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Clubblad 
 

28e JAARGANG Nr. 4, april 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) 29 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 

mailto:APropos@AmicaleDePetanque.nl
mailto:info@amicaledepetanque.nl
mailto:secretaris@amicaledepetanque.nl
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Van de redactie 
 
Het boule-leven staat even stil. Dus eigenlijk ook onze prachtige rubriek ‘leuke 
voorvallen uit het boule-leven gegrepen’. Hoewel…er mogen best mooie verhalen 
ingeleverd worden uit de oude doos.  
Toch is er meteen een nieuwe rubriek ontstaan als vanuit het niets: ‘Corona in de 
pen’, en er zijn al meteen nieuwe inzendingen gedaan. Beschrijvingen van alledag, 
een voorbeeld van hoe je de tijd op een zinvolle manier kan doorbrengen, goede 
raad, een vreselijk bedorven vakantie. Nu we vermoeden dat de volgende editie in 
mei minder gevuld zal zijn, roepen we alle leden op om in de pen te klimmen en je 
clubgenoten op de hoogte te brengen van hoe jij de Coronacrisis doorkomt. Dat kan 
en heel interessante uitgave worden.  
Dat is deze ook wel degelijk. Joop heeft weer een prachtig vervolg gemaakt van zijn 
reis. Een verslag van de laatste wedstrijden competitie die nog net gespeeld konden 
worden. Gelukkig weer een paar prachtige bijdragen van Pauline, ter lezing en 
troost. Wat eindstanden uit betere tijden. De tien vragen zijn dit keer beantwoord 
door Ursula. Helaas weten we nog niet wie de volgende is. 
Lees ook de informatie even goed, want het is van belang. 
Wij zijn benieuwd naar elkaars wederwaardigheden in deze Coronatijd. Wij wensen 
jullie vasthoudendheid maar vooral dat ieder gezond blijft. Er komt een keer een 
eind aan, let op mijn woorden. 

 
 

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

Bel voor informatie :  06-22883015 
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Van het bestuur 

 

Tja… Het onderwerp van deze maand is niet heel moeilijk.  

Eind februari heb ik op de afdeling nog getrakteerd omdat mijn vrouw en ik 25 jaar 
getrouwd waren. Daarna ben ik lekker op vakantie gegaan naar Mauritius (volgende 
APropos daar wel een (foto)verslag van) en bij terugkomst ziet Nederland er opeens 
heel anders uit. Voordat ik goed en wel besef dat we weer terug zijn, kunnen we niet 
meer boulen, werk ik thuis en vindt er bovendien nog een hele serie andere 
maatregelen plaats.  

Dat alles levert een heel onrealistisch gevoel op en ik denk dat iedereen binnen de 
vereniging dat gevoel heeft. Nu kan ik me heel goed voorstellen dat al deze 
ontwikkelingen op mij nog een heel andere impact hebben dan op het gros van 
onze leden. Helaas hebben we nu niet de mogelijkheid om dit met elkaar op de 
banen te bespreken. Sterker nog, we kunnen ook niet even bij elkaar op bezoek 
gaan om hier met elkaar over te praten. Contacten vinden nu plaats via whatsapp, 
facetime, skype en uiteraard gewoon de telefoon. Het valt me op dat de mensen in 
mijn omgeving met wie ik op een dergelijke manier contact heb, eigenlijk vrij snel 
zijn overgeschakeld op deze nieuwe en noodgedwongen manier van 
communiceren. Waar ik eigenlijk nieuwsgierig naar ben, is hoe dat met jullie 
allemaal gaat. Is het een optie om hierover eens voor de volgende APropos een 
stukje te schrijven en bij de redactie in te dienen? Wat dat betreft is de APropos 
natuurlijk een perfecte mogelijkheid om nog met elkaar in verbinding te staan als 
leden. Dus bij deze een uitnodiging aan jullie allemaal om verhalen met elkaar te 
gaan delen. Dat mogen natuurlijk leuke verhalen zijn over hoe het gaat, maar ik kan 
me ook heel goed voorstellen dat er trieste verhalen gaan komen. Die hoor ik helaas 
ook meer dan genoeg om me heen. Wellicht zelfs dat we als leden wat voor elkaar 
kunnen betekenen. Dat zou helemaal mooi zijn.  

Verder is het zo dat we alle activiteiten binnen de vereniging tot nader order hebben 
opgeschort. Zodra er wat meer bekend is over hoe het gaat, dan kijken we wel weer 
verder. Duidelijk is in ieder geval dat er tot 28 april niets te verwachten is, maar de 
stille boodschap was eigenlijk al dat we voor 28 april nog wel gaan horen dat het 
ook in mei nog doorgetrokken wordt. We zullen wel zien wat de toekomst gaat 
brengen. 

Heel veel sterkte in ieder geval met het doorkomen van deze uitermate lastige tijd 
en laten we vooral kijken of we ook op deze manier er voor elkaar kunnen zijn. 

 

Namens het bestuur,  

Rudolph 
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Van de leden 
 

 
10 Vragen aan ….. 

 
1. Wie ben je? 

Ik ben Ursula, de vrouw van Chris. Wij 
kennen elkaar al 63 jaar en zijn bijna 55 jaar 
getrouwd. We hebben 2 kinderen, Monique 
en Tom, + aanhang (met 5 kleinkinderen als 
bonus). 
Toen de kinderen groter werden, kreeg ik 
meer tijd voor mezelf en kon ik leuke dingen 
gaan doen. Zoals sporten, quilten, kleding 
naaien,  yoga- lessen geven (3 klasjes).  

Ook 15 jaar een eigen bedrijfje gerund in 
Woningtextiel , met atelier en stoffeerder. Ik 
hield niet zo van in huis zitten, ik ben een 
doe-mens. 
Toen Chris met de vut ging, ben ook maar 
gestopt, zodat wij samen van 
lange vakanties met de caravan konden 
genieten. Zo’n 40 jaar hebben we met de 
caravan rondgetrokken. Daarna zijn we 

buiten Europa gaan reizen, met onze kinderen of 
zonder. 
  

