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“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 april
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
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Van de redactie
Je merkt het overal, hoewel het verschil niet zo heel groot is. Maar zelfs de
eerste bloesem steekt al de kop op. Ook de voorkant van deze APropos roept al
een lentegevoel op.
Dit keer is het reisverslag van Joop de Wilde opgenomen. Er komen nog meer
delen want het was een lange reis.
De tien vragen zijn ingevuld door Elly. Het is niet altijd even gemakkelijk om een
volgende kandidaat te vinden. Toch is het de bedoeling dat iedereen een keer
aan de beurt komt. Het lijkt me leuk iets meer van jezelf te vertellen aan je
medeboulers.
De competities lopen langzamerhand op hun einde. Altijd spannend hoe onze
teams het er uiteindelijk van af brengen.
Op de valreep nog een ‘leuk’ voorval. Er moet op dat gebied toch genoeg bij
Amicale gebeuren. Het bereikt jammer genoeg niet altijd de redactie. Het hoeft
alleen maar verteld te worden aan een redactielid, wij maken er wel een mooi
verhaal van.
De husselstanden maken het boekje weer volledig en belangrijk om te lezen.
Veel plezier.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
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Wij repareren klokken
Bel voor informatie : 06-22883015
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Van het bestuur
Zo langzamerhand naderen we alweer het einde van de winterperiode, als we het
tenminste zo mogen noemen, en zijn we hard op weg naar de start van het
zomerseizoen. Ook hebben we een datum vastgesteld voor de jaarvergadering. Die
gaat op 11 mei plaatsvinden. Buiten de normale stukken die jullie van het bestuur
kunnen verwachten, zal er ook, zoals al eerder aangekondigd, een nieuw
beleidsplan voorgesteld worden dat de richting van de vereniging naar de komende
jaren zal gaan bepalen.
De gezegde investering in een nieuwe laptop en software blijkt bij nader inzicht toch
niet nodig te zijn. We hebben ervoor gekozen om op een andere manier te gaan
werken waardoor dat niet meer nodig is. Op die manier proberen we ook als bestuur
daar waar mogelijk aan de kosten te denken.
In het verleden hebben we het archief van de vereniging digitaal gemaakt. Dat
houdt in dat alles van ons nu in “de cloud” staat. Dat was een eerste stap naar wat
wij als bestuur vinden dat de toekomst voor onze vereniging hoort te zijn. Alles wat
we digitaal kunnen doen, gaan we digitaal doen om ook op die manier een duit in
het veelbesproken “milieuzakje” te doen. Printen proberen we zo veel als mogelijk
niet meer te doen ten gunste van het milieu. Vanuit die optiek hebben we als
bestuur er ook voor gekozen om de erg milieu-onvriendelijke oplossing van ons
clubblad aan te pakken. Door ook dat digitaal te gaan verspreiden zorgen we ervoor
dat een heleboel papier niet meer verspild hoeft te worden. Daar is in de vorige
APropos al een eerste melding van gemaakt en dat zullen we de komende
maanden ook blijven doen.
Het is mooi om op zo’n manier voor de vereniging bezig te kunnen zijn.

Namens het bestuur, Rudolph
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Van de leden
10 Vragen aan …..
1. Wie ben je?
Elly van den Heuvel.
2. Hoe lang ben je al lid van Amicale de
Pétanque?
Dankzij speurwerk van Peep weet ik de
exacte datum: 13 februari 2013.

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., Elly

3. Wat is voor jou de belangrijkste reden om lid te worden en/of te blijven?
Tijdens een gastboule-avond georganiseerd door de biljartvereniging van Cor
maakte ik voor het eerst kennis met het spelletje. Het spel sprak mij aan en
door schouderproblemen waardoor ik niet bovenhands kan bewegen, was dit
een goed alternatief.
4. Wat vind je het meest aantrekkelijk aan het spel?
De combinatie van fysieke inspanning en aansluitende ontspanning. Vooral
het sociale contact binnen de vereniging (derde helft) vind ik heel prettig.
5. Hoe vaak speel/oefen je?
In principe op de woensdagmiddag. Ook heb ik aan een aantal
trainingssessies door Ed meegedaan.
6. Doe je mee met competities, of zou je daar graag aan mee doen? Ik speel op
zaterdag in de NPC-competitie en doe mee aan de Wodoco.
7. Help je ook als vrijwilliger mee bij
iets van onze club? Zo ja,
waarmee dan? Zo nee, waar zou je
mee willen/kunnen helpen?
Ik ben coördinator van de
schoonmaakploeg en ben zelf ook
deelnemer van de
schoonmaakploeg.
8. Wat mis je nog bij Amicale?
Niet echt veel. Mogelijk kunnen we
het sportieve contact met de
Hakhorst verder uitbouwen. Want
ik vind deelname aan de Wodoco
bijzonder gezellig.
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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
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9. Welke andere hobby’s heb je nog meer?
Ik doe spelletjes op
m´n i-pad en ben bezig met
een
12- maanden-borduurwerk
wat een meerjarenplan is
geworden. Tevens puzzel ik
veel.
10. Zijn er nog andere
dingen die jou betreffen, die
goed zouden zijn voor de
andere leden om te weten?
Nee…….

