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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. 
 

* * * * * * * * * * 
 
 
 
SLUITINGEN 
 
De accommodatie is gesloten op:  
Zaterdag 25 december 2022 
Zondag 26 december 2022 
Vrijdagavond 30 december 2022 
Zaterdag 31 december 2022 
Zondag 1 januari 2023 
Dinsdag 3 januari 2023 Nieuwjaarsreceptie. 
 

                                  * * * * * * * * * * 
 
 
CONTRIBUTIE 
 
Ondanks dat de betalingstermijn voor het voldoen van de contributie al geruime tijd is 
verstreken zijn nog niet alle contributies betaald. 
Wij vragen jullie om de contributie zo snel mogelijk over te maken. 
 

* * * * * * * * * * 
 
UIT DE BESTUURSVERGADERING 12 december 2023 
 
In 2023 zal er meer promotie gemaakt moeten worden voor het “ouderenbaantje”. Het 
baantje, waarvan de opzet is gesubsidieerd door de gemeente heeft nog niet het gewenste 
resultaat opgeleverd. Wij vragen al onze leden om daar, waar mogelijk is, te helpen om 
bekendheid te geven aan het baantje, er zijn voldoende folder beschikbaar. 
 
De financiën t/m november zijn besproken. Iedere maand wordt er een financieel overzicht 
aan het bestuur voorgelegd zodat de gang van zaken nauwlettend gevolg kan worden. 
Ondanks alle problemen die er zijn geweest (de gedwongen sluiting van de kantine in de 
eerste maanden van 2022) en leden die het wel voor gezien hielden na deze sluitingen, lijkt 
het erop dat het financiële jaar 2022 goed afgesloten wordt. Dat is vooral te danken aan de 
inzet van de vele leden om er toch nog iets moois van te maken. Er zijn heel veel verhuren 
geweest die voor de nodige inkomsten hebben gezorgd. Daar tegenover staat dat er heel 
veel werk is verzet om deze inkomsten te realiseren. 
Ook zijn er hele mooie evenementen gehouden die wel geld hebben gekost, te denken aan 3 
maart en 22 juli, twee vieringen voor ons 40-jarig jubileum. 



Toch denkt het bestuur dat ons een mooie financiële afsluiting van 2022 staat te wachten. 
 
De in- en externe wedstrijden zijn besproken. De laatste Midweek kon zich weer verheugen 
op een behoorlijk aantal deelnemers. De deelname aan de interne kampioenschappen liet te 
wensen oven. Twee daarvan konden niet doorgaan vanwege het geringe aantal deelnemers 
 
De website wordt adequaat bijgehouden door René, die hij zeer plotseling over heeft moeten 
nemen. Ook het Cru-ciaal is goed gevuld met artikelen en verslagen. 
 
Aan deelnemers voor het ouderenbaantje moet nog geïnvesteerd worden. 
 

* * * * * * * * * * 
NIEUWJAARSRECEPTIE 
 
De Nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op dinsdag 3 januari 2023 van 16:00 tot 17:00. 
Dinsdag is de accommodatie, binnen en buiten, gesloten in verband met de voorbereidingen 
voor de receptie. 

* * * * * * * * * * 
 
DATUM ALGEMENE VERGADERING 2023 
 
De algemene vergadering 2023 wordt gehouden op zaterdag 4 maart 2023. 
Aanvang 11:00 uur 
Omdat op deze datum onze vereniging 40 jaar en 1 dag bestaat zal de vergadering 
afgesloten worden met een lunch. De lunch zal dan nog klaargemaakt worden in onze oude 
keuken. Als de planning gehaald wordt dan zal daarna de nieuwe keuken komen. 
 
Omdat op deze vergadering een lunch wordt geserveerd, zal in tegenstelling tot andere 
jaren, een inschrijflijst komen voor deelname aan deze vergadering. 
Alleen leden die zich inschrijven voor de vergadering kunnen deelnemen aan de lunch. 
Na de vergadering is de accommodatie open om vrij te spelen. 
 

* * * * * * * * * * 
NIEUWE KEUKEN 
 
Een afvaardiging van het bestuur heeft diverse leveranciers bezocht voor de aankoop van 
een broodnodige nieuwe keuken. Onze 30-jaar oude keuken toont op alle fronten gebreken. 
Laatjes die niet meer open kunnen omdat ze uit elkaar vallen. Deurtjes sluiten niet goed 
meer. Beschadigingen die het aanzicht armoedig maken enz.  
 
Uit deze bezoeken zijn twee offertes gekomen. 

1. Ikea.  
Gekozen is voor twee vries/koelcombinaties, nieuwe aanrecht met spoelbak en 
onderkasten. Daarboven nieuwe bovenkasten. Bij de koffie/chocomachine komen ook 
nieuwe onderkasten en bovenkasten. De deuren van de bovenkasten gaan naar 
boven open. Als deze deuren dan openstaan is je hoofd stoten onmogelijk. Drie van 
de vijf onderkasten zijn voorzien van laden, bestemd voor het serviesgoed. De kosten 
voor deze keuken waren, inclusief in elkaar zetten en montage € 9.968,- 

2. De Keukenkampioen.  
Hiervoor is gekozen voor eenzelfde opstelling. De totale kosten hiervan zijn € 
11.690,- inclusief montage. Het is een stevige keuken van het merk Steinhaus. De 
laden voor het serviesgoed kunnen een gewicht hebben van 90 kg. De bovenkasten 
zijn in een hoogte te krijgen van 60 cm. De kastjes van Ikea maximaal 40 cm als wij 
opklapbare deurtjes willen. De gootsteen wordt ingelegd in het aanrechtblad. De 
gootsteen bij Ikea ligt op het aanrechtblad. Het werkblad onder de koffie en 
chocomachine ligt hoger dan de normale hoogtemaat van de kasten. De 



keukenkampioen levert hogere kasten. Ikea niet waardoor er een plint onder de 
kasten gemaakt moet worden van 25 cm hoogte, is niet fraai. 

