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29e JAARGANG Nr. 9, september 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: 29 september (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
20.00 – 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

wedstrijdcommissie@amicaledepetanque.nl

Gebouw en Terrein:

Herman Kok

Algemeen bestuurslid:

Bart Berens

Algemeen bestuurslid:

Marian Vreeswijk
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Van de redactie

De vakantie zit erop voor de meeste leden. We hebben elkaar gelukkig weer op de baan kunnen
zien. Het bestuur vergadert alweer fysiek en heeft besloten om in deze APropos de leden
informatie te geven over het financiële reilen en zeilen in coronatijd. Normaal komt die informatie
aan de orde in de jaarvergadering, maar die is al twee keer niet georganiseerd.
Er is in deze APropos veel informatie opgenomen. Ook de wijzigingen in de reglementen zijn
belangrijk om te lezen en te weten. Het bestuur wil de leden graag helpen om de goede regels toe
te passen. Ook op de baan zal geregeld door bestuursleden gewezen worden op toepassing van
de goede regels.
Natuurlijk is er weer plaats voor onze rubrieken: Joyce heeft de tien vragen beantwoord, Pauline
vertelt over haar verjaardagscadeau in de zomer en Rob maakte een mooi schilderij van de
watertoren op de Berg uit 1912. Het leuke voorval komt voor rekening van de klussers, die tot
grote hilariteit een vreemd kledingstuk tussen de plantjes zagen.
Er is in de vakantie zeker gebould, daarvan de eindstand van juli en augustus.
Veel leesplezier.

______________________________________________________________________________
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Wij repareren klokken
Bel voor informatie : 06-22883015
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Van het bestuur
Eén van de taken van een penningmeester is het maken van een degelijke begroting voor de
lengte van een bepaald jaar. De bedoeling is dan dat de inkomsten en uitgaven in balans blijven.
Kleine verschillen van winst of verlies zijn niet onoverkomelijk, maar als een verlies te groot wordt,
moet de penningmeester zich eens achter de oren krabben. Vaak kan dan wel een duidelijke
oorzaak aangegeven worden. Jaarlijks wordt in een ledenvergadering de financiële toestand van
de vereniging besproken, bekritiseerd of juist toegejuicht. De penningmeester wordt als het goed
is gedechargeerd, zo heet dat, en de club kan weer een financieel jaar vooruit. De vergadering
wordt geadviseerd door een gekozen kascommissie, die zijn licht heeft laten schijnen over alle
financiële bescheiden van het betreffende jaar.
Maar toen was er het Coronavirus
Het ging ineens allemaal anders dan normaal. De algemene ledenvergadering van de jaren 2019
en 2020 kon niet meer georganiseerd worden. Bijeenkomsten van die grootte waren immers niet
meer toegestaan en Amicale is zelfs een flinke periode gesloten geweest. Er werd niet meer
gebould, we zagen elkaar niet meer en van vergaderen door het bestuur en andere commissies
kon geen sprake zijn. Vlak voor Corona had het bestuur nog heel veel zin in het organiseren van
de algemene ledenvergadering van 2019. Er was een aanzet gemaakt voor een hernieuwd
beleidsplan en ook de financiële zaken waren bij de kascommissie geweest om daarna de leden
voor te leggen. Helaas.
Nog niet lang geleden is het bestuur wel weer bij elkaar geweest om te zien wat er kon. Ook toen
is besloten om de algemene ledenvergadering (nu al weer twee) uit te stellen tot betere tijden. Wel
werd afgesproken om ten aanzien van de financiën de leden op de hoogte te brengen in de
APropos, ons clubblad, ook een goede manier om belangrijke informatie door te geven.
Even terugblikken
In 2019 had Amicale in de loop van het jaar twee penningmeesters. In het begin was dat Roelof
de Groot. Hij had ook al meerdere jaren daarvoor de penningen bewaakt. Half maart werd het
stokje overgenomen door Jeroen Brinks. Jeroen gaf al heel snel aan dat hij niet kon aanblijven. Hij
ging verhuizen naar een andere club. Het bestuur dreigde te klein te worden en je kon in die tijd
spreken van een bestuurscrisis en zelfs het voortbestaan van de vereniging stond op het spel.
Gelukkig dienden zich in de bijeengeroepen ledenvergadering een paar nieuwelingen aan om uit
de impasse te komen. Het bestuur was weer voltallig en vol enthousiasme en zelfvertrouwen ging
het aan de slag. Ik had de taak van penningmeester op me genomen met het voorbehoud dat ik
dat pas per ingang van het nieuwe jaar 2020 wilde doen.
Het jaar 2019 werd financieel afgesloten met een begrotingsoverschot. Gunstig dus. Toch leek
een aantal zaken niet te kloppen. Zo bleek de afschrijving van de hal, de banen, de keuken en de
kachel niet gedaan. Ook een belangrijk deel van de barinkomsten was nog niet gestort. Een paar
competitiespelers moest nog de bijdrage betalen en een nota van lief en leed was nog niet
voldaan. Ook was er in dat jaar een bedrag van de reserves gebruikt om een nieuwe ketel aan te
schaffen. De cijfers van het boekhoudprogramma klopten voor een deel niet met de inkomsten en
uitgaven van de rekening. Ondanks dit alles zag de kascommissie genoeg aanleiding om de leden
het advies te geven een streep te zetten onder dit begrotingsjaar, de afwezige penningmeester te
dechargeren en de nieuwe penningmeester het nieuwe jaar 2020 te laten beginnen met een
schone lei.
Besturen in Coronatijd. Het jaar 2020
Zo ben ik dus begonnen. Het jaar 2019 was afgesloten met een klein positief saldo, nadat de
onvolkomenheden waren opgevangen in het begrotingsjaar 2020. Er werd een begroting gemaakt
op basis van getallen in het verleden. Deze begroting is dus niet voorgelegd aan de leden van de
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vereniging vanwege Corona, maar gaf het bestuur voldoende garantie en vertrouwen om het jaar
2020 financieel door te komen.
Toen brak Corona aan. Aan de inkomstenkant kon de contributie (Amicalers zijn goede betalers!)
en bijdragen van sponsors en adverteerders genoteerd worden. In januari, februari en half maart
waren er ook nog voldoende inkomsten van de bar. Er werden nog een paar Eurotoernooien
georganiseerd en de NPC (Nationale Petanque competitie) kwam op bezoek. Maar toen was het
afgelopen. In de volgende maanden waren er geen barinkomsten meer, tot en met juni. Juli,
augustus en september gaven nog een kleine opleving te zien, maar vanaf halverwege september
werd er niet meer gebould. Een forse aderlating qua inkomsten, geen hussels, geen toernooien
en geen gastboulen. Maar de investeringen waren wel gedaan. Met lede ogen moest de
barcommissie aanzien dat alles wat nog in voorraad lag, bedierf en allengs niet meer gebruikt kon
worden.
Het moet gezegd: het rijk was gul in haar ondersteuning. We kregen een tegemoetkoming van de
schade van wel vierduizend Euro. Ook de gemeente Leusden was royaal en gaf ons een
gedeeltelijke kwijtschelding van de huur van ons terrein. De bond gaf een groot gedeelte terug van
de uitgaven voor de NPC. Er was nog een meevaller, de energiejaarnota. Jarenlang was het
bedrag aan energieverbruik te hoog geschat. Met de aanschaf van een ‘slimme’ meter bleek dat
we een fors bedrag terug moesten krijgen.
Met al deze gunstige omstandigheden kon het jaar 2020 afgesloten worden met een positief
saldo. Een pak van mijn hart. Dit gunstige resultaat kon echter niet gedeeld worden in een
algemene ledenvergadering. Wel zijn de bescheiden voorgelegd aan een kascommissie (dezelfde
als het jaar daarvoor, dus niet gekozen, vanwege het ontbreken van de benodigde vergadering),
die positief oordeelde: ‘alle gegevens zijn goed gedocumenteerd, en wij stellen de komende
ledenvergadering voor om de penningmeester te dechargeren’. Opmerking daarbij was nog dat er
in de loop van het jaar geen bankstortingen meer nodig waren omdat alles nu gaat via betalingen
met de pin.
Het jaar 2021
Midden in Coronatijd. Hoe maak je een begroting over een ongewisse periode waarvan je niet
weet hoe lang die duurt, waarin de vaste uitgaven gewoon doorgaan en de inkomsten lang niet
allemaal zijn te voorspellen. Ik weet nog hoe in januari van dit jaar ineens een behoorlijk bedrag
aan onderhoud betaald moest worden. Gelukkig waren bijna alle leden snel met het betalen van
de contributie, zodat de eerste klappen konden worden opgevangen. Maart trok van leer met flinke
herfststormen, die een gedeelte van ons dak beschadigden. We zijn goed verzekerd maar het
eigen risico is toch substantieel. Bijna een half jaar kon nog niet gebould worden met de bar
open, dus geen inkomsten uit die hoek. Pas in juni werd het verlossende woord gegeven. De
barcommissie kon aan de slag met inslaan van drank en versnaperingen. Heel voorzichtig, dat
wel. Motto was: niet te veel inslaan met het oog op eventuele Corona-tegenslagen. Een extra
belasting voor deze vrijwilligers omdat veel vaker een kleine hoeveelheid ingekocht moet worden.
Hierbij doe ik een beroep op de barwachten om op tijd door te geven als er iets op is of op dreigt
te gaan. Dan kan er op tijd actie worden ondernomen.
De drankinname van de leden was in het begin ook nog voorzichtig. De opbrengst van de bar is
op dit moment, mede door het ontbreken van toernooien en competitie, veel minder dan vóór
Coronatijd. Het moet duidelijk nog op gang komen. Wel is er al een paar keer gastboulen
georganiseerd. Dat is positief. Toch blijven de inkomsten schril afsteken tegen de uitgaven. Mijn
hoop is op dit moment gericht op oktober, wanneer de energiejaarnota komt. Ik verwacht weer een
groot bedrag terug, omdat onder Coronatijd natuurlijk weinig is verbruikt aan energie.
Ten slotte
Als er geen onvoorziene uitgaven komen, denk ik toch wel dat de financiën ook dit jaar in balans
blijven en ik hoop dan dat ik dat wél kan delen met alle leden in een algemene ledenvergadering.
Hans Hijne, penningmeester
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Van de leden
10 vragen aan …..

1. Wie ben je?
Ik ben Joyce Bokhorst, 51 jaar en getrouwd met
Bauke. Wij wonen in Leusden en hebben drie
kinderen, Christian †, Chantal en Michel.
Ik ben sinds 2003 werkzaam bij het Meridiaan
College vestiging het Nieuwe Eemland als conciërge.

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,
Manja, Nieck, Joyce

2. Hoe lang ben je al lid van Amicale de Pétanque?
Vanaf de oprichting 1993 ben ik al lid (met een tussenpauze).
3. Wat is voor jou de belangrijkste reden om lid te worden en/of te blijven?
Ik speel al Pétanque sinds mijn 7e en heb altijd veel plezier gehad in de sport. Op mijn 18e
ben ik samen met Christien van Maarseveen kampioen van Nederland geworden bij de
dames. In die tijd heb ik Bauke leren kennen (natuurlijk via het boulen) en in 1992 ben ik bij
Bauke komen wonen. We speelden bij de Hakhorst en samen met een grote groep andere
enthousiastelingen hebben we Amicale de Pétanque opgericht. We hebben met veel
plezier de banen en in eerste instantie de keet opgeknapt. Dit plezier is de reden dat ik bij
Amicale ben.

1993

1994

4. Wat vind je het meest aantrekkelijk aan het spel?
Dat je met iedereen kan spelen, plezier hebt onder elkaar, maar toch ook de uitdaging om
te winnen. Tegenwoordig vind ik het ook erg leuk om mensen raad te geven als ze dat
willen tijdens het spel, ook als ze op dat moment mijn tegenstander zijn.
5. Hoe vaak speel/oefen je?
Op dit moment speel ik niet veel. Mijn baan is best vermoeiend voor mijn hand waar ik nu 3
keer in de afgelopen 5 jaar aan geopereerd ben. Ik probeer nog een tussenweg te vinden
zodat ik mijn goede hand niet te veel gebruik.
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6. Doe je mee met competities, of zou je daar graag aan mee doen?
Ik doe op dit moment niet mee, dit ook i.v.m. met mijn hand.
Maar als ik ergens een keer in moet vallen, ben ik daar best toe bereid.
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 de wedstrijdcommissie en help mee met bardienst draaien.
8. Wat mis je nog bij Amicale?
Dat er meer nieuwe leden komen, en dan ook jongeren.
9. Welke andere hobby’s heb je nog meer?
Borduren, tuinieren, wandelen in de bergen van Oostenrijk samen met Bauke.
10. Zijn er nog andere dingen die jou betreffen, die goed zouden zijn voor de andere leden om
te weten?
Niet dat ik zo zou kunnen verzinnen.

De volgende die de 10 vragen gaat beantwoorden, is Alie Klasens.
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BEKNOPT REGLEMENT VOOR HET BOULEN per 1 mei 2021
Een speelveld omvat een onbepaald aantal banen die zijn afgebakend met
touwen waar- van de dikte niet van invloed mag zijn op het spelverloop. Deze
touwen, die de banen afbakenen, zijn geen verlieslijnen, behalve de lijnen aan
de kopse zijden en de lijnen langsde buitenzijde van de buitenste banen.

1. De teams tossen om te bepalen welk team begint.
2. Team 1 (winnaar van de toss) bepaalt waar gespeeld wordt.
3. Een speler van team 1 trekt een cirkel of legt een kunststof cirkel neer. De diameter moet ten
minste 35 cm en ten hoogste 50 cm zijn. De afstand tot een obstakel mag niet minder dan 1
meter zijn, en hij moet ten minste anderhalve meter van een andere in gebruik zijnde cirkel of
but af liggen.
4. Team 1 markeert de cirkel.
5. Een speler van team 1 gaat in de cirkel staan. Zijn/haar voeten mogen de cirkel niet raken.
Hij/zij werpt het but uit. Het moet op een afstand tussen de 6 en 10 meter komen te liggen. Als
dit niet lukt, legt een speler van team 2 het but op een toegestane plaats. De afstand tot een
obstakel en tot de uitlijn aan de kopse kant van de baan moet ten minste 50 cm zijn, en de
afstand tot een andere in gebruik zijnde cirkel of butje anderhalve meter. Het mag tegen een
afbakeningslijn tussen de banen liggen. Het butje moet zichtbaar zijn vanuit de werpcirkel. De
plaats van het but moet worden gemarkeerd.
6. Een speler van team 1 werpt de eerste boule. Zijn/haar voeten raken de cirkel niet, en blijven
staan tot de boule de grond raakt.
7. Binnen één minuut werpt een speler van team 2 een boule vanuit de cirkel en probeert dichter
bij het butje te komen dan de boule van team 1. Ook hij/zij houdt beide voeten aan de grond tot
de boule de grond raakt.
8. Steeds probeert het team dat niet ‘op punt’ ligt, de beste boule van de tegenstander te
verbeteren. Staand binnen de cirkel, met beide voeten aan de grond. Binnen één minuut moet
geworpen worden. Het team dat niet aan de beurt is, staat achter de baan aan een van de
kopse kanten; de spelers ervan houden ten minste 2 meter afstand tot de werper en tot het
butje.
9. Het but moet steeds zichtbaar zijn voor de werper, behalve als het achter een boule ligt. Het
mag niet in een plas water drijven. Als het verplaatst wordt, mag het niet verder komen te
liggen dan 20 meter van de cirkel bij niet afgebakende terreinen. Bij afgebakende terreinen is
het nog geldig als het in de naastgelegen baan ligt; als het verder weg ligt niet meer.
10. Als het butje ongeldig is geworden, krijgt geen van de teams punten (als beide nog boules te
spelen hebben), of een van de teams zoveel punten als er nog boules te spelen zijn (als het
andere team geen boules meer in handen heeft). Als geen van de teams nog boules te spelen
heeft, krijgt niemand punten, en wordt de mène opnieuw gespeeld.
11. Een speler die aan de beurt is, mag vóór de worp slechts één inslag van een vorige worp
gladmaken.
12. Als alle boules gespeeld zijn, krijgt het team dat het dichtst bij het butje ligt, zoveel punten als
er boules beter liggen dan de beste van de tegenstander. Het team dat 13 punten heeft, wint
de partij.
13. De boules worden pas opgeraapt als beide teams het eens zijn over de behaalde punten. Op
de plaats van het butje komt de cirkel te liggen voor de volgende mène. Als er geen geldige
worp mogelijk is (geen 6 meter; te kleine afstand tot obstakel of andere cirkel of butje), wordt
de cirkel verplaatst naar de dichtstbijzijnde geldige plek. Het team dat de vorige mène
gewonnen heeft, begint de volgende.
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Rob van der Horst – “De Watertoren” - juli 2021
Deze watertoren uit 1912, gelegen aan de Utrechtseweg op nummer 174, staat bovenop de
Amersfoortse Berg (44m NAP) en hoefde daarom niet zo hoog te zijn. Dit leidde tot een vrij
zeldzame, gedrongen vorm. De watertoren heeft de vorm van een cilinder, met een diameter van
12 meter en een hoogte van 17 meter. In de cilinder bevindt zich een stalen reservoir van het type
Intze I, rustend op een stalen constructie. Daaromheen is een niet dragende bakstenen schil
ontworpen. Aanleiding tot de bouw vormde de onvrede over de waterkwaliteit die de Utrechtse
Waterleiding-Maatschappij vanaf 1890 vanuit Soesterberg leverde. Aangezien de concessie aan
de UWM niet het alleenrecht gaf, ontstond de vrij unieke situatie, dat er sprake was van twee
concurrerende waterleidingmaatschappijen.
Tot die tijd was de Berg vrijwel onbebouwd en liepen er slechts enkele wegen.
Op de Galgenberg – de naaste buurman van de watertoren - werden in de 18de eeuw de lijken
van geëxecuteerde misdadigers als waarschuwing opgehangen. De arme zandgrond werd
gebruikt voor hakhout: (eiken)bomen werden gekapt voor brandhout. Eikenschors, waar looizuur
in zit, werd gebruikt in de leerlooierijen.
In de 19de eeuw werd soms een grote villa gebouwd. Een echte villawijk ontstond rond 1900 in
opdracht van bouwbedrijf 'Nieuw Amersfoort'. De wijk werd opgezet in gemengde landschapsstijl
met zowel rechte straten als gebogen lanen en veel beplanting. Er is een grote verscheidenheid
aan villa's, maar ook enkele andere gebouwen als een kerk, scholen, het Berghotel en een
opvoedingsgesticht: het jongensinternaat, en dáár wonen wij nu vlak achter.
De toren is een rijksmonument en enkele jaren geleden gekocht en gerenoveerd door de Stichting
Pharus.
Het schilderij was een zéér arbeidsintensief project waar ik zo’n drie maanden aan heb gewerkt.
De stalen brandtrap die tijdens de renovatie is aangebracht, heb ik weggelaten en dat geldt ook
voor de hoge zendmast die achter de toren staat. De waterventer op de voorgrond links, in wie
sommigen de schilder menen te herkennen, is bijna door zijn voorraad flesjes heen!
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Het Reglement voor de Petanquesport (RPS) is gewijzigd per
1 januari 2021
De wijzigingen in het RPS behelzen in veel gevallen verplaatsing van tekst of
herformulering (met het doel een en ander duidelijker te maken). Van de
inhoudelijke wijzigingen geeft de reglementencommissie hieronder een overzicht.
•

