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Clubblad
28e JAARGANG Nr. 12, december 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: 30 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 lukt nog steeds om in tijden van schaarse informatie een behoorlijke APropos samen te
stellen. In dit exemplaar is gekozen voor het plaatsen van een aantal foto’s vóór Coronatijd,
waarop te zien is hoe gezellig het kon zijn op onze club. Een beetje nostalgie.
De penningmeester geeft in een financieel overzichtje aan dat onze vereniging het hoofd nog
behoorlijk boven water houdt. Nog geen zorgen. Van een paar leden, Ursula en Karel, is het goed
om te weten hoe het met ze gaat. Evert moedigt de leden aan om er nog even over na te denken
hoe ons ledenbestand misschien wel boven de zeventig kan komen.
De tien vragen zijn ingevuld door Humphrey en natuurlijk doen ook Paulien en Manja hun best om
een bijdrage te leveren. Een prachtig schilderij van Rob maakt dit exemplaar weer zeer
lezenswaardig en leuk om te bekijken.
De redactie wenst alle leden naast gezondheid gezellige feestdagen. We blijven hopen dat we
elkaar in het nieuwe jaar snel zullen ontmoeten.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
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Wij repareren klokken
Bel voor informatie : 06-22883015
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Van het bestuur
Alweer een maand voorbij, met corona en zonder boulen. Er valt door het bestuur niet veel te
melden, behalve dat er een vaccin aan lijkt te komen en dat er misschien een einde komt aan de
ellende. We zullen een zucht van verlichting slaken!
Voorlopig is het nog december, met Sint en Kerst en Oud&Nieuw. Traditioneel een maand van
gezellig samenzijn, lekker eten en drinken met elkaar, warmte en feestvieren. We wensen jullie
dat allemaal toe. Geniet ervan!
En we klinken op het nieuwe jaar waarin alles weer wordt als vanouds. (Hopen we.)
Rudolph geeft het goede voorbeeld.

Van de penningmeester
Het is december, de laatste maand van een moeilijk jaar, een Coronajaar. Een jaar waarin niet
alleen de gezondheid van de bevolking in gevaar is, maar ook de middelen van bestaan zwaar
onder druk staan. Op veel gebieden binnen onze economie kunnen ondernemers zich niet meer
handhaven, moeten werknemers ontslagen worden en vallen bedrijven om.
Ook in de cultuur vallen grote klappen. Musea, theaters, bioscopen en andere manieren waarmee
mensen zich vermaken, vallen weg nu het juist belangrijk is om naast alle zorgen enige afleiding
te hebben. Ook de sport valt daaronder. Veel verenigingen van verschillende sporten kunnen
maar nauwelijks hun hoofd boven water houden. Het meest in het oog valt natuurlijk de
voetbalsport, maar andere takken van sport worden minstens zo hard getroffen. De amateursport
haalt de meeste verdiensten uit gezelligheid door barinkomsten en het organiseren van
activiteiten. Deze inkomsten vallen weg door de verboden opgelegd aan de sport door het kabinet
vanwege het grote besmettingsgevaar.
(vervolg op bladzijde 8)
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(vervolg)

