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* * * * * * * * * * 

 
LIDMAATSCHAP 
 
Volgens artikel 8 van de statuten van de vereniging geldt het volgende: 
artikel 8.5: 
Het lidmaatschap eindigt door 
a. opzegging door het lid; 
b. het overlijden van het lid; 
c. royement door de vereniging; 
d. opzegging door de vereniging. 
Artikel 8.6: 
Opzegging door het lid is mogelijk tegen het eind van het verenigingsjaar met een 
opzegtermijn van twee maanden; 
Artikel 8.7: 
Wanneer een lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de 
contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd. 
Opzeggingen moeten altijd schriftelijk gedaan worden. 
 
 
Artikel 4.4. van het Huishoudelijk Reglement 
De leden ontvangen ieder jaar voor 1 november een oproep tot betaling van de 
verschuldigde  contributie voor het volgende jaar. 



Deze contributie dient binnen 1 maand, dus voor 1 december van datzelfde jaar ontvangen te zijn 
door de vereniging. 
 

* * * * * * * * * * 
 
ALGEMENE VERGADERING 4 maart 2023 (samenvatting) 
 
Op 4 maart vond de algemene vergadering 2023 plaats. Een druk bezochte vergadering. 
Kwam dit door het tijdstip/dag of door de aangeboden lunch. Wij hebben de laatste jaren niet 
meer zo’n groot aantal deelnemers gehad. 
 
De leden van de continuïteitscommisie Henny Bult, Jaap-Jan de Vries en Peter Dijkstra zijn 
ook komend jaar weer lid van deze commissie. 
De voortgang over de renovatie van de keuken wordt verteld. 
 
Het verslag van de algemene vergadering van 23 maart 2022 en het jaarverslag 2022 zijn  
zonder op- of aanmerking goedgekeurd.  
 
Het financieel verslag 
De jaarrekening 2022 wordt zonder vragen goedgekeurd. Ondanks dat de accommodatie de 
eerste drie maanden van het jaar 2022, wegens corona, gesloten is geweest ziet de 
jaarrekening er goed uit. Ook over de balans zijn geen vragen. 
 
De kascommissie leest hun verslag voor en vraagt de vergadering het bestuur decharge te 
verlenen over het gevoerde financiële beleid, hetgeen met applaus wordt beloond. Dit geldt 
ook voor het gevoerde algemeen beleid over 2022 
 
Het voorstel tot het vaststellen van de contributie 2024 wordt goedgekeurd. 
 
Bij de verkiezing van de bestuursleden wordt René van Donk, met handopsteken, weer voor 
die jaar benoemd tot voorzitter van Grand Cru ’82. John Wortel wordt ook voor drie jaar weer 
benoemd als lid van het bestuur. 
 
Als leden van de kascommissie voor 2023 zijn gekozen: Theo Meester en Mart Roozenburg. 
Cor van der Ham is reservelid. 
 
De wijziging in het Huishoudelijk Reglement met betrekking tot een voorstel voor de 
ingevoerde criteria voor het benoemen van een erelid is aangenomen. 
De aanpassingen in de bestuursreglementen zijn akkoord. 
 
In de rondvraag wordt het bestuur bedankt voor hun inzet in het afgelopen jaar.  
Er wordt gevraagd om een werkgroep op te richten voor het werven van jongere en meer 
wedstrijdgerichte leden.  
De zorgen om het voortbestaan van het oudere baantje worden geuit.  
Het bestuur wordt bedankt voor de geweldige wijze waarop een nieuw lid bij de vereniging is 
ontvangen. 
Gevraagd wordt naar een mogelijkheid om in de wintermaanden niet voor het hek hoeven te 
wachten. 
Er wordt gemeld dat onder leden rondgaat om niet meer aan toernooien mee te doen omdat 
altijd de sterkere spelers winnen. Op de vragen zal zo spoedig mogelijk worden 
teruggekomen.  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 12:10 uur waarna gebruik kan worden gemaakt van de 
voortreffelijke klaargemaakt lunch. Na de lunch wordt er door de diverse deelnemers nog een 
balletje gegooid. 
 
 

* * * * * * * * * * 



 
UIT DE BESTUURSVERGADERING VAN MAART 2023 
 
Uiteraard is de algemene vergadering aan de orde geweest. Een goed verlopen vergadering. 
Zoals verplicht wordt in deze vergadering de bestuurssamenstelling vastgesteld en via en 
Cru-ciaal bekent gemaakt aan de leden 
De voorzitter, zoals in artikel 11.1.e statutair is vastgeleg, wordt gekozen door de AV en heeft 
de functie toebedeeld aan René van Donk. Volgens hetzelfde artikel moet de vereniging een 
secretaris en penningmeester hebben. Als secretaris blijft Jacques van der Meer aan in het 
bestuur en als penningmeester Dody Henze. De overige bestuursleden zijn leden met eigen 
taken. 
Op de algemene vergadering werd tussendoor een vraag gesteld over de openingstijden van 
de accommodatie tijdens de renovatie van de keuken.  
Het bestuur had eerder aangekondigd dat wij gesloten zouden zijn en zich niet  gerealiseerd 
dat dit ook zo was gecommuniceerd.  
Op de bestuursvergadering is daarom besloten om toch niet terug te komen op ons eerder 
genomen besluit 
 
Om jullie niet teleur te stellen gaat het hek op die dagen WEL open van 13:30 tot 15:30 uur. 
De kantine, dus ook de toiletten zijn dan NIET bereikbaar. 
 