De volgende die de 10 vragen gaat beantwoorden, is Ursula.

Oproep aan alle leden
Er zit een hiaat in het archief van de vereniging: we hebben geen foto’s uit 2019.
We weten dat die wel gemaakt zijn, maar ze zijn niet bij het bestuur
terechtgekomen.
Wil iedereen eens kijken in zijn/haar bestanden of er iets bij zit wat in het archief
hoort? Foto’s, maar misschien ook iets anders.
Geef of stuur ze aan iemand van het bestuur. Zet erbij wanneer ze gemaakt zijn
en bij welke gelegenheid.
Bedankt!
11
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Een reis door de Gordel van Smaragd

Kun jij misschien een stukkie schrijven voor APropos over jullie reis naar Indonesië?
Na alle mooie reisverslagen van andere reislustige leden van de vereniging was die
vraag van de redactie wel voorspelbaar. Voor familie en kennissen schreef ik,
tijdens de reis, een dagboek. Dat heeft geresulteerd in 29 reisverslagen van
gemiddeld 3 pagina’s per verslag. Maar 29 reisverslagen over een trektocht van 2½
maand - op de bonnefooi - langs Kuala Lumpur, Sumatra, Java, Bali, Flores,
Komodo, Sumba, Sulawesi en Kalimantan samenvatten in een paar pagina’s A-5
voor APropos, levert bij voorbaat een prutverhaal op. Het alternatief is kiezen voor
één enkel onderwerp – in twee afleveringen - als illustratie van een ongelofelijk
boeiende reis per auto, boot, bus, trein, vliegtuig en vooral ook veel te voet door de
Gordel van Smaragd.Tana Toraja is een gebied op een hoogvlakte op het
vierarmige eiland Sulawesi. Vroeger bij ons bekend als Celebes. De bewoners, de
Toraja’s, hebben allen dezelfde etnische oorsprong maar vormen geen taalkundige
of culturele eenheid. De strijd tussen de verschillende Torajastammen maakte
plaats voor onderlinge saamhorigheid in de strijd tegen de Nederlandse
overheersing. Een deel van de bevolking werd ooit door missionarissen en
zendelingen bekeerd tot het christelijke geloof. De overigen bleven vasthouden aan
het eigen geloof. Maar ook bij de christenen bleven veel tradities en ceremonies
gehandhaafd. Die eigen cultuur uit zich in bijzondere ceremoniële gebeurtenissen
en o.a. de stijl van huizen en gebouwen.
Je moet er wat
voor over hebben
om er te komen.
Tien uur lang in de
bus. Eerst vier uur
over een redelijke
weg vanaf
Makassar langs de
kust naar het
westen. Dan buigt
de weg naar rechts
en verdwijnt het
zicht op zee. Het
landschap wordt
glooiend en krijgt
na verloop van tijd
een steeds
bergachtiger
karakter. Het gaat
Karstgesteente is opgebouwd uit laagjes die veel kalk bevatten. Kenmerkend
om karstgesteente.
zijn de grillige vormen die ontstaan doordat kalk in het gesteente oplost door
10% Van het
de inwerking van zure regen.
landoppervlak van
de aarde is ooit gevormd door afzetting. Bijvoorbeeld kalk afkomstig van schelpen
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en koralen. Dit soort gesteente is daardoor opgebouwd in laagjes en bevat veel
kalk. Regen heeft een zuur karakter waardoor de kalk uit het gesteente oplost.
Karstgebergten en –gesteenten hebben daardoor vaak grillige vormen en er
ontstaan juist in karstgebergten de grootste grotten en de mooiste
druipsteenformaties. Als je de reis, over de soms steile uitermate bochtige
weggetjes voor lief neemt, is het bepaald geen straf om door een gebied te reizen
dat bestaat uit de uiterst grillig gevormde bergen van karstgesteente.
Rotsformaties van
karstgebergten hebben
karakteristieke vormen. In het
gesteente worden door uitloging
vaak grotten gevormd. De
grotten in karstgebergten zijn
door de eeuwen heen vaak
gebruikt voor bewoning en voor
ceremoniële bijeenkomsten.

