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Clubblad
28e JAARGANG Nr. 7/8, juli-augustus 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: 2 september (eerder mag ook)
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

Wedstrijdcommissie: Bauke Bokhorst

penningmeester@amicaledepetanque.nl
wedstrijdcommissie@amicaledepetanque.nl

Gebouw en Terrein: Herman Kok
Algemeen bestuurslid:

Bart Berens

Algemeen bestuurslid:

Marian Vreeswijk
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Van de redactie
De laatste APropos voor de vakantie, het juni/augustus-nummer. De redactie heeft aardig wat
gelobbyd om bijdragen los te peuteren. We dachten echt dat het moeilijk zou worden dit nummer
redelijk te vullen. Het tegendeel is waar. Er worden steeds meer leden enthousiast om iets leuks
te schrijven en daarbij ook mooie foto’s te voegen.
Allereerst het prachtige schilderij van Rob. Wat zijn we trots dat zoiets in ons clubblad mag
worden opgenomen. Ook het begeleidend commentaar is meer dan interessant.
Natuurlijk heeft ook onze vaste redactrice Pauline haar bijdrage geleverd. Je hoeft het alleen maar
te vragen en ze gaat nadenken over een meegemaakte ervaring.
In dit nummer zijn ook stukjes van Joop rijkelijk vertegenwoordigd. Van bier tot orchidee, wat een
verscheidenheid.
Het vakantieverslag van Rudolph is afgesloten. We hebben genoten van zijn prachtige reis.
De tien vragen zijn beantwoord door Evert. Wie is zijn opvolger?
Nu de clubactiviteiten weer zijn losgebarsten zijn er genoeg voorvallen die verteld kunnen worden.
Dit keer die rotganzen. Zoiets kan iedereen wel schrijven. Of meld het even bij de redactie als je
wat meemaakt.
We zijn echt blij met zoveel inbreng. Zo eindigen we met een leeswaardige editie en wensen alle
leden een fijne vakantie met misschien wel heel veel ervaringen die later verhaald kunnen worden
in een nieuwe APropos.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
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Wij repareren klokken
Bel voor informatie : 06-22883015
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Van het bestuur

Vanaf 6 juli wordt alles weer anders. Beter, want we mogen weer betrekkelijk
normaal met elkaar omgaan.
Alle regels die tot nu toe golden in deze coronatijd, worden versoepeld
behalve een:
we moeten zo veel mogelijk de anderhalve meter afstand tot anderen in
acht nemen. Als je in een bepaalde situatie even dichter bij een ander
komt, is dat geen bezwaar, als je daarna maar weer op afstand blijft.
We mogen weer binnen boulen als we dat willen.
We mogen weer op naast elkaar liggende banen boulen, zonder vrije baan
ertussen.
We mogen de bar weer gebruiken.
Maar waar moeten we om blijven denken?
Geen handen schudden.
Geen boules, butje, rolmaat, tossmunt van een ander aanraken.
Ieder speelt met zijn/haar eigen butje.
Eén persoon bedient het scorebord, en maakt dit na de partij schoon met
desinfecterende spray of gel.
Eén persoon pakt de werpcirkel op en legt hem neer. Bij het verlaten van de baan
desinfecteert hij/zij de cirkel weer.
Vanaf nu mogen we dus weer de bar gebruiken. Maar denk om de afstand! Wacht
op afstand als iemand aan het bestellen is. Ga op de bankjes in de hal zitten als de
kantine vol is (en dat is ie al gauw als iedereen zich aan de anderhalve meter
houdt).
Kom niet met geld naar de bar: je kunt alleen met pin betalen. Zie de aanwijzingen
voor de barwachten op de volgende bladzijde.
Houd de deuropeningen vrij.
Gebruik de desinfecterende middelen. Denk om de veiligheid voor jezelf en voor
anderen.
Eigenlijk kun je alles samenvatten in:
Neem geen onnodig risico, gebruik je gezonde verstand. Het zou een ramp zijn als
we elkaar infecteerden!
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Beste barwachten
In de vorige APropos van juni heb ik proberen uit te leggen hoe de barwacht om moet gaan met
de binnenkomende gelden. Daar hadden we het invulformuliertje voor de barwacht voor nodig.
DAT FORMULIERTJE GEBRUIKEN WE NIET MEER.
Het is niet meer nodig want vanaf maandag 6 juli gebruiken we een PINAPPARAAT.

