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

Datum inleveren kopij: 30 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
Het nieuwe seizoen kan beginnen. Na een prachtige zomer staan we te popelen om Coronaproof
de nieuwe activiteiten aan te gaan.
Ook de APropos staat vol met enthousiaste bijdragen van veel leden. Het eerste vakantieverhaal
is al opgenomen. Zullen er meer volgen?
Henk heeft deze keer de 10 vragen ingevuld, we weten zo weer wat meer van een van onze
leden.
Een prachtig schilderij van Rob, die onverschrokken foto’s neemt in de nabijheid van hun dorst
lessende olifanten.
Binnen onze vereniging heeft een heuse tweekamp plaatsgevonden. Voor als je het gemist hebt,
hierbij het verslag.
Chris laat zijn licht schijnen over een paar boeken uit onze bibliotheek. Er staat veel moois in om
te lezen.
De gemeente geeft een waarschuwing af om toch vooral binnen onze vereniging de regels rond
Corona te respecteren.
En om af te sluiten geeft Ami Cale alvast aan dat we moeten gaan nadenken over een aanstaand
feestje.
Al met al een zeer leesbaar september-exemplaar, met dank aan allen die moeite hebben gedaan
om er iets leuks van te maken.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
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Wij repareren klokken
Bel voor informatie : 06-22883015
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Van het bestuur
September alweer, het lijkt of de zomer erop zit. En wat voor zomer! Vooral de langdurige hitte
zullen we niet gauw vergeten. Maar het boulen ging gewoon door en zo zie je hoezeer wij ons als
Amicalers met elkaar verbonden voelen.
Dankzij onze maatregelen en de over het algemeen gedisciplineerde houding van de leden zijn
we de moeilijke corona-tijd tot nu toe goed doorgekomen. En dat terwijl we qua leeftijd voor het
grootste deel in de gevarenzone zitten. Laten we zo voorzichtig blijven, dan moet het goed blijven
gaan.
Het aantal leden vertoont een lichte stijging. Daar zijn we blij mee, want we zijn een kleine
vereniging. Maar we zijn vooral ook blij dat mensen die willen gaan boulen, de sfeer bij Amicale
weten te waarderen. Hopelijk zet deze ontwikkeling door.
Eind augustus is het bouwkamp weer op ‘onze’ parkeerplaats gehouden. Er zijn ook activiteiten bij
de omringende verenigingen geweest, en Amicale heeft het verzoek gekregen daaraan mee te
doen. Na goed overleg hebben we besloten ervan af te zien: we zouden zo veel kinderen ‘over de
vloer’ krijgen en zo veel boules en butjes zo vaak moeten ontsmetten, dat het niet haalbaar was.
Onze verantwoordelijkheid voor de virus-veiligheid was te groot.
De NJBB en het district-Midden hebben hun gebruikelijke competities weer gewoon gepland voor
het komende winterseizoen. Verschillende teams hebben zich hiervoor opgegeven, maar tot nu
toe is nog onduidelijk of alles wel normaal door kan gaan. De anderhalve-meter-regel veroorzaakt
dat een heleboel locaties niet geschikt zijn om veel spelers tegelijk toe te laten. Ook de onze niet.
We weten niet hoe het zal gaan.
Wat wel doorgaat, is een uitbreiding van de contacten met de Hakhorst. We spelen al jaren samen
de Wodoco, en we onderzoeken of we ook andere onderlinge competities en toernooien kunnen
organiseren. Omdat dit over slechts twee locaties gaat, is het makkelijker hier een vorm voor te
vinden. Als we tot concrete plannen komen, geven we die natuurlijk meteen aan jullie door.
Overigens, de wedstrijdleiding heeft voor de komende winter de Wodoco moeten afgelasten!
Intussen blijven we vanzelfsprekend Amicale, met alle gezelligheid die we met zijn allen maken.
Zo gaan we door.
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Post van de gemeente
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Van de leden
10 Vragen aan …..

1. Wie ben je?
Ik ben Henk Renkers, al mijn hele leven woonachtig
in het mooie Amersfoort. Sinds een jaar of 15 woon ik
de vinex-wijk Vathorst, in het gedeelte de Laak, met
veel water. Het is nu heerlijk om bootjes voorbij te
zien komen, suppers en kinderen die voor de deur
kunnen zwemmen.

