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40 JARIG JUBILEUM 
 
Op 3 maart 2022 bestaat onze vereniging 40 JAAR.  
Omdat 3 maart, gezien de weersomstandigheden in de winter niet ideaal is om een jubileum 
te vieren heeft het bestuur besloten om de viering uit te stellen naar de maand juni of juli met 
een groot feest.  
Toch willen wij dit jubileum niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom maken wij het op 
donderdag 3 maart toch wel een beetje feestelijk. Wij nodigen jullie uit om donderdag 3 
maart om 11:00 uur aanwezig te zijn voor koffie en gebak.  
Als het weer het toelaat is er daarna gelegenheid om een partijtje vrij te spelen. Binnen kan 
waarschijnlijk niet, maar dat hangt af van het aantal aanmeldingen. Bij slecht weer zullen wij 
ons binnen moeten vermaken.  
Tegen het middaguur wordt er soep met een broodje geserveerd.  
De accommodatie sluit om 15:00 uur. 
 
Omdat er voorbereidingen getroffen moeten worden vragen wij jullie, als je wilt deelnemen 
aan deze viering je aan te melden.  
Doe dit dan vóór 28 februari a.s. op info@grandcru82.nl. met de mededeling “deelname op 
3 maart”.  Als je na je aanmelding onverwachts niet kunt komen laat dat dan ook even weten. 
Het zou jammer zijn als wij blijven zitten met de ingekochte artikelen. 
DIE DAG IS DE ACCOMMODATIE ALLEEN OPEN VOOR DEGENEN DIE ZICH  
AANGEMELD HEBBEN. 

mailto:info@grandcru82.nl


 
OUDEREN BELEID 
 
Waarschijnlijk is er bij sommigen van jullie al iets bekend. Voor degenen die het nog niet 
weten het volgende: 
In mei 2021 werden er boule-lessen gegeven. Hierbij waren meerdere ouderen aanwezig die 

moeite hadden met het meekomen 
met de andere spelers. Dit bracht 
ons op het idee om op onze 
accommodatie een deel van de 
banen in te gaan richten voor deze 
doelgroep door het plaatsen van 
meer bankjes, parasols voor de 
hele warme zomerdagen en o.a. 
een afrit van de stoep naar de 
baan. 
In het nationaal sportakkoord wordt 
de gelegen geboden om subsidie 
aan te vragen voor het  onderwerp 
“focus op ouderen”. Het  bestuur 
heeft een aanvraag ingediend en in 
december hebben wij de 
toezegging en de subsidie van de 
gemeenten gekregen. Dit betekent 

dat er gewerkt moet gaan worden aan de inrichting van dat deel van ons terrein, zoals het 
aanschaffen van de bankjes en de andere benodigdheden. De baantjes komen aan de kant 
van het zwembad, links achter, ook aan de baan zelf moet het een en ander gebeuren. Er is 
een impressie tekening gemaakt en wordt er gewerkt aan een folder om wijd en zijd te 
verspreiden. Voor het verspreiden van de folder krijgen wij graag ideeën van de leden waar 
of hoe de folder verspreid kan worden. De opening van de baan is voorzien in de maand mei 
en is open op de dinsdag- en donderdagmiddag. Voor deze middagen hebben wij vrijwilligers 
nodig. Ieder dinsdag- of donderdagmiddag moet op de baan een vrijwilliger aanwezig zijn als 
er hulp nodig mocht zijn. Er hebben zich inmiddels al 5 vrijwilligers aangemeld, maar wij 
kunnen er nog meer gebruiken. Mocht je ook op een van de middagen je hulp aanbieden 
meldt dit dan bij Jacques van der Meer of Dody Henze. Hoe meer vrijwilligers er zijn des te 
minder vaak ben je aan de beurt. 
 

