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* * * * * * * * * * 
 
UIT DE BESTUURSVERGADERING 
 
Door de grote inzet van onze leden bij de Boule-lessen en de daarop volgende cursussen is 
het ledenaantal aanzienlijk toegenomen. Daarnaast doet het bestuur er alles aan om het de  
nieuwe leden zo makkelijk mogelijk te maken om te integreren in de groep “oude” leden. Dat 
valt soms niet mee omdat hier en daar strikt vastgehouden wordt aan het eigen groepje.  
De leden die per 1 juli lid zijn geworden zijn uitgenodigd voor een vervolgtraining.  
Door de aanwas van de nieuwe leden ziet ook de post contributie op de begroting er goed 
uit. Ook de betaling van de reclameborden loopt goed. In het vorige Cru-ciaal is al laten zien 
dat er gespaard wordt voor een nieuwe keuken. Een gesprek met een aannemer staat in de 
agenda.  
Het Ouderen baantje levert nog niet op wat wij er graag van zouden willen zien. Er is een 
start gemaakt met een nieuwe folder. Hiermee proberen wij de minder mobiele ouderen uit 
hun isolement te halen. Graag input van de leden! 



Er wordt iedere week gewerkt aan het in orde krijgen van de buiten banen waarop te veel 
grind is neergelegd door de gemeente. 
Er zijn al het hele jaar problemen met de ledenadministratie, niet bij de club maar bij de 
bond. 
Het probleem is langs een omweg neergelegd bij de voorzitter van de bond. Het lijkt erop dat 
dit probleem nu is opgelost. 
In de maand mei zijn er veel verhuren geweest. Verslag hierover later in dit cru-ciaal. 
Voor de Reanimatie/AED cursus is nog weinig animo. Aanmelden kan nog steeds bij  
Jacques van der Meer. 
Op 2 juli houdt het District West een jubileum toernooi. Alle functionarissen en “oud” 
functionarissen zijn hiervoor uitgenodigd.  
 
 

* * * * * * * * * * 
 
VERSLAG TÊTE À TÊTE CLUBKAMPIOENSCHAP VROUWEN 
 
Op zaterdag 14 mei was het eindelijk weer zover, er konden clubkampioenschappen 
gespeeld worden. Het toernooi was gesplitst in een vrouwen en mannen kampioenschap. 
Omdat het moeilijk was met 2 computers te werken was er een tweede persoon aanwezig 
om dit klusje ook onder de knie te krijgen. Dody zou de mannenscores en Ria de 
vrouwenscores bijhouden. Helaas liet een van de computers ons in de steek zijn we op de 
handmatige versie overgegaan. Dit was appeltje-eitje. 
 
Jammer genoeg konden we nog niet starten want er ontbraken een man en twee vrouwen. 
Na 2 telefoontjes konden een man en een vrouw snel aanwezig zijn, de tweede vrouw gaf 
aan niet te komen omdat ze zich niet zo lekker voelde. Jammer, maar helaas. Een afmelding 
vooraf had wel minder stress gegeven bij de wedstrijdleiding. Na 2 spelrondes werden de A- 
en de B-poule opgemaakt. 
 
   In de A-poule speelden: 
1. Jeannette Klaar 
2. Henny Bult 
3. Joke van Marwijk 
4. Lien van Vliet 
5. Cinta Wortel 
6. Mieke Wilts 
7. Gery Elkhuizen 
8. Tanja Klaassen 

 
 In de B-poule speelden: 
9. Willy Bouwmeester 
10. Trudy Boersma 
11. Sjaan Storm 
12. Thea Altorf 
13. Anita van Duijne            Finale A: Tanja Klaassen en Henny Bult         Finale B: Sjaan Storm en Willy 

                                                                                                                                                       Bouwmeester 
 

B-poule 
De nummers 12 en 13 speelden een cadrage voor een 4e plaats in de B-poule, deze werd 
gewonnen door Anita van Duijne. 
De finale in de B-poule werd gespeeld door Willy Bouwmeester – Sjaan Storm en werd 
gewonnen door Willy Bouwmeester met 13 – 10. 
 