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,
Henk R.

2. Hoe lang ben je al lid van Amicale de Pétanque?
Ik denk inmiddels al een jaar of 10. Ik speelde tijdens de
vakanties met familie het spelletje. Daarna nog wel eens in
Amersfoort bij het Belgenmonument, maar daar werd het spel
regelmatig besprenkeld met rosé, gevolgd door uit eten.
3. Wat is voor jou de belangrijkste reden om lid te worden
en/of te blijven?
Het fijne vakantiegevoel meenemen. Ik wist niet dat mijn zwager
Herman Kok lid was, maar hij haalde me een keer over om mee
te gaan en daarna was ik verkocht.
4. Wat vind je het meest aantrekkelijk aan het spel?
Dat pieken maar vooral dalen mijn spel kenmerken. Ik kan soms een aardig partijtje
meespelen, maar helaas word ik dan weer op een pijnlijke wijze geconfronteerd met mijn
slecht gegooide boules. Kortom, het spel biedt mij vele verrassingen maar ook veel
spelvreugde. Dat is voor mij heel belangrijk. Ik hoop uiteraard wel in de toekomst op
tactisch en technisch vlak mezelf te verbeteren.
Op de clubmiddag en clubavond vind ik het leuk om de but uit te werpen over bijvoorbeeld
de bank op het andere speelveld.
5. Hoe vaak speel/oefen je?
Ik probeer elke maandag aanwezig te zijn; dat lukt meestal wel als je pensionado bent. Op
de woensdag is het wat moeilijker.
6. Doe je mee met competities, of zou je daar graag aan mee doen?
Ik speel met Herman de doublettewintercompetitie op donderdag. Afgelopen jaar met
redelijk succes, met soms zicht op promotie. Zover is het gelukkig niet gekomen, de eerste
klasse geeft ons voldoende uitdaging en competitie, de hoofdklasse is echt te hoog
gegrepen. Bovendien zou het voor Herman helemaal vervelend zijn , omdat we onderling de
afspraak hebben gemaakt dat verlies op zijn conto wordt geschreven en winst op mijn
conto.
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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 heb enkele keren per jaar barwacht op de woensdag,
en ook enkele keren schoonmaak. Eigenlijk peanuts.
Ik zit ook in de PR-commissie; tot nu toe weinig resultaat
geboekt om de vereniging in bredere kring bekendheid te
geven.
8. Wat mis je nog bij Amicale?
We zijn een kleine maar wel gezellige vereniging.
Afgelopen jaar hing het voortbestaan aan een zijden
draadje maar gelukkig is dit afgewend. Toch zullen
nieuwe leden voor meer levensvatbaarheid kunnen
zorgen. In mijn kennissenkring doe ik mijn best, maar
boek ik weinig resultaat.
De open speelavonden op vrijdag zijn wel een goed idee.
Niet-leden zijn enthousiast, maar daar blijft het vaak bij.
Ik zelf ben sfeergevoelig en soms is het lastig als OVER
mensen gesproken wordt en niet MET mensen. Open
communicatie is in iedere vereniging een groot goed!
9. Welke andere hobby’s heb je nog meer?
In het grijze verleden was ik een fanatiek voetballer, maar
blessures en de gemeenheid van de sport gingen mij
steeds meer tegenstaan.
In 1985 werd ik looptrainer bij AVTriathlon. Die vereniging
had het tij mee; van 50 leden in 1984 tot ruim 1200 leden
enkele jaren later. Zelf ben ik trots op mijn snelste 10kilometer-tijd, 38.18, gelopen op mijn 42ste.
Ik heb ook meegedaan aan het rondje IJsselmeer, 330
kilometer op de fiets in iets meer dan 12 uur.
Ik fiets en wandel nog steeds graag, ik ben veel in de
natuur te vinden (wat is Nederland nog mooi op enkele
plekken!), en ik gooi wel eens een hengeltje uit.
De coronatijd maakt het nu wat moeilijker, maar ik wil
graag met de sleurhut Europa in en nog wat verre reizen
maken.
10.

