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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: 24 februari (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
Uw redacteur is een maand ziek geweest, een maand lang getroffen door het Coronavirus. En niet
zo weinig ook. Gelukkig gaat het sinds een paar dagen weer beter, maar meer dan dit stukje
schrijven kan er nog niet echt vanaf.
Gelukkig hebben onze vaste mensen met een bijdrage niet verstek laten gaan. Zo heeft Pauline
een alleraardigste ervaring meegemaakt dat ze met ons deelt. De storm van 21 januari, Christoph,
heeft het dak van ons boulodrome te pakken gekregen. Een paar platen hebben het moeten
ontgelden. De foto’s vertellen het verhaal van de schade. We gaan het spoedig laten maken. Rob
heeft in Coronatijd een prachtig schilderij gemaakt met bijna één penseeltje. Dan ben je een
kunstenaar. Het schilderij is van een kasteel, Hraz Pernstejn in Tsjechië. We hebben dit keer een
paar leuke verhaaltjes opgenomen. Leuk om te lezen.
Het meest verrast ben ik over de bijdrage van Slimen. De tien antwoorden die hij heeft gegeven,
zijn echt interessant om te lezen en je merkt dat hij moeite en energie gestopt heeft in een mooi
verhaal en een goede mening. Bedankt.
Hou het allemaal gezond. Je wilt geen Corona krijgen, dat weet ik nu wel.

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

En dat duurt maar, dat duurt maar. We vragen ons af wanneer we weer mogen, eindelijk.

De algemene corona-maatregelen zijn nog steeds van kracht. We beseffen heel goed dat het
allemaal voor onze eigen bestwil is, maar we willen zo graag. Het spreekwoord zegt: Geduld
overwint alles. Daar houden we dan maar aan vast.
De bond heeft (heel optimistisch!) al plannen gemaakt voor de gebruikelijke zomercompetities. Die
zouden in april moeten starten, maar ze calculeren in dat het ook later kan worden, of helemaal
niet.
Tijdens de laatste storm is er lichte schade ontstaan aan de beplating van de hal. Zie de fotootjes
hieronder. We zijn bezig dit te repareren, want alles moet piekfijn in orde zijn als we weer kunnen
boulen. En dat mag toch niet lang meer duren!
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Van de leden
10 vragen aan …..
1. Wie ben je?
Mijn naam is Slimen Ben Ahmed geboren op 1 juni 1958 in
Metline, een dorp aan de Middellandse Zee in het
noordoosten van Tunesië. Ik kom uit een gezin van tien
kinderen, vijf broers en vier zussen. Ik ben de vijfde in de rij.
Mijn ouders hebben 33 kleinkinderen gekregen en er zijn
inmiddels 19 achterkleinkinderen geboren. Mijn oudste broer
en mijn zussen wonen nog steeds in Metline en Tunis, mijn
andere broers in Frankrijk.

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, Slimen

Mijn ouders zijn analfabeet, maar hebben hard op het land gewerkt om ons, zoons èn dochters, te
laten studeren. Het is hun goed gelukt, we zijn goed terechtgekomen, werkende vaders en
moeders. Ik ben trots op mijn ouders, die met zoveel visie hun kinderen hebben grootgebracht.
Mijn vader is in 2002 op een leeftijd van 84 jaar overleden, mijn moeder leeft nog en is 89 jaar en
redelijk gezond.