2. Hoe lang ben je al lid van Amicale de 
Pétanque? 
Ik ben al 24  jaar lid van Amicale. Wij speelden 
het spel al in Frankrijk op de camping. Door 
Rudolf (toen collega van Chris) zijn we bij 
Amicale gekomen. Later hebben we nog de 
training door Ed Bosch gevolgd.  
  

3. Wat is voor jou de belangrijkste reden om lid te 
worden en/of te blijven?  
Ik blijf lid zo lang het gezellig is en de club blijft 
bestaan. 
Ook competitie spelen vind en vond ik leuk en 
spannend. Dit staat nu voor mij even 
stil vanwege spierreuma  in mijn handen. Op de 
woensdag probeer ik wel te spelen, we zijn 
geen watjes. 
 

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, Ursula 
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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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4. Wat vind je het meest aantrekkelijk aan het spel?  
De gezelligheid, vooral op de woensdag. En natuurlijk de stamppotten van 
Hans, net een grote familie. Maar ik zeg er wel bij dat er serieus gespeeld 
moet worden. Ik ga voor de winst, maar soms lukt dat niet. 
 

5. Hoe vaak speel/oefen je?  
Ik speel meestal op de woensdagmiddag,  en soms een twee-euro-toernooi. 

 
6. Doe je mee met competities, of zou je daar graag aan mee doen?  

Nu niet meer vanwege de spierreuma in mijn handen. De pijn komt 
steeds onverwachts. 
 

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 doe nu  alleen bardienst op woensdagmiddag. Heb wel 20 jaar corvee- 
diensten gedaan.  
 

8. Wat mis je nog bij Amicale?  
Eigenlijk niet zo veel. Ja, nog wat meer leden. 
 

9. Welke andere hobby’s heb je nog meer?  

Te veel om op te noemen, lees maar terug. Oh ja, 
natuurlijk ook internetten. 
 

10. Zijn er nog andere dingen die jou betreffen, die 
goed zouden zijn   voor de andere leden om te 
weten?  
Ik wil ieder aansporen iets voor de club te doen. Je 
moet maar eens kijken, er is altijd wat te doen. Wij 
worden wat ouder, Chris en ik, dus moeten we een 
pas op de plaats maken. 
 

 
           Groetjes van Ursula 

 
 
 

 

 

 

De volgende die de 10 vragen gaat beantwoorden, is nog niet bekend. 
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Een reis door de Gordel van Smaragd 
 

 
De Toraja’s van Tana Toraja in Sulawesi 

 
In de maart-editie van APropos schreef ik een bijdrage over een klein stukje van de 
lange reis die Carla en ik maakten door de Gordel van Smaragd. Het ging over onze 
belevenissen in het hoogvlaktegebied Tana Toraja in Sulawesi (Celebes). Aan de 
orde kwamen de bijzondere, karakteristieke verschijningsvormen van het 
karstgebergte, onze nachtelijke rit met al onze koffers in een bejak (fietstaxi) over 
verduisterde, hobbelige wegen naar ons hotel, onze ervaringen met dit wel heel 
bijzondere nachtelijke onderkomen en de handel in waterbuffels, varkens en kippen 
op de plaatselijke markt. Mooi om het allemaal te zien en te beleven maar slechts 
een voorproefje – een opstapje – naar het meest boeiende aspect van de 
hoogvlakte Tana Toraja: de cultuur van de Toraja’s. 
Tana Toraja is een heel bijzonder gebied in Sulawesi. 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. 
De Toraja’s kennen een soort kastensysteem: de adel, een laag “bezitters" (mensen 
die bestuurlijke functies vervullen en kleine boeren met een stukje grond) en de 
laagste kaste: de “niet-bezitters". Die laatsten waren tot het begin van de twintigste 
eeuw eigenlijk gewoon slaven die ook op markten verkocht werden. Nu zijn de “niet-
bezitters" mensen die zichzelf verhuren aan de adel en de “bezitters".  
In het leven van de Toraja’s speelt 
het geloof, het leven, de dood en 
het kastesysteem een belangrijke 
rol. Ze geloven in EEN god en in 
een leven na de dood. Dat betekent 
dat overleden ouders, grootouders 
en andere voorouders in het 
hiernamaals invloed uit kunnen 
oefenen op jouw aardse bestaan. Je 
kunt dat beïnvloeden door rijkelijk 
offers te brengen bij ceremoniële 
gebeurtenissen. Dat gebeurt in de 
vorm van het offeren van runderen 
en varkens. Anders dan voor de 

moslims is voor de Toraja’s het 
varken geen onrein dier. Net als op 
de Kleine Sunda- eilanden, waar het 
merendeel van de bevolking 

Moderne tau tau-poppen, die gemaakt worden door 
speciale kunstenaars, tonen een zeer realistische 
beeld van de overledenen. 
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christen is, hebben we in Tana Toraja heerlijk spareribjes kunnen eten. 
In de hoogste kaste van de samenleving, de adel, vindt de verering van de 
voorouders ook plaats door bij hun graven afbeeldingen van de overledene te 
plaatsen. Niet in vorm van foto’s, maar in de vorm van zo goed mogelijk gelijkende 
poppen (tau tau-poppen).  
De adellijke doden worden begraven in nissen die in de rotswand worden 

uitgehouwen, of in rijkelijk 
bewerkte houten kisten die tegen 
de rotswand worden geplaatst of 
aan de rotswand worden 
opgehangen. Mensen uit de 
laagste kaste worden in de grond 
begraven of in een ravijn gestort.  
Het is begrijpelijk dat houten 
kisten, die in leeftijd uit de eerste 
of tweede eeuw stammen, de 

tand des tijds niet ontgaan. Ze vallen uiteen en - om het oneerbiedig te zeggen - de 
botjes rollen over straat. In dat geval worden de schedels keurig verzameld en op de 
kisten gelegd die nog intact zijn.  