A-poule 
De 1ste ronde in de A-poule werd gespeeld door: 

- Jeannette Klaar – Tanja Klaassen 9-13 



- Lien van Vliet – Cinta Wortel 13-3 
- Joke van Marwijk – Mieke Wilts 13-12 
- Henny Bult – Gery Elkhuizen 13-9 

Na deze ronde waren de verliezers uitgeschakeld. 
 
De halve finale:  

- Tanja Klaassen –Lien van Vliet 13-11 
- Joke van Marwijk – Henny Bult 4-13  

 
Finale 
De finale werd gespeeld door Tanja Klaassen – Henny Bult. Dit werd een zinderende finale. 
Om een kleine indruk te geven hoe spannend geef ik nu een overzicht van het 
wedstrijdverloop, het eerste cijfer is steeds voor Tanja en het 2e voor Henny: 2-0, 3-0, 3-2,  
3-3, 5-3, 5-4, 8-4, 8-9, 9-9, 9-10, 9-11, 9-13. 
De clubkampioen bij de vrouwen 2022 is geworden Henny Bult, haar naam zal voor eeuwig 
op de paal in de kantine komen te staan bij de andere kampioenen. 
Nadat elk team op de foto werd gezet, en hun prijs in ontvangst had genomen, konden wij 
terugkijken op een zeer geslaagd clubkampioenschap. 
Ria Proost 
 

* * * * * * * * * * 
 
VERSLAG TÊTE À TÊTE CLUBKAMPIOENSCHAP MANNEN 
 
Het aantal deelnemers aan het “mannen” kampioenschap was voor de wedstrijdleiding een 
makkie, 15 teams dus helaas een vrijloting, maar dat is minder erg dan een cadrage. 
Het weer: Het begon een heel klein beetje fris, maar na verloop tijd moesten de parasols uit 
en de zonnebrand uit de tas gehaald. 
 
B-poule 
Na de twee voorronden kwamen in de B-poule 
John Wortel, Herman Brusse, Koos Toet, Pieter Paauw, Cors van Vliet, Henk Kobus, Bert 
Blok. 
Koos Toet kwam door de vrijloting direct in de halve finale terecht, die hij moest uitvechten 
tegen Herman Brusse met als resultaat 13 voor Koos en 5 voor Herman 
Verrassend was de uitslag tussen de beginneling Pieter Paauw en Cors van Vliet. Pieter won 
met 13-11. Bert Blok, toch ook een sterke speler, moest de winst bij Henk Kobus laten. 
Pieter en Henk waren het tweede team in de halve finale, Henk won van Pieter met 13-6 
In de finale B kwamen Koos Toet en Henk Kobus. 
Onder het toeziend oog van Ria, die genoot van de zeer spannende wedstrijd, won Koos van 
Henk Kobus met 13-9. 
Koos Toet is winnaar van de B-poule. 
 
A-poule 
Joey en Peter Dijkstra, Jan Diderik Bolk, Bas Gijsbertsen, Wim van der Lubbe, Theo van 
Ewijk, Chris van der Sman en Ed Elkhuizen. 
De spelers uit het NPC 1 team, Peter- Joey Dijkstra en Chris van der Sman hadden de 
overmacht en wonnen hun partijen. In een hele goede wedstrijd tussen Bas Gijsbertsen en 
Wim van der Lubbe won Win met 13-7 een plaats in de halve finale. 
 
Hiermee werd de halve finale gespeeld tussen Joey Dijkstra en Wim van der Lubbe met een 
uitslag van 13-1 en tussen Peter Dijkstra en Chris van der Sman. Deze partij  leek een beetje 
op een finale wedstrijd, bij hete spanning onder de stralende zon maakte Chris de wedstrijd 
af met 13-11. 
 