Metline

Na het behalen van mijn MTS-diploma bouwkunde ging ik werken als bouwkundig tekenaar bij
een architectenbureau. In 1980 op 22-jarige leeftijd heb ik Tunesië verlaten om in september van
dat jaar mijn studie bouwkunde voort te zetten aan een hogeschool voor bouwkunde in Rouen
(Normandië), Frankrijk. Ik had geen studiebeurs, dus werkte ik o.a. in de zomer van 1982 als ober
in een restaurant. Het restaurant waar ik werkte, was groot en had speciale toeristenmenu’s, er
kwamen groepen eten uit de hele wereld. In de zomer van dat jaar kwam een groep jonge meiden
uit Nederland eten, één van hen was Anja de Koning en die sprak een aardig woordje Frans. Zo
kwam van het één het ander…..
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In het land waar het Arabisch de voertaal is, was Frans in mijn jeugd een belangrijke tweede taal,
de taal waarin les werd gegeven op school. Door het werken voor een Italiaanse firma in Libië
spreek ik een beetje Italiaans. Toen ik in 1987 naar Nederland ging, was het Nederlands leren
voor mij nog een hele uitdaging, maar door mijn huwelijk met Anja is dat aardig gelukt.
We zijn inmiddels ruim 32 jaar getrouwd en hebben drie kinderen, Yasmine (29), Rachèl (27) en
Yosri (24). In 2018 is onze kleinzoon Liam geboren. Ik geniet enorm van het grootouderschap.
2. Hoe lang ben je al lid van Amicale de Pétanque?
Tijdens mijn verblijf in Frankrijk heb ik nooit ‘gebould’, wel eens op afstand
in de parken van Parijs gekeken en een enkele keer met de vader van Anja
een balletje gegooid. In het jaar 2000 moest ik op aanraden van de dokter
meer naar buiten (vitamine D), een hond nemen en een gezellige
teamsport zoeken. Peter Brouwer was destijds lid bij Amicale, en zijn
vrouw een collega van mijn vrouw, en zo ben ik uiteindelijk bij deze club
terechtgekomen. Twintig jaar lid, een jubileum dat zomaar door Corona
ongemerkt aan mij voorbij is gegaan.
3. Wat is voor jou de belangrijkste reden om lid te worden en/of te
blijven?
Op een maandagavond ging ik voor de eerste kennis maken bij de club en
werd hartelijk ontvangen door Peep Vreeswijk. Na de kennismaking kreeg ik jeu-de-boulesballen
mee. Albert van Plateringen werd mijn coach/maatje om mij het spel te leren. Samen met zijn
vrouw Annie heeft hij mij enthousiast gemaakt. Ik werd door Albert getraind, ging met hem naar
toernooien en deed samen met hem mee aan de competitie.
Toen ik lid werd, was Amicale een bloeiende vereniging met meer dan 140 leden waar velen actief
bij betrokken waren. Amicale was bekend in de regio en ver daarbuiten. Ze hadden immers een
eigen hal waar weer of geen weer altijd gespeeld kon worden. Tijdens toernooien die door
Amicale werden georganiseerd, kwamen teams uit heel Nederland, België en Duitsland. Er werd
op maandag-, dinsdag- en vrijdagavond gespeeld. Het was niet alleen recreatief, maar ook een
wedstrijdsport.
In de loop der tijd heb ik leden zien gaan en komen. Er was regelmatig gedoe tussen leden
onderling en in het bestuur. Het werd er niet gezelliger op en er waren steeds minder vrijwilligers
om de vele taken te doen die bij het verenigingsleven horen. Er werd steeds minder gebould en
diverse clubavonden kwamen te vervallen. Wel werd de woensdagmiddag geïntroduceerd,
speciaal voor gepensioneerden.
Ik hou niet van gedoe en wil vooral graag gezellig, regelmatig en goed boulen. Dientengevolge
ben ik gedurende twee jaar tweede lid geweest bij Boulamis in Bunschoten om daarna tweede lid
te worden bij de Hakhorst. Ondanks het feit dat ik gevraagd ben om bij de Hakhorst eerste lid te
worden, blijf ik trouw aan Amicale waar ik vrienden heb gemaakt.
4. Wat vind je het meest aantrekkelijk aan het spel?
