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Clubblad 
 

28e JAARGANG Nr. 2, februari 2020 
 

“APropos” is het officiële orgaan van Amicale de Pétanque. 

Mailadres: APropos@AmicaleDePetanque.nl 
De redactie bestaat uit de leden Peep Vreeswijk en Hans Hijne. 
Voor geschreven kopij: Sterappelgaarde 6, 3824 BK  Amersfoort 
Of aan ons geven als we in de accommodatie zijn.  
 

Datum inleveren kopij  (eerder mag ook) 26 februari 
 

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:   Peep Vreeswijk  secretaris@amicaledepetanque.nl 
        Tarweland 11, 3833 VR Leusden   

Tel. 033-7539286 of 06-16922567 
 
Penningmeester:  Hans Hijne   penningmeester@amicaledepetanque.nl 
 
Wedstrijdcommissie:  Bauke Bokhorst  wedstrijdcommissie@amicaledepetanque.nl 
 
Gebouw en Terrein:  Herman Kok     
 
Algemeen bestuurslid: Bart Berens    
 
Algemeen bestuurslid: Marian Vreeswijk 

mailto:APropos@AmicaleDePetanque.nl
mailto:info@amicaledepetanque.nl
mailto:secretaris@amicaledepetanque.nl
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Van de redactie 
 

 
Ennnn…. al een nieuw lid aangebracht? Het plan van Evert, dat hij afgelopen 
ledenvergadering lanceerde, staat nu ook op papier in de APropos. Een goed 
plan. Als het lukt, wordt ook ons clubblad door meer mensen gelezen en komen 
er ook vast meer inzendingen. Zoals het prachtige reisverslag van Henk 
Renkers. Vandaag het laatste deel. Het volgende verslag staat al op stapel. De 
redactie heeft Joop de Wilde gevraagd om zijn ervaringen in Indonesië te delen.  
Er is een heerlijke maaltijd geweest met allerlei stamppot en onze vaste 
verslaggeefster Pauline was aanwezig. Een paar rubrieken zijn gevuld: in ‘Leuke 
voorvallen’ een paar leuke voorvallen, de 10 vragen door Hans Franck en 
natuurlijk een groot verslag van de beide competities die door leden van Amicale 
worden gespeeld. En we hebben een gastschrijver: Koen Verf van de Hakhorst, 
met een leuk verslag van het laatste eurotoernooi. 
Papierlezers, geniet er nog even van, binnenkort kun je de APropos alleen nog 
digitaal ontvangen. De eerste aankondiging is gedaan. 
Veel leesplezier. 

 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
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Wij repareren klokken 

Bel voor informatie :  06-22883015 
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Van het bestuur 

 
 

Om te beginnen wil ik eerst op persoonlijke titel nog iets kwijt over de extra 
algemene vergadering van december. Door de jaren heen hebben we als leden en 
bestuur er voor gewaakt dat iedereen zijn mening mag geven tijdens algemene 
vergaderingen en dat dit met respect kon gebeuren. Dit ondanks de situatie en het 
onderwerp waar die mening betrekking op had. We hebben als leden, maar zeker ik 
als voorzitter, dit tijdens de laatste algemene vergadering niet afdoende gedaan. 
Het spreekt voor zich dat ik hier naar de toekomst toe uiterst waakzaam op zal zijn, 
maar vraag hetzelfde aan jullie allemaal. Dat kan wellicht een stuk irritatie over en 
weer besparen. 

De eerste maand van het nieuwe jaar heeft al weer mooie dingen voortgebracht. 
Zo hebben we de eerste bestuursvergadering gehad waarbij we o.a. uitgebreid stil 
hebben gestaan bij het verdelen van de functies en taken binnen het bestuur.  Het 
resultaat hiervan kunnen jullie in deze APropos terugvinden onder het kopje 
‘commissies en contactpersonen’. Ook hebben we het gehad over de voorbereiding 
van de jaarvergadering waarbij o.a. het nieuwe beleidsplan op de agenda zal staan. 
Daar zullen we de komende tijd weer mee aan de slag gaan. 
 
Jeroen heeft intussen gezorgd voor een overdracht naar Hans, zodat Hans vanaf nu 
verantwoordelijk is voor de financiën. We hebben als bestuur ook besloten dat we 
een kleine investering moeten gaan doen voor een nieuwe laptop en ook zijn we 
aan het kijken naar nieuwe software om onze financiële administratie bij te houden. 
Ook de ledenadministratie zal daarin waarschijnlijk plaats gaan vinden. 
 
Eindelijk, zouden een aantal mensen zeggen (waaronder het bestuur), zijn we de 
laatste hand aan het leggen aan de nieuwe website. Daarover zal ook nog overleg 
met Joop plaatsvinden om te zorgen dat er een goede overdracht komt en dat alles 
conform de richtlijnen van de AVG is ingeregeld. Dit zal op korte termijn gebeuren.  
 
Ook hebben we op 24 januari het eerste eurotoernooi gehad van 2020. Helaas kon 
ik er zelf niet bij aanwezig zijn, maar ik heb begrepen dat het een groot succes was 
met ook een groot aantal deelnemers. Ik vermoed dat deze nieuwe opzet naar de 
toekomst nog wel een vervolg zal gaan krijgen. 

Al met al dus weer een goed begin van het nieuwe jaar. Laten we vooral met elkaar 
deze energie erin houden!!!  

Namens het bestuur, Rudolph 

 

 



   
 

8 
 

  



   
 

9 
 

Van de leden 
 

 
10 Vragen aan ….. 

 
1. Wie ben je? 

Even voorstellen: mijn naam is Hans Franck, 
zo’n 70 jaar geleden geboren in de 
Wijkermeerpolder, pal aan het Noordzee-
kanaal. Enig boerenzoon, geen boer 
geworden, maar wel 50 jaar werkzaam 
geweest in de foodretail. In mijn werkzame 
leven is ondernemen in de 
supermarktbranche, het aansturen, ontwikkelen en adviseren mijn passie en 
hobby geweest. Inmiddels hebben onze beide 
zoons het bedrijf, ONS bedrijf, met 
enthousiasme en plezier voortgezet. 
 

