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Clubblad
29e JAARGANG Nr. 1, januari 2021
“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: 27 januari (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

penningmeester@amicaledepetanque.nl

Wedstrijdcommissie:

Bauke Bokhorst

Gebouw en Terrein:

Herman Kok

Algemeen bestuurslid:

Bart Berens

Algemeen bestuurslid:

Marian Vreeswijk

wedstrijdcommissie@amicaledepetanque.nl
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Van de redactie
Ja hoor, het is weer gelukt. Ook in Coronatijd blijft er elke maand een interessant en mooi nummer
van de APropos verschijnen.
Zolang… onze leden het leuk vinden om aan de andere leden iets van zichzelf te vertellen, dit
keer is Bauke in de pen geklommen. Zolang…de kunstenaars onder onze leden bijdragen leveren
om het clubblad mooi te maken met hun kunstwerken en daar lezenswaardige uitleg bij geven.
Zolang… er nog bijzondere dingen gebeuren die ons verbazen en ons tot actie brengen, zoals het
verschijnen van een uniek boekje over onze sport dat door alle leden wordt aangeschaft. Zolang
….de redactie het een uitdaging vindt om alle leden te blijven informeren over het reilen en zeilen
van onze club.
Zolang zal binnen onze vereniging de APropos blijven verschijnen, in het nieuwe jaar 2021, dat
een jaar wordt van hoop op herstel van de dingen die we zo graag doen met elkaar, in
verenigingsverband van Amicale de Pétanque. Dat wenst de redactie al onze leden toe in het

nieuwe jaar!

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

Rudolph heft het glas nogmaals om iedereen een heel gelukkig 2021 te wensen. En dat we maar
gauw een vaccin krijgen toegediend, en dat we heel snel weer KUNNEN GAAN BOULEN !!!
Wat verlangen daarnaar! Eindelijk elkaar weer eens zien en samen genieten van ons spelletje.
Misschien kunnen de competities zelfs gaan draaien.
Voorlopig blijven we voorzichtig, we houden afstand, we ontsmetten ons een boule in de rondte.
En we blijven dromen en hopen.
We komen er weer bovenop!

Van de penningmeester
In het vorige nummer van de APropos schreef ik over de financiële situatie van onze vereniging in
Coronatijd. Hoewel aan de inkomstenkant heel veel moet worden ontbeerd, met name bar en
gastboulen, kunnen we met behulp van regering, gemeente en bond toch wel goed het hoofd
boven water houden.
In de tussentijd komt ineens en onverwacht een wel heel leuk initiatief uit onze
medeleusderboulevereninging de Hakhorst. Er is door een Hakhorster lid, Max Bremer, een
boekje geschreven dat zo gaaf is om te bezitten, dat iedereen die het boulen een warm hart
toedraagt, tot aanschaf over zou moeten gaan. Voor de prijs hoeft niemand het te laten, nog geen
tien Euro. Maar heel speciaal is dat Max de helft van de aanschafprijs voor jouw vereniging
bestemt. En ook heel aardig is dat je het boekje, eenmaal in je bezit, nooit hoeft uit te lenen want
iederéén heeft het al. We hoeven ook geen plekje vrij te maken in onze verenigingsbibliotheek,
want iedereen heeft het boekje in eigen bezit. Met de zestig leden die onze club heeft, levert het
toch een aardig bedrag op voor de clubkas. In de Coronatijd mooi meegenomen.
Het is duidelijk dat ik, als penningmeester, alle leden van onze club aanbeveel om het boekje te
kopen. Elders in dit blad kun je meer informatie vinden en lezen op welke manier je de trotse
bezitter van dit bijzondere aanbod kan worden.
Bestel…….zo wordt het weer wat leuker.
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Van de leden
10 Vragen aan …..
1. Wie ben je?
Mijn naam is Bauke Bokhorst, 56 jaar, en ik ben (al
weer 26 jaar) getrouwd met Joyce. Wij zijn elkaar
tegengekomen tijdens jeu de boules toernooien en
competities en van het één komt het ander. Wij
hebben drie kinderen, Christian †, Chantal en Michel.
Ik heb in 1978 kennis gemaakt met jeu de boules in
Frankrijk op de camping en het heeft me nooit meer
losgelaten.