Na een dag hard werken is jeu de boules een spel dat mij ontspanning geeft en mij ‘gezond’
houdt. Ik hou van gezelligheid en sfeer, die vind ik hier bij de club net als in het café in mijn
geboortedorp, even bijkletsen en een balletje gooien. Het spel is voor iedereen heel toegankelijk,
gewoon in de cirkel staan, grote teen naar voren en gooien maar.
Wat het spel voor mij aantrekkelijk en spannend maakt, is de diversiteit van het terrein: de banen
van grof grind tot een strakke gladde baan. Ieder speelterrein is anders, het is dus van belang om
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de techniek aan te passen aan het terrein. Hoe ga ik gooien, hoge of lage portée, gooien met of
zonder effect.
Naast de techniek is de tactiek bij het spel ook niet onbelangrijk. Jeu de boules is een strategisch
spel. Door een goed inzicht in het spel en de juiste tactiek kun je de wedstrijd in jouw voordeel
beslissen, mits je de juiste ballen weet te raken.
5. Hoe vaak speel/oefen je?
Op dit moment speel ik bij Amicale alleen op maandagavond. Bij de Hakhorst speel ik regelmatig
op vrijdagavond en af en toe op zondagmiddag. Ik speel soms een extern toernooi in de regio of
een intern toernooi bij de Hakhorst. Soms kan ik mijn vrouw overhalen om mee te doen met het
Eurotoernooi, een husseltoernooi bij Amicale waar leden en introducees het tegen elkaar
opnemen.
Ik heb altijd een tas met jeu de
bouleballen in de auto. Waar ik ook
ga of sta, ik vind het leuk om wat te
oefenen, samen of alleen. Zelfs
tijdens mijn verblijf in mijn dorp
Metline sluit ik mij graag aan bij een
groep fanatieke boulers, die bij
gebrek aan beter de schamele
verlichting van een straatlantaarn
gebruiken om hun spel te kunnen
spelen. Oefenen ter voorbereiding
op grote wedstrijden in het land,
wetende dat Tunesië altijd goed
vertegenwoordigd is tijdens de
wereldkampioenschappen
Pétanque.
6. Doe je mee met competities, of zou je daar graag aan mee doen?
Sinds ik lid ben geworden, heb ik aan bijna alle competities meegedaan, ook aan de Wodoco. Nu
speel ik alleen met Joop de Wilde, mijn boulemaat en vriend, competitie-doubletten. Bij de
Hakhorst speel ik de interne doubletten- en triplettencompetitie.
Ik ben gek op het spel, dus hoe meer hoe liever, tot ergernis van mijn vrouw overigens wanneer
Carla de Wilde mij weer weet te strikken voor een wedstrijdje. Als het erop aankomt, kan ik geen
nee zeggen, zo leuk vind ik het spelletje.
7. Help je ook als vrijwilliger mee bij iets van onze club? Zo ja, waarmee dan? Zo nee,
waarom niet?
Natuurlijk help ik de club. Ik vind dat heel normaal. Het gebouw moet onderhouden en iedereen wil
vers gezette koffie of een glas wijn na het spel. Vele handen maken licht werk is mijn remedie. Ik
ben al vanaf het begin barwachter en ik heb een aantal maanden de inkoop voor de bar gedaan.
Door drukte op mijn werk bij de Gemeente Soest heb ik deze taak aan
Joop en Carla overgedragen.
Jaren geleden had ik de ambitie om de sport bij de jeugd te promoten.
Hoe leuk zou het zijn om een jeugdafdeling bij onze club te hebben, net
als in Zeist! Mijn zoon Yosri werd jeugdlid bij Amicale en hij heeft
meegedaan aan diverse toernooitjes in het land en zelfs aan een
drielandentoernooi. Behalve hem heb ik anderhalf jaar twee broers, een
jongen van zes en van acht getraind. Peep heeft toen folders gemaakt en deze zijn verspreid op
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de basisscholen in Leusden om meer jonge leden te werven, helaas zonder succes. Mijn zoon is
toen gestopt met boulen. Hij zag voor zichzelf al een toekomst als profvoetballer voor zich, ha ha!..
en ik stopte met trainen.