Volgens de statuten moet het bestuur voor uitgaven hoger dan € 10.000,- toestemming 
vragen aan de algemene vergadering. 
Als wij de keuken bij de keukenkampioen of Ikea voor 31 december 2022 bestellen dan blijft 
de offerteprijs gehandhaafd. Zowel bij Ikea als bij de keukenkampioen gaan de prijzen op 1 
januari 2023 omhoog. 
Het bestuur is zo vrij geweest om tot bestelling van de Steinhaus keuken over te gaan. De 
leden hebben door middel van verlotingen al een bijdrage geleverd van € 1.865,--, die 
volgens afspraak bestemd is voor de nieuwe keuken. Daarnaast heeft de familie Roos, op 
verzoek van Leen, een bijdrage geleverd voor de nieuwe keuken voor een “Leen Roos” kast. 
Hierdoor komt onze investering voor de Steinhauskeuken bij de keukenkampioen op 
€ 9125,-. Dit bedrag kan uit de reservering groot onderhoud onttrokken worden.  
De vooruitzichten voor 2022 zijn zodanig dat het bedrag waarschijnlijk uit de exploitatie 2022 
gereserveerd worden. 
Ondanks dat het bestuur voor de uitgave van € 9125,- geen toestemming hoeft te vragen 
aan de algemene vergadering omdat dit onder het statutaire bedrag valt, vinden wij wel dat 
wij jullie nu alvast op de hoogte moeten brengen van de aanschaf. 
 
De start van de werkzaamheden worden gepland midden april 2023. Dit in verband met de 
lopende wedstrijden van de NPC en de WSC. 

 
* * * * * * * * * * 

VERSLAGEN 
 
NPC 
 
LES MILES ILES 1 – GRAND CRU 1 19 november 
 
Het was koud, heel  koud om en nabij het vriespunt en dat is koud als je temperaturen van 
boven 10 graden bent gewend. Hoe meer wij naar het noorden reden, des te kouder werd 
het. 
 
Wij moesten een bezoek gaan brengen bij Les Miles Iles, een jeu de boulevereniging in Zuid 
Scharwoude. 
Twee auto’s met in totaal 7 personen.  
Onze tegenstander doet het niet slecht in de competitie van de NPC, dus het zou een 
“zware” kluif worden. 
In de kantine (geen tassen en boules meenemen) stond een kan met koffie klaar die 
helemaal leeggeschonken mocht worden. 
Na de koffie de hal in, om in te gooien, en dat was nodig. Op het moeilijkste veld wordt door 
de “topklasse” gespeeld. De andere banen zagen er veel makkelijker uit, zagen er niet alleen 
zo uit maar waren ook zo. 
 
Onze tegenstander zei dat wanneer wij er klaar voor waren er gewoon gespeeld mocht 
worden, wachten tot 12:00 uur hoefde niet. Wij vonden het best en met een korte uitleg over 
lijnen en banen kon de zware strijd beginnen. De gevoelstemperatuur in de hal kwam 
nauwelijks boven de 8 graden. 
 
Team Rob Pont/Henny Bult was het verplichte mix team. Zonder het hele verloop van de 
wedstrijd op te sommen verloren zij de partij met 13-4. Ook team Dody Henze/Jacques van 
der Meer kwam niet verder dan 13-5. Met als klap op de vuurpijl een mène tegen van 6 
punten. Hoe mooi onze boules ook aankwamen, zij werden allemaal met blijvers 
weggeschoten. Tegenstander Herman Soppe was goed op schot. 
Cees Henze/Joey Dijkstra redden de eer met een winst van 9-13. Chris heeft het allemaal 
van de zijkant moeten observeren. 
1ste ronde werd afgesloten met 2-1. 



 
Op naar de tripletten.  
Team Henny Bult/Rob Pont/Jacques van der Meer waren weer het mix team. En wat voor 
team, zij konden hun tegenstander best wel aan temeer omdat de tireur van de tegenstander 
niet zo goed op schot was. Deze werd ook na korte tijd spelen gewisseld. Toch bleef ons 
team goed tegenstand bieden. Helaas hebben zij de partij  op het nippertje uit handen 
moeten geven met 13-12. 
Team Joey Dijkstra/Chris van der Sman/Cees Henze hadden het ietsje makkelijker met hun 
tegenstander, toch bij een stand van 6-12 kon de partij alleen maar uitgemaakt worden met 
een schot. Doe je dat niet dan weet je dat de tegenstander vleugeltjes krijgt en dat moest 
voorkomen worden. Cees had nog één boule om de klus te klaren. Als pointeur had hij nog 
geen boule geschoten. Toch deed hij wat hij doen moest en schoot clean Grand Cru naar 6-
13. Dody zag het vanaf de zijlijn gebeuren, inmiddels aangekleed met winterjas. De 
temperatuur was binnen bijna gelijk aan buiten (rond het vriespunt). 
Stand 3-2. In de laatste rond moeten er nog twee partijen gewonnen worden om gelijk te 
komen. Snel naar de kantine om een beetje op te warmen. 
 