Zijn er nog andere dingen die jou betreffen, die goed
zouden zijn voor de andere leden om te weten?
Ik kan soms spelen met taal en daardoor hard uit de hoek komen. Hiervoor bied ik bij
voorbaat mijn welgemeende excuses aan.

Wie is de volgende die de 10 vragen gaat beantwoorden? Kijk in APropos wie al aan de beurt
is geweest, en vraag een ander.Toen ik gevraagd werd om de 10 vragen te beantwoorden,
keek Kees van ’t Klooster zeer beteuterd om zich heen. Daarom geef ik het stokje graag door
aan hem; misschien geeft hij het stokje gelijk door aan Ada!!!
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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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Rob van der Horst - "RUGDEKKING"
(nov 2008) - 40x50cm

Het eerste schilderij van een serie die ik gemaakt heb als aandenken aan onze prachtige reis
(eind juli 2008) naar Kenya.
Na in Masai Mara tweemaal een onvergetelijke oversteek van duizenden gnoes over de "River
Mara" te hebben meegemaakt, zagen we op een ander punt aan dezelfde rivier dit groepje
olifanten eerst even wat drinken voordat ook zij (maar dan wel op hun dooie akkertje) aan de
oversteek begonnen. Ongelooflijk! Ze dronken gewoon van hetzelfde water waarin vlakbij
honderden gnoes lagen te ontbinden! Ik neem aan dat de oermens dat ook nog ongestraft kon
doen.
Voor de grap heb ik mezelf erbij gezet als een filmer die helemaal opgaat in wat hij door de lens
ziet en zich volkomen onbewust is van wat er achter hem gebeurt. Maar wat kan hem ook
gebeuren, hij heeft RUGDEKKING!
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*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Philipsstraat 5 – 0.03
3833 LC Leusden
Telefoon: 033-4333607
Website: www.rwsadvies.nl
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Alle lieve boulers
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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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Onze eigen BIEB
Met de 1e coronacrisis had ik op tijd de nodige boeken in huis gehaald. Als je van lezen houdt, heb
je in de hal een ruime keus. Ook als het buiten te heet is, kun je je dus binnen vermaken.
Er is steeds een wisselende variatie. Velen kopen boeken bij de tweedehandswinkels en nemen
die (de boeken) later mee naar de hal om anderen een plezier te doen. Zo genoot ik van een
dikke pil van ruim duizend bladzijden, door RÉGINE DEFORGES. Het bestaat uit drie delen en is
getiteld De blauwe fiets. Een jong meisje bracht er in oorlogstijd, in Frankrijk, illegale
boodschappen mee rond.
Dan de drie boeken van KHALED HOSSEINI die moest toezien hoe zijn prinses (zusje) uit
armoede werd verkocht aan een rijke man om eten voor het gezin te kunnen krijgen. Hij gaat haar
zoeken en beleeft veel avonturen.
De boeken van DAVID BALDACCI. Altijd spannende verhalen, en geen idee hoe het afloopt.
STEPHEN KING, met griezelige en spannende verhalen, waarvan een over een oude cadillac met
zeer vreemde eigenschappen.
LUDLUM. Altijd spannende verhalen.
JOHN GRISHAM. Over rechters, advocaten en juryleden die door het grootkapitaal worden
omgekocht of op het verkeerde been worden gezet.
NICCI FRENCH. Ook wel literaire thrillers genoemd, stuk voor stuk spannend en de moeite waard.
Ze heeft een nieuw boek geschreven, met een voorlopige oplage van 1 miljoen.
KARIN SLAUGHTER heb ik pas ontdekt. Ze schrijft net als de vorige schrijfster meesterlijke
stukken. Als ik ze uit heb, komen ze ook in de bieb.