Ten eerste gaat het om wijziging van het toegestane gebied waar de werpcirkel kan worden
getrokken/neergelegd en waar het but na uitwerpen geldig is.
De werpcirkel moet worden geplaatst op minstens 1,5 meter van een andere in gebruik
zijnde cirkel (was 2 meter). Nieuw is dat ook geldt: minstens 1,5 meter van een but dat in
gebruik is (artikel 6 en artikel 7.2).
Uitwerpen but: minstens 50 cm (was 1 meter) van enig obstakel en van de uitlijn aan de
kopse kant van de baan. Er geldt geen minimale afstand meer tot de (eventuele)
uitlijnen aan de zijkant van de baan. Ook moet de afstand van het but tot een andere in
gebruik zijnde cirkel of but minstens 1,5 meter zijn (artikel 7.3).

•

Voor het incorrect plaatsen van het but (als de tegenstander het niet goed had uitgeworpen)
gelden de sancties van artikel 35 voor de speler die de overtreding beging; bij herhaling
wordt opnieuw een sanctie opgelegd, maar nu aan de geheleequipe (artikel 6).

•

In meer artikelen is nu bepaald dat boules alleen mogen worden teruggelegd als zij waren
gemarkeerd, zodat nu in alle gevallen geldt dat terugleggen alleen is toegestaan als de
positie vooraf gemarkeerd was (nieuw in artikel 22 en artikel 23).

•

Het verbod op nat maken van de boules en but is geschrapt (stond in artikel 16).

•

Als een equipe niet binnen 30 minuten na het vastgestelde tijdstip van begin respectievelijk
hervatting van de partijen aanwezig is, wordt het gediskwalificeerd (was 1 uur) (artikel 32).

