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29e JAARGANG Nr. 11, november 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: 1 december (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
Soms zit je naast iemand die iets spannends vertelt, en dan denk je: ‘dat zou misschien wel leuk
zijn in de APropos’. Joop de Wilde vertelde een keer zo’n spannend verhaal en was bereid om het
aan te leveren op papier. Je moet wel even de tijd nemen om het te lezen, maar het is de moeite
waard.
Ons clubblad wordt weer mooi opgefleurd door de inbreng van kunstenaars. Dit keer heeft Lenie
een prachtige quilt prijsgegeven. Rob, hij heeft nu een eigen rubriek ‘galerie Rob’, laat weer een
paar prachtige schilderijen zien van de hop, de drekhaan. Een grapje van Pauline doet het altijd
goed.
Minder leuk is dat de groenploeg afscheid neemt, begrijpelijk, maar we hopen toch niet dat de
kerst een beurt overslaat. Wie neemt dat stokje over?
De tien vragen worden beantwoord door Alie. Er is nog geen opvolger genoteerd, dus grijp je
kans.
Iedereen zal het weten, de competities zijn begonnen. In een lang stuk vertellen de spelers hun
ervaringen en worden de namen en standen weergegeven. Interessant.
In ‘Van het Bestuur’ wordt een mogelijke domper op dit enthousiasme waargenomen.
Het zal toch niet dat Corona wederom roet in het eten gaat gooien nu iedereen zo de smaak te
pakken heeft en we een manier hebben gevonden om weer te spelen…?!

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

Daar is hij dan: de herfstgolf! We waren net zo lekker weer aan het boulen, we mochten alles weer
(nou ja, bijna alles), de maandagavonden en woensdagmiddagen waren weer druk en gezellig,
ook de competities draaiden weer, en toen kwam de donkere wolk boven ons hoofd te hangen. De
corona-cijfers liepen op. Wat een tegenvaller!
Het was voorspeld, dat is waar. Maar we gingen er toch maar al te graag van uit dat het misschien
mee zou vallen.
Op dit moment is niet duidelijk wat de nieuwe situatie precies gaat worden. De regering moet zich
nog uitspreken over maatregelen, we zullen het over een paar dagen horen. Hoe erg het ons zal
raken, nu we toch bijna allemaal gevaccineerd zijn, we hopen dat we kunnen blijven boulen.
Desnoods met mondkapje en weer die anderhalve meter.
Het bestuur is intussen in gesprek met De Hakhorst over het opzetten van de gezamenlijke
doublette-competitie, het vervolg van de WODOCO. Zodra hier iets concreets over te melden is,
zullen we het direct laten horen. Ook als er door corona een spaak in het wiel gestoken wordt…
We houden hoop.
Laten we vooral positief blijven denken!
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Van de leden
10 vragen aan …..

1. Wie ben je?
Ik ben Alie Klasens, dochter van Harm en Jannie, en
moeder van Pascal.

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, Alie

2. Hoe lang ben je al lid van Amicale de Pétanque?
Hoe lang ik al lid ben? Vanaf de open dag in 1993???
Samen met Paul en Pascal ben ik lid geworden.
3. Wat is voor jou de belangrijkste reden om lid te worden en/of te blijven?
Ik ben lid om eens een balletje te gooien. En om competitie te spelen, wat ik heel veel jaren heb
gedaan.
4. Wat vind je het meest aantrekkelijk aan het spel?
Dat er veel in het spel zit: je moet vooruit denken om het je tegenstander moeilijk te maken.
5. Hoe vaak speel/oefen je?
Nu bijna niet meer. Dat heeft met mijn werk te maken: ik heb onregelmatige werktijden en om de
week moet ik het weekend werken.
6. Doe je mee met competities, of zou je daar graag aan mee doen?
Zie antwoord hierboven.
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?
In het verleden heb ik bardiensten gedaan en gastboulen
en schoonmaken, maar door de druk op mijn werk (in de
zorg) lukt dat nu niet. Ik ben al blij als ik een dag vrij heb of
iets voor mezelf kan doen.
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8. Wat mis je nog bij Amicale?
Geen idee.
9. Welke andere hobby’s heb je nog meer?
Lezen, wandelen, voetballen kijken (020!), skiën.
Hopelijk kunnen/mogen Pascal en ik aankomend jaar
afreizen naar Oostenrijk.

10. Zijn er nog andere dingen die jou betreffen, die
goed zouden zijn voor de andere leden om te weten?
Nee, geen idee. Daarvoor kom ik te weinig op de
club.