8. Wat mis je nog bij Amicale?
Ik gebruik de woorden van Bauke: 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 en elkaar te kunnen blijven uitdagen. ‘Jonger’ niet in de betekenis van ‘jeugd’ (ik ben
inmiddels de zestig gepasseerd), een heterogene groep mensen kan het stoffige imago van onze
sport wat oppoetsen.
Wat ik bij Amicale ook mis, is de begeleiding van nieuwe leden. Toen ik begon, werd ik gekoppeld
aan een ervaren bouler. Hij heeft mij de basis van het spel geleerd. Ik mocht van hem de eerste
twee jaar alleen maar leren plaatsen, rechte ballen gooien met het gebruik van de truc van ‘de
grote teen’. Na twee jaar mocht ik proberen te schieten. Hij zei: “Schieten is rechte ballen harder
plaatsen”. De trainingen van Ed Bos waren goed voor de leden, alleen na de trainingen wordt er
niet meer geoefend.
Beginnende spelers moeten groeien in het spel, ervaren spelers moeten oefenen om zich te
kunnen verbeteren. We moeten allemaal uitgedaagd worden. Oefening baart kunst, dat geldt voor
elke tak van sport, ook bij het jeu de boulen. Het is voor mij niet alleen recreatief, maar veel meer.
Nu in Coronatijd mis ik het enorm. Naast voetbal is dit de meest beoefende sport in heel
Nederland. Elke stad of dorp heeft wel een vereniging, maar niet elke vereniging heeft zo’n mooie
hal als Amicale. Wellicht wordt jeu de boules ooit nog eens een Olympische sport.
We hebben goeie spelers bij de club, maak er gebruik van. Je zult zien dat door een paar tips het
spel nog leuker wordt.
9. Welke andere hobby’s heb je nog meer?
Naast het boulen heb ik eigenlijk niet zoveel hobby’s. Ik heb het als medewerker Vergunning en
Handhaving heel erg druk.
Mijn vader was akkerbouwer, ik hielp hem in mijn jeugd veel op het land. Toen ik hier kwam
wonen, heb ik een moestuin (200 m2) gehad bij het sluisje om wat Tunesische gewassen hier uit
te proberen. Toen ik met boulen begon, had het onderhoud van de tuin daaronder te lijden. Jeu de
boules was veel leuker dan gewassen kweken. Als de gewassen kunnen worden geoogst, zijn de
groente en het fruit in de winkel betaalbaar en
bovendien: waar laat je al die sla en
sperziebonen? Ja, de buurtjes weten er wel
raad mee. De tuincommissaris gaf mij een
gele kaart en toen ben ik gestopt met
tuinieren. Thuis heb ik een klein bedje
aardbeien en wat frambozen, genoeg om nu
de mond van mijn kleinzoon te vullen.
We wandelen graag met Fenne, onze Friese
Stabij. Mijn spaghetti is al sinds jaren de
lekkerste, dus ben ik meestal de thuiskok. Ik
ga graag op vakantie naar Frankrijk, mijn
tweede vaderland. Ik zwem graag in zee en
wanneer we in Tunesië zijn, ga ik snorkelen
en met een harpoen op jacht naar inktvis (octopus).
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10. Zijn er nog andere dingen die jou betreffen, die goed zouden zijn voor de andere
leden om te weten?
Ik zou graag willen dat er meer (interne) toernooien worden georganiseerd, misschien in
combinatie met andere verenigingen. Fuseren met de Hakhorst vind ik niet zo’n gek idee, het
bundelen van krachten maakt ons sterker als vereniging.
Vroeger hadden wij een uitwisseling met een club uit België. Dat was nog eens leuk en bovendien
heel gezellig. We hoeven niet naar België, maar misschien Wijk bij Duurstede, Nijkerk of
Boulamis.
Het organiseren van dat soort evenementen is arbeidsintensief. Nu zijn het altijd dezelfde leden
die zich actief inzetten voor de vereniging. Kom niet alleen boulen, maar steek je handen uit de
mouwen voordat ook de die-hards ermee ophouden en we geen bestaansrecht meer hebben. Dat
zou doodzonde zijn van zo’n mooie vereniging. Ik zeg: schouders eronder en doorgaan….met
boulen.

