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Clubblad
29e JAARGANG Nr. 4, april 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: 28 april (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
Het staat al op de voorpagina, “Yes”.
We mogen weer proberen te boulen. Proberen, omdat we ons nog wel aan een heleboel regels
moeten houden. Deze regels zijn zo duidelijk mogelijk in deze APropos opgenomen. Het
Coronaprotocol van de bond, heel belangrijk voor alle leden. Er is ook een stukje over de eerste
woensdag dat we konden boulen.
Pauline heeft dit keer haar bijdrage geleverd in de tien vragen. Ook geeft ze ons al een beetje het
lentegevoel.
Scheidsrechter Wayens leert ons de nieuwe spelregels. We hebben nog twee teams in de
competitie, dus voer voor onze wedstrijdspelers.
Rob geeft ons weer een mooi schilderij uit Noorwegen. Als je kinderen wilt, moet je in Noorwegen
zijn, ze betalen je ervoor.
Peep heeft voor iedereen de licentie op een papiertje. Je kunt het ook via Allunited digitaal krijgen.
Hoe, dat kun je vinden in dit blad, dat weer heel leesbaar is door de bijdragen van zovele leden.
Hartelijk dank daarvoor, zo houden we contact met onze leden.

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

Wat een opluchting dat we na zo lange tijd weer mogen boulen! Nog niet vrijuit, nog met een
aantal beperkingen en voorwaarden, maar toch.
De corona-cijfers zijn landelijk (en wereldwijd!) echter nog zorgelijk en het is niet zeker dat het
binnenkort niet wéér hommeles is, maar laten we bij dit moment blijven. We mogen weer. Het
weer werkt ook mee om positief naar de toekomst te krijgen. (Gek toch dat je positief moet denken
als de corona-test een negatieve uitslag heeft.)
Onze accommodatie staat er opnieuw goed bij. Het dak is gerepareerd met nieuwe platen
waardoor we een heleboel licht meer krijgen op de banen 9 en 10. Mooi meegenomen. Voorlopig
komen we natuurlijk niet toe aan binnen spelen.
De buitenbanen hebben de winter en de stormen goed doorstaan en zijn gebruiksklaar. We
bespelen nu nog alleen het voorste stuk, maar als we het plastic weghalen, kunnen we ze
allemaal gebruiken. Misschien is dat binnenkort nodig als we allemaal weer komen boulen. Daar
blijven we van dromen!
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Van de leden
10 vragen aan …..