Begrafenisplechtigheden in de adellijke 
kaste zijn publiekelijk toegankelijk. 
Begrafenissen vinden pas plaats na de 
rijstoogst. Tot die tijd wordt het 
gebalsemde lichaam bewaard. We zijn 
in een traditioneel huis op palen binnen 
geweest waarbij ze ons lieten zien dat in 
het woonvertrek een soort ligplaats was 
met in de bodem een gat. De dode wordt op die plek neergelegd na behandeld te 
zijn met traditionele kruiden of tegenwoordig met formaldehyde om uit te drogen. 
Het lichaamsvocht kan door het gat in de ligplaats naar buiten lopen en valt tussen 
de palen, waarop het huis gebouwd is, naar beneden. Ik moet er toch niet denken 
onder dat soort omstandigheden naast een overleden familielid te moeten leven en 
mijn potje te moeten koken. 
Als de begrafenis plaatsvindt, wordt er eerst een tijdelijk bamboedorp gebouwd voor 
de ontvangst van de gasten. De eerste dag komt de familie bij elkaar en wordt het 
gebalsemde lichaam in doeken gewikkeld, in een kist gelegd en voor het huis 
neergezet zodat alle gasten het kunnen zien. Vaak staat naast de kist al een pop 
die de dode voorstelt (tau tau-pop). De tweede dag komen alle gasten. Zij nemen 

De lijkkisten van minder rijke 
personen worden niet in een 
uitgehouwen graf begraven maar 
aan de rotswand gehangen. 

De tand des tijds doet zijn werk bij lijkkisten 
die aan de rotswand hangen of tegen de 
rotswand zijn geplaatst. 
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geschenken, waaronder buffels, varkens of rijstwijn, mee. Er worden regelmatig 
varkens geslacht om de gasten eten te geven. De derde dag worden de 
waterbuffels geofferd waarbij zoveel mogelijk bloed wordt opgevangen om te 
gebruiken bij het bereiden van de maaltijd. De Toraja’s geloven dat de kracht van de 
dieren op hen over gaat door het nuttigen van hun bloed. Op de laatste dag wordt 
de kist op een draagbaar geplaatst, onder een omhulsel dat op een huis lijkt, en 
naar de begraafplaats gebracht.  Voor de hoogste adel bestaat het graf uit een 
uitgehouwen graf en een nis in de rotswand voor de plaatsing van de tau tau. 
Tijdens ons verblijf was er geen begrafenisplechtigheid en ik vraag mij eerlijk 
gezegd af of ik erop zat te wachten tientallen dieren geslacht te zien worden. Wij 
hebben ons dus beperkt tot bezoekjes aan grotten, grotwanden en andere 
traditionele begraafplaatsen. En wij hebben uitgebreid de traditionele bouw van de 
Toraja-huizen bewonderd.  

Alle huizen in Torajaland hebben 
daken en gevels met een zeer 
karakteristieke vorm. Het dak loopt aan 
de voor- en achterzijde sterk omhoog 
en eindigt bijna in een punt. Een 

gebogen vorm zoals ook wel bekend van oude galjoenen. Zij zijn allemaal in de 
noord-zuidrichting gebouwd met de 
voorgevel naar het noorden gericht. Dat is 
de richting waar God verblijft en de 
richting waaruit het goede komt. De 
omhoog gebogen gevel wijst in de richting 
van de bron waarvan verwacht wordt dat 
daar al het goede vandaan komt en waar 
het leven ontstaat. De achterzijde wijst in 
de richting waar het leven eindigt.  
Alle huizen zijn op palen gebouwd met de 
woonvloer zeker anderhalve meter boven 
de grond. De trap naar de woning is aan 
de zijkant van het huis. Je komt binnen in 
een grote vierkante ruimte zonder ramen.  

 

Alle huizen in Torajaland hebben daken 
en gevels met een zeer karakteristieke 
vorm. Zij zijn allemaal in de noord-
zuidrichting gebouwd met de voorgevel 
naar het noorden gericht. Dat is de 
richting waar God verblijft en de richting 
waaruit het goede komt. De achterzijde 
wijst in de richting waar het leven eindigt. 

Bij huizen van adellijke families is de rol van 
de buffel als offerdier, om de goden gunstig 
te stemmen, prominent zichtbaar. 
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Daarin is een vuurplaats aanwezig waarop gekookt kan worden. Aan de linker- en 
rechterzijde is een houten wand die aansluit op de voor- en achtergevel. Daardoor 
ontstaat er een aparte ruimte voor de ouders en een voor de kinderen. Tegenover 
de huizen staan vrijwel altijd een aantal rijstopslagschuren. Ze zijn in de identieke 
stijl als van de huizen gebouwd, alleen op kleinere schaal.  
De gevels van de huizen zijn vaak getooid met een gigantische buffelkop en een 
verticale paal met buffelhorens van dieren die zijn geofferd. Aan de zijkant van het 
huis hangen vaak tientallen buffelkaken. De daken van de oude huizen zijn allemaal 
bedekt met lagen bamboe en bamboebladeren. Maar net zoals bij ons riet 
verdreven is door dakpannen, moet bij modernere huizen bamboe plaats maken 
voor ijzeren golfplaten. Bamboe daken zijn uiteraard aan meer slijtage onderhevig 
dan golfplaten. Op een dak van 20 jaar hebben mossen en varens vaak bezit 
genomen van het dak. Dat zorgt overigens voor mooie plaatjes. Helemaal voor mij 
als liefhebber van varens. Je kunt alleen over de bouw van Toraja-huizen en 
rijstschuren een volledig boek schrijven, maar stilletjes heb ik besloten dat niet te 
doen en het dit keer te laten bij een paar foto’s. 
Dat geldt ook voor de vele grotten, rotswanden en ceremoniële plekken met 
menhirs.  
De indrukwekkendste wand die wij bezocht hebben is die van Lemo. Hij ligt zo'n 12 

kilometer buiten 
de stad en 
bestaat uit een 
loodrechte wand 
van zo’n veertig 
meter hoog met 
een grote 
hoeveelheid 
uitgehakte 
holtes, waarin de 
stoffelijke 
overschotten zich  
bevinden en een 
groot aantal 
nissen met tau 
tau-beelden.   
Uit een redelijk 
aantal lege 
nissen blijkt dat 
er helaas door 
vandalisme en 
grafroof veel is 
vernield en 
verdwenen. Tau 

tau-beelden zijn o.a. afgevoerd door of verkocht aan musea over de hele wereld. De 
oudste grafkamers bij Lemo zouden, volgens onderzoek, dateren uit de zeventiende 
eeuw. De rotswand bij Lemo is wel idyllisch gelegen. De wand maakt onderdeel uit 
van een komvormig dal waarbinnen zich mooie rijstakkers bevinden.  

