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LIDMAATSCHAP

COLOFON

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.

VOORZITTER

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.
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Bij de Voorplaat:
Op ons allereerste toernooi na de Corona perikelen won als
enig Grand Cru team, Jan Verboom met zijn meiden, een prijs.
Dat was een voorplaat waardig.
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BESTUURSMEDEDELINGEN
Cru-ciaal nieuws
Al diverse malen heeft er in het Bouletin en later in het Cru-ciaal Nieuws een oproep gestaan voor
een eindredacteur.
Hier is alle keren geen reactie op gekomen. Het bestuur heeft daarom besloten dat het Cru-ciaal
Nieuws niet meer in die vorm zal verschijnen zoals die het afgelopen jaar is verstuurd, met een
vaste verschijningsdatum.
Als in de toekomst nieuws te melden valt over de vaste rubrieken, zoals bestuursmededelingen en
verslagen van wedstrijden worden deze gepubliceerd met een Cru-ciaal nieuwsbrief, dat dan
regelmatiger verschijnt en daarom ook meer actueel is. Er komt geen vaste verschijningsdatum
meer. Het tijdstip hangt af of er wel of niet iets te melden valt. Dat kan zijn om de 14 dagen, maar is
er niets te melden zal het langer duren.
Uiteraard worden dringende zaken, zoals die noodzakelijk zijn bij de Coronamaatregelen direct aan
de leden met een e-mail meegedeeld, deze komen ook op de website.
Dit is het laatste Cru-ciaal Nieuws dat in deze vorm verschijnt.
Breaking News wordt op de website geplaatst. Raadpleeg de site dus regelmatig.
De bardiensten en de winterkalender zijn ook altijd op de website te vinden.
Binnenkort ontvangen jullie een brief over het tegeltjesbord. Wij en de initiatiefnemers willen het
graag handhaven.
Er wordt een kleine wijziging aangebracht. Ook familieleden en oud-leden kunnen vriend van de
club worden. Alles is te lezen in de brief die eraan komt.
Ook zal deze maand een mail verstuurd worden over de contributie. Het contributiebedrag is op de
algemene vergadering goedgekeurd. Er is dit jaar geen extra verhoging omdat het verhoogde
bedrag van 2019 gehandhaafd is nl. € 125,--.
Het eerste open toernooi, de midweek, is na 1,5 jaar Corona-onthouding weer gehouden. Tevens
zijn er weer interne kampioenschappen Doublette en Triplette gehouden.
De gemeente is begonnen met het onderhoud van het terrein. De wilgen op de laatste banen zijn
rigoureus gesnoeid. Hierdoor zijn de banen weer behoorlijk los gereden en zijn er weer grote
stukken puin naar boven gekomen. De wintermaanden worden gebruikt om hier weer orde op zaken
te stellen.
Op de twee bakken aan de kant van de bestuurskamer en de hal zijn nieuwe grindputten gemaakt.
Dit om te voorkomen dat de banen bij een enkele plensbui onder water staan. De oude grindputten
waren dichtgeslibd. Ook op deze banen zal nog enig herstelwerk worden verricht.
Op de Boulelessen van november zijn 34 aanmeldingen binnen gekomen. Veel enthousiaste
mensen waarvan wij denken dat er wel diverse lid zullen worden.
René van Donk en Dody Henze

**********

NPC VERSLAGEN
Zaterdag 2 oktober de thuisontmoeting tussen Grand Cru 1 en Middelburg 1.
De vorige ontmoeting (3-5 verlies) tegen een sterke tegenstander had ons het gevoel
gegeven dat we best wel een resultaat konden halen tegen Middelburg.
Door diverse oorzaken was het niet mogelijk om met een compleet GC1 aan te treden.
Fijn dat in overleg met Mart, de captain van GC2, Elly Roozenburg wilde invallen. Cees
werd voor de zekerheid wel op het formulier gezet voor het geval dat…
In de eerste ronde was het al gelijk spannend. Jeanette en Peter verloren met 8-13.
Henny en Jacques maakten gehakt van de tegenstander... 13-0 (tussenstand 1-1) Joey
en Elly hadden een moeilijke partij. Voor Elly was het niveau echt even wennen, maar
samen met Joey bleef het spannend en vochten zij voor de winst.. Zij wisten een 13-11
overwinning uit het vuur te slepen na een hele lange partij. Na de 1e ronde een fijne 2-1
voorsprong!!
In de tweede ronde, de triplette wedstrijden, wist het team van Henny, Elly en Jacques
geen potten te breken. Zij verloren (tussenstand 2-2). Jeanette, Joey en Peter bleven
als team ongeslagen in de
NPC en wonnen met
duidelijke cijfers... 13-6. De
tussenstand werd zo 3-2 voor
GC1.
De derde ronde met weer
drie doubletten moest
minimaal 2 winstpartijen
opleveren voor de dagwinst.
Het was even zoeken naar
een goede opstelling. Cees
die eigenlijk als reserve
stond, was bereid om toch te
spelen en werd gekoppeld
aan Joey. Het sterke team uit
de eerste ronde Henny en
Jacques samen en als
gemengd team Jeanette en
Het winnende team van Grand Cru 1
Peter.
Henny en Jacques waren even de magie kwijt uit de eerste ronde en verloren helaas.
Cees en Joey speelden een sterke partij. Goed plaatswerk van Cees en Joey stond
lekker te tireren. In de beslissende mêne kon Joey met een mooi schot op de but de
winst binnenhalen met 13-7 (tussenstand 4-3) Het eerste wedstrijdpunt was binnen.
Jeanette en Peter wisten de opdracht…. winnen! Na 8-8 werd het 10-12…. De laatste
mêne werd drie keer subliem geplaatst door Jeanette en er moest drie keer worden
geschoten. Bij het laatste schot verplaatste het butje waardoor wij op 2 punten kwamen.
Middelburg kwam er niet meer bij en Peter mocht het laatste puntje bijplaatsen… dat
lukte! Een 13-12 overwinning betekende een dagwinst met 5-3. Een overwinning om
trots op te zijn.
Elly bedankt voor het invallen en complimenten voor Cees die een mentale drempel
overstapte en samen met Joey een winstpartij toevoegde. Voor Henny was het de
eerste keer in GC1 en dan de eerste partij winnen met 13-0 was geweldig.
Op naar de volgende wedstrijd; thuis tegen Petangeske op 16 oktober.
Jeanette en Peter

