crU-CIAAL
nieuws
40e jaargang nummer 8
23 november 2021

INHOUD
-

Contributie
Sinterklaastoernooi
Nieuwjaarsreceptie
Verslag NPC Grand Cru 1 – Vlaardingen
Boule-lessen
Ledenbestand
Tegeltjes
Spelen tijdens NJBB - Districtswedstijden
Trainingen
Bedankje Janine Marseille

CONTRIBUTIE
Op de Algemene Vergadering van 12 juni 2021 is de contributie voor het jaar 2022
vastgesteld. Dat betekent dat de contributie voor het jaar 2022, net als in 2021 € 125,-- is
gebleven.
Leden die een kastje hebben betalen € 12,50 meer
Leden die een laatje hebben betalen € 7,50 meer
Leden die in het seizoen 2022 mee gaan doen aan een of meer competities/toernooien
georganiseerd door de NJBB of door district West betalen € 10,00 meer. Dit is ter
compensatie voor de voorgestelde 50% van de inschrijfkosten voor deelname in 2022. Als in
2022 onverhoopt niet wordt meegedaan zal de € 10,-- worden teruggestort.
Wij vragen jullie de contributie en de meerprijs (voor degenen waarop dat van toepassing is)
voor 31 december 2021 over te maken op onze bankrekening NL16 INGB 0005264989 tnv
Grand Cru 82 te Leidschendam o.v.v. contributie 2022.
**********

SINTERKLAASTOERNOOI
2 december 2021
Het bestuur overlegd in deze periode iedere week over de stand van zaken met betrekking
tot de Corona besmettingen. Zo ook in het weekend van 20-21 november.
Gezien het aantal oplopende besmettingen hebben wij besloten om voor het Sinterklaas tot
een maximum van 60 deelnemers te gaan. Deze worden verdeeld over de kantine en de hal.
Op onze website www.grandcru82.nl staat precies uitgelegd hoe die verdeling in zijn werk
gaat.
Wij wilden nog niet overgaan tot een afgelasting van het toernooi, omdat wij al zoveel
hebben moeten missen de afgelopen tijd.
Op 27-28 november komen wij weer bij elkaar en afhankelijk van de situatie met betrekking
tot het aantal besmettingen nemen wij in dat weekend een definitief besluit of het toernooi
door kan gaan. Natuurlijk wordt ook rekening gehouden met wat er van overheidswegen
wordt beslist.
**********
NIEUWJAARSRECEPTIE
Zondag 2 januari
In januari 2021 kon de Nieuwjaarsreceptie niet doorgaan vanwege de sluiting van de
accommodatie. Wij blijven er goede hoop op houden dat wij op 2 januari wel een
Nieuwjaarsreceptie kunnen houden.
Dit zal dan in een aangepaste versie worden gedaan en natuurlijk onder voorbehoud.
Van 14:00 tot 16:00 zal de hal ingericht worden met zitplaatsen. Er mag niet geknuffeld
worden, géén handen schudden en iedereen moet zo snel mogelijk gaan zitten.
In de hal is een uitgiftepunt voor wijn, de frisdrank en bier kan in de kantine worden gehaald
en in de hal worden opgedronken (aan tafel).
Natuurlijk wordt er gezorgd voor zoutjes en snacks, maar ook dit in aangepaste vorm.
Jammer dat er allerlei aanpassingen moeten plaatsvinden, maar wij weten zeker dat het
ondanks dat, toch een gezellige receptie wordt.
Het mag duidelijk zijn dat er die dag niet gespeeld kan worden.
**********
NPC VERSLAG
Grand Cru 1 – Vlaardingen 1, 20 november 2021
Na een vrij weekend moesten we op 20 november weer aan de bak.
Vlaardingen momenteel de laagst geklasseerde tegenstander was onze opponent.
In de eerste ronde liep het niet lekker.
Cees en Peter speelde tegen een goede tireur. Peter was niet echt op schot en met een paar
flinke mênes tegen werd het na 5-5 ineens 5-13.
Ook bij Rob en Chris liep het niet als gewenst. 3-13. Henny en Jacques wisselden bij een 0-6
achterstand en toen ging het lopen. Gelukkig pakten zij de wedstrijd nog met 13-8.
Tussenstand 2-1 voor Vlaardingen.
Jaap-Jan adviseerde vanuit huis om uit een ander vaatje te tappen. Dat was een goed idee.
Henny, Chris en Jacques walste met 13-0 over de tegenstander.
Jeannette, Cees en Peter speelden wisselend. Na de tireerwissel Cees - Peter werd het 136. Tussenstand 3-2 voor Grand Cru.
In de laatste ronde speelden Rob met Cees en wonnen met 13-6.
Jeannette en Peter haalden de spanning eraf en wonnen met 13-3.

