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28e JAARGANG Nr. 11, november 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 december (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 bouleleven ligt stil, voor de tweede keer dit jaar. Toch ligt er exemplaar van de APropos op uw
digitale deurmat. Met daarin nu zelfs schriftelijke afzeggingen van leden, die het niet zien zitten om
te komen boulen. Dat gevaarlijk vinden. Dat vindt het bestuur dus ook, want onze verwarming
voldoet niet aan de eisen. In dit nummer staan een heleboule grapjes om toch de moed erin te
houden.
Jan doet een duit in het zakje en vertelt iets over zijn Amicaleverleden.
Natuurlijk is er een bijdrage van Rob. Wat fantastisch dat je een natuurliefhebberij kan verenigen
met zoveel talent om te schilderen.
Het getal 13 werd afgelopen tijd eens nader beschouwd. Blijkt ineens een belangrijk getal en niet
alleen in het boulen.
Al met al toch leuk om nog iets te vernemen van de vereniging. Sterkte voor eenieder en veel
leesplezier. Mocht het allemaal wat te veel worden, klim in de pen, schrijf het van je af, dan zet de
redactie het in ons clubblad. Win-win.

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

Wat een trieste tijd voor onze vereniging! Voor de tweede keer dit jaar hebben we de
accommodatie moeten sluiten. Geen boulen, terwijl we niets liever zouden willen. Maar
tegelijkertijd willen we voorzichtig zijn en geen enkel risico lopen.
Daarom volgen we heel precies de richtlijnen. De bond heeft alle wedstrijden en competities
afgelast. Wij hebben een systeem gelanceerd van aanmelding via OnTip, zodat er nooit meer dan
24 mensen tegelijk in de hal zijn. Dat werkte goed, hoewel ook toen al merkbaar was dat
sommigen het er niet op waagden en thuisbleven. Toen kwam de regering op 14 oktober met
maatregelen die vooralsnog een maand zouden gelden. Onze hele accommodatie ging opnieuw
dicht.
Een belangrijk gegeven is dat de kachel in onze hal niet geschikt is als je een virus in de buurt
hebt. Hij blaast warme lucht door de hal, maar ververst die niet. Dat betekent dat de beruchte
aerosolen naar alle kanten gaan en iedereen er een ‘douche’ van krijgt. Zo loop je zeker een
besmetting op! De kachel moet dus uit blijven.
Maar kunnen we het verwarmingssysteem op korte termijn veranderen? We moeten toch kunnen
spelen? Het bestuur probeert een oplossing te vinden, hopelijk met succes.
We houden moed. Het virus is nog niet in bedwang en zal ons zeker nog een paar maanden
parten spelen, zeggen de deskundigen. Minstens, zeggen anderen, ook deskundig.
Of dit betekent dat we zo lang niet kunnen boulen, daarover is nu nog niets te zeggen. We moeten
afwachten en blijven hopen. Dat geldt ook voor het gewone leven met z’n beperkingen in de
omgang met anderen, met z’n anderhalve meter, met z’n dringende advies om alleen
boodschappen te doen. Naar ons gevoel zou boulen daarin een welkome afleiding zijn, maar het
mag niet.
Laten we proberen gezond te blijven, en als dat lukt hebben we ten minste iets om blij mee te zijn.
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Van de leden
10 Vragen aan …..

1. Wie ben je?
Jan Haalboom.
2. Hoe lang ben je al lid van Amicale de Pétanque?
Ik ben wel 3 à 4 keer benaderd door Sieds Hoitinga .
Ze speelden toen in het Randerbroeker Bos.

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, Jan H.

