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LIDMAATSCHAP

Deze tekst dient wettelijk altijd vermeld te worden, zowel in het 
verenigingsorgaan 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.

Bij de Voorplaat:
Ergens op de Veluwe, in de buurt van Vierhouten,
wordt een heel ander soort Jue de Boules gespeeld.
De spelregels zijn wel hetzelfde als ons spel.
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BESTUURSMEDEDELINGEN
Op 6 september heeft het bestuur vergaderd met een overvolle agenda.
Dat betekent dat er gelukkig weer leven in de boulewereld komt.
De NPC, WSC en de WCD gaan weer van start nadat deze ongeveer 1,5 jaar stil hebben gelegen.

Ondanks alle tegenslagen ziet het financieel overzicht er niet ongunstig uit. 

Op 17 oktober is er ook weer een verhuur van ca. 30 personen. Dit is een uitgesteld verhuur van 
voor de Corona. 

Nadat de bijna compleet nieuwe statuten waren gepasseerd bij de notaris en wij dachten daarmee 
voldaan te hebben aan wettelijke verplichtingen kregen wij een brief van de ING met de vraag om 
opgave te doen van onze Uiteindelijke Belanghebbende, afgekort met UBO. Wij waren volkomen 
verrast en de opgave moest binnen 10 werkdagen na datum van de brief gedaan worden, terwijl de 
brief 7 dagen na datum van de brief binnenkwam. Navraag gedaan wat UBO nu eigenlijk inhield. 
Het betekent dat de ING geen zaken mag doen met ondernemingen, verenigingen, VvE’s en andere
organisaties waar zwart geld of geld in omgaat dat gebruikt wordt voor terroristische organisaties en
andere van dit soort zaken. Een afspraak bij de ING bank heeft ons helderheid gegeven en de 
UBO’s van onze vereniging zijn de statutair vastgelegde Voorzitter, Secretaris en Penningmeester. 
Ook dit is weer afgehandeld.

Er zijn diverse toernooien aangevraagd: de twee midweken en drie vrijdagavondtoernooien. De 
belangstelling, ook uit eigen vereniging, zou wel wat meer mogen zijn.

De indeling van de NPC is door de bond gedaan en de eerste wedstrijd is gespeeld op 18 
september. Daarvan zijn twee verslagen binnen.
De indeling van de WCD komt omstreeks 1 oktober.
Aan de indeling van de WSC wordt gewerkt en zal binnenkort op het publicatiebord verschijnen.

Na het opheffen van de 1,5 meter zijn de kantine en het terras weer als vanouds ingericht. Zoals per
e-mail is bekend gemaakt moet iedereen in het bezit zijn van een coronatoegangsbewijs of een 
QRcode hebben om plaats te kunnen in de kantine. 

Het zal misschien niet iedereen opgevallen zijn maar het is toch de vermelding waard. In de kantine 
hangt in de buurt van het publicatiebord een beamer. Die is heel handig voor het geven van 
presentaties en andere doeleinden. Het is een zeer kostbare beamer. Deze is via René geschonken
aan onze vereniging, waarvoor natuurlijk heel hartelijk dank.

In het assortiment van de dranken is een wijziging aangebracht. De Port zit niet meer in het 
assortiment. Deze werd te weinig gedronken waardoor een opengemaakte fles vaak na 14 dagen 
half vol weggegooid moest worden. In overleg met de “vaste gebruikers” is besloten geen Port meer
te verkopen. 

De overgang van het merk Heineken naar Warsteiner is boven verwachting en heel goed 
ontvangen. Het schijnt dat Warsteiner beter “in de smaak” valt dan Heineken. 

René van Donk en Dody Henze

* * * * * * * * * *



NPC VERSLAGEN

L’Esprit 1 -Grand Cru 1, 18 september 2021

Op zaterdag 18 september werd na anderhalf jaar weer competitie gespeeld. In Schiedam tegen 
een oude bekende L’Esprit. 
Een tegenstander waar we normaal gesproken spannende ontmoetingen tegen spelen.
L’Esprit heeft een behoorlijk jonge en sterkte selectie opgebouwd en het zou geen makkie worden.
Na de eerste ronde doubletten achterstand 1-2.
Na de tweede ronde tripletten 2-3 achter. 
In de laatste ronde konden we er helaas geen gelijkspel uitslepen; 3-5 verloren.
Toch waren we tevreden met het resultaat. Joey wil ik speciaal noemen. Hij speelde met name de 
eerste 2 partijen uitstekend!
Ons vertoonde spel biedt perspectief voor onze komende wedstrijd. Middelburg is op 2 oktober 
onze 2e tegenstander, thuis in Leidschendam.