De doden uit rijke, adellijke families worden bijgezet in graven die in de 
rotswand worden uitgehouwen. Naast de graven worden tau tau-poppen 
geplaatst die de doden voorstellen. 
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Van de rotswand bij Lemo gingen wij over een uitermate smal weggetje, eindeloos 
door rijstvelden slingerend en langs rotswanden, naar een zeer afgelegen plek waar 
weinig toeristen komen maar wel een ambtenaar zit om tickets te verkopen. In 
Sullukang zagen we iets wat wij nog niet eerder op andere plekken hadden gezien:  

een grote verzameling menhirs. 
Astérix en Obelix zouden er 
strontjaloers op zijn. Sullukang is 
een ceremonieplaats waar de 
dode naar toe wordt gebracht 
voor hij of zij in de rotswand wordt 
bijgezet. In het midden van de 
ceremonieplek staat een soort 
torenachtig bouwsel waar de 
dode op wordt neergezet. Het 
bouwsel is omringd door tientallen menhirs die soms wel vier meter hoog zijn en 
tonnen wegen. Zij zijn uitgehouwen uit de levende rots en - vraag niet hoe - hier 
naar toe gebracht. Zij zijn ter ere van de dode, maar worden tijdens de ceremonie 
ook gebruikt om de buffels aan vast te binden die geofferd worden. Na de 
begrafenis wordt het platform waar de dode op stond, gebruikt als spreekgestoelte 
om het vlees, schedels, horens, huiden, ingewanden en bloed van de offerdieren 
onder de gasten en leden van de groep te verdelen. De biefstukken naar de adel en 
de botten naar de “niet-bezitters”. 
Na twee intensieve Toraja-dagen werd het weer tijd voor de terugreis van tien uur in 
de bus. Even uitchecken uit ons merkwaardige hotel dus. Acht uur in de ochtend – 
geen mens achter het bureautje met laptop te bekennen. Slechts een jonge dame 
met een zwabber die alleen Bahassa Indonesia spreekt en als enige taak heeft de 
HELE DAG te zwabberen. Geen minuut uitgezonderd. Jij loopt voorbij: zwabberen. 
Jij loopt terug: zwabberen. Je wordt verder in dit uiterst merkwaardige maar verder 
gezellige hotel geacht je kamersleutel op de tafel met laptop te leggen. En moest je 
nog wat betalen? Dan leg je het geld maar naast de sleutel. 
Tien uur met de bus naar Makassar, afstappen bij het vliegveld, nachtje op de 
luchthaven slapen en op naar de laatste halteplaats in Indonesie: Banjarmasin – 
Kalimatan (bij ons beter bekend als Borneo). 
 
Joop de Wilde  
 
 
 
 
 
 
 

De menhirs bij Sullukang vervullen 
een belangrijke rol tijdens de 
begrafenisceremonie van een 
adellijk persoon. 
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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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Het weer is van alle tijden 

 
Steeds als ik op de club ben, kijk ik met genoegen naar de gezellige boekenkast in 
onze kantine. Als boekenwurm dwaal ik er graag even doorheen en  vaak vind ik 
een boek om mijn leeshonger te stillen. 
Op het moment dat ik dit stukje schrijf, lees ik het levensverhaal van Camille 
Claudel, een beeldhouwster uit de 19e eeuw (1864). Zij was de oudere zus van Paul 
Claudel, een heel bekend schrijver en dichter. Jarenlang was zij de minnares van 
Auguste Rodin (van de Denker) en ook was zij o.a. bevriend met Claude Debussy 
(componist). 
Camille was erg onderhevig aan stemmingen en zij ondervond  - zoals zoveel 
mensen – hinder van het weer. Een van de hoofdstukken in het boek begint met de 
zin: Februari stierf onder stormen en plensbuien. 
(En het was er toen nog koud, ijzig koud bij ook.)  

Enfin, wij hebben net de februarimaand achter de rug, een 
maand die stierf onder stormen en plensbuien, net als in 
het jaar 1887.  
Ik wil maar zeggen: het weer is van alle tijden en er is niets 
nieuws onder de zon; de zon die ons hopelijk weer heel 
snel komt verwarmen, zodat we weer lekker buiten kunnen 
spelen. Of… met een mooi boek uit onze boekenkast een 
tuinstoel kunnen opzoeken. 
 

Pauline Bisschops 
 
 

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

Eindstand hussel maart 2020 
 

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

Slimen Ben Ahmed 4 3 1 19  Gerrit den Besten 4 2 2 -3 

Fred Schaap 4 3 1 13  Hans de Smit 4 2 2 -5 

Marian Vreeswijk 4 3 1 9  Bart Berens 4 2 2 -11 

Hans Hijne 4 3 1 5  Tijmen de Kruijff 2 1 1 5 

Humphrey Demali 4 2 2 18  Bauke Bokhorst 1 1 0 3 

Henk Boer 4 2 2 11  Arie van Baalen 2 1 1 1 

Johanneke Bokhorst 2 2 0 10  Pauline Bisschops 3 1 2 1 

Jan  Haalboom 2 2 0 5  Manja van Schaarenburg 3 1 2 -4 

Henk Renkers 4 2 2 5  Joop de Wilde 2 0 2 -7 

Bert  Timmerman 4 2 2 5  Carla de Wilde 2 0 2 -8 

Herman Kok 4 2 2 2  Anoesjka Vendeville 2 0 2 -14 

Patrick Hogenes 4 2 2 1  Karel Termaaten 4 0 4 -26 

   
    Peep Vreeswijk 4 0 4 -31 
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Competities 

 
                                