Het is een apparaat, een terminal van myPOS, waarmee het
verschuldigde bedrag gepind kan worden met behulp van
elke betaalkaart. Dat kan op drie manieren:
- De makkelijkste en fijnste manier is natuurlijk
contactloos, je houdt de kaart even op het scherm
(NFC-lezer). Dat kan trouwens ook met een
smartphone.
- Onderaan de terminal is een lezer, daarin kan de
kaart geplaatst worden.
- Bovenaan is ook een lezer, daar kan de kaart
doorheen gehaald worden.
Voer in alle gevallen eventueel de pincode in. Wacht op het
bevestigende piepje.
De terminal heeft een rode AAN/UIT-knop. Om de terminal
aan te doen, moet je deze knop wat langer indrukken tot je
een piepje hoort. Er komen wat controles langs tot je bij het
thuisscherm van myPOS komt. Dan kun je beginnen. Druk
op een willekeurige toets (behalve F1 en F2) om naar het
betaalscherm te gaan.
UIT is ook de rode knop wat langer indrukken tot het piepje,
en dan bevestigen met de groene knop.
Als de terminal moet worden opgeladen, kan dat met de
bijgeleverde adapter via de USB-aansluiting. Wees zuinig op
de adapter, er is er maar één.
Betaalscherm:
Kom in het betaalscherm door op een willekeurige toets te drukken (behalve F1 en F2).
Omgaan met het betaalscherm is heel eenvoudig.
- Druk het te betalen bedrag in volgorde van getallen. Dus 1,25 Euro: druk in 1-2-5.
- Bevestig met de groene knop.
- Plaats de kaart zoals boven beschreven.
We geven geen klantenbonnen, druk daarvoor toets 3 in.
Mocht er eventueel een foutje gemaakt zijn, dan kan de laatste betaling geannuleerd worden. Tik
dan op F1, kies ‘Laatste betaling annuleren’ en bevestig met de groene knop.
OPMERKING:
De 10-Euro-kaarten blijven bestaan. Het bedrag van 10 Euro kan gepind worden. Als er een
bedrag moet worden doorgekrast, doet de barwacht dat met een eigen pen.
Veel succes, we hopen op deze manier een bijdrage te leveren aan het Corona-protocol.

Hans Hijne, penningmeester Amicale de Pétanque
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Van de leden
10 Vragen aan …..

1. Wie ben je?
Evert van Urk.
2. Hoe lang ben je al lid van Amicale de
Pétanque?
Sinds feb 2006, na een introductiedag.

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, Marian, Henk B., Evert

3. Wat is voor jou de belangrijkste reden om lid te worden en/of te blijven?
Allereerst vind ik het spelletje leuk .
Ook het contact met andere mensen is voor mij belangrijk.
4. Wat vind je het meest aantrekkelijk aan het spel?
Gezellig en ongedwongen een potje te spelen, waarbij je door het husselen
steeds andere mede- en tegenstanders hebt waardoor je snel iedereen leert
kennen.
5. Hoe vaak
speel/oefen je?
Ik speel alleen op de
maandagavond.
6. Doe je mee met
competities, of zou
je daar graag aan
mee doen?
Ik heb een keer met
Johan van Weert
wodoco gespeeld
maar door zijn
gezondheid en mijn
regelmatige
afwezigheid ben ik daarmee gestopt.
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?
Bardienst en schoonmaakdienst [samen met Ghita] zijn mijn bijdrage als
vrijwilliger voor de club.
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8. Wat mis je nog bij Amicale?
Wel een moeilijke vraag om te beantwoorden.
Het enige antwoord zou wat mij betreft kunnen zijn
meer meer meer meer leden.
9. Welke andere hobby’s heb je nog meer?
Puzzelen is een grote hobby van mij, vooral doorlopers.
Ook klussen vind ik leuk en
ontspannend, wat weer goed
uitkomt voor ons huis in
Frankrijk: daar is altijd wel
wat te klussen.
Ook samen een fietstocht
[met onderweg een picknick]
maken.