Finale: 
Joey Dijkstra en Chris van der Sman 



Chris was op dreef, na eerst Pa Dijkstra verslagen te hebben leek het erop dat hij zoon 
Dijkstra weleens met een Fanny* naar huis zou sturen. Na vier mènes stond Chris al met 7-0 
voor. Joey liet zich niet zomaar inpakken en onder het toeziend oog van Pa, vrouw en 
dochter Zoe vocht hij zich terug. Het werd 7-1, 8-1, 8-4, 8-5, 10-5. Joey vocht en vocht en 
Chris bleef stoïcijns. Als ik Pa kan pakken moet ik toch ook Zoon kunnen pakken.  
Van 10-5 werd het 12-8, 12-10 voor Chris. 12-10 werd uiteindelijk 13-10 voor Chris. 
Waarmee Chris voor het eerst als tête à tête clubkampioen mannen op de “Paal” komt.  
Het was een spannende wedstrijd, zeker een finale waardig.  
Dody Henze 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  
                                                                                                      Finale B:  Henk Kobus en Koos Toet 
 
 
             Finale A: Chris van der Sman en Joey Dijkstra 
 

* * * * * * * * * * 
 
REÜNIE 9 JUNI 2022 
 
Wat is de definitie van een reünie? Volgens het woordenboek is dat een bijeenkomst van 
een groep mensen die elkaar lang niet gezien hebben. 
 
Wat doet een reünie dan bij Grand Cru? In november 2021 heeft een groep mensen 
deelgenomen aan de Boule-lessen. Die groep werd per 1 januari lid en hebben daarna in 
jan-febr-maart 6 intensieve lessen gevolgd. Hieraan toegevoegd werden leden die 
tussendoor lid waren geworden. 
 
Omdat integreren in onze vereniging soms een beetje stroef gaat heeft het bestuur bedacht 
om hieraan iets te doen. 

1. Wij nodigen die groep een keertje uit als een soort reünie van ”pas leden”. 
2. Die laten wij spelen met leden die al langer lid zijn. 

Dat gebeurde op donderdagmiddag 9 juni. 
Op een enkeling na waren alle ”pas leden” aanwezig, aangevuld met een groep Grand 
Cru’ers uit de oude doos. 
Het weer hielp mee, stralende zon met daaraan toegevoegd een beetje Nederlandse wind. 
Er werd een ruimte ingericht waar alle 26 mensen bij elkaar konden zitten. Er werden 6 
banen gereserveerd en het feest kon beginnen. 
Team reünie kreeg rode nummers en team Grand Cru kregen blauwe nummers. Blauw en 
rood werden gekoppeld, net als de tegenstanders. 
 



Er werden twee partijen gespeeld. Drie zou te krap zijn voor opa’s en oma’s die naar huis 
moesten omdat kleinkinderen zo mogelijk zouden kunnen slagen voor hun eindexamen. 
Daar moet natuurlijk rekening mee worden gehouden. 
 
Na twee partijen had Nicolette al snel de stand uitgerekend. Twee deelnemers uit het rode 
team eindigden gelijk en gingen in de moeilijke zwarte bak uitmaken wie dan de uiteindelijke 
reünie kampioen zou worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De groep reünie: “pas leden” en “oud leden” gekoppeld. 
 
Mieke Wilts liet zien dat zij ook al geen moeite had met een moeilijke baan. Twee van haar 
drie boules kwamen prachtig bij het but. (Zie film op de website) 
Pieter Paauw deed er alles aan om dat te veranderen. Hij speelde een van de twee boules 
een beetje van punt af en kwam daardoor héél dicht bij het but, maar net niet genoeg om de 
winnaar te worden.                    

 
De prijzen hadden alles te 
maken met Grand Cru 
1e Mieke Wilts kreeg een 
fles wijn van Grand 
Cru kwaliteit. De fles was 
voorzien van een tinnen 
etiket met bouler. 
2e Pieter Paauw koos 
voor de Grand Cru pet. 
3e Jan Diderik Bolk zag 
de mooie licht blauwe  

Prijswinnaars van l naar r:  Pieter Paauw, Mieke Wilts 
Jan Diderik Bolk, Marianne Bakker, Els van Eijk 
 
sjaal wel zitten 
De aanmoedigingsprijzen gingen naar Els van Eijck (een rolmaat) en naar Marianne Bakker 
(een drinkfles). 