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, Bauke

2. Hoe lang ben je al lid van Amicale de Pétanque?
Vanaf de oprichting van de club in 1993.
3. Wat is voor jou de belangrijkste reden om lid te worden en/of te blijven?
Ten tijde van de oprichting van de club speelde ik in Nederland op het hoogste niveau.
Omdat het bij de vereniging waar ik lid was, niet meer lukte om daar op een goed niveau te
trainen, ben ik vanaf de oprichting van de verenging lid geworden omdat ik daar wél die
gelegenheid had. We zijn toen met een kleine groep leden begonnen waarbij iedereen
heeft geholpen bij het opbouwen van deze vereniging tot wat die nu is. Dat laat je niet zo
maar in de steek. En juist die saamhorigheid maakt dat ik nog steeds in een prettige
omgeving wekelijks het spel kan beoefenen.
4. Wat vind je het meest aantrekkelijk aan het spel?
Het leuke is dat elke werpronde weer anders is. Tactiek is
daarbij een belangrijk onderdeel van het spel. En natuurlijk
kan ik echt genieten van het wegschieten van een bal. Maar
ik kan net zo goed genieten van een goede ‘eerste’ bal. Die
is namelijk net zo belangrijk als die bal wegschieten. Een
goede tireur kan niet zonder goede pointeur en omgekeerd.
En natuurlijk oogt het wegschieten van een bal dan
misschien spectaculairder, maar een pointeur die elke ronde
een goede eerste bal gooit, is feitelijk net zo spectaculair.

5. Hoe vaak speel/oefen je?
Op dit moment (zonder corona) enkel op de maandagavond. Vroeger was dat 3 avonden
per week en dan minimaal 1 toernooi per weekend. Maar ja, toen speelde ik toch wel op
een iets hoger en constanter niveau dan nu. Daarnaast probeer ik met mijn (toch wel vaste)
partner af en toe een toernooi te spelen, maar helaas kwam dat er de laatste tijd niet van.
Wel een mooi voornemen voor 2021.
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6. Doe je mee met competities, of zou je daar graag aan mee doen?
Ik heb aan zo ongeveer alle competities meegedaan die er waren. Nu speel ik alleen nog
maar de winter doubletten competitie. Maar wie weet wat de toekomt nog gaat
brengen………

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?
Ja, dat is begonnen met het opknappen van
een goedkope bouwkeet tot eerste
‘clubhuis’ en is vervolgens overgegaan in
diverse bestuursfuncties (beheer hal en
terrein en wedstrijdcommissie). En in die
laatste functie ben ik nog steeds actief.

8. Wat mis je nog bij Amicale?
Aanwas van nieuwe (jongere) leden. Dat is toch de achilleshiel van deze vereniging. Aan
de sfeer en de onderlinge saamhorigheid ligt het niet. We hebben alleen meer (jongere)
leden nodig om het voortbestaan van de vereniging te waarborgen.
9. Welke andere hobby’s heb je nog meer?
Fotografie, lezen (voornamelijk in vakanties) en lekker wandelen in de bergen in Oostenrijk.
10. Zijn er nog andere dingen die jou betreffen, die goed zouden zijn voor de andere leden om
te weten?
Zoals velen waarschijnlijk weten, heb ik mij ooit Nederlands Kampioen mogen noemen en
mee mogen doen aan het WK. Ik heb daarmee natuurlijk veel ervaring opgedaan. Ervaring
waar ik mensen mee kan helpen. Ik ben echter niet iemand die ongevraagd mensen gaat
wijzen op dingen die zij misschien beter of anders kunnen doen. Maar als iemand vragen
heeft, schiet mij dan gewoon even aan (niet af).
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De volgende die de 10 vragen gaat beantwoorden, is Slimen Ben Ahmed.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
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Rob van der Horst – "Topi Area" - feb 2009

- 90x30cm

Een grote groep Topi’s langs een zandweg door de Masai Mara in Kenia. De schilder zit rustig een
boekje te lezen in een bootje op het droge. De Topi, ook Lierantilope of Basterdhartenbeest
genaamd, is een algemene soort behorende tot de Koeantilopen. Hij komt voor in grote delen van
Afrika ten zuiden van de Sahara. Het is een grote, stevige antilope met hoge schouders en een vrij
korte nek. Ze hebben een voorkeur voor gebieden met kort of middelhoog gras.