Uw penningmeester kan zich voorstellen dat u benieuwd bent hoe onze club Amicale de Pétanque
er wat dat betreft voorstaat. Ook wij ontberen immers inkomsten uit de omzet van de bar en het
uitlenen van onze accommodatie aan mensen van buiten onze vereniging (gastboulen en
competitie). Het is duidelijk dat de bar en de kantine niet open zijn als er niet gebould wordt. Maar
ook komt het voor dat als er wel gebould mag worden, de kantine en dus ook de bar toch
dichtblijven. En van het gastboulen is dit jaar helemaal geen gebruik gemaakt. Een zeer grote
aderlating, deze bronnen van inkomsten zijn immers onmisbaar voor onze vereniging om te
bestaan. Ook andere activiteiten gaan natuurlijk niet door. Als de accommodatie gebruikt werd
door onze thuisspelende competitieteams in de NPC, dan verdienden we daar behoorlijk aan. En
zeker als de WDC onze locatie aandeed, werden we daar niet slechter van. En wat te denken van
de Eurotoernooien, waarvan er toch een mooi aantal op de kalender staan. Ook die brengen altijd
behoorlijk wat geld in het laatje. Ze gaan niet door.
Maar genoeg negatief gedaan. Je zou op die manier haast denken dat ook onze club verloren
gaat onder het Coronageweld. En dat is allerminst het geval. Tegenover bovengenoemde
verliezen staan gelukkig behoorlijke compensaties van rijk, gemeente en bond. Het rijk kwam al
gauw met een hulpfonds voor hulpbehoevende verenigingen. Bij de RVO (Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland) kon elke vereniging een
aanvraag indienen voor de schade geleden door COVID-19.
De tegemoetkoming was echt substantieel en een grote hulp
om onze verliezen te dragen. Ook de gemeente heeft zijn
best gedaan om ons te helpen. Zo is de contributie die we
moeten betalen voor de huur van onze buiten- en
binnenlocatie voor een groot gedeelte teruggestort. Van de
bond hebben we natuurlijk het al betaalde competitiegeld
teruggekregen. Ook de bijdragen voor Buma/Stemra en
Sena, die betaald moeten worden om geluid in de kantine
mogelijk te maken, zijn vergoed.
Natuurlijk moet vermeld dat Amicaleleden goede
contributiebetalers zijn. Bijna honderd procent binnen halen
aan contributie is voor een penningmeester ideaal en voor een
vereniging onontbeerlijk om financieel gezond te blijven.
Daarnaast zijn onze sponsors en adverteerders ook dit jaar
weer gul geweest en hebben bijna allemaal hun bijdrage
geleverd.
Een gelukje diende zich aan toen onze energieleverancier
Eneco de slimme meter liet plaatsen.
Toen die uitgelezen werd, bleek dat we jaren veel te veel
betaald hadden voor onze energie. We kregen een flink
bedrag terugbetaald.
Dit jaar is bar en boos geweest en Corona heeft heel veel bedorven van ons plezier om samen te
boulen en samen gezellig bij elkaar te zijn. Maar financieel heeft het ons er niet onder gekregen.
Integendeel. We hebben een jaar gedraaid dat ondanks alles financieel positief afgesloten kan
worden. Wat dat betreft kan een penningmeester het zich niet beter wensen.

Hans Hijne
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Van de leden
10 Vragen aan …..

1. Wie ben je?
Ik ben Humphrey Demali. Ik woon in Hoevelaken
samen met Johanneke. Ik ben 66 jaar oud. Ik woon
40 jaar in Nederland, maar ik kom uit Curaçao.

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.,
Humphrey

2. Hoe lang ben je al lid van Amicale de Pétanque?
Ik ben 23 jaar lid van Amicale.
Daarvoor woonde ik in Apeldoorn en was ik lid van het Zwijntje.

3. Wat is voor jou de belangrijkste reden om lid te worden en/of te
blijven?
De reden om lid te worden van Amicale was dat ik Johanneke leerde
kennen en dat we in Hoevelaken gingen wonen. Ik speelde al lang
pétanque in Apeldoorn en zal het hopelijk lang bij Amicale blijven
doen.

4. Wat vind je het meest aantrekkelijk aan het spel?
Ik vind het leuk om wedstrijden te spelen en zo allerlei mensen te leren kennen.

5. Hoe vaak speel/oefen je?
Nu door corona niet; toen het kon, speelde ik
op maandagavond en de laatste tijd ook op
woensdagmiddag.

6. Doe je mee met competities, of zou je daar
graag aan mee doen?
Ik heb in het verleden allerlei competities
gespeeld, maar op dit moment komt ’t er niet
van.

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 een aantal jaren in de groenploeg
gezeten. Op dit moment doe ik geen
vrijwilligerswerk, maar ik ben wel van plan om
in de toekomst weer wat te gaan doen.
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8. Wat mis je nog bij Amicale?
Nieuwe leden, het zou goed zijn voor de vereniging als er meer mensen bij kwamen.
9. Welke andere hobby’s heb je nog meer?
Ik ben net begonnen met fotograferen, maar ik moet daar nog mijn weg in vinden.