De volgende die de 10 vragen gaat beantwoorden, is
Joop de Wilde.

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

Uit: Jeu de boules, een document voor de liefhebber, door Henk en Anne Martine Reesink:

Joseph Addison (1672-1719) verbleef enige tijd in Frankrijk. Hij beschreef
daar een spelsituatie zoals we die nu nog zouden kunnen aantreffen.
Bijvoorbeeld deze:
… Degene die het eerst moet gooien, kijkt goed hoe het but rolt, om vervolgens zijn eigen boule
zo in dezelfde richting te plaatsen. Als er veel boules voor de kleine bal liggen en als het ware
een muurtje vormen, wordt het moeilijker om dicht bij het but te spelen. Wanneer een speler ziet
dat zijn boule te langzaam gaat, volgt hij hem door mee te lopen en spreekt hem toe alsof het zijn
kind is. Hij maakt hem verwijten en hoopt dat het hierdoor toch nog goedkomt. Ook het terrein
moet het ontgelden. Kleine oneffenheden krijgen nadrukkelijk de schuld als het niet goed gaat.
…Maar rolt de boule tussen alle boules door, dan zijn de complimentjes niet van de lucht.
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*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Zomaar een ervaring op een gewone maandag in januari
Mijn dagelijkse routine: op tijd opstaan, wassen, aankleden, samen met Jesse (de hond) een
appel eten, hem eten geven en uitlaten, ontbijten, ondertussen de krant lezen en de gebruikelijke
puzzels oplossen in diezelfde krant: maandag de codekraker, dinsdag de doorloper enz.
Enfin, zo ook deze maandag en als ik met de puzzel bezig ben, is ineens mijn balpen leeg ….
Nieuwe pen nodig dus, maar m’n voorraad pennen in mijn secretaire is op. Dan maar even op mijn
bureau boven de pen pakken. (Ik heb op iedere verdieping, naast een leesbril, ook een pen liggen
namelijk, zodat ik nooit misgrijp.)
Hoe kom ik aan nieuwe balpennen in deze tijd? De Brunawinkel is gesloten. En ik realiseer me dat
ik de pennen meestal vond in de bedelbrief voor een goed doel. Je kent ze wel, met opschrift ….
Dan hoor ik de brievenbus: hé, op maandag komt er toch geen post? Ik ga kijken en vind op de
mat post van de Jozefkerk: Kerkbalans en nog een envelop met een bobbel erin. Ja, dat voelt als
een balpen .… Het is een envelop van Caritas, met een rode balpen.
Nou, dan kan ik weer even vooruit. Als die leeg is, is de lockdown hopelijk voorbij en kunnen we
weer gewoon naar de winkel.
Je zou zeggen: gebed verhoord, maar ik had er niet eens om gebeden ….
Pauline
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Rob van der Horst – “Hraz Pernštejn”
jan 2021 - 60x80cm

Coronatijd! Dat betekent voor mij héél veel huisarrest, door te brengen met schilderen en
voetballen kijken op TV. Ook af en toe een wandeling maken natuurlijk!
Dit schilderij is gemaakt voor mijn Tsjechische schoondochter Petra, liefhebster van kastelen. Ik
wilde voor haar als verrassing een Tsjechisch kasteel schilderen en verkeerde in de
veronderstelling dat zij dit ook wel bezocht zou hebben, maar dat bleek helaas niet het geval toen
ik daar voorzichtig naar viste! Vandaar de graffititekst op het gebouwtje rechts: “Petra nebyla
tady” hetgeen volgens mijn translate-app betekent: “Petra was hier niet”.
Het ziet ernaar uit dat de lezers van APropos dit werkstuk eerder onder ogen krijgen dan degene
voor wie het bestemd is.
Geschilderd in 3 weken (!) dagelijks ploeteren in het coronatijdperk rond kerst en oud- en-nieuw
van 2020/2021.
Hartelijke groet aan alle boulers,
Rob
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Kasteel Pernštejn (Tsjechisch: Hrad
Pernštejn, Duits: Burg
Pernstein en Bernstein,
oorspronkelijk: Bärenstein) is
een kasteel op een rots boven het
dorp Nedvědice bij de
rivieren Svratka en Nedvědička, 40 km
ten noordwesten van Brno, in
de Tsjechische regio Zuid-Moravië.
Het kasteel is opgericht rond 1270-1285
door de heren van Medlov. Nadat de
familie in het kasteel was getrokken,
noemden zij zichzelf en het kasteel
Pernštejn, vermoedelijk naar het Duitse
woord Bärenstein. Het kasteel
heeft gotische en renaissancekenmerken en is een van de best
bewaarde kastelen van Tsjechië.