De teamsamenstelling wordt tactisch ingedeeld. In overleg stelt Jacques voor om samen met 
Henny het mixteam te vormen, “want die kunnen wij wel aan”. Cees en Joey voelen zich wel 
lekker samen en dat laten we zo. Dody, nog volledig verkleumd als toeschouwer van de 
tweede ronde gaat met Chris het strijdperk in. 
Chris en Dody krijgen tot hun vreugde de minder goede tireur van het triplette team 
tegenover zich. Varkentje kan gewassen worden! Helaas de man miste nu geen enkele 
boule. 
Daarbij met koude botten en handen liep het bij Dody helemaal niet. Er werd gewisseld met 
Rob. Het mocht niet baten de tireur bleef in vorm en liet ons met 13-3 de baan verlaten. 
Onze hoop op een gelijk spel lag nu geheel in handen van de twee andere teams. 
De standen van beide teams liepen gelijk op. Beide stonden op een gegeven moment op 9-
9. Spanning!!! 
En het werd nog erger!!! Het werd zelfs voor beiden 12-12.  
Zat je langs de kant al niet te shaken van de kou, kwam ook nog eens de spanning van deze 
partijen erbij. Dus dat was dubbelop. 
Partij Henny/Jacques 12-12, de tegenpartij lag op punt, beide partijen hadden nog 3 boules. 
Jacques moest plaatsen waarvan er 2 niet op punt kwamen. De derde plaatste hij op punt en 
op zo’n wijze dat de tegenpartij onmogelijk kon schieten. Zou dat fout gaan dan zouden wij 
op 4 punten komen. Dus werd door Les Miles Iles besloten om toch te plaatsen, met een “wij 
kennen de banen dus dat moet lukken”. Eerste boule kwam niet op punt, uit de cirkel, 
donnée dicht, tweede bal idem. Nog steeds lagen wij op uit. Ik kon de spanning niet meer 
aan en ging snel naar ….Bij terugkomst zag ik net de felicitaties, maar voor wie?? GRAND 
CRU. 12-13. 
L’Esprit die op dezelfde locatie speelde heeft in de kantine achter glas onze wedstrijden 
staan volgen. 
Nog een partij winnen en het zou gelijk worden. De druk was voor Joey en Cees wel heel erg 
groot. Ik zat weer shakend op mijn post. 12-12. Grand Cru lag op punt Les Miles Iles 
(Herman Soppe) nog 3 boules, Joey nog 2, Cees nog 1. 
Soppe plaatst, Joey schiet, raak!, Soppe plaatst weer, Joey schiet, weer raak! Nu ligt het lot 
in handen van Cees. Hij moet even denken aan een zelfde situatie 4 jaar geleden, NK 
veteranen, ook tegen Soppe! 
Als Soppe weer plaatst moet Cees met zijn laatste bal schieten. Soppe plaatst! Nee! niet op 
punt! 12-13 en de eindstand is 4-4. Een geweldige prestatie.  
Het was inmiddels half 7. Over 3 weken weer hier naar toe tegen Elza Boules die ook op 
deze locatie speelt. Wel thermisch ondergoed aan!!! 
Het was nog een uur rijden naar huis, maar zelfs een warme auto kon de botten niet warm 
krijgen. Chris appte om 20:00 uur “zit nu met een warm vest en een pittezak op mijn schoot 
om warm te worden”.  
Dody Henze 
 
 



 
ELZA BOULES – GRAND CRU 1 10 december in Zuid Scharwoude 
 
Thermo ondergoed – check! 
Ti-shirt met lange mouwen – check! 
Warme wollen trui – check! 
Club jasje – check! 
Blauwe club sjaal – check! 
Handenwarmertje – check! 
 
Deze keer gaan we goed voorbereid naar Zuid-Scharwoude waar Elza boules speelt in de 
hal van Les Milles Iles omdat zij alleen buitenbanen hebben. 
We spelen nu, in tegenstelling tot de vorige keer, op de gladde banen. Even wennen 
natuurlijk, maar als bouler moet je uiteindelijk op alle banen kunnen spelen. 
 
Klokslag 12.00 uur beginnen we. De nieuwe NJBB regels, alle lijnen zijn uit lijnen, worden 
nog niet toegepast. Het maakt ons niet uit, want tenslotte zullen ook hier wel weer 
uitzonderingen op te bedenken zijn waardoor de spelregels weer gaan veranderen. 
Er wordt meteen geconcentreerd gespeeld. Het kost wel een paar mènes voordat de banen 
goed ‘gelezen’ worden, maar halverwege de wedstijd krijgen we er steeds meer grip op. 
Vooral rustig blijven en rustig gooien. 
Chris en Rob nemen een voorsprong, verliezen deze, nemen weer een voorsprong en geven 
die aan het eind weer weg. Daar had meer in gezeten! 
Peter en Joey sprokkelen puntje voor puntje bij elkaar. Hun tegenstander ook, maar die 
zorgen ervoor dat ze hen net de baas blijven. 
Dody en Cees hebben het lastig tegen het andere gemengde team dat goed plaatst en goed 
schiet. 
 
De tripletten ronde wordt gespeeld door Cees, Chris en Joey en door Rob, Henny en Peter. 
Cees, Chris en Joey hebben geen geluk en komen niet echt in hun spel. 
Rob, Henny en Peter spelen gefocust en veel ballen worden goed geplaatst of 
weggeschoten. Toch komt de tegenstander, na een ruime voorsprong van Grand Cru, nog 
enigszins terug, maar een koelbloedige Peter plaatst eerst een prachtige bal bij de but, die 
weggeschoten wordt middels een carreau, en schiet daarna de punt-bal van de tegenstander 
weg, waardoor de winst gepakt wordt. 
 