Na tien uur hobbelen en
slingeren staan we
uiteindelijk rond een uur of
negen in de avond, in het
donker, met onze koffers op
de stoep van het busstation
van Rantepao. Laten we
maar zeggen: de hoofdstad
van het Tana Toraja district. Taxi’s zijn nergens te bekennen. Alle chauffeurs, van
de gammele busjes die je overal in ontwikkelingslanden tegen komt, zijn ook al naar
huis. Het zijn van die busjes die van ellende bijna uit elkaar vallen en bedoeld zijn
voor 7 personen, maar meestal plaats bieden aan het dubbele aantal passagiers.
Ze rijden rondjes in de stad of tussen dorpen. Je steekt je hand op, stapt in, geeft
een klap tegen het dak als je weer uit wil stappen, wurmt je door de andere
passagiers naar buiten, geeft een handje vol muntjes aan de chauffeur en je bent
waar je wezen wil. Maar die avond dus niet – pech gehad. Maar ja, hoe komen we
dan wel in ons hotelletje? Anderhalve kilometer buiten het dorp en alleen te
bereiken over een smalle, hobbelige weg zonder straatverlichting. We hebben
weliswaar rolkoffers maar anderhalve kilometer daarmee in het donker lopen lijkt
ons wat te gortig. Er blijft nog één mogelijkheid over: de bejac – de fietstaxi.
Ze rijden nog met honderdduizenden rond in Indonesië. Die smalle fietskarretjes op
drie wielen met een kapje over de smalle zitting voor twee personen en een tenger,
pezig mannetje dat zich de longen uit zijn lijf trapt om je voor een paar roepia ergens
naar toe te brengen. Maar ook hier slaat de modernisering toe en neemt het aantal
bejacs met een bromfietsmotortje toe. Na wat stevig onderhandelen over de prijs
laden we koffers en tassen in twee bejacs met hulpmotor en vertrekken. Eerst langs
een benzinestation om op hun kosten even de tank vol te gooien, want anders halen
we het einddoel niet. En dan in het nachtelijk duister over de hobbelige weg naar
ons slaapplekje voor de nacht.
Na een kwartier kwamen we op een weggedeelte dat goed verlicht was en waar de
omgeving weer een bebouwd karakter had. Er werd gestopt voor een gebouw waar
14

Een kloof - uitgesleten in het karstgesteente door een
rivier met zuur regenwater.