2. Hoe lang ben je al lid van Amicale de 
Pétanque?  
Nog niet zo lang, vanaf medio 2017. 
 

3. Wat is voor jou de belangrijkste reden om lid te 
worden en/of te blijven? 
Ik zocht naar een ontspannende sport waarin ik 
met mijn handicap (kunst-elleboog, ben links 
maar kan alleen met rechts spelen) in 
clubverband voldoende uitdaging zie en tevens 
voldoende plezier beleven kan. Vrienden moet ik wel ‘ns uitleggen: waarom op 
boulen?! Na enige toelichting wordt het hun duidelijk dat boulen toch een sport 
is met voldoende spanning, uitdaging en gezelligheid. 
 

4. Wat vind je het meest aantrekkelijk aan het 
spel? 
De combinatie van concentratie, techniek en 
ontspanning maakt het spel uitdagend. 
Verschillende spelmomenten en spelers zorgen 
ervoor dat het eigenlijk nooit saai is. Het wordt wel 
wat minder leuk als je (professionele) 
tegenstanders alle goed geplaatste ballen 
wegschieten. Dus blijven oefenen en maar wat 
geduld-pillen slikken! 

 
5. Hoe vaak speel/oefen je? 

Meestal één keer per week op de gezellige woensdagmiddag, verder wat  
eurotoernootjes en met de campingvakanties. Ik heb dit jaar meegedaan met 

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, Chris, Hans Fr. 
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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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de trainingsdinsdagavonden. Ed deed het leuk en het was leerzaam. De 
training is zeker voor herhaling vatbaar en een goede aanvulling voor de 
club/leden. 
 

6. Doe je mee met competities, of zou je daar graag aan mee doen? 
Nee, ik doe niet mee met competities. Mijn spelniveau is te laag, en ik ben 
inmiddels min of meer allergisch voor (lang) doorlopende verplichtingen.  
 

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? 
Van Chris en Roelof heb ik de organisatie van barwachten overgenomen en 
dit jaar schuif ik aan bij de PR-commissie. 
Tevens is het leuk om met elkaar een gezellig stamppotten-buffet te 
organiseren. Het is noodzakelijk om met elkaar de club in stand te houden, het 
ledenaantal is relatief klein. Mede deze situatie vraagt van eenieder om naar 
vermogen een bijdrage te leveren bij wat bij hem/haar past. Het is geweldig 
positief om te zien hoe vele actieve leden zich inzetten voor het behoud van 
onze mooie club. 
 

8. Wat mis je nog bij Amicale? 
Deze vraag is een open deur, 
weer groei van nieuwe 
clubleden! Lijkt mij noodzakelijk 
om de continuïteit van de club 
Amicale te kunnen behouden! 
 

9. Welke andere hobby’s heb je 
nog meer? 
Mijn vrouw Catrien en ik houden 
van mooie reizen, met of zonder caravan. Met voldoende tussenpozen een 
zonnig en gezellig verblijf in Andalusië in Spanje. Verder diverse leuke andere 
dingen, zoals sporten, fietsen, tuinieren, puzzelen, fotografie e.d.  
Mijn credo en advies: “carpe  diem”.  
Daarnaast kan ik het toch niet helemaal laten om op voldoende afstand nog 
wat leuke (zakelijke) adviestaken te doen.  
 

10.  Zijn er nog andere dingen die jou betreffen, die goed zouden zijn   voor de 
andere leden om te weten? 
Hulde aan de nieuwe samenstelling van het bestuur, waardoor wij verder 
kunnen met de gezellige club Amicale.  
Het is heel positief en mooi dat een relatief kleine groep vrijwilligers alsmede 
bestuursleden zich zo inzet voor het voortbestaan van de club. 
Laten we zorgen dat wij met elkaar de toekomst onze club levendig en gezellig 
houden. 

De volgende die de 10 vragen gaat beantwoorden, is Elly. 
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Vakantieverhalen down under, oktober 2019  
 

door Henk Renkers 

 
(vervolg) 
 
Darwin: De hoofdstad van de Northern Territory, een gebied dubbel zo groot als 
Frankrijk met iets meer dan 200.000 inwoners. In WO II is Darwin door de 
Japanners verwoest, na de oorlog weer opgebouwd, weer verwoest in 1974 door de 
cycloon Tracy, maar door het optimisme van de bewoners don’t worry don’t worry  
telt Darwin nu 120.000 inwoners. Een mooie vriendelijke stad in de tropen van 

Australië, mooie stranden maar erg 
gevaarlijk vanwege zoutwater-
krokodillen, kwallen en haaien.  
Zaterdag 26 oktober een nieuwe bus 
en nieuwe chauffeur, maar wel weer 
een lange busrit, naar Kakadu 
National Park, half zo groot als 
Nederland. Onderweg diverse stops 
om rotstekeningen van 20.000 jaar 
oud te bewonderen. Soms een 
noodstop voor een overstekende 
buffel; heel veel wilde paarden 
gezien; er zijn er meer dan 300.000. 
In Kakadu NP geslapen en de 
volgende ochtend zo maar een keer 

om half 10 in de bus voor excursies naar Ubirr Rock en Nourlangie Rock. Op deze 
plekken zijn de mooiste rotstekeningen van de Aboriginals te bewonderen, 20.000 
jaar oud. In de middag een schitterende boottocht over de Yellow Waterriver 
gemaakt. Dit is echt een paradijs voor natuurliefhebbers en vooral voor de regentijd 
begint ( zo rond begin november) zitten veel vogels, landdieren en waterdieren dicht 
op elkaar. Veel mooie foto’s gemaakt van wallaby’s, krokodillen, buffels en heel veel 
vogels. De volgende dag 
weer wakey wakey voor 
de terugreis naar Darwin. 
Onderweg weer voldoende 
stops, onder andere bij 
termietenheuvels van 4 
meter hoog en heerlijk 
gezwommen in een rivier 
bij een waterval.  
Veiligheidshalve werd elke 
ochtend door de rangers 
naar krokodillen gespeurd. 
In de regentijd tussen 
november en maart/april is dit gebied overstroomd en dus ontoegankelijk. 
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Cairns:  05.15 uur al in de bus voor de vlucht van Darwin naar onze laatste plaats, 
Cairns, de grootste plaats in het tropische noorden van Queensland. Aan het 

