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* * * * * * * * * * 
 
EXCUSES 
 
Door de grote hoeveelheid werk die op het bordje van het bestuur ligt, zijn wij  er niet in 
geslaagd om in oktober een Cru-ciaal uit te brengen. Hierdoor is de aangeleverde kopij 
enorm groot. Er worden, gelukkig, weer wedstrijden gespeeld. De NPC is weer begonnen 
met maar liefst 4 teams in de diverse divisies. Dat brengt ook een berg verslagen met zich 



mee. Om niemand tekort te doen zijn nu alle verslagen van de NPC opgenomen. Leuk om te 
lezen en misschien je voordeel mee te kunnen doen.  
Door deze hoeveelheid kopij is het Cru-ciaal in drie delen opgesplitst omdat het document 
anders veel te omvangrijk zou worden. Een voordeel; jullie hebben in ieder geval iets te 
lezen op de komende koude winteravonden. 
Eind december komt het laatste Cru-ciaal van 2022 uit.  

 

* * * * * * * * * * 
 
LIDMAATSCHAP 
 
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: 
Opzegging door het lid is mogelijk tegen het eind van het verenigingsjaar met een 
opzegtermijn van twee maanden; 
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. 
 

* * * * * * * * * * 
SLUITINGEN 
 
De accommodatie is gesloten op: 
Zaterdag 25 december 2022 
Zondag 26 december 2022 
Vrijdagavond 30 december 2022 
Zaterdag 31 december 2022 
Zondag 1 januari 2023 

 

* * * * * * * * * * 
CONTRIBUTIE 
 
Op 9 oktober is per mail een brief aan alle leden gestuurd over de contributie per januari 
2023.  
 
De inhoud was als volgt: 
 
“Beste Leden  
Nadat de bond in 2020 één bondslicentie had ingesteld was onze contributie in dat jaar 
 € 114,75. In verband met een negatieve begroting in datzelfde jaar hebben wij met 
toestemming van de leden de contributie toen met € 10,-- per jaar verhoogd waardoor deze 
in 2021 kwam op € 125,--. In 2022 is er geen verhoging toegepast. Op de ledenvergadering 
van maart 2022 is toegestemd om de contributie te verhogen met de ontwikkeling van het 
consumenten prijsindexcijfer + de bondsverhoging. In 2022 is het prijsindexcijfer verhoogd 
met 16% (huidig percentage). Hiervan uitgaande zou de contributie voor 2023 komen op 
€ 125,-- + 16% inflatie + € 0,65 verhoging bondsbijdrage is € 145,65. Omdat ook voor de 
vereniging alles veel duurder is geworden, waaronder gas en elektra kunnen wij er niet 
omheen om een verhoging door te voeren. Besloten is om de contributie voor 2023 niet te 
verhogen met € 20,65 maar met slechts € 10,- en vast te stellen op € 135,-- per jaar inclusief 



bondslicentie. Wij vertrouwen erop dat wij hiermee jullie tegemoet zijn gekomen. Wilt u de 
contributie betalen vóór 1 december 2022. 
Met vriendelijke groeten  
Het bestuur” 
 
Wat niet in de brief stond is, dat voor een laatje € 7,50 en voor een kastje € 12,50 extra 
betaald moet worden. 
 

* * * * * * * * * * 
 
UIT DE BESTUURSVERGADERING 14 september, 3 oktober, 7 november 
 
De vergadering van 14 september is, door vakantie van 3 bestuursleden, gehouden met de 3 
thuisblijvende bestuursleden. 
Met de op handen zijnde activiteiten kon deze vergadering niet overgeslagen worden. 
 
Met het District van de NJBB is afgesproken dat zij op 23 oktober gebruik kunnen maken van 
onze accommodatie voor de organisatie van de Winter Competitie Doubletten. 
 
De Boule-lessen worden gehouden op 6,13 en 27 november, met een maximaal aantal 
deelnemers van 40. Op 13 en 20 oktober komt er een advertentie in Het Krantje. 
De AED Cursus is vastgesteld op 27 oktober. 
 
Aan het huishoudelijk reglement wordt een artikel toegevoegd over de criteria voor het 
benoemen van Ereleden. Deze toevoeging wordt aangeboden op de algemene vergadering 
in 2023. 
De reglementen met betrekking tot de WBTR zijn doorgenomen en de besproken wijzigingen 
worden toegepast.  
Er zal een overzicht van de wijzigingen gemaakt worden voor de algemene vergadering. 
 
Grand cru stelt op 25 oktober een deel van de accommodatie ter beschikking aan de 
Gemeente voor het houden van een Sport-In. Op deze dag kunnen kinderen van 4 tot 12 
jaar deelnemen aan 12 verschillende sporten. Bij ons wordt natuurlijk meegedaan met 
Petanque. Er zullen groepjes van 10-20 kinderen deelnemen. In totaal komt dat neer op ca. 
120 kinderen. 
 
De vloer in de berging moet gecoat worden. Hij wordt erg vies omdat er geen beschermlaag 
op het beton is aangebracht. Er worden twee offertes aangevraagd. 
 
In verband met de hoge energiekosten is besloten de temperatuur in de hal op maximaal 15  

graden te houden. De kantine wordt ingesteld op 19 graden. 
 
Voor het baantje “ouderenbeleid” is een nieuwe folder samengesteld. Deze zal begin 2023 
worden verspreid in de hoop wat meer deelnemers te krijgen. 
 
Op verzoek van diverse leden zal het assortiment uitgebreid worden met rode Martini. Het is 
een proef van 3 maanden. Daarna wordt bekeken of de rode Martini definitief in het 
assortiment wordt opgenomen. 
 
Op 17 november heeft een delegatie van het bestuur een afspraak om diverse keukens te 
gaan bekijken. De aannemer is al geweest. De “verbouwing” staat gepland voor het voorjaar 
van 2023. 
 

* * * * * * * * * * 
 

AFSCHEID VAN LEEN ROOS 
 



Op donderdag 22 september heeft bij Grand Cru een unieke gebeurtenis plaatsgevonden. 
 
Leen, die al geruime tijd, wist dat hij zou overlijden heeft gevraagd of zijn uitvaart bij zijn 
cluppie mocht plaatsvinden.  
Lang is daar niet over gesproken. Het bestuur was het er unaniem over eens dat je zijn 
verzoek niet kon weigeren.  
Zodoende heeft er een uitvaart plaatsgevonden die de eerste, maar ook de laatste zal zijn. 
 
Op de uitvaart kwamen diverse sprekers de beurt, maar één spreker had het natuurlijk over 
Leen als lid van Grand Cru. Van tevoren had Leen gezegd dat het geen droeve gebeurtenis 
mocht worden. Alles moest lekker luchtig blijven en er mocht ook gelachen worden. 

 
Wij kennen Leen als de ruwe bolster met een blanke pit. Hij kon heel erg mopperen, maar je 
kon ook wel weer heel erg met hem lachen. 
Leen was zéér zéér fanatiek, kon heel moeilijk tegen zijn verlies, Als hij ook verloor lag het 
nooit aan hem maar altijd aan de banen, zijn maatje, het weer, of welk excuus dan ook:  
 
Eigenwijs was hij ook: zijn maatjes Cees Munier en Aart Andeweg hebben hem de 
beginselen van het boulen bijgebracht, althans dat dachten ze. Binnen de korte keren wist hij 
wel hoe het moest en deed precies niet wat hij van de beide heren had geleerd. 
 
Opscheppen over zijn kunnen kon hij ook: Als hij een mooie bal had gegooid  was standaard 
zijn commentaar: “Dat was tactisch weer heel sterk.” 
 
Als een baan ook niet naar zijn zin was liep hij tijdens de partij gewoon weg. Zo ook 
gebeurde het toen de wedstrijdleiding hem een baan aanwees waar hij op moest spelen: 
“wie bepaalt dat IK daar moet spelen, het is een klote baan en ook nog eens in de zon” en 
weg was Leen. 
 
Maar als het goed ging was Leen een ander mens. 

 
Lieve Leen, Je wordt bedankt dat je lid bent van ons cluppie en dat zal je altijd blijven. 
Bedankt voor alles, voor je bulderende aanwezigheid, maar ook voor je lach. 
 
Bedankt voor die laatste wedstrijd die je met ons in de NPC hebt gespeeld. Dit was je laatst 
gewonnen wedstrijd en die zullen wij altijd onthouden. 
 



Bedankt voor de keren dat je, meestal samen met Wim, nog op de club kwam nadat je ziekte 
meer grip op je kreeg.  
Je kwam dan altijd als onze trouwe Leen, met een brede glimlach om je mond en stralende 
ogen. Met een blik van “ik ben er nog”. Die lach en die stralende ogen zullen een blijvende 
herinnering zijn. 
Dody Henze 
 

* * * * * * * * * * 
 

AFSCHEID VAN LEEN ROOS 
 

Hoewel ik al ruim 2 jaar weg ben bij Grand Cru, mocht ik wel aanwezig zijn bij dit afscheid. 
Hoe geweldig was dat. 
We werden ontvangen met koffie of thee en op ieder tafeltje stond een bloemetje met 2 
roosjes. 
Waarom? Leen hield van rozen.  
 
Daarna begon het afscheid van Leen zelf. Op 2 grote schermen mochten wij d.m.v. foto’s 
getuige zijn van het leven van Leen en gezin en van het leven op de boules. 
Alles wat over Leen werd gezegd tijdens de speeches was heel herkenbaar. 
Altijd vriendelijk, fanatiek, wilde winnen en oh wee als het niet lukte. 
Dan was Leen boos, op zichzelf, maar die boosheid was ook weer gauw over. 
Hij kwam tot het laatst op de boules en speelde nog mee voor zover dat mogelijk was. 
Zijn trouwe makkers zullen hem missen. 
 
Na afloop ging een ieder die dat kon mee naar de begraafplaats en toen iedereen weer terug 
was werd er geproost op Leen en werden er heerlijke hapjes geserveerd en gepraat over het 
leven met Leen. 
Heel bijzonder dat er zovelen waren. 
 
Grand Cru was zijn tweede thuis. Had er vele vrienden en was geliefd. 
Leen had de wens dat er afscheid werd genomen op Grand Cru. 
Wat fantastisch dat deze wens voor hem uitkwam. 
Ik ben best lang lid geweest en vele verhuren georganiseerd, maar dit was wel de meest 
bijzondere.  
Maar achter de schermen is er keihard gewerkt. Wat er al niet bij komt kijken, daar hebben 
de meesten geen idee van. 



Alle lof voor het hele team, veel dank daarvoor. Ik was diep onder de indruk hoe alles verliep. 

Chapeau!!!! 

Margot van Dongen. 

 
* * * * * * * * * * 

 

NJBB BESTUUR OP BEZOEK BIJ GRAND CRU 
 

Al geruime tijd had Grand Cru problemen met de communicatie naar de NJBB over het 
adressenbestand. Het adressenbestand heeft de NJBB ondergebracht bij All-united. Zaken 
zoals het individueel versturen van licenties lukte niet. Nadat heel vaak daar melding van is 
gemaakt bij de NJBB werd het niet opgelost. Dit duurde van februari tot mei. Ook werd door 
de NJBB geen gehoor gegeven aan de opening van ons speciale baantje. Zelfs geen 
afmelding dat zij niet zouden komen. Daarna is door het bestuur een aangetekende brief 
verstuurd naar het NJBB kantoor. Via track and trace werd duidelijk dat deze brief niet kon 
worden afgegeven bij het bondsbureau en dat deze afgehaald kon worden bij een postNL 
depot. Ook dat werd niet gedaan. 
Ten einde raad zijn de bondsraadleden van District West ingeschakeld om het probleem op 
de bondsvergadering aan de orde te stellen. Zelfs toen bleef het stil. 
Pas na een alarmerende boodschap aan de voorzitter persoonlijk kwam er direct beweging 
in alles wat niet goed ging tussen de bond en onze vereniging. 
Een bezoek aan ons werd toegezegd. Gehinderd door vakanties en het EK in Den Bosch 
heeft de afspraak even op zich moeten laten wachten.  
Op donderdag 13 oktober jl. hebben de bondsvoorzitter en penningmeester een bezoek aan 
ons gebracht. Alle problemen waar wij als vereniging tegenaan liepen zijn besproken met het 
bondsbestuur. Het was een goed gesprek en wij hopen in het nieuwe jaar zonder problemen 
gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van het adressenbestand, zoals het 
versturen van de licenties. 
Dody Henze 

 

* * * * * * * * * * 
 

COLOFON 

 

VOORZITTER René van Donk,   

SECRETARIS Jacques van der Meer  

PENNINGMEESTER Dody Henze,  
LEDEN: Cees Henze, Nicolette ten Bosch, John Wortel 

 
REDACTIE e-mail: info@grandcru82.nl   
Eindredactie: Dody Henze 

 

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, Lida Goosen, Hieke Brouwer, Edwin van Rijswijk 
 

WINTER- ZOMERKALENDER EN BARDIENSTEN. 
Deze staan op de website.  
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NPC VERSLAGEN VAN GRAND CRU 1 
 
MIDI 1 - GRANDCRU 1, 17 september 2022 

 

Eindelijk is het dan zover! De NPC is van start gegaan. Maar, dat is niet alles, want ondanks 
de halve competitie die in 2021 gespeeld werd en waar we, toen Corona weer eens 
toesloeg, 2e op de ranglijst stonden, zijn we toch gepromoveerd naar de 2e divisie. De 2e 
divisie? Ja de 2e divisie. Heeft een team van Grand Cru dit eerder gepresteerd? 
Van te voren hebben wij in een teammeeting een doel gesteld. Handhaven in deze divisie. 
Of dit een realistisch doel is zullen wij in  april weten. 
Nu eerst beginnen aan de eerste speeldag. Tegen Midi in Delft. Altijd  al een gevreesde 
tegenstander gezien hun spelniveau en de binnenbanen die enige oefening vooraf vergen.  
Desalniettemin beginnen wij enthousiast en met goede moed aan deze 1ste speeldag. 
Tijdens het inspelen merken wij dat de banen toch echt van een ander kaliber zijn dan die bij 
Grand Cru,  maar wij oefenen geconcentreerd en krijgen er steeds meer grip op. 
Dody/Cees, Joey/Peter en Chris/Rob beginnen. Er wordt geconcentreerd gespeeld en ook al 
hebben we in deze divisie niets te verliezen, alleen iets te winnen, loopt toch de spanning op.  
Halverwege de wedstrijd staan Dody/Cees achter met 7-0 en eindigen op 13-2. 
Peter en Joey staan voor op 7-0 en eindigen op 13-5 
Rob en Chris staat voor op 8-3 en eindigen op 8-13. 
Tussenstand 2-1 voor Midi. 
Henny Bult 
 

In de tweede ronde worden de tripletten gespeeld door Rob/Chris/Henny op die vreselijke 
grove baan, waar in de eerste partij Cees en Dody ook naar toe moesten. 
Hun tweede mène werd door een mooi schot van Chris afgesloten met 2-2. 
De 3e mène plaatste Rob een prachtige bal die werd weggeschoten door Midi. Midi haalde 6 
punten uit deze mène, stand 8-2. 
Het trio vocht zich terug en met een voordeel van 5 boules moest er toch gescoord worden. 
Dat lukt met 5 punten. 8-7. 
In de volgende mène plaatste Rob weer een bal bij but die weer door Midi werd weggehaald. 
De stand liep uit naar 11-7. 
Met een mooie laatste bal van Henny werd de stand teruggebracht naar 11-8. Midi maakte 
de partij uit naar 13-8. 



Joey/Peter/Cees hadden een iets makkelijker baan ernaast die voor een deel grof en glad 
was, maar  toch minstens zo moeilijk was. 
Deze partij liep niet wat er van werd verwacht. Geen van drieën kwamen ze in hun spel. 
Bij een stand van 6-0 wisten ze slecht 1 punt te scoren, terwijl dat er zeker vier hadden 
kunnen zijn. 
Er wordt een wisseling toegepast die helaas niet het gewenste resultaat bracht. Er worden 
ballen niet geraakt en Midi maakt daar mooi gebruik van en sluit de partij af met een 13-1 
overwinning 
Tussenstand 4-1. 
Op naar de derde ronde 
Dody Henze 
 

Theoretisch gezien kunnen we zelfs nog gelijk komen als er 3 partijen worden gewonnen. 
We gaan ervoor!! 
Samenstelling van de teams: Rob/Chris, Joey/Henny, Cees/Dody. 
Joey en Henny hebben “het geluk” op de grove baan te komen. Na 5 mènes tegen een 
achterstand gekeken te hebben worden er 4 punten gemaakt en is de stand weer gelijk 6-6. 
Het eerste schot van Henny op deze moeilijke baan resulteerde in een prachtige carreau en 
dat zou niet de enige zijn. 
Het team deed er alles aan om de partij naar zich toe te trekken van 7-11 achter naar 9-11. 
Midi trok aan het langste eind en maakte de partij af met 13-9. 
Bij Rob en Chris liep het niet zo lekker in de 4de mène keken zij al tegen een achterstand aan 
van 1-8.  
Het tij keerde en van 3-8 werd de stand zelfs op 10-10 gezet. Alle mogelijkheden om de partij 
te winnen waren aanwezig. Chris die met twee boules naar Midi was gekomen heeft met 
geleende boules van Joey zijn partijen moeten spelen. Maar zoals een prof betaamd had hij 
daar geen moeite mee en deed ermee wat hij ermee moest doen. 
Helaas heeft het team de 10-10 niet om kunnen zetten naar een winst en verloor met 13-10. 
Cees en Dody hebben in de wedstrijd steeds voor gestaan tot een stand van 9-3. Doordat 
het but bij uitgooien in een grof deel van de baan kwam greep Midi de kans om de 
achterstand met 4 punten terug te brengen naar 9-7. De afstand tussen de beide partijen 
werd daardoor wel kleiner! 
In de mène daarna kon Midi het geplaatste punt van Dody niet verbeteren. Door een 
misverstand van de tegenpartij werd de tweede gespeelde bal van Dody ook nog 
opgespeeld, deze kwam niet op punt, maar door een bal van de tegenpartij weg te schieten 
zou deze wel mee gaan tellen. Cees schoot feilloos de bal weg, 2 punten! Met nog 3 boules 
in handen zouden er 2 punten voor de winst gemaakt moeten worden. Dody plaatste haar 
bal op punt. Cees plaatste daarna zijn boule en die rolde tergend langzaam op het vierde 
punt. Winst met 13-7. 
Het was een spannende laatste ronde met zeker kansen op 4-4 als wij wat brutaler zouden 
zijn en nog iets meer in vorm. 
Eindstand 6-2 voor Midi. 
Peter Dijkstra 
 

GRANDCRU 1 – FOLATRE 1, 1 oktober 2022 

 

Peter is jarig, dus gaat het team er van alles aan doen om hem een leuk 
verjaardagscadeautje te geven. 
 
De tweede wedstrijd van GrandCru 1 in de 2e divisie werd gespeeld tegen Folatre 1. Een 
gerespecteerd team dat al sinds de start van de NPC 2e divisie speelt. 
 
De eerste ronde was spannend. Rob en Chris verloren de eerste partij en Joey en Peter 
wonnen de eerste. 
Dody en Cees speelden een spannende partij en het kon eigenlijk twee kanten op. In de 
laatste mêne wist Dody een prachtige carreau te schieten wat de winst betekende en voor 
ons team een 2-1 voorsprong. 



 
     Bij een verjaardag hoort toch minstens de heerlijke slagroom hazelnoot van Kelder. Peter Gefeliciteerd! 

In de triplettenronde kwamen beide teams 6-0 voor. Voor Joey, Edwin en Peter was de koek 
toen helaas al op en de partij ging verloren. Dody, Chris en Cees wisten die voorsprong wel 
vast te houden en wonnen. Tussenstand kwam hiermee op 3-2 voor GrandCru. 
 
In de derde ronde werd Edwin gekoppeld aan Rob. Helaas konden zij geen potten breken. 
Joey en Peter hadden geen moeite met hun tegenstander en bracht de stand op 4-3. Een 
gelijkspel was nu zeker, maar nog een partij winnen zou de dagoverwinning betekenen. Zo 
geschiedde… Cees en Dody wonnen ook hun derde partij. Dit bracht een 5-3 overwinning in 
het laatje.  
 
Terugkijkend op deze dag mag gezegd worden dat er een zeer goede prestatie is geleverd!  
Op naar de derde partij. Thuis tegen Celeritas. 
Peter Dijkstra  
 
 

GRANDCRU 1 – CELERITAS 2  15 oktober 2022 

Op zaterdag 15 oktober werd de derde NPC ontmoeting gespeeld tussen GC1 en Celeritas 
in de 2e divisie. 
 
De eerste ronde wonnen we 1 partij Joey en Peter rolden toch een vrij sterk team op met 13-
1. Chris en Henny wisten een sterk begin (6-0 voor) helaas niet te verzilveren. Ook Cees en 
Dody wisten de drie winstpartijen van de tweede speelronde niet te continueren. 
Tussenstand 1-2. 
 
De tripletten ronde verliep aanvankelijk goed. Cees, Joey en Peter wonnen hun partij met 13-
6 en Henny, Chris en Rob kwamen met goed spel 8-0 voor tegen een sterke tegenstander. 
Helaas draaide de partij helemaal om en ging verloren. Tussenstand 2-3. 
 
In de laatste ronde moesten 2 partijen gewonnen worden voor een gelijkspel. Cees en Dody 
hadden een spannende partij tot 8-8 maar verloren helaas. Rob en Chris maakten het ook 
spannend en kwamen na een achterstand terug tot 12-12 en maakten de partij koelbloedig 
af. 13-12. Nog één partij te gaan. Joey en Peter konden op 9-11 de partij uitplaatsen door 
onder andere twee carreau schoten van Joey. Helaas lukt dit net niet en het werd 11-11…. In 
de laatste mêne wist de tegenstander door enkele goede schoten de partij te winnen en werd 
de eindstand van de dag 3-5 voor Celeritas.  
We waren een beetje gefrustreerd, want een gelijkspel zat er zeker in, maar het lukte net 
niet.  



Toch moeten we tevreden zijn met deze prestatie in de tweede divisie waar gewoon veel 
sterke ploegen spelen. 
Peter Dijkstra  
 
PETANQUE UNION KENNEMERLAND 2 – GRAND CRU 1  29 oktober 2022 
 

Op zaterdag 30 oktober speelden we onze 4e ontmoeting in Haarlem tegen PUK (Petanque 
Union Kennemerland). Een ploeg waar we nog niet eerder tegen hebben gespeeld. Zij 
werden vorig jaar kampioen in hun 3e divisie. 
 
In de eerste ronde verloren we helaas drie partijen, waarbij de partij van Joey en Peter na 
een 10-3 voorsprong toch verloren ging. Spijtig. Tussenstand 0-3. 
 
In de triplettenronde wisten Rob, Joey en Peter hun partij te winnen met 13-6. Cees, Dody en 
Chris verloren helaas. 
Tussenstand 1-4 voor PUK. 
 
In de laatste ronde zouden we drie partijen moeten winnen voor een gelijk spel. Het werden 
twee winstpartijen. Joey en Peter wonnen met 13-8 en Cees en Chris haalden hun 
spannende partij met 13-10 binnen. Bij Rob en Dody lukte het niet, waarmee de eindstrijd op 
3-5 kwam voor PUK. 
Over alle partijen gezien een redelijk goed resultaat. Een gelijkspel was ook hier mogelijk 
geweest. 
Peter Dijkstra  
 

L’ESPRIT 1 – GRANDCRU 1   5 november 2022 

Over deze wedstrijden kunnen wij heel kort zijn. Wij wisten dat het heel moeilijk zou worden,  
maar zonder Peter (met Corona thuis) is de moeilijkheidsgraad ook nog eens gestegen. 

Rob en Chris deden over hun eerste partij bijna twee uur, maar verloren deze ondanks hun 
inzet toch. Ook de andere twee partijen namen minstens een uur  in beslag. Helaas zonder 
resultaat. 
 
Met de tripletten ging het al niet veel beter. Een triplette werd in 4 mènes met 13-0 de baan 
afgestuurd. Het andere triplette vocht en vocht helaas… 
 
De laatste ronde: Henny en Rob ging heel ging, Henny schoot zeker 90%, maar de 
tegenstander antwoordde met 98%. Ook Rob plaatste goed. Het mocht niet baten, geen 
winst. 
Chris en Dody kwamen tegenover het Mix team met een dame die geen enkele bal miste.  
Eén minder goed gegooide bal werd meteen afgestraft. Toen het er bijna onmogelijk voor het 
team meer uitzag schoot Chris feilloos het but uit, waardoor de nederlaag nog even werd 
uitgesteld. Joey en Cees maakten er een spannende partij van door goed schiet- en 
plaatswerk. Ook hier zonder resultaat. Het feit dat, op één na, alle partijen meer dan een uur 
of langer duurde laat zien dat er goed tegenstand is gegeven.  
In het team van de tegenstander deden 5 spelers mee die jonger waren dan 23 jaar. Daarbij 
trainen zij 3 avonden in de week op die rot……. banen.  
Daar is met één avond in de week spelen niet tegenop de botsen. Uitslag is duidelijk. 
Dody Henze 
 

* * * * * * * * * * 
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GRAND CRU 2 – FOLATRE 4  5 november 2022 

 



Grand Cru 2 heeft de eerste 3 wedstrijden al gespeeld en daar ben ik de aantekeningen van 
kwijt geraakt (zullen die wedstrijden wel verloren hebben) wedstrijd 4 hadden we vrij dus nu 
het verslag wedstrijd 5.  
Op 5 november speelden wij thuis tegen Folâtre 4. Het team was zoals afgesproken om 
11:30 uur aanwezig, dus even een kopje koffie dan de warming up en om 12:00 uur precies 
begon de strijd. 
Eerste ronde: Bianca en Tanja eerst 0-2  2-2  2-5 gelukkig kwamen ze steeds beter in de 
wedstrijd van 6-6 naar 8-8  12-9 klus werd geklaard in 13-9.    
Elly en Herman beginnen met 0-1 en gaan dan als een geoliede machine door de wedstrijd 
heen van 5-1  8-1  11-1 en maken het uiteindelijk af met 13-5 
Lien en Jan-Diderik gaan geconcentreerd de wedstrijd aan maar de tegenstander was deze 
keer sterker via 0-1  1-5  3-9 eindigde het met een verlies 3-13.   
De tussenstand is nu 2 voor Grand Cru en 1 voor Folatre. 
 
Tweede ronde tripletten: Elly, Lien en Herman van 1-0  3-0 verder naar 9-2. Toen kwam de 
tegenstander wat terug naar 9-5  11-5  11-9  dat was genoeg en werd de wedstrijd 
gewonnen met 13-9 
Bianca, Tanja en Koos Toet (onze reserve) draaiden lekker maar door zelf wat pech en de 
tegenstander met wat geluk ging het via 2-0  2-2  2-7 naar 7-8, en verloren zij met 7-13 
Tussenstand: Grand Cru 3 Folâtre  2 
 
In de derde ronde moest de beslissing vallen.  
Bianca en Tanja hadden het zwaar, ze moesten tegen het sterkste team (bleek achteraf) van 
0-1  0-5  2-5 naar 2-9 uiteindelijk verloren zij met  6-13.  
Achteraf bleek dat de twee andere teams het daardoor gemakkelijker hadden. Lien en Jan-
Diderik vlogen van 4-0  7-0  7-3  en 8-3 naar 12-3 en 13-3 in 6 mène’s gewonnen.  
Dat zijn 4 gewonnen 3 verloren dus de laatste wedstrijd werd cruciaal. Bij verlies een gelijk 
spel bij winst 5-3 voor Grand Cru. 
Elly en Herman maakten er een echte spannende strijd van. Iedere keer dan de een en dan 
de ander een puntje van 0-1  1-1  2-1 enzovoort tot 9-9, toen 12-9 en met nog maar één bal 
te gooien door Grand Cru was het of Folâtre die op 12-11 kwam, of Grand Cru die het met 
de laatste bal uit kon maken. Met veel ballen van Folatre voor de but moest het een aparte 
worp worden. Elly moest het kunstje klaren. Zij stapte in de cirkel en met een onnavolgbare 
worp kwam de bal, zonder ook maar één andere bal te raken op punt dus 13-9 gewonnen. 
Einduitslag Grand Cru 2 -  Folâtre 4      5 – 3 
Mart Roozenburg  
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GRAND CRU 3 – MARKEER 2 17 september 2022  
 
1e NPC-wedstrijd in het nieuwe seizoen 2022-2023 met een nieuw team  met de volgende 
spelers: 
Ed Delnaaij; Sjaan Storm; Wim Rolvink; Hieke Brouwer; plus 4 nieuwe spelers de dames: 
Engelien Doove; Mia Hinkenkemper; Ellie Kool; en Diana van ’t Zwart nu niet aanwezig. 
  
Markeer was al aan het ingooien om 11.30 uur, zodat onze ploeg snel volgde omdat wij nog 
weinig ervaring in de hal hadden. 
Om klokslag 12.00 uur starten we de 1e partij doubletten en na enige tijd had iedereen zijn 
tegenstanders gevonden! 
Ellie en Engelien 
Begonnen samen een beetje onwennig, scoren wel 3-0 in de eerste mène, maar Markeer 
laat zien dat zij geen beginners zijn. Na 3-3 weten zij de stand snel naar 3-8 en 3-11 te 
scoren. Toch plaatste ons team vaak goed, maar Markeer tireerde vaak onze boules weg. 
Een beetje teleurgesteld werd deze partij verloren met 3-13. 
Mia en Wim, 
Speelden voor het eerst samen en het was even wennen (ook aan baan 1). Via 0-1 en 1-2 
achter, naar 3-2 en 7-4 voorsprong geeft Markeer gas en trekt de stand gelijk van 9-9 naar 9-



12 voor Markeer. Het lukte Mia en Wim niet om de achterstand weg te werken, waardoor zij 
deze partij verloren met 9-13.  
Ed en Sjaan  
Begonnen goed, want na 0-1 weten zij de stand op 6-3 in het voordeel te scoren. Markeer 
gaf goed partij en gingen van 6-6 naar 6-11. Vooral Sjaan had het niet naar haar zin omdat zij 
niet zo goed plaatste als zij gewend was. Na de achterstand van 9-11, dachten Ed en Sjaan 
het niet meer te redden. Tot hun verbazing schiet Markeer verkeerd, zodat 4 boules van 
Grand Cru op punt lagen!! Met verbaasde gezichten wonnen zij daardoor met 13-11. Heel blij 
kwamen zij de kantine in! Dus 13-11 Gewonnen 
 
Tweede ronde 
Mia, Ellie en Wim 
Beginnen goed met de Tripletten, Na 0-3 achter, komen zij voor met 4-3 en 5-3. Dat is een 
prettig begin en zij gaan gestaag door 7-4. Markeer maakt nog wel punten, maar de 
voorspong blijft 9-7. Er werd goed geplaatst en Wim tireerde ook goed. 
De partij werd gewonnen met 13-7. Bravo voor dit team!  
Sjaan, Engelien en Ed 
Zij begonnen deze Tripletten met een achterstand 0-3. En na 1-5 achterstand scoren zij 6 
punten, zodat de stand op 6-5 plus 7-5 voorsprong kwam. Na 8-7 vond Markeer het genoeg 
en zet de stand op 8-10. Jammer genoeg verloor ons team met 8-13.  
 
De 2e doubletten van Sjaan en Ed verliep eerst niet naar wens, na 0-4 achter maken zij 
toch de stand gelijk 4-4. Het bleek van korte duur, Markeer trekt de stand van 4-7 naar 4-8. 
Sjaan en Ed geven het niet op en na 8-12 maken zij er 12-12 van! Zodat deze partij toch met 
winst afgesloten werd 13-12. Gewonnen 13-12 Hoera voor dit resultaat!   
De doubletten van Engelien en Wim  
Na 1-3 achter scoren zij  3-3 gelijk en scoren 5-4 voor. Toen was de koek op, Markeer brengt 
de stand op 5-10. De eindstand 6-13, jammer  
De doubletten van Mia en Ellie ging niet zoals zij hadden gehoopt. Na 1-2 en 2-5 komt al 
snel de achterstand op 2-9 en 4-9. Deze partij werd verloren met 4-13. Jammer volgende 
keer beter. 
  
Geen slecht resultaat voor de eerste NPC Wedstrijd 3 partijen winnend kunnen afsluiten, 
maar geen punten verdiend. 
Hieke  Brouwer 
  
VLAARDINGEN 4 - GRAND CRU 3  1 oktober 2022  
 

Om 10:45 uur zijn we met 2 auto’s naar Vlaardingen vertrokken. Daar aangekomen zijn we 

eerst gaan ingooien om de banen te verkennen. 

1e ronde Doubletten. 

Diana-Wim:    

De partij van Diana met Wim verliep vrij vlot met voorsprong van 4-1 naar 6-4.  Diana 
plaatste vaak in de buurt van de but en Wim had het naar zijn zin. Toch maakt Vlaardingen 

de stand 6-6 gelijk en daarna konden 
Diana en Wim geen punten meer 
scoren. Zodat het via 6-9 naar 6-13 
ging, dus verloren wij deze partij. 
Mia en Sjaan hadden in het begin 
moeite met de baan, maar aan de 
score was dat niet te merken. Na 0-2 
achter scoorde de dames 2-2 gelijk en 
na 4-2 en 6-3 op voorsprong. 
Vlaardingen wist de stand gelijk te 
trekken van 7-7 en 9-9. Toch niet 
slecht gespeeld van Mia en Sjaan. 
Door deze tegenstand was 
Vlaardingen niet in een goede 
stemming en laten dat ook merken 



door gemopper! De Grand Cru dames vonden dat heel vervelend. Het werd spannend, want 
na 10-10 zat er nog winst in, maar jammer genoeg werd deze partij verloren met 10-13. 
Ed en Hieke  
Speelden met wisselend succes van 0-1 en 3-4 achter, 6-4 voor, werd de stand door 
Vlaardingen gelijk gemaakt 7-7. Wij lieten de tegenstander scoren naar 7-11 mede door niet 
goed plaatsen van ons. Toch gaven wij WEL tegengas, maar na 9-12 verloren wij met 9-13. 

 

de 2e ronde Tripletten: 
Sjaan, Ed en Diana Speelden een goede wedstrijd 1-3 en 3-4 achter. Grand Cru scoorde in 
één mène 4 punten. Stand 7-4 in ons voordeel. Vlaardingen teleurgesteld!  
In de volgende mène tireerde Ed 2 x uitstekend zodat Sjaan 2 goede ballen erbij kon 
plaatsen en de stand naar 11-4 tilde! Hoera deze wedstrijd werd gewonnen met 13-4 Bravo. 
Ellie, Wim en Engelien:  
Hun partij verliep niet zoals zij wilden na 0-4, ging de tegenstander door met scoren. Mede 
door slecht plaatsen van ons kon Vlaardingen de stand afsluiten naar 1-13. Deze verloren 
wedstrijd maar gauw vergeten en hopelijk van geleerd! 
 

3e ronde Doubletten 
Ellie en Wim startten goed 3-2 voor maar 
kwamen achter met 3-7. Oei dat was even 
schrikken. Nog niet verslagen speelden zij beter 
en brengen zij de stand op 7-7 gelijk. Dat gaf 
zo’n positief gevoel dat Ellie en Wim dachten 
“nu kunnen we meer punten maken” Hoera dat 
lukte en zij winnen met 13-8. Gefeliciteerd. 
Diana en Ed speelden een goede wedstrijd na 
3-2 en 4-4 gelijk, scoort Vlaardingen 4-7. Diana 
en Ed gingen beter plaatsen en trekken de 
stand gelijk 7-7. Daarna lukte het niet meer, 
zodat de wedstrijd werd verloren met 7-13. Toch 
jammer. 
Mia en Engelien 
Deze partij ging niet naar wens. Na 1-3 en 2-3  
snel op 2-8 achter, daarna ging het snel 
bergafwaarts. Wij sprokkelden nog wat punten, 
maar na 5-8 was de koek op. En werd verloren 
met 5-13. Jammer. 
Nadat we een hapje gegeten en gedronken 
hadden, gingen we ietwat teleurgesteld naar 
huis met 2 gewonnen partijen. 
Hieke Brouwer 

Team 3 doet er alles aan om er een hecht team van  

te maken!! Teambuilding 

 

FOLATRE – GRAND CRU 3 15 oktober 2022 

 

Deelnemers:  
Ed Delnaaij, Sjaan Storm, Wim Rolvink, Hieke Brouwer, Mia Hinkenkemper, Ellie Kool en 
Diana van der Zwart. 
 
We arriveerden rond 11:30 uur in de stromende regen bij Folâtre en na het indelen van duo’s 
voor de eerste ronde, een eerste koffie (gratis) met koekjes van Sjaan en nog even samen 
ingooien, was om 12:00 uur de aftrap voor de wedstrijd. 
 
Ronde 1 – Doubletten  (Mia op de bank)  
Ed en Hieke startten veelbelovend met 2-0, 1-0 en 3-0 in de eerste drie mènes, maar toen 
kwam er opeens een omslag. Folâtre nam de leiding over en scoorde in de volgende mènes 
2, 3, 2, 1, 3 en 2 punten. Ondanks mooie tireuracties van Ed, tot tweemaal toe in de 6e 
mène, eindigde de partij in de 9e mène met 13-5 voor Folâtre. 



Voor Elly en Diana begon de partij bedroevend. Folâtre nam meteen in de eerste mène een 
voorsprong met 3 punten. Elly en Diana waren ondanks hun mooie plaats-acties niet 
opgewassen tegen de tireurkrachten van de tegenstanders. Met 1 punt in de 2e mène en 
vervolgens: 2, 2, 1 en 3 punten kwam Folâtre al in de 6e mène op 12 punten. De Grand-Cru 
dames gaven zich niet zomaar gewonnen en haalden in de 7e  en 8e mènes twee keer 1 
punt, maar moesten toch in de 9e mène het onderspit delven toen Folâtre hun laatste punt 
binnensleepte. Eindstand: 13-2 voor Folâtre. 
Sjaan en Wim begonnen meteen heel strijdvaardig, maar zagen toch in de eerste mène 6 
punten naar de tegenpartij gaan. Maar in de 2e, 3e en 4e mène haalden Wim en Sjaan steeds 
2 punten binnen en kwamen zo op een gelijkstand van 6-6. Folâtre pakte weer 1 puntje in de 
5e en 2 puntjes in de 6e mène. De teams waren aan elkaar gewaagd wat plaatsen en tireren 
betrof. Weer 1 puntje voor Folâtre in de 7e mène. Maar Sjaan en Wim gingen er helemaal 
voor. Alle ogen waren intussen op hen gericht. Zij pakten dan ook in de 8e mène 1 punt, 9e 
mène 1 punt, 10e mène 2 punten, 11e mène 2 punten. Dat bracht de stand op 10-12. We 
waren er bijna. Folâtre pakte in de 12e mène 1 punt: 11-12 . De beslissende mène…. Ai! 
Folâtre pakt 2 punten en wint uiteindelijk. Eindstand: 13-12 voor Folâtre.    
Ronde 2 – Tripletten  (Hieke op de bank) 
Mia, Ed, Diana kwamen maar moeizaam op gang deze ronde. Mia en Diana plaatsten vaak 
of te hard of te zacht. De tactiek van de tegenstanders om de ring op 1/3e van het veld te 
leggen en de but bijna tegen de achterlijn werkte in hun voordeel. Folâtre had steengoede 
tireurs en het scorebord toonde 0-1, 0-5, 0-6 en 07 in het voordeel van Folâtre. Even leek het 
erop dat Grand Cru zich had herpakt met 1x2 en 1x 3 punten. Maar toen: Folâtre telde 6 
boules bij de but en de wedstrijd was beslist met 13-5 voor Folâtre.  
Sjaan, Ellie, Wim hielden de Grand-Cru eer een beetje hoog en kwamen meteen al met 0-1 
op voorsprong. Vervolgens werd het 1-1, 2-2, 2-3, 2-5, 3-5, 5-5, 5-6. Folâtre had even een 
opleving en bracht in hun voordeel de stand op 7-6. Vervolgens pakten wij 3 punten en werd 
de stand 10-9 en wonnen wij uiteindelijk met 13-9.  
Ronde 3 – Doubletten (Diana  op de bank) 
Hieke en Sjaan kwamen tegenover twee beren van kerels, bekend als de beste spelers van 
Folâtre, te staan. Maar in de 1e mène sleepten zijn 1 punt binnen. Daar bleef het helaas bij, 
want in sneltreinvaart scoorde het gouden duo van Folâtre in de volgende rondes 2, 5, 3, 2 
punten en nog 1 punt. Dus in de 6e mène stond de stand op 13-5 voor Folâtre. 
Wim en Elly begonnen goed. 1e mène 2 punten, 2e mène 2. De thuispartij won in de 3e 
mène 2 punten, in de 4e mène ook 2. Stand dus 4-4. In de 5e mène +1 voor Folâtre. Stand: 
5-4. De 6e mène leverde ons 2 punten op: 5-6 voor Grand-Cru dus. Toen kwam de 7e mène. 
Het thuisduo behaalde ondanks een indrukwekkende tireeractie van Wim samen +6 punten 
en bracht daarmee de stand op 11-6. In de 8e,  wat de laatste mène zou worden kon Folâtre 
2 punten bijschrijven. Eindstand: 13-2 voor Folâtre. 
Ed en Mia  Startten vol vertrouwen aan deze ronde. Mia kan goed plaatsen en Ed kan goed 
tireren, dus moest lukken. 1e mène  0-2 voor Grand-Cru, 2e mène +1 voor Folâtre, maakte 1-
2. In de 3e mène weer een puntje voor ons: 0-3. 4e mène 5-3 voor Folâtre, 5e mène 7-3 
Folâtre. Ed en Mia pakten weer 2 punten en kwamen op 7-5. In de 7e mène lagen twee 
boules heel dicht tegen het butje aan. De boule van Ed lag net iets dichterbij en de 
tegenpartij had geen boules meer. Ed en Mia pakten voor de zekerheid hun punt en lieten 
het daarbij. De stand kwam voor Crand-Cru op 7-6, toen, 9-6, toen 10-6… We waren er 
bijna! Folâtre pakte in de 10e mène 2 punten en kwam op 9-10. De 11e mène, was daar. 
Spannennddd! Folâtre gooide en… eindstand: 13-9 voor Folâtre.    
Diana van der Zwart 
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DE GOEDE WORP 4 – GRAND CRU 4  17 september 2022 

 

Vol goede moed vertrok ons team: Ria, Tonny, Gretha, Theo, Leo, Bert, René en Jan. (ik 
zelf.) naar Den Haag. 
 
Om 12:00 uur starten we met een doubletten wedstrijd. 
Ria en Bert wonnen hun partij met 13-11. Dat was een goed begin! Leo en Theo verloren, 



helaas, met 13-6. Gretha en Tonny verloren ook hun partij met 13-5. 
Tussenstand: 1-2. In het voordeel van DGW 
 
De tripletten wedstrijden werden zowel door Gretha, Theo en René gewonnen  
met 13-9. 
Ook Tonny, Ria en Leo wonnen hun partij met 13-11. 
Tussenstand: 3-2. In het voordeel van Grand Cru ‘82. 
 
De laatste 3 doubletten wedstrijden werden gespeeld door: 
Gretha en Leo zij verloren met 13-6. Tonny en Bert wonnen met 13-5. Theo en René 
wonnen met 13-1. 
Eindstand 5-3. In het voordeel van Grand Cru ‘82. 
Een uitslag waar we best trots op zijn! 
Jan Bos.  
 
 

 



crU-CIAAL 
nieuws 

 

41e jaargang  nummer 6 (DEEL 3) 
14 november 2022 

 
 
 

 
IN MEMORIAM 
 
JAN VAN DER HAM 
 
Op 22 augustus is overleden ons lid Jan van der Ham. 
Jan is op 1 april 2012 samen met zijn vrouw An lid geworden van onze vereniging. 
Jan kwam op regelmatige tijden op de club. Vaak wilde hij niet meer dan twee partijtjes 
spelen. 
Liet An dan achter en ging op zijn gemakkie naar huis. 
Een enkel keer deed hij zelfs mee aan Bal in de Zak.   
Toernooien waren ook niet zo zijn ding. Hij had er wel plezier in en het glaasje na afloop van 
de wedstrijden liet hij ook niet staan. Een beetje nakletsen in het zonnetje dat was wel  zijn 
ding. 
Hij kon wel heel goed plagen. Soms wist je echt niet 
of hij meende wat hij zei of dat hij je alleen maar uit 
de tent wilde lokken. 
 
Op de laatste Barbecue, tgv ons 40-jarig bestaan, liet 
An doorschemeren dat het wel eens de laatste keer 
zou zijn dat Jan op de club was. Jan zelf liet daar 
niets van merken, dat hield hij voor zichzelf. 
 
Maar An had wel gelijk, hij is daarna niet meer 
geweest. De barbecue was in juli en enige dagen 
later hoorden wij dat Jan naar de IC was gebracht. 
Vlak daarna kwam toch nog onverwachts het bericht 
van zijn overlijden. 
 
Zoals al gezegd was hij een stil lid. In zijn dagelijks leven heeft hij veel gedaan op kerkelijk 
gebied en is daarvoor Kerkelijk onderscheiden met de Bene Merenti.  
De onderscheiding Bene Merenti wordt verleend aan personen die minimaal 35 jaar oud zijn 
en zich minstens 10 jaar langdurig op geringe, doch opvallend verdienstelijke wijze in lokaal 



verband inzetten voor Kerk en samenleving. 
 
Jan is op 30 augustus bijgezet in het familiegraf op de begraafplaats in Leidschendam. 
De bloemen op zijn kist en de andere bloemstukken waren een grote kleurenpracht. 
 
Dody Henze 
 

* * * * * * * * * * 
 
VERSLAGEN VAN DE BAK IN DE ZAK 2022 
 
VERSLAG VAN 13 SEPTEMBER (verplaatst van 6 september) 
 

 
Op dinsdag 13 september konden we dan toch Bal In De Zak spelen. 
Het weer werkte mee, een zonnetje met af en toe wat voorbij gaande bewolking, kortom 
ideaal weer om een boultje te gooien. 
Met Bal in de zak spelen we drie wedstrijdrondes van 40 minuten met tussentijdse pauzes 
van 20 minuten. 
 
De enthousiaste leden stonden te popelen om zich in te laten schrijven tussen 12:30 en 
13:00. Ook aan de nieuwe inschrijftijd van 12:30 tot 13:00 raken we gewend. 
Chapeau! 
 
De barbezetting, Cees en Dody Henze, zij waren er klaar voor! 
En de wedstrijdleiding, Ria Proost en Els van Andel, ging aan de slag met het 
computerprogramma Welp, de 38 aangemelde clubleden konden ingevoerd worden en om 
13:25 konden we daadwerkelijk het veld op om een sportieve wedstrijd te spelen. 
We speelden met 8 doublettes en 1 triplette. 
Het spelen liep voortreffelijk, de stemming zat er goed in, een zeer ontspannen middag met 
zeer enthousiaste clubleden. 
 
Er waren zelfs over-enthousiaste leden, die na het signaal "mène afmaken", toch nog een 
nieuwe mène gingen spelen. 
Echter, de uitzondering is, alleen na gelijkspel, speel je een volgende mène. 
Sportiviteit is ook je houden aan afspraken. 
Gelukkig is de middag vervolgens sportiever verlopen. 
 
Na afloop volgde de prijsuitreiking, 7 leden wonnen 3 partijen, de eerste prijs was voor 
Herman Turk met 3 gewonnen wedstrijden en 22 punten, de tweede prijs met 2 gewonnen 
wedstrijden en 6 punten voor Nel Bolleboom, de derde prijs met 1 gewonnen wedstrijd en 6 
punten voor Bianca Strik, de aanmoedigingsprijs ging naar Ria de Mos. 
Deze dinsdag bleef nog gezellig na pruttelen, tot de volgende Bal In De Zak! 
Els van Andel 
 

VERSLAG VAN 4 OKTOBER  
 

Om half een zat de crew voor een middag bal in de zak er klaar voor. Cees en Dody voor de 
barbezetting en John en Jacques voor de wedstrijdleiding.  
 
De inschrijving kon beginnen. In de periode tot een uur kwamen 42 deelnemers zich aan de 
wedstrijdtafel melden. Daarna had de wedstijdleiding een kwartiertje om de deelnemers in te 
voeren in het wedstrijdsysteem op de pc, een loting te maken en de lijsten voor de te spelen 
wedstrijden op te hangen op drie plaatsen.  
 
Jammer dat er een zestal leden te laat kwamen omdat ze de aanvangstijd niet goed 
genoteerd hadden. 



Officieel is dat er binnen in de hal gespeeld moet worden omdat het een bal in de zak in de 
winterperiode (oktober – maart) was. Vanwege het mooie weer had de wedstrijdleiding 
besloten dat buiten beter was. 
 
Om kwart over 1 konden de 42 deelnemers voor de 1e ronde van start gaan. Na even zoeken 
had iedereen weer door hoe je je baan, je medespeler en tegenstanders kon vinden. Met 
een fris windje om je hoofd en zonnetje op zijn / haar bol had iedereen het prima naar zijn 
zin. Na 40 minuten werd er omgeroepen dat de ronde over was en de uitslag door gegeven 
moest worden aan de wedstrijdtafel. 
 
De uitslagen liepen uiteen van net een puntje verschil tot 13 – 4 de grootste winst / verlies. 
Na een eerste wedstrijd heb je altijd even veel winnaars (21) als verliezers (21). Terwijl de 
wedstrijdleiding de uitslagen noteerde en in het spelsysteem invoerde liep het terras vol en 
er werd gezellig nagekletst.  Na een klein half uurtje werd iedereen weer aan het werk gezet 
voor de 2e ronde.  
 
Opnieuw even zoeken met wie en tegen wie op welke baan. Twee teams hadden duidelijk de 
verkeerde baan geloot een kregen een 1-13 aan hun broek. Twee andere teams verloren op 
het nippertje (9-10 en 7-8). Maar iedereen bleef lachen en zocht een plekje op het terras in 
de zon en wat te drinken. Als bijna wedstrijden tot het einde doorlopen moet je soms even 
wachten voor je aan de beurt bent bij de bar. Het zijn duizendpoten achter de bar, maar ook 
zij hebben maar twee handen. Geen lelijk woord gehoord. Intussen vulde de wedstrijdleiding 
de uitslagen weer in en hing de loting voor de 3e ronde op. Na de 2e ronde waren er 13 
spelers met de volle winst, 16 speler hadden 1 om 1 en 13 spelers hadden nog niet 
gewonnen. 
 
Ook nu kon er na een half uur weer gestart worden. Weer even kijken met wie, tegen wie en 
welke baan deze keer. Iedereen begon opnieuw met frisse moed, alhoewel bij sommige 
spelers de vermoeidheid toch al parten begon te spelen. Na de bekende 40 minuten klonk 
het eindsignaal. De uitslagen konden weer doorgegeven worden aan de wedstrijdtafel. 
Iedereen vond weer een plekje in de zon (lekker hè zo’n terras) en om het wachten op de 
einduitslag te bekorten, werd nog iets te drinken gehaald.  
 
Ook dit keer liepen de uitslagen uiteen van 6-7 tot 1-13. Na een klein kwartiertje had de 
wedstrijdleiding alles op een rijtje. Er waren 8 spelers die alle 3 de partijen wonnen, 13 
spelers die 2 maal wonnen, ook 13 spelers met 1 gewonnen partij en 8 spelers die niet aan 
winnen waren toegekomen. 
Ton van Veen, Sjaak van Meijgaarden en Mart Roozenburg waren de besten deze dag en 
mochten een prijsje uitzoeken. Omdat Kees van Workum zijn dag niet had mocht hij als 
troost nog een prijsje mee nemen. 
Veel bleven nog even nagenieten van het oktoberzonnetje en een mooie dag. 
Volgende bal in de zak op dinsdag 1 november.  
Vergeet niet inschrijven van half 1 tot 1 uur. 
Jacques van der Meer 
 

VERSLAG VAN 1 NOVEMBER 
 

Na de warme maand oktober….…. begon 1 november winderig 
Wat een prachtige zomerse maand beleefden we in oktober dit keer. Eindigend met bijna 
23 ° met de klok een uur terug, begon dinsdag 1 november (Allerheiligen) met veel wind. 
Was de voorspelling van regen en wind voor deelname bepalend aan de bal in zak van deze 
eerste dag in november? Er hadden zich 36 deelnemers aan de inschrijftafel gemeld.  
Mooi aantal om doublet te spelen door negen teams die zelf mochten bepalen of het binnen 
dan wel buiten boulen werd, uiteraard in gezamenlijk overleg. Een speelronde is exact drie 
kwartier maar sommige boulers waren met 20 minuten al bij 13 en dus uitgespeeld. 
 
De wedstrijdleiding Ria/Mieke stelden een schema op, voerden de uitslagen in en zo kwam 
er na 3 gespeelde wedstrijden een eindresultaat. De prijzen zijn als volgt verdeeld. 



 
1e prijs: Hans Holman  3 gewonnen wedstrijden totaal van + 31 
2e prijs: Corry Hooijmans 2 gewonnen wedstrijden totaal van + 16 
3e prijs: Wim Rolvink  1 gewonnen wedstrijd totaal van – 5 
4e prijs: Kees van Workum 0 gewonnen wedstrijd totaal van – 2 
 
De prijswinnaars konden kiezen uit een gevarieerde prijzentafel. 
 
Naast de genoemde 36 leden die meededen met het spel “bal in de zak” werd er ook op 
andere banen door een tiental leden vrij gespeeld. Er kan worden teruggekeken op een zeer 
gezellige middag. 
 
• Noot voor de agenda: “bal in de zak” 6 december is de laatste wedstrijd die dit jaar wordt 
gespeeld. Deze wedstrijduitslag heeft zeker invloed op de laddercompetitie. Het zou dus 
geweldig zijn wanneer deze laatste “bal in de zak” op een grote opkomst kan rekenen, zodat 
dit de spanning verhoogt en degenen die bovenaan staan op de ladderlijst wat nerveus 
beginnen te worden!!  
Dank aan alle vrijwilligers (Cees/Dody).   
Met sportieve petanque groet Ria en Mieke 
 

* * * * * * * * * * 
 

Ladderstand Bal-in-de-Zak 2022 
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1 Herman Turk       10     10   10       30 

2 René Roozendaal         1 6   5 7       19 

  Nico Hooijmans         7       9 3     19 

4 Mia Hinkenkemper           2 2 6 8       18 

  Theo Meester         8     3     7   18 

6 Ruud Ditmar       8     8           16 

  Bert Blok       9       7         16 

  Herman Brusse       7       4     5   16 

9 Mart Roozenburg       3   4       8     15 

10 Doortje van der Meer           9     5       14 

  Dirk Mourits               8   4 2   14 

 

 

* * * * * * * * * * 

 

SPONSORAVOND 

 
Op woensdag 2 november was het dan eindelijk zover. Er kon weer een sponsoravond 
gehouden worden. Eigenlijk  was deze avond eerst gereserveerd op woensdag 26 oktober. 
Maar als er geen kinderen of kleinkinderen meer in het  spel zijn, wordt al snel vergeten dat 
er ook nog eens herfstvakanties zijn. Dus verplaatsen naar een weekje later gaf meer 
zekerheid op deelname.  
 



Van der Helm uitvaartverzorging deed met 5 werknemers mee, evenals Geelhoed 
Metaalverwerking. Geelhoed moest vanavond van de winst afgehouden worden, Zij zijn al 
diverse jaren op rij winnaar van ons sponsortoernooi. Slechts éénmaal van de troon gestoten 
door de Bloemenvink. 
Ook Joey Dijkstra (onderhoud en schilderwerk), Van der Sman (Timmerwerk), AC Films, 
Nederlandse Orgel Federatie, Auto Ruiter (Honda), 4 ESPE (4 seasons Products), Auto 
Center van Paassen, De Burcht (huisvesting voor ouderen), Van Ede (Int. Moving) waren 
van de partij, waarmee het aantal deelnemers op 29 kwam. 
Na koffie met Keldergebak begon de eerste partij. De twee aanwezige auto(dealers) kwamen 
als concurrenten tegenