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Clubblad
28e JAARGANG Nr. 10, oktober 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: 28 oktober (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
Ons honk is veilig gemaakt voor Corona, maar ook als er onverhoeds eens brand uitbreekt, weet
de brandweer ons snel te vinden. De brandweer heeft geoefend bij ons en Henk R. heeft daarvan
een mooi verslag gemaakt met heel beeldende foto’s.
Pascal was snel te porren voor de tien vragen en er is zelfs al een opvolger.
Pauline heeft een vlinder gevonden zonder netje en Rob maakte weer een prachtig verslag over
een totaal onbekende vogel, de Koritrap. Natuurlijk mochten we ook een van zijn schilderijen
opnemen.
De competitie is zo goed en zo kwaad als het gaat begonnen. Ondertussen weten we al dat het
niet goed gaat, maar toch een verslag van de eerste wedstrijden.
Hans F. Probeert ons weer aan het lezen te krijgen. Er staan immers veel goede boeken in onze
bibliotheek.
In oktober zijn dit keer wel acht jarigen, heel de redactie is vertegenwoordigd, dat mag wel even
genoemd.
We zijn weer zeer tevreden met deze APropos, veel leden zijn bereid een bijdrage te leveren. Dat
is dan makkelijk vragen.

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

Een maand met oplopende spanning, dat was september. Zou corona opleven? Kregen we een
tweede golf? En wat moeten we dan doen? Onzekere tijden.
Gelukkig lieten we ons niet uit het veld slaan. We liepen ons rondje door de kantine, en
probeerden ons aan de pijlen te houden. We hielden buiten afstand en als we het even vergaten,
schoven we verder uit elkaar. Ruimte genoeg buiten, gelukkig.
Intussen volgden we de berichten in de kranten, op de televisie, op de mail omdat de
coronadreiging alsmaar verder toenam. Want hoe zou het gaan met de aanvang van de
competities? Zou de bond alles afgelasten voor de hele winter? En ja hoor, het district begon
ermee: geen districtskampioenschap, en even later ook geen winterdoubletten-competitie. We
kwamen in het rode gebied terecht. De bond liet de NPC wel beginnen, de eerste ronde werd
gespeeld.
Ondanks de dreiging probeerden we er het beste van te maken. Het mooie weer hielp hierbij, dus
we konden lekker buiten ons spelletje spelen. Binnen werd alles klaar gemaakt voor het
winterseizoen. Met een kantine-uitbreiding op baan 1 en 2, en aanwijzingen voor hoe we moesten
lopen, zouden we het een heel eind kunnen redden. Maar dan mochten er ook niet meer dan 24
personen in de hal zijn. Voor meer aanwezigen ontbrak doodgewoon de ruimte om te spelen en te
zitten. We ontwierpen een reserveringssysteem waarmee ieder telkens een week vóór een
activiteit kon aangeven of hij/zij zou komen. Dat was wennen, want je moest wel met een
computer kunnen omgaan. Uiteindelijk lukte het.
Het toeziende oog van de Afas-juffrouw zijn we kwijt. Ruim twintig jaar heeft zij lieftallig staan
glimlachen en gezien dat alles goed was, maar Afas vond dat de uitstraling van het bedrijf een
ander bord verdiende. Nu hebben we een frisse, moderne opvolger als weerspiegeling van de
nieuwe tijd. Degenen die langs het nieuwe gebouw van Afas komen, kunnen zien hoe het bedrijf
met zijn tijd meegaat. Over uitstraling gesproken.
Inmiddels heeft het kabinet de regels aangescherpt en is de gemeente erin meegegaan. Maar de
communicatie laat nog op zich wachten, met als gevolg dat we nog niet weten of we verdere
aanpassingen moeten doen. We zien het even aan.
De NJBB heeft wel al iets bepaald: we kunnen gewoon blijven boulen zoals we dat nu doen, maar
de komende wedstrijden in de NPC zijn uitgesteld. Of dit tot afstel van de hele competitie leidt, is
nog niet zeker.
Zolang we kunnen, gaan we maar lekker door met onze maandagavond en woensdagmiddag.
Omdat we het leuk vinden: ontspanning kunnen we wel gebruiken.
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Van de leden
10 Vragen aan …..

1. Wie ben je?
Pascal Wijnstekers.
2. Hoe lang ben je al lid van Amicale de Pétanque?
22 jaar, als het niet al langer is.