16 oktober: Grand Cru 1 – Petangeske 2
Het is een rustige herfstdag in oktober als we om half twaalf verzamelen op de club om deze
derde wedstrijd van de NPC te spelen.
Na een uitgebreide warming-up, waarin we constateren dat het best prettig is dat het
speelveld verruimd is t.o.v. de vorige keer, beginnen we vol goede moed aan de eerste
doubletten wedstrijden.
Peter en Joey hebben geen problemen met hun tegenstanders en winnen de partij met 13-1.
Chris en Henny zijn in het begin een beetje zoekende, komen op achterstand, maar
herpakken zich en winnen met 13-4. Jaap Jan en Jaques maken er een marathon van bijna
twee uur van, komen op achterstand, halen puntje voor puntje in, maar verliezen uiteindelijk
met een klein verschil doordat de tegenstander werkelijk zo goed als alles raak schiet.
Na de lunch spelen we in twee tripletten verder. Chris, Rob en Henny doen hun uiterste best
om een positief resultaat te bewerkstelligen, maar geven toch de winst uiteindelijk aan
Petangeske, 10-13. Jaap Jan, Peter en Joey vechten ook voor de winst, maar ook hun
inspanningen worden niet beloond en een positief eindresultaat gaat naar de tegenstander.
Als we aan de laatste doubletten partijen beginnen is het inmiddels al bijna half vijf. De
einduitslag is nog alles behalve bekend, maar bij aanvang staat Petangeske met 2-3 voor.
Chris en Rob spelen tegen het team met de beste tireur van onze tegenstander. Hij heeft
echter al zijn kruit verschoten. Rob staat goed te plaatsen en Chris schiet bijna alles raak. Ze
winnen met 13-1. Joey en Henny hebben een zwakke start. Na een wissel van posities lijkt het
even iets beter te gaan, maar dit wordt helaas niet voortgezet, waardoor de winst aan hun
neus voorbij gaat. Gelukkig zijn Jaap Jan en Jaques in vorm! Ze winnen ruim met 13-4 en zo
wordt deze middag afgesloten met een gelijk spel, wat redelijk weergeeft hoe de
verhoudingen waren.
Nicolette en Tanja, die ons al vanaf 11.00 uur voorzien van hapjes en drankjes, staan tegen
zessen nog steeds voor ons klaar om een bitterballetje te bakken en een borreltje in te
schenken. Dit wordt erg gewaardeerd!
Peter Dijkstra
**********
30 oktober Folatre 2 – Grand Cru 1
Zaterdag 30 oktober stond de ontmoeting tegen het laag geplaatste Folatre op het
programma. Nadat wij allemaal door de QR controle kwamen konden wij met een goed
gevoel de strijd aangaan.
Chris en Rob lieten er geen gras over groeien en pakten meteen flink uit 13-0.
Jeannette en Peter hadden het in het begin wat moeilijker, maar konden daarna toch nog vrij
gemakkelijk de 2de overwinning bijschrijven 13-8. Cees en Joey gingen na een lange
wisselende partij naar een 13-9 overwinning.
Een goede opsteker 3-0
Het triplette Jeannette-Peter-Joey speelden een zeer goede wedstrijd en pakte de winst met
13-4.
Chris-Cees-Rob hadden het eveneens niet moeilijk, er werd goed geplaatst en geschoten
13-5.
Met een tussenstand van 5-0 leek het een hele grote overwinning te worden.
Peter stelde voor om in de derde ronde met dezelfde teams als in de eerste ronde te spelen.
Dat dit geen garantie is voor een overwinning bleek al vrij snel bij Chris en Rob. Het was
duidelijk over en met 9-13 verlieten zij de baan.

De partij van Peter en Jeannette ging lange tijd gelijk op. Bij een stand van 8-9 werden er 2
ballen van Folatre opgespeeld 8-11. Jeannette en Peter kwamen nog wel terug maar
moesten toch de winst aan Folatre laten 12-13.
Joey en Cees waren als laatste nog aan het spelen en ook hier maakte Folatre erg moeilijk
voor het team. Na een paar mènes stond het al 4-11. Joey en Cees dreigden ook hun partij
te verliezen.
Op het moment dat Joey opperde dat winnen met 6-2 leuker is dan winnen met 5-3 werd er
van positie geruild. Cees werd tireur en Joey de pointeur. Het hielp, Joey’s goed geplaatste
boules werden niet weggeschoten en de goed geplaatste boules van de tegenstander
werden feilloos weggeschoten door Cees. Resultaat: een mène met 4 punten 8-11. Folatre
pakte vervolgens een lucky punt 8-12. Grand Cru ging naar 10-12. Nadat de but in de
volgende mène op 11 meter lag, kwam Folatre er niet meer bij en met 3 goed geplaatste
boules werd de partij omgezet in een overwinning met 13-12.
Joey had zijn zin! 6-2.

**********
2 oktober Grand Cru 2 – Middelburg 3
Op 2 oktober kwam Middelburg 3 op bezoek om in het kader van de Nationale Petanque
Competitie (NPC) te spelen tegen Grand Cru 2.
Vooraf aan de wedstrijd gaf de teamleider Mart Roozenburg aan dat het sterk team betrof,
maar dat we zeker zouden winnen. Het deed het team goed dat ook Leen Roos aanwezig
was en een paar partijen zou spelen.
Na de koffie en het welkomst woord van Dody kreeg scheidsrechter Mart Roozenburg het
woord en vroeg de spelers , de but te markeren, met cirkel te spelen en dat alle lijnen
uitlijnen waren.
Eerste ronde; doubletten
De drie doubletten starten goed en beginnen met voorsprong.
Helma en Leen komen op 3 – 0 en bouwen de voorspong verder uit naar 6 – 0.
Middelburg doet nu wat terug en scoort 3 punten. Maar ons teamlaat het er niet bij zitten en
loopt verder uit naar 9 – 3. Dan volgt er een mindere mêne en komt de tegenstander
dichterbij 9 – 7. Verder laat ons team het niet komen, zij stomen door naar 10 - 8 en maken
het uit met 13 – 8.
Prima gespeeld.
Cors en Herman nemen snel een voorsprong 3 – 0 en stomen daarna door naar 7 – 0.
De tegenstander doet iets terug en scoort 2 punten 7 – 2. Beiden spelen rustig door en
komen op 12 – 6. Bij deze stand gaat het even minder en komt de tegenstander terug tot 1210. Verder laten zij het niet komen en maken het keurig af, 13 – 10.
Ok prima gedaan.
Lien en Theo lopen vlot uit naar een 3 – 1 voorsprong. Maar dan slaat de tegenstander toe
en scoort 4 punten 3 – 5. Daarna gaat de partij puntje voor puntje naar een grotere
achterstand. Ondanks het goede plaatsen en schieten slaagt ons team er niet in de
tegenstander te achterhalen. Uiteindelijk moeten zij het hoofd buigen en verliezen met 6 –
13.
Toch goed gespeeld maar de tegenstander was te sterk.
Stand 2 – 1.
Tweede ronde; tripletten.
Zowel het team van Helma, Cors en Herman als het team van Lien, Dody en Theo
beginnnen goed en winnen de eerste mêne. Beiden slagen er niet in deze voorsprong verder
uit te bouwen. Middelburg vecht terug. Na enkele mênes komen beide teams op achterstand
en lopen dan achter de feiten aan.