___________________________________________________________________

Voor degenen die onze competitiespelers aan de gang willen zien en hen geestelijk willen
toejuichen: hieronder de data waarop ze in onze hal spelen:

25 november
13 januari
27 januari
24 februari

30 oktober
6 november
20 november
11 december

WDC, vanaf 19.30

NPC, vanaf 12.00
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8 januari
5 februari
19 februari
5 maart
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Galerie Rob
Twee schilderijen met een HOP als onderwerp. De Hop is misschien wel mijn meest
favoriete vogel. Iedere keer als ik er een zie, raak ik in grote opwinding, maar dat zal
waarschijnlijk niet meer gebeuren. In Nederland komt hij bijna niet meer voor en het is
twijfelachtig of ik nog eens in Portugal, Spanje, Israël of Afrika zal komen... De mooiste
waarnemingen heb ik gedaan langs Lake Nakuru in Kenia, op een golfbaan in de Algarve en
in Spanje op een paaltje langs de weg.

Hier zien wij de schilder in actie met twee van zijn passies: filmen en
vogelen.
Op de achtergrond de Kilimanjaro in noordoost Tanzania. Met 5895 meter is dit de hoogste berg
van Afrika. De top is (was) over een oppervlakte van ruim elf vierkante kilometer bedekt met
gletsjers en ijsvelden. (Misschien is daar inmiddels nog maar weinig van
over.)
De Hop (ook wel Drekhaan genoemd) zit hier op mijn pet die gelijk rijp is voor een wasbeurt!.
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“In het verkeerde keelgat?” is heel recent, nl. van augustus 2021
Een fladderende Hop staat op het punt zijn/haar jong te voederen! Maar... daaronder hangt
baby (Holle Bolle) Gijsje die wij zo goed kennen van de Efteling. Gaat de Hop zijn bijdrage
in het juiste keelgat deponeren?
De Hop is gemakkelijk te herkennen aan het roodbruine verenkleed met een lange zwart gepunte
kuif, die kan worden opgezet als de vogel opgewonden is. De staart en de vleugels zijn zwart en
getekend met brede witte strepen. De snavel is lang en dun. Een opvallende eigenschap is de
uitgesproken stank die het dier verspreidt, omdat enerzijds het nest nooit wordt schoongemaakt
(voedselafval en mest blijven achter), en anderzijds omdat het vrouwtje een klier heeft aan de
basis van haar staart die tijdens de broedtijd een zware stank verspreidt. Een bijnaam voor de hop
is dan ook drekhaan.
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De roep van de hop klinkt als ‘hoep, hoep’ en hoewel het geluid niet luid is, is het toch op grote
afstand hoorbaar. De lichaamslengte bedraagt 26 tot 28 cm en het gewicht 75 gram. Zijn voedsel
bestaat voornamelijk uit grote insecten, regenwormen, (naakt)slakken en spinnen, maar
ook hagedissen staan op het menu. Het nest wordt gebouwd in een boomholte, waarin het wijfje
ongeveer 5 eieren legt. Het wijfje en de jongen verdedigen zich tegen vijanden door deze te
besproeien met een stinkende vloeistof. De Hop komt vooral voor in gematigd- en subtropisch
Europa van open bossen tot grassteppen en woestijnachtige omgevingen. Het Iberisch
Schiereiland is verreweg het belangrijkste broedgebied. Hoppen worden vooral aangetroffen in
stenige gebieden, op muurtjes en rond ruïnes. Ze overwinteren in Zuid-Europa en Afrika.
______________________________________________________________________________

Koffie …
We mogen weer veel op dit moment en daar zijn
we blij mee. Zo hoeven we ons ook niet meer per
mail aan te melden voor de mis op zondag en
wordt er ook weer koffie geschonken na de
viering.
Na de mededeling hierover besloot de pastor de
misviering op de zondag met de woorden:
‘De lekkerste koffie van de week, is de koffie na de
preek …..’
Hoe aards kan je het hebben!!
Pauline
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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
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Quilt
In de winter genieten wij altijd van deze vrolijke quilt. Hij hangt in de algemene hal naast onze
voordeur, dus bij thuiskomst altijd in het zicht.
De quilt is met de hand gemaakt. Het combineren van hééééél veel hexagons maakt deze quilt zo
vrolijk.
Het was een eenvoudig maar tijdrovend werkje.
Lenie
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Competities
De competities zijn weer begonnen. In de vorige APropos stonden al wat verslagen en in deze
editie loopt het echt storm. Het is goed om te merken dat meer spelers verslag willen doen van
hun wedstrijden, want wie is er nou niet geïnteresseerd in de resultaten van de club in de
competitie. De rubriek is weer nieuw leven ingeblazen en ik hoop dat hij elke keer goed gevuld
wordt. Aan mij zal het niet liggen.
Allereerst de wedstrijden in de Nationale Pétanque Competitie (NPC). Amicale heeft twee teams,
het eerste team onder leiding van Peep in de vierde divisie, het tweede team onder leiding van
Cor in de zesde divisie. Van alle eerste wedstrijden hebben we een verslag.