Peter Dijkstra
Grand Cru 1 

* * * * * * * * * *

Francophiles3 – Grand Cru 2, 18 september 2021

Vol goede moed en vertrouwen vertrokken we naar Rotterdam om te spelen tegen Francophiles 3.
Onder het genot van een kopje koffie in een heerlijk najaarszonnetje werd in overleg besloten buiten
te spelen. 
In het welkomstwoord van de scheidsrechter Richard werd aandacht gevraagd voor het markeren 
van het but.

Eerste ronde doubletten
De teams Dody/Elly en Helma/Cors gaan voortvarend van start en nemen een voorsprong. Na een 
paar werprondes staat het 8-2 en 7-1 op de borden. Dan ineens loopt het niet meer en krijgen de 
Francophiles vat op het spel en lopen in. Het team Lien en Theo start moeizaam en loopt 
voortdurend achter de feiten aan. Enkele mènes verder staan de drie teams op achterstand. Het 
team Helma vecht zich terug in de wedstrijd en komt op gelijke hoogte en wint de partij met 13-9. 
De beide andere teams verliezen met 13-7 en 13-8. Stand 2-1.

Tweede ronde tripletten
De beide teams gaan niet vlot van start het loopt stroef. Terwijl het ene triplet al snel op grote 
achterstand staat, strijdt het tweede triplet om de stand gelijk te houden. Het wordt uiteindelijk 6-5, 
maar dan krijgen ze er 5 om de oren en lopen de Francophiles uit naar 11-5. Maar het team herpakt
zich, speelt goed en komt per ronde dichterbij. Het gaat langzaam, puntje voor puntje komen ze 
dichterbij. Van 11-5 naar 11-9 naar 11-11. Bij deze hoopgevende stand wordt het toch nog 13-11 
voor de  Francophiles. Ons andere team heeft het moeilijk en staat op achterstand. Goed geplaatste
ballen werden steevast weggeschoten en na opnieuw goed plaatsen gebeurde hetzelfde. De 
tegenstander was goed op schot. Uiteindelijk resulteerde dat in verlies met 13-5. stand 4-1.

Derde ronde doubletten
Het team Helma/Cors liep al snel tegen een achterstand aan en kreeg geen poot aan de grond en 
werd snel beslist. Verlies met 13-1.
Team Mart/Dody gaat in het begin gelijk op maar komt daarna op achterstand. Door een paar sterke
goede mènes te spelen verkleinen zij de achterstand naar 12-10. Het sterke spel werd echter 
verstoord door het goed schieten van de tegenpartij en werd uiteindelijk verloren met 13-10.
Bij Team Lien/Theo loop het niet goed. Zij komen 9-1 op achterstand. Dan ineens gaat het wel weer 
lopen en komen ze langzaam punt voor punt dichterbij. Zowel aanvallend als verdedigend wordt er 



goed gespeeld. Van 9-1 naar 9-2 en verder 9-6, 9-7 naar 10-9. Bij deze stand neemt de 
tegenstander het punt 11-9. Vervolgens wordt het 11-10 en via een kermisschot van de 
tegenstander 12-10. Dan komt er weer een goede mène en wordt het 12-12. In deze laatste mène 
moet een winnaar komen. Helaas gaat het laatste punt naar de Francophiles 13-12.
Totaal 7-1.

Henk van Schuppen
Grand Cru 2

Noot redactie: Pluim voor deze dag gaat naar Lien, die fantastisch heeft gespeeld. Alles klopte, 
techniek & taktiek, gedrag in het veld en hoe zij de vermoeide Theo kon blijven motiveren. 
Chapeau, goed gedaan!!!.