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., Pascal

3. Wat is voor jou de belangrijkste reden om lid te
worden en/of te blijven?
Ik vind het leuk om gewoon lekker een balletje te gooien en af en toe wat uit te proberen.

4. Wat vind je het meest aantrekkelijk aan het spel?
De tactiek die erbij komt kijken. Het is zo jammer dat dat zwaar onderschat wordt door
mensen die het spelletje helemaal net kennen.
5. Hoe vaak speel/oefen je?
2 à 3 keer per week.
6. Doe je mee met competities, of zou je daar graag aan mee doen?
Ja, ik speel mee met de NPC, bij ’t Zwijntje in Apeldoorn omdat ik daar eerste lid ben.
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?
Op dit moment nog niet. Maar in het verleden heb ik wel geholpen, toen de halnog niet af
was.
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8. Wat mis je nog bij Amicale?
Ik zou zo 1-2-3 even niet weten wat.
9. Welke andere hobby’s heb je nog meer?
Ik ben wel redelijk een voetbalfan, dus dat volg ik aardig op de voet.
10.

Zijn er nog andere dingen die jou betreffen, die goed
zouden zijn voor de andere leden om te weten?
Nee.

De volgende die de 10 vragen gaat beantwoorden, is Jan Haalboom.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Van de wedstrijdcommissie
Eindstand hussel september
Voornaam
Henk
Bauke
Nieck
Jan
Pascal
Carla
Humphrey
Slimen
Marian
Herman
Rudolph
Bart
Anoesjka
Peep
Pauline
Fred
Patrick
Joop
Henk
Manja
Hans
Hans
Bert

Tussen

de

de

de

de
van
de

Naam
Renkers
Bokhorst
Groot
Haalboom
Wijnstekers
Wilde
Demali
Ben Ahmed
Vreeswijk
Kok
Groot
Berens
Vendeville
Vreeswijk
Bisschops
Schaap
Hogenes
Wilde
Boer
Schaarenburg
Hijne
Smit
Timmerman
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gespeeld winst verlies saldo
8
6
2
27
8
5
3
16
8
5
3
6
8
4
4
21
4
4
0
20
6
4
2
18
6
4
2
13
6
4
2
11
8
4
4
10
6
4
2
4
8
4
4
-3
4
3
1
13
6
3
3
9
8
3
5
1
8
3
5
-23
5
2
3
-3
6
2
4
-21
8
2
6
-40
2
1
1
2
2
1
1
-5
6
1
5
-30
4
0
4
-25
3
0
3
-29

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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Leuke voorvallen uit het boule-leven gegrepen
Brand bij Amicale de Pétanque
Woensdagavond 9 september vulde de speelhal van onze vereniging zich met een dikke witte
rook. In het halletje naar het buitenterrein was brand uitgebroken, het knetterde daar flink.
Bovendien werden er twee spelers vermist.
De toegesnelde brandweer ging met twee
ploegen van twee man naar binnen.
Een ploeg via de normale ingang in volledige
bepakking met twee brandslangen, zij
moesten de brandhaard lokaliseren en
blussen. Een andere ploeg in volledige
bepakking en met een vuilniszak over hun
hoofd op zoek naar de vermisten.