NPC zaterdag 2 oktober
Team 1
Thuiswedstrijd tegen DOSC 2 uit Den Dolder.
Ik vind jeu de boules hartstikke leuk en daarom doe ik het zo vaak mogelijk.
Maar soms vind ik er echt helemaal niets aan. Dat was het geval in de
wedstrijd tegen DOSC. Het was mijn eerste competitiewedstrijd van het
seizoen, daarvan de eerste partij, samen met Peep en daarvan de eerste
mène. De tegenstander bleek sterk, we waren al snel door onze boules
heen. Ik wilde mijn laatste bal toch nog wel goed plaatsen. Lukte ook wel,
zelden zo dicht bij het butje gegooid, maar mijn boule raakte ook de bal van de
tegenstander, de enige die ze tot dan toe gegooid hadden, die raakte ook het butje en
het butje vond het nodig om een eind met hun bal mee te rollen tot zo’n anderhalve meter
buiten het slagveld. De tegenstander hoefde alleen nog maar hun vijf boules bij te leggen,
0-6!!!!
Ik was verbijsterd, Peep bleef heel rustig alsof hij niet in de gaten had wat er gebeurde.
Een paar mènes lang leken we redelijk tot bezinning gekomen, hoewel dat niet resulteerde
in punten. Met telkens een punt voor hen bereikten we de stand van 0-9.
De gebleken laatste mène was weer een treurige. We waren weer al onze boules kwijt,
maar ze lagen zeker niet onverdienstelijk. Dat vond de tegenstander ook en met hun eerste
worp schoot ook het butje buiten de lijnen. “Dat was niet de bedoeling” gaf de schutter
vriendelijk aan. Ondertussen had ik mijn allereerste partij verloren met 0-13.
Natuurlijk speelden mijn medespelers ook hun partij. Joop en Slimen bleken heel goed op
dreef. Gestaag voerden ze hun puntenaantal op en bleven steken bij 13. Dat was genoeg
voor een overwinning van 13-0. Ik geloof niet dat ik het als troost ervaarde, maar toch, je
kunt het een revanche noemen. Ook Henk R. en Marian speelden goed en sleepten hun
partij binnen.
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De triplettes waren ook zeer enerverend. Niet die van mij. Ik speelde met Henk en Herman
en ik kan niet zeggen dat we nou zo sterk speelden. Zowel met plaatsen als met schieten
deden we absoluut onder voor onze tegenstander: 5-13.
Dan Joop, Slimen en Marian. Aanvankelijk leken ook zij aan het kortste eind te trekken.
Maar bij de stand 5-12 lukte het om zes punten bij elkaar te sprokkelen.
11-12. Je kon een speld horen vallen, alle supporters (in groten getale opgekomen) hielden
hun adem in. De partij leek verloren toen zowel Slimen als Joop hun boules tevergeefs
hadden geplaatst en geschoten. Marian plaatste haar eerste bal een meter te ver naar
links, maar de tweede bleek wél een millimeter beter te liggen. Wat de tegenstander ook
deed, dié bal kregen ze niet weg, 12-12. Het laatste punt werd vrij gemakkelijk gescoord,
ook al was daar nog wel een fameus schot van Slimen voor nodig.
De laatste ronde doublettes moest uitsluitsel geven, 3-2 vóór, een overwinning zat er toch
wel in tegen deze sterke tegenstander. Ik speelde weer met Peep, op de middelste baan.
Naast mij speelde Henk en Herman. Hun tegenstanders waren twee vrouwen en telkens als
ik even naast me keek, zag ik hun bal tegen het butje liggen en Herman en Henk verwoed
pogen om die bal weg te krijgen. Het plaatsgeweld was echt verontrustend en Henk en
Herman moesten uiteindelijk net als ik in de eerste partij, berusten in een nederlaag met 0
punten. Ik keek natuurlijk ook naar de andere kant waar Slimen en Joop acteerden. Zij
hadden de tegenstander getroffen die ik in de eerste partij had. Ook voor hen bleek dat te
veel, een verlies met 13-8 was hun deel. Ik moet zeggen, het schieten van een van die
tegenstanders was ook wel echt heel goed verzorgd, ik denk dat hij over de hele wedstrijd
meer dan 90% raak heeft geschoten.