Onze teams in de competities 
 
 
Nog net voor het stilleggen van alle boule-
activiteiten kon de WDC afgerond worden op 
donderdag 5 maart. 
Er stond wel degelijk nog iets op het spel. Zou 
team 2 Slimen/Joop het redden en hoe zou 
team 4 Henk/Jan het er vanaf brengen? 
Bauke speelde weer met Pascal en wist één partij te winnen. Ruim voldoende voor 
handhaving. Een welverdiende plaats 10 met 13 winst- en 17 verliespartijen. Vooral 
een goede tweede helft zorgde voor een opleving na een dramatisch eerste deel. 
Team 2 met Slimen en Joop heeft het niet gered. Hoewel er twee partijen gewonnen 
werden, was dat niet genoeg om in de Hoofdklasse te blijven. Dat wordt ook wel erg 
moeilijk gemaakt als er vier teams degraderen. Dat komt door de piramidevorm van 
de competitie. Er zijn twee eerste klassen waaruit 2x2 teams promoveren. Dat 
betekent dat er uit de enige Hoofdklasse vier teams afscheid moeten nemen. Dit 
team volgt duidelijk een jojo-effect. Volgend seizoen weer eens zien of ze kampioen 
kunnen worden. Nu werd een 14de plaats bereikt met 10 winst- en 14 verliespartijen.  
Henk en Herman hebben een goed seizoen achter de rug. Een 8ste plaats is 
uitzonderlijk met 16 winstpartijen en 14 keer verlies. Ook de laatste donderdag 
wisten ze er twee te winnen. 
Voor team 4 met Henk en Jan was het nog even spannend. Omdat er drie teams 
degraderen, moet je op plaats 13 eindigen. Henk en Jan sleepten er twee partijen 
uit en eindigden op plaats 12 met 13 winst- en 17 verliespartijen. Geslaagde missie. 
 
 
De NPC heeft wel te lijden onder het 
Corona-virus. 19 februari kon er nog wel 
gespeeld worden, maar toen kwam de 
slechte tijding: voorlopig geen wedstrijden 
meer. En nog twee moeten er gespeeld 
worden. Dus met nog twee wedstrijden te 
spelen, en wel tegen Randenbroek 3, dat 
nog zeker kans heeft om kampioen te worden, en tegen de Hakhorst 1, een team 
met nog nul punten, staat ons team op een vierde plek met 4 keer winst, 2 keer 
gelijk en 4 keer verlies. 
Hier het verslag van aanvoerder Peep. 
 

NPC, 29 februari, De Gooiers 2 tegen Amicale 1 
Vol verwachting klopte ons hart. De vorige ontmoeting hadden we gewonnen 
met 6-2, dus nu moest er toch iets voor ons in het vat zitten. Dromen bleken 
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bedrog, ook nu. Ze waren sterker dan wij en dat kwam misschien omdat ze op 
hun eigen terrein speelden. Feit was dat velen van ons er moeite mee hadden. 
De eerste ronde leek het allemaal nog mee te vallen. We verloren een partij 
met 13-2, en ook een met 13-12. Deze laatste uitslag was zo ‘çlose’ dat we 
ook hadden kunnen winnen. De derde partij wonnen we met 9-13. Het stond 
2-1 voor De Gooiers. 
In de tweede ronde komen twee triplettenpartijen. Om de een of andere reden 
hebben we daar vaak moeite mee. Toch lukte het deze keer best wel aardig. 
We verloren er weliswaar een met 13-0, maar wonnen er toch ook een met 2-
13. Zo bleven die gooiers vóór staan, met 3-2. De laatste ronde moest de 
beslissing geven en ons de overwinning of minstens een gelijkspel. 
Hadden we de derde ronde maar mogen overslaan! We verloren ze alle drie, 
afgetekend. 13-1, 13-5, 13-6. Teleurgesteld waren wij natuurlijk en De Gooiers 
blij. Eigenlijk had de uitslag ook wel iets moois: wij winnen thuis met 6-2, zij 
winnen thuis met 6-2. Maar we moeten ‘t 14 maart toch beter doen. 

 
En die 14e maart kwam er niet. De rest van de competitie is geschrapt vanwege 
corona, en de tussenstand werd de eindstand voor dit seizoen. 
Team 2 heeft het ook een beetje moeilijk. Van PVN werd onnodig verloren, zie het 
verslag van aanvoerder Cor. Het team staat nu op de vijfde plaats met 3 keer winst,  
1 keer gelijk en 6 keer verlies. Ze hebben nu 7 punten, evenveel als Mazijk en één 
meer dan PVN.  
 

NPC match 29 februari  PVN tegen Amicale 2. 
Een structureel probleem is het vinden van voldoende mankracht om  
wedstrijden  te spelen. Het gegeven dat men vanaf 1 januari geen 
wedstrijdlicentie nodig heeft, lost het probleem niet op. We moeten voor het 
nieuwe seizoen eens kijken hoe dit probleem op te lossen. 
Nu de wedstrijd. 7 tot het bot gemotiveerde Amicalers togen richting 
Nieuwegein. Daar aangekomen was de kantine zodanig vol dat er nog net een 
tafeltje door onze spelers  kon worden veiliggesteld.  De baan die ons werd 
toegewezen, zorgde voor de nodige opstart-problemen. Het leek wel, wanneer 
de boule landde, of er een rubber mat onder het grind lag en de boules 
nauwelijks doorrolden. Dit had geen gevolg voor het resultaat van de eerste 
ronde, deze werd  met een keurige 0-3 afgesloten. Een mooi begin en hadden 
we ook nodig na de zeperd van vorige keer. Mogelijk door concentratieverlies 
gingen de opvolgende tripletten beide naar de tegenstander. Geen paniek, 
met een voorsprong van 2-3 werd de laatste ronde aangevangen.  Deze 
partijen gingen alle met miniem verschil naar de tegenstander. Waardoor we 
met een 5-3-nederlaag  
de thuisreis moesten aanvangen. 
 

Ook voor team 2 is de competitie afgebroken en is de 
tussenstand de eindstand.   
 