Op maandag 3 april wordt het ledenberaad NJBB gehouden. Jacques van der Meer en Dody 
Henze zullen dit bijwonen.  
 

* * * * * * * * * * 
 
VERSLAGEN 
 
Petangeske-team wint MIDWEEK van 22 
februari 2023. 
 
Het tweede tijdens het winterseizoen bij Grand 
Cru op woensdag 22 februari gehouden Midweek-
Triplettentoernooi telde 12 deelnemende 
drietallen. Dat waren er 7 minder dan bij de op 9 
november vorig jaar gehouden wedstrijd. Jammer 
dat hier van een dalende opkomstlijn sprake is, 
temeer omdat er ook al 2 geplande 
Midweektoernooien moesten worden afgelast 
vanwege een te laag deelnemersaantal. Over de 
toekomst van dit toernooi wordt dus nagedacht. 
 
Hopelijk wordt in de komende tijd de animo om 
mee te doen toch weer groter. Daar is alle reden 
voor want het was deze 22 februari een prima dag 
die in een uitstekende sfeer verliep.                                       Het winnende petangske team 
 
Grand Cru deed met 4 teams mee, DGW met 3 teams, ABA met 2 drietallen, terwijl Folâtre 
en Petangeske elk één team afvaardigden. Verder speelde ook een MIX-team mee. 
Onze Grand Cru-teams werden gevormd door: Carla Sinius, Chris van der Sman en Koos 
Toet; Teo van Est, Jan Verboom en Marco de Vogel; Ben van Andel, Raymond Marcus en 
René Schoonebeek en Nico Hooijmans, John Wortel en Ruud Dittmar. 
 
Volgens het eerder gemaakte wedstrijdschema moesten er 4 voorgelote partijen worden 
gespeeld. Voor de eerste 4 eindigende drietallen waren er prijzen te winnen, te weten de 
steeds erg gewaardeerde taarten van Maison Kelder. 



Als scheidsrechters fungeerden Jacques van der Meer (ochtend) en Mart Roozenburg 
(middag), als wedstrijdleiders Els van Andel en Theo Volkeri terwijl zoals heel vaak het geval 
is Dody en Cees Henze de hele dag assisteerden en hapjes en drankjes verzorgden. 
 
De wedstrijd en de uitslagen: 
Wederom wisten onze Grand Cru-teams helaas geen prijzen in de wacht te slepen maar niet 
getreurd: deelnemen is belangrijker dan winnen. 
Na diverse interessante en spannende partijen kon de balans worden opgemaakt: 
De eerste prijs werd gewonnen door Angela, Corné en Nick Schuurbiers van 
Petangeske uit Bergen op Zoom met 4 gewonnen wedstrijden en het hoge wedstrijdsaldo 
van 31. 
De tweede prijs ging naar Marjan van der Tuin, Janny Korevaar en Ron van der Velde 
van Folâtre met 3 winstpartijen en een plussaldo van 14, de derde prijs was voor Jaap 
Spaans, Fred van Dijk en Alex van der Staay van DGW met 3 winstpartijen en 12 
pluspunten en de vierde prijs, ook met 3 partijen winst maar met een wedstrijdsaldo van 5 
naar Louis ten Dam, Helen Hofland en Joop Hofman van ABA. 
Na de overhandiging door Els van de 12 taarten (van verschillende omvang) sloot Theo de 
geanimeerde dag af met een dankwoord voor Dody, Cees, Jacques, Mart en de spelers. 
Theo Volkeri 

 
Tweede prijs     Derde prijs    Vierde prijs 
  

* * * * * * * * * * 
 
NPC 

 
Grand Cru 1 - Celeritas 1, Alkmaar 11 februari 
 
Op zaterdag 11 februari reden we met twee auto’s naar Alkmaar voor de 2e ontmoeting met 
Celeritas. 
De thuiswedstrijd was helaas met 3-5 verloren gegaan, terwijl een gelijkspel binnen bereik 
was met twee matchballen. 
Celeritas is een naaste concurrent, dus een overwinning was noodzaak om nog enige kans 
te maken op handhaving in de 2e divisie. 
De ontvangst was netjes geregeld op een grote tafel, voldoende voor het hele team, stond 
een grote kan met koffie klaar, vergezeld van een grote cake, die de hele dag tot onze 
beschikking stond. 
  