Maar ja, zelfs een gelijk spel zou op deze manier nog moeilijk kunnen worden. Het lag
volledig in onze handen en ik had al zulke goede ervaringen hiervóór. We speelden goed,
gelukkig. Peep plaatste als een jonge god. Vooral de eerste bal was doeltreffend en bleek
vaak gewoon te blijven liggen. In het geval dat het anders was kreeg ik mijn normale
schotgevoel terug en kon de punten veilig stellen. Memorabel was hier de laatste mène.
Nog drie punten en vier boules in onze handen, de tegenstander had alles al gegooid.
Helemaal tegen de achterlijn lag de but met vlak daarnaast één bal van hen. Twee
schietkansen. Of de boule ging mee en dan konden we onze overige boules bijleggen. Of
het but ging mee en gaven de boules in onze hand genoeg punten voor de overwinning.
Het but ging mee!!
Hans
NPC zaterdag 16 oktober
Team 1
Uitwedstrijd tegen Altena in Sleeuwijk.
Ik herinner mij nog de avond dat ik tegen mijn medespelers in de NPC
moest zeggen dat ik dat seizoen niet kon spelen wegens lichamelijke
ongemakken waarvoor ik in therapie zou gaan. Ik was niet de enige, er
waren te veel spelers, die het moesten laten afweten dat seizoen. Dat
had verstrekkende gevolgen: we vonden dat we te weinig spelers over
hadden en ontbonden het eerste team. Wat een teleurstelling, we waren
immers gepromoveerd naar de vierde divisie en vol ambitie om door te stoten naar hogere
klassen. Daarvoor hadden we zelfs en eigen training afgesproken op de dinsdagavond.
Nu moest deze plaats in de vierde divisie ingevuld gaan worden door het toenmalige
tweede team. Een plaats in de zesde divisie werd opgegeven. De spelers uit het ‘oude’
eerste team konden, als het nodig was, invallen.
Het is begrijpelijk dat dit nieuwe eerste team het heel moeilijk zou krijgen in deze hogere
klasse. Maar eigenlijk viel dat nog reuze mee. Het eerste jaar was er sprake van
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handhaving met heel redelijke resultaten, uiteraard bijgestaan door de sterkere spelers van
onze vereniging. Maar dat het een keer mis zou gaan, zat er heel dik in.
Dat gebeurde dus in de wedstrijd tegen Altena.
Van te voren was ons al verteld dat we buiten zouden spelen in Sleeuwijk. De vereniging
heeft geen gelegenheid om binnen te spelen en speelt, zelfs in de winter, altijd buiten. Voor
de NPC kan uitgeweken worden naar het boulodrome van een andere bevriende
vereniging. Nu echter was het te mooi weer om daar gebruik van te maken. Het moet
gezegd, de speelgelegenheid was alleraardigst, zelfs een beetje Frans nostalgisch, lijkend
op een binnenplaatsje met op de banen vaak een boom, een plataan, waar dus de bodem
ook een beetje omhoog kroop. Dat ongelijke gold wel voor de hele baan, het was moeilijk
spelen en we voelden ons wat dat betreft in het nadeel. Toen we eenmaal volop aan het
spelen waren, bleek wel heel snel dat we hier een veel te sterke tegenstander hadden
getroffen. Ik ben nog nooit zo van de baan afgeblazen, zowel in de eerste doubletten als in
de opvolgende tripletten. Mijn medespelers verging het precies hetzelfde: 0-5.
Elke boule die geplaatst werd, werd met grote precisie geplaatst. Elke boule die getireerd
werd, was effectief en had voor ons vaak desastreuze gevolgen. Aan geluk ontbrak het de
tegenstander ook niet, het butje werd geregeld meegenomen naar een plek die hun
welgevalliger was.
De resterende doublettes voorspelden ook weinig goeds. Ik moest met Marian tegen het
sterkste koppel, twee boomlange mannen, waarvoor het bovenstaande plaatsen en tireren
nog eens extra gold. In de eerste mène trachtte ik het noodlot te keren door op het eind een
schot te wagen, dat zowaar doel trof en ons op een voorsprong zette van