                                                                       Hans Hijne 
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Een nieuwe lente … nieuw leven 
 

In het april-nummer van vorig jaar 
schreef ik over het gekaapte 
eendennest in de vijver van mijn 
dochter en schoonzoon. 
De dochter kennen jullie inmiddels; 
dat is Manja en zij speelt sinds 
januari met veel plezier bij Amicale 
(tenminste, als er gespeeld mag 
worden …). 
Zij hadden jarenlang een ‘vaste 
eend’ in hun vijver – vorig jaar dus 
was zij verjaagd, maar dit jaar is ze 
weer terug en helemaal in haar 
nopjes. Want op 16 maart zijn er 13 
(ja, jullie lezen het goed) 13 jongen 
geboren, die al dapper 
rondzwemmen, onder het toeziend 
oog van een trotse moeder. Samen 
maken zij ook al een wandelingetje 
door de buurt, waarna ze weer 

netjes terugkeren op het nest, en naar het voedsel dat voor hen klaarstaat. 
Mooi om te zien; kijk maar naar deze foto. 

Pauline Bisschops 
 

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

Corona in de pen 
 

Eerder dan gedacht, verwacht en gehoopt moeten wij een punt zetten onder de 
papieren APropos. Het is niet anders, we schikken ons erin. 
In een e-mail aan alle leden deden we een oproep om toch vooral onderling contact 
te houden, bijvoorbeeld door in APropos te schrijven over hoe je deze weken en 
maanden(?) doorkomt. Meteen een reactie van Manja! En van Henk! Op bladzijde 
25 van dit nummer vinden jullie hun bijdrage, en enkele leden volgden hun 
voorbeeld al. Zie bladzijde 26-28. 
De eerste schapen zijn over de dam, hopelijk levert het ons allemaal inspiratie op. 
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Uitslag Euro-toernooi van 6 maart 2020 
 
 
 

      
    

achternaam winst saldo

1 Herman Kok 13 12 1 1 13 3 1 10 13 7 1 6 3 17

2 Carla van Tellingen 13 6 1 7 13 9 1 4 13 8 1 5 3 16

3 Ed Bosch 13 12 1 1 13 3 1 10 13 8 1 5 3 16

4 Hans Hijne 13 12 1 1 13 3 1 10 13 8 1 5 3 16

5 Fred Schaap 13 8 1 5 13 9 1 4 13 9 1 4 3 13

6 Henk Boer 13 3 1 10 9 13 0 -4 13 2 1 11 2 17

7 Albert van der Tweel 12 13 0 -1 13 5 1 8 13 7 1 6 2 13

8 Ankie Kok 12 13 0 -1 13 3 1 10 13 9 1 4 2 13

9 Piet Boddeman 12 13 0 -1 13 10 1 3 13 2 1 11 2 13

10 Jan Haalboom 13 3 1 10 9 13 0 -4 13 8 1 5 2 11

11 Christien Kuijper 13 9 1 4 13 3 1 10 9 13 0 -4 2 10

12 Evert van Urk 13 12 1 1 13 5 1 8 0 0 0 0 2 9

13 Bart Berens 8 13 0 -5 13 9 1 4 13 7 1 6 2 5

14 Pauline Bisschops 13 8 1 5 13 9 1 4 7 13 0 -6 2 3

15 Elserieke Berens 6 13 0 -7 13 10 1 3 13 12 1 1 2 -3

16 Hans Heesters 13 9 1 4 3 13 0 -10 13 12 1 1 2 -5

17 Joop de Wilde 3 13 0 -10 13 3 1 10 12 13 0 -1 1 -1

18 Marja Boer 13 12 1 0 10 13 0 -3 12 13 0 -1 1 -4

19 Piet Hendriks 9 13 0 -4 13 9 1 4 7 13 0 -6 1 -6

20 Anitra Renkers 13 12 1 1 9 13 0 -4 8 13 0 -5 1 -8

21 Humphrey Demali 13 6 1 7 3 13 0 -10 8 13 0 -5 1 -8

22 Henk Renkers 6 13 0 -7 3 13 0 -10 13 7 1 6 1 -11

23 Tiny Ham 13 12 1 1 3 13 0 -10 8 13 0 -5 1 -14

24 Carla de Wilde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Jan Kuijper 12 13 0 -1 9 13 0 -4 7 13 0 -6 0 -11

26 Inge van den Heuvel 12 13 0 -1 5 13 0 -8 8 13 0 -5 0 -14

27 Patrick Hogenes 9 13 0 -4 3 13 0 -10 9 13 0 -4 0 -18

28 Manja van Schaarenburg 12 13 0 -1 5 13 0 -8 2 13 0 -11 0 -20

29 Harry Wolters 8 13 0 -5 3 13 0 -10 7 13 0 -6 0 -21

30 Joop van Kersbergen 3 13 0 -10 10 13 0 -3 2 13 0 -11 0 -24

voornaam uitslag uitslag uitslag
1e ronde 2e ronde 3e ronde
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*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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Corona in de pen 
 
 
goede dag allemaal.. 
 
tot op heden gaat alles goed hier bij ons. Eric en ik zijn tot nu toe nog gezond en 
hopen dat te blijven.. 
we werken allebei nog steeds, ik werk in de schoonmaak maar wel alleen en op 
panden waar ik weinig of helemaal niet in contact kom met anderen… hierdoor loop 
ik iets minder risico dan mijn man. 
mijn man werkt bij Eurofleur, die helaas hun deuren nog open houden, zoals vele 
winkels. dus vooral mijn man en zijn collega’s lopen daardoor extra risico … 
wij hopen dat de mensen zo veel mogelijk weg blijven bij Eurofleur, zodat ook wij het 
er heel- huids van af brengen, deze crisis …. 
het valt mij moeilijk om niet bij mijn moeder langs te kunnen, die zo als jullie weten 
alleen is sinds een paar jaar… maar mijn moeder (pauline) en ik bellen en appen 
elkaar elke dag en zo komen we de dag wel door… ik breng haar eten en we maken 
op een gepaste afstand een praatje met elkaar, zo helpen we elkaar de crisis door. 
vooral dat ons sociale leven op hold staat is soms best moeilijk, we missen onze 
maandag-avond boulen en de woensdagmiddag erg. 
voor mij valt ook het sporten weg en mijn zwemmen op woensdagavond (i.v.m. mijn 
fibro/reuma), wat voor mij een erg gemis is. 
daarom ben ik blij dat ik nog mag en kan werken in deze moeilijke tijd, voor zo lang 
het duurt. 
mijn man en ik hebben het geluk om samen te zijn, waardoor het  iets makkelijker te 
doorstaan is.. 
we redden het wel en maken het er  het beste van met z’n tweeën.. 
 