* * * * * * * * * 
 
TEGELTJESBORD “VRIENDEN VAN GRAND CRU’82” 
 
In een van de vorige Cruciaals stond de voortzetting van ons tegeltjesbord vermeld met als 
doel de opbrengst ervan te besteden aan meer prijzen voor de interne wedstrijden en aan 
promotie, zoals het geven van de Boule-lessen. 
De aanmelding werd half december 2021 gesloten.  
Er hebben zich 20 vrienden gemeld, waaronder ook nog “oud-leden en familieleden”.  
De totale opbrengst was € 895,--. Hiervan is € 450,-- gereserveerd voor prijzen en € 445,-- 
voor promotie. 
Wij bedanken de gulle gevers en melden erbij dat het nog steeds mogelijk is om vriend van 
Grand Cru te worden, dat geldt ook voor jullie vrienden en familie. Informatie is te verkrijgen 
bij het bestuur. 
 

* * * * * * * * * * 
 
BAL IN DE ZAK 
 
Het bestuur heeft besloten om per dinsdag 5 april weer te starten met Bal in de Zak. (als de 
coronamatregelen het toelaten). Er zal dan voor de eerste keer worden gewerkt met een 



nieuw programma. Er is al diverse keren mee geoefend. Uitslagen zullen heel snel gegeven 
kunnen worden. Wij  zijn benieuwd.  
 

* * * * * * * * * * 
 
ZATERDAGOPENING 
 
Met ingang van 2 april a.s. zijn wij, in het zomerseizoen van 1 april tot 1 oktober, weer iedere 
zaterdagmiddag open.  
 

* * * * * * * * * * 
 
ZIEKENCONTACTEN 
 
Zoals al eerder is vermeld heeft Janine Marseille haar lidmaatschap opgezegd en daarmee 
ook haar medewerking in de ziekencontacten. 
Haar werkzaamheden zijn overgenomen door Nicolette ten Bosch. Mocht u iemand weten 
die ziek is of wilt u zelf graag contact met de ziekencontacten, neem dan contact op met een 
van deze personen. 
Nicolette ten Bosch 0614649900 
Ton Reedijk 0619633061 
Corrie Meinema 070-3275044 
 

* * * * * * * * * * 
 
IN MEMORIAM 
 
WIM KOOPMANSCHAP 

Op 7 december van het vorige jaar heeft een vreselijk naar ongeluk abrupt een einde gemaakt aan 

zijn leven, op weg naar zijn clubje. Hij is op nog geen 200 meter bij ons vandaan onder de tram 

gekomen. Veel leden hoorden diezelfde middag van het ongeluk dat was gebeurd, maar natuurlijk 

heeft niemand zich ook maar enigszins kunnen realiseren dat het ging om een 

van onze leden. 

Wim was al 27 jaar lid van de vereniging en alle oud-gedienden kende hem. 

Hij had zo zijn vaste groepje waar hij vaak mee speelde, fanatiek maar ook 

altijd in voor een lolletje en een vriendelijk woord naar de mensen die, of 

achter de bar stonden of die bezig waren met het onderhoud van de 

accommodatie. 

Omdat de crematie in besloten kring plaatsvond kon deze gevolgd worden via 

internet. Daaruit bleek dat Wim een echte  familieman was. Foto’s waar hij 

speelde met zijn kinderen en kleinkinderen. Een Wim die je op die manier niet 

kent op de vereniging, maar die een fijn beeld van hem gaven. 

Wim hield ook heel erg van de natuur. Natuurlijk hebben wij voldaan aan het verzoek van de familie 

om in plaats van bloemen een donatie te doen aan het wereldnatuurfonds.  

 
FRANS BLEKER 
Ook bereikte ons het bericht dat op 78-jarige Frans Bleker is overleden. Hij was al enige tijd 
geen lid meer. Hij had wegens gezondheidsredenen zijn lidmaatschap opgezegd. 
 