10. Zijn er nog andere dingen die jou betreffen, die goed zouden zijn voor de
andere leden om te weten?
Ja, dat denk ik wel [zie punt 8].Laten we met z’n allen proberen het ledental
[ondanks dat vervelende virus] naar een hoger aantal te brengen. Dat is goed
voor het voortbestaan van de club.
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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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Orchideeën in het gras – en wat hebben wespen er mee te maken?
Was het omdat we door de coronacrisis met zijn allen lange tijd niet op het terrein kwamen? Of
was het omdat de groenploeg na een familiefeestje in het weekeinde op maandag wat slingerend
maaide? Wij zullen het nooit weten maar ineens stonden er twee prachtige orchideeën op de rand
van het gras. Gelukkig werden de twee planten door verschillende mensen snel opgemerkt en
werd de groenploeg gevraagd extra aandacht aan deze pareltjes uit de Nederlandse flora te
besteden.
Het gaat om de Brede wespenorchis (Epipactis
helleborine). De laatste jaren is deze orchideeënsoort
bezig aan een stevige opmars in Nederland. Een paar
jaar geleden klapte je in je handen bij het vinden van
een wespenorchis in de berm van de weg. Als je nu
goed oplet, zie je op steeds meer plekken de plant
verschijnen. Twee weken geleden was ik bezig met een
onderzoek naar varens op de Begraafplaats Rusthof.
Van alle varens worden de soortnaam en de
geografische positie van de plant vastgelegd in een
database van de gemeente Amersfoort. Bij dat
onderzoek kwam ik ook een Brede wespenorchis tegen.
Omdat ik toch bezig was, dacht ik: “Laat ik die
orchideeën ook maar even in de database vastleggen”.
Een half uur later had ik 92 planten gevonden. Is
daarmee de Brede wespenorchis gedegradeerd van
een vrij zeldzame plant tot een woekerend onkruid?
Nee, zo is het duidelijk niet.
Het is waar dat de plant steeds talrijker wordt maar
bepaald niet tussen elke stoeptegel groeit. Hij is wel veel algemener dan alle andere
orchideeënsoorten in Nederland. Het is wat men noemt een cultuurvolger. De soort verschijnt op
plekken met enige schaduw in parken, wegbermen, recreatiegebieden en zelfs in onze tuinen. De
toename kan mogelijk verklaard worden door de toenemende neerslag van stikstof.
De bloemetjes zijn niet heel opvallend,
maar net als alle andere orchideeën
wonder- schoon van vorm. De bloemetjes
zijn klein en fijn van vorm en groen aan de
buitenzijde. Doordat de bloemetjes vaak
wat voorover hangen, kijk je tegen de
onopvallende buitenzijde aan. Het loont
zeer de moeite om eens een bloemetje wat
nauwkeuriger te bekijken. Het liefst met
een loep. Dan zie een bloempje met de
typische bouw van een orchidee met
mooie blauwe kleuren. De naam
“wespenorchis” dankt de plant aan het feit
dat de bestuiving vaak gebeurt door
wespen die van de zoete nectar komen
snoepen. De wespenorchis bloeit van eind
juli tot eind augustus.
Omdat de wespenorchis zich ook verspreid via het wortelstelsel, is de kans groot dat de plant
volgend jaar opnieuw in ons gras verschijnt.
De foto’s zijn gemaakt door Aad van Diemen, eindredacteur van “Stadsplanten – de urbane flora
van Nederland”. Op deze site lever ik zelf ook regelmatig bijdragen over de flora van Amersfoort
en omgeving. Zie https://www.stadsplanten.nl/
Joop de Wilde
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Twee keer geknakt
Het grasveldje achterin bij de schuur is een veel-gekoesterde plek bij onze leden. Vooral op
woensdagmiddag, als de temperatuur veel te hoog is om op de open banen te spelen, zoekt
iedereen zijn toevlucht tot de banen die in de schaduw staan van de bomen van dat grasveldje.
Onlangs werd ik er door Joop op gewezen dat ik eens moest kijken naar de rand van het
grasveldje, waar een paar stengels van een heuse orchidee moeite deden om tot bloei te komen.
Dat zou een mooi onderwerp zijn voor de
APropos, aldus Joop, en hij maande mij al
vast een foto te nemen. Dat deed ik niet. Wel
nam ik me voor de plant goed in de gaten te
houden. Immers, een orchidee in bloei zou
een nog veel mooier plaatje opleveren. Dat
vertelde ik Joop ook en hij vertrouwde mij toe
dat hij wel meer prachtige foto’s had van
deze soort en hij begon me te vertellen over
de schoonheid van deze orchidee. Duidelijk
was voor mij dat Joop degene was die het
stukje het beste kon schrijven in ons
clubblad. En dat heeft hij gedaan, elders in
dit blad kun je zijn bijdrage vinden begeleid
met een paar prachtige foto’s.
Voordat Joop die belofte had gedaan voelde
ik mij verantwoordelijk voor de orchidee in
wording op ons grasveldje. Elke maandag en
woensdag, dat ik er was, ging ik kijken of het
al een mooi plaatje waard was. Dat viel op
en soms hoorde ik mensen zeggen: ‘daar
gaat mister orchidee weer, hoor’. Cees van
de maaiploeg had het ook door en vertelde
mij dat de dag daarop het veldje gemaaid
moest worden, er aan kwam. Je begrijpt dat
ik een hevig pleidooi hield om ‘mijn’ orchidee te sparen en daartoe was hij bereid. ‘We maaien er
wel omheen!’
De volgende woensdag ging ik natuurlijk kijken hoe het plantje ervan afgekomen was. Je kon
goed zien dat er omheen gemaaid was, het gras was een klein perkje hoger rondom.
Maar de Orchidee had het maaigeweld toch niet overleefd. Het waren twee stengeltjes en één
ervan was duidelijk geknakt, onderaan, waar hij ooit vol goede moed was begonnen iets moois te
worden. Ik voelde me teleurgesteld en zelfs verdrietig. Cees had echt moeite gedaan, zo vertelde
hij, en had tot nu toe zeker niet iets van dit ongeval gemerkt. Fred, ook van de maaigroep, zag dat
ik terneergeslagen was en probeerde me te troosten. Aan de andere kant van het veld stonden
nog veel meer van deze plantjes, vertelde hij, en op mijn vraag of die er nu nog stonden
antwoordde hij: ‘Nee, dat niet, we hebben ze allemaal weggemaaid, we wisten toen nog niet dat jij
dat zo belangrijk vond!!!???’.
Hans Hijne
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Aspergetijd
We zitten nu midden in de
komkommertijd, maar achter ons
ligt de aspergetijd. De aspergetijd
loopt van midden april tot en met
24 juni.
Voor wie van asperges houdt: ze
waren heerlijk dit jaar; lekker zoet
en sappig. Ik heb ervan genoten!
Vanwaar mijn belangstelling voor
asperges? Nou, dat zal ik
vertellen.