Zo zie je dat je je na het boulen ook kunt vermaken met boeken uit onze hal, oftewel onze B-BHal.
Veel leesplezier.
Chris Hanou
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Vakantieverhaal : Ideaal
Mijn zomervakantie was gesplitst in een stuk van een week in Holten, een intervacare van een
week thuis, en een periode van twee weken op Terschelling.
In de APropos beantwoordde Eliza een keer de tien vragen en hij had het toen over de camping
Ideaal in Holten, waar hij kennis had gemaakt met jeu de boules. Hij vertelde dat daar een terrein
was met meerdere banen en dat iedere avond een groep van enthousiaste boulers bij elkaar
kwam om te husselen en een paar partijtjes te spelen.
Dat leek me wel wat voor een weekje. Ik vertelde van mijn belangstelling aan Eliza die meteen
enthousiast was en mij allerlei informatie toespeelde. Hij wilde ook wel bemiddelen voor een
mooie beschutte plaats, want ik was wel beducht voor een hete zomer zoals de voorafgaande
twee jaren.
De camping was inderdaad Ideaal, gelegen in een prachtige omgeving en voorzien van grote
plekken om de caravan en de voortent neer te zetten. Vanaf de plaats die ons toegewezen was,
had ik zicht op het bouleterrein. Eliza was meteen te porren voor een partijtje en er meldden zich
nog twee spelers zodat ik al snel bezig was met mijn eerste potje. ’s Avonds om zeven uur
zouden, naar Eliza vertelde, nog veel meer spelers aanwezig zijn. Iedereen moest, Coronaimproof, een boule inleveren. Die werden twee aan twee op een baan gegooid en zo wist je snel
met wie je speelde en wie je tegenstander was. Per avond werden er meestal twee potjes
gespeeld. Het kwam voor dat ik al vroeg klaar was, maar ook dat er soms gestreden moest
worden tot het donker werd.
Het leukst om te vertellen vind ik dat er veel mensen waren die vreselijk veel leken op spelers die
ik ken van Amicale. Eliza spreekt voor zichzelf natuurlijk, maar de eerste persoon waarmee ik
speelde was precies Chris. Dezelfde stem en dezelfde humor. Hij kon ook een behoorlijk balletje
werpen. Wij moesten spelen tegen Gijsje (precies gelijkend op de
vrouw van een goede vriend van mij) die het oneerlijk vond omdat
ze erachter was gekomen dat ik een wedstrijdspeler was. Toen ik
opperde om te wisselen van maat, weigerde ze. Ze zou me wel
eens wat laten zien.
Verbazingwekkend vond ik wel dat er ook een echte Fred rondliep.
Zijn naam was natuurlijk anders maar de gelijkenis was treffend,
vooral het meest prominente stuk van het lijf. Hij was weliswaar wat
minder nadrukkelijk aanwezig dan onze Fred, maar kon zeker een
goede partij spelen. Hij bleek ook belangrijk bij het schoonhouden
van het sanitair van de camping. Dan was er nog Sjaak. Al vanaf het
begin kon ik zien dat Sjaak de te verslane speler zou zijn. Dat bleek
toen ik tegen hem moest spelen. Hij nam niet zomaar aan wat je zei,
en er moest heel wat gemeten worden. Als hij ongelijk had, kon je
goed aan hem zien dat hij dat moeilijk vond. Ik won uiteindelijk, na
een mooie partij, op het nippertje en dat nam hij sportief op, maar
kon het maar moeilijk verkroppen. Ik weet niet precies op wie hij het
meeste leek van Amicale.
Ik had een erg leuke week, waarin ik hoe warm het ook was, elke avond een leuke partij kon
spelen. En goed kon oefenen: de banen bleken zeker niet gemakkelijk en egaal, integendeel.
Maar ik heb dus heel veel kunnen oefenen op ijzer-op-ijzer-tireren en plaatsen op terreinen waar
het erg moeilijk plaatsen was.
Dat ik deze oefening heel goed kon gebruiken, bleek de week daarna toen ik thuis was. Dat kun je
lezen in mijn andere verhaal in deze APropos.