Er zijn nog kansen om gelijk te eindigen als alle drie de doubletten gewonnen worden. 
Helaas! Dit lukt niet. Peter en Henny spelen niet slecht, maar bij 7-5 scoort Elza boules met 
een prachtig doordacht en uitgevoerd plan 6 punten en verliezen ze. Peter en Henny 
verbijsterd en beduusd achter latend. 
Dody en Chris gaan tot de helft zo’n beetje gelijk op, maar daarna lukt het niet meer en 
verliezen ook zij de partij. 
Cees en Joey gaan ook gelijk op. Ze spelen geconcentreerd. Cees plaatst goed! De tireur 
van Elza boules schiet zo goed als alles raak, maar niet getreurd, als Joey zijn laatste boule 
keurig bij de but legt voor 3 punten, winnen ze deze wedstrijd. Eindstand 6-2. Weer een 
ervaring rijker, en een illusie armer-      
 
Oh ja, deze keer hebben we de kou, dankzij alle genomen maatregelen, prima doorstaan! 
Henny Bult 
 
GRAND CRU 2 – FOLATRE 3  19 november 2022 
 
Deze zaterdag speelt Grand Cru 2 tegen Folâtre 3 en waren alle teamleden (met invaller 
Raymond) om 11:30 uur in de kantine aan de koffie/thee voor teamoverleg en de indeling. 
Daarna de hal in om in te gooien (o zo belangrijk) en om 12:00 uur precies is aan de eerste 
ronde begonnen. 



Eerste ronde: Jan-Diderik en Raymond beginnen lekker van 1-0 naar 4-0 maar toen 
begonnen de tegenstanders vat te krijgen op de baan en kreeg ons team het moeilijk van 4-4  
naar 5-12 en uiteindelijk helaas verloren met 6-13. 
Bij Elly en Herman was de eerste mène gelijk 0-3 dus wakker geschud en een tandje erbij tot 
8-8 en toen een grandioze mène, na twee keer meten voor het laatste punt, gelijk naar 13-8.  
Tanja en Bianca  gaan gelijk aanvallend en solide van start van 1-0, 2-0, 5-0  na 13 mène’s 
11-8, toen vonden ze het genoeg en sloten ze winnend af met 13-5 (na bijna 1,5 uur spelen) 
Stand na de eerste ronde dus 2 – 1 
 
Tweede ronde: Herman Elly en Jan-Diderik gaan rustig maar geconcentreerd aan de strijd 
beginnen van 1-0, via 6-6 langzaam naar 11-7, 11-8 naar winnend afsluiten met 13-8. 
Bianca Tanja en Raymond beginnen met 2-0. De tegenstanders kropen terug tot 3-3 daarna 
krijgt ons team de smaak te pakken en gaan gestaag door naar 11-6, 11-7 naar winst met 
13-7. 
Stand na de tweede ronde dus 4-1 voor Grand Cru (een gelijk spel hadden we dus al binnen) 
en in de pauze zeiden we al: “dit moeten we kunnen winnen”. 
 
Derde ronde: wat een spanning…………. 
Door omstandigheden moest er wat geïmproviseerd worden qua samenstelling van de 
teams. Bianca en Jan-Diderik kregen het vanaf het begin moeilijk tegen zeer gemotiveerde 
tegenstanders die er alles aan wilde doen om er nog een gelijk spel uit te halen, Zij 
begonnen met 0-2 en na 6 mène’s stond het helaas al  3-10. Van 3-12 naar 3-13 dus 
verloren. 
Tanja en Koos gaan lekker in het begin, eerst nog 0-1 dan naar 7-1 maar dan komt de 
tegenstander opzetten via 7-3 en 7-5 naar 7-10 en wordt ook die wedstrijd verloren met 9-13. 
Dus de derde partij moest  gewonnen worden om deze dag winnend af te sluiten. Herman en 
Elly waren natuurlijk gelijk met de twee andere teams begonnen aan hun wedstrijd en dat 
ging in het begin moeizaam van 0-1  2-1, na 10 mène’s naar 7-7 en 12-7  naar winnend 13-7 
dus de winst na veel spanning toch binnen. 
Eindstand: Grand Cru 2 - Folâtre 3    5-3 
Mart Roozenburg 
 
MIDWEEK 9 NOVEMBER  
 
Het op de binnenbanen bij Grand Cru gespeelde Midweek-Triplettentoernooi op woensdag 9 
november telde 19 deelnemende drietallen. DGW, Grand Cru en Midi speelden elk met 3 
teams, Folâtre met 2 teams, Elza-boules, Petangeske en Petanque Union Kennemerland elk 
met 1 team terwijl er 5 Mix-drietallen meededen. 
Onze 3 Grand-Cru-teams bestonden uit Carla Sinius, Coby van Weers en Koos Toet; Bianca 
Strik, Tanja Klaassen en Wim Rolvink en Nico Hooijmans, Ruud Dittmar en John Wortel. 
Het vooraf gemaakte wedstrijdschema liet zien dat er 4 voorgelote partijen moesten worden 
gespeeld met voor 4 teams een vrijloting (winst met 13-6) vanwege het oneven aantal 
deelnemende drietallen. 
Om 10.30 uur barstte de strijd los om de in totaal te winnen en zeer in de smaak vallende 18 
taarten (van verschillend formaat) van Maison Kelder voor de eerste zes eindigende teams. 
Als scheidsrechter trad Jacques van der Meer op, vergezeld door aspirant-scheidsrechter 
Ton Remmerswaal. Conny van Eersel, Nico Hooijmans en Simon op de Kelder vormden de 
jury, voor de inwendige mens zorgden Dody en Cees Henze terwijl de wedstrijdleiding in 
handen was van Els van Andel en Theo Volkeri waarbij overigens ook Dody steeds een 
oogje in het zeil hield. 
 