* * * * * * * * * * 
BOULE-LESSEN 
 
Ondanks de coronaperikelen, die voor geen enkele sportvereniging positief zijn geweest, zijn 
wij wat het ledenaantal betreft, er niet slecht uitgekomen. In november 2020 hebben wij nog 
Boule-lessen kunnen geven net als in mei en november 2021. Dat heeft ons in totaal meer 
dan 40 nieuwe leden opgeleverd. Hiermee is het ledenaantal gelukkig stabiel gebleven. 
Onder normale omstandigheden werden aan de nieuwe leden direct vervolglessen 
gegeven.Dat is er door de Corona niet van gekomen. Nadat er weer meer mogelijk was zijn 
die lessen direct weer opgepakt. In totaal worden die lessen nu gevolgd door meer dan 40 
leden. 



Deze zijn verdeeld in twee groepen. De groep die in november via de Boule-lessen lid zijn 
geworden krijgen samen les. Daarnaast worden er lessen gegeven aan de leden die in 2020 
en in mei 2021 lid zijn geworden. De lessen worden enthousiast gevolgd en iedere 
deelnemer is er zeer tevreden over.  
Door deze actie komen er vragen van leden die ook graag nog les zouden willen hebben. 
Het bestuur zal nagaan wat de mogelijkheden zijn. Jullie worden daar zo snel mogelijk over 
geïnformeerd. 
In voorgaande jaren werd de advertentie voor de introductie Boule-lessen alleen in 
november geplaatst. Het aantal aanmeldingen hiervoor is de laatste jaren behoorlijk 
gestegen. Daarom is besloten om twee keer per jaar een advertentie te gaan plaatsen, want 
nieuwe leden zijn altijd welkom. 

 
 

* * * * * * * * * * 
 
VERSLAG NPC WEDSTRIJD 
 
Omdat er in december en januari geen Cru-ciaal nieuws is verschenen wordt dit verslag wat 
laat gepubliceerd. 
 
11 december ‘21 
Grand Cru 1 – Markeer 
Na een storm- en regenachtige week schijnt vandaag de zon uitbundig de boulodrôme aan 
het fluitpolderplein binnen. Het is nog vroeg, 11.00 uur, als we aan de NPC wedstrijd 
beginnen, omdat we er zeker van willen zijn dat we om 17.00 uur klaar zijn i.v.m. de, voor de 
zoveelste keer, veranderde Corona maatregelen. 
Chris en Rob beginnen voortvarend en halen het maximaal aantal punten van 6 binnen in de 
eerste mène. Dat belooft veel goeds! 
Jeanette en Peter willen daar niet voor onder doen en pakken 5 punten in de 1e mène. Dat 
gaat lekker! Jacques en Cees tasten hun tegenstander eerst af en gunnen hen het eerste 
puntje. 
 
In de tweede mène meldt Rob dat hij zijn nieuw verworven techniek in gaat zetten. Hij zakt 
een beetje door zijn knieën, gooit zijn boule en deze belandt bij de but. Er wordt weer een 
punt gescoord en in de mène daarna zelfs 2, dus; 9-0. De winst lijkt gegarandeerd te zijn…. 
Jeanette en Peter geven eerst een puntje aan de tegenstander en pakken er daarna zelf 2; 
7-1. Jacques en Cees besluiten dat zij ook punten willen, scoren er 2 en herhalen dit nog 
een keer; 4-1. 
In de 4e mène geven Chris en Rob 4 punten weg. Jeanette en Peter verdienen er 1 en 
Jacques en Cees houden van spanning en laten er 4-4 van maken. 



Als er nog een punt wordt weggegeven moet het tij bij Chris en Rob wel weer gaan keren, 
want de voorsprong slinkt nu erg snel. Dit beseffen ze gelukkig zelf ook en het volgende punt 
is weer in hun voordeel; 10-5. Ook Jeanette en Peter pakken een punt; 8-1 en Jacques en 
Cees komen op 5-4. So far, so good! 
 