•

Een speler die meer dan 30 minuten na het begin van een partij pas aanwezig is mag aan
die partij niet meer deelnemen (was 1 uur) (artikel 33).

•

De eerste werpronde van een partij wordt geacht te zijn begonnen zodra het but is
uitgeworpen, ongeacht of dat een geldige uitworp is. De volgende werprondes worden
geacht te zijn begonnen zodra de laatste boule uit de vorige werpronde tot stilstand is
gekomen (artikel 33).

•

De scheidsrechter heeft voor de bestraffing van spelers of equipes die weigeren zich bij zijn
beslissingen neer te leggen afhankelijk van de ernst van de overtreding, de keus om hen uit
te sluiten voor (de rest van) een partij of geheel te diskwalificeren (artikel 40).
Voor een volledig overzicht van de reglementen, aangevuld met uitvoerige toelichting:
https://www.nlpetanque.nl/Reglementen/2021-02-08%20%20RPS%202021%20met%20wijzigingen%20in%20kleur.pdf
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Ontspan, geniet
en laat je verrassen!
Wij heten je graag welkom!

Naborrelen bij Charlotte, onze relaxte sportbar.
HyperBowlen bij Charlie, met de vernieuwde banen.
Je feestje vieren bij Melitta, in ons gezellige zaal.
Samen genieten bij George, in ons vernieuwd restaurant.

De Smidse 1
Leusden
033 494 67 31
info@dekorf.nl
www.dekorf.nl

www.dekorf.nl
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Leuke voorvallen uit het boule-leven gegrepen
Een leuk voorval uit het leven van de
klussers die op maandagochtend
dingen komen doen aan de hal en de
banen:
Wat zien ze daar in de lavendel liggen
op 26 juli?
In ieder geval leuker dan hondenpoep
op de banen, dat is zeker.
Het lijkt een actie van een Dolle Mina
die graag baas in eigen buik wilde
worden. Of is er iets anders aan de
hand geweest?
De eigenares kan haar eigendom
ophalen bij de klussers en dan meteen
uitleggen hoe dat zo gekomen is.
Van de klussers is in ieder geval de
fantasie danig geprikkeld. Iedere week
zo’n verrassing, dat lijkt ze wel wat.

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

Philipsstraat 5-0.03
3833 LC Leusden

Telefoon: 033-4333607
Website: www.rwsadvies.nl
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Mijn Zomer

Vakantie zat er voor mij niet in deze zomer. Ik was druk als bibliothecaresse van mijn eigen
minibieb.
Voor mijn verjaardag afgelopen juni kreeg ik van mijn zoon Paul een door hemzelf gemaakt
boekenhuisje cadeau. Het staat voor in mijn tuin en het is een groot succes. Zoals bekend ben ik
al mijn hele leven een leeswolf. Vroeger was ik gek op Arendsoog en Witte Veder en later ging ik
schrijvers verzamelen. Dat resulteerde in een kamer vol boeken. Maar ja …. We worden ouder; al
die boeken een tweede keer lezen doe je niet, dus dan moet er geruimd worden.
Ik begon met een selectie te maken van de boeken die ik echt niet kwijt wilde (en die ik misschien
dan toch nog eens ga herlezen) en de andere – ja zelfs Jan Siebelink en Maarten ’t Hart, gingen
naar het kastje. Alleen ‘Knielen op een bed violen’ van Jan Siebelink bewaar ik, omdat dat het
eerste boek van hem was dat ik kocht.
Er wordt veel gebruik gemaakt van mijn minibieb. Dagelijks moet ik bijvullen en als ik merk dat een
bepaald boek te lang blijft staan, dan ruil ik het om voor een ander. Ook heb ik al een keer of vier
iemand aan de deur gehad met een tas met boeken die zij ook graag in het kastje geplaatst
zagen. Je krijgt zo ook leuke contacten en voert gesprekken met mensen die je nog nooit eerder
ontmoette.
Kortom, ik ben er heel blij mee en vind het heel leuk om weer iemand te zien snuffelen als ik in
mijn keuken sta.
Pauline
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Eindstand maandagavondhussel juli

voornaam

naam

Bert
Evert
Nieck
Gerrit
Pauline
Fred
Henk
Joop
Slimen
Peep
Marian
Henk
Manja
Bart
Tijmen
Carla
Herman
Rudolph
Patrick
Pascal
Arno
Hans
Humphrey
Kees
Bauke