3-0. Het waren mijn eerste punten. Dat gaf moed, we hielden het vol tot 11-12. De laatste
mène hadden we geen geluk (natuurlijk niet). Het but lag tegen de achterlijn met twee
boules van ons vlakbij. De laatste boule van de tegenstander werd met zo veel precisie
gegooid dat hij eindigde tegen de eindlijn precies tussen onze boules in. Met mijn laatste
boule probeerde ik nog te schieten, maar helaas sloeg die links af, vlak voor de aanraking.
Op de banen links en rechts van ons werd dapper gestreden, vooral Tijmen maakte af en
toe nog wel prachtige punten, maar het was een gestreden strijd. 8-0.
Volgende keer bij ons thuis neem ik mijn grotere broer mee.
Hans
NPC zaterdag 2 oktober
Team 2
Thuiswedstrijd tegen de Teerling uit Tiel
Zaterdag 2 oktober speelde het tweede team van Amicale in de NPC
competitie tegen de Teerling uit Tiel. Bij binnenkomst werden de gasten
conform de corona regelgeving gecontroleerd.
Aangezien het redelijk weer was, werd door enkele spelers voorgesteld
buiten te spelen. Maar de meerderheid beslist en er werd binnen
gespeeld. Tijdens de eerste competitiewedstrijd was er met 4 - 4 gelijk
gespeeld, en we waren voornemens dit resultaat te verbeteren.
Hoe anders het kan lopen blijkt onderstaand.
Te doen gebruikelijk startten we met een rondje doubletten, hetgeen een teleurstellend
resultaat opleverde. Alle partijen eindigden in winst voor de tegenstander. Bijzonder hierin
was dat alle partijen eenzelfde einstand kenden, namelijk 3 – 13.
Conclusie in de pauze was dat er nog gewonnen kon worden maar dan moesten wel alle
overige partijen gewonnen worden. Het rondje tripletten leverde niet het gewenste resultaat
op, namelijk 2 maal verlies met 9 – 13 en 10 – 13.
De vrees ontstond dat mogelijk alle partijen een negatief resultaat zouden opleveren. Dat
nooit……
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Extra gemotiveerd begonnen we aan de laatste ronde. Dankzij onze gastspeler Henk B kon
de partij met een mooie 13 – 8 worden afgesloten. De andere partijen gingen met resp. 8 –
13 en 10 – 13 naar de tegenstander. Maar de eer was gered.
De oproep in de laatste APropos om eens een keer als supporter te komen kijken leverde
resultaat op in de persoon van Patricia. Het sprak haar zo aan dat zij aangaf wel een keer
mee te willen doen.
Met een ervaring rijker ging eenieder huiswaarts.
Cor
NPC zaterdag 16 oktober
Team 2
Uitwedstrijd tegen Les Sabots uit Veendendaal
PROGRESSIE VOOR TEAM 2…….
Zaterdag 16 oktober speelde team 2 een uitwedstrijd in de NPC
competitie. De tegenstander was Les Sabots uit Veenendaal.
Het leverde voor sommige spelers enig zoekwerk op om de
speellocatie te vinden, daar op de site van bond het adres van de
secretaris was vermeld.
Bij aankomst op locatie werd de QR-code nog even gecontroleerd.
Verder werden wij getrakteerd bij aankomst op een gratis kopje
koffie of thee. (Een idee voor onze vereniging????)
Nadat Harm ons vanwege zijn verjaardag op taart getrakteerd had, begonnen de teams
goedgemutst aan het eerste rondje doubletten. Het resultaat viel echter enigszins tegen.
Met een achterstand van 1 – 2 begonnen we aan de tripletten. Het lukte niet om hier een
positief resultaat te behalen. Met een stand van 1 – 4 werd begonnen aan de laatste ronde,
doubletten. Er zou in ieder geval minimaal nog een partij gewonnen moeten worden om
het resultaat van de vorige wedstrijd te verbeteren. En jawel, dat lukte, de vorige uitslag van
1 – 7 werd verbeterd met wel een dik verlies van 2 – 6. Toch een opgaande lijn!!!!!!!.
Voor Frank was het zijn eerste wedstrijd in de NPC, hetgeen naar zijn zeggen voor
herhaling vatbaar was. Rond 4 uur gingen we huiswaarts en in gedachten al weer bezig
hoe de eerste zege in het seizoen 2021/22 te realiseren.
Cor