Na nog een winstpuntje van Chris en Rob begint de nieuwe techniek van Rob hem in de 
steek te laten en ook bij Chris valt het kwartje verkeerd. De tegenstander legt 3 boules het 
dichtst bij de but. Jeanette en Peter pakken er nog 2 punten bij na een prachtig schot van 
Peter. Jacques en Cees verliezen hun voorsprong omdat de tegenstander 3 punten scoort. 
In de laatste mène van Chris en Rob is het geluk gekeerd. Chris schiet een bal die geheel en 
al niet verwacht hun eigen boules ook meeneemt. Markeer wint de partij met 11-13.  
Markeer schiet de but uit in de partij tegen Jeanette en Peter en de mène begint opnieuw. 
Jacques en Cees voelen de druk van de tegenstander toenemen, houden hun hoofden koel 
en maken 2 punten.  
Bij Jeanette en Peter loopt het lekker. De ballen worden goed geplaatst en/of weggeschoten, 
maar toch weet de tegenpartij nog een punt te pakken. Jacques en Cees strijden verder, 
verliezen een punt  en scoren er daarna twee punten bij; 9-8. 
 
Jeanette en Peter gaan van 10 naar 11 punten. Markeer geeft nog niet op en pakt ook nog 1 
punt. 
In de laatste mène schiet Peter 2 ballen prachtig weg, legt Jeanette haar laatste bal 
schitterend bij de but en is de partij binnen; 13-5. 
Het lukt Jacques en Cees, ondanks hun inzet, helaas niet om te winnen. 
 
De stand na de eerste doubletten ronde = 1-2.  
Dit kan beter en gaat ook beter. De twee triplette teams, Chris, Rob en Peter en Jacques, 
Cees en Henny winnen de volgende wedstrijden. Stand 3-2. 
Het komt aan op de laatste 3 doubletten wedstrijden. 
 
Jacques en Henny hebben er zin in! Jacques mag vaak schieten, is in zijn element en doet 
dit goed. Henny heeft er ook zin in en plaatst lekker. Ze geven geen punt weg en winnen met 
13-0. 
Peter en Jeanette hebben 1 mène nodig om de draad weer op te pakken, scoren daarna 4 
punten en geven de voorsprong niet meer weg; 13-7 
 
Chris en Rob starten goed, beginnen daarna te twijfelen of ze echt wel vóór willen staan, 
maar Rob besluit dat winst fijner voelt dan verlies en keert het tij met een paar mooi 
geplaatste ballen. Dit laat de tegenstander niet op zich zitten en die pakt de leiding weer 
terug; 6-8. Gelukkig blijven Chris en Rob alert en winnen de partij alsnog met 13-8. 
 
Eindstand: 6-2 en weer een plaatsje gestegen in het klassement. 
 

* * * * * * * * * * 
 
DIVERSE MEDEDELINGEN 
 
Algemene vergadering 
De algemene vergadering wordt dit jaar gehouden op woensdag 23 maart om 20:00 uur in 
de kantine van ons Boulodrome. 
De agenda voor deze vergadering wordt 14 dagen voorafgaand aan 23 maart aan u 
toegestuurd. De vergaderstukken zijn vanaf die datum verkrijgbaar bij het bestuur 
Smoelenboek 
Het bestuur heeft besloten om niet  meer verder te gaan met “het smoelenboek”. Veel foto’s 
zijn dusdanig verouderd dat sommige leden al niet meer herkenbaar zijn. Ook voor het 
bijhouden ervan, dat door Janine Marseille werd gedaan, zijn geen liefhebbers te vinden. 
Niet spelen in de hal 
Op 20 februari en op 6 maart is de hal in gebruik voor het spelen van een door het District 
West georganiseerde wedstrijd van de WinterCompetitieDoubletten. 
Er kan dus niet binnen worden gespeeld!!! 



Corona 
A.s. dinsdag is er weer een persconferentie. Zo snel mogelijk daarna zal er een Breaking 
News komen. 
 

* * * * * * * * * * 
 
LIDMAATSCHAP 
 
Deze tekst dient wettelijk altijd vermeld te worden, zowel in het verenigingsblad 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 7 van de statuten van de vereniging geldt het volgende: 
artikel 7.4: 
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 7.5: 
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 7.6: 
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. 

 
 