De scheidsrechter moet er regelmatig aan te pas komen om de liggende bal aan te wijzen,
wat aangeeft dat er volop strijd en spanning voelbaar was. Dan loopt het in eens in beide
teams niet meer en de tegenstanders lopen uit naar 4 – 11 en 3 – 11.
Terwijl het ene triplette nog terugkomt tot 9 – 11 en uiteindelijk verliest met 9 – 13, verliest
het ander triplette, waar niets meer lukt met 3 – 13.
Tussenstand 2 – 3.
Derde ronde; doubletten
Cors en Herman spelen goed en lopen al snel uit naar 6 – 2. Dan scoort de tegenpartij 2
punten en komt op 6 – 4. Maar daarna bouwt ons team de voorsprong verder uit via 8 – 5
naar 11 – 5. Het team van Middelburg heeft in deze partij wel wat kansjes gehad maar kon
deze niet benutten. Tenslotte haalden Herman en Cors de winst binnen met 13 – 5. Goed
gedaan, totaalstand nu 3 – 3.
Lien en Theo starten voortvarend en trekken de wedstrijd naar zich toe en lopen via
1 – 0, 1 – 1, geleidelijk uit naar
11 – 1. Spelen beiden erg goed
en overleggen overwegen en
gaan dan pas naar de cirkel om
te spelen. Toch spelen zij een
mindere mêne waardoor de
tegenstander 5 punten haalt
stand; 11 – 6.
Daarna maakt ons team het echt
uit via 12 – 9 en tenslotte 13 – 9.
Pluim voor beiden goed gedaan.
Totaal stand 4 – 3.
Het komt nu aan op de laatste
partij.
Helma en Leen starten goed,
spelen aanvallend en lopen snel
uit van 2 – 0 via 4 – 1 naar 9 – 2
en 11 - 2. Dan volgt er
Het winnende team van Grand Cru 2
plotseling een slechte mêne van
ons team en scoort de tegenstander 6 punten 11 – 8. Door secuur spel en goed plaatsen en
schieten halen zij de netjes de overwinning binnen met 13 – 9.
Mooie prestatie en een goede partij van beiden.
Eindstand 5 – 3.
Het team heeft een goede prestatie neergezet door met 5 – 3 te winnen en de onverdiende
nederlaag bij Francophilles recht te zetten. Dit team heeft de potentie om het andere teams
lastig te maken en te verslaan. Vanaf de zijlijn hebben we gezien dat de teams de goede
wedstrijdmentaliteit hebben en bijna altijd na overleg een goede beslissing nemen over het
plaatsen of schieten.
Kortom een goede teamprestatie.
Henk van Schuppen

**********

16 oktober Grand Cru 2 - Nederlek 4
Zaterdag 16 oktober speelde ons team in de NPC competitie tegen Nederlek 4.
Na een welkomstwoord voor de bezoekers door het aanwezige bestuurslid nam de
scheidsrechter Rob Hulst het woord en vroeg de spelers aandacht te hebben voor de
veranderde spelregels, oa. het markeren van het butje, ook als het tijdens het spelen
verplaatst wordt.

Eerste ronde doubletten.
Het team van Helma en Dody kwam met 1-0 voor maar Nederlek deed wat terug en liep uit
naar 1-6. Ons team zette een tandje bij en maakte 2 punten, 3-6. Daarop volgde weer een
sterke méne en scoorden opnieuw 3 punten, stand 6-6. In deze fase werd goed gespeeld,
de tireur van Nederlek werd steeds aan het werk gezet, waardoor Nederlek kans zag punten
te maken en naar 6-12 uit te lopen.
Ons team herpakte zich en scoorde in de volgende mène vijf punten, 11-12.
hierna ging de partij met 11-13 verloren na het verplaatsen van het butje, waar ons team op
punt lag en er een niet te missen ruimte ontstond. Een erg ongelukkig verlies, 11-13.
Het team van Lien en Theo kwam ook met 1-0 voor en daarna met 1-2 achter. Vervolgens
speelden zij een goede mène en scoorden 3 punten, 4-2. Hierna ging het minder en sloeg
de pech toe. Bij het raak schieten van de boule ging het butje een rol spelen en werd
geregeld verplaatst waardoor Nederlek kon uitlopen naar 4-9. Daarna werd het nog 5-9 en
liep Nederlek door naar 5-11. In de laatste mène werd opnieuw het butje tijdens het schieten
verplaatst en kon Nederlek de partij uitmaken, 5-13.
Bij het team van Herman en Elly loopt het aanvankelijk slecht, zij komen achter met 0-2
waarna Nederlek uitloopt naar 0-6. Daarna herpakken zij zich en scoren 2 punten waarna de
tegenstanders vervolgens uitlopen naar 2-8. Het gaat moeizaam maar ons team vecht zich
terug en gaat puntje voor puntje naar 4-8. Nederlek loopt naar 4-9.
Maar ons team strijdt speelt secuur en scoort 3 punten 7-9. Dit was wat zij nodig hadden,
het zelfvertrouwen is terug en weer scoren zij een punt 8-9. In het vervolg spelen zij een
sterke mène en scoren 4 punten 12-9 en maken het daarna netjes af 13-9.
Goed gespeeld met de juiste wedstrijdmentaliteit.
Tweede ronde tripletten
Het team Lien, Dody en Helma beginnen goed en scoren 4 punten. Nederlek komt terug via
4-1 en na nog een goede mène naar 4-4. Ons team plaatst en schiet goed en loopt uit naar
7-4. Zij blijven goed spelen en lopen door naar 9-4. Dan doet Nederlek iets terug en er komt
9-6 op het scorebord. Ons team gaat toch rustig verder en komt op 10-6. Vervolgens wordt
de partij netjes uitgemaakt 13-6.
Goed gespeeld, mooie samenhang in het team, er werd goed gecommuniceerd wat
resulteerde in een winstpartij.
Bij het team Elly, Cors en Herman loopt het niet en zij komen snel met 0-4 achter. Zij doen
wel iets terug en komen op 1-4. Hierna scoort Nederlek weer dankzij het mee schieten van
het butje door onze tireur. Dit gebeurde in deze wedstrijd meerdere keren en telkens in het
voordeel van de tegenstander. Na enkele mènes staat er 4-8 op het scorebord. Ons team
doet wat terug en scoort achtereenvolgens 3 punten en 1 punt
Stand 8-8. Vervolgens komt de tegenstander op 8-9 en maakt het in de volgende mène uit
en scoort 4 punten, 8-13.
Jammer ook deze partij werd door het ongelukkig meerdere keren verplaatsen van het butje
verloren.
Derde ronde doubletten
Het team Herman en Cors starten goed en lopen uit naar 4-0. Er wordt goed geplaatst en
geschoten. Nederlek komt iets terug waarna 5-2 op het scorebord staat. Ons team speelt in
deze fase erg sterk en loopt verder door naar 11-2. Nederlek scoort nog één keer en komt
op 11-3. Maar hierna maken Cors en Hermanhet keurig af 13-3.
Mooie regelmatige overwinning.
Het team Elly en Helma komen met 0-1 achter en herpakken zich en lopen via 1-1- en
vervolgens 2-1 uit naar 5-1. Zij overleggen goed en lopen verder uit naar 7-1. Nederlek komt
iets terug naar 7-3. Maar ons team gaat gewoon door en komt op 10-4.