De eerste ronde verliep goed; Henny en Chris kwamen 7-0 voor, Joey en Cees kwamen 7-0 
voor, maar Dody en Jacques kwamen 0-7 achter. 
Dat waren ook exact de gelijktijdige tussenstanden… 
Terwijl Henny, Chris, Cees en Joey hun partijen professioneel uitspeelden, winst 13-2 en 
winst 13-3, wilden Dody en Jacques niet achterblijven en zetten de achtervolging in. 
De achterstand werd weggewerkt en uiteindelijk werd het 12-12. Superspannend dus. Dody 
gooide de allerlaatste bal van de mène. De ballen leken gelijk te liggen en nadat Jacques 
even snel had gemeten, zei hij dat de scheidrechter maar de beslissing moest nemen. 



Onze goede vriend de scheidrechter begon met meten en besloot uiteindelijk dat Dody op 
punt lag en daarmee was ook deze winst binnen met 13-12. 
Met een comfortabele tussenstand van 3-0 gingen we de rust in. 
Nu we het over de scheidrechter hebben… de goede man had er zin in.  
Eerst gaf hij Joey een gele kaart voor ‘harken’… teveel grind verplaatsen en later kregen 
Jacques en Henny ook een gele kaart. 
Henny maakt heel netjes een donné dicht, maar de scheidrechter vond dat het geen donné 
was. 
In de rust heeft hij de kaart alsnog ingetrokken na een gesprekje met Henny. 
We werden allemaal wat voorzichtig en gingen steeds met de hand een gaatje dichtmaken 
om maar geen kaart te krijgen. Het was eigenlijk wel een beetje lachwekkend. 
Het spel… ja het spel was goed. Met veel mooie carreaux op de toch wel fijne banen bij 
Celeritas. 
Verslag 1e ronde Peter Dijkstra 
 
De tripletten worden gestart met 0-3 voorsprong, wat een luxe. Joey, Peter en Henny starten 
goed en komen gelijk op 0-3. De tegenstander herstelt zich door een punt te scoren. 
Ondanks de eerder genoemde gele kaarten blijven zij stoïcijns doorgaan en geven niet meer 
weg dan het ene punt in de tweede mène en eindigen de partij door van 1-9 naar 1-13 te 
gaan. Wij staan nu 0 – 4, dus een gelijkspel is binnen. 
Cees, Jacques en Dody hebben er ook zin in en komen op 0-2, maar direct daarna pakt de 
tegenstander 2 punten terug en laten dat niet meer los, het loopt niet lekker en helaas wordt 
deze partij geëindigd met 13-2.  
Dody krijgt nog een waarschuwing, omdat zij de markering te diep maakt. De scheidsrechter 
was wel heel erg aanwezig. Op naar de laatste drie partijen. 
Chris 
 
3de ronde 
Gelijk spel hebben wij al op zak, maar winnen zou natuurlijk mooier zijn.  
Chris en Peter komen uit tegen de beste tireur die Celeritas heeft. Ondanks twee missers op 
een biberon van de tegenpartij komen wij toch op 0-1 voorsprong. 
Goede plaatsballen van ons geven geen resultaat in punten omdat de tireur genadeloos 
toeslaat bij elke mooie bal. Bij een 4-1 achterstand zorgde een mooie bal van Peter ervoor 
dat er 2 punten binnen komen. In de 6de mène komt de but heel ver weg, bijna in het 
naastgelegen spel. Er moet worden gewacht. Wij komen terug naar 8 punten. Bij een stand 
van 10-8 komt een schot van Peter heel ongelukkig uit waardoor de tegenstanden op12-8 
komt. Helaas is het eind resultaat 13-8 en dat lag niet aan ons spel. 
Jacques en Henny zorgden voor de bezetting van het tweede team. 
Wij kijken tegen een achterstand aan, maar wij herpakken ons en bij 1-8 wordt er 

“gevochten” en geeft het scorebord 8-10 aan. Er wordt door 
ons van positie geruild. Door een ongelukkig schot van 
onze kant krijgt Celeritas er ook  nog eens 3 punten bij 
(waar ze eigenlijk geen recht op hebben). 11-10. Geen 
slecht resultaat maar het eindigt wel in 13-10. 
Cees en Joey zijn samen vaak verantwoordelijk voor een 
winstpartij, dus is alle hoop op hun gevestigd om met winst 
naar huis te gaan. 
Vanaf 0-0 bij het begin is het na 7 mènes al 1 -11. In de 8ste 
mène plaatst Cees zijn eerste bal op punt. Celeritas plaatst 
en deze wordt door Joey genadeloos weggeschoten met 
een blijver maar wel met voldoende ruimte om dit nog twee 
keer te moeten herhalen. Wij liggen op 3 punten. Celeritas 

plaatst weer en dit wordt door Cees bestraft met een carreau. Beide partijen hebben nog 1 
boule maar wij liggen op 4 punten. De laatste bal van de tegenstander wordt weer zodanig 
geplaatst dat wij nu nog, door de carreau van Cees, op 1 punt liggen. Om de partij te winnen 
moet Cees zijn laatste bal op punt krijgen en dat doet hij. 1-13.  
3-5 gewonnen.     
Dody, 



 
 