De verliefde asperge
Ik lag met jou in hetzelfde bed
We sliepen wel rechtop
Jij stak er net wat bovenuit
Vandaar jouw blauwe kop

Jarenlang hebben Coen en ik
deel uitgemaakt van het
Aspergenootschap. Wat is dat nu
weer? Nou, wij gingen ieder jaar
in de aspergetijd met de caravan
naar een streek waar asperges
groeiden en daar kampeerden
we dan een week, met nog zes
andere stellen; vrienden van ons
en vrienden van die vrienden, en
dan aten we natuurlijk asperges,
vaak zo van het veld. In Heeswijk
Dinther in Brabant, bijvoorbeeld,
stonden we pal naast het veld
waar de asperges gestoken
werden.

Ik was stapel op jouw lange lijf
Dat mag je nu best weten
Ik vond jou echt een reuze vrouw
Gewoon om op te eten
Laatst droomde ik de hele nacht
Aan een stuk door van jou
Jij werd mijn bruid, mooi wit
Omdat ik van sleepasperges hou
Plots werd mijn droom bruut verstoord
ik bloedde aan mijn kuiten
Wij werden allebei vermoord
Door zo’n hovenier van buiten
Wij werden in een kist gelegd
En spoedig daarna gewassen
Mijn rug was krom de jouwe recht
Jij was dus eerste klasse

Iedere dag kwamen we bij elkaar
rond ‘Blookertijd’, om een uur of
vijf ’s middags, en eenmaal in die
week aten we met ons allen:
hoofdgerecht asperges.

Wat wreed toch van zo’n hovenier
Ons zo uiteen te rukken
Ik heb jou daarna nooit meer gezien
Want ik lag bij de stukken

Tijdens zo’n gezamenlijke
maaltijd werd er ook een verhaal
verteld of voorgelezen (Coen
deed dit altijd met veel plezier)
en ook kwam iemand eens met
een gedicht dat ik heb opgezocht
om het bij dit stukje weer te
geven.

Weet je wat ik hier het gekke vind
Het is eigenlijk heel stom
Terwijl ons leven als asperges in de grond
begint
Is dat bij de mens net andersom

Pauline
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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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Wil je nog een gratis biertje?
Er waren jaren dat bier by far mijn meest favoriete
drankje was. Niet dat ik ’s morgens bij het uit bed
stappen al een biertje pakte. Nee, gelukkig was ik er
absoluut niet aan verslaafd. Maar bij het eten, op
feestjes of ’s avonds voor het slapen gaan smaakte een
biertje uitstekend. De laatste jaren moet ik in verband
met suiker voorzichtiger zijn en beperk ik mij tot af en
toe een biertje in het weekeinde.
Als je een biertje lekker vindt, zal het niemand verbazen
dat je met een begerige blik kijkt naar een nog niet
aangesloten vat bier van 20 liter dat nog in de opslag
staat. De kantine is door het coronavirus gesloten en
drankjes en etenswaren die tegen de uiterste datum
lopen, moeten worden opgemaakt. Samen opmaken op
een clubavond. Eerst maar eens even bellen met
Heineken en vragen hoe het staat met de uiterste
datum van het vat dat jou zo verleidelijk aankijkt. Binnen
EEN minuut is er duidelijkheid. Het vat is ver over de
datum en kan echt niet meer geconsumeerd worden.
Alle dromen van gratis, heerlijk, helder Heineken voor
alle clubleden vervliegen als donderslag bij heldere
hemel. Er is maar EEN oplossing: “Door de gootsteen
spoelen”.
Kun je je voorstellen dat je met tranen in je ogen 20 liter bier door het putje staat te smijten? De
verleiding is groot, maar de fabrikant heeft je echt overtuigd dat het beter is er niet stiekem van te
proeven. Niet dat je er dood aan gaat, maar het smaakt
absoluut niet en kan toch voor enig ongemak zorgen.
Dan maar beginnen aan de eerste kan. De kan heeft
een inhoud van EEN liter. Maar ja, je vult hem niet
iedere keer tot aan de rand, dus ben je pas na 30
kannen klaar.
Pfffff en zijn leukere klusjes.
Joop de Wilde
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Het is me wat, die corona
Een kreet van ons bestuur medio juni. We mogen dan al weer een paar weken lekker boulen;
weliswaar met inachtneming van de nodige regels, maar we kunnen elkaar weer ontmoeten en
heerlijk ontspannen spelen.
Ikzelf ervaar veel spanning rond het hele corona-gebeuren, bijvoorbeeld als ik boodschappen ga
doen, met de hond loop en mensen ontmoet, door het winkelcentrum ga.
Altijd alert zijn; niemand aanraken enz.
Maar als ik maandagavond en
woensdagmiddag op de club ben, heb ik daar
geen last van. Er hangt gewoon een goede
sfeer. Iedereen houdt zich aan de regels….
nou ja, het kan natuurlijk wel eens gebeuren
dat je iets te dicht bij elkaar staat, of een bal
opraapt die niet van jou is (omdat de ballen
zoveel op elkaar lijken); maar je kunt vrijer
ademen en lekker ontspannen.
Nou binnenkort de kantine nog open …. Wat
willen we nog meer!
Pauline Bisschops
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Reisverslag Mauritius
(Vervolg)
Grand Baie: Veranda hotel (2-3 t/m 5-3)