                                                                                                  manja v.schaarenburg 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
 
 
 
 
  Gisteren niets gevangen  

  maar vandaag al 4 👍 

  waarschijnlijk 1 vis 2 keer gevangen 😄 
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Hallo alle Amicalers, 
 
Het gaat met mij en mijn gezin goed. 
Ik vermaak mij nog prima met het werk in de tuin en 
klusjes in en rond het huis. 
Ik probeer als het weer het toelaat, om elke dag te 
gaan fietsen. Dan kom je soms mensen van Amicale en de 
Hakhorst tegen, die ook even het huis zijn ontvlucht. Verder 
vermaak ik me met legpuzzels maken, kruiswoordpuzzels 
maken en sudoku-puzzels oplossen. 

En voor nu begint de tijd weer 
voor weidevogels-bescherming. 
Nu doen we dat in groepjes van 
2, normaal met 4 of 5 personen. 
Wij zoeken naar nesten van de kievit en de grutto, 
maar de grutto is hier heel zeldzaam. De nesten die 
wij vinden, markeren we met 2 stokken op ongeveer 

6 meter van het nest, zodat de boer of de loonwerker kan 
zien: daar ligt een nestje met eieren. De stokken moeten zo 
ver weg staan, anders komt de kievit of de grutto niet terug 
op het nest. 
Met dit alles kom ik de tijd goed door. 
 
Ik wens alle Amicalers een goede gezondheid, en hopelijk tot 

gauw. 
 

Groet van Tijmen en Lya  
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
 
Wij hebben allerlei spelletjes uit de kast gehaald. 
RUMMIKUB, TRIOMINOS, SKIPBO EN NOG VERSCHILLENDE SOORTEN 
KAARTSPELLETJES. 
EN NOG DE CRYPTOGRAMMEN UIT DE KRANT. WE KOMEN BIJNA TIJD TE 
KORT. 
Fijn weekend, 

Groetjes Kees en Ada 
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Bij ons gaat het prima, het is even aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. 
Inmiddels hebben wij het nieuwe (bescheiden) levensritme aardig te pakken. 
Wij hebben een lijst met klusjes gemaakt, zoals: tuin en tuinbank opknappen, oude 
foto’s uitzoeken, archief opruimen, computer opschonen, op tijd bewegen / luchten, 
lezen, sociaal belcontact e.d. 
Tip: Merk wel dat een bescheiden dagplanning / doelen positief werkt en dat je daar 
positieve energie van krijgt. 
 
Als er behoefte is aan digitaal e-book-leesvoer, hoor ik 
het graag, ik heb voldoende variatie in mijn bestand 
zitten. Leden moeten wel even het type boek aangeven 
dat ze graag lezen, dan wil ik met alle plezier 
verschillende titelbestanden mailen. 
Hoor wel? 
 
Groet, 
Hans Franck 

 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
 
 
Even bijpraten…….. 
 
Op dinsdag 3 maart zijn wij op vliegvakantie gegaan naar Andalusië – Zuid Spanje.  
De vliegtickets had ik apart geboekt, vanaf Weeze (DL) naar Malaga.  
Wij hadden een heerlijk appartement in Estepona; de ligging van dit mooie Spaanse 
kustplaatsje is tussen Malaga en Gibraltar in de streek Andalusië. Het oude 
vissersplaatsje Estepona staat bekend om zijn authentieke straatjes met veel 
bloemen, winkeltjes,  gezellige terrasjes en een heerlijke lange wandelboulevard 
met een mooi strand. Het weer was prima, zo’n 23°, volop zon met een lekker 
windje. Kortom, alle ingrediënten voor een heerlijke ontspannen zonnige 
voorjaarsvakantie. 
Na de eerste week zagen wij Europa veranderen in een Corona-horror- 
filmscenario. Woensdag 11 maart kregen wij via het nieuws door dat Spanje de 
invoering van de noodtoestand aan het voorbereiden was. In de regio Madrid en de 
omgeving van Barcelona waren uitbraakhaarden van het Coronavirus. 
Donderdagochtend 12 maart hebben wij besloten, door de ontstane situatie, om 
onze vakantie eerder te beëindigen en onze geplande retourvlucht bij Ryanair van 
24 maart om te boeken. Wij hadden gelukkig nog de mogelijkheid om onze vlucht 
om te boeken naar zondagmiddag 15 maart. Door onze snelle beslissing waren er 
nog plaatsen vrij, een halve dag later waren alle vluchten voor de week erop reeds 
volgeboekt! 
Zaterdag/zondag. Met de invoering van de noodtoestand veranderende Spanje in 
een spookland. In twee dagen tijd lege straten, alles dicht (behalve supermarkten en 
apothekers). Onvoorstelbaar, zo bizar om te zien.  
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Zondagochtend reden wij op de snelweg naar het vliegveld van Malaga, zo’n 80 km. 
De weg was totaal verlaten.  
In de hal van het vliegveld was het erg druk: 170 vluchten die dag, allemaal op één 
start- en landingsbaan. Rond vijf uur ‘s middags waren wij weer terug thuis in 
Woudenberg. 
Wij hebben onszelf, direct na onze vakantie, voor 14 dagen extra quarantaine-
beperkingen opgelegd. Je weet niet wat je in de drukte van de mensen op het 
vliegveld e.d. eventueel aan besmetting hebt meegekregen. Gelukkig zijn we nog 
gezond en hebben we de schade kunnen beperken tot een bizar en onwerkelijk 
avontuur. 
 