Grand Cru 1 – PUK 2 
Op zaterdag 25 februari speelde het eerste team van Grand Cru thuis tegen het tweede 
team van PUK. 
In de uitwedstrijd was met 3-5 verloren. 
In de eerste ronde speelden Chris en Peter samen. Zij konden geen vuist maken tegen het 
jonge duo van PUK.  
De tireur schoot veel carreaux en zij wonnen dan ook verdiend. Chris en Peter verloren 
helaas met 4-13. 
Dody en Jacques hadden het ook niet makkelijk en speelden oa tegen een voormalig tête-à-
tête kampioen van Nederland die op schot was. Verlies met 2-13. 
Cees en Joey als duo behoorlijk succesvol gebleken, speelden een goede partij en wisten 
met een duidelijke overwinning de stand nog 1-2 te brengen. 
In de tussenronde speelden Dody, Cees en Jacques goed en liepen uit naar een 10-1 
voorsprong. Niks aan het handje zou je denken, maar een knappe comeback van PUK 
betekende alsnog een verlies met 10-13. Uiteraard waren zij teleurgesteld, maar zo gaat het. 
Als je het zelf niet afmaakt doet de tegenstander dat. 
Rob, Joey en Peter begonnen dramatisch en stonden na 2 mênes met 0-7 achter. Gelukkig 
begon het toen te draaien en werd het eerst 9-11. Joey en Peter hadden nog genoeg ballen 

om de partij te winnen, maar door 
twee wegspringers werd het ‘maar’ 
11-11. Helaas trok PUK de 
overwinning alsnog naar zich toe 11-
13. In deze ronde had er echt meer 
ingezeten. Tussenstand 1-4 achter.   
In de laatste doublettenronde wisten 
alleen Joey en Peter hun partij te 
winnen en zodoende werd de eindstand van deze ontmoeting 2-6 
voor PUK. 

In de competitie staan we nog steeds voorlaatste, dus nog steeds op een degradatieplaats. 
Conclusie van vandaag is dat we terecht hebben verloren, maar met iets meer mazzel was 
een 4-4 echt mogelijk geweest. 
Peter Dijkstra  
Teamcaptain GC1 
 
Grand Cru 82 1 – L’Esprit 1 Zaterdag 11 maart 2023 
We spelen vandaag thuis tegen L’Esprit. Vertaald betekent L ‘Esprit;  ‘Geest’.  
Grand Cru is een fles wijn. 
Geest – fles 
Geest uit de fles of geest in de fles vandaag? 
 
De uitwedstrijd werd met 0 – 8 verloren en L ‘Esprit staat bovenaan in de derde divisie. 
Dat beloofd weer een fijne boule (middag) te worden. 
 
1e ronde 
Peter en Joey, Rob en Chris, Henny en Jaap-Jan 
De partij van Peter en Joey ziet er zeer voortvarend uit. In drie mènes staan op 9 – 0. 
L’Esprit voelt het verlies al aankomen en wisselt een speler. Dat heeft succes, de 
tegenpunten komen eraan van 9 – 1 loopt het uit naar 12 – 10 en wij liggen op punt. De 
tegenpartij MOET dus schieten en dat gaat 3 keer niet goed. Met nog twee boules in handen 
kiezen zij ervoor om dan maar het but uit te schieten. Gelukkig voor ons wordt ook dit niet 
gedaan en kunnen Peter en Joey de partij uitmaken. 13-10 
Chris en Rob 
Het lijkt heel makkelijk te gaan, hoewel de boules toch niet echt aankomen lopen zij uit naar 
een mooie 6-0 voorsprong. De doorgewinterde spelers van L’Esprit laten het niet gebeuren 
dat wij nog verder komen en laten zien dat zij niet voor niets op de eerste plaats staan in 



deze competitie. Wij laten het hier en daar behoorlijk liggen en daar wordt gebruik van 
gemaakt, de partij gaat naar de tegenstander met 6-13. 
Henny en Jaap-Jan. 
Super dat Jaap-Jan weer in het veld staat in deze competitie. Zij zijn het gemengde team. De 
tegenstander staat in 2 mènes op 0-5. Duidelijk is dat zij ook kort en wel zeer kort willen 
spelen en dat is nu net niet de afstand van ons team. Toch slaan zij zich er dapper doorheen 
en maken punten. Het komt tot een cruciale stand van 6 – 12. Door een geniaal schot van 
Henny komen wij dichterbij op 8 – 12 en maken er zelfs 10 – 12 van. Helaas rondt L’Esprit 
de partij af met 10 – 13. 
2e ronde 
Over de tweede ronde valt niet veel te vertellen. Het is één groot vraagteken. Wij gaan 
tactisch over tot een gemengd team van twee vrouwen en één man, Dody, Cees, Henny. 
Drie spelers die hun mannetje/vrouwtje kunnen staan en toch gebeurt het dat er niet een 
enkel punt kan worden gescoord. Hoe dan?? Het vraagteken blijft onbeantwoord. 
Ook Joey, Peter en Chris, waarvan hetzelfde gezegd kan worden! Drie spelers die hun 
mannetje kunnen staan en niet verder komen dan 6-13. 
Kan het vraagteken geplaatst worden bij de triplettevorm?  
Dody Henze 
 