Dan spelen zij een mindere mène waardoor Nederlek 4 punten scoort, stand 10-8.
Nederlek slaagt erin om verder in het spel terug te komen tot de stand 11-10. Ons team
scoort daarna een punt en komt op 12-10. Hierop volgt een spannende laatste mène waar
Nederlak 3 punten weet te scoren 12-13.
Helaas een ongelukkig verlies ondanks het goede spel in het eerste en tweede deel van de
wedstrijd.
Het team Theo en Mart gaat goed van start komt op 3-0. Nederlek doet iets terug en komt 32 op 3-4. In het vervolg loopt ons team uit naar 7-5 waarna Nederlek 2 punten weet te
scoren 7-7. Hierna loopt het bij ons team niet meer en neemt Nederlek het initiatief en wordt
het 7-9. Hierna maken zij de partij uit 7-13.
Totaal uitslag 3-5.
Dit is een ongelukkig verloren wedstrijd. Kijkend naar het partijverloop dan zou een 4-4
uitslag beter tot zijn recht komen. In deze wedstrijd had Nederlek het meeste baat bij de
factor geluk, daarom zou 4-4 een terechte uitslag zijn.
Henk van Schuppen
**********
30 oktober Folâtre 4 -Grand Cru 2
Op deze regenachtige dag naar Pijnacker, daar waren we ruim op tijd om een aangeboden
kopje koffie/thee te drinken en de opstelling te bespreken, dan met z’n allen lekker in de hal
ingooien en de banen verkennen.
Om 12:00 uur werden we welkom geheten door de voorzitter en kon de echte strijd beginnen.
Eerste ronde: Henk na een lang herstel eindelijk weer spelen samen met Theo, loopt moeizaam, de tegenstander is duidelijk sterker, ze komen met 8-2 achter en er is geen houden
aan 11-2 en 13-2 helaas, het lag niet aan een zwak spel, het was de schuld van de tegenstander, die was te sterk.
Elly en Herman moesten er even inkomen maar lopen dan uit naar 2-7 (voor) het gaat
steeds beter, van 2-10 naar 4-11 6-12 en YES 6-13 gewonnen!
Helma en Dody, de wedstrijd gaat gelijk op naar 4-4 komen dan geleidelijk achter met 8-5
naar 11-6 verloren met 13-6. De tussenstand 2-1
Tweede ronde: Helma-Theo-Henk gaat eigenlijk gelijk mis 2-0 4-0 4-1 6-1 10-1 uiteindelijk
13-3 tegenstander plaatste goed en schoten van het trio alles weg. Dody-Elly-Mart, een gelijk opgaande partij, komen eerst met 1-0 achter maar dan gaat het lekker lopen, komen met
1-5 voor het wordt dan 5-5 na goed onderling overleg en ontspannen spelen gaan we door
naar 8-12 naar 11-12 de laatste mène is heel spannend, om en om op punt, een prachtige
laatste bal van Elly maakt het winnende punt 11-13. Tussenstand na twee ronden 3-2
In de pauze met goed onderling overleg de drie teams samengesteld voor de derde ronde
om er nog zoveel mogelijk uit te halen 3 partijen winnen is 3-5 winnen 2 partijen gelijk spel
dus goed gemotiveerd weer naar de hal.
Derde ronde: Elly en Herman hebben een gelijk opgaande partij, komen 9-8 achter maar dan
vinden ze het genoeg en stomen via 10-11 naar 10-13 Yes die is binnen. Theo en Henk zitten beter in de wedstrijd dan de eerste ronde maar komen toch met 9-7 achter, dan ineens
12-7 en 13-7 helaas verloren. De laatste partij Dody-Helma, met een leuke partij om naar te
kijken komen ze met 5-8 voor, het loopt naar 9-11 het werd echt heel spannend want zonder

dat zij de andere uitslagen wisten was het gelijk spel of verlies met 5-3. Ze bleven heel geconcentreerd spelen en pakte de winst 9-13 met applaus van de bank.
Na afloop met elkaar nog een drankje en toch met een tevreden gevoel naar huis met een
gelijk spel van 4-4
Mart Roozenburg
**********
6 november Grand Cu 2 tegen L’Esprit 3
Eerste ronde: Dody/Elly tegenstander schiet beter daardoor komen we 0-4 achter, er wordt
goed geplaatst maar Esprit schiet veel weg, toch wordt het 4-4 en het gaat beter lopen. Van
4-5 naar 8-5, 8-7, 8-8, 10-8 wordt het zelfs 10-10 maar dan ineens 10-13 jammer want er isgoed gespeeld.
Cors/Herman beginnen rustig en geconcentreerd te spelen van 1-0 naar 5-1, pech na goed
plaatsen wordt de but geschoten en krijgt de tegenstander 5 punten dus nu 5-6, via 6-9 naar
6-10 Cors/Herman nemen het heft in handen het wordt 8-10,12-10 zij maken het af met 1310 prima partij.
Lien/Henk beginnen met een achterstand 0-1 gaan naar 2-1 lopen door naar 5-1 en 7-1 ook
nog 8-1 dan komt de tegenstander op stoom wordt en lopen van 8-3 uit naar 8-9 via een
mooie mène naar een voorsprong 12-11 en jammer-jammer-jammer 12-13 dus toch nog verloren. Tussenstand 1-2
Tweede ronde: de mannen, Herman/Henk/Cors gaan van 3-0 gestaag door via 7-3 naar 113 de tegenstander is wakker geschrokken en komt in 4 mène’s terug tot 11-8, dan vinden
onze mannen het genoeg en maken er 13-8 van. Lekkere partij.
De vrouwen, Helma/Elly/Dody daar loopt het minder goed, eerste mène 0-4 dan 0-8, 0-10
komen nog even terug tot 2-10 het wordt een korte partij want dan 2-13 helaas deze partij is
het niet gelukt. Tussenstand 2-3
Derde ronde: Lien/Henk krijgen het team met een dame/meisje 13 jaar die alle twee de eerdere wedstrijden matig speelde en veel mis schoot. Maar ineens ging alles lukken bij haar,
goed plaatsen alles raak schieten op elke afstand, staal op staal, het was een lust op naar te
kijken maar NIET als tegenstander, na de 7e mène stond er 3-10 en na de 8e 3-13 patsboem afgelopen.
Herman/Cors konden het succes van de eerste partij niet herhalen, ze komen van 2-6 nog
naar 6-6 maar dan 6-9, 6-10 en 6-13, jammer.
Elly/Helma staan na de 3e mène op 5-0 toende tegenstander ineens 5 punten haalde, dus 55 dan 5-7 en 5-9 naar een voorsprong van 10-9. Helaas kunnen ze het niet tot een goed
einde brengen, eindstand 10-13 goed gespeeld met op het laatst wat pech.
Eindstand met een verloren 2-6 competitiedag.
We wisten van te voren dat het een hele sterke tegenstander was die eigenlijk niet in de 6e
divisie hoort, we hebben geprobeerd het verlies zo klein mogelijk te houden en hebben er
alles aan gedaan om dat te realiseren.