mooiste stukje kust, de Esplanada 
aan het Waterfront,  heeft Cairns een 
grote afgebakende zoetwaterlagune 
gemaakt. Heerlijk zwemmen en op de 
grasvelden zijn grote elektrische 
barbecues die eenieder kan 
gebruiken. Wat een geweldige sfeer! 
Op een van onze dagen daar een 
mooie treinreis gemaakt door het 
tropisch oerwoud; op het eindpunt 
uitgestapt voor een bezoek aan een 
koalatuin.  
Niet terug met de trein, maar met de 
Skyrail Rainforrest Cableway. 
Prachtig.  
Op de laatste dag van onze 
schitterende reis zijn we naar het 
Great Barrier Reef geweest. Iedereen 
kent waarschijnlijk de schitterende 
koralen met de kleurrijke vissen van 
National Geographic of andere 
natuurprogramma’s.  
Helaas, helaas, op onze dag  was het 
zwaarbewolkt, dus weinig instraling 

van het zonlicht als je snorkelt. Maar veel erger is de toestand van het rif. Een paar 
jaar lang veel te hoge watertemperaturen is funest geweest. Op sommige plekken is 
80% van het koraal 
gestorven en is de totale 
balans van de 
onderwaterwereld 
verstoord; exoten die 
koraal vreten, verergeren 
de situatie. Jammer, 
jammer, jammer. 
 
Cairns-Singapore-
Amsterdam.  
31 oktober, de laatste dag 
van een reis door een 
fantastisch continent. We 
hebben zoveel gezien en 
zoveel gedaan, 
bovenstaand verslag is 
maar een klein deel.  

 



   
 

14 
 

Die dag weer vroeg op voor de vlucht van Cairns naar Singapore, slechts 8 uur 
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vliegen. In Singapore 8 uur wachten op de vlucht naar Amsterdam maar op het 
vliegveld van Singapore is sinds kort Jewel geopend; een winkelcentrum waar o.a. 
de grootste binnenwaterval ter wereld te zien is. Spectaculair. 
  

 
 
Om 22.45 inchecken voor Amsterdam, geland om 06.45 uur na 13 uur vliegen. 
Gewoon de draad weer opgepakt, die avond wel wat vroeger naar bed.   
Onze groepsreis was met Sawadee. 

 
Henk Renkers 
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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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En toen aten we weer …. stamppot …. 
 
 

 
Woensdag 22 januari; het staat  al  geruime 
tijd in de agenda: lekker ontspannen boulen 
en daarna stamppot eten. Het was vorig jaar 
zo goed bevallen dus .. nu maar weer een 
afspraak maken met slagerij  Dennis 
Timmer. 
Iedereen is welkom, ook de partners.  
Ik had al gezegd: voor mij niet dit jaar; op 
maandag 20 januari word ik aan staar 
geopereerd en mag vervolgens twee weken 

niet bukken, dus niet boulen. Hans Franck kijkt 
mij verbaasd aan als ik het zeg: dat hoeft toch 
geen reden te zijn om niet  gezellig te komen 
eten! 
En zo krijg ik in de loop van de woensdagmiddag 
een telefoontje van Herman: “ Ik kom je halen en 
breng je thuis”. Geen tegenwerpingen van: “ik 
kan wel zelf …”. Nee, ”ik kom je aan het eind van 
de middag halen; zorg maar dat je klaar bent”.  
Het is gezellig druk als ik kom; een veertigtal 
womibo’s met partner wacht met een drankje - de 
vijf zit in de klok - op het lekkere eten dat door 
Timmer ieder moment kan worden gebracht. 
Als dat er is en Hans zijn welkomstwoordje heeft 
gesproken, wordt het stil, want “katjes die muizen 
mauwen niet”.  
We kunnen kiezen uit: zuurkool, boerenkool en  hutspot, met daarbij: worst, een 

gehaktbal, een speklap, 
hachee en spekjes. Chris 
geniet van een lekkere vega-
worst. En als toetje is er een 
Danoontje, mmm. 
Het is allemaal weer 
overheerlijk en tegen zeven uur 
gaan we voldaan naar huis,  
met dank aan Hans, Elly en 
Piet en natuurlijk niet te 
vergeten Fred die  achter de 
bar heeft gestaan. 
 

Pauline 
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Leuke voorvallen uit het boule-leven gegrepen 
 
 
 

Ik vraag me wel eens af of de stukjes in de 
APropos gelezen worden. Dat meet je dan af aan 
de reacties die je krijgt. Dat zijn er namelijk niet 
zoveel. Toch vergis ik me daarin.  
Over het voorval met de but van Frans is zelfs op 
de donderdagmiddag een heel kringgesprek 
geweest met als resultaat een ware zoektocht op 
het internet. Blijkt dat er een site bestaat met info 
over butjes met een magneetfunctie. Dat zou toch 
de oplossing zijn voor Frans. Iets met 
info@jdcsport.nl. De butjes zijn nog betaalbaar 
ook. Ik vraag me wel af of ze geoorloofd zijn, 
maar ja, op woensdag mag alles, dat zijn toch 
geen officiële wedstrijden. Ik ga eens kijken wat 
we ermee kunnen….wordt vervolgd. 