Verloop wedstrijd en uitslag: 
Het werd een geanimeerde dag met diverse erg leuke en soms spannende partijen. Jammer 
genoeg vielen onze Grand Cru-teams (net) buiten de eerste zes prijzen. Nico, Ruud en John 
wonnen slechts 1 partij maar Carla, Coby en Koos en ook Bianca, Tanja en Wim wonnen 3 



van de 4 wedstrijden, evenveel als de vierde, vijfde en zesde prijswinnaars maar met een 
lager aantal pluspunten. 
Uiteindelijk ging de eerste prijs naar Mix-team Simon op de Kelder, Martin Kind en 
Marcel Willems met 4 gewonnen partijen en het zeer hoge plussaldo van 39. De tweede 
prijs was voor Midi-team Tom van Maanen, Monique Bakker en Jesper van Eersel met 
ook 4 partijen winst en 33 pluspunten, de derde prijs ging naar Mix-team Jeroen Brinks, 
Kimberley Dunki Jacobs en Josefien Koogje met eveneens 4 winstpartijen en een 
plussaldo van 29. 
Vierde-prijswinnaar werd Petanque Union Kennemerland-team Hans van der Wouden, 
Joyce Bakkum en Frank Bouberg Wilson met 3 winstpartijen en 26 pluspunten. Met ook 3 
winstpartijen   maar met een plussaldo van 24 werden Fred van Dijk, Rob Meere en 
Ronald Gouwloze van DGW vijfde en tenslotte slaagden Corne, Angela en Nick 
Schuurbiers van Petangeske er ook nog in om met 3 winstpartijen en 15 pluspunten de 
zesde prijs in de wacht te slepen.  
Na de uitreiking van alle 18 taarten sloot Theo deze dag af met een dankwoord voor diverse 
betrokkenen. 
Volgende Midweek: Woensdag 25 januari 2023. 
Theo Volkeri 
 
BAL IN DE ZAK 6 DECEMBER 
 
Met 45 deelnemers was het laatste “bal in de zak toernooi” van 2022 een mooie afsluiting 
van deze wedstrijden in dit jaar. Nadat de deelnemers zich hadden aangemeld en waren 
ingevoerd in de computer kon om 13.15 uur begonnen worden met de eerste ronde. 
In een praktisch volle hal werden de wedstrijden gespeeld en bleek na de eerste ronde het 
team Ton Reedijk en Marco Vogels de ranglijst aan te voeren met een overwinning van 13-3. 
Vervolgens werd de tweede ronde gespeeld die werd gewonnen door twee teams, namelijk: 
Raymond Marcus en Els van Andel en Edith van Ham en Herman Turk. Deze teams hadden 
beide 13-0 gescoord. 
Na een drankje in de pauze, dat achter de bar werd geschonken door Dody en Cees Henze, 
werd om 15.15 uur gestart met de derde ronde. 
Deze ronde werd met een score van 13-3 gewonnen door Sonja van Noort en Herman Turk. 
 
De wedstrijdleiding had voorgaand aan de wedstrijden in onderling overleg besloten dat de 
prijzen als volgt zouden worden verdeeld: 
  
1e en 2e prijs:  2x3 gewonnen wedstrijden 
 3e prijs: 1x 2 gewonnen wedstrijden 
 4e prijs  1 x 1 gewonnen wedstrijd 
 5e prijs: 0 gewonnen wedstrijden en drager van de rode lantaarn 
 
Na het verwerken van de uitslagen werd de volgende eindstand bepaald en werden de 
prijzen uitgereikt aan: 
 
1e: Herman Turk, met een saldo van:  28 punten 
2e: Raymond Marcus, met een saldo van: 23 punten 
3e: Sonja van Noort, met een saldo van: 20 punten 
4e: Luit van Houten, met een saldo van:   3 punten 
5e: Ton van Veen, drager van de rode lantaarn. 
 
Onder het genot van een drankje werd nog wat nagepraat over de wedstrijd en gingen de 
spelers tevreden huiswaarts, met een tot ziens in het nieuwe jaar, tijdens de ongetwijfeld 
opnieuw goed bezochte “bal in de zak” toernooien.  
Jacques van der Meer en Jan Keijzer  
 
SINTERKLAASTOERNOOI 2022. 
 



Na een jaar is het weer zover, we kunnen het 
Sinterklaastoernooi weer spelen en dit jaar met wel 68 
deelnemers. Als wedstrijdleiding zijn wij heel blij met dit 
aantal deelnemers vooral omdat op deze dag ook de 8e 
finale van de WK-voetbal plaats vindt met o.a. Nederland - 
Verenigde Staten.  
We gaan dit toernooi starten met heerlijke chocolademelk 
met .. ja hoor slagroom en overheerlijke kruidcake. De sfeer 
was reuze gezellig en de stemming zat er meteen goed in 
toen Ed Elkhuizen al zingend binnenkwam en iedereen 
spontaan mee ging zingen. Mooi iedereen binnen en nu 
spelen, alle binnenbanen bezet met 10 tripletten en 2 
doubletten  
De wedstrijdleiding had een strakke dagplanning met 40 
minuten spelen en 25 minuten pauze, dus kookwekker mee 
zodat we het schema niet konden schenden.  
 
Voor Dody, Cees en extra hulp Henny best aanpoten in de 
pauzes om een ieder van een drankje en een hapje te 
kunnen voorzien. En dan de vraag KOMT IE WEL OF 
KOMT IE NIET.  