Allemaal positief, gezond en vitaal blijven, voldoende afstand houden en die 
negatieve corona-praat-programma’s mijden!!!  
De hartelijke zonnige groetjes vanuit het te rustige Woudenberg, 
 
Catrien & Hans Fr. 
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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. Captains: 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 
  
 

 

 

NOTA BENE 
 
De opgave voor de NPC gaat via de captain: 
 
 
Zouden jullie, de captains, aan ons willen laten weten of jullie weer mee willen doen 
met de NPC? Vóór 27 april! 
Mail even naar wedstrijdcommissie@amicaledepetanque.nl 

 

http://www.nlpetanque.nl/
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Hierbij een bericht van de bond: 
 
Nationale Pétanque Competitie (NPC) 
De NPC wordt per direct beëindigd. Er worden geen kampioenen aangewezen. Het 
bondsbestuur acht dit niet passend gelet op de afloop van het seizoen en de situatie 
waarin het land verkeert. Voor promotie/degradatie wordt gekeken naar de huidige 
stand en op basis van deze stand wordt de indeling gemaakt voor het seizoen 2020-
2021. 
Alhoewel de clubs voor een ongekend grote uitdaging staan de komende maanden, 
zullen wij er met vereende krachten alles aan doen toe te werken naar een goede 
start van het nieuwe seizoen! 
De procedure voor het nieuwe seizoen, seizoen 2020-2021, blijft ongewijzigd. De 
verenigingen zijn op de hoogte van de procedure en de belangrijke data zijn op de 
website vermeld. 
 

 

 

 

 

 

Nationale Kampioenschappen 

 
NK Doubletten   11+12 juli   PC Oisterwijk Zwitsers + afvalsysteem 
NK Tripletten   14+15 nov   Maboul  Zwitsers + afvalsysteem 
NK Veteranen/Beloften 22+23 aug.  Ammerzoden Zwitsers + afvalsysteem 
Finaleweekend Masters 19+20 dec   PVN 
 
Wil je hieraan meedoen, meld je dan bij de wedstrijdcommissie. 
 

Kwalificatietoernooien Masters 
 

5 juli   Rijswijk Masters, ABA 
15 augustus   Martini Masters, Près le But 

12   september HPW, Puk 
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Eindstand WoDoCo 2019-2020  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

plaats team nr spelers G W S

1 team 11 Pascale Lhoste+Slimen Ben Ahmed 17 14 120

2 team 10 Koen Verf+Paul Dijkstra 17 14 92

3 team 17 Jan Kuiper+Ton Jetten 17 14 92

4 team 6 Tiny Ham+Edith van der Loo 17 12 50

5 team 14 Will Rademakers+Arnold van der  Loo 17 12 46

6 team 7 Joop de Wilde+Bertus Danen 17 11 26

7 team 15 Lydia Stroebel+Peep Vreeswijk 17 10 31

8 team 20 Carla de Wilde+Joop van Kersbergen 17 10 15

9 team 2 Marian Vreeswijk+Henk Boer 17 9 12

10 team 12 Ans Maes+Frank Maes 17 9 10

11 team 1 Herman Kok+Harry Wolters 17 8 -7

12 team 13 Patrick Hogenes+Tijmen de Kruijff 17 8 -21

13 team 18 Cor vd Heuvel+Harm Klasens 17 6 -45

14 team 4 Elly vd Heuvel+Eliza  de Neef 17 6 -48

15 team 3 Riet Bremer+Max Bremer 17 6 -59

16 team 8 Timo Kraak+Anja Engelbert 17 6 -66

17 team 16 Dolly Wijnbelt+Arie Wijnbelt 17 5 -64

18 team 19 Gré Burgers+Annette Rademakers 17 4 -50

19 team 5 Wil Vendeville+Cees Vendeville 17 4 -51

20 team 9 Fred Schaap+Karel Termaaten 17 2 -83



   
 

32 
 

Gastboulen 
 
Als Corona geen roet in het eten gooit, komt een gezelschap op 31 mei gastboulen. 
  
 

 

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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Leuke voorvallen uit het boule-leven gegrepen 
   
Onbewust meenemen van eigendommen! 
 
In de APropos van maart stond het lezenswaardige artikel van Hans Hijne over de 
kale plekken in de speelhal en de mooie vormen van sommige steentjes.  
Maandag 2 maart speelde ik tijdens de husselavond op nieuwe schoenen. Het liep 
niet zoals het lopen moest, en het spelen ging steeds zwaarder. Onbegrijpelijk want 
normaal speel ik steengoed. Totdat Henk 
Boer opmerkte dat het wel eens aan mijn 
nieuwe schoenen zou kunnen liggen. De 
aangeschafte skechers hebben zolen met 
diepe profielen en daarin kunnen heel wat 
steentjes gaan zitten. Ik dacht dat Henk 
Boer een sterk verhaal ophing, maar thuis 
gekomen deed ik toch maar mijn 
schoenen uit voordat ik de woonkamer 
met parket in liep. En warempel, de 
onderkant van mijn nieuwe schoenen leek 
wel een steenstort. Met een 
schroevendraaier heb ik de steentjes er 
één voor één uitgepeuterd en tot mijn 
verbazing had ik tijdens een avond spelen 
38 gram steentjes verzameld. Nu begrijp  

 
ik ook de kale plekken in de speelhal. En 
kale plekken op de boulebaan kunnen 
meestal onverwachte en slechte 
wendingen aan het spel geven.  Dat wil 
ik niet op mijn geweten hebben. Dus 
woensdag 4 maart speelde ik op mijn 
nieuwe flitsende blauwe sportschoenen 
waar hooguit 1 steentje onder blijft 
plakken.  Maar veel belangrijker is dat ik, 
met Hans en Peep als getuige, een kaal 
plekje in de hal heb volgestort met de 38 
gram steentjes. De kale plek was 
verdwenen en prompt won ik de 
volgende wedstrijd. 
 

Henk Renkers 
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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 en Bauke Bokhorst. 
 

De arbitragecommissie bestaat uit Joop de Wilde en Henk Renkers. 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    Joop de Wilde  Rudolph de Groot   
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanneer kunnen we weer boulen? Wanneer weer genieten van een drankje? 
Wanneer krijgen we eindelijk onze gezelligheid terug? 

 

 
 
 
 

 
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. 
 

APropos blijft gewoon verschijnen! 
 

 

?   

?   

?   

?   

?   

?   

?   

?   

?   
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Verjaardagskalender 
 
 
 

april 
 

4 april Johan van Weert 

12 april Janny Klasens 

18 april Conny van Valkengoed 

18 april Alie Klasens 

24 april Humphrey Demali 

 
mei 

 

1 mei Tony Kaouine 

6 mei Arie van Baalen 

 
 

 
 

Husselleidersrooster 
 
 

?  

?  

?  

?  

?  
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