* * * * * * * * * * 

IN MEMORIAM  Eef Jansen

Wij kregen het bericht dat op 97- jarige leeftijd ons lid Eef Jansen was overleden.
Eef is lid geworden van onze vereniging in augustus 1983, dus echt een lid van het eerste uur.
Iedereen die Eef kende of met hem heeft gespeeld kende hem als een goed gemutst persoon. Wist 
met elke situatie om te gaan of loste conflicten op met een vriendelijk woord en een glimlach. Iedere
dinsdag- en donderdagmiddag was hij te vinden op de “voorste” banen, met zijn boulemaatjes. 

Cees Henze en ondergetekende hebben jarenlang de 
Nationale Competitie (NC) met hem gespeeld. 
Nog maar net lid bij Grand Cru kregen wij het advies van 
Thea Buitenhuis om mee te doen met de NC, zij wees ons 
Eef Jansen aan als mogelijke kandidaat voor ons triplette, 
dat beviel zo goed dat wij ons ook aansloten bij de Winter 
Senioren Competitie en de Winter Club Competitie.
Fanatiek als wij waren en een verlies nauwelijks konden 
accepteren werd door hem altijd weggewimpeld met “wat 
kan ons dat nou schelen meid, volgende keer beter”, of 
“jammer maar wij eten er geen boterham minder om”. 
Kortom het was een waar genoegen om hem in je team te 

hebben. Toen hij de 80-jarige leeftijd bereikte vond hij het welletjes en stopte met wedstrijden 
spelen. Wel kwam hij nog trouw naar de club, want boulen ging wel door. Nadat de club na de 
coronasluitingen weer open ging hebben wij hem niet meer op het Fluitpolderplein gezien. Op onze 
dagelijkse coronawandeling liepen wij nog wel eens langs zijn huis en maakten een praatje met 
hem. Vlak na zijn 97ste verjaardag toen wij nog een keer met hem een praatje hielden, terwijl hij 
bezig was met het onderhoud van zijn tuin, gaf hij aan zeker nog een keer naar de club te komen. 
Het heeft niet meer zo mogen zijn. De begrafenis heeft in stilte plaatsgevonden. Grand Cru heeft 
afscheid genomen van een zeer sympathiek en vriendelijk lid. Vele van ons die hem gekend hebben
zullen het met mij eens zijn.
Dody Henze

* * * * * * * * * *

VOLGENDE  UITGAVE VAN CRU-Ciaal

Kopij inleveren voor: Verschijningsdatum                       
23 oktober 30 oktober           
4 december 11 december    

* * * * * * * * * *



BARDIENSTEN

De lijsten voor Bardiensten zijn te vinden op onze website www.grandcru82.nl
Houdt de data goed in de gaten.

* * * * * * * * * *

WINTERKALENDER 2021-2022 I/O Wedstrijden/toernooien Tijd

Oktober

zaterdag 2 oktober 2021 open NPC 2e dag 11:30/12:00
woensdag 6 oktober 2021 open Midweek 1 10:00/10:30
zondag 10 oktober 2021 intern Clubkampioenschap Doubletten 10:00/10:30
zaterdag 16 oktober 2021 open NPC 3e dag 11:30/12:00
woensdag 20 oktober 2021 open WSC 1e dag 12:30/13:00
zondag 24 oktober 2021 open Wintercompetitie Doubletten 1 10:00/10:30
zaterdag 30 oktober 2021 open NPC 4e dag 11:30/12:00
zondag 31 oktober 2021 intern Clubkampioenschap Tripletten 10:00/10:30

November

woensdag 3 november 2021 open WSC 2e dag 12:30/13:00
zaterdag 6 november 2021 open NPC 5e dag 11:30/12:00
vrijdag 12 november 2021 open Vrijdagavondtoernooi 1 19:00/19:30
woensdag 17 november 2021 open WSC 3e dag 12:30/13:00
zaterdag 20 november 2021 open NPC 6e dag 11:30/12:00
zondag 28 november 2021 open Wintercompetitie Doubletten 2 10:00/10:30

Indien mogelijk wordt 1 januari 2022 weer begonnen met Bal in de Zak.

* * * * * * * * * *

Tot de volgende keer. 
Het is iedereen vrij om stukjes te schrijven voor het Cru-ciaal. Het maakt niet uit waarover. 
Misschien wil je iets kwijt aan andere leden of vind je het gewoon leuk om een boulverhaaltje te 
maken. Boulen uit eigen bundel of gewoon een stukje over een toernooi waar je aan mee hebt 
gedaan. Dit kan je sturen aan info@grandcru82.nl