Ik ben trots op ons team.
Mart Roozenburg
**********

Zaterdag 30 oktober Grand Cru 3 tegen De Goede Worp 3
Om 11.30 zijn de 6 spelers van het derde team aanwezig en staan te popelen Om te spelen
met een beter resultaat dan in de eerste NPC wedstrijd.
De ploeg bestaat uit Ben en Els; Tanja; Bianca; Nel en Ed als teamcaptain.
De 1e Doubletten van
Ben en Els hebben een slechte start en komen op 0-5 achterstand te staan. Daarna
herpakken zij zich door 3 punten te scoren zodat nu de stand 3-5 is. Na 3-6 achterstand
weten zij de stand gelijk maken door 6-6 op het scorebord te noteren. Ben en Els zijn goed
aan het spelen en komen voor met 9-6. Met gemak winnen zij deze partij met 13-6. Goed
gespeeld!
Ook Ed en Nel gaan als een speer na een 0-3 achter weten zij algauw positief te scoren
naar 5-4 en 8-4. Het is leuk om blije gezichten te zien.
DGW geeft het niet op en maakt 2 punten 8-6. Maar Ed en Nel hebben de smaak te pakken
en winnen overtuigend met 13-8 Bravo.
Tanja en Bianca Na de1e mène komen zij met 0-4 achter te staan maar weten deze om te
buigen naar voorsprong 5-4. De zussen spelen overtuigend naar 7-4. Toch gaat DGW
punten maken en het wordt 7-6.
Dan volgt er een zwak moment, omdat zij geen goede verdedigende bal weten te plaatsen,
besluit Bianca hun laatste bal te gaan tireren, en helaas mislukt deze pfffff. DGW maakt van
deze gelegenheid door 6 punten te maken en de stand in hun voordeel om te buigen door 712 te noteren. Maar ondanks deze tegenvallende achterstand komen zij terug door weer
goede ballen te plaatsen en na 9-12 maken zij 12-12 gelijk. Pluim voor deze goede instelling.
Jammer genoeg wordt de partij toch nog verloren, doordat DGW een goede bal plaatst op de
but, waardoor de Grand Cru dames net verliezen met 12-13.
Wel een hele spannende partij ook voor de toeschouwers.
Triplette
Ben, Els en Tanja
De eerste ballen komen niet aan waardoor zij al snel aanlopen tegen een achterstand van 03. Grand Cru geeft antwoord hierop en na 2-3 wordt het toch 3-3.
DGW is toch sterker en gaat door met scoren 3-4 en vrij snel naar 11-4. Al sprokkelend
wordt het 13-5. Jammer Ben, Els en Tanja verliezen deze partij met 13-6 maar wel met een
ervaring rijker.
Bianca, Nel en Ed
Verloopt goed door mooi geplaatste ballen van Nel komen zij op voorsprong 2-0.
Het wordt snel 5-1 door perfecte tireer ballen van Ed. Dit team is op dreef en weet de stand
naar 8-2 te noteren. DGW komt terug naar 9-6 en dendert door 9-10 en 10-11.
Door goed spel van het team komen zij toch nog op voorsprong 12-10. Na 12-11 wordt deze
zeer spannende partij afgesloten met winst.
Zodat Grand Cru met 13-12 winnen! Hoera goed gespeeld.
De tweede doubletten partij
De partij van Ben en Els verloop dramatisch. Na 0-2 achter verliezen zij met 0-13.
Met betrokken gezichten gaan zij samen even in de kantine.
Ed en Nel staan goed te spelen, na 3-0 voor, weet DGW toch de stand op 5-6 te tillen
De geplaatste boules van DGW zijn goed waardoor het 6-8 wordt. Ed en Nel geven goed
tegengas en kunnen de stand naar 9-10 te tillen. Ondanks de achterstand scoort dit team
een gelijke stand 10-10. Door goed plaatsen en tireren van Grand Cru komen zij op een
voorsprong van 11-10. O Jee toch weer gelijk 11-11 nu is het alles of niets!!
Ondanks dat goede spel verliezen Ed en Nel met 11-13 Jammer
Zij verdienen een compliment voor deze goed gepeelde partij!!.
Tanja en Bianca spelen een goede partij met veel goed geplaatste ballen van Tanja en
Bianca laat zien dat zij kan tireren. Na 2-1 voorsprong brengen zij de stand op 5-4 maar dan
tekent DGW punten aan, 5-6. De dames brengen de stand op 6-6. Het is wisselen met de
scoren 6-8, daarna weer 8-8. Nu door een goed schot van Bianca staan wij weer op 10-8

Toch heeft DGW nog wat in petto 10-11. In de laatste mene is het erop of eronder DGW
plaats net iets beter bij de but. Met de stand van 12-13 verliezen Bianca en Tanja deze partij
Heel jammer, met op geheven hoofd, maar toch verdrietig gaan zij naar de kantine.
Toeschouwer Hieke Brouwer
**********

INTERN DOUBLETTENKAMPIOENSCHAP 2021
Op zondag 10 oktober werd voor het Intern Doublettenkampioenschap 2021 gespeeld. Voor
dit toernooi hadden zich 16 teams ingeschreven, een perfect aantal om een mooi wedstrijdsysteem voor te maken. De wedstrijdleiding kwam aldus voorbereid naar het Fluitpolderplein
en hoorde daar dat een team zich had afgemeld wegens een medische reden. Daarom
moest het systeem snel worden aangepast door een vrijloting op te nemen. Dat maakt een
systeem altijd wat minder fraai, maar er kan mee gespeeld worden.
Na de opening door de vicevoorzitter werd het wedstrijdsysteem uitgelegd. Na twee voorrondes (waarvoor de teams zelf hadden geloot) werd er op basis van het aantal gewonnen wedstrijden en het saldo een ranglijst opgesteld. De bovenste acht teams gingen naar de Apoule en de acht onderste teams naar de B-poule. In beide poules werd een kwart, halve en
hele finale gespeeld, waarbij in de B-poule één team in de kwart finale een vrijloting kreeg
(en dus “won” met 13-6). De verliezende teams waren verder uitgeschakeld.
Vanwege het mooie weer besloten alle teams de partijen buiten te spelen. Een goede beslissing, want het zonnetje bleef bijna het hele toernooi schijnen.
Bij de start bleek één speler niet aanwezig. Gelukkig hoefde het reglement over te laat komen niet ingezet te worden, de speler arriveerde nog net op tijd.
Na de voorrondes zagen de poules er als volgt uit:

Alle teams gingen goedgemutst “aan de gooi”. Er werden heel veel punten gescoord.
A-Poule
In de kwart finale hadden Bert en Tonny pech: Zij verloren van René en Dody en keken tegen de billen van Fanny aan (13-0). Hetzelfde overkwam René en Dody in de halve finale
waarin zij van Cees en Peter verloren met 13-0. Een koekje van eigen deeg, dus.
Jaap Jan en Jacques verloren in de kwart finale van Herman en Raymond. Cees en Peter wonnen van Jaap en Emiel en Rob en Chris wonnen van Nico en John.
De halve finale tussen Herman en Raymond tegen Rob en Chris was
zeer spannend. Na 5 kwartier stond het 10-10, maar door een voortreffelijke tireerbal van Herman stond het scorebord ineens op 13-10 voor Herman en Raymond. Op naar de finale tegen Cees en Peter. Hier zat het
Herman en Raymond niet mee en zij verloren met 1-13. De winnaars in
de A-poule en clubkampioen 2021 werden dus Cees en Peter. Voor
hen de “eeuwige roem” met vermelding op de “kampioenspaal” in de kantine.

B-poule
Ook deze poule begon zeer ontspannen. Verrassende resultaten waren er ook. Leen en
Cors, toch twee “oude rotten in het vak” werden in de kwart finale uitgeschakeld door Els en
Ben die naar de halve finale gingen. Koos en Carla wonnen van Thera en Loes en gingen
dus ook naar de volgende finale. Bert en René verloren heel verrassend van Gery en Ed
(hun eerste toernooi en Ed nog geen jaar lid!) met 6-13. In de kwart finale hadden Kees en
Theo een vrijloting. De tweelingbroertjes konden dus rustig zittend op een bankje een 13-6
overwinning binnenhalen. Het deed ons denken aan een ander duo.

(Grapje, jongens!)

Zij gingen dus naar de halve finale waar zij wonnen (natuurlijk heerlijk uitgerust) van Els en
Ben. Koos en Carla speelden tegen het “running up team” Gery en Ed, die een goede start
maakten, maar het toch moesten afleggen tegen Koos en Carla (13-6).

Cees Henze en Peter Dijkstra winnaars Apoule

Carla Sinius en Koos Toet winnaars B-poule

De finale ging tussen Koos en Carla en
Kees en Theo. Deze partij verliep heel spannend. Vier “oude rotten” tegen elkaar. Koos luisterde echter zo goed naar de aanwijzingen van Carla, dat zij de finale wonnen met 13-10.
Dus Koos en Carla winnaars in de B-poule.

Het was een geslaagd toernooi, dat ontspannen gespeeld werd onder een heerlijk zonnetje.
Gelukkig bleven er nog een aantal toernooispelers kijken naar de finales en de prijsuitreiking. Het is toch altijd veel leuker als er hierbij nog publiek aanwezig is. Misschien moeten
we er een goede gewoonte van maken, dat niet iedereen die uitgeschakeld is meteen naar
huis gaat. Tijdens de prijsuitreiking ontvingen de finalisten van de B- en de A-poule hun
(geld)prijzen. Natuurlijk werden ook de scheidsrechter (Mart Roozenburg) en de barbezetting
(Helma Vissers en Mart Roozenburg) bedankt voor hun inzet. Daarna kon iedereen met een
goed gevoel huiswaarts keren.
Als de toernooispelers van dit jaar allemaal proberen om voor het volgend jaar leden te enthousiasmeren mee te doen, dan kan het niet anders, of we kunnen in 2022 een groter toernooi organiseren.
Ria en Theo Proost (wedstrijdleiding)

Een spannende strijd tussen Loes/Thera tegen Koos/Carla onder het toeziend oog van Truus.

INTERN TRIPLETTENKAMPIOENSCHAP 2021
Voor het clubkampioenschap tripletten 2021 op 31 oktober hadden zich 9 teams ingeschreven. Bijzonder weinig om van een clubtoernooi, laat staan een clubkampioenschap te kunnen spreken. Maar de wedstrijdleiding had op basis van dit geringe aantal toch een wedstrijdsysteem opgezet. Bij het begin van het toernooi schoot de wedstrijdleiding even in de
stress, want twee teams misten nog een speler. Gelukkig kon er één telefonisch worden bereikt: Hij dacht dat het toernooi om 11 uur begon i.p.v. 10:30 uur. Gelukkig arriveerde hij nog

net op tijd. De ander beantwoordde zijn telefoon niet. Het toernooi moest echter van start en
dus besloot de wedstrijdleiding in overleg met de scheidsrechter het betreffende team te laten starten met een haastig opgetrommelde vervanger (met grote dank aan Ed Delnaaij!).
Later bleek dat de deelnemer het toernooi compleet vergeten was en dat hij ook niet meer
kon komen.
Ook meldde zich kort voor aanvang een team dat niet op de inschrijflijst stond. Dit team was
in de veronderstelling zich voor het toernooi te hebben opgegeven, wat echter niet het geval
was. Jammer genoeg was het op zo’n korte termijn niet mogelijk het wedstrijdsysteem zodanig aan te passen dat dit team toch nog mee zou kunnen spelen. Wrang voor alle betreffenden.
Vanwege het oneven aantal teams werd er in de voorrondes met een vrijloting gespeeld. Na
de voorrondes werd er op basis van het aantal gewonnen wedstrijden en het eindsaldo een
lijst opgesteld, waarna de finales konden beginnen. Maar met 9 teams kan geen schema
met kwart, halve en hele finales wonden gemaakt, dus moest er tussen de twee onderste
teams van de lijst eerst een zg. cadrage-wedstrijd worden gespeeld. Cadrage betekent het
terugbrengen van het aantal teams tot een macht van twee, in dit geval 8 teams.
Toen de cadrage achter de rug was begonnen de kwartfinales, gevolgd door de halve finales.
Uiteindelijk kon de finale gespeeld worden door de volgende teams:
Carla Sinius, Truus van der Zalm en Koos Toet
tegen
Jaap Jan de Vries, Jeanette Klaar en Jacques van der Meer.
Na een bijzonder spannend begin, waarbij beide teams puntje voor puntje veroverden, tireerde Jacques bij een stand van 7 – 8 de but uit en omdat de tegenstanders geen boules
meer te spelen hadden, kregen zij 4 punten tegen en stond de stand ineens op 11 – 8. Het
werd nog even 11 – 9 en toen gooide Carla de but in een hele andere richting en ook op
grote afstand. Hier had Truus problemen mee en het andere team profiteerde hiervan.
De strijd werd gewonnen door de 3J’s (!) met 13 – 9.
Clubkampioen Tripletten 2021:
Jaap Jan de Vries, Jeanette Klaar en Jacques van der Meer
Het was een enerverend kampioenschap met heel veel voetfouten, weinig werk voor de
scheidsrechter en al met al tevreden wedstrijdleiders.
Na de prijsuitreiking, waarbij de beide finalisten een geldprijsje in ontvangst mochten nemen
en uiteraard de winnaars een plekje op de “kampioenspaal” in het vooruitzicht kregen gesteld, konden we op naar 2022 met hopelijk veel meer teams.
Misschien een suggestie: Speel je in de WSC, schrijf je dan eens in voor dit tripletten toernooi. Ook dit jaar stond er heel verrassend een “underdog” (laatste bij de voorrondes) in de
finale!
Tot slot werden natuurlijk, zoals het hoort, wedstrijdleider, scheidsrechter (Mart) en barbezetting (Helma en Mart) bedankt en konden de laatste paar aanwezigen naar huis.
Ria en Theo Proost (wedstrijdleiding)
Redactie:
Van dit kampioenschap zijn enkel foto’s genomen, maar de kwaliteit was niet goed genoeg
om op te kunnen nemen. Volgende keer beter.