10. Zijn er nog andere dingen die jou betreffen, die goed zouden zijn voor de andere leden om
te weten?
Ik zou het niet weten.

De volgende die de 10 vragen gaat beantwoorden, is Bauke Bokhorst.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
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De Bonte Specht

De Bonte Specht
Zo mooi en zeldzaam om te zien
Zo onverwachts in mijn eigen achtertuin
Na al die donkere dagen
Bracht mij een grote glimlach
Ik dacht wat een pracht en hij maakte mij zo blij
De Bonte Specht
Zo onverwachts gewoon hier in mijn eigen tuin
Wat een wonder om dat te zien
Helaas was het van korte duur
Maar o lieve Bonte Specht bedankt
dat jij hier was voor mij….

geschreven door Manja van Schaarenburg, 29-11-2020

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

Wie is wie? Weet jij het nog?
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Rob van der Horst – “WORMHOLE”- okt 2020
Tijdreizen is al vele jaren een favoriet onderwerp in het sciencefictiongenre. In de wetenschap
duikt in relatie tot dat onderwerp vaak het begrip WORMGATEN op! Deze zouden niet alleen een
basis voor tijdreizen zijn, maar zelfs mogelijk een rol kunnen spelen in het verbinden van
universums!
Wie schetst echter mijn verbazing toen ik ergens op een uitgestrekte Afrikaanse savanne een
gigantisch raamwerk ontdekte met de tekst WORMHOLE op de bovenlijst. Op de onderzijde
bevonden zich twee knoppen: een aan/uitknop en een soort volumeknop met schaalverdeling en
links en rechts de teksten PAST en FUTURE! Het gevaarte had een matgrijs scherm en was naar
Afrikaans gebruik gebrekkig afgezet met wat paaltjes en rood-wit lint.
De schilder doorzag direct de boeiende mogelijkheden van dit geavanceerde toestel en meende
dat een test op zijn plaats zou zijn. Hij draaide samen met zijn kleinzoon (dezelfde die enige tijd
geleden op onze velden zijn gave techniek bij het boulen etaleerde) de rechterknop een flink stuk
richting verleden tijd en schakelde het toestel in. Het grijze scherm werd langzaam doorzichtig en
er ontvouwde zich een tafereel uit een ver verleden!
Op dit schilderij is te zien dat de test niet geheel zonder risico was. De juiste locatie van deze
WORMHOLE moet dan ook geheim blijven. Ik vraag daar uw begrip voor! Wát een toeval dat in
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de vorige Amicale een plaatje van een Tyrannosaurus Rex stond afgebeeld! Een exemplaar van
deze Dinosoort plus een Pterosaurus kwamen al spoedig door de lijst stappen c.q. vliegen! Het
was dan ook héél prettig dat de makers van dit toestel er nog aan hadden gedacht een
RESETKNOP toe te voegen!
De oplettende kijker zal trouwens nóg een opmerkelijk verschijnsel op dit schilderij hebben
waargenomen. Het blijkt dat er wel via dit scherm een ander tijdperk kan worden betreden, maar
dat de zon uit dat tijdperk (let maar op de schaduw) niet door het scherm heen dringt! Misschien
achteraf wel logisch, want dan zouden we tegelijkertijd met twee zonnen te maken hebben...
Dit schilderij was me nogal een project! Ik heb er drie maanden over gedaan om deze gebeurtenis
waarheidsgetrouw aan een stuk canvas van 60x80cm toe te vertrouwen. Ik nodig de lezers van
Apropos uit om naar believen in te zoomen op deze voorstelling voor de details.
Rob

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

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
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Beste Amicalers