Als u na 9 september hebt gebould, begrijpt u
inmiddels dat het om een oefening is gegaan die
die avond drie keer met andere ploegen is
gedaan. De hal staat er nog, hooguit zijn wat
tafels verschoven door het zoeken naar de
vermisten.
Ik heb de oefening die avond drie keer mogen aanschouwen en ik neem mijn petje diep af voor de
vrijwilligers in opleiding. Vooral de mensen die met zuurstofflessen en met een vuilniszak over hun
hoofd al schuifelend door de hele hal en de kantine de vermiste spelers hebben teruggevonden. Ik
hoop dat de foto’s hiervan getuigen.
Aan het eind van de avond heb ik alle vrijwilligers een folder van onze vereniging gegeven in de
hoop dat ons ledental gaat stijgen.
Henk Renkers
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*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Philipsstraat 5 – 0.03
3833 LC Leusden
Telefoon: 033-4333607
Website: www.rwsadvies.nl
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Oog voor kleine dingen…..
Oog voor kleine dingen, dat krijg je als je veel alleen bent en zoals op dit moment gebeurt, je niet
zo snel ergens naar toe gaat. Je kijkt om je heen op de vierkante meter zogezegd.
Toen ik op woensdagmiddag 9 september
aan het boulen was, aan de kant van het
terras, dacht ik: hé, daar ligt een grote
vlinder. Even kijken.… Wat bleek, het was
geen vlinder maar een stuk schors van de
plataan, jawel, in de vorm van een vlinder.
Ik moest meteen denken aan een
gehakkelde aurelia, een standvlinder die
vooral te vinden is op vochtige plaatsen in
de ruigte langs bosranden, bospaden en
open plekken in bossen, soms ook in
tuinen en parken in een bosrijke omgeving.
De kartels die ik zag aan mijn ‘vlinder’, zijn
kenmerkend voor deze aurelia.
(Dit las ik in de Atlas van de Nederlandse
dagvlinders, geschreven door een van mijn
neven bij zijn afstuderen als bioloog.)
Kortom, ik vond het een leuke vondst en
liet hem enthousiast zien aan verschillende
boulers. De een zag er twee vogels in, de
ander twee kabouters. Zo zie je maar …
Voorzichtig heb ik de ‘vlinder’ in mijn
fietstas gelegd. En nu ligt hij thuis op een
mooie steen in mijn ‘mooie dingenschaal’,
en kan ik er iedere dag van genieten.
Pauline

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Beste Amicalers,
Mijn verplichte afwezigheid door een prostaat-operatie werd draaglijker door de vele reacties,
belletjes en bezoekjes die ik van jullie mocht ontvangen.
Hiervoor wil ik jullie hartelijk bedanken. Met name wil ik Paulien noemen die altijd maar weer bij
ziekte een opbeurend bezoekje brengt.
Ik kan niet wachten weer op de baan te staan.
Hopelijk tot spoedig.
Cor van den Heuvel
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Rob van der Horst – “Hofmakerij”
Kori Bustards in de Ngorongorokrater - dec. 2015
De Ngorongoro-krater