Het was een zeer leuk middag, met dank aan het bestuur en de leden die mee hebben 
gewerkt om er een succes van te maken. Tot gauw op een andere donderdagmiddag. 
Dody Henze 
 

* * * * * * * * * * 
 
BAL IN DE ZAK 7 JUNI 2022 
 
Nieuwe wedstrijdleiding / gebruiken / uitslagen  
 
Wie had kunnen bedenken dat de dag na een druilerig Pinksterweekend, de eerste 
gebruikelijke gezellige dinsdag van de maand met het spel “bal in de zak”, wat bewolkt 
startte, zo zonnig eindigde!!! Gelukkig velen, dat bleek namelijk aan de deelname deze 
middag. Totaal deden er 51 leden mee. Hulde en dank…….. 
 
Dank, omdat dit keer een geheel nieuwe wedstrijdleiding aan de boeg stond van deze 
middag om die in goede banen te leiden. Met hulp van de geroutineerde Dody en een 
haperend nieuw computersysteem eindigde het toch in een welverdiende uitslag en 
glunderende gezichten. 
 
Bekend van oudsher zijn/haar gebruiken dat het terrein van GrandCru open is vanaf 12.20 
uur. 
Inschrijven tussen 12.30/13.00 uur. Aandacht om 13.00 uur sluit de inschrijving (ook voor de 
notoire laatkomers). Dit om zo snel mogelijk te kunnen starten. 
Vervolgens wordt er 40 minuten gespeeld met 20 minuten pauze. Schrijft men in voor deze 
wedstrijd dan betekent dit, dat er 3 wedstrijden uitgespeeld moeten worden, dus niet 
halverwege stoppen. Uiteraard rekening houdend met onvoorziene omstandigheden.   
 
Er is goed gespeeld cq gescoord. Uitslag is als volgt. 
Winnaars: 
1. Ineke Kooijmans  3 gewonnen partijen  eindstand   + 20 
2. Doortje van der Meer  3       idem   idem  + 17 
3. Cors van Vliet   3 idem   idem  + 16 
Aanmoedigingsprijs (soms de belangrijkste): 
4. Hieke Brouwers  0 gewonnen partijen  eindstand – 22 
5. Helen Danckaarts  0 idem   idem  – 20 

 
De prijswinnaars konden kiezen uit een gevarieerde prijzentafel. 
 
Naast de genoemde 51 leden met het spel “bal in de zak” werd er ook op andere banen vrij 
gespeeld. Op de geopende baan 3 mei jl. voor leden met een beperking werd goed gebruik 
gemaakt. Liefst 5 leden speelden op die baan; daarnaast nog  eens 10 vrije spelers op 
andere banen. 
 

Wedstrijdleider Els tipte het bestuur met het idee een baannummering aan te brengen; dit 
vond  bijval. Het vermindert voor nieuwe leden zoekwerk en stagneert geroutineerde leden 
tevoren geclaimde banen. 
 
Dank aan alle vrijwilligers (Cees) en degenen die spontaan insprongen (Bianca/Tanja), zodat 
Dody ons bij kon staan bij onze eerste wedstrijdleiding.  
Met sportieve groet Els en Mieke 
 
 

* * * * * * * * * * 
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1 Cors van Vliet         5 8             13 

  Jaap Frijling       10                 10 

  Herman Turk         10               10 

  Ineke Kooijman           10             10 

5 Bert Blok       9                 9 

  Jacques Poot         9               9 

  Doortje van der Meer           9             9 

8 Ruud Ditmar       8                 8 

  Theo Meester         8               8 

10 Herman Brusse       7                 7 

  Nico Hooijmans         7               7 

  Kees van Workum           7             7 

  Mart Roozenburg       3   4             7 

  René Roozendaal         1 6             7 

 
 

* * * * * * * * * * 
 
WIJZIGING DATA BAL IN DE ZAK EN TRIPLETTE KAMPIOENSCHAP 
 
In september worden  twee data gewijzigd: 

1. Bal in de zak verhuist van dinsdag 6 september naar dinsdag 13 september. Ook de 
bardiensten zullen hierop worden aangepast. 