Vanaf de camping in het zuidoosten vertrokken we vervolgens naar een veel luxer hotel. Dit hotel
was helemaal te gek, met mooie zwembaden erbij, een mooie zwemmogelijkheid in zee en een
overheerlijk restaurant. De dag van aankomst hebben we dus relaxed bij het zwembad gelegen en
genoten van een hapje en een drankje. We hadden ontdekt dat dit hotel een eigen catamaran
heeft die ze aan hun gasten verhuren. Daar hebben we ook gelijk maar voor geboekt.
De tweede dag zijn we dus met de catamaran
een dag gaan varen. We zijn daarbij
uitgekomen bij een klein eilandje waar we de
uitgebreide mogelijkheid kregen om te
snorkelen. We hebben daar erg mooie en ook
veel tropische vissen gezien. Het was net
alsof je naar een aquarium keek, maar dan
zwom je tussen die vissen. Ook dit was weer
een enorme belevenis. We hebben we daar
ook een groot mangrovebos gezien. Dat
kenden we alleen maar uit documentaires op
TV. Aan boord van de catamaran hebben we
vervolgens een heerlijke BBQ met
elkaar gehad. Al met al een groot
succes dus.
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De derde dag hebben we gebruikt om naar de Tamarinde-watervallen in de Black River te gaan.
Dit is een serie van 7 watervallen die normaal gesproken te bereiken zijn, met een gids, maar het
had helaas geregend zodat het onverantwoord was om ze allemaal te doen.
Ondanks de modder en de
steile helling hadden we toch
besloten de eerste (en
grootste) wel te gaan bekijken.
Dat was een hele
onderneming. In de broeierige
hitte (gevoelstemperatuur 37
graden) gingen we voor een
deel lopend met van struik tot
struik goed vasthouden, maar
zeker ook voor een deel
glijdend naar beneden toe.
Gelukkig zijn wij ervaren in dit
soort wandelingen en hadden
we goede bergschoenen
daarvoor aangetrokken Er
waren anderen die op slippers
en op gewone sportschoenen
(maar wel met een gids) waren
gaan lopen. Die hebben wel
wat hachelijke situaties
meegemaakt.
Onderaan bij de waterval aangekomen bleek dat
we daar ook achterlangs konden lopen. Dat
maakte het wel tot een mooi schouwspel.
Gaandeweg zagen we echter weer donkere
wolken aankomen. Niet al te lang beneden
gezeten dus en snel weer omhoog.

Op de terugweg zijn we nog gestopt bij een Tamil-tempel. Wat verschrikkelijk gaaf was dat zeg!
Zo mooi en met zo veel kleuren. Erg indrukwekkend om dat eens in het echt te zien.
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Op de vierde dag hebben we gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met de glasbodemboot
van het hotel een tocht te maken over de koraalriffen en te kijken naar grote tropische vissen. Het
was verrassend dat het hotel een dergelijke boot had en dat die trouwens gratis gereserveerd kon
worden. We zijn een hele dag op pad geweest en hebben nog nooit zoveel verschillende kleuren
koraal bij elkaar gezien (zelfs niet op TV). Van relatief eenvoudig crème-kleurig tot mooi
donkerblauw, rood, geel, bedenk het maar. Het was er allemaal wel. Het een nog groter en mooier
dan het ander. Helaas moesten we ook vaststellen dat er heel veel koraal dood was of dood ging.
Het moet in het verleden nog vele malen mooier zijn geweest dan nu.

Na de glasbodemboottocht zijn we
doorgegaan naar de volgende locatie.

Black river: Lakaz Chamarel (6-3 t/m 9-3)
Dit was veruit de meest luxe overnachtingsplek die we hadden. We hadden daar een erg fraaie
lodge met privé-zwembad en een waanzinnig mooie omgeving. Het park waarin deze lodge stond,
was nog relatief nieuw en dat was duidelijk te zien. De natuur was ook hier adembenemend, en
bloemen en planten in kleuren, zo indrukwekkend! Het enige nadeel was hier dat we helaas heel
wat regen gehad hebben. We hebben dus niet alles kunnen doen wat er op het programma stond.
De dag van aankomst hebben we niets kunnen doen vanwege de vele regen die viel. Maar het
moet gezegd dat het in en om onze lodge best uit te houden viel.
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Voor de tweede dag hadden we een wederom een tocht met een boot geboekt, maar nu was het
ochtendgedeelte om te zwemmen met dolfijnen en wat te snorkelen, en in de middag zouden we
gaan kijken of we walvissen konden ontdekken.