Op de lucht na heb ik het complete schilderij gemaakt met het fijne marterharen penseeltje nr. 2
dat ik op de foto laat zien. Een geweldig penseeltje dat nog steeds niet versleten is!
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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
HET GEHEIM VAN BIMBO
Bimbo van Toulon, een van de meest gehaaide spelers die ik ooit ben tegengekomen in het
boulespel. Omdat het leeftijdsverschil te groot was, heb ik hem nooit goed leren kennen. Op het
moment dat ik met spelen begon en hem voor het eerst zag, was zijn bouleloopbaan ten einde
gekomen. Hij speelt nu als pointeur, maar wat voor een! En wat een kennis van het spel en van de
spelers.
Het is in de loop van de namiddag, op de Place Saint-Roch. Bimbo
wacht geduldig op een gelegenheid om een onnozele hals te grazen
te nemen voor een partij. Er zijn niet veel mensen, we praten dus
wat. Hij is al zo oud en ik nog zo jong, dat er als vanzelf sympathie
tussen ons ontstaat. Op de voor hem zo eigen achteloze en ietwat
vermoeide wijze legt hij me een groot aantal van zijn trucjes uit. Zijn
accent is dat van Italianen die pas op latere leeftijd naar Frankrijk
zijn gekomen en nooit behoorlijk Frans hebben leren spreken, zelfs
niet na dertig of veertig jaar. Al naar gelang het hem uitkomt, gooit
hij Frans, Italiaans en Provençaals door elkaar. Zelfs met
gebruikmaking van dit drievoudige register heeft hij nog de
allergrootste moeite om zich goed uit te drukken.
“Spreekt u maar Italiaans, dat versta ik ook”, zeg ik om hem op zijn
gemak te stellen (Otello is van Italiaanse afkomst).
“M’n jochie, ik weet het niet meer, mijn hoofd is er niet meer zo bij.”
Met zijn linkerhand helemaal open ter hoogte van zijn gezicht legt hij
me het boulespel uit.
“Er zijn veel verwaande kwasten, spelers met kapsones, dat zijn de
beste klanten. Als je een beetje geduld hebt, kun je ze hun poeha
duur betaald zetten, dat is niet zo moeilijk.” Met zijn wijsvinger tikt hij
zachtjes op zijn borst.
“Als jij ’t te hoog in je bol had, zou je ’t ook moeten bezuren.”
Geduldig legt hij me uit hoe je een partij het best kunt aanpakken. “Je moet je hersenen
gebruiken.” En hij tikt me op m’n voorhoofd. “Gesnopen, jochie?”
Oh ja, zeker, want ik ben al 16 jaar (Otello is geboren in 1920, het verhaal speelt
zich dus af in 1936) en ik heb er nog niks van begrepen; ik doe dus maar alsof.
Hij lijkt me vandaag zo aardig dat ik hem eindelijk de vraag durf te stellen die me
al geruime tijd op de lippen brandt:
“ Maar hoe doet u dat nu, Donato, als u zo vriendelijk wilt zijn, om al die steentjes
op het terrein van uw tegenstander te laten vallen?”
Ik weet dat ik hier aan zijn grote geheim kom. Hij is immers links en het is me
opgevallen dat er op kritieke momenten, tegen het einde van een partij
bijvoorbeeld, plotseling op mysterieuze wijze steentjes tevoorschijn komen op de
donnée van een rechtshandige tegenstander.
Hij maakt een vaag gebaar met zijn hand alsof hij de vraag wil ontwijken. Ik blijf echter aandringen
in de hoop hem zijn geheim te ontfutselen. Eindelijk neemt hij een besluit, trekt een cirkel en haalt
een but uit zijn zak. Hij werpt het uit en zegt me dat ik mijn terrein moet prepareren. Ik maak mijn
donnée dus schoon en haal wat obstakels weg die op mijn rechtshandige traject liggen. Als ik
daarmee klaar ben, loopt Bimbo van de cirkel naar het but en doet net alsof hij het terrein aan het
verkennen is. Als hij bij me terug is, ligt mijn speelterrein bezaaid met tientallen steentjes.
“Heb je het door, jochie?”
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Nee, ik heb niks gezien. Hij komt op me af en kijkt nadrukkelijk om zich heen. Hij pakt me bij een
arm en neemt me mee achter een dikke plataan. Terwijl hij zijn riem losmaakt, opent hij zijn broek
en weet je wat ik zie? Grof gestikt, want hij heeft het
zelf gedaan, is er in de oorspronkelijke broekzak
een tweede zak bij genaaid. Deze zak is vol kleine
steentjes die straks, als hinderlijk gruis voor de
tegenstanders, over het terrein moeten worden
gestrooid. De echte zak is aan de onderkant met
grote halen opengeknipt. Terwijl Bimbo over het
terrein loopt, steekt hij heel onschuldig zijn hand in
de bijgemaakte broekzak, pakt een paar steentjes
en laat die door de echte, opengeknipte zak heen
vallen. Ze zakken langs zijn been en door zijn broek
omlaag, glijden langs zijn sok en rollen op zijn
schoen om uiteindelijk op de donnée van zijn
tegenstander terecht te komen. Ik moet er hartelijk
om lachen. Bimbo, die nu pas goed op dreef is
gekomen, begrijpt niets van mijn hilariteit.
Het is een heel karwei, maar het loont wel degelijk
de moeite, o ja! Maar wat zal hem dat een boel geld
gekost hebben! Oei, oei, oei! Ik begrijp het nog
steeds niet helemaal. Hij legt me uit dat hij er wat
op gevonden heeft: tegenwoordig stopt hij al zijn geld in zijn linkerbroekzak. Maar toen hij er in het
begin nog niet aan gewend was, vergat hij het wel eens en stak hij zijn kleingeld, of zelfs
bankbiljetten, in zijn rechterbroekzak. Overbodig om uit te leggen dat dat geld dan foetsie was,
want niet een van zijn broeken had een dichte zak. Arme Bimbo!
Bij zijn begrafenis waren er maar drie mensen aanwezig. Drie, nog niet eens vier. Terwijl hij nog
wel de vijfvoudige winnaar was van Le Provençal, en toen met heel wat meer publiek!