**********
In verband met de indeling staat het verslag van de Midweek van 6 oktober na de
wedstrijdkalender van november

WERELD DIERENDAG MAANDAG 4 OKTOBER
ECHTE TROOST
Niets is moeilijker dan iemand echt troosten. Nee, ook een arm om iemand heen, hoe goed
ook bedoeld troost niet altijd.
Ik voelde mij ooit tijdens een etentje afschuwelijk, bedroefd en dood ongelukkig. Er was een
voor mij wildvreemde, onbekende hond in het restaurant waar ik toen was.
Hij lag rustig aan de voeten van zijn baasje.
Plotseling stond hij op, keek mij aan, en ging dicht tegen mijn benen aan zitten en heeft de
hele verdere avond zo gezeten.
Dat was echte troost.
(Overgenomen van de scheurkalender van 4 oktober)

**********
WEBMASTER PETER SEILBERGER STOPT ERMEE
Na meer dat 20 jaar voor de website te hebben gezorgd heeft Peter aangegeven dat hij per
1 januari 2022 wil stoppen met het onderhoud van de site.
Theo Proost is, tot opluchting van het bestuur, bereid gevonden de site over te nemen. Dat
gebeurde sneller dat verwacht. Zodoende kon het bestuur eerder dan verwacht Peter
bedanken voor zijn jarenlange inzet.
In de jaren 90 was René van Donk begonnen met het opbouwen van een website voor
Grand Cru waar hij eigenlijk geen
tijd voor had. In overleg met Peter is
de website door Peter
overgenomen. Begonnen met
Dreamwiever op een Windows
computer en eindigend met Sparkle
op een Mac.
Dat vond zijn opvolger minder leuk
omdat die weer met een Windows
computer werkt en dus de site niet 1
op 1 over kon nemen.
Peter is er best wel trots op dat
Theo de opbouw van de site gelijk
heeft gehouden met zijn ontwerp.
Net zo trots is hij ook dat ons
nieuwsbulletin ook de door hem
verzonnen naam Cru-ciaal draagt en daaraan toegevoegd wordt dat ook de uitnodigingen
voor de toernooien ook nog eens zijn ontwerp zijn. Al met al laat hij nogal een aantal zaken
na die van zijn hand zijn gekomen.
De huidige website ziet er heel goed uit vindt hij.
Peter wordt nogmaals geprezen omdat hij al het nieuws binnen no time op de site zette.
Met het overhandigen van een bos bloemen voor Rian en een envelop gevuld met een
attentie bedankt Jacques van der Meer, Peter voor zijn jarenlange inzet. Peter voegt er nog
aan toe dat het ook wel een beetje zijn hobby is geweest en het misschien wel zal gaan
missen.
Peter ook langs deze weg nogmaals hartelijk dank voor je inzet in al die jaren.

**********

NOG EEN AFSCHEID JANINE MARSEILLE
Na lang beraad heeft Janine aangegeven dat het tijd wordt dat zij haar lidmaatschap bij de
vereniging moet opzeggen.
Zij heeft al lang last van haar benen en kon de laatste jaren ook maar maximaal twee
partijtjes spelen. Dat werd teruggebracht tot één partijtje en toen zij een paar weken
geleden het nog eens ging proberen op de club kwam zij niet verder dan een half partijtje
met daarop volgend drie dagen pijn.
Janine is op1 augustus 1989 lid geworden, dus bijna lid van het eerste uur, meer dan 30
jaar.
Met het afscheid van Janine wordt er ook afscheid genomen van een Janine die de Bal in
de Zak, de ladderstand, de ziekencontacten, de bloemetjes, kaarten en kerststukjes voor
de zieken verzorgden en het smoelenboek nauwkeurig onderhield.
Door de coronacrisis is er eigenlijk een abrupt einde gekomen aan al deze activiteiten die
door haar zo goed verzorgd werden. Een bedankje in aanwezigheid van alle leden zit er
waarschijnlijk niet meer in. Het Bestuur zal er in ieder geval voor zorgen dat een
bestuurlijke delegatie haar een bezoekje zal brengen met daarbij een attentie.
Als je bedenkt wat zij allemaal deed zullen daar een paar leden voor nodig zijn om voort te
zetten waar zij jaren geleden aan begonnen is. Het zal best raar zijn als in januari de Bal in
de Zak weer gaat starten en Janine niet meer aan de tafel zit, de uitslagen meedeelt en de
prijsjes uitdeelt.
Wij zullen het missen.
Langs deze weg nogmaals hartelijk dank voor je inzet voor alle activiteiten en wij
vertrouwen erop dat je bij mooi weer een keertje met Koos meerijdt voor een drankje en
een bitterballetje op het terras.