Omdat we erg vroeg waren (de boot vertrok om 7.00 uur), hadden we geluk dat we als eerste bij
een grote groep dolfijnen aankwamen. Het waren er ruim meer dan vijftig. Per koppel mochten er
mensen het water in om met ze te zwemmen. Het was leuk om ze langs en onder je te zien
zwemmen. Ook het koraalrif waar we vervolgens mochten snorkelen, was weer erg fraai. José kon
daar geen genoeg van krijgen.
Daarna zijn we
doorgevaren om te
zien om er nog
walvissen waren,
maar dat zat helaas
niet mee. We hebben
ze niet kunnen
ontdekken.
Uiteindelijk werd de
wind steeds harder en
daardoor de zee
steeds ruwer, zodat
we maar weer terug
zijn gegaan. Op nog
geen 10 meter van
het strand brak er echter een tropische regenbui los waardoor we in recordtempo drijfnat waren.
We weten nu ook wat het is om een dergelijke bui mee te maken. Toen we weer op het park
aankwamen, moesten we met een karretje naar onze lodge gebracht worden omdat alles blank
stond en omdat er ruige stromen over de paden liepen.
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Het Seven
Colored Earth
Geopark stond
voor de derde
dag op het
programma. Dit
is een wereldwijd
bekend
fenomeen
waarbij er een
relatief klein
gebied ligt
omgeven door
oerwoud,
bestaande uit
versteende
zandduinen in
diverse kleuren.
Vooral als de zon
er op scheen,
was dat een
geweldig gezicht.
Omdat het die
middag weer begon te regenen, konden we niet één van de vele wandeltochten in Black River
Gorges National Park maken. Erg jammer, want dat is misschien wel het mooiste gedeelte van
Mauritius aan land.
De dag van vertrek zijn
we nog wel langs dat
Black River Gorges
National Park gereden
en daar pas zagen we
langs de weg een aapje
lopen. Iets verderop
zagen we er nog twee in
bomen zitten. Dus
uiteindelijk hebben we ze
wel gezien, maar minder
dan de bedoeling was.
Iets verderop zagen we
nog een bordje voor de
Chamarel-waterval. Dus
ook daar nog maar even
gestopt. Ook die was erg
indrukwekkend. Het
water valt hier maar liefst
83 meter naar beneden
en mede door de vele
regenval van de laatste paar dagen was dat ook extreem veel. Blij dat we die nog even
meegepakt hebben.
Daarna zijn we weer doorgereden en was onze rondreis helaas weer afgelopen. We hopen dat
jullie weer een beetje mee hebben beleefd wat wij hebben meegemaakt.
Groeten van Rudolph
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Rob van der Horst – “Lange Jan” – juni 2020
De bekende Onze Lieve Vrouwetoren van Amersfoort

Het laatgotische bouwwerk is 98,33 meter hoog (gemeten tot aan de haan) en reikt hoog boven
de binnenstad uit. Het is daarmee een van de meest in het oog springende monumenten in de
stad en is op twee na de hoogste kerktoren in Nederland. De toren heeft de bijnaam "Lange Jan".
Oorspronkelijk hoorde de toren bij een in de 18e eeuw verdwenen kerk. De officiële gegevens van
de bouw gingen verloren in 1579 toen de protestanten tijdens de reformatie en de beeldenstorm
grote delen van het archiefmateriaal vernietigden. De protestanten namen de toren, die toen nog
verbonden was met een kerk, over van de katholieken.
Na de overname door de protestanten werd de kerk ook voor andere doelen gebruikt. Bijvoorbeeld
als opslagplaats voor buskruit en als laboratorium waar granaten werden gevuld. Door
onvoorzichtigheid van een medewerker van het laboratorium ontplofte de kerk in 1787. Daarbij
vielen zeventien doden. De kerk raakte bij de explosie zwaar beschadigd en in 1806 werd
besloten om de ruïne af te breken. Na opgravingen en herinrichting van het Lieve Vrouwekerkhof
in 1986 is de omtrek van de kerk in het plaveisel aangegeven. In 1804 is bovendien de spits van
de toren verbrand (niet voor het eerst; ook in 1651 is dat al eens gebeurd), waarna ze in
gewijzigde vorm werd hersteld. De toren is meermalen gerestaureerd, de laatste keren in 1912–
1932, 1965–1970 en 1993–1996. De toren is het kadastraal middelpunt van Nederland.
Ik heb de Jange Jan twee keer helemaal beklommen en ook het klokkenluidersgilde alsmede een
beiaardier aan het werk gezien...
Deze toren stond al meer dan 20 jaar op mijn lijstje van te schilderen Amersfoortse stadstaferelen,
maar ik moest echt de nodige moed verzamelen om het project aan te vatten. Dat ik het nu toch
heb volbracht en dat ook nog in zo’n fors formaat (122x61 cm), heeft alles te maken met het
enthousiasme en de bewondering van mijn nieuwe buurman die drie grote schilderijen van
Amersfoort van me heeft gekocht. Eigenlijk was ik met het grote werk gestopt.
Het schilderij is gemaakt met de Bollebrug (bij het stadhuis aan de Zuidsingel) als uitzichtspunt. Ik
heb gekozen voor een tijdstip in de vroege avond, toen de zon net de toren aan die kant begon te
beschijnen en door het late tijdstip diepe schaduwen wierp over de singel en de toren zelf,
hetgeen mooie contrasten oplevert. Daarbij komt dan nog een interessante wolkenlucht i.p.v. de
strak-blauwe lucht die ik toen aantrof. Aan de volgende brug hangt het nummerbord van onze
auto met pal daarboven de chillende schilder en zijn echtgenote! Linksvoor een wit bord met de
tekst:
“Lange Jan Amersfoort, RVDH ME PINXIT juni 2020”
gelardeerd met een paar ballonnetjes, waarvan er drie slordig waren bevestigd en die dus het
luchtruim kiezen.