Rob van der Horst – "Mara River" - juni 2009

- 90x30cm

Een luie warme middag aan de oever van Mara River. Deze rivier die slingert tussen Kenia en
Tanzania, vormt de grens tussen de immense uitgestrektheden van de Masai Mara en Serengeti.
Op gezette tijden kan men hier getuige zijn van de GROTE TREK van de Wildebeesten en
Zebra’s die de rivier oversteken. Een adembenemende belevenis! Hier is echter geen sprake van
al die herrie en drukte. Een verzameling Nijlpaarden ligt heerlijk rustig in het zand van de oever. In
het water kan men echter de schilder zelf ontwaren die een Nijlpaard een lesje in watertrappelen
geeft. Zijn handdoek en slippers heeft hij een van de nijlpaarden in bewaring gegeven.
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Philipsstraat 5 – 0.03
3833 LC Leusden
Telefoon: 033-4333607
Website: www.rwsadvies.nl

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
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Beste Amicalers
Net als andere amateur-sportclubs voelt ook onze club de nadelige financiële gevolgen van de
gedwongen kantinesluiting.
Wij ontvingen een aanbod van hobby-schrijver/dichter Max Bremer, lid van Jeu de Boulesclub De
Hakhorst uit Leusden, om extra clubinkomsten te krijgen via de verkoop van zijn boek ‘Het Butje’
(120 pag.). Hierin staan verhalen, gedichten en meezingversjes over jeu-de-boulen.
Hieronder zie je het boekomslag met extra informatie.
Max werkt zonder winstoogmerk onder het motto ‘samen delen’. Meer over hem en zijn actie ‘Het
Butje’ lees je op zijn website www.boekvanmax.nl.
Door rechtstreekse levering zonder tussenschijven is de verkoopprijs van ‘Het Butje’ bij
voorinschrijving slechts € 9,95. Daarvan mogen wij als club € 5,- toevoegen aan onze clubkas.
Het boek is alleen te bestellen via verenigingen en zal niet in de boekhandel verkrijgbaar zijn.
De voorinschrijving voor de 1e druk staat open tot 31 januari 2021 en levering zal plaatsvinden in
maart.
Wij nodigen jullie van harte uit deel te nemen aan deze leuke actie en in te schrijven op dit boek.
Dat kan door het totaalbedrag voor het aantal boeken over te maken naar onze clubrekening
NL51 RABO 0335 9729 93 ten name van Amicale de Pétanque, met vermelding van je naam +
het aantal boeken dat je wilt hebben.
Let op: vóór 31 januari!
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Leuke voorvallen uit het boule-leven gegrepen

schilderen in coronatijd
Vorig jaar ben ik weer eens begonnen te schilderen. Veel vrije tijd en geen jeu de boules, dus wat
wil je. Ik begon op een heel andere manier dan vroeger. Geen bloemen en planten meer, maar
hoofden van mensen. Uiteindelijk werden het een soort "relatieportretten". Een beetje karikaturaal.
Na twee schilderijen dacht ik dat relaties niet alleen tussen mensen bestonden, maar ook tussen
mensen en dieren. Het derde ging dus over een man en zijn paard. En mijn laatste ingeving werd
iemand met zijn/haar hobby.
Allereerst dacht ik natuurlijk aan schaken en ik stelde me voor dat het zou gaan over een jonge
man met een kroon op zijn hoofd die verliefd naar zijn schaakkoningin kijkt en haar wil kussen.
Terwijl ik bezig was, zag ik dat het hoofd ook dat van een vrouw kon zijn. Dat vond ik eigenlijk wel
een goed idee. En het kussen werd ook iets veranderd.
Zo veranderde de voorstelling in "Queen's Gambit". De film heb ik nog niet gezien, en dat het ook
voorkomt in een fantasy-boek dat ik las, heeft er evenmin mee te maken.
Misschien gaat mijn volgende idee wel over ons aller hobby.
Marian
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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 2021 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 2021:
€ 23,00 (v.a. 1 juli € 11,50).
Voor jongeren tot 18 jaar:
€ 11,50 (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

Je moet toch wat als je niet naar de kapper kunt….. grapje!
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Verjaardagskalender

21 januari
21 januari
31 januari
7 februari

Lydia Stroebel
Arno Wildeman
Tijmen de Kruijff
Henk Boer

Husselleidersrooster

Sluitingsdata inleveren van kopij in 2021
27 januari
1 september

24 februari
29 september

31 maart
27 oktober

28 april
1 december

2 juni
29 december

30 juni

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