Nadat iedereen 3 partijen 
gespeeld had en de wedstrijdleiding aan de slag ging met de 
eindstand werd er druk gebeld aan de voordeur en ja hoor, wij 
werden verrast met de komst van Sint Nicolaas.  
 
Sint werd  verwelkomt door Dody en Sint riep een aantal leden bij 
zich om uit naam van deze personen die symbolisch staan voor 
de schoonmaak, de buitendienst, de bar/kantinedienst te 
bedanken voor hun tomeloze inzet. Sint moest ons daarna snel 
verlaten om weer andere mensen te verrassen met een 
wervelend bezoek.  
 
Nu kon de wedstrijdleiding de eindstand bekend maken en 
konden 36 mensen een cadeautje, dat door Carla Sinius weer 
keurig gekocht en ingepakt was, uit de zak pakken.  
Wij, John en Ria, kunnen terugkijken op een zeer geslaagd 
toernooi en wij bedanken iedereen voor de sportieve dag. 
Verder wensen wij jullie heel fijne feestdagen en een sportief 
2023. 

John en Ria (wedstrijdleiding) 
 
WAT GAAT ER AAN VOORAF 
 
Bij het  doornemen van de wedstrijdkalender is het weer duidelijk; Het sinterklaastoernooi 
komt eraan. 
Als eerste moet er dan een inschrijflijst worden opgehangen die niet toelaat dat er meer dan 
72 leden aan mee kunnen doen. Het maximum dat binnen in triplettenvorm gespeeld kan 
worden. 
Al heel snel stromen de aanmeldingen binnen. Sommige komen later pas tot de ontdekking 
dat ze eigenlijk niet kunnen en hup naam doorstrepen. Gelukkig bestaat er ook zo iets als 
tip-ex, dat maakt het gezicht weer wat aangenamer. Soms zijn andere leden weer gelukkig 
met een doorstreping want dan kunnen zij weer op de lijst. Minder aangenaam is het als een 
afzegging komt wanneer alles al is ingekocht en er geen gelegenheid meer is om leden, die 
helaas niet op de lijst gezet konden worden, alsnog in te schrijven. Dan hou je “het 
ingekochte over”. 
Nadat de inschrijfperikelen achter de rug zijn moet er ingekocht worden. Het is al bekend 
voor hoeveel deelnemers (alhoewel!). Er wordt gezocht naar aanbiedingen voor 16 liter 



chocomel. De goedkoopste voor de echte Nutricia was deze keer Albert Heijn. Dan volgt de 
inkoop van wat lekkers bij de chocomel en laten wij er dit jaar ook maar slagroom bij doen. 
Gewoon om alle Corona toestanden van de afgelopen jaren te doen vergeten. Het laatste 
Sinterklaas toernooi was in 2019. Dus iets extra’s mag wel! Er moeten ook cadeautjes 
komen, dat doet Carla altijd, ook het inpakken. 
Is er genoeg in voorraad? 72 deelnemers 3 drankjes, dan moeten er zeker meer dan 200 
drankjes ter beschikking zijn. Effe checken, nee er moet bij, bestelling naar Van Zelst, die 
komt op tijd binnen. 
Start van de dag is 11:00 uur, dat betekent ook voor broodjes zorgen. Broodjes en beleg 
inkopen.  
Omdat de inschrijving om 11:00 uur begint moet wij open om 9:30, alvast de kachel aan en 
alles klaarzetten. 
Zullen wij weer Sinterklaas doen dit jaar? Ja! Doen we! René van Donk kan dat meestal 
regelen en ook dit jaar kan hij dat. Wie gaat dan in de huid van Sinterklaas? Ook geregeld! 
Sinterklaas roept meestal wat leden bij zich, hij denkt na en probeert via de personen die hij 
roept een goede verdeling over de vrijwilligers te maken. Lukt goed!  
Dan het optreden, het is fantastisch om te zien hoe volwassen mensen meezingen met de 
eeuwenoude 
sinterklaasliedjes. Ondanks 
dat ze volwassen zijn, zijn ze 
toch een beetje beduusd als 
ze bij de Sint worden 
geroepen. Na afloop van het 
hele bezoek zijn ze 
enthousiast dat Sint is 
geweest. Na wat gissen wie 
dan die hulpsint was, wist 
iedereen het wel, het was 
gewoon ……!!!  De Sint 
Dody Henze 
 

 
 
 

* * * * * * * * * * 
OLIEBOLLEN TOERNOOI 
 
Het oliebollentoernooi wordt gehouden op woensdagavond 28 december a.s. 
Voor de leden die dit nog niet hebben meegemaakt het volgende: 

- In tegenstelling tot Bal in de Zak, moet je je voor dit toernooi wel opgeven. 
- Inschrijflijsten hangen op het publicatiebord 



- Inschrijven om 19:00 uur. Het toernooi begint om 19:30. 
- Wij serveren gratis oliebollen. 
- Er is voor iedereen een prijsje. 
- Er kunnen niet meer dan 72 deelnemers mee doen. Daarna kom je op de reservelijst. 
- Wij hopen dat de lijst vol komt 

 
Namens het bestuur en de wedstrijdcommissie 
Dody Henze en Jacques van der Meer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TEGELTJESBORD 
 