Rob
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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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Leuke voorvallen uit het boule-leven gegrepen
Op maandagavonden zit het weer wel mee, zeg. Wat een prachtige boule-feesten maken we mee.
En soms gebeurt er ook nog eens iets bijzonders.
Zo wilde het voorkomen dat ook de ganzen bij de vijver die avond eens uitbundig wilden doen.
Met veel gesnater en gekwater vloog een handjevol van die vogels precies over ons boule-terrein.
Ik weet niet wat voor soort ganzen het waren, je hebt er zoveel: grauwe ganzen, dwergganzen,
brandganzen, kolganzen, nijlganzen, roodhalsganzen, soepganzen, sneeuwganzen,
taigarietganzen, toendrarietganzen, Indische ganzen. Te veel om op te noemen. Het is dus
moeilijk een keus te maken of je moet een kenner zijn. Dat ben ik niet, maar deze ganzen lieten
wel indruk achter. Want niet alleen het geluid was oorverdovend maar ook,
en dat was erger, lieten ze een en ander vallen. Dat wil je niet op je hoofd
krijgen. En als het op andermans hoofd terechtkomt, kan dat ook aardig
choqueren.
Een plotselinge kreet liet iedereen op het veld stoppen met boulen en
zwijgend kijken naar een plaats des onheils. Een gans had wat laten vallen
en Manja zag het gebeuren. Haar kreet en blik gingen richting Joop, ze
zag dat het afgescheidene hem maar net op het nippertje miste!
Joop had het zelf niet eens in de gaten en keek verbaasd naar
de schreeuwerd. Hij begreep niet dat iemand zoveel heisa kon
maken om zoiets futiels. Maar Manja wees vlak naast zijn
schoenen en inderdaad, je kon iets bruins zien als je goed keek,
dat leek op wat zij bedoelde:
………rotganzen!!

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
De Eéndagsbloem
We zitten midden in het tuinseizoen; iedereen die een tuin heeft
weet dat er iedere dag wel iets gedaan moet worden. Het is:
ervan genieten, maar ook er heel goed voor zorgen.
Ik weet nog, dat ik altijd dacht toen we nog regelmatig zes
weken naar Frankrijk gingen, begin juni: oh, nu is de tuin op z’n
mooist; jammer eigenlijk om weg te gaan.
Je kunt je ook lekker uitleven in de tuin; als je je even niet zo
goed voelt, lekker met schop en hark aan de gang gaan. Nou,
dat deed ik afgelopen zaterdagvond even. Wat is namelijk het
geval. Ik heb de Eéndagsbloem in de kleuren blauw en wit. Erg
mooi, maar het is nogal een woekerplant. Overal komen ze
tevoorschijn en in mijn voortuin werden o.a. de Rudbeckia en
een Hortensia weggedrukt door de Eéndagsbloem. Dus, ik
dacht: daar moet wat aan gebeuren. Het is avond; de bloemen
hebben zich gesloten en ik spit een flinke pol uit de grond, die ik
in mijn afvalcontainer gooi.
De volgende ochtend maak ik de klep van de container open om
weer iets weg te gooien en wat zie ik ……. allemaal mooie witte
bloemetjes kijken mij stralend, maar ook een beetje bestraffend
aan. Wat heb ik gedaan?? Zomaar mooie bloeiende bloemen gedumpt….
Ik haal dus mijn schaar en maak een mooie bos klaar voor in de vaas; dan voel ik me in elk geval
wat minder schuldig en kan ik er zeker nog een week van genieten.
Pauline
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Van de wedstrijdcommissie
Voorlopige indeling NPC seizoen 2020-2021
De voorlopige poule-indelingen en voorlopige speelschema’s voor het NPC seizoen 2020-2021
zijn inmiddels bekend.
In verband met het Corona virus is nog steeds onduidelijk of en in welke vorm de NPC 2020 -2021
gespeeld wordt. Op dit moment worden er verschillende scenario’s uitgewerkt en getoetst.
De voorlopige indeling ziet er als volgt uit:

19 sept
3 okt
17 okt
31 okt
7 nov
21 nov
12 dec
9 jan
23 jan
6 feb
20 feb
6 maart
20 maart
10 april

Poule 4008
Amicale 1
Het Zwijntje
Almere
Les Cailloux
Boulamis
Randenbroek 2
Randenbroek 3
De Gooiers
Het Zwijntje
Almere
Les Cailloux
Boulamis
Randenbroek 2
Randenbroek 3
De Gooiers

thuis
uit
uit
uit
thuis
thuis
thuis
uit
thuis
thuis
thuis
uit
uit
uit

19 sept
3 okt
17 okt
31 okt
7 nov
21 nov
12 dec
9 jan
23 jan
6 feb
20 feb
6 maart
20 maart
10 april

Poule 6015
Amicale 2
Cercle
Gemshoorn
Les Cailloux 8
Kampong
PVN
De Hakhorst
Les Cailloux 7
Cercle
Gemshoorn
Les Cailloux 8
kampong
PVN
De Hakhorst
Les Cailloux 7

thuis
uit
uit
uit
thuis
thuis
thuis
uit
thuis
thuis
thuis
uit
uit
uit

Let op: de indeling is dus nog voorlopig. De definitieve indeling wordt uiterlijk 7 augustus 2020
gepubliceerd. Wij zullen deze dan zo snel mogelijk met de betrokken teamcaptains delen.