De 3e ronde spelen Rob en Chris, Peter en Joey en Dody en Cees. 
Rob en Chris beginnen voortvarend en bouwen een 10 – 2 voorsprong op. Dan nemen de 
zenuwen toe, denken ze dat ze al gewonnen hebben en gaan ze over van aanvallend naar 
verdedigend spel. L’Esprit komt terug tot 11-09. Gelukkig is de wil om te winnen bij Rob en 
Chris groot. Ze verlaten de baan met de winst op zak! 
Peter en Joey beginnen met een 0 – 6 achterstand. Dan volgt een goede mène waarin 
geconcentreerd gespeeld wordt en goed geplaatst. Er worden 5 punten gemaakt. Langzaam 
komen ze op voorsprong en Joey schiet op het laatst de wedstrijd uit met een schitterende 
carreau! 
 
Van 1 – 4 is het nu 3 – 4 geworden.  
Er is dus nog een kans om gelijk te komen! Dit hangt geheel af van de super spannende 
slotfase in de wedstrijd van Dody en Cees. Wisselend staan zij wel/niet voor. Dody plaatst 
goed. Cees schiet de partij op 10-10. Het publiek zit nagelbijtend, doodstil en zeer geboeid 
toe te kijken. Van 12 – 10 wordt het 12 – 12. 
De laatste mène wordt de beslissende mène. 
Dody en Cees hebben nog 1 bal, L’Esprit nog 2. 
L’Esprit legt de boule op punt. Cees schiet een 
schitterende carreau en komt hierdoor op punt te liggen. 
Met nog 1 bal te gaan wordt er op de bal van Cees 
geschoten……………………………….. 
……………………. raak. 
L’Esprit pakt de winst en gaat met 3 – 5 naar huis. 
 
Was de geest uit de fles?  
Nee! De geest was en is in de fles. 
We kunnen met recht terug kijken op een middag waarin we goed speelden en de meeste 
partijen nipt verloren of zelfs wonnen! 
Henny Bult 
 

 
GRAND CRU 2 uit tegen JBC Vlaardingen 3 op 11-2-2023 
Na de gewonnen wedstrijd tegen de koploper van twee weken eerder was de stemming 
gematigd optimistich. Zou het nu weer zo goed gaan? 
Doubletten 
Bianca en Marco begonnen matig maar stonden na het uitschieten van de but na  de derde 
mène met 6-2 voor. Het werd echter snel een achterstand van 6-10. Ze kwamen mooi terug 
naar 11-12. Helaas verloren ze toch nog met 11-13 in de twaalfde mène. Elly en Herman 
stonden in hun derde mène ook met 6-2 voor, maar de tegenstanders kwamen via 8-8 sterk 



terug. De partij ging helaas met 9-13 verloren in twaalf mènes. Koos en Jan-Diderik stonden 
in de vijfde mène 4-5 achter, maar wisten de partij met 13-6 te winnen. Met een 1-2 
achterstand was het tijd om te pauzeren en coach Mart te raadplegen.  
Tripletten 
Bianca, Marco en Elly begonnen met 0-1, kwamen op 3-1 in de tweede mène en wonnen na 
50 minuten spelen met 13-5. Koos, Jan-Diderik en Mart begonnen voortvarend. Koos schoot 
de but uit in de zesde mène dat een punt opleverde. De voorsprong was 7-1. In de drie 
volgende mènes werd het opeens 7-7. Werk aan de winkel! In een zenuwslopend vervolg 
werden er telkens een of twee punten bij gespeeld. Zelfs toen de but vrij lag, lukte het met 
vijf ballen voordeel maar om twee punten te scoren. Toch kon Koos een mooi wiebeldansje 
maken en wonnen ze met 13-7 na bijna anderhalf uur spelen. Opgewekt gingen we 
pauzeren met een 3-2 voorsprong in de wedstrijd. 
Doubletten 
Marco en Bianca stonden na twee mènes voor met 8-0, en hielden hun voorsprong goed 
vast. Ze wonnen met 13-7 in zeven mènes.  Jan-Diderik en Mart keken al heel snel tegen 
een 0-6 achterstand aan. De wissel van Mart en Koos kon een 
pijnlijk verlies met 0-13 niet voorkomen. Auw! Herman en Elly 
begonnen goed maar  konden hun voorsprong niet vasthouden. 
Van 8-7 werd het 8-9 en 8-10. Via 9-10 werd uiteindelijk een 
verlies met 9-13 geleden. 
Een 4-4 gelijkspel deze keer in een wedstrijd die heen en weer 
golfde. Gelukkig waren we vooraf niet overmoedig geweest. 
Jan-Diderik Bolk 
 