Daar kwamen de heren bij elkaar: Coen
Bisschops, Ruud Dam, Roelof de Groot
en Hans Manuel. Ruud met de reistas
met de thermofles koffie en de fles met
glaasjes.
Andere namen kan ik mij niet meer
herinneren, dus dat was toch redelijk in
het begin.
Daarna zijn ze snel overgegaan naar het
grote terrein waar we nu op spelen. Er
was toen nog geen hal, dus we speelden
alleen maar buiten. In de winter was alles
bevroren en we moesten met een boule een kring slaan om daarin te kunnen staan. Dan
konden we het butje uitgooien. Vreselijk koud, maar al snel kregen we een afgedankte keet
met een potkacheltje en zelfs een barretje.
3. Wat is voor jou de belangrijkste reden om lid te worden en/of te blijven?
De gezelligheid in de vereniging. En om elders toernooien te kunnen spelen.
Mijn eerste toernooi was het Paling Toernooi in Bunschoten. Wij stonden op de camping in
Soest, met Pascal. Die was 7 of 8 jaar, dat weet ik niet precies.
Rond half vijf was het voor ons afgelopen. Ik heb nog wat paling gekocht en wilde terug
naar Soest. Ik vroeg aan Pascal: “Weet jij de weg terug?” “Ja”, zei hij, en hij zou de weg
wijzen. Hier links, daar rechts, nu rechtdoor, links, rechts: we hebben zowat de hele
provincie gezien. Pas na anderhalf uur waren we weer op de camping.
4. Wat vind je het meest aantrekkelijk aan het spel?
De houding bij het werpen van de boel, staand en half staand of gehurkt, en dan met effect.
Ik heb les gekregen van Coen in de Ardennen.
5. Hoe vaak speel/oefen je?
Vroeger op maandag-, dinsdag- en vrijdagavond, tegenwoordig alleen op maandagavond.
En op woensdagmiddag als we in het land zijn.
6. Doe je mee met competities, of zou je daar graag aan mee doen?
Voorheen op de donderdagavond, nu alleen op zaterdag de NPC.
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?
Vroeger als barbediende en bij de groenploeg.
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8. Wat mis je nog bij Amicale?
Ik zou graag meer eurotoernooien willen.
9. Welke andere hobby’s heb je nog meer?
In ons vorige huis had ik vier treinen automatisch rijden op
de zolderkamer.
Nu staat alles ingepakt in de originele dozen.

10. Zijn er nog andere dingen die jou betreffen, die goed
zouden zijn voor de andere leden om te weten?
Ik zie graag dat de mensen respect hebben voor elkaar. Ik
bedoel: als je met iemand staat te praten, moet je niet
weglopen of je omdraaien.

De volgende die de 10 vragen gaat beantwoorden, is Humphrey Demali.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
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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 – “Bat-eared Foxes in de Ngorongorokrater” –
jan 2018

Hierbij maar weer een schilderij als bijdrage voor het blad in deze moeilijke tijd. Het speelt
zich nogmaals af in de Ngorongorokrater in Tanzania.
Behalve het schilderij stuur ik je ook nog twee foto’s. Op de eerste foto sta ik geflankeerd
door twee zeer goede natuurvrienden (die inmiddels helaas allebei overleden zijn!) bij de
gate van de Ngorongoro-reserve, met links van ons de Nederlandse reisleider. De tweede
foto is ook nog op diezelfde avond voor de afdaling in de krater op de rand daarvan
gemaakt. Als je daar op die rand staat heb je geen idee wat je daar beneden allemaal aan
dierenleven te wachten staat!
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De bat-eared fox, (de
Engelse naam slaat
natuurlijk op de
‘vleermuis-oren’ van
deze vos, de
Nederlandse naam is
grootoorvos) is een
kleine hondachtige
met een ronde
achterzijde. De
schouders liggen
lager dan de
achterzijde. Hij heeft
behalve grote oren
ook lange poten en
een dikke, ruige
vacht. De
poten, staartpunt, oorpunten en snuit zijn zwart, evenals het donkere masker rond de ogen. Hij
wordt 46 tot 66 centimeter lang en 3 tot 5,3 kilogram zwaar. De staart is 23 tot 34 centimeter lang,
de oren tot 12 centimeter lang.
Zijn belangrijkste prooien zijn termieten en mestkevers, maar ook andere ongewervelden worden
gegeten. Een enkele keer eet hij ook kleine gewervelde dieren, eieren en vruchten. Omdat zijn
belangrijkste prooidieren zich vaak ophouden in gebieden waar veel hoefdieren leven, houdt de
grootoorvos zich vaak op in de buurt van grote kudden hoefdieren, als zebra's, gnoes en buffels.
Ondergrondse prooidieren worden opgespoord met de grote oren die horizontaal gehouden de
zachtste geluiden kunnen opvangen. Grootoorvossen hebben scherpe klauwen aan de voorpoten;
daarmee graven ze snel de prooi op. De dichte vacht beschermt tegen aanvallen van
soldaattermieten. Ook het gebit is aangepast aan het dieet. Grootoorvossen hebben 46 tot 50
kleine scherpe tanden, het grootste aantal voor een placentaal zoogdier. De kaken kunnen zeer
snel bewogen worden waardoor hij snel kan kauwen en de termieten in een zeer korte tijd dood
zijn.
Een paartje blijft voor het leven bij elkaar. Het wordt meestal vergezeld door de jongen van de
voorlaatste worp, die de ouders helpen met het opvoeden van jongen. Na een draagtijd van
ongeveer 60 dagen worden twee tot vijf blinde, hulpeloze jongen geboren in een hol dat de ouders
zelf gegraven hebben. Na vier maanden zijn de jongen volgroeid.
De foerageergebieden van verscheidene familiegroepen kunnen overlappen. Ze leven op droge,
open steppen en grasvlakten.
Op het schilderij heb ik een
gezin afgebeeld in de
Ngorogoro-krater in NoordTanzania, alwaar ik in
december 2012 zelf een
paartje met jongen uitgebreid
heb mogen observeren!
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*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Philipsstraat 5 – 0.03
3833 LC Leusden
Telefoon: 033-4333607
Website: www.rwsadvies.nl
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Leuke voorvallen uit het boule-leven gegrepen