De wedstrijdcommissie
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WDC (winter doublette competitie) 2020 – 2021
Met de winter in het vooruitzicht zijn wij als wedstrijdcommissie alweer begonnen met de
voorbereidingen voor de WDC 2020-2021.
Voor de mensen die de WDC nog niet kennen, zullen we nog even kort uitleggen wat de WDC is.
Deze competitie wordt gespeeld op de donderdagavond en wordt georganiseerd door district
midden.
Er wordt gespeeld in vaste doublettes en het aantal speelavonden is circa 10 avonden, verdeeld
over de maanden oktober tot en met maart. (Gelet op het coronavirus bestaat de kans dat het dit
jaar een andere opzet kent, maar dat is bij ons nog niet bekend.)
Er wordt gespeeld in verschillende klassen en op verschillende locaties in het district midden. Elke
avond start om 19.30 uur en er worden 3 wedstrijden gespeeld (bij kleinere poules kunnen er
minder wedstrijden per avond gespeeld worden).
Wij hebben als wedstrijdcommissie contact gehad met district midden om na te gaan of er al meer
bekend is over al of niet doorgaan van de WDC. Wij hebben bericht gekregen dat naar
verwachting begin augustus hier meer over bekend wordt.
Ook de datums waarop gespeeld wordt, zijn nu nog niet bekend.
In verband met het feit dat dit midden in de vakantieperiode valt, willen wij graag nu al een
inventarisatie maken van de teams die mee willen doen.
Wij vragen het iedereen, zowel bestaande teams als eventuele nieuw te vormen teams, per mail
aan ons door te geven als jullie mee willen doen aan de WDC.
Onderstaand als geheugensteuntje de teams die afgelopen jaar hieraan mee hebben gedaan.
Rudolph en Bauke
Joop en Slimen
Herman en Henk R
Hans H en Henk B
Adres om op te geven: wedstrijdcommissie@amicaledepetanque.nl
Zodra wij meer weten zullen wij jullie hierover berichten.

De wedstrijdcommissie
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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

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
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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.
bestuur@amicaledepetanque.nl
info@amicaledepetanque.nl

Catering:
Algemene zaken:
WWWebsite

http://www.AmicaleDePetanque.nl

Websitebeheer: websitebeheerder@amicaledepetanque.nl
De website wordt beheerd door Elserieke Berens.

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
Bart Berens
Marian Vreeswijk
Bauke Bokhorst
Rudolph de Groot

Henk Renkers
Elserieke Berens
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
Woensdag 1 juli

clubmiddag

Chris & Ursula

Maandag 6 juli

clubavond

Carla

Woensdag 8 juli

clubmiddag

Fred & Egbert

Maandag 13 juli

clubavond

Slimen

Woensdag 15 juli

clubmiddag

Piet & Hans dS

Eurotoernooi

Carla & Herman

Maandag 20 juli

clubavond

Pauline

Woensdag 22 juli

clubmiddag

Tijmen & Gerrit

Maandag 27 juli

clubavond

Arno

Woensdag 29 juli

clubmiddag

Rob & Henk

Maandag 3 augustus

clubavond

Gerrit

Woensdag 5 augustus

clubmiddag

Elly & Hans Fr

Maandag 10 augustus

clubavond

Evert

Woensdag 12 augustus

clubmiddag

Peep & Marian

Maandag 17 augustus

clubavond

Joyce

Woensdag 19 augustus

clubmiddag

Kees & Ada

Maandag 24 augustus

clubavond

Tijmen

Woensdag 26 augustus

clubmiddag

Chris & Ursula

Maandag 31 augustus

clubavond

Carla

???

Bovenstaand rooster is pas geldig als we weer normaal kunnen boulen.

Voor belangstellenden
Pétanque Vereniging Gouda organiseert het 11e Open Gouds Kampioenschap op zaterdag 1
augustus. Aanmelden via www.goudapetanque.nl

Sluitingsdata inleveren van kopij in 2020
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
juli
24 juli Hans Franck
24 juli Paul Heupink
25 juli Jan Petit

augustus
1 augustus
13 augustus
14 augustus
14 augustus
23 augustus
26 augustus

Gerrit den Besten
Anoesjka Vendeville
Mario de Beer
Piet Hendriks
Bart Berens
Kees van der Molen

Husselleidersrooster
6 juli Carla de Wilde
13 juli Fred Schaap
20 juli Gerrit den Besten
27 juli Herman Kok
3 augustus Karel Termaaten
10 augustus Peep Vreeswijk
17 augustus Carla de Wilde
24 augustus Fred Schaap
31 augustus Gerrit den Besten
7 september Herman Kok
Als alles weer gewoon is, kunnen we ook weer gewoon gaan husselen op maandagavond.
Misschien binnenkort.
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