divisie
4
6

team
1
2

rank
7
7

winst
0
0

gelijk
1
1
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verlies
2
2

punten
1
1

saldo
-89
-73

WDC 7 oktober
Eerste klasse A
“Heb jij dat ook wel eens?”
“Wat?”
“Dat je een avond drie partijen moet spelen en dat de eerste partij tegen
heel sterke tegenstanders is, de kampioenen van een paar jaar geleden, en
dat je in het begin slecht gooit en dat je maatje het gelukkig goed doet en dat je allengs
beter aan de baan went en beter gooit, zodat het toch nog 12-12 wordt en jullie zowaar de
partij winnen met 13-12. Dat de vermoeidheid dan al toeslaat en je daarna slecht speelt,
maar de tegenstanders zijn ook niet mis, en dat je maatje probeert jouw slechte spel te
compenseren, maar dat jullie toch deze twee partijen verliezen.
Dat je de ontevredenheid om je slechte spel niet van je af kunt zetten en je de halve nacht
nog ligt te naboulen in bed, en maar draaien en woelen, en dat de volgende ochtend de
lakens in een knoedel aan het voeteneinde liggen. Heb jij dat ook wel eens?”
“Nee, heb ik niet. De lakens liggen wel eens in een knoedel aan het voeteneinde, maar dat
komt door wat anders.”
Peep
WDC 7 oktober
Eerste klasse B
Donderdag 7 oktober was het zover: de wintercompetitie ging van start.
Herman en ik hoefden niet ver te reizen, naar het mooie boulodrome
van Boulamis in Bunschoten ; de eerste wedstrijdavond.
Alle teams hadden er heel veel zin in en het was fijn om weer oude
bekenden te treffen.
Onze eerste wedstrijd was tegen een nieuwkomer in deze klasse; de
Gooiers 6. Het werd een enerverende partij van dik anderhalf uur, er
werd goed geplaatst en nog beter getireerd, maar helaas verloren we deze partij met 11-13.
Toch een tevreden gevoel.
De tweede partij was tegen Hakhorst 2, tegen 2 ervaren en geslepen mannen. Zij wonnen
de toss en zij kozen voor de baan met het grove grind; boules kunnen alle kanten
opspringen. Wederom een erg lange partij met winstkansen voor beide partijen. Helaas
verloren wij deze partij ook nipt met 12-13, maar ondanks het verlies toch een tevreden
gevoel.
22.50 uur startte onze derde partij. Misschien verlangde ik onbewust naar mijn warme bed
want ik begon dramatisch slecht te plaatsen. De boules kwamen ver voor de but of ver
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achter de but terecht, en kwam ik een zeldzame keer in de buurt van de but, dan raakte ik
een boule van de tegenpartij zodat zij niet op 1 maar op 2 of 3 kwamen te liggen.
Ik begon te zweten en te trillen, mijn spieren verkrampten, mijn oren begonnen te gloeien,
mijn knieën knikten, mijn blik werd vertroebeld en ik viel in een enorm zwart gat. Alle
jarenlange oefeningen om mijn spel te verbeteren, het stoppen met roken, het minderen
van alcohol, het opgeven van al mijn vriendinnen, de vele mindfullcursussen en het kweken
van een ZEN-gevoel wat kapitalen heeft gekost, allemaal tevergeefs. Zelfs mijn zwager
Herman moest machteloos toezien hoezeer ik leed. Kortom, met 1-13 verloren.
Ik nam me direct voor om de eerste 2 weken geen boule meer aan te raken.
En ik vraag ieder clublid om geduld met mij te hebben, mij uitbundig te complimenteren met
een boule die enigszins bruikbaar is als ik terugkom van mijn vakantie op Gran Canaria.
Dat heb ik nodig, want ik kan niet na elke slechte wedstrijd mijn koffers pakken om mijn
verdriet te verwerken.
Henk R
Henk ging inderdaad op vakantie en lijkt gevonden
te hebben wat hij zocht.

Lekker op vakantie! In mijn voorgaande bijdrage
aan het clubblad maakte ik melding dat ik zeker 2
weken geen boules wilde zien en hoognodig op
vakantie moest om de stress kwijt te raken. De
vakantie is er en tot mijn verbazing was er op het
resort een boulebaan. Het begon toch weer te
kriebelen en omdat mijn vrouw ook genoeg had van
mijn chagrijn, liet ik me overhalen. Wat een eclatant
succes. De laatste partij wonnen wij met 131. Precies wat ik nodig had. Dus lieve clubgenoten,
als ik terugkom van vakantie, blaak ik weer van
zelfvertrouwen. Als jullie er maar niet achter komen
dat onze tegenstanders nog nooit
gebould hadden!!!!!
Henk R