Bij Amicale kan nu even niet
gespeeld worden, maar Henk
heeft een goede oplossing
gevonden! Hij fietst de polder in
voor zijn dagelijkse bouleke.
Wel jammer dat hij op het terras
nu niet terecht kan voor zijn
après-biertje.

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

Corona op z’n Nederlands.
Rutte zei:
Kom op, mensen,
gebruik je gezond verstand.

Dan stappen wij Amicalers toch gewoon
over het hekje heen?
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Beste vrienden van Amicale de Pétanque
Aan Peep had ik een mail geschreven waarom jullie mij de komende maanden niet op de
vereniging zien verschijnen.
Hoewel ik de afgelopen maanden op de camping wel heb gespeeld, maar buiten, bleek zelfs de
1,5 meter afstand soms al een probleem.
Nu het virus weer oplaait, zie ik het spelen in de hal helemaal niet zitten. Wij mijden zelfs drukte,
noodzakelijke boodschappen doen we in de rustige uren. Ook met onze vrienden hebben we
alleen telefonisch contact.
Mijn vrouw is astmapatiënt wat tot nu toe goed gaat, maar we willen risico vermijden. Ook mogen
we onze zoon “met een beperking” weer zien na 3 maanden vanaf maart. Kortom geen corona
naar de woning waar hij woont, dat is erg belangrijk.
We wachten op hopelijk betere tijden. Uiteraard zal ik de gezelligheid en het spel missen. Ik groet
jullie allen en we zien elkaar weer zonder dit nare virus.
Met hartelijke groet,
Eliza W. de Neef

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
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Dat is het ergste! Win je een keer met 13-0
en dan zit er niemand op de tribune. Is er
niemand die uit z’n dak gaat omdat je het zo
geweldig gedaan hebt. Arm Ajax!
Boulers weten hoe dat voelt: nooit een volle
bak met toeschouwers die scanderen A-MICA-LE !!! A-MI-CA-LE !!! als je de
tegenstanders een Fanny hebt bezorgd.
Wacht maar, na de corona stromen de
bankjes vol. Want het is nu in de hele wereld
bekend dat je met 13-0 een formidabele
prestatie hebt geleverd. Krijgen we ook een
legioen met shirts en sjaaltjes.

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

De Korf

Bowling en restaurant
De Smidse 1, 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"

20

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

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

Clubavond
Clubmiddag
Clubavond
Clubmiddag
Clubavond
Clubmiddag
Clubavond
Clubmiddag

Schoonmaken bij Amicale …
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Verjaardagskalender

4 november
14 november
16 december
16 december
23 december
29 december

Rudolph de Groot
Andries Dolman
Hans de Smit
Patricia Haanstra
Frans Arnaud de Calavon
Bert Timmerman

Husselleidersrooster

Sluitingsdata inleveren van kopij in 2020-2021
27 januari
1 september

24 februari
29 september

31 maart
27 oktober

28 april
1 december

2 december
2 juni

30 december
30 juni

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