 
GRAND CRU 2 uit tegen JBC Vlaardingen 4 op 18-2-2023 
Deze wedstrijd had eigenlijk al in december gespeeld moeten worden. Deze dag ging het wel 
door, en ook nog eens op de banen waar we de week er voor hadden gespeeld. Een soort 
thuis wedstrijd. Dat werd het helemaal toen Dody en Cees kwamen kijken en supporteren. 
Doubletten 
De doubletten werden alle drie in 9 mènes gespeeld, maar wel met verschillende uitkomsten. 
Marco en Bianca wonnen met 13-1, Elly en Herman met 13-7, maar Jan-Diderik en Koos 
verloren met 5-13. 
Een mooie stand voor de pauze, 2-1. 
Tripletten 
Marco, Bianca en Tanja (ja, ze is er weer bij) kwamen meteen op voorsprong. Van 10-3 werd 
het 10-5, 12-5 en 12-7. In de laatste mène  plaatste Tanja haar bal. De tegenstander had 6 
ballen nodig om de but weg te spelen. Maar Tanja plaatste voor de winst: 13-7. Mart, 
Herman en Elly hadden moeite met hun tegenstander en stonden na 6 mènes gelijk op 7-7. 
Maar na een gevecht om elk punt in vijf mènes wonnen ze met 13-8. Om 14.35 was het tijd 
voor pauze met een 4-1 stand in de wedstrijd. 
Doubletten 
Koos en Jan-Diderik waren goed uitgerust tijdens de tripletten en wonnen in recordtijd met 
13-3 in maar vijf mènes. Herman en Elly bleven in hun hele partij voor staan. In de laatste 
mène lag de winnende derde bal maar 3 mm dichterbij: 13-9. Tanja en Marco stonden na 
zes mènes 3-11 achter. Ze wisten terug te komen tot 10-12, maar verloren helaas  net met 
10-13. 
Kortom, het was een mooie dag met een mooie 6-2 winst aan het eind. 
Jan-Diderik Bolk 
 
 
Verslag Folatre 4 – Grand Cru 2 zaterdag 11 maart 2023 
Vandaag zijn Tanja en Jan Diderik afwezig. We waren allemaal voor half 12 bij Folatre, ruim 
op tijd dus. We hadden er allemaal weer zin in. Eerst hebben we gezellig met elkaar koffie 
gedronken en daarna de banen verkent. Het bleken lastige banen te zijn, sommige stukken 
glad en sommige stukken dik grind. Het bleek lastig te zijn om hierop te spelen.  
Om 12 uur konden we beginnen.  
 



Eerste ronde 
Eerste partij Raymond en Koos. Ze begonnen goed met 3-0 voor. Daarna kwam de klad 
erin en stond het al snel 3-10. Ze kwamen nog wel terug tot 8-10 maar verloren uiteindelijk 
met 8-13. 
De tweede partij werd gespeeld door Herman en Elly. Ze begonnen met 1-0 voor en daarna 
1-4 achter. Ze knokten zich terug naar 3-5 en kwamen voor met 7-5. Daarna 7-7, 10-7 voor 
en daarna 10-10. Uiteindelijk hebben ze de partij gewonnen met 13-10.  
De derde partij werd gespeeld door Bianca en Marco. Ze begonnen met 0-1 achter, daarna 
3-1, 7-2, 11-3. De eindstand was 13-6 winst. 
Na de eerste ronde stonden we 2-1 voor.  
Even naar de kantine voor vlaai van Marco ter ere van zijn verjaardag op maandag 13 
maart a.s. 
Daarna de triplettes. 
De eerste partij werd gespeeld door Bianca, Mart en Marco. 
Het werd een moeizame wedstrijd. Na de eerste méne al 0-4 tegen. Het zat niet mee en er 
lukte niet veel. Uiteindelijk verloren ze met 6-13. 
De tweede partij werd gespeeld door Elly, Raymond en Herman. Het ging gelijk op en beide 
teams konden aanspraak maken op de winst. Wij hielden de punten bij ons en wonnen met 
13-7. 
De tussenstand was 3-2 voor ons.  
 
De laatste doubletten werden gespeeld door Raymond en Koos. Na 2 mènes stond het 0-4 
achter. Zij knokte zich terug naar 6-4 voor. Vervolgens werd het 7-6. Daarna kijk je even 
niet en zie je ze van de baan af lopen. Maken ze de laatste mène 6 punten. Dus winst met 
13-6. 
De tweede partij werd gespeeld door Bianca en Marco. Helaas die partij ging verloren met 
7-13.  
De tussenstand op dat moment was 4-3 voor ons.  
Laatste partij zou beslissend zijn. Deze werd gespeeld door Elly en Herman.  Deze ging 
lang gelijk op tot 8-8. De wedstrijd duurde erg lang, maar liefst 13 ménes. Vervolgens 
kwamen we met 9-8 en 11-8 voor. In de laatste mène was het bloedstollend spannend. Er 
werd heel goed geplaatst en heel goed geschoten. Na de laatste bal van de tegenstander 
hadden wij nog 2 boules. De eerste boule kwam net niet op punt. Er moest nog 1 boule 
geschoten worden. Het lukte en bleef tevens op punt liggen. Hierdoor hadden wij 2 punten 
en was de partij gespeeld met een winst 
van 13-8. 
Voordat de laatste bal gespeeld werd, 
juichte Bianca al. Ze wist dat die goed zou 
zijn.  
De eindstand werd hierdoor 5-3 voor ons.  
Door deze uitslag staan wij nu op de 2e 
plaatst van het algemeen klassement. 
Volgens Mart hebben we sinds 15 oktober 
niet meer verloren. Ga zo door! 
Herman Turk 
 

 
* * * * * * * * * * 

BOKAALTOERNOOI 
 
Na enkele jaren afwezig te zijn geweest heeft Grand Cru weer meegedaan aan het Folatre 
Bokaal toernooi. Dit is een toernooi op uitnodiging van Folatre. Per vereniging doen er twee 
teams mee die gescheiden in twee poules hun 5 wedstrijden spelen. 
 
Na deze 5 wedstrijden kunnen er per poule prijzen worden gewonnen. Om de Bokaal te 
winnen worden de punten van de beide teams uit beide poules opgeteld. De Bokaal is een 
wisseltrofee (de cup met de grote oren). 



 
Grand Cru is een van de weinige 
verenigingen die de bokaal  maar liefst drie 
keer heeft gewonnen. Dit jaar is het niet 
gelukt, ondanks het harde werk van John 
Wortel, Herman Turk en Bert Blok konden zij 
geen wedstrijd naar winst omzetten. Moet er 
wel bij vermeld worden dat zij precies de 
sterkste teams als tegenstander kregen. 
 
Cees en Dody Henze met Mart Roozenburg 
wisten 3 van de 5 partijen te winnen en 
behaalde hiermee een derde plaats. 
 
Volgende jaar weer met de Bokaal naar 
huis??? 
 

* * * * * * * * * * 
 
TRAININGEN 
 
Vrijdagmiddag is weer de laatste dag van 9 weken trainingen. 9 vrijdagmiddagen hebben 
Jacques van der Meer en Dody Henze trainingen gegeven aan, in totaal 24, nieuwe leden. 
Wij hopen dat het zijn vruchten zal afwerpen. Het gaat er wel op lijken. Meerdere van deze 
leden komen al op de middagen spelen en op dinsdagavond zien wij ook nog eens 
gemiddeld 8 tot 10 nieuwe leden oefenen en met elkaar spelen. Na de NPC dagen worden 
de dinsdagavond bezoekers gemixed met de wedstrijdspelers om nog meer van de regels en 
de taktiek te leren. 
In mei zal weer begonnen worden met advertentie(s) in Het Krantje om weer Boullessen te 
gaan geven.  
 

* * * * * * * * * * 
ZIEKENCONTACTEN 
 
Van Willy Zaaijer kwam weer een update in de groepsapp. De hematoloog is tevreden en 
met eens in de maand chemo en maar één medicijn is Willy ook erg blij. Fysio en buiten 
lopen moeten haar benen sterker maken. Ze was 4 maart aanwezig bij de algemene 
vergadering en heeft aansluitend nog een balletje meegegooid, goed om te zien. 
Corrie Meinema en ik zijn een paar weken geleden bij Joke van Marwijk op bezoek geweest. 
Na maanden in het zorgpension verzorgd te zijn is ze woensdag 8 maart weer thuis 
gekomen en dat is best wennen voor haar. Familie, vrienden en de thuiszorg heeft ze nog 
hard nodig. Voor het lopen heeft ze nog haar rollator nodig en boulen is er voorlopig niet bij. 
Cors van Vliet heeft minder vocht achter de longen, maar zijn nieren zijn achteruit gegaan, 
volgende week volgt daarvoor een onderzoek. Lien en Cors zijn druk met artsen bezoeken in 
vier ziekenhuizen en dat is best pittig. Wanneer het weer warmer wordt is hij zeker van plan 
om op de club te komen kijken. Cors heeft nu nog veel slaap nodig. 
Bas Gijsbertsen doet nog voorzichtig, heeft op de club al om het hoekje gekeken, maar wil 
met boulen nog even wachten. Hij denkt over twee of drie weken weer actief aan de slag 
(gooi) te kunnen. 
Koos van Beuzekom heeft in zijn huis een flinke smak gemaakt en is helaas daarna nog een 
keer gevallen. Gelukkig nu niet zo ernstig als de eerste keer. Hij loopt nog met een rollator en 
gaat zo nu en dan een blokje om het huis. Het koude weer van de laatste weken werkt daar 
ook niet echt aan mee. Autorijden is zeker nog niet mogelijk, dus naar de club komen zit er 
ook voor hem nog niet in. 
 
Nicolette namens het  
ziekencontacten team. 
Corrie Meinema en Ton Reedijk 



 
UIT DE OUDE DOOS; OP HERHALING 
 
Soms bij het doorbladeren van archieven op zoek naar iets waarvan je zeker weet dat het 
daar moet zijn, kom je zaken tegen die wel oud maar nog steeds de moeite waard zijn. 
Zo vond ik onderstaand stukje, een stukje dat ook, via de NJBB, de krant heeft gehaald. 
Misschien een idee om bij de folder van het ouderenbaantje te voegen. 
 