Hoe gaat het met Ursula? Nog steeds niet zo
best, en helemaal de oude zal ze niet meer
worden.
Een pluspunt is dat de verwondingen aan haar
benen dicht zijn en dat we niet meer naar de
wondpoli hoeven. De rollator staat in de schuur,
ze kan nu weer rustig los lopen. Maar o wee als
ze valt: haar huid is zo dun geworden door al die
medicijnen.
Met de reuma is van alles geprobeerd, maar niets
helpt. Ze krijgt veel medicijnen om de pijn te
onderdrukken, en dat lukt gedeeltelijk. Van de
week zijn we weer in het ziekenhuis geweest en
heeft ze drie injecties gekregen. Ze is door de
pijnen erg moe. Na een korte wandeling slaapt ze
zo één of twee uur.
Voor het plotseling optreden van geheugenstoornis zijn we bij de geriater geweest. Ze
hebben een scan en later een mri-scan gemaakt,
maar niets gevonden. Ze staan voor een raadsel.
Momenteel gaat ze één dag in de week naar DE
VALLEI in Leusden, dit is een dagopvang. Ik
breng haar en haal haar weer op. Tussendoor
heb ik wat tijd voor mijzelf, en ik hoop op
woensdagmiddag ook weer een halve middag te
kunnen spelen.
We genieten van korte wandelingetjes en hopen
dat het voorjaar snel komt, zodat we weer van de
tuin en de vogels kunnen genieten.
We denken met plezier terug aan het boulen. Mooie herinneringen, zoals met een grote ploeg
naar Maastricht gaan om op het Vrijthof te spelen, naar Castricum om op het strand te boulen. Of
op het plein in Nijkerk en in de bossen bij Den Dolder. Ook onze eigen toernooien waren leuk, nog
zonder hal.
Ursula bedankt jullie allemaal, voor het meespelen en ook voor het geduld dat daar soms bij nodig
was.
Bedankt allemaal voor die mooie tijd. Het ga jullie allen hopelijk goed, met nog een lang en
gezond leven.
Fijne feestdagen en een gezond nieuw jaar.
Chris
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Beste Amicalers,

70
Weten jullie nog: eind vorig jaar een
bijeenkomst in ons mooie
clubgebouw?
Onderwerp was het ontbinden van
de club omdat we bij de grens van
55 leden waren gekomen.
Dat was wel even schrikken voor de
meesten.
Zo'n leuke club met eigenlijk
allemaal vrienden van elkaar!
Dit kan toch niet!!!
Zo waren er vele positieve geluiden
te horen, en met wat toezeggingen
van deze en gene werd besloten om
toch door te gaan.
Wat waren we opgelucht en blij na
dit besluit.
Maar dan moesten we wel verder,
en zien dat de club weer in ledental
ging groeien.
De eerste die we als nieuw lid
konden begroeten, was Manja, de
dochter van Paulien, en er volgden
er meer zodat we nu weer boven de
zestig leden hebben. Met de
droevige bijkomstigheid dat we van
Johan van Weert afscheid hebben
moeten nemen .
Helaas er dit jaar een corona-crisis
over ons land gekomen waardoor
het spelen van ons favoriete
spelletje even stil staat.
Maar we blijven positief en gaan
ervoor dat we volgend jaar weer
verder kunnen groeien.
Op naar de 70 leden (yes we can!)
Groetjes van hier en fijne feestdagen.
Evert
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Gevonden en ingezonden door Pauline
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Karel heeft heel wat grote en kleine klussen voor de
vereniging opgeknapt. Op deze foto zien we hem in een
karakteristieke pose, in het hoekje op zijn knieën, passend
en metend omdat de schotten wel mooi recht moeten
zitten.
We weten allemaal dat het nu wat minder met hem gaat.
Hij is bezig met kuren om de ziekte van Kahler onder de
duim te krijgen, en als dat gelukt is, staat hem nog een
hartoperatie te wachten. Het is een zware tijd, maar hij
kijkt optimistisch naar de toekomst.
We leven met je mee, Karel, en wensen je veel sterkte!
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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

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"
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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

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

Clubavond
Clubmiddag
Clubavond
Clubmiddag
Clubavond
Clubmiddag
Clubavond
Clubmiddag
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Verjaardagskalender

16 december
16 december
23 december
29 december

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 juni

30 december
30 juni

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