 
 
 
Als redactielid van de APropos kom je soms de meest vreemde verzoekjes 
tegen. Dit keer van Jan H. Hij was in Nieuwegein geweest en na een lange 
periode aan de bar maakte hij aanstalten om weg te gaan. Hij werd 
teruggeroepen door de barjuffrouw. Jan dacht eerst dat hij weer eens niet 
betaald had, maar dat was het niet. De juffrouw maakte hem erop attent dat er 
een vest was blijven hangen, al een tijd, met daarop de naam van Amicale. Jan 
bekeek het vest en moest 
vaststellen dat het wel een erg oud 
vest was. Hij wist ook niet van wie 
het zou kunnen zijn. Was het 
expres achtergelaten? Niemand 
had het immers al die tijd opgeëist. 
Was het misschien de bedoeling 
om de aandacht te trekken…zoiets 
van: Amicale was here…? Jan 
begreep het niet. Hij heeft het vest toch maar meegenomen naar ons home en 
daar hangt het nu. Hij nam ons, Peep en Hans, apart met de vraag om in het 
clubblad bekend te maken dat het vest is gevonden.  
We zijn erg benieuwd van wie het is en willen de eigenaar graag even spreken 
om een volgende aflevering in deze rubriek te garanderen. 
 
Hans Hijne 

mailto:info@jdcsport
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Foto gemaakt door Herman, die er zelf ook op had moeten staan, natuurlijk. 

 
 

Trainingen 2019-2020 
 
Op dinsdagavond 7 januari is de laatste trainingsavond gehouden bij onze 
vereniging. Onder begeleiding van wederom Ed Bosch hebben 15 leden van 
Amicale en de Hakhorst vijf avonden hun vaardigheden kunnen verbeteren. In een 
ontspannen sfeer hebben we geoefend op plaatsen, schieten en portees. Niet op 
een normale, maar op een heel speelse manier. Alle deelnemers zijn zeer tevreden 
over de oefenstof, die Ed had bedacht. 
De avonden begonnen om 19.30 uur en waren om ca. 21.45 uur afgelopen. 
Alle trainingen waren ingedeeld in twee delen. Er zat een pauze tussen om met een 
drankje even de spieren bij te laten komen. 
Op een der avonden moesten we een in het midden van de zaal neergelegde 
voetbal vanaf de zijkanten met hoge portees naar de overkant zien te stoten. 
Op de laatste avond speelden we een partij van 4 tegen 4, elke speler met twee 
boules. Het lijkt natuurlijk op triplettes, maar dit was vermakelijker. 
In de pauze van de laatste avond werd Ed bedankt voor de leuk opgezette 
trainingen. Vanuit de groep kwam het verzoek om volgend jaar weer een training te 
geven. Ed voldoet graag aan dat verzoek, mede omdat hij de sfeer bij onze 
vereniging als uiterst prettig en gezellig ervaart. Hij heeft geappt, dat hij het weer 
helemaal top vond bij/met ons. 
Dus: Amicalers die willen trainen: hou de berichten in de APropos en op het 
infobord in de gaten! 

Herman 
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Competities 

 
                                
Onze teams in de competities. 
 
 
Ons eerste team in de NPC blijft boven 
verwachting scoren. Weliswaar waren 
de verwachtingen tegen Boulamis hoog 
gespannen, de eerste ontmoeting 
eindigde immers in een eclatante 8-0, 
nu zouden de Bunschoters ongetwijfeld 
met een sterker team aantreden. En dat was ook zo. Het werd een stuk 
spannender. Ook voor mij, ik ging het weer eens proberen met één partij. Dat is 
toch wel een groot voordeel van deze nieuwe competitieopzet. Je kunt met meer 
dan zes spelers komen en dan elkaar afwisselen als het wat minder of niet gaat. 
Dat hebben we dan ook gedaan. Want ook Kees was zeker niet topfit maar 
wilde toch graag meedoen. Kees en ik, de twee terugkomers zeg maar, mochten 
de eerste partij samen spelen en wonnen ook nog. De eindstand was echt een 
prestatie, 4-4. Het team behoudt de tweede plaats met 4 gewonnen wedstrijden, 
2 verloren en 2 gelijk. Hier volgt het verslag van Peep. (Later hoorden we ook 
nog dat  nummer 1, ’t Zwijntje, flink verloren had met 7-1. Kansen??) 
 

11 januari, NPC, Amicale 1 tegen Boulamis 2  
We beginnen met de tweede helft van de competitie. Dezelfde teams zijn onze 
tegenstanders, maar nu is er gewisseld van plaats waar gespeeld wordt. 
Tegen Boulamis weer, maar nu thuis. De eerste keer speelden zij met drie 
invallers (niet de beste) en wij met twee (wel de beste). Wij wonnen met maar 
liefst 8-0! Het zou nu wel anders gaan, want dat zouden ze natuurlijk geen 
tweede keer laten gebeuren. We waren inderdaad meer aan elkaar gewaagd. 
Toch wonnen we in de eerste ronde twee partijen (13-4 en 13-9) en verloren 
er een (12-13), nipt dus. Leuke partijen, met kansen voor beide kanten. Stand: 
2-1.  
In de tweede ronde verloren we alles (10-13 en 5-13). Dat zag er niet goed uit, 
een van ons noemde het zelfs “dramatisch”. Dat kon je wel zeggen: onze 
voorsprong was weg, de stand was 2-3. Oei, hoe nu verder?  
We wilden er in de derde ronde natuurlijk zo veel mogelijk uitslepen. 
Geconcentreerd spelen, niet verslappen, vechten voor elk punt. En ja hoor, we 
wonnen twee partijen ruim (13-2 en 13-4) en verloren er een (8-13). Hè hè, het 
was gelukt er nog een gelijkspel (4-4) van te maken.  
Terugkijkend moeten we concluderen dat de einduitslag terecht was. We 
waren echt aan elkaar gewaagd. En het waren leuke potjes, dat ook. We 
houden de tweede plaats in onze poule! Prima! 