De Ngorongoro-krater is de grootste intacte caldera (ingestorte vulkaankegel) ter wereld. Hij
bevindt zich ten noordwesten van Arusha in Tanzania op 2200 meter NAP. Deze vulkaanresten
zijn vermoedelijk 2-3 miljoen jaar geleden ontstaan uit een vulkaan die zo'n vijf kilometer hoog
geweest moet zijn. Ik heb de krater twee keer bezocht, in 2003 en in 2012. Een ongelooflijke
belevenis. Op de rand bevinden zich diverse lodges. Er worden dagelijks een beperkt aantal jeeps
in de krater toegelaten en je betaalt een fors bedrag voor een dagje rondrijden in de krater.
Geologie en klimaat
De krater heeft een doorsnee van 17-21 kilometer en de kraterbodem een oppervlak van ca. 260
vierkante kilometer. De rand van de krater ligt ongeveer 600 meter boven de kraterbodem.
Daardoor ontstaan verschillende klimaatzones in de krater. In het midden van de krater ligt een
zoutmeer.
Flora en fauna
De kraterwand schermt het gebied in de krater grotendeels af tegen de toevallige migratie van de
dieren. De leeuwenpopulatie vertoont daardoor een sterke inteelt. De scheiding van andere
leeuwen wordt versterkt door de Masai-bewoning tussen deze populaties. Anderzijds kunnen
trekkende kuddedieren zoals gnoes de krater wel bezoeken. In de krater leven permanent naar
schatting 25.000 grotere zoogdieren en op het hoogtepunt 500.000. Daarmee is dit één van de
dichtstbevolkte wildgebieden ter wereld.
De Ngorongoro-krater is deel van het Serengeti-natuurreservaat sinds zijn ontstaan in 1951 en
werd in 1959 een zelfstandig natuurgebied. Sinds 1979 staat de krater op de UNESCO-lijst als
werelderfgoed.
Bijna alle grote Afrikaanse dieren komen voor in de krater: zebra’s, gnoes, zwarte neushoorns,
olifanten, leeuwen, jachtluipaarden en nijlpaarden. De gnoepopulatie in de krater neemt niet deel
aan de grote migratie tussen de Serengeti en de Masai Mara. Een opvallende afwezige is de
giraffe: door hun lange nek en lange poten kunnen zij de steile afdaling naar de bodem van de
krater niet maken. Ook krokodillen, impala’s, lierantilopen en oribi’s komen niet in de krater voor.
Koritrap (Kori Bustard) De Koritrap (Ardeotis kori) is een grote vliegende vogel uit de familie van
de Trappen waarvan er in Afrika een stuk of 6 ondersoorten rondlopen. Met een gewicht van 11
tot 19 kilogram is het de zwaarste vogel die kan vliegen. De koritrap kan 120 centimeter lang
worden. Beide geslachten hebben een gelijk verenkleed. Hij voedt zich met insecten en andere
kleine dieren, maar ook plantaardig materiaal als zaden en gras. Het is een grondvogel, die niet
graag vliegt, alleen in uiterste nood zal hij dit doen. Deze vogels bevinden zich meestal in de
nabijheid van hoefdieren, waar ze jagen op insecten, die door de kudde worden opgeschrikt. De
koritrap is een standvogel, die leeft in de graslanden en woestijnen van oostelijk en zuidelijk
Afrika. Het mannetje kan zijn nek tijdens de balts tot een geweldige dikte opblazen.
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Competitie NPC en WDC
Er is veel om te doen geweest maar uiteindelijk hakte de bond de knoop door. De wedstrijden van
de Nationale Pétanque Competitie (NPC) konden doorgaan. Iedereen kan daarover denken wat
hij wil. Dat deed ons bestuur ook en er is een pittige brief gestuurd naar de bond.
Wij denken het als bestuur van Amicale wel aardig voor elkaar te hebben: genoeg ruimte om te
spelen, genoeg ruimte voor niet-spelenden en voldoende ventilatie door de deuren tegenover
elkaar open te zetten. Het lijkt me moeilijk om over andere verenigingen te oordelen maar een
bezwaard gemoed heb ik wel. Waar anderen hun uiterste best zullen doen, lijkt het me het
allerbeste om pas te oordelen als je ergens ter plekke aanwezig bent.
We hadden geluk. Het eerste team van Amicale moest naar ’t Zwijntje en het was een
zonovergoten dag. We mochten buiten spelen en hadden meer dan genoeg ruimte om elkaar te
ontwijken, zowel eigen spelers als tegenstanders. Het werd dan ook een heerlijke boule-dag
waarvan je met kleur op je gezicht thuis kon komen.
Bij ’t Zwijntje kwamen we een bekende tegen, Chantal. Ik mocht twee keer tegen haar spelen,
waarbij zij elke keer een andere medespeler had. Ik speelde met Rudolph. Dat vind ik heerlijk
omdat Rudolph graag veel overlegt en ik daar goed van kan profiteren. Dat bleek ook wel. In beide
partijen kwam een mène voor met extra veel punten, vooraf met elkaar uitgebreid uitgedokterd.
Dan moet dat natuurlijk nog wel lukken en dat deed het ook. Twee gewonnen doublettepartijen.
Helaas lukte het ons niet om dit in onze triplet door te zetten. De andere spelers: Herman, Henk
R., Marian en Peep, kregen het voor elkaar om in ieder geval één doublet te winnen. We hoopten
op een overwinning van hun triplet en dat zag er ook naar uit. Een gelijkspel leek in het
vooruitzicht. Helaas werd een grote voorsprong toch verspeeld, onnodig en fataal. Zo verloren we
de wedstrijd, maar wonnen een stralende boule-dag. 3-5.
Het eerste van ’t Zwijntje moest een super-wedstrijd spelen tegen Les Cailloux. Zij kozen ervoor
om binnen te spelen(?????). Natuurlijk ging ik even kijken want het leek een buitenkans om
boulen van dit niveau te zien. Toen ik naar binnen ging, sloeg de benauwdheid op me neer, ik
denk dat de zon buiten daar aardig aan bijdroeg. Het spel dat ik zag, was hoogstaand. Als er een
blijver geschoten werd, wat nogal eens voorkwam, kwamen de spelers erg dicht bij elkaar om dat
te vieren. Met andere woorden: absoluut niet Coronaproof wat zich daar afspeelde. Ik ben heel
snel weer naar buiten gegaan.
Het tweede team van Amicale speelde tegen Cercle de Pétanque 4 uit. Ook zij konden lekker
buiten spelen. Toen ik Fred vroeg om een stukje te schrijven over het verloop van die wedstrijd,
was hij daar onmiddellijk toe bereid. Hieronder zijn bijdrage.
Het is vandaag zaterdag 19 september , start van het nieuwe NPC seizoen 2020/2021.
Amicale de Pétanque 2 begint dit seizoen tegen Cercle de Pétanque 4, dat de wedstrijden
speelt op het terrein van PVN te Nieuwegein.
Na wat lang wachten op de helft van ons team, konden we geheel compleet om 12 uur
beginnen met spelen, lekker buiten in de zon. Van de eerste drie doublettepartijen werden
er twee door ons gewonnen, een goed begin is het halve werk.
Daarna werden de triplettepartijen door ons allebei verloren en stonden we met 3-2 achter.
Het verlies kwam vast door het bezoek van twee boa’s, die kwamen controleren of er wel
volgens de Corona-regels gespeeld werd. Ze konden niets vinden en vertrokken
teleurgesteld.
Aan ons was nu de taak om de drie doublettepartijen te winnen. Helaas gebeurde dit niet,
we wonnen er maar twee en zodoende eindigde de wedstrijd in een gelijk spel, 4-4 .
Toch tevreden met het behaalde resultaat vertrokken we in drie auto’s (Coronaproef )
huiswaarts. We zien nu al uit naar de volgende ontmoeting: uit tegen de Gemshoorn in
Soest.
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Dank, Fred, een goed begin is inderdaad het halve werk, succes met het vervolg.
Het was te verwachten! Onlangs kregen we het bericht dat dit seizoen de WDC geen doorgang zal
vinden. De argumenten waren overtuigend en eigenlijk ben ik blij dat de bond in staat is dit
moeilijke besluit te nemen. Het is natuurlijk wel jammer voor mij, want de kans om dit jaar in een
doublet met Peep te spelen wordt zo wel door mijn neus geboord.
Hans Hijne