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,
Joop, Pauline

1. Wie ben je?
Pauline Bisschops.
Op 6 juni 1941 ben ik in Nijmegen geboren als
Paulien Vissers, vierde kind in een gezin met 2
jongens en 3 meisjes. Na het behalen van mijn mulodiploma ben ik op mijn 16e op kantoor gaan werken
en haalde en passant nog wat aanvullende diploma’s.
In Nijmegen werkte ik op een klein kantoor, waar ik,
nadat ik was getrouwd, ook op mij passende uren
kon werken. Toen we in 1979 naar Leusden
verhuisden, zei mijn baas: “Ik ken wel iemand in
Leusden, bij het Algemeen Diakonaal Bureau (Dienstencentrum). Als je weer wilt gaan
werken, geef maar een seintje, dan bel ik hem wel.” En zo gebeurde het dat ik van januari
1980 tot eind september 1999 op het Dienstencentrum kwam te werken, met veel plezier.
Op mijn 58e kon ik vervroegd uittreden.
Toen ik 14 was, leerde ik in een vriendengroep Coen kennen. Net als Coen woonde ik op
een steenworp afstand van het Goffertpark, bij velen welbekend door het Goffert Stadion.
In 1963 zijn we getrouwd. We kregen vier kinderen, hebben 5 kleinkinderen en 1
achterkleinkind. Coen en ik waren 52 jaar gelukkig getrouwd.
In 1979 verhuisden we naar Leusden; Coen
werkte als vakbondsbestuurder bij de UNIE
en had als regio Utrecht, vandaar. Van deze
verhuizing hebben we nooit spijt gehad en
onze kinderen ook niet.
2. Hoe lang ben je al lid van Amicale de
Pétanque?
Vanaf de oprichting, samen met Coen die
mede aan de wieg stond van onze vereniging
3. Wat is voor jou de belangrijkste reden
om lid te worden en/of te blijven?
Spelen bij Amicale voelt voor mij als
thuiskomen. Ik moet hierbij denken aan vorig
jaar, aan het begin van de corona-tijd.
Overdag werd je overal geconfronteerd met
een beklemmend gevoel, maar als ik dan op
de maandagavond en de woensdagmiddag
ging spelen, kon ik me ontspannen en alles
even vergeten. De club voelt voor mij als mijn
familie. Doordat Coen zo op de club betrokken
was, voel ik hem ook heel dichtbij me als ik
speel.
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4. Wat vind je het meest aantrekkelijk aan
het spel?
Allereerst natuurlijk het contact met je
teamgenoten – het gezellig
samenspelen en na afloop een drankje
pakken. (Ik speel natuurlijk ook wel om
te winnen!)
Je kunt het tot op hoge leeftijd
beoefenen; het is lekker overzichtelijk; je
hebt een hoop beweging, zowel qua
lopen (je loopt al gauw een paar
kilometer op een avond), als met bukken
en je armen gebruiken.
5. Hoe vaak speel/oefen je?
Ik speel op de maandagavond en de
woensdagmiddag.
6. Doe je mee met competities, of zou je daar graag aan mee doen?
Ik heb jarenlang meegedaan aan de W.C.T.C. en aan de WODOCO. Als we als club op
stap gingen, gingen Coen en ik ook vaak mee (Vrijthoftoernooi/ Houthalen H.)
Voor het moment vind ik tweemaal in de week spelen voldoende.
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, ik sta achter de bar; draai mee in het schoonmaakrooster, en doe Lief en Leed. Ook
schrijf ik “af en toe” een stukje voor APropos.
8. Wat mis je nog bij Amicale?
Nou, ik ben eigenlijk heel tevreden. Wat meer leden zou natuurlijk heel fijn zijn zodat we
zelfstandig kunnen blijven (dat is voor mij eigenlijk heel belangrijk).
9. Welke andere hobby’s heb je nog meer?
Onze allergrootste hobby was natuurlijk het trekken met de caravan, een paar maanden per
jaar. Heerlijk samen weg; leuke plekjes opzoeken,
heel relaxed altijd; je eigen bed; veel boeken mee; ’s
middags rond een uur of 5 een camping opzoeken;
stoeltjes uit, wijntje erbij!! Super!!
We begonnen met kamperen toen de kinderen nog
klein waren: een tent op een seizoenplaats, later een
Walker Viva vouwwagen en daarna de caravans.
Hobby’s van nu? Nou, dat zijn er eigenlijk nogal wat.
Toen ik op mijn 58e ‘met ‘vervroegd pensioen’ ging,
ben ik begonnen met vrijwilligerswerk, zoals de Unie
van Vrijwilligers/ bloemen verzorgen in het ziekenhuis/
koffieschenken in het Hamersveld en de
wereldwinkel. Dit laatste doe ik nog steeds. UVV
Leusden bestaat niet meer en met het werk in het
H’veld ben ik gestopt. Daarnaast ben ik op een
dameskoor gegaan en lid geworden van een
meditatieve dansgroep. (Allemaal op een laag pitje nu
natuurlijk.) Ook ben ik erg veel in mijn tuin bezig en
kleur ik mooie tekeningen in een kleurboek. Laat ik
het fotograferen niet vergeten; ik heb altijd een
camera bij me voor onverwachte momenten.
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De foto’s laat ik allemaal afdrukken en ik plak ze nog steeds in (ik maak jaarboeken). Ook
druk ik zelf vaak foto’s af.
Last but not least: mijn grootste hobby is al vanaf mijn vroegste jeugd: lezen. Tussen 1
januari en nu (4 maart) heb ik al 15 boeken gelezen!
10. Zijn er nog andere dingen die jou betreffen, die goed zouden zijn voor de andere leden om
te weten?
Ik heb het hierboven al aangegeven. De club voelt voor mij als mijn familie. Mijn wens is:
laat ons ervoor zorgen dat we samen verdergaan als de amicale groep mensen die omziet
naar elkaar.