De laatste partij ging helaas verloren maar dat mocht de pret niet drukken. Een overwinning
met 5-3. Omdat Middelburg een vrije ronde heeft gaan wij ze voorbij in de stand. Wij staan
nu op de derde plaats in de derde divisie !!
Peter Dijkstra
**********
BOULE-LESSEN
Het zal de meeste leden die op zondag komen boulen niet ontgaan zijn dat er weer boulelessen gegeven zijn. In eerste instantie worden deze gegeven om bekendheid te geven aan
de sport, maar ons hoofddoel is om er ook nieuwe leden aan over te houden en vooral
binnen te houden. Dat is een punt waar alle leden aan mee kunnen werken en dit niet alleen
bij het bestuur en een paar vrijwilligers laten.
Op de advertentie reageerden 36 personen. Helaas bleven er zonder tegenbericht 4 van
weg. Uiteindelijk bleven wij met 32 zeer enthousiaste mensen over. De laatste dag stonden
er 28 te trappelen om aan de aangekondigde wedstrijdjes te beginnen. Ook hadden wij
inschrijfformulieren klaar gelegd met daarbij ook nog eens formulieren waar op ingeschreven
kon worden voor trainingen.
Van de 28 hebben 17 personen zich al opgegeven en er zijn nog 3 formulieren “onderweg”.
Wij zullen er, met jullie hulp, er alles aan doen om het de nieuwe leden naar de zin te maken.

Foto 1: De boule-lessers met hun begeleiders.

**********
LEDENBESTAND
Door de privacy wet mogen wij in onze nieuwbrief geen namen meer vermelden van leden
die opzeggen en ook niet van de nieuwe leden. Het is daarom voor onze leden niet duidelijk