**********
IN MEMORIAM
Chris van Houten
Op 2 oktober bereikte ons het bericht dat Chris van Houten, na een kortstondig ziekbed, op
86-jarige leeftijd was overleden.
Een ieder kent Chris als “de heer” die weer of geen
weer altijd keurig gekleed op de boulbanen
verscheen. Ook buiten Grand Cru kende men hem
als die speler die altijd een overhemd aan had met
stropdas om. Chris was zonder meer een
gentleman.
Zijn ziekbed is kort geweest en dan zie je niet zo
aankomen dat iemand binnenkort al zou kunnen
overlijden. Hij zag er nog zo gezond en vitaal uit
een man die je zijn leeftijd zeker niet gaf.
Altijd vriendelijk en spelend op een van de baantjes
1 t/m 5. Ondeugend met uitgooien, afspraken
makend over de afstand van de uit te gooien
boules zodat hij kon spelen met die persoon die
hem op dat moment de meeste kansen op een
overwinning gaf.
Chris is lange tijd samen met zijn vrouw Aafje lid
geweest van Grand Cru. Heeft zijn lidmaatschap
voor een periode op moeten zeggen om voor Aafje te zorgen, maar kwam zo nu en dan
toch nog even met haar langs voor een kopje thee.

In april 2008 heeft hij het lidmaatschap weer gecontinueerd en deed weer mee aan diverse
toernooien en competities.
Op een van die toernooien, de ZCT, speelde hij in Bodegraven onder een stralende zon
met een temperatuur van wel 30 graden en zoals het bij Chris hoorde in overhemd met
stropdas en daarover ook nog eens het Grand Cru vest, want dat hoorde nu eenmaal zo, je
moest in clubkleding spelen.
Het heeft de toen daar aanwezig leden heel veel moeite gekost om hem in ieder geval uit
het vest te krijgen omdat wij bang waren dat hij onder deze hitte van 30 graden zou
bezwijken. Het is ons met veel dreigementen gelukt.
Dat hij zich goed voelde blijkt wel uit het feit dat hij ook voor dit jaar nog inschreef voor
wedstrijden en toernooien. Het heeft niet meer mogen lukken.
Chris heeft altijd veel waardering getoond voor de werkzaamheden van het bestuur zeker
in de voor het bestuur vreselijk Corona tijd en na de brand. Meerdere malen ontvingen wij
dan opbeurende mailtjes en woorden van hem. Het is vreemd zijn rijzige gestalte niet meer
op de voorste banen te zien. Wij missen hem.
Dody Henze

**********

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

November
woensdag 3 november 2021
zaterdag 6 november 2021
vrijdag 12 november 2021
woensdag 17 november 2021
zaterdag 20 november 2021
zondag 28 november 2021

open
open
open
open
open
open

WSC 2e dag
NPC 5e dag
Vrijdagavondtoernooi 1
WSC 3e dag
NPC 6e dag
Wintercompetitie Doubletten 2

12:30/13:00
11:30/12:00
19:00/19:30
12:30/13:00
11:30/12:00
10:00/10:30

Indien mogelijk wordt 1 januari 2022 weer begonnen met Bal in de Zak.
De gehele kalender vinden jullie op de website.

MIDWEEK 6 OKTOBER
Eindelijk was het weer zover. Nu de Covid-pandemie eindelijk voor een groot deel bedwongen
leek kon er afgelopen woensdag 6 oktober bij ons weer een Midweek-triplettentoernooi worden gehouden. Het weer was zeer slecht, er vielen enorme regenbuien, in de buitenbanen
kon bijna gezwommen worden maar binnen in onze hal ging het er ouderwets aan toe: mooie
en spannende partijen.
Er waren 10 deelnemende drietallen: 3 van DGW, 3 van Grand Cru, 2 van ABA en 1 team van
respectievelijk DSP en Folâtre. De 3 Grand Cru-teams waren als volgt samengesteld: Helma
Vissers, Elly Roozenburg en Jan Verboom; Lien van Vliet, Cors van Vliet en Theo van Ewijk
en Ben van Andel, Els van Andel en Nel Bolleboom.

Volgens het door Dody Henze gemaakte wedstrijdschema moesten de teams 4 voorgelote
partijen spelen. Na een corona-check van alle aanwezigen vingen de eerste partijen om 10.30
uur aan. Beschikbare prijzen voor de beste 3 teams: taarten van Maison Kelder. Wedstrijdleider was Theo Volkeri, als scheidsrechter fungeerde Mart Roozenburg terwijl Cees en Dody
Henze de drankjes en hapjes verzorgden.
Wedstrijdverloop en uitslag:
In de eerste ronde speelde zich een spectaculaire partij af, namelijk DGW-team Nel Steijn,
Tinie Blom en Rob Meere tegen Grand Cru-team Helma Vissers, Elly Roozenburg en Jan Verboom. Het DGW-drietal komt voor met 11-0 maar het Grand Cru-team wint na een lange en
spannende wedstrijd met 13-12.
Een bepaalde vorm van revanche op Grand Cru-team “Helma Vissers” neemt DGW-team “Nel
Steijn” echter aan het eind van de dag. Immers tot aan de vierde en laatste ronde heeft Grand
Cru-team “Helma Vissers” met 3 winstpartijen nog kans om toernooiwinnaar te worden maar
ze verliezen de laatste partij met 9-13. Daardoor wint het ABA-team Louis ten Dam, Helen
Hofland en Tom Stephanus de eerste prijs met 4 winstpartijen en 20 pluspunten. DGW-team
“Nel Steijn” en Grand Cru-team “Helma Vissers” eindigen elk op 3 winstpartijen maar door
veel meer pluspunten (27 voor DGW, 8 voor Grand Cru) wint DGW-team “Nel Steijn” de
tweede prijs en Grand Cru-team “Helma Vissers” de derde prijs.
Onze Grand Cru-teams “Lien van Vliet” en “Ben van Andel” werden respectievelijk zevende en
negende in de eindrangschikking.
Aan het eind van deze leuke en geanimeerde wedstrijddag werden de 9 taarten door Dody en
Theo aan de prijswinnaars uitgereikt.
Volgende Midweek-triplettentoernooi: woensdag 23 februari 2022.
Theo Volkeri

De winnende teams van de 1ste Midweek na de Corona stop

Dit was het laatste Cru-ciaal nieuws in deze vorm.
Het samenstellen, ervoor te zorgen dat er foto’s worden gemaakt, het verzamelen van
artikelen, het maken van de artikelen, het zorgen voor een passende voorplaat enz. enz. is
heel veel werk. Ik heb het met veel plezier gedaan, maar wil heel graag wat meer tijd vrij
kunnen maken waarvoor ik eigenlijk lid ben geworden van Grand Cru, nl. boulen.
Omdat er geen opvolger is heeft het bestuur besloten om over te gaan naar Cru-ciaal Nieuws
in verkorte vorm die zich zal onderscheiden in een soort nieuwsbrieven die informatie
bevatten over wedstrijden, contributie, openingstijden e.d. en nieuwsbrieven waarin het
“Breaking News” komt en die op nagenoeg hetzelfde moment ook op de website komen.
Houdt vooral de site in de gaten omdat die vaak eerder met urgent nieuws komt dan dat het
met een mail is rondgestuurd.
Dody Henze