Veel leden hebben al gezien dat in de hal een bord hangt met tegeltjes waarop namen staan. 
Ook wordt op speciaal verzoek een andere tekst op het tegeltje gezet. 
Veel leden die vorig jaar een tegeltje hadden, hebben dit voortgezet voor 2022.  
Er is nog steeds plaats voor meer tegeltjes. Mocht je ook een tegeltje willen met daarop een 
fictieve naam of gewoon je eigen naam, maak dan minimaal € 20,-- over op de bankrekening 
van de vereniging onder vermelding van “tegeltje” en de naam die je op het tegeltje wilt 
hebben. 
De opbrengst van de tegeltjes komt o.a. ten goede aan prijsjes bij toernooien zoals het 
sinterklaas- en oliebollentoernooi. Daarnaast wordt een deel besteed aan 
promotieactiviteiten van de vereniging zoals de Boule-lessen. Ieder jaar vervallen weer een 
aantal leden om verschillende redenen, ziekte of ouderdom of niet meer mee kunnen komen 
door ongemakken. Het bestuur doet er door middel van de boule-lessen alles aan om weer 
nieuwe leden binnen te halen. Daar zijn kosten aan verbonden en die worden voor een deel 
gedekt uit de opbrengst van de tegeltjes. Doen! 
 

* * * * * * * * * * 
TRAININGEN 
 
Na de boule-lessen zijn er weer een ruim aantal nieuwe leden bijgekomen. 
Voor deze leden worden weer vervolgtrainingen gegeven. 
Deze zijn op vrijdagmiddagen 20 januari, 3 en 17 februari en 3 en 17 maart van 13:30 tot 
15:30  uur. Mochten er leden zijn die ook behoefte hebben om aan deze trainingen mee te 
doen laat dat dan weten door een mailtje te sturen aan info@grandcru82.nl. Wacht niet te 
lang omdat wij tot een maximum aantal deelnemers gaan. 
 

* * * * * * * * * * 
 
INGEZONDEN DOOR DE LEDEN 
Regelmatig komt er vanuit de redactie het verzoek om eens een stukje te schrijven voor het 
Cru-ciaal. Helaas komt dat niet voor, op deze na. 
 
Geschiedenis / Speelplezier Petanque / Ontmoetingsplek 
Petanque is een variant van een typisch balspel dat in zijn vroegste vorm reeds bij de oude 
Grieken gespeeld werd. Daar werd het echter nog beoefend als een krachtspel. De 



Romeinen hebben er later meer een 
behendigheidsspel van gemaakt ongeveer in 
de vorm zoals we die nu kennen. Ook in de 
middeleeuwen bleven petanque en andere 
balspelen erg populair, maar daarna verslapte 
de interesse ervoor met uitzondering van 
bepaalde streken zoals de Franse Provence. 
De sport is terug van weggeweest, momenteel 
wordt dit spel in bijna 100 landen beoefend. 
Door de almaar groter wordende groep mensen 
sinds een twintigtal jaren, wordt dit spel nu als 
sport gezien. Wat zijn de belangrijkste 
beweegredenen deze sport te gaan 
beoefenen? Het behelst vele kenmerken zoals 
speelplezier, sociale contacten en sociale 
vaardigheden. Om gelijke tred te kunnen   
       Ook Piaf en Aznavour speelden petanque 
 
houden met andere concurrerende sporten wordt het steeds belangrijker trainingen en 
opleidingen te volgen. GrandCru’82 is een van de verenigingen die naar de toekomst kijkt en 
mee gaat met haar tijd door die trainingen en cursussen hiervoor te aan te bieden. 
 
Naast vele vaardigheden geeft Petanque ook speelplezier. Onder die vaardigheden wordt 
verstaan: behendigheid, zwaaitechniek, concentratievermogen, gericht plaatsen, 
gecoördineerd schieten, teamgeest, groepsgevoel, zelfbeheersing bij het winnen dan wel 
verliezen, vriendschappen aangaan door sociaal contact. Dit laatste  is van groot belang 
zeker bij het ouder worden. Je niet alleen of eenzaam voelen, belangstelling hebben in de 
ander door na te vragen en vriendschappen te sluiten. Dit kan tijdens het spel wanneer een 
speler indruk maakt op zijn/haar medespeler door mooi spel te laten zien of juist door 
zijn/haar sportieve houding te tonen. 
Uiteraard speelt men om een spel willen winnen, lukt dat niet, dan uitdagen door weer een 
nieuw spel te starten. De vaardigheden doorzettingsvermogen en een flexibele instelling 
komen daarbij om de hoek kijken. Het is altijd leuk wanneer bij twee potjes (mènes) er een 
gelijke stand is bij het eindresultaat. 
 
Voelt men zich thuis in een club of vereniging 
dan kan dit een ontmoetingsplek worden 
elkaar te treffen of te spreken, zoals in 
vroegere tijden men elkaar trof in de kroegen. 
Dan wordt de opmerking gehoord: “ik ga naar 
mij kluppie”.  
GrandCru”82 is een vereniging die in ruime 
mate voldoet aan datgene hierboven is 
beschreven.  Leden met een warme 
belangstelling voor de ander treft men er. 
Zeker met zo’n ruim, zonnig terras met 
parasols, tafels die bij extreme warmte onder 
de bomen geplaatst kunnen worden, waarbij 
onder het genot van een drankje niet enkel 
gezellig wordt gekletst, maar ook heerlijk wordt gelachen, komt ook het wel en wee ter 
sprake en het samenhorigheidsgevoel is groeiende.  
Het is een warme ontmoetingsplek!  
En door veel zaken in “eigen beheer” te houden is dat drankje ook betaalbaar en kan er nog 
weleens een rondje worden aangeboden. 
Mieke Wilts 
 

* * * * * * * * * * 
 



ZIEKENCONTACTEN 
 
Tijd voor de laatste update van 2022, we zijn er alweer bijna doorheen. 
 