of en hoe Corona heeft ingehakt op ons ledenbestand. Wel hierbij een korte toelichting.
Corona heeft ons best veel leden gekost. Reden?
Natuurlijk hebben wij daarnaar gevraagd, veelal kregen wij als antwoord dat zij inmiddels een
andere invulling hadden gegeven aan hun vrije tijd. Anderen vonden het toch wel tijd worden
om eens te stoppen omdat ze toch al niet zoveel meer kwamen.
In onze brief aan de leden in mei/juni 2020 waarin wij helaas moesten melden iets later open
te kunnen dan de reguliere datum door de brand en alles wat daar mee te maken had,
hebben wij onze leden aangeraden om op een van de vele baantjes te blijven boulen.
Achteraf hadden wij dat nooit moeten doen omdat leden daar gehoor aan hebben gegeven
en wij meerdere leden, daarna nooit meer terug hebben gezien. Reden? Baantjes buiten is
“leuker” geen regels, geen verplichtingen die ons opgelegd worden door de overheid. Die
gelden allemaal op die baantjes niet.
Maar niet getreurd. Door onze en jullie inzet, door het geven van meer boule-lessen dan
normaal, is het aantal leden per saldo slechts gering gedaald en nog steeds boven de 200!!
**********
TEGELTJES
Alle leden en ook oud-leden hebben een mail ontvangen over de voortzetting van ons
tegeltjesbord. Inmiddels komen er al betalingen binnen, waarvoor natuurlijk onze dank.
Wij vragen jullie wel om het inschrijfformulier met jullie al dan niet gewenste “tegeltjesnaam”
op te sturen of in de brievenbus in de kantine te doen, zodat wij voor een tegeltje kunnen
zorgen. Eind van het jaar wordt in de hal een geschikt plaats gezocht om het bord op te
hangen. Er is nog plaats genoeg voor nog meer tegeltjes.
**********
NJBB – DISTRICTSWEDSTRIJDEN
In de wedstrijdkalender, die jullie op de site kunnen vinden, staan ook de wedstrijddagen
vermeld waarop er wedstrijden worden gehouden die de NJBB en het District West
organiseren en die bij ons op de accommodatie worden gehouden.
Op die dagen, wanneer ze vallen tijdens normale openingstijden, kan er binnen niet
gespeeld worden.
A.s. zondag 28 november wordt er weer zo’n wedstrijd gehouden. De hal is dan volledig ter
beschikking gesteld aan de NJBB.
Buiten kan er wel gespeeld worden. Er mogen ook op die dagen maar 36 personen in de
kantine. Houdt daar rekening mee.
**********
TRAININGEN
Alle leden die na 2019 lid zijn geworden hebben een mailtje ontvangen dat er weer wordt
begonnen met trainingen.
Zoals vermeld bij de Boule-lessen gaan ook veel van de aangemelde personen 6 trainingen
volgen.
Voor de leden die door de Corona nooit aan een training konden beginnen zijn nu 4
trainingsdagen vastgesteld.
Mocht je het mailtje gemist hebben dan kan je je alsnog opgeven via info@grandcru82.nl en
heb je behoefte aan een training en ben je voor 2019 lid geworden meld je dan alsnog aan.
Deze trainingen worden op 4 vrijdagmiddagen en 4 zaterdagochtenden gegeven.
Vrijdags van 14:00 – 16:00
14 en 28 januari en 11 en 25 februari 2022.
Zaterdags van 11:00 – 13:00
15 en 29 januari en 12 en 26 februari 2022.
Je aanmelding geldt dan voor alle 4 de trainingsdagen.

BEDANKJE JANINE MARSEILLE
Afscheid.
Het is een zomermiddag in 1989. Mijn zus, die al een jaar lid is van Grand Cru, vroeg mij
herhaaldelijk of ik mee ging boulen. Ik had daar helemaal geen zin in maar op die middag zei
ik, ik ga mee. Ik maakte kennis met de leden en heb de hele middag gebould en….. ik was
verkocht. Ik wist niet dat het zo’n leuke sport was. En, alsof het zo moest zijn, toen ik
eenmaal lid was draaide ik meteen mee met de bardienst. Dat heb ik jaren gedaan, samen
met Ed Dijkstra. In 1992 richtten Hans Pohlkamp en ik de Ziekencontacten op. Met nog een
paar leden hebben we dat altijd met veel plezier gedaan. Hoeveel bezoekjes zouden wij
hebben afgelegd, heel veel. En of dat nog niet genoeg was kwam ik ook terecht bij Bal-in-dezak. Wat een leuk werk was dat. Samen met Sjef deed ik het al 17 jaar. Wat zal ik die
middagen missen!
En nu moet ik, na 32 jaar, tot mijn grote spijt mijn lidmaatschap bij Grand Cru ’82
beëindigen.Ik ben in mijn 94e levensjaar beland en het boulen wordt mij te zwaar. Wat zal ik
die gezellige middagen en wedstrijden missen. Ik ben erg dankbaar dat ik zoveel jaren lid
mocht zijn van Grand Cru en even zoveel jaren vrijwilligerswerk heb mogen doen.
Met dit stukje wil ik alle leden bedanken voor de vriendschap die ik van jullie mocht
ontvangen. Het ga jullie goed, blijf gezond, mooie en sfeervolle Feestdagen en veel plezier
met het prachtige spel Jeu de Boules.
Janine Marseille

Dit is het eerste Cru-ciaal nieuws in de nieuwe vorm.
Dody Henze

