verbeteren. 
Veel succes. 
 
Hans Hijne 

 



   
 

25 
 

 
  
 
 

We gaan door ! 
 
 
 
 
 
 

Nieuwjaarsreceptie op maandag 6 januari 
 

We klinken op de beste vrouw, de beste man, 
het nieuwe jaar, nog vele jaren … 

 
We gaan door! Zorg dat je erbij bent 
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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     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 5-1-2020     Wintertoernooi  Vaste doubletten 
Zondag 22-3-2020     Voorjaarstoernooi  Vaste doubletten 

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

 
Speeldata NPC: 
 
14-12; 11-01; 18-01; 1-02; 15-02; 29-02; 14-03; 28-03. 
 
Speeldata WDC: 
 
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. 
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Eindstand hussel oktober 2019 

  
Voornaam Naam Gespeeld winst verlies saldo  

 

        

Slimen Ben Ahmed 6 6 0 50  
 

Karel Termaaten 6 5 1 26  
 

Pauline Bisschops 6 5 1 23  
 

Henk Boer 8 4 4 15  
 

Evert van Urk 8 4 4 13  
 

Bauke Bokhorst 6 4 2 5  
 

Tijmen de Kruijff 8 4 4 5  
 

Bert  Timmerman 8 4 4 -3  
 

Arie van Baalen 6 3 3 0  
 

Patrick Hogenes 8 3 5 -5  
 

Marian Vreeswijk 6 3 3 -7  
 

Rudolph de Groot 8 3 5 -27  
 

Humphrey Demali 2 2 0 16  
 

Bertus Danen 2 2 0 15  
 

Jeroen Brinks 4 2 2 8  
 

Gerrit den Besten 6 2 4 -2  
 

Hans de Smit 6 2 4 -4  
 

Roelof de Groot 6 2 4 -9  
 

Anoesjka Vendeville 6 2 4 -19  
 

Peep Vreeswijk 6 2 4 -20  
 

Fred Schaap 6 2 4 -22  
 

Hans Hijne 1 1 0 4  
 

Arno Wildeman 2 0 2 -12  
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Leuke voorvallen uit het boule-leven gegrepen 
 
Ik heb nooit veel 
opgehad met Zwarte 
Piet. Ik heb vroeger, als 
kind nog, slechte 
ervaringen gehad met 
de roe en ook met de 
zak. De roe is inmiddels 
afgeschaft en de zak is 
niet meer voor stoute 
kinderen maar bedoeld 
om lekkers en cadeaus 
in te doen. 
Dat ook het 
bangmakerige zwart 
veranderde in roet, 
vond ik een prima idee. 
Niets vermoedend boulend op woensdagmiddag werd ik ineens weer 
teruggeworpen in oude gevoelens. Echte Zwarte Pieten liepen zo maar onze hal 
binnen en gingen in onze kantine zitten. Ik gooide geen boule meer goed. 
Gelukkig was er nog iemand die alles op de foto heeft vastgelegd. Het bleek niet 
zo erg als het eruit zag…..maar toch…Amicale zou na dit voorval wat mij betreft 
toch een helder standpunt moeten innemen ten aanzien van het zwart van Piet. 
 
Hans Hijne  

Verdwaalde pieten vragen de weg 
naar Sinterklaas 
 
 
          Foto’s ingezonden door Mario 
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Eindstand hussel november 2019 

        

voornaam  naam gespeeld winst verlies saldo  

Bauke  Bokhorst 6 6 0 54  

Tijmen  de Kruijff 6 4 2 16  

Gerrit  den Besten 6 4 2 13  

Henk  Renkers 6 4 2 11  

Rudolph  de Groot 6 3 3 10  

Henk  Boer 6 3 3 8  

Fred  Schaap 5 3 2 6  

Arie  van Baalen 4 3 1 2  

Patrick  Hogenes 4 3 1 0  

Jan   Haalboom 6 3 3 -1  

Karel  Termaaten 6 3 3 -1  

Humphrey  Demali 2 2 0 7  

Marian  Vreeswijk 4 2 2 5  

Evert  van Urk 3 2 1 -2  

Herman  Kok 5 2 3 -5  

Bart  Berens 6 2 4 -20  

Roelof  de Groot 6 2 4 -22  

Slimen  Ben Ahmed 2 1 1 2  

Joyce  Bokhorst 2 1 1 0  

Bert   Timmerman 2 1 1 -3  

Arno  Wildeman 4 1 3 -23  

Pauline  Bisschops 6 1 5 -23  

Peep  Vreeswijk 4 0 4 -11  

Hans  Hijne 2 0 2 -12  

Anoesjka  Vendeville 3 0 3 -15  
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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. 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 
 
 

december 
 
 

 
 

16 december Hans de Smit 

23 december Frans Arnaud de Calavon 

29 december Bert Timmerman 

 
 
 
 
 

Husselleidersrooster 
 
 

2 december Herman Kok 

9 december Karel Termaaten 

16 december LEDENVERGADERING 

23 december Carla de Wilde 

30 december Fred Schaap 

6 januari NIEUWJAARSRECEPTIE 
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