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Clubblad
29e JAARGANG Nr. 5, mei 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: 2 juni (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 mei-nummer van ons clubblad. Zelf had ik (Hans) nog een bijdrage willen leveren aan de
‘Corona’-rubriek. (Maar die was al zo goed gevuld………??!!) Ik zou na de sluitingsdatum op
donderdag mijn prik halen in Hilversum en misschien net op tijd daarvan een verslagje kunnen
inleveren. Nou, dat kon ik wel vergeten. Ik was flink ziek van die prik, het leek erop dat ik nog een
extra dagje Corona moest doorstaan. Dus geen verslagje.
Wel heeft Pauline een paar geluksmomentjes ingebracht. Bij haar krijgt de lente altijd een mooie
start.
Rob doet ook mee. Een prachtig lenteschilderij van de Zwarte Mees. Nooit van gehoord en ook
nooit gezien. Maar het schilderij, (m)eiregen, is erg mooi en ontroerend. Het commentaar leert
meer over de achtergrond van de schilder en het schilderij.
Bart heeft zich gebogen over de tien vragen, zo kennen we hem wat beter. Manja is de volgende
keer aan de beurt.
Nog wat leuke voorvallen ter vulling en de mei-editie van ons clubblad is weer zeer lezenswaardig.
Veel plezier.

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

Het lijkt erop dat het erop gaat lijken: binnenkort weer gewoon boulen. Maar laten we niet te vroeg
juichen: de slagen om de arm zijn er nog steeds, en het zijn er veel. Nog steeds dreigingen uit het
buitenland van nieuw opgekomen virusvarianten. Wat zou er waar zijn van de voorspelling dat we
er nooit van afkomen?
Reden tot somberheid? Of focus op wat wel weer kan?
We kiezen voor het laatste. We mogen weer tot maandagavond laat, we mogen weer stoelen
buiten zetten, we mogen mekaar weer zien en spreken, ietsje harder dan gewoon omdat we de
anderhalve meter moeten overbruggen. We mogen weer boulen! Laten we genieten!
Dat doen we, ook zonder bitter lemon en biertje. Het is weer gezellig op de maandagavond en de
woensdagmiddag. Heel veel leden komen alweer en laten zo hun veerkracht blijken. We laten ons
niet gek maken.
Maar dan wel verantwoord en voorzichtig en verstandig. Tot nu toe zijn grote rampen ons
bespaard gebleven, en dat moeten we zo houden. Bedenk: één moment van onachtzaamheid en
we hebben heel veel spijt.
Houd jezelf, elkaar en Amicale gezond!
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Van de leden
10 vragen aan …..

1. Wie ben je?
Ik ben Bart Berens, ik ben 62 jaar en al bijna 40 jaar
getrouwd met Elserieke, die trouwens de mooie
website van Amicale heeft gemaakt en bijhoudt.
Ik woon in Amersfoort en heb 3 zoons, Jaap, Joost
en Jasper.
Onze Border Terriër Jada maakt ook deel uit van ons
gezin. Deze terriërs worden in Engeland nog steeds
gebruikt voor de vossenjacht.

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, Bart
Verder werk ik al bijna 41 jaar bij
de NS en ben daar leidinggevende
van 34 machinisten. Het leuke van
deze baan is dat ik ook zelf zo nu
en dan een dag treinen ga rijden
door het mooie Nederland.

2. Hoe lang ben je al lid van Amicale de Pétanque?
Ik ben nu 4 jaar lid en ik ben besmet met het boule-virus door Henk Renkers, Herman Kok
en Hans Hijne. Tijdens ons gezamenlijke weekendje weg moest ik verplicht boulen en ik
vond het nog leuk ook.

3. Wat is voor jou de belangrijkste reden om lid te worden en/of te blijven?
Ik vind onze vereniging vooral een gezellige vereniging waar je hartelijk in opgenomen
wordt als nieuw lid. Ook de betrokkenheid van de leden spreekt mij aan.

4. Wat vind je het meest aantrekkelijk aan het spel?
Het spel is veel tactischer dan ik had verwacht. Ook merk ik dat ik door goed op te letten
nog iedere keer veel kan leren, zowel van mijn medespeler als mijn tegenstanders.
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5. Hoe vaak speel/oefen je?
Ik probeer iedere maandagavond te spelen en zou gaan meedoen aan de Wodoco. Helaas
is dit door Covid-19 niet doorgegaan.

6. Doe je mee met competities, of zou je daar graag aan mee doen?
Ik speel voor de lol en vind een onderlinge competitie leuk, maar heb verder geen behoefte
om iedere week op pad te gaan om ergens te spelen.

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 zit in het bestuur. Verder werk ik nog volledig en heb wel eens hand-en-spandiensten
verricht. Vaste taken wil ik nu niet op mij nemen.

8. Wat mis je nog bij Amicale?
Ik mis behalve aanwas van nieuwe leden eigenlijk niets.
9. Welke andere hobby’s heb je nog meer?

Ik heb altijd recreatief gevolleybald, tot dit door slechte knieën niet meer ging. Verder houd
ik van zeilen, fietsen, een leuk boek lezen en lekker op vakantie gaan met de caravan.

10. Zijn er nog andere dingen die jou betreffen, die goed zouden zijn voor de andere leden om
te weten?
Ik heb al zoveel over mijzelf verteld dat ik niets meer kan verzinnen.

De volgende die de 10 vragen gaat beantwoorden, is Manja.
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*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Geluksmomentjes

Het is woensdagmiddag …..en gelukkig mogen we weer lekker buitenspelen. Hoe blij word je
daarvan?
Ik fiets naar de baan. Oei, toch wel een beetje fris nog, nu maar hopen dat de zon komt zometeen.
Er is een flinke opkomst; iedereen is blij dat we weer mogen. Weliswaar zijn we gebonden aan wat
regels (en we hebben Peep om dat nauwlettend in de gaten te houden), maar dat deert ons niet.
We zijn weer gezellig met vrienden onder elkaar en – gelukkig – het boulen nog niet verleerd.
De boules worden naar het butje gegooid, enthousiast kiezen we een baan en kunnen beginnen.
En ja, daar komt de zon; alles komt goed, iedereen heeft het naar de zin en ik krijg spontaan een
heel blij gevoel. Ja, zo gaan we weer de goede kant op.
Na drie leuke wedstrijden zijn we anderhalf uur verder en vinden we het weer mooi voor vandaag.
Ik fiets naar huis en - ja echt – ik zit zowaar te zingen op de fiets. Over geluksmomentjes
gesproken!
Even thuis wat drinken, dan met de hond lopen en last but not least: op naar de rijtuigenloods in
Amersfoort om mijn tweede vaccinatie te halen. Op naar de vrijheid ..
Pauline
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Rob van der Horst - "(M)eiregen" - (sept 1996) - 12x17cm
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Een eiregen in mei, een (m)eiregen dus! Een zwakke plek in het nest van een Zwarte Mees is
hem fataal! Hij doet er nog van alles aan om de lawine te stoppen, maar vergeefs!
Dit schilderijtje viel zeer in de smaak bij een (Nederlandse) professor die, werkzaam op een
universiteit in Amerika, een kleine twee weken te gast was op mijn instituut en gedurende die tijd
een werkplekje kreeg op mijn kamer. Samen met een ander schilderij van mij prijkt het nu aan een
muur in zijn huis in Amerika.
De man was ook nog eens een uitstekende pianist. Toen hij een keer bij ons thuis kwam om een
schilderij uit te zoeken en bij binnenkomst de piano in het oog kreeg, stormde hij erop af en begon
onmiddellijk het begin van het pianoconcert van Schumann te spelen! Ook op een carillon kon hij
goed uit de voeten. Het is al weer lang geleden, maar ik heb destijds een opname gehoord van
zo’n uitvoering van hem op het carillon van de universiteit; vraag mij geen bijzonderheden want ik
ben allang zijn naam en die van de universiteit vergeten! (Het was 20 jaar geleden.)
De Zwarte Mees heeft op het eerste gezicht veel weg van een Koolmees, maar is net zo groot
(klein) als een Pimpelmees, met een relatief grote kop, hij is bleker van kleur, heeft witte
wangen, een zwart achterhoofd met een witte vlek en 2 witte strepen op de vleugels. Wij hebben
er ooit eentje op onze zaadsilo zien zitten, hetgeen ons in grote opwinding deed geraken! (Zie
foto.)
Al met al een geschikte keus voor deze maand, deze (m)eiregen!
Rob
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Philipsstraat 5 – 0.03
3833 LC Leusden
Telefoon: 033-4333607
Website: www.rwsadvies.nl

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
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Toch weer lente…..

In het juni-nummer 2020 van APropos gaf ik het
verhaal weer ‘Maar de Lente wist het niet’, van
Susan Blanco.
De lockdown was al enige tijd van kracht en we
hadden geen idee hoelang alles zou gaan duren.
Een lente die het niet wist, liep ten einde en er
volgden een argeloze zomer, herfst en winter.
En nu is er weer een nieuwe lente, die geen rekening
houdt met de nare situatie die nog steeds voortduurt.
De blaadjes komen weer aan de bomen, bloemen
bloeien weer en ook de dieren hebben er weer zin in.
Bij Manja en Eric in de vijver was het enige weken
geleden alweer een drukte van belang. Er werden
weer jonge eendjes uitgebroed, twaalf stuks maar
liefst, en Manja ging weer druk aan het fotograferen.
Wat is het toch heerlijk dat we ondanks alles nog kunnen blijven genieten van Moeder Natuur!!

Pauline
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Leuke voorvallen uit het boule-leven gegrepen

Het was een zonnige dag en er werd op de camping een mêlée gespeeld.
“Zin om een balletje te gooien,” dacht Henk tijdens de boterham. Hij ging om één uur naar de baan
en liet zich inschrijven.
Na een half uurtje, er hadden zich inmiddels zo’n man of 40 verzameld, werd er geloot.
Henk mocht de eerste partij met Jos.
Hij kende Jos niet en wist dus niet op welke plek hij graag stond.
“Ik schiet altijd.”
“Oké.”
Henk pakte een but uit zijn tas en ging op weg naar de cirkel.
“Ho even,” kwam van zijn nieuwe maat.
“Wat is er?”
“Ik gooi altijd de but uit. Dan weet ik tenminste altijd wat er gebeurt.”
Henk was te verbaasd om iets uit te brengen en gaf gedachteloos het but aan Jos.
Die liep met een tevreden blik naar de cirkel en gooide het but uit.
Keurig op 7 meter, in een kuil.
Henk gooide zijn eerste boule.
Niet te hard. De boule kwam net over de rand van de kuil en rolde langzaam naar het but.
De pointeur van de tegenstander liep zonder met zijn maat te overleggen naar de cirkel.
Hij strekte zijn arm, kneep één oog dicht in opperste concentratie en gooide zijn boule.
Er gebeurde wat te verwachten was, de boule rolde strak tegen de boule van Henk aan.
Henk keek naar Jos en zei: “Schieten maar.”
“Nee, eerst maar plaatsen.”
Henk zuchtte en dacht: “Het wordt een lange middag.”

Bron: Een boule is rond…… en dat is best wel moeilijk, door Joop Pols & Jaap Smits
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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

Maandag 3 mei
Woensdag 5 mei
Maandag 10 mei
Woensdag 12 mei
Maandag 17 mei
Woensdag 19 mei
Maandag 24 mei
Woensdag 26 mei
Maandag 31 mei

Clubavond
Clubmiddag
Clubavond
Clubmiddag
Clubavond
Clubmiddag
Clubavond
Clubmiddag
Clubavond

Carla
Tijmen & Gerrit bevrijdingsdag
Slimen
Peep & Marian
Joyce
Kees & Ada
2e pinksterdag
Elly & Hans Fr.
Slimen

Misschien mogen we binnenkort het terras weer openen, je weet maar nooit. We zetten dan weer
een tafel buiten voor bestellen en afhalen, en tafels en stoelen om te zitten. Waarschijnlijk moeten
we wel op anderhalve meter van elkaar bljven.
Voor de zekerheid hebben we maar alvast een rooster van bardiensten gemaakt. Wanneer dit
ingaat, hoor je van het bestuur.
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Verjaardagskalender

1 mei
6 mei
20 mei
21 mei
25 mei
26 mei
26 mei
29 mei
1 juni
4 juni
6 juni

Tony Kaouine
Arie van Baalen
Elly van den Heuvel
Manja van Schaarenburg
Chris Hanou
Cor van den Heuvel
Egbert Hoogeveen
Joyce Bokhorst
Slimen ben Ahmed
Eliza de Neef
Pauline Bisschops

Husselleidersrooster

Sluitingsdata inleveren van kopij in 2021
1 september

29 september

27 oktober

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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