 
Van Randenbroek 2 was al een keer verloren met 6-2. Dat zou een dobber 
worden. Ook dit keer speelde ik mee en nu twee partijen. Met de familie Van ‘t 
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Klooster. Eerst met Kees en daarna met Ada. Met genoegen, beide partijen 
werden gewonnen. En dat was niet het enige. We sleepten er nog twee partijen 
uit, een waardig gelijkspel dus. Mede in aanmerking genomen dat in de hal van 
Randenbroek niet gemakkelijk is te spelen vanwege de grote obstakels. 
Vervelender was nog dat de Randenbroekers ook echt gebruik maakten van 
deze pilaren en liefst het butje erachter gooiden. Zie hier ook het verslag van 
Peep.  
 

18 januari, NPC, Randenbroek 2 tegen Amicale 1 
Dat zou me wat worden: de vorige keer speelden we op onze eigen banen en 
we verloren met 2-6. Nu speelden we op hun terrein. Het is daar niet 
makkelijk, met dat lage plafond en die pilaartjes waar je omheen moet spelen. 
Zij zijn het gewend, maar hoe zou het ons vergaan? 
Wisselend. In de eerste ronde verloren we één partij (5-13) en wonnen we er 
twee (13-9 en 13-1). Heel niet slecht! Ons resultaat uit de eerste ontmoeting 
hadden we alvast geëvenaard. 
In de tweede ronde verloren we beide partijen (4-13 en 7-13). Oei, weer die 
f***ing tripletten! Ze bezorgen ons vaak problemen. In ieder geval was de 
stand nu 2-3 in ons nadeel. 
Daar moest wat aan gedaan worden, en dat gebeurde. Gevulde koeken en 
stroopwafels gaven ons zo veel energie, dat we vervolgens twee partijen 
wonnen (13-10 en 13-10) en er maar één verloren (7-13). Aan de uitslagen 
kun je zien dat we er echt voor moesten vechten. Met als beloning een 
gelijkspel als einduitslag, een heel behoorlijk resultaat! 

 
Op zaterdag 11 januari speelde ook team 2 thuis. Dan is het ook twee keer zo 
gezellig. Zeker als de Amicalers ook nog goed spelen en er een overwinning 
uitslepen. Cor doet verslag (en ik ben hem zeer dankbaar nu hij consequent zijn 
verslagje inlevert). Er is één verslag, de tweede was een vrijloting. Daar doen 
we geen verslag van. 
 

Verslag Amicale 2 tegen Les Cailloux. Zaterdag 11 januari speelde team 2 
tegen Les Cailloux uit Zeist.   
Op een door Peep prima geprepareerde baan werd er om klokslag 12.00 uur 
afgetrapt. Met de overbekende motivatie werd er direct fel van leer getrokken. 
Misschien iets te gretig want na de eerste ronde keken we tegen een 2–1 
achterstand aan. Dit zou na de koffieronde wel even rechtgezet worden 
middels een tactische zet. Hiertoe bestond het ene team louter uit  dames en 
het andere uit heren. Dit bracht de tegenstander in verwarring waardoor beide 
partijen door Amicale werden gepakt. Met als resultaat  een tussenstand van 3 
– 2 voor ons. Nu nog even scherp blijven om de overwinning veilig te stellen. 
Opperste concentratie resulteerde in 2 gewonnen partijen in de laatste ronde. 
Met een goed gevoel gingen we na het behaalde positieve resultaat van 5–3 
huiswaarts.   

 



   
 

22 
 

 
In de donderdagcompetitie wordt het 
langzamerhand wat moeilijker. In 
januari werd op twee donderdagen 
gespeeld. Ons eerste team met 
Bauke en Rudolph gaat beter 
presteren. De eerste keer werd een partij eruit gesleept, de tweede keer zelfs 
twee. De onderlinge strijd tegen team 2 werd ook gewonnen. Hopelijk gaat deze 
vooruitgang zo door. Het tweede team, met Slimen en Joop, sleepte er de 
eerste donderdag ook één partij uit maar de tweede keer moesten alle partijen 
uit handen gegeven worden. Een daling in rangorde ligt dus wel voor de hand. 
In de eerste klasse spelen Henk en Herman in team 3 heel verdienstelijk. Elke 
keer naar huis gaan met twee gewonnen partijen stemt tot tevredenheid en 
vertrouwen in de toekomst voor handhaving in deze klasse. Het vierde team met 
Henk Boer en Jan heeft het moeilijker. Beide keren werd er één partij 
uitgesleept. Toch spreken ze uit dat handhaving echt in het vat zit. We rekenen 
erop. 
 
Hans Hijne 
 

 
BLIJVEN !!! 

 
Wat doen we met de club, blijven of opheffen???? Een massale meerderheid 
riep: Blijven!!! 
Maar ja, dan moeten we wel groeien. Hoe dan? Ik dacht: ik zal een voorzet 
doen.  
 
We zijn nu met 55 leden. Stel dat iedereen één keer per jaar iemand meeneemt 
om eens te kijken wat een leuk spel jeu de boules is. Zouden deze allemaal lid 
worden, dan zijn we aan het eind van het jaar met 110 leden! Erg optimistisch, 
maar als van deze 55 er 25 % overblijven dan zijn er toch zo'n 14 nieuwe leden! 
Maar ja, er gaan ook mensen door verschillende omstandigheden weg, zodat 
het er aan het eind van het jaar zo uit kan zien: 55 + 14 (25%) = 69 - 4 (5%) = 65 
leden. 
Doen we dit met zijn allen in 2021 weer dan krijg je de volgende som: 65 leden + 
16 = 81 - 5 = 76 leden. 
Dan in 2022: 76 leden + 19 = 95 - 6 = 89 leden. 
In 2023 ( jubileumjaar, 30 jaar Amicale de Pétanque): 
89 leden + 22 = 111 - 7 = 104 leden. 
Lukt ons dit, dan hebben we bij het 30- jarig jubileum ruim honderd leden! 
 
Laten we daar allemaal onze schouders onder zetten. Kijk in je vriendengroep, 
familie, bij je buren, etc., etc.! 