Joke van Marwijk is na een ernstige val met haar fiets en na een operatie aan haar been nu 
voor revalidatie in een buurt zorgpension in Zoetermeer. Voorlopig is ze daar nog een aantal 
weken, ze mag en kan haar been nog niet belasten. Gelukkig heeft ze regelmatig bezoek 
van familie en vrienden. Ze laat iedereen de groeten doen. 
 
Cors van Vliet heeft een aantal weken geleden een open hartoperatie ondergaan, waarbij 
vier bypasses zijn gerealiseerd. Inmiddels is hij wel thuis, heeft nog een paar keer last gehad 
van benauwdheid, maar probeert nu zijn conditie weer iets op te bouwen. Stapje voor stapje 
moet dat weer goed komen. 
 
Willy Zaaijer heeft weer een update geplaatst in de groepsapp. Ze is bij de 
hematoloog/oncoloog geweest en deze was erg tevreden over de uitslag van 
bloedonderzoek en bodyscan. Er kunnen wat medicijnen worden geschrapt en Willy gaat nu 
naar de fysio om de spieren in haar benen wat aan te sterken. Ze is een optimistisch 
tevreden mens. Ze wenst iedereen fijne feestdagen en geeft een dikke knuffel. 
 
Jacques Poot kampt op dit moment zodanig met zijn gezondheid, dat hij enige tijd niet zal 
komen spelen. 
 
Mocht je ziek zijn en het op prijs stelt als de leden van de ziekencontacten, contact met je 
opneemt laat het ons dan even weten, ook als je weet dat iemand ziek is meldt dat dan bij 
een van de leden. 
Het ziekencontactenteam wenst iedereen gezellige feestdagen, voor zover mogelijk, en een 
rustige jaarwisseling. 
 
Corrie Meinema 
Ton Reedijk 
Nicolette ten Bosch 
 

* * * * * * * * * * 
 
SCHEMA BAL IN DE ZAK 2023 
 
In 2023 wordt de bal in de zak gehouden op iedere eerste dinsdag van de maand BEHALVE 
in januari en december, in januari op de 10de en in december op de 12de. 
Melden tussen 12:30 en 13:00 uur.  
 

* * * * * * * * * * 
 

CONCEPT AGENDA ALGEMENE VERGADERING 2023 

Jeu de Boules Vereniging Grand Cru ‘82 
Secretariaat: Fluitpolderplein 1B, 2262 ED Leidschendam 

 
Het bestuur van Grand Cru ‘82 nodigt u uit voor de algemene vergadering, welke wordt gehouden op 
zaterdag 4 maart 2023 aanvang 11.00 uur in de kantine van ons boulodrome. 
 
Agenda: 
 
1. Opening 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Vaststellen agenda 
4. Verslag van de algemene vergadering van 23 maart 2022 



5. Jaarverslag 2022 
6. Financieel verslag 
 a. Jaarrekening 2022 
 b. Balans 
 c. Verslag kascommissie 
7. Begroting 2023 
8. Vaststellen contributie 2024 
9. Verkiezing bestuursleden 
10. Verkiezing leden kascommissie 
11. Verkiezing Continuïteitscommissie 
12. Rondvraag 
13. Sluiting 
 
Toelichting:  
 
Agendapunten 4, 5, 6 en 7: 
Het verslag van de algemene vergadering 2022, het jaarverslag 2022, het financieel verslag 2022 en 
de begroting 2023 zullen worden bijgevoegd. 
 
Agendapunt 8: 
Het bestuur stelt voor om het in 2007 ingevoerde beleid, met betrekking tot de jaarlijkse aanpassing 
van de contributie, in 2024 voort te zetten 
 
Agendapunt 9: 
Volgens het rooster van aftreden zijn dit jaar de bestuursleden René van Donk en John Wortel 
aftredend.  
 
Agendapunt 10: 
Cor van der Ham en Theo Meester vormden het afgelopen jaar de kascommissie. Reserve lid is Mart 
Roozenburg. Cor van der Ham is aftredend. Er dient ter vergadering een nieuw reserve lid te worden 
gekozen. 
Nieuwe leden van de kascommissie moeten voldoende kennis van de materie hebben om de 
financiële situatie en de gang van zaken te kunnen beoordelen. 
 
Leidschendam, december 2022 
Jacques van der Meer, secretaris” 
 

* * * * * * * * * * 
 

 

Ladderstand Bal-in-de-Zak 2022 
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 1 Herman Turk       10     10   10     10 40 

 2 René Roozendaal         1 6   5 7       19 

   Nico Hooijmans         7       9 3     19 

   Dirk Mourits               8   4 2 5 19 

 5 Mia Hinkenkemper           2 2 6 8       18 

   Theo Meester         8     3     7   18 

   Herman Brusse       7       4     5 2 18 

 8 Ruud Ditmar       8     8           16 

   Bert Blok       9       7         16 

   Wim van der Lubbe               10       6 16 

 



Dit zijn de 10 prijswinnaars van Bal in de Zak 2022. 
De prijzen worden uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 3 januari 2023. 
 
Het hele overzicht van de Bal in de Zak ladderstand hangt in de kantine. 
 
 
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 
John Wortel, Bianca Strik,  
 
WINTER- ZOMERKALENDER EN BARDIENSTEN. 
Deze staan op de website 
 
Als er geen dringende mededelingen meer zijn zal dit het laatste Cru-ciaal van 2022 zijn. 
 

Het bestuur wenst alle leden fijne 
kerstdagen en een voorspoedig, maar 
vooral gezond en sportief 2023 toe.  
 
 