NOOIT MEER EENZAAM 
 
Het zal zo begin de 80-er jaren geweest zijn. Mijn vrouw was net overleden en ik was een 
paar jaar met pensioen. Daar gaan al je dromen over samen oud worden en samen 
genieten. Wat nu? Met mijn 68 jaar was ik nog veel te jong om thuis achter de ramen naar 
buiten te gaan staren. Maar wat dan wel? Ik was geen sportman en kaartspelletjes trokken 
me niet zo aan, binnen zitten aan een tafel in een rokerige ruimte (dat mocht toen nog).  
 
De buitenlucht trok mij  meer aan, maar wat kan je nu in je eentje in de buitenlucht dan 
alleen maar fietsen of wandelen. Tegen niemand kunnen zeggen dat de natuur er weer zo 
mooi uit ziet.  
 
Toch besloot ik om niet bij de  pakken neer te gaan zitten en ging wandelen in het park niet 
ver bij mijn huis vandaan. Eigenlijk was ik nooit in dat park geweest. Ik slenterde verveelt 
door het park toen ik in de verte een doordringend geluid hoorde alsof ze met kogels aan het 
gooien waren. Het trok mijn nieuwsgierigheid en ik liep richting geluid. Daar zag ik een groep 
mensen die inderdaad met kogels aan het gooien waren. Het leek een stom spelletje. Een 
van die mensen zag mij staan en vroeg of ik mee wilde doen. Schoorvoetend gaf ik daar 
gehoor aan. 
De regels van het petanque, zoals ze het noemden, werden mij summier uitgelegd. Wat een 
stom spelletje leek werd een spel waar heel veel inzat en na een uurtje spelen kreeg ik zelfs 
een soort verslaving over me heen.  
 
Ik ben lid geworden van die petanquevereniging en heb inmiddels een leeftijd bereikt van ver 
over de negentig en nog steeds boeit het spel me. Alle dagen tijdens de openingsuren ben ik 
daar te vinden. De vereniging beschikt over een mooie overdekte hal, zodat we bij slecht 
weer binnen kunnen spelen, maar als het enigszins mogelijk is spelen we buiten. 
 
In de beginjaren heb ik meegedaan aan door de bond 
georganiseerde kampioenschappen. Hierdoor werd het spelletje 
een echte sport. 
 
Wat heeft het me verder allemaal gebracht? Veel gezelligheid, 
een leuke vriendin, veel nieuwe vrienden. In de tijd dat het 
lichaam nog wilde heb ik vrijwilligerswerk in de vereniging 
gedaan wat ook veel plezier heeft gegeven.  
 
Wat begon met een eenzaam wandelingetje in een park veranderde in een periode waarin ik 
“nooit meer eenzaam” ben geweest. 
 

* * * * * * * * * * 
 

Op 13 maart zijn de Sportprijzen Leidschendam-Voorburg uitgereikt. Bij de genomineerde 
55+ sporter van het jaar stond onze eigen Brigit de Groot. 
Zij en haar (schaats)partner Peter van Kampen zijn de winnaars geworden in deze categorie. 
 
Wij feliciteren haar van harte.  
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 1 Dirk Mourits 10   9                   19 

 2 Jacques van der Meer 9 8 1                   18 

 3 Herman Brusse 6 9                     15 

 4 Theo Meester 7   7                   14 

 5 Luit van Houten   10                     10 

   Ben van Andel 2   8                   10 

   Marco de Vogel     10                   10 

 8 Raymond Marcus 9                       9 

 9 Rita Roos   5 3                   8 

 10 Ria Proost   7                     7 

 11 Cor van der Ham   6                     6 

   Elly Roozenburg     6                   6 

 13 Nico Hooijmans 5                       5 

   Els van Andel     5                   5 

 15 Elly Kool 4                       4 

   Kees van Workum   4                     4 

   René Roozendaal     4                   4 

 18 Bert Blok 3                       3 

   Wim van der Lubbe   3                     3 

 20 Hans Kok   2                     2 

   Lia van der Heijdt     2                   2 

 22 Berna 't Hart 1                       1 

   Teo van Est   1                     1 

 



 
* * * * * * * * * * 

COLOFON 

 

VOORZITTER René van Donk,   
SECRETARIS Jacques van der Meer  
PENNINGMEESTER Dody Henze,  
LEDEN: Cees Henze, Nicolette ten Bosch, John Wortel 
 
REDACTIE e-mail: info@grandcru82.nl   
Eindredactie: Dody Henze 

 
BOULODROME 
Fluitpolderplein 1B, 2262 ED Leidschendam 

070-2224000 

e-mail: info@grandcru82.nl 
website: www.grandcru82.nl 
 
ING BANK 
NL 16 INGB 0005264989 

 
SPEELTIJDEN 
Dinsdag 13:30-16:30/ 19:30-22:15 

Donderdag 13:30- 16:30 
Vrijdag van 19:30- 22:15 

Zaterdag 13:30-16:30 

Zondag 13:30-16:30 

 
WEBMASTER 
René van Donk 

 
FOTO’S 
Dody Henze 
 
WINTER- ZOMERKALENDER EN BARDIENSTEN. 
Deze staan op de website 
 
 
 