2. Het clubkampioenschap tripletten verhuist van zaterdag 10 september naar zaterdag 
24 september. 

 
 

* * * * * * * * * * 
40-JARIG BESTAAN 
 
Over de viering van het aanstaande 40-jarig bestaan kunnen wij voorlopig nog even kort zijn. 
Het bestuur heeft de voorbereidingen in de hand. Er wordt gezorgd voor genoeg vrijwilligers 
die kunnen plaatsnemen achter de saladetafels, de 5 barbecue’s en de bar. 
Er wordt een rooster gemaakt met een shift van 30 minuten zodat iedereen de kans heeft om 
ook rustig deel te nemen aan de barbecue. 
Op dit moment hebben 134 leden (inclusief de vrijwilligers) zich ingeschreven. Er kan nog 
steeds ingeschreven worden tot 30 juni a.s. 
 

* * * * * * * * * * 
 
ZIEKENCONTACTEN 
 
Weer tijd voor een update, voor zover mij bekend natuurlijk.  



Loes de Mink heeft haar pols gebroken. Met een arm in het gips is ze uiteraard niet echt 
mobiel, komt dus niet naar de club en kan even geen bardienst meedraaien. 
Jo Salemans heeft een beenblessure, wordt thuis behandeld door een fysiotherapeut en dat 
zegt genoeg over de ernst van zijn blessure. Kan helaas ook niet naar de club komen om te 
boulen of bardienst te doen. 
Nel Toneman heeft na revalidatie in verband met haar knie operatie nu groenlicht gekregen 
om te gaan boulen. Ze wil daar dinsdag mee gaan beginnen. 
Het laatste bericht van Willy Zaaijer is van 18 mei. Ze heeft van de hematoloog andere 
medicijnen gekregen, waardoor ze zich hopelijk wat beter gaat voelen. Het is best een zwaar 
traject waar ze mee bezig is. 
Met Leen Roos heb ik een afspraak op maandag 13 juni, helaas te laat voor deze update. 
Wanneer hij zich goed genoeg voelt wil hij dinsdag naar de club komen. 
Wanneer jullie horen van mensen dat ze best wat aandacht kunnen gebruiken, laat het 
weten aan Corrie, Ton of aan mij, Nicolette. 
Zelf ben ik ook nog niet echt mobiel, maar gelukkig is er indien nodig altijd wel iemand die 
me wil komen ophalen of thuisbrengen, heel fijn. 
  
Namens het ziekencontactenteam; 
Ton Reedijk: 0619633061 (Is op dit moment op vakantie in Frankrijk) 
Corrie Meinema: 0703275044 
Nicolette ten Bosch: 0614649900 
 
 

* * * * * * * * * * 
 
UIT HET GASTENBOEK 
 
Op 27 mei organiseerde de Seniorenclub van Lavivo een Workshop Petanque bij de Jeu de 
Boules vereniging Grand Cru 82 in Leidschendam. 
 
Van begin tot eind was het een gezellige en leerzame middag. 
 
Tussen 13.00 en 13.30 uur kwamen we bij Grand Cru 82 bijeen. 
Onder het gebruik van een kop koffie of thee werden we namens de activiteiten commissie 
door Johan Bunschoten welkom geheten. 
Vervolgens nam Nicolette ten Bosch het woord en verwelkomde  iedereen nogmaals en 
lichtte het verdere verloop van de middag toe. Zij gaf iedereen een nummer en vertelde hoe 
de team- en baanindeling voor de eerste speelronde er zag.  
 