WDC donderdag 7 oktober
Eerste klasse B
Vol goede moed vertrokken Henk en ik naar Bunschoten voor onze eerste
wedstrijden na de corona stop. Wel hadden we onze twijfels over ons spel,
gezien de ervaringen in onze eigen hal.
Bij Boulamis aangekomen zagen we heel vel oude bekenden, maar er was
een nog onbekend echtpaar van de Gooiers; zij hadden trouwens mooie
nieuwe verenigingskleding, evenals de spelers van Boulamis.
Onze eerste partij was tegen het echtpaar van de Gooiers. Het spel verliep
in een prettige sfeer en toch was het voor ons flink aanpoten om constant bij te kunnen
blijven. Uiteindelijk verloren we deze partij na 5 kwartier spelen met 11-13. De tweede partij
moest gespeeld worden tegen Karel en Bert van de Hakhorst. Zij kozen voor baan 1 in de
rechter hal ( in de linker hal spelen tegenwoordig alleen nog recreatie-spelers ). Baan 1 is
echter gemaakt van redelijk gemalen puin en beslist geen “rol”-baan. Je wist van te voren
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niet exact waar je boule heen zou gaan en eindigen. Henk en ik wisten goed bij te blijven,
maar verloren toch na een uur spelen met 12-13. De derde partij speelden we tegen de
mannen van Taxateurs. Echter, de fut was er bij ons uit. Toch duurde het weer een uur
voordat we met 1-13 verloren.
Ondanks deze verliespartijen, zien Henk en ik het wel zitten voor de resterende avonden.
Ons spel was niet slecht, maar het wennen aan de binnenbanen heeft ons spel wel degelijk
beïnvloed. We zien met gezonde spanning uit naar de volgende wedstrijden.
Herman
Ik heb voor de uitslagen een app gemaakt waarin de deelnemers van de WDC kwijt kunnen wat
ze op de donderdagen hebben gespeeld. Als ik de informatie gekregen heb, soms een verslagje
(zie boven) of gewoon de uitslagen, dan neem ik dat op in deze rubriek.
Bauke meldde me dat het eerste team een overweldigende start heeft gemaakt door drie keer te
winnen van de Hakhorst, DOSC 1 en DOSC 2. Meteen zo hoog in de ranking moet een goed
gevoel geven.

klasse

team

rank

winst

verlies

saldo

Hoofdklasse
1e klasse A
1e klasse A
1e klasse B
2e klasse B

1(Bauke,Rudolph)
2(Slimen, Joop)
4(Peep, Hans)
3(Herman, Henk)
5(Henk, Tijmen)

2
8
13
14
14

3
1
1
0
1

0
2
2
3
2

28
4
-10
-15
-8

Hans Hijne
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Leuke voorvallen uit het boule-leven gegrepen

Samen liepen we naar baan 22.
Het was een mooie vakantiedag in augustus. Prachtig zomerweer. Prima om een toernooi te
spelen. Bij de baan aangekomen stonden we allebei een beetje raar te kijken. Dit hadden we geen
van beiden verwacht. Een stuk weg, afgezet met een rechthoek van touw. Asfalt, tenminste voor
het stuk waar nog asfalt lag, keien, zand en gras. Een zooitje. En ook nog sterk hellend naar één
kant.
Onze tegenstanders waren inmiddels ook gearriveerd en stonden net zo beteuterd te kijken.
“Kom op, we gaan er een leuke pot van maken. Het is voor allemaal hetzelfde.” Mijn partner
knikte, nog niet helemaal overtuigd. Hij haalde een muntje uit zijn zak en vroeg “Kop of Munt?”
aan onze tegenstanders.
Na de toss, die we verloren hadden, zagen we hoe de eerste boule van de tegenstanders keurig
naar het but liep. Een metertje voor het but kreeg de zwaartekracht grip op de boule en langzaam
werd een buiging naar rechts ingezet. Omdat het laatste stuk bij het but steeds steiler werd, nam
de snelheid toe in plaats van af en de boule eindigde ruim buiten de lijnen van het veld.
“Volgens mij moet je donnée hoger liggen.”
“Wat denk je? Hier ongeveer?”
Hij wees een plek aan de linkerkant van de baan aan die hij als donnée wilde gaan gebruiken.
“Lijkt mij een prima plek.”
Zo gezegd zo gedaan.
Tot de verbazing van de tegenstanders gooide mijn maat zijn boule op de donnée ver aan de
linkerkant van de baan. De boule bleef binnen en een halve meter van het but. Op deze baan een
perfecte prestatie.
De tegenstanders hebben nog geprobeerd het te verbeteren maar dat lukte ze niet. Elke boule die
ze probeerden dichter bij het but te krijgen, rolde of de baan uit of was veel te kort.
Voor mij bleef er gelukkig alleen de opdracht over het voorbeeld van mijn teamgenoot te volgen,
die me hielp door bij de donnée te blijven staan.
Een moeilijk veld…