Veel succes allemaal. 
Met vriendelijke groet, Evert. 
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 Stand WODOCO tot nu toe 
 

 
 

Eindstand hussel januari 2020 
 

voornaam naam G W V S  voornaam naam G W V S 

                   

Carla de Wilde 5 4 1 35  Karel Termaaten 4 2 2 -2 

Hans Hijne 6 4 2 22  Humphrey Demali 4 2 2 -3 

Bert  Timmerman 6 4 2 20  Kees v.d.Molen 4 2 2 -3 

Gerrit den Besten 6 4 2 16  Tijmen de Kruijff 6 2 4 -3 

Evert van Urk 6 4 2 10  Peep Vreeswijk 4 2 2 -4 

Fred Schaap 6 4 2 1  Arno Wildeman 4 2 2 -4 

Joop de Wilde 5 3 2 19  Herman Kok 4 2 2 -8 

Slimen Ben Ahmed 6 3 3 4  Bertus Danen 2 1 1 5 

Henk Boer 6 3 3 -1  Pauline Bisschops 2 1 1 -1 

Patrick Hogenes 6 3 3 -1  Eliza de Neef 2 1 1 -2 

Henk Renkers 6 3 3 -5  Manja Schaarenburg 4 1 3 -13 

Hans de Smit 6 3 3 -8  Jan  Haalboom 4 1 3 -22 

Bauke Bokhorst 3 2 1 20  Bart Berens 6 1 5 -35 

Arie van Baalen 4 2 2 -1  Anoesjka Vendeville 2 0 2 -10 

Rudolph de Groot 4 2 2 -1  Marian Vreeswijk 2 0 2 -15 

G W

11 8

11 8

11 8

11 8

11 8

11 7

11 7

11 7

11 6

11 6

11 6

11 4

11 4

11 4

11 4

11 4

11 4

11 3

11 3

11 120

Dolly Wijnbelt+Arie Wijnbelt

2

8

14

Patrick Hogenes+Tijmen de Kruijff

Wil Vendeville+Cees Vendeville

5

6

7

Will Rademakers+Arnold van der  Loo

17

18

-41

team3 Riet Bremer+Max Bremer15

-23

29

-13

-6

-28

-32

-54

-27

47

46

-50

12

-4

60

35

-32

team1616

26

Herman Kok+Harry Wolters

24

31

team12

team5

team18

13 team13

19

11

12

Ans Maes+Frank Maes

plaats ondteam nr spelers S

team1

9

10

team6

team14

team7

team15

team17

team10

Joop de Wilde+Bertus Danen

Lydia Stroebel+Peep Vreeswijk

4

3

team8

team19

team4

team9

Timo Kraak+Anja Engelbert

Gré Burgers+Annette Rademakers

Fred Schaap+Karel Termaten

Koen Verf+Paul Dijkstra

Cor vd Heuvel+Harm Klasens

team20

team11

Tiny Ham+Edith van der Loo

Pascale Lhoste+Slimen Ben Ahmed

Jan Kuiper+Ton Jetten

Elly vd Heuvel+Eliza  de Neef 

team2

1

Marian Vreeswijk+Henk Boer

Carla de Wilde+Joop van Kersbergen
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Euro-toernooi 24 januari 2020 
 
 

  