De volgende die de 10 vragen gaat beantwoorden, is Bart Berens….

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
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De licentie digitaal
Zoals beloofd krijg je van mij je licentie voor dit jaar, zodra je komt boulen. Gewoon op papier, op
creditkaart-formaat. Als ‘m in een plastic hoesje stopt, blijft hij mooi.

De administratie van de vereniging loopt via een dienst die de NJBB heeft ingeschakeld, namelijk
AllUnited. Als je je licentie digitaal wilt hebben, kun je een account aanmaken bij AllUnited.
Hiervoor is de volgende handleiding gegeven:

Omdat je lid bent van de NJBB, heb je toegang tot het persoonlijke account dat exclusief
voor je is gecreëerd. Vanaf heden kun je inloggen in de ledenmodule via de volgende link:
https://pr01.allunited.nl/index.php?section=NJBB
Hierdoor is het mogelijk zelf jouw digitale licentie op te vragen.
Hoe werkt dit?
Stap 1. Ga naar https://pr01.allunited.nl/index.php?section=NJBB.
Stap 2. Daar zie je een blok 'Inloggegevens'.
Stap 3. Vul bij het veld ‘Gebruikersnaam’ jouw bij onze vereniging bekende e-mailadres in.
Stap 4. Klik op de link 'Nieuw wachtwoord aanvragen'.
Je krijgt de volgende melding: Er is een nieuw wachtwoord verstuurd naar 'e-mailadres'.
Stap 5. Op het betreffende e-mailadres ontvang je vervolgens een e-mail met daarin een
wachtwoord.
Stap 6. Vul bij het veld 'Wachtwoord' het toegestuurde wachtwoord in (gaat het snelst via
kopiëren/plakken) en klik op de button 'Inloggen'. Je komt daaropvolgend in een nieuw
scherm waarin je het gestuurde wachtwoord in een eigen wachtwoord moet veranderen.
Stap 7. Vul bij 'Huidige wachtwoord' het toegestuurde wachtwoord weer in.
Stap 8. Vul bij de twee velden daaronder je nieuwe eigen wachtwoord in. Dit wachtwoord
moet uit minimaal 6 tekens bestaan, waarvan minimaal 2 cijfers. Klik daarna op de button
'Bewaren'.
Gedaan? Gefeliciteerd! Je account is nu actief.
Let op: Ben je met meerdere personen lid en gebruiken jullie hetzelfde e-mailadres?
In dit geval is het beter om niet met het e-mailadres in eerste instantie in te loggen. Gebruik
de eerste keer je AllUnited relatienummer. Dat staat achter je naam op onze ledenlijst. Het
proces werkt verder hetzelfde als hiervoor aangegeven, alleen gebruik je het relatienummer
in plaats van het e-mailadres. Heb je eenmaal je wachtwoord aangemaakt, dan kan je
vanaf dat moment ook weer met je e-mailadres inloggen. Het wachtwoord bepaalt in dit
geval welk persoonlijk account je te zien krijgt.
Als er vragen zijn, schroom dan niet om deze vraag te stellen aan de ledenadministrateur
(Peep).
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Lente
Op de aarden wal naast het huis van Manja en
Eric in het Vliet, hier in Leusden, grazen altijd
Drentse heideschapen (Schoonebeekers).
Op 26 februari werden er twee lammetjes
geboren, waarvan er één in leven bleef.
Als de ooi met haar jong aan het wandelen gaat
over de dijk, is dat natuurlijk een mooi moment
voor een foto.
Op bijgaande foto’s van Manja is te zien hoe het
lammetje kennis met haar komt maken.
De lente is begonnen!!
Pauline
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Philipsstraat 5 – 0.03
3833 LC Leusden
Telefoon: 033-4333607
Website: www.rwsadvies.nl

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
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Rob van der Horst – "KONTANTBIDRAGE" - (okt 1998) -

60x80cm

De voorstelling:
Een originele historische boerderij uit een van de belangrijke Noorse dalen, zoals aangetroffen in
het openluchtmuseum van Oslo (alleen de omgeving is enigszins door de schilder aangepast).
Achtergrond van de "grap":
Ten tijde van mijn bezoek aan Noorwegen (aug/sep 1998) werd er daar dagelijks hevig in de
media gediscussieerd over de kontant bidrage. Deze term staat voor de financiële bijdrage die
de overheid uitkeerde bij de geboorte (12.000 gulden) en eerste verjaardag (10.000 gulden) aan
de ouders van nieuwe staatsburgers. (Let op: ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid als deze
bedragen niet helemaal mochten kloppen, resp. intussen zijn komen te vervallen.)
In die zomer van 1998 wilde de regering een eerdere toezegging voor een uitbreiding van deze
regeling, n.l. een wederom forse uitkering bij de 2e verjaardag van een kind, achteraf weer
intrekken omdat zij het bij nader inzien toch een beetje te duur vond worden, en dat maakte heel
wat bij de mensen los! Mijn toenmalige Noorse zwager adviseerde mij keer op keer om in
Noorwegen te gaan wonen, daar een jonge vrouw te zoeken en vervolgens een aantal kinderen
op de wereld te zetten. Dit advies heb ik alleen in verf opgevolgd!
Op het schilderij ziet u de schilder comfortabel voor zijn boerderij zitten met een biertje in de hand
(Noors bier natuurlijk). Voor hem staat een jonge vrouw in klederdracht en de kinderen liggen
binnen te slapen (scheelt natuurlijk heel wat schilderwerk). Het spandoek spoort u aan uw kontant
bidrage in haar mandje te deponeren. Tenslotte, voor wie dat ook nog wil weten: Takk betekent
"dank je wel".
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Corona-protocol van de bond,
pagina 1

Per 1 april van 22.00 tot 04.30 uur
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Corona-protocol van de bond, pagina 2
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Leuke voorvallen uit het boule-leven
We mogen weer!
Op 10 maart kwam het bericht van het bestuur over de mail: we gaan het weer proberen. Het
kabinet heeft het sein op groen gezet voor sporters boven de 27 jaar. Dat zijn wij allemaal.
Natuurlijk moeten weer de nodige regels in acht worden genomen. We moeten altijd buiten blijven
spelen met de gebruikelijke afstand van elkaar. Ook mag er alleen tête- à-tête gespeeld worden of
natuurlijk in doubletten. Maar zeker geen tripletten. Dat dwingt de spelers te dicht op elkaar. Op
het terras mogen we ook niet te dicht op elkaar, geen gezelligheid dus.
Nou, ja, als we maar kunnen spelen. De weergoden waren ons absoluut niet gunstig gezind op
woensdag 17 maart. Het was koud en meerdere buitjes trakteerden ons op een ‘verfrissende’
douche. Bij de toss bleken er veertien boulers aanwezig. Dat was dus niet genoeg voor een
volledige doublette-bezetting. Helaas werd toen besloten om toch twee tripletten te laten spelen.
Tegen de regels, maar wat moet je dan?
In het bestuur is daar later nog over gepraat. De bond is nog eens extra gebeld en die gaf aan om
toch vooral de regels na te leven. Dat is woensdag 25 maart dan ook keurig gedaan. Toch? Een
extra regel werd ons nog toegevoegd. We mochten niet meer wisselen van medespelers. Je
medeboulers stonden de hele middag dus vast. Je mocht wel onderling wisselen, maar niet meer
opnieuw husselen.
Dat werd dus keurig opgevolgd en de zon keek goedkeurend naar beneden en gaf ons de hele
middag heerlijke warmte waarin we eindelijk ons favoriete spelletje weer met veel plezier konden
spelen.

Hans Hijne
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Dit artikel nemen wij over om het nogmaals onder de aandacht te brengen. Vooral de spelers die
aan officiële wedstrijden meedoen, moeten hier goed nota van nemen.

Scheidrechter Boudewijn Waijers in de laatste Petanque
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Verenigingsinformatie
Bordsponsors
Onze fraaie Pétanquehal wordt gesierd door reclameborden van de volgende fantastische
ondernemingen:

AFAS

Software
Inspiratielaan 1, 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
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

12 april
18 april
18 april
24 april
1 mei

Janny Klasens
Conny van Valkengoed
Alie Klasens
Humphrey Demali
Tony Kaouine

Husselleidersrooster

Sluitingsdata inleveren van kopij in 2021
1 september

29 september

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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