inderdaad de naam op stond van het hotel dat
wij zochten. Het gebouw had drie
verdiepingen met aan de voorzijde op elke
verdieping een galerij met vrolijk flakkerende
lampen alsof er kaarsen in brandden. Het zag
er bepaald niet onaangenaam, nee zelfs
vrolijk uit. Maar waar was de entree van het
hotel en de receptie? De benedenverdieping
onderscheidde zich in niets van de
omliggende winkeltjes en bedrijfjes: een open
pui die ’s avonds afgesloten kon worden door
schuifbare, aluminium deuren die in een totaal
verveloze en kreukelige staat verkeerden.
Binnen stonden drie kleine tafels met wat
stoelen er omheen en aan de linkerkant een
tafeltje met een laptop er op. Daarachter een
scherm van rieten matten.
Bij de vrij jonge vent die er rondliep maar eens vragen waar de ingang en de
receptie van het hotel zijn. Zijn Engels viel niet tegen en hij vertelde ons enthousiast
dat we op de goede plek waren. Hup koffers uit de bejac en inchecken aan het
tafeltje met laptop. Wij kregen de menukaart te zien van het restaurant en kregen
informatie over het ontbijt. Na een reis van tien uur met de bus hadden we best trek
en riepen dat wij dus graag wel wat wilden eten. Het zal rond een uur of kwart over
negen zijn geweest. Met een brede grijns op zijn gezicht vertelde hij dat het
personeel al naar huis was en dat er dus niets te eten viel. Of het de super
ongelovige, teleurgestelde blik op onze gezichten was, weet ik niet, maar hij – als
“manager van het hotel” – zou voor ons wel wat koken. Daarna werd de functie van
de rieten matten duidelijk. Die vormde de afscheiding van het kantoor van de
manager – het tafeltje met laptop – en “de keuken van het restaurant" – één
gaspitje, een fluitketel en een koekenpan. Het leverde na een kwartier voor ons
beiden wel een portie nasi goreng op. Het is overigens de eerste en de laatste keer
dat wij in die keuken iets hebben zien koken.
Wij waren dus gearriveerd in één van de merkwaardigste hotels die wij op onze
lange reis bewoond hebben. Na voor ons gekookt te hebben zwaaide hij vrolijk naar
ons, stapte op zijn brommertje en ging ervandoor. Andere gasten zagen we niet. De
garagedeuren van de voorpui, met een breedte van zo’n tien meter, stonden
gewoon open en dat bleef zo de hele nacht. Als je wat te drinken wilde hebben,
haalde je het maar uit de koelkast of in het winkeltje next door. Op de kamer viel
overigens weinig aan te merken al blijft het vreemd dat de wasbak in de badkamer
niet was aangesloten op een afvoer maar het water via een pijpje geloosd werd op
de badkamervloer. Het was ’s avonds gezellig zitten op de galerij met de
flakkerende lampjes. Je werd alleen wel knots, knettergek van het ongelofelijke
verkeerslawaai. Brommers, auto’s, vrachtauto’s en motoren hebben één ding
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gemeen: de uitlaat doet het niet of is er afgesloopt, en elke vijf meter wordt er
getoeterd.
Nou lag ons hotel weliswaar anderhalve kilometer buiten het centrum van de stad
maar de wijk was wel het centrum voor de wekelijkse waterbuffelmarkt. Hoewel
Op de buffelmarkt in
Rantepao - Tana
Toraja - Sulawesi
worden wekelijks
honderden buffels
verhandeld. Zij
worden nauwelijks
meer in de
rijstvelden gebruikt
maar worden gefokt
om geofferd te
worden bij
ceremoniële
gebeurtenissen.

waterbuffels – die
we verder in het
verhaal maar
gewoon buffels
zullen noemen nog wel heel af en
toe gebruikt
worden om de ploeg te trekken op de rijstvelden, zijn ze daar eigenlijk volledig
vervangen door de “Japanse buffel": kleine tractortjes. Het allerbelangrijkste
bestaansrecht van de buffel is dat in veel ceremoniën van de Toraja’s buffels
geofferd worden En niet éen of twee maar soms tientallen.
Buffels worden eens per week op de markt verhandeld. Op die markt staan werkelijk
honderden beesten. Je kunt als gast vrij tussen de dieren rondlopen. Of het nou
koeien of stieren zijn, ze doen geen vlieg kwaad. Over het grote plein waar de
dieren naar toe worden gebracht, is een groot net gespannen. Net zoals bij ons alle
koeien van een oormerk zijn voorzien, hebben alle buffels hier een ring door de
neus. Met een touw tussen de ring en het net worden ze op hun plaats gehouden.
Alle dieren zien er uitstekend verzorgd uit. Ze worden voor de verkoop keer op keer
gewassen en geboend. Nou is het natuurlijk zo dat die beesten van tijd tot tijd wel
eens wat laten vallen. Als je daar niets aan zou doen, dan wordt het een
ongelofelijke strontbende. Over het totale plein lopen er overal gootjes om stront en
pis af te voeren. We waren uitdrukkelijk voor die gootjes gewaarschuwd. Als je
aandacht gefocust is op fotograferen, dan stap je voor je het weet in zo’n gootje en
dan blijft de rest van de week iedereen tenminste een meter of tien bij je vandaan.
Wel, een gewaarschuwd mens telt voor twee!!! Dus je denkt: dat zal mij toch niet
gebeuren! Maar………. Grapje. Alles ging goed.
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Rondom het plein van de
buffels ligt nog een belangrijke
markt. De varkensmarkt. Het
lijkt mij verstandig dat de Partij
voor de Dieren daar maar
even wegblijft. De dieren
worden zeker niet geslagen of
gemarteld maar als je ziet hoe
ze worden vervoerd, dan
zullen dierenbeschermers
daar niet blij van worden. De
voor- en achterpoten worden
apart samengebonden. Dan
kan het beest uiteraard geen
kant meer op en kan eigenlijk
alleen op zijn zij liggen. In een
grote overdekte hal liggen ze
Aan de rand van de buffelmarkt is de varkensmarkt. Met de
met zijn honderden rij na rij op poten samengebonden liggen ze, met een strop om de hals, zij
aan zij op houten kribben te wachten op een nieuwe eigenaar.
britsen. Om te voorkomen dat
ze gaan rollen liggen ze met een band om hun nek aan de britsen gebonden. Vooral
het transport is opvallend. Drie grote varkens meenemen op een brommer is geen
uitzondering. Eén varken gaat voorop en één hangt links en één rechts aan de
brommer, zo ga je naar de markt of op huis aan. Met een varken in de kruiwagen
over de markt rijden is heel gewoon. Hoe moet je anders je varken naar de auto
brengen?
Tussen al die buffels en
varkens vermaken de heren
op de markt zich met hun
hanen die ze trainen voor
hanengevechten. Ze zitten
allemaal een beetje te kroelen
met hun haan. Af en toe
De buffel- en varkensmarkt is ook
de plek waar eigenaren van
vechthanen pronken met hun
dieren.