Hans Hijne
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Leuke voorvallen uit het boule-leven gegrepen
De tweekamp
Thuisgekomen van een week boulen in Holten, word ik via de whatsapp benaderd door Rudolph.
Hoewel het helemaal niet zeker is dat de competities doorgaan dit seizoen, moeten voor alle
zekerheid toch de teams die eventueel spelen, opgegeven worden. Voor de WDC op donderdag
blijkt dat moeilijk te zijn. Er hebben zich dit keer vijf teams opgegeven om mee te doen. Eén team
voor de hoofdklasse. Het is duidelijk welke spelers dat zullen worden, Rudolph en Bauke. Voor de
eerste klasse zijn er drie plaatsen beschikbaar voor Amicale en één plaats in de tweede klasse.
Het extra nieuwe team moet namelijk beginnen in de tweede klasse. Dat het koppel Slimen en
Joop en het koppel Henk R. en Herman een plaats in de eerste klasse toegewezen krijgen, ligt
voor de hand. Dus blijft er één plaats in de eerste klasse over voor twee koppels. Het uit elkaar
gevallen koppel Hans/Henk Boer vormt twee nieuwe teams: Tijmen met Henk B. en Peep met
Hans H. Deze twee koppels moeten dus strijden voor de plaats in de eerste klasse. Het appje van
Rudolph was er om een geschikte datum te vinden. Het werd dinsdagavond 11 augustus.
Een heuse tweestrijd dus binnen onze
vereniging Amicale met als doel een plaats in
de eerste klasse. Op een dinsdagavond. Van
te voren werden alle leden uitgenodigd om
een balletje te gooien (het was immers een
extra avond, dus profiteer daarvan) op de
overige banen en om een team aan te
moedigen.
Die avond regende het hard, ik zag de bui al hangen. Dat wordt binnen spelen. Altijd moeilijk
omschakelen. Rudolph maakte het als wedstrijdleider heel officieel. Het duel ging om the best of
three, dus om twee gewonnen partijen. Er werden twee tafels uit de kantine op baan 1 gezet met
voor alle supporters, de spelers en de scheidsrechter een stoel. Zo stonden er toch gauw zes
stoelen. Pascal vertegenwoordigde alle toeschouwers die er hadden willen zijn maar zich door de
regen lieten tegenhouden.
De wedstrijd begon voor Peep en mij dramatisch. Na twee mènes stonden we al met acht punten
achter. Dat ging echt nergens over, zou Pascal later als commentaar leveren. Geen bal werd goed
geplaatst en er werd te laat geschoten. En Henk schoot op dat moment alle ballen goed. Toch
kwam er een kentering. Puntje voor puntje, maar ook met mènes van twee of drie punten,
kwamen we langszij, terwijl Tijmen en Henk steeds stroever gingen draaien en veel misten. Het
resultaat van de eerste partij was toch in ons voordeel, onverwachts maar zeker verdiend omdat
we niet bij de pakken neerzaten. 13-10.
Na de pauze was het snel gedaan met de tegenstand van Tijmen en Henk. Peep plaatste als
vanouds en ik kreeg de boules steeds beter weggeschoten. Nu kwamen wij met acht punten voor.
En dan moet je even terugdenken aan de eerste partij natuurlijk. Gaan wij dezelfde fout maken?
Daar had je het al, een punt voor de tegenstander. Maar toen ging het dramatisch mis voor Tijmen
en Henk. Henk wilde schieten, schoot ook wel een beetje raak maar het butje rolde mee op een
manier dat wij opeens op twee punten lagen. Tijmen had nog een boule maar kreeg hem er niet
meer bij, zodat we met nog vier boules in onze handen een open veld voor ons hadden liggen om
nog drie punten te scoren. Dat lukte gemakkelijk en zo was het duel toch nog wel snel afgelopen,
in het voordeel van Peep en Hans. 13-1.
Zij mogen eerste klasse spelen in de WDC.
Hans Hijne
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Een feestje in het verschiet
Ik ben 27 jaar, op 5 augustus geworden. We hebben er thuis niets aan gedaan, want corona hè…
Als je de kaarsjes wilt uitblazen, komt iedereen onder de aerosolen te zitten en dat kan natuurlijk
niet. Nee, dan maar een jaartje overslaan.
Maar toch, 27 jaar is een hele leeftijd! Wat ik in die tijd niet allemaal heb meegemaakt, ik kan er
een boek over schrijven. Toen ik tien werd, hebben anderen dat al eens gedaan, en dat werd een
beschrijving van allemaal leuke jaren vol gezelligheid en mooie successen. Sindsdien is er weer
veel gebeurd, ook vervelende dingen, maar we zijn het altijd te boven gekomen. Reden voor een
feestje, zeker, maar dat stellen we nog drie jaar uit. Dertig is een mooier getal. Tegen die tijd
mogen we ook weer gewoon blazen, denk ik.
Ik nodig jullie allemaal nu al uit voor mijn feestje. Houd er alvast rekening mee in je agenda.
Ami Cale
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Van de wedstrijdcommissie
Indeling NPC seizoen 2020-2021
De poule-indelingen en speelschema’s voor het NPC seizoen 2020-2021 zijn nu bekend.
De onderstaande indeling is de definitieve. Er is een aantal aangepaste regels ontworpen
waarmee het zou moeten kunnen doorgaan.
Het ziet er als volgt uit:
Poule 4008
Amicale 1
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

Het Zwijntje
Almere
Les Cailloux
Boulamis
Randenbroek 2
Randenbroek 3
De Gooiers
Het Zwijntje
Almere
Les Cailloux
Boulamis
Randenbroek 2
Randenbroek 3
De Gooiers

Poule 6014
Amicale 2
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

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

Cercle
Gemshoorn
vrij
Kampong
PVN
De Hakhorst
vrij
Cercle
Gemshoorn
vrij
Kampong
PVN
De Hakhorst
vrij

uit
uit
uit
thuis
thuis
thuis
thuis
thuis
uit
uit

De wedstrijdcommissie

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

WoDoCo
Door de impact van het corona-virus, is er besloten dit jaar geen WoDoCo
meer te organiseren.
De Hakhorst en Amicale denken na over een alternatief, maar dat zal op zijn
vroegst pas in 2021 van start kunnen gaan.
Maar ook dan zal bekeken moeten zijn of het verantwoord is zoiets te
organiseren.
Het is jammer dat we enthousiaste deelnemers nu moeten teleurstellen.
De wedstrijdleiding
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Eindstand hussel augustus 2020
voornaam

tussen

naam

gespeeld

Herman
Henk
Humphrey
Gerrit
Nieck
Pauline
Bart
Bauke
Fred
Rudolph
Patrick
Peep
Henk
Tijmen
Johanneke
Slimen
Marian
Joop
Jan
Evert
Pascal
Manja
Kees
Hans
Hans
Carla
Alie
Anoesjka
Bert
Karel

Kok
Boer
Demali
den
Besten
de
Groot
Bisschops
Berens
Bokhorst
Schaap
de
Groot
Hogenes
Vreeswijk
Renkers
de
Kruijff
Bokhorst
Ben Ahmed
Vreeswijk
de
Wilde
Haalboom
van
Urk
Wijnstekers
Schaarenburg
van der Molen
Hijne
de
Smit
de
Wilde
Klasens
Vendeville
Timmerman
Termaaten
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10
8
10
8
6
10
10
4
8
10
10
6
7
6
2
3
6
7
4
5
5
6
1
2
8
7
1
2
1
2

winst verlies saldo
8
6
6
6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0

2
2
4
2
1
5
5
0
4
6
6
3
4
3
0
1
4
5
2
3
3
4
0
1
7
6
1
2
1
2

38
29
21
6
36
7
-3
27
-8
-13
-21
7
3
2
14
7
2
1
-4
-13
-17
-23
10
-10
-38
-44
-4
-7
-8
-18

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.
Catering:
Algemene zaken:

bestuur@amicaledepetanque.nl
info@amicaledepetanque.nl
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 2 september

clubmiddag

Fred & Eliza

Maandag 7 september

clubavond

Slimen

Woensdag 9 september

clubmiddag

Piet & Hans dS

Maandag 14 september

clubavond

Pauline

Woensdag 16 september

clubmiddag

Peep & Marian

Maandag 21 september

clubavond

Evert

Woensdag 23 september

clubmiddag

Henk & Lenie

Maandag 28 september

clubavond

Joyce

Woensdag 30 september

clubmiddag

Elly & Hans F

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.

28

Verjaardagskalender
september
6 september
9 september
17 september
21 september
26 september
28 september
29 september

Joop de Wilde
Gerda Arnaud de Calavon
Rob van der Horst
Nieck de Groot
Karel Termaaten
Henk Renkers
Ursula Hanou

oktober
2 oktober Ada van ’t Klooster
2 oktober Patrick Hogenes

Husselleidersrooster
7 september Herman Kok
14 september Karel Termaaten
21 september Peep Vreeswijk
28 september SLOTTOERNOOI
5 oktober Carla de Wilde

29

30