achternaam winst saldo

1 Willem de Jager 13 2 1 11 13 3 1 10 13 6 1 7 3 28

2 Ed Bosch 13 3 1 10 13 12 1 1 13 1 1 12 3 23

3 Piet Boddeman 13 4 1 9 13 3 1 10 13 12 1 1 3 20

4 Slimen Ben Ahmed 13 9 1 4 13 5 1 8 13 7 1 6 3 18

5 Anja Engelbert 13 3 1 10 13 10 1 3 13 11 1 2 3 15

6 Ghita van Urk 13 3 1 10 13 2 1 11 12 13 0 -1 2 20

7 Henk Boer 13 3 1 10 13 5 1 8 12 13 0 -1 2 17

8 Gerrit den Besten 13 5 1 8 13 2 1 11 8 13 0 -5 2 14

9 Joop de Wilde 4 13 0 -9 13 2 1 11 13 1 1 12 2 14

10 Bart Berens 13 4 1 9 13 4 1 9 8 13 0 -5 2 13

11 Francis Haalboom 13 0 1 13 2 13 0 -11 13 7 1 6 2 8

12 Christien Kuiper 11 13 0 -2 13 7 1 6 13 12 1 1 2 5

13 Lydia Stroebel 13 7 1 6 13 12 1 1 11 13 0 -2 2 5

14 Marco van Gils 5 13 0 -8 13 2 1 11 13 11 1 2 2 5

15 Jan Kuiper 4 13 0 -9 13 10 1 3 13 3 1 10 2 4

16 Jan Haalboom 13 0 1 13 2 13 0 -11 13 12 1 1 2 3

17 Elserieke Berens 13 9 1 4 4 13 0 -9 13 11 1 2 2 -3

18 Cor van den Heuvel 13 11 1 2 13 7 1 6 1 13 0 -12 2 -4

19 Hans Hijne 13 2 1 11 12 13 0 -1 11 13 0 -2 1 8

20 Harm Klasens 5 13 0 -8 0 0 0 0 13 1 1 12 1 4

21 Wim van Diermen 4 13 0 -9 13 0 1 13 12 13 0 -1 1 3

22 Hans Heesters 2 13 0 -11 12 13 0 -1 13 1 1 12 1 0

23 Marjo Croes 13 5 1 8 7 13 0 -6 11 13 0 -2 1 0

24 Koen Verf 4 13 0 -9 13 4 1 9 11 13 0 -2 1 -2

25 Inge van den Heuvel 3 13 0 -10 10 13 0 -3 13 3 1 10 1 -3

26 Anitra Renkers 9 13 0 -4 5 13 0 -8 13 6 1 7 1 -5

27 Tijmen de Kruijff 0 13 0 -13 13 0 1 13 7 13 0 -6 1 -6

28 Arie van Baalen 13 5 1 8 5 13 0 -8 6 13 0 -7 1 -7

29 Gerrie van Baalen 11 13 0 -2 2 13 0 -11 13 8 1 5 1 -8

30 Patrick Hogenes 3 13 0 -10 13 5 1 8 6 13 0 -7 1 -9

31 Henk Renkers 13 4 1 9 3 13 0 -10 3 13 0 -10 1 -11

32 Herman Kok 13 4 1 9 5 13 0 -8 1 13 0 -12 1 -11

33 Manja van Schaarenburg 13 11 1 2 4 13 0 -9 7 13 0 -6 1 -13

34 Anja Anja Ben Ahmed 2 13 0 -11 13 5 1 8 1 13 0 -12 1 -15

35 Ada van 't Klooster 5 13 0 -8 3 13 0 -10 13 11 1 2 1 -16

36 Lya de Kruijff 13 7 1 6 0 13 0 -13 3 13 0 -10 1 -17

37 Evert van Urk 3 13 0 -10 0 13 0 -13 13 8 1 5 1 -18

38 Joop van Kersbergen 0 13 0 -13 7 13 0 -6 13 12 1 1 1 -18

40 Elly van den Heuvel 7 13 0 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6

41 Ankie Kok 7 13 0 -6 5 13 0 -8 0 0 0 0 0 -14

42 Eelke Douma 9 13 0 -4 2 13 0 -11 12 13 0 -1 0 -16

43 Kees van 't Klooster 3 13 0 -10 10 13 0 -3 1 13 0 -12 0 -25

voornaam uitslag uitslag uitslag
ronde 1 ronde 2 ronde 3
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2-€-toernooi 24 januari 2020 bij Amicale de Pétanque 
Leusden 

 
 
Na een inleidend woordje van Herman Kok begon het toernooi met 42 deelnemers, 
waarvan op uitnodiging 7 spelers van JBC De Hakhorst. 
Een mooie prestatie is ook geleverd door De Hakhorsters:  Piet Boddeman met een 
3e en  Anja Engelbert met een 5e plaats in de einduitslag. 
Tja, de 24e plaats …. Voor aanvang van het toernooi op 24 januari meldde Herman 
Kok: de 24e plaats in de einduitslag schrijft een stukje in het clubblad. 
Het is een kunst om de 24e plaats te halen, zelfs nog moeilijker dan de 
eindoverwinning, waren mijn gedachten. 
Zo gezegd zo gedaan, en ik ging ervoor! 
De eerste wedstrijd gelukkig verloren. Uitslag 4-13,  jammer voor mijn  medespeler 
Jan Kuiper, hij zal het nu wel begrijpen. 
De tweede wedstrijd liep voorspoedig. Gewonnen met 13-4, stand 1 gewonnen, 
saldo 0. De 24e plaats komt in zicht! 
De laatste wedstrijd liep volgens plan, verloren met 11-13! Het moet haast wel 
lukken. 
Nog even spannend, maar bij het oplezen van de einduitslag: hoera, de 24e plaats! 
Het was gelukt, en ook nog een cadeau uitzoeken. De avond kon niet meer stuk. 
Even serieus. Het bovenstaande is onzin natuurlijk. De plaats in de einduitslag is 
wat mij betreft ondergeschikt aan het beleefde spelplezier. 
In de pauzes en na afloop van het toernooi waren er onder het genot van een hapje 
en een drankje nog aangename  contacten  met diverse deelnemers aan het 
toermooi. 
Dank aan de organisatie. Het was al met al een geslaagde avond en zeker voor 
herhaling vatbaar.  
 

Koen Verf   
JBC de Hakhorst 
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Hussel maandagavond over heel 2019 
 

 
 

De beste man                                                                    De beste vrouw 
 
De winnaars van de maandagavond husselcompetitie in het jaar 2019 

 

voornaam naam g w v s voornaam naam g w v s

Slimen Ben Ahmed 66 56 19 386 Jan Haalboom 43 20 23 -41

Bauke Bokhorst 48 43 5 287 Bart Berens 54 19 35 -58

Henk Boer 71 40 31 97 Anoesjka Vendeville 59 18 41 -128

Pauline Bisschops 82 40 42 5 Arie van Baalen 29 17 12 47

Roelof de Groot 70 38 32 61 Arno Wildeman 46 14 32 -86

Evert van Urk 67 35 32 46 Johanneke Bokhorst 11 9 2 27

Herman Kok 58 35 23 39 Bertus Danen 22 9 13 -39

Jeroen Brinks 57 34 23 92 Joyce Bokhorst 12 8 4 12

Peep Vreeswijk 61 34 27 10 Eliza de Neef 13 7 6 2

Bert Timmerman 75 34 41 -132 Chantal Kamphuis 12 6 6 -5

Rudolph de Groot 69 33 36 -29 Hans de Smit 19 6 13 -68

Fred Schaap 72 33 39 -46 Marijke de Smalen 5 5 0 33

Tijmen de Kruijff 54 31 23 49 Conny van Valkengoed 5 3 2 9

Henk Renkers 58 31 27 11 Hans Franck 6 2 4 5

Humphrey Demali 44 28 16 89 Cor van den Heuvel 7 2 5 -31

Carla de Wilde 60 28 32 -35 Johan van Weert 8 2 6 -32

Joop de Wilde 65 28 36 -80 Elly van den Heuvel 1 1 0 7

Patrick Hogenes 76 27 49 -144 Kees van 't Klooster 1 1 0 7

Karel Termaaten 61 26 35 -69 Annemieke van de Vorst 4 1 3 -5

Marian Vreeswijk 57 25 32 -98 Manja van Schaarenburg 4 1 3 -26

Gerrit den Besten 50 24 26 51 Egbert Hoogeveen 6 1 5 -26

Hans Hijne 40 20 20 0 Paul Heupink 8 1 7 -58

Ada van 't Klooster 1 0 1 -11
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Eindstand hussel december 2019 
 
voornaam naam g w v s  voornaam naam g w v s 

                         