zetten ze er twee tegenover
elkaar en hitsen ze wat op.
Als het echt serieus wordt,
halen ze de dieren weer uit
elkaar. Want ze mogen niet gewond raken. Ze moeten in een puike conditie blijven
voor de echte hanengevechten. En die vinden niet op de markt plaats.
In de volgende aflevering meer over de opmerkelijke grafmonumenten en ceremonies van de Toraja's.
Joop de Wilde
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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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Ingezonden mededeling
Wat een reacties na mijn oproep om nieuwe leden te werven.
Het jaar is net begonnen of we hebben weer drie nieuwe leden erbij.
Welkom Manja, Kees en Pascal.
Binnen twee maanden een groei van 5 procent.
Geweldig! Als we zo met elkaar doorgaan met werven, dan zitten we aan het eind van het jaar
wel met 10 nieuwe leden.
Met vriendelijke groet
Evert van Urk
APropos, bedankt voor het meeleven bij mijn knieoperatie.

Stand WODOCO na 14 wedstrijden
plaats team nr spelers
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

team 11
team 10
team 17
team 7
team 6
team 15
team 14
team 2
team 20
team 12
team 13
team 1
team 18
team 16
team 3
team 8
team 5
team 19
team 4
team 9

Pascale Lhoste+Slimen Ben Ahmed
Koen Verf+Paul Dijkstra
Jan Kuiper+Ton Jetten
Joop de Wilde+Bertus Danen
Tiny Ham+Edith van der Loo
Lydia Stroebel+Peep Vreeswijk
Will Rademakers+Arnold van der Loo
Marian Vreeswijk+Henk Boer
Carla de Wilde+Joop van Kersbergen
Ans Maes+Frank Maes
Patrick Hogenes+Tijmen de Kruijff
Herman Kok+Harry Wolters
Cor vd Heuvel+Harm Klasens
Dolly Wijnbelt+Arie Wijnbelt
Riet Bremer+Max Bremer
Timo Kraak+Anja Engelbert
Wil Vendeville+Cees Vendeville
Gré Burgers+Annette Rademakers
Elly vd Heuvel+Eliza de Neef
Fred Schaap+Karel Termaaten
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G