Bron: Een boule is rond…… en dat is best wel moeilijk, door Joop Pols & Jaap Smits
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Beste leden,
Meer dan 25 jaar heeft de Groenploeg de aankleding
van de kantine voor de feestdagen verzorgd.
Daar komt deze winter een einde aan.
De Groenploeg wil nog wel assistentie verlenen
bij de uitvoering ervan maar wil daar
geen leidende rol meer in spelen.
Wij hopen dat iemand binnen de vereniging
dit wil oppakken, anders zullen we een versierde kantine
met kerst moeten missen.
Groetjes van de Groenploeg

_________________________________________________________________________________________________________

Philipsstraat 5-0.03
3833 LC Leusden

Telefoon: 033-4333607
Website: www.rwsadvies.nl
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Eindstand hussel september 2021

voornaam
Slimen
Henk
Bauke
Pauline
Pascal
Nieck
Carla
Bert
Henk
Rudolph
Hans
Patrick
Herman
Peep
Manja
Hans
Kees
Bart
Willem
Fred
Humphrey
Marian
Joop
Jan

naam
gespeeld winst verlies saldo
Ben Ahmed
8
6
2
30
Boer
4
4
0
32
Bokhorst
5
4
1
25
Bisschops
8
4
15
0
Wijnstekers
4
3
1
19
de Groot
6
3
3
8
de Wilde
6
3
3
4
Timmerman
8
3
5
0
Renkers
6
3
3
-1
de Groot
6
3
3
-2
Hijne
6
3
3
-4
Hogenes
8
3
5
-19
Kok
4
2
2
13
Vreeswijk
2
2
0
10
van Schaarenburg
2
2
0
5
Franck
3
2
1
1
van der Molen
4
2
2
-3
Berens
6
2
4
-11
de Jager
6
2
4
-19
Schaap
7
2
5
-30
Demali
2
1
1
-8
Vreeswijk
4
1
3
-16
de Wilde
7
1
6
-28
Haalboom
3
0
3
-4
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Eindstand hussel oktober 2021
voornaam naam
Bauke
Henk
Evert
Hans
Humphrey
Slimen
Gerrit
Tijmen
Patrick
Peep
Willem
Nieck
Fred
Herman
Marian
Rudolph
Kees
Bart
Joop
Pauline
Carla
Henk
Bert

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

gespeeld winst verlies saldo
7
8
6
8
6
4
6
6
8
8
4
6
7
8
8
5
4
6
8
8
6
4
8
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6
6
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1

1
2
1
3
2
0
2
2
4
4
1
3
4
5
5
14
2
4
6
6
4
3
7

48
18
22
3
23
12
7
6
-7
-20
8
-1
-6
-12
-17
2
1
-6
-8
-13
-17
-10
-24

Joop op avontuur
Joop op avontuur
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29

30

31

32
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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:
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

Barbezetting

Barschema november 2021
maandag 1 november 21

Clubavond

Slimen

woensdag 3 november 21

Clubmiddag

Piet & Hans d. S.

zaterdag 6 november 21

NPC Amicale 1

maandag 8 november 21

Clubavond

Pauline

woensdag 10 november 21

Clubmiddag

Tijmen & Gerrit

maandag 15 november 21

Clubavond

Arno

woensdag 17 november 21

Clubmiddag

Fred & Hans Fr

zaterdag 20 november 21

NPC Amicale 1 + 2

Carla

maandag 22 november 21

Clubavond

Gerrit

woensdag 24 november 21

Clubmiddag

Peep & Marian

donderdag 25 november 21

WDC 1e klasse A

Carla

maandag 29 november 21

Clubavond

Evert

woensdag 1 december 21

Clubmiddag

Fred & Henk

maandag 6 december 21

Clubavond

Joyce

woensdag 8 december 21

Clubmiddag

Kees & Ada

zaterdag 11 december

NPC Amicale 1 + 2

maandag 13 december 21

Clubavond

Tijmen

woensdag 15 december 21

Clubmiddag

Fred & Hans Fr

maandag 20 december 21

Clubavond

Carla

woensdag 22 december 21

Clubmiddag

Tijmen & Gerrit

maandag 27 december 21

Clubavond

Slimen

woensdag 29 december 21

Clubmiddag

Piet & Hans d. S.

Carla

Barschema december 2021
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Carla

Verjaardagskalender
28 oktober
4 november
14 november
15 november

Wil Verbeek
Rudolph de Groot
Andries Dolman
Dick Vis

Husselleidersrooster
1 november
8 november
15 november
22 november
29 november
6 december

Karel Termaaten
Peep Vreeswijk
Carla de Wilde
Fred schaap
Gerrit den Besten
Herman Kok

Sluitingsdata inleveren van kopij in 2021
1 december

29 december

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