Bron: VOLLE ZON OVER HET PETANQUE door Otello
(Gevonden op de website van jbc Plop
en ietsjes bewerkt)
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Uit: Jeu de boules, geschiedenis, spelregels, tactieken, door Henk Reesink:

Telkens wanneer één van mijn vrienden het dertiende punt had gemaakt, raapte
hij zijn boule op en knuffelde die alsof het z’n eigen vrouw was. En pas op als
iemand dat belachelijk maakte! Hij was echt volslagen bezeten van het
boulesspel. En hij zei vaak: ‘Ik en mijn boules, ik voel hun hartje kloppen!’

Uit: Jeu de boules, een document voor de liefhebber, door Henk en Anne Martine Reesink:

Een leuke anecdote over Lodewijk XI, koning van Frankrijk (1461-1483) willen
we u niet onthouden:
Deze Lodewijk was verzot op het spel en had zelfs bij het kasteel van Plessisles-Tours in de Val de Loire een schitterend terrein laten aanleggen waar de
edelen uit de omgeving geregeld hun lesje kregen van de koning, die naar men
zei een uitstekend speler was. Er waren maar weinigen die hem durfden te verslaan. Men beweert
zelfs dat wanneer de koning moest kiezen tussen zijn dagelijkse religieuze verplichtingen en een
partijtje jeu de boules, hij tot grote wanhoop van de geestelijken veelal eerder tot het laatste
geneigd was.

Uit: Jeu de boules, een document voor de liefhebber, door Henk en Anne Martine Reesink:

In 1949 speelde een baas samen met drie van zijn ondergeschikten. In het begin
van de partij speelde hij bar slecht, maar hij werd gered door het goede spel van
zijn employés. Toen deze drie even later een zwak moment hadden, nam de
werkgever zijn bazige rol weer op, waarna een stevige ruzie ontstond. De drie
arbeiders gingen ineens op het speelveld zitten en wensten geen poot meer te
verzetten. Toen men hun vroeg waar ze nu feitelijk mee bezig waren, verklaarden zij dat ze al de
hele week het gechagrijn van hun baas moesten verdragen en dat ze nu hun recht op staking
opeisten. De scheidsrechter moest de nodige diplomatie betrachten om hen weer aan het spelen
te krijgen. De ploeg verloor de partij, hetgeen weer eens bewijst dat ook een goede sfeer tussen
ploeggenoten onontbeerlijk is.
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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"

24

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
Henk Renkers
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

7 februari
9 februari
16 februari
25 februari

Henk Boer
Marian Vreeswijk
Evert van Urk
Mark Vis

Husselleidersrooster

Sluitingsdata inleveren van kopij in 2021
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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