Verdeeld over vier banen speelden we met vijftien zeer enthousiaste leden en één invaller 
vanuit de vereniging de eerste wedstrijd. Natuurlijk gaat het om de lol en gezelligheid, maar 
een zeker fanatisme en de stiekeme wens om de winnaar van vorig jaar Kees Barel uit te 
dagen en op te volgen was wel te bespeuren. Soms kwam de centimeter er aan te pas om 
met enkele millimeters verschil een winnend team aan te wijzen.  
 
Na een verfrissende pauze gingen we met anders ingedeelde teams en banen aan de slag. 
In deze ronde leek het degenen zonder ervaring iets beter af te gaan, maar er waren toch 
nog de nodige afzwaaiende en doorrollende ballen. 
Na afloop waren er drankjes en bitterballen en werd de uitslag bekend gemaakt. Wil van 
Schuppen en Johan Bunschoten bleken evenveel punten te hebben, maar eerstgenoemde 
ging er vandoor met de tweede prijs omdat ze in één ronde het hoogst haalbare van 13 
punten had behaald. Trotse nummer één was Rolien Dijkema. Proficiat!!!  
 
Al met al een zeer geslaagde workshop met alleen maar deelnemers die met een uiterst 
tevreden gevoel ruim na half vijf huiswaarts gingen. Zeker voor herhaling vatbaar!! En een 
pluim voor de mensen van Grand Cru ’82, die ons perfect hebben begeleid en verzorgd! 
 



* * * * * * * * * * 
 
VERSLAG VERHUREN IN MEI 
 
Zoals ook het ledenaantal toeneemt, nemen ook de verhuren toe. Mei was een drukken 
maand. 
Op 12 kwam een groep van 30 personen voor een clinique petanque, met als afsluiting een 
barbecue 
Op 13 mei kwam een kleine groep twee uur boulen. Er was geen begeleiding nodig, na 
afloop een drankje en de groep ging tevreden naar huis. 
Op 27 mei de groep Lavivo, seniorenclub van het Ministerie van Landbouw. Zie hierboven 
hun verslag. 
Op 28 mei vierde Tonny Wever haar verjaardag bij ons. De gebruikelijk twee games werden 
afgesloten met een uitstekend saladebuffet, stokbrood met Franse kaas, saté en 
gehaktballetjes. 
  

* * * * * * * * * * 
 
30 GRADEN GRENS 
 
In voorgaande jaren, toen nog niemand van Corona had gehoord, heeft het bestuur besloten 
dat, mochten de weersvoorspellingen op buienradar om 12:30 in Leidschendam 30 graden of 
hoger aangeven, de accommodatie NIET OPEN zal gaan. 
Op veel banen is nauwelijks schaduw en deze temperatuur vraagt om problemen. 
 
Dit geldt voor alle middagen. 
 
De dinsdag- en vrijdagavond is de accommodatie dan wel open en is het spelen bij een 
lagere temperatuur zeer aangenaam. 
 

* * * * * * * * * * 
LIDMAATSCHAP 
 
Deze tekst dient wettelijk altijd vermeld te worden, zowel in de Nieuwsbrief als op de 
homepage van de website. 
Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport) 
verenigingen indien het lid niet opzegt. De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een 
brief te krijgen waarin gevraagd wordt of zij lid willen blijven. 
 

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: 
a. opzegging door het lid is mogelijk tegen het eind van het verenigingsjaar met een 
opzegtermijn van twee maanden; 
b. opzegging door het lid is mogelijk binnen één maand nadat 
– een besluit van de vereniging, waarbij de rechten van de leden beperkt of hun 

verplichtingen zijn verzwaard aan het lid is bekend geworden of aan de leden is 
medegedeeld; het besluit is dan niet op het lid van toepassing. Tot een dergelijke 
opzegging is het lid niet bevoegd, voor zover het besluit de geldelijke verplichtingen van 
alle leden verzwaart; 

– een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere 

   rechtsvorm of tot fusie van de vereniging aan hem is bekend 



   geworden of aan de leden is medegedeeld.
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.

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, Mart Roozenburg 

WINTER- ZOMERKALENDER EN BARDIENSTEN. 
Deze staan op de website. 
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