Timmerman
van Urk
de Groot
den Besten
Bisschops
Schaap
Renkers
de Wilde
Ben Ahmed
Vreeswijk
Vreeswijk
Boer
Van Schaarenburg
Berens
de Kruijff
de Wilde
Kok
de Groot
Hogenes
Wijnstekers
Wildeman
Hijne
Demali
van der Molen
Bokhorst

gespeeld winst verlies saldo
6
4
6
6
8
8
8
8
4
4
4
8
6
8
4
7
6
6
8
1
2
2
6
1
2

20

5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0

1
0
2
2
15
4
4
4
1
1
1
5
3
5
2
5
4
4
6
0
1
1
5
1
2

31
30
19
9
2
-2
-5
-9
19
19
7
7
-3
-6
-5
-11
-12
-13
-29
4
1
-7
-30
-7
-15

Eindstand hussel augustus
voornaam

Joop
Slimen
Nieck
Herman
Hans
Henk
Pascal
Bert
Rudolph
Bauke
Willem
Fred
Humphrey
Carla
Tijmen
Henk
Pauline
Patrick
Marian
Peep
Gerrit
Kees
Bart
Evert
Mark
Manja
Dick
Jan
Elserieke

naam

gespeeld winst verlies saldo

de Wilde
Ben Ahmed
de Groot
Kok
Hijne
Renkers
Wijnstekers
Timmerman
de Groot
Bokhorst
de Jager
Schaap
Demali
de Wilde
de Kruijff
Boer
Bisschops
Hogenes
Vreeswijk
Vreeswijk
den Besten
van der Molen
Berens
van Urk
Vis
Schaarenburg
Vis
Haalboom
Berens

8
8
8
8
10
10
7
8
7
6
8
10
8
8
10
8
10
10
4
4
4
6
6
8
2
8
2
1
2

21

7
6
6
6
6
6
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
0
0
0

1
2
2
2
4
4
2
3
3
2
4
6
4
4
6
5
7
7
2
2
2
4
4
6
1
7
2
1
2

29
47
46
29
20
5
30
0
24
10
4
-2
-4
-9
-11
-7
-25
-29
-1
-2
-4
-12
-17
-20
-2
-58
-8
-11
-19

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:
WWWebsite

bestuur@amicaledepetanque.nl
info@amicaledepetanque.nl

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

Barschema de maand september 2021

woensdag 1 september 21
maandag 6 september 21
woensdag 8 september 21
maandag 13 september 21
woensdag 15 september 21

Clubmiddag
Clubavond
Clubmiddag
Clubavond
Clubmiddag

Fred / Henk
Slimen
Piet / Hans d. S.
Pauline
Kees / Ada

maandag 20 september 21
woensdag 22 september 21
maandag 27 september 21
woensdag 29 september 21

Clubavond
Clubmiddag
Clubavond
Clubmiddag

Carla
Fred / Hans F
Joyce
Peep / Marian

Barschema de maand oktober 2021

zaterdag 2 oktober 21

Amicale 1 + 2

maandag 4 oktober 21

Clubavond

Pauline

woensdag 6 oktober 21

Clubmiddag

Fred & Henk

maandag 11 oktober 21

Clubavond

Joyce

woensdag 13 oktber 21

Clubmiddag

Kees & Ada

maandag 18 oktober 21

Clubavond

Tijmen

woensdag 20 oktober 21

Clubmiddag

Fred & Hans Fr.

maandag 25 oktober 21

Clubavond

Gerrit

woensdag 27 oktober 21

Clubmiddag

Peep & Marian

zaterdag 30 oktober 21

Amicale 1
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Carla

Carla

Verjaardagskalender
6 september
9 september
17 september
21 september
26 september
28 september
2 oktober
2 oktober

Joop de Wilde
Gerda Arnaud de Calavon
Rob van der Horst
Nieck de Groot
Karel Termaaten
Henk Renkers
Ada van ’t Klooster
Patrick Hogenes

Husselleidersrooster
6 september
13 september
20 september
27 september
4 oktober

Herman Kok
Karel Termaaten
Peep Vreeswijk
SLOTTOERNOOI
Carla de Wilde

Sluitingsdata inleveren van kopij in 2021
29 september

27 oktober

1 december

29 december

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