Bauke Bokhorst 7 6 1 47  Joyce Bokhorst 2 2 0 9 

Slimen Ben Ahmed 6 6 0 27  Roelof de Groot 4 2 2 5 

Henk Renkers 8 5 3 15  Marian Vreeswijk 4 2 2 -8 

Fred Schaap 7 5 2 9  Peep Vreeswijk 4 2 2 -10 

Pauline Bisschops 8 5 3 -1  Rudolph de Groot 8 2 6 -19 

Evert van Urk 5 4 1 19  Bert  Timmerman 6 2 4 -21 

Gerrit den Besten 8 4 4 5  Henk Boer 2 1 1 9 

Joop de Wilde 6 3 3 9  Eliza de Neef 2 1 1 3 

Carla de Wilde 4 3 1 5  Jeroen Brinks 2 1 1 -3 

Herman Kok 8 3 5 4  Hans Franck 4 1 3 -4 

Humphrey Demali 6 3 3 0  Arno Wildeman 4 1 3 -7 

Bart Berens 6 3 3 -2  Anoesjka Vendeville 4 1 3 -13 

Patrick Hogenes 8 3 5 -13  Manja  v. Schaarenburg 4 1 3 -26 

Tijmen de Kruijff 6 3 3 -18  Jan  Haalboom 4 0 4 -16 

Hans Hijne 3 2 1 20  Karel Termaaten 6 0 6 -47 

Hans de Smit 2 2 0 16        
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Het laatste nummer van APropos dat 
op papier te krijgen is, verschijnt  
begin mei 2020. 
 
Daarna wordt het blad alleen nog per 
e-mail verspreid. 
Geen boekje meer op tafel dus. 
 
Wel even wennen. 
Je gaat je computer of telefoon 
aanzetten om even iets na te kijken. 
 
Heb je geen computer en geen 
smartphone? 
Kun je APropos alleen op papier 
lezen? 
Geef dit dan even door aan de 
redactie. 
We zoeken naar een oplossing. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

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 februari Snerttoernooi   Les Taxateurs  Culemborg 
9 februari Krokustoernooi   P.C. Doetinchem  Doetinchem 
9 mei  Grand Prix Animo  Boule’Animo  Dieren 
 
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 de site van OnTip. 
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Verenigingsinformatie 

 

 
 

Bordsponsors 
  

Onze fraaie Pétanquehal wordt gesierd door reclameborden van de volgende 
fantastische ondernemingen: 
 
 
AFAS   Software     

Philipsstraat 9, Leusden 
 
Greefhorst  Fietsen     

Hamersveldseweg 75, Leusden 
 
Herder   Loodgietersbedrijf   

Hamersveldseweg 76, Leusden 
  
RuVis   Visspeciaalzaak    

’t Plein 37, Leusden 
 
 
 
 
 
 
 

BELANGRIJKE DATA VOOR BEGIN DIT JAAR  
 

 
Speeldata interne toernooien: 
Vrijdag 06-03-2020     2 Eurotoernooi  Husseldoubletten  
Maandag 30-03-2020     Openingstoernooi  Husseldoubletten 

 
Wintertoernooien met externe inschrijvingen: 
Zondag 22-3-2020     Voorjaarstoernooi  Vaste doubletten 

 
Speeldata NPC: 
15-02; 29-02; 14-03; 28-03. 
 
Speeldata WDC: 
6-02; 20-02; 5-03. 
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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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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    Peep Vreeswijk  Hans Hijne    
Automatisering       Rudolph de Groot 
PR Commissie   Henk Renkers  Marian Vreeswijk  
Website    Elserieke Berens  Bart Berens   
Lief en Leed   Pauline Bisschops  Marian Vreeswijk 
Wedstrijdcommissie  Joyce Bokhorst  Bauke Bokhorst   
Arbitragecommissie  Joop de Wilde   Rudolph de Groot 

 Ballotagecommissie  ad hoc     
Kascommissie   Eliza de Neef   Hans Hijne 
Kantinebeheer   Carla de Wilde  Hans Hijne 
Inkoop bar    Carla de Wilde  Hans Hijne  
Bardiensten   Hans Franck  Bart Berens 
Gastboulen                  Joop de Wilde   Marian Vreeswijk  
Schoonmaak   Elly van den Heuvel  Herman Kok 
Vuile was       Marian Vreeswijk 
Vuilafvoer    Fred Schaap  Peep Vreeswijk    
Plasticafvoer   Pauline Bisschops  Peep Vreeswijk 
Groenvoorziening  Arno Wildeman   Herman Kok 
Gebouw en Terrein      Herman Kok 
Privacycoördinator       Joop de Wilde       Rudolph de Groot        
Ledenadministratie Peep Vreeswijk  Hans Hijne, Peep Vreeswijk 

 

 
 

mailto:catering@amicaledepetanque.nl
mailto:info@amicaledepetanque.nl
http://www.amicaledepetanque.nl/
mailto:websitebeheerder@amicaledepetanque.nl
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Barbezetting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

 

maandag 3 februari clubavond Arno 

woensdag 5 februari clubmiddag Tijmen & Gerrit 

maandag 10 februari clubavond Evert 

woensdag 12 februari clubmiddag Hans Fr & Elly 

zaterdag 15 februari NPC 2 team 

maandag 17 februari clubavond Joyce 

woensdag 19 februari clubmiddag Rob & Henk R 

vrijdag 21 februari Eurotoernooi Carla 

maandag 24 februari clubavond Tijmen 

woensdag 26 februari clubmiddag Peep & Marian 

maandag 2 maart clubavond Gerrit 

woensdag 4 maart clubmiddag Kees & Ada 
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Verjaardagskalender 
 
 
 
 

februari 
 
 

Henk Boer 7 februari 

Marian Vreeswijk 9 februari 

Evert van Urk 16 februari 

 
 
 

Husselleidersrooster 
 
 

3 februari Peep Vreeswijk 

10 februari Carla de Wilde 

17 februari Fred Schaap 

24 februari Gerrit den Besten 

2 maart Herman Kok 
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