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

Niet uit de kast, maar in de boekenkast……..

Heerlijk om in deze bizarre Corona-tijd ook te veilig ontspannen, het kan zeker met een partijtje
boulen. Maar nu de avonden wat langer worden, is het met een goed boek ook lekker
ontspannen, even weg van de dagelijkse beslommeringen.
Onze boekenkast in de kantine heeft voor elk wat wils, ik heb al een aantal goeie thrillerboeken
van onze kastvoorraad gelezen.
Zeker aan te bevelen om even in de kast te
neuzen en voor jezelf een boek uit te
zoeken. Advies nodig voor een juiste
keus?
Mijn ervaring: er is altijd wel iemand die
wat kan uitleggen over een boek of
schrijver.
Bij een verkeerde keus, geen nood, de
volgende keer een nieuwe kans op een
goed boek dat bij je past.
Heb je thuis een goed boek, waarvan je
het leesplezier wil delen, denk aan een
plaatsje in onze club-boekenkast! Hoe leuk
is het om je leesplezier van een goed boek
met je clubleden te delen!
Wens jullie leesplezier,
Hans Franck
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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.
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

maandag 5 oktober 2020
woensdag 7 oktober 2020
Donderdag 8 oktober 20
maandag 12 oktober 2020
woensdag 14 oktober 20
maandag 19 oktober 2020
woensdag 21 oktober 2020
maandag 26 oktober 2020
woensdag 28 oktober 20
Donderdag 29 oktober 20

Clubavond
Clubmiddag
WDC
Clubavond
Clubmiddag
Clubavond
Clubmiddag
Clubavond
Clubmiddag
WDC

Evert
Peep & Marian
Carla
Joyce
Kees & Ada
Tijmen
Tijmen & Gerrit
Carla
Fred & Jannie
Carla

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.
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Verjaardagskalender

2 oktober
2 oktober
10 oktober
12 oktober
14 oktober
18 oktober
23 oktober
28 oktober
4 november
14 november

Ada van ’t Klooster
Patrick Hogenes
Peep Vreeswijk
Hans Hijne
Harm Klasens
Lenie van Oostveen
Pascal Wijnstekers
Wil Verbeek
Rudolph de Groot
Andries Dolman

Husselleidersrooster
5 oktober Carla de Wilde
12 oktober Fred Schaap
19 oktober Gerrit den Besten
26 oktober Herman Kok
2 november Karel Termaaten
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