W

S

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

11
11
11
11
10
9
9
7
7
7
7
6
5
5
5
5
4
4
4
2

90
66
65
54
46
30
27
9
-2
-5
-11
-11
-34
-41
-42
-48
-32
-38
-59
-64

Competities
Onze teams in de competities

In de maand februari is twee keer
gespeeld in de NPC, de zaterdagcompetitie. Ons team 1 had de eerste
zaterdag een vrijloting.
De tweede zaterdag, 15 februari, was ’t Zwijntje 2 uit Apeldoorn de
tegenstander. ’t Zwijntje stond al de hele competitie bovenaan maar had toch al
wel wat steken laten vallen. Vooraf moest je niet te hard zeggen dat dit een
kansloze missie zou worden. Het verslag van Peep brengt uitsluitsel.
15 februari, NPC, ‘t Zwijntje 2 tegen Amicale 1
Op naar Apeldoorn, spelen tegen de koploper in onze competitie. Zoals altijd
vol goede moed hoewel we ons nog goed herinnerden dat we er in november
met 2-6 van verloren hadden. De borst was dus natter dan toen. We zouden
wel zien.
Een mooie accommodatie, dat was het eerste wat opviel. Een bronzen zwijn
bij de ingang en een zwijnskop aan de muur boven de binnendeur, maar
helemaal geen zwijnenstal. Keurige banen ook.
Daar gingen we de eerste ronde in. Twee partijen waren in een gewone tijd
afgewerkt, en een ervan eindigde in een mooie winst, 5-13. De andere
verloren we, en niet zo’n beetje: 13-0. De derde partij was er een voor de
stayers. Hij duurde meer dan anderhalf uur, puntje hier en puntje daar, maar
tot slot verloren we die toch met 13-11. Een heroïsche strijd was het.
De tweede ronde is die van de tripletten. Om de een of andere reden hebben
we ‘t daar altijd moeilijk mee, en deze keer was het niet anders: twee
verliespartijen. 13-1 en 13-1. Als dat geen duidelijke uitslagen zijn …
De schade moest in de derde ronde toch nog een beetje beperkt worden, en
dat lukte inderdaad een beetje. We verloren twee partijen met 13-0 en 13-8,
en wonnen de derde met een mooie 5-13. De einduitslag was dus net als bij
de eerste ontmoeting 6-2.
Ze waren gewoon beter. Terecht dat de koploper zijn, en op deze manier
blijven ze dat ook wel. Of het ons lukt een mooie plaats de houden in de
rangorde, staat nog te bezien. We gaan ervoor, met natte borst.
Helaas geen overwinning en ook wel aardig gezakt in de rangschikking. Een
vierde plaats met de cijfers 4-2-3 (gewonnen, gelijk, verloren)
Amicale 2 heeft wel allebei de zaterdagen gespeeld. De eerste wedstrijd tegen
dorpsgenoot de Hakhorst 7. Deze wedstrijd werd nipt verloren met 5-3. De
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tweede wedstrijd tegen Maboul was wederom onhoudbaar. Met 8-0 naar huis
geblazen was vast niet leuk. Maar een kracht van dit team is wel dat de moed er
altijd in blijft. Helaas heb ik van beide wedstrijden geen verslag gekregen. De
geïnteresseerde lezer moet het dus doen met mijn gegevens. Team 2 staat na
deze resultaten op de vijfde plaats met de
cijfers 3-1-5 (gewonnen, gelijk, verloren).

Donderdag 20 februari. De WDC wordt
een keer in onze hal gespeeld. Dat was een mooie kans om eens te gaan kijken.
Team Henk-Herman leken af te stormen op een zeer hoge eindrangschikking.
Een score van drie winstpartijen leverde een gedeelde tweede plaats op. Helaas
werd dit prachtige resultaat de tweede keer volledig tenietgedaan in Harderwijk.
Daar werd geen enkele partij in winst omgezet zodat nu genoegen genomen
wordt met een achtste plek met veertien gewonnen en dertien verloren partijen.
Toch een mooi seizoen waar handhaving geen moment in het geding is.
Dat geldt ook voor het team Henk-Jan. Hoewel de eerst donderdag maar één
partij werd gewonnen en langzamerhand gevreesd werd voor een te lage
klassering, werd op 20 februari twee keer gewonnen. Prima, want op een
twaalfde plaats (12 gewonnen, 14 verloren) en nog één donderdag te spelen is
er geen vuiltje meer aan de lucht. Een goed seizoen voor beide teams in de
eerste klasse.
De twee teams in de hoogste klasse wisselen stuivertje. Team Bauke/Rudolph
(een keer vervangen door Pascal) heeft zich volledig hersteld met eerst twee
winstpartijen en met Pascal zelfs drie winstpartijen. Een negende plaats (12-15)
is het ongevaarlijke resultaat. Team Slimen/Joop kan dat nog niet zeggen. Waar
in het begin veel partijen gewonnen werden, lijkt het nu een stuk moeilijker te
worden. De eerste avond werd geen enkele partij gewonnen en de tweede maar
één. Een veertiende plaats biedt derhalve geen zekerheid voor handhaving. (819)
We wachten voor alle teams de laatste avond af op 5 maart.
Hans Hijne
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Van de wedstrijdcommissie
Nationale Pétanque Competitie (NPC) 2020-2021
Voor de komende NPC 2020-2021 kan er weer ingeschreven worden. De uiterste
inschrijfdatum bij de Bond is 3 mei 2020.
Leden die met een team mee willen doen aan de NPC roepen wij op om zich vóór
27 april op te geven. Opgeven kan via de inschrijflijst op het prikbord in de hal. Zorg
er in ieder geval voor dat je een team van tenminste 6 spelers hebt. Bij het opgeven
aan de Bond zijn de namen van de spelers niet nodig. Er zal alleen het aantal teams
worden doorgegeven en de captain van elk team. Dat maakt het mogelijk om ook
nog ná 3 mei de teamsamenstelling aan te passen.
Mocht er een nieuw team bijkomen dan start dit in de 6e divisie.
Inschrijfgeld voor 4de divisie en lager is afhankelijk van het aantal wedstrijden:
- 14 wedstrijden (poule van 8) € 88,00 per team
- 12 wedstrijden (poule van 7) € 75,00 per team
- 10 wedstrijden of minder (poule van 6 of minder) € 63,00 per team
De speeldagen voor het NPC-seizoen van 2020-2021 zijn op de volgende
zaterdagen:
2020:
19 september, 3 oktober, 17 oktober, 31 oktober, 7 november,
21 november, 12 december
2021:
9 januari, 23 januari, 6 februari, 20 februari, 6 maart, 20 maart,
10 april.
Op 19 juni 2020 wordt de voorlopige indeling bekend gemaakt en uiterlijk vrijdag 7
augustus 2020 de definitieve indeling. Deze wordt gepubliceerd op
www.nlpetanque.nl
Opgeven is mogelijk tot uiterlijk
27 april 2020
via het inschrijfformulier op het prikbord in de hal.
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Eindstand hussel februari 2020
voornaam
Hans
Marian
Fred
Henk
Peep
Rudolph
Bauke
Henk
Bert
Herman
Manja
Slimen
Tijmen

naam
Hijne
Vreeswijk
Schaap
Boer
Vreeswijk
de Groot
Bokhorst
Renkers
Timmerman
Kok
van Schaarenburg
Ben Ahmed
de Kruijff

G W V S
8 6 2 35
8 6 2 10
7 5 2 28
8 5 3 14
8 5 3 6
8 5 3 -7
5 4 1 21
8 4 4 10
8 4 4 0
8 4 4 -1
8 4 4 -10
6 3 3 19
4 3 1 12
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voornaam
Humphrey
Gerrit
Joop
Hans
Jan
Pauline
Arno
Bart
Patrick
Karel
Hans
Kees
Anoesjka
Carla

naam
Demali
den Besten
de Wilde
de Smit
Haalboom
Bisschops
Wildeman
Berens
Hogenes
Termaaten
Franck
van der Molen
Vendeville
de Wilde

G W V
6 3 3
8 3 5
5 3 2
8 3 5
8 3 5
8 3 5
2 2 0
8 2 6
6 2 4
6 2 4
2 1 1
8 1 7
2 0 2
4 0 4

S
3
-1
-7
-8
-10
-14
12
-11
-26
-31
-1
-32
-16
-18

Het bestuur en de redactie vinden dat
APropos anders kan, en misschien
moet. We zijn namelijk niet
milieuvriendelijk bezig als we dit blad
ook op papier maken, terwijl (bijna)
ieder lid het al op zijn computer krijgt.
Dubbelop, dus verspilling.
Het gaat om het milieu, maar ook om
de kosten. Wat we als vereniging
kunnen besparen, moeten we zeker
doen. Per slot van rekening gaat het
om onze eigen centen.
En dan houdt ook nog de drukker
ermee op. Het is een mooi moment
om over te schakelen op de digitale
versie van APropos.

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.
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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.
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.

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
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BELANGRIJKE DATA VOOR BEGIN DIT JAAR
Speeldata interne toernooien:
Vrijdag 06-03-2020
2 Eurotoernooi
Maandag 30-03-2020
Openingstoernooi

Husseldoubletten
Husseldoubletten

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

Vaste doubletten

Speeldata NPC:
29-02; 14-03; 28-03.

Speeldata WDC:
5-03

Leuke voorvallen uit het boule-leven gegrepen
Soms vraag ik me af waar die kale plekken in onze banen vandaan komen. We
hebben toch genoeg mooie zwarte steentjes? Nu weet ik wel dat een heleboel
steentjes heel langzaam door het spelen opschuiven naar de kanten. Maar dat
is niet de enige reden. Er verdwijnen echt steentjes. We hebben leden onder
ons die de steentjes mee naar huis nemen. Ik heb horen zeggen dat deze leden
schoenen dragen met extra zwaar profiel, waar de steentjes in blijven steken.
Thuis worden ze dan met een voorwerp eruit gewipt. Wat er daarna mee gedaan
wordt, weet ik eigenlijk niet, maar ze worden zeker niet teruggebracht. Is het
voor een nieuw aan te leggen grindpad misschien? Of worden ze ergens
tentoongesteld….jaaa….dat is niet eens zo gek bedacht van mij. Want laatst
ging ik bijzitten in de pauze aan een tafel en het gezelschap zat zich te vergapen
aan één steentje dat midden op de tafel was neergezet. Iemand gaf uitleg
waarom dit steentje zo mooi was. Sommige steentjes schijnen te lijken op
bergen en dit steentje leek, zoals werd
gezegd, op de Matterhorn. Ik kon
geen gelijkenis ontdekken, maar dit
lid, het was een vrouw, diste een
prachtig verhaal op over een vakantie
in Zwitserland. Daar had ze in het
ochtendgloren, ze was speciaal vroeg
opgestaan, de eerste zonnestralen
over de top van die berg kunnen
aanschouwen. Ze was er helemaal
enthousiast over.
Eerlijk gezegd vind ik het niet zo erg
als onze steentjes op die manier onze
leden blij kunnen maken.
Hans Hijne
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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
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 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"
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Overige zaken
De wedstrijdcommissie bestaat uit de leden Joyce Bokhorst en Bauke Bokhorst.
De arbitragecommissie bestaat uit Joop de Wilde en Henk Renkers. Joop de
Wilde is het aanspreekpunt van deze commissie.
Catering:
Algemene zaken:

bestuur@amicaledepetanque.nl
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
Automatisering
PR Commissie
Website
Lief en Leed
Wedstrijdcommissie
Arbitragecommissie
Ballotagecommissie
Kascommissie
Kantinebeheer
Inkoop bar
Bardiensten
Gastboulen
Schoonmaak
Vuile was
Vuilafvoer
Plasticafvoer
Groenvoorziening
Gebouw en Terrein
Privacycoördinator
Ledenadministratie

Peep Vreeswijk

Hans Hijne
Rudolph de Groot
Marian Vreeswijk
Rudolph de Groot
Marian Vreeswijk
Bauke Bokhorst
Rudolph de Groot

Henk Renkers
Joop de Wilde
Pauline Bisschops
Joyce Bokhorst
Joop de Wilde
ad hoc
Eliza de Neef
Carla de Wilde
Carla de Wilde
Hans Franck
Joop de Wilde
Elly van den Heuvel
Fred Schaap
Pauline Bisschops
Arno Wildeman
Joop de Wilde
Peep Vreeswijk
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Hans Hijne
Hans Hijne
Hans Hijne
Bart Berens
Marian Vreeswijk
Herman Kok
Marian Vreeswijk
Peep Vreeswijk
Peep Vreeswijk
Herman Kok
Herman Kok
Rudolph de Groot
Hans Hijne, Peep Vreeswijk

Barbezetting
maandag 2 maart clubavond
woensdag 4 maart clubmiddag
maandag 9 maart clubavond

Gerrit
Kees & Ada
Slimen

woensdag 11 maart clubmiddag

Chris & Ursula

woensdag 11 maart WODOCO

???????????????

zaterdag 14 maart NPC 2

eigen team

maandag 16 maart clubavond

Arno

woensdag 18 maart clubmiddag
zondag 22 maart LENTETOERNOOI
maandag 23 maart clubavond
woensdag 25 maart clubmiddag

Fred & Egbert
???????????????
Pauline
Piet & Hans dS

zaterdag 28 maart NPC 1

sigen team

maandag 30 maart OPENINGSTOERNOOI

Evert

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
1 juli

29 januari
2 september

26 februari
1 april
30 september 28 oktober

29 april
27 mei
2 december 30 december

De sluitingsdatum is telkens de woensdag na de laatste husselavond van de
maand.
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Verjaardagskalender

maart
9 maart
12 maart
20 maart
25 maart

Carla de Wilde
Fred Schaap
Jan Haalboom
Herman Kok

april
4 april Johan van Weert

Husselleidersrooster
2 maart Herman Kok
9 maart Karel Termaaten
16 maart Peep Vreeswijk
23 maart Carla de Wilde
30 maart OPENINGSTOERNOOI
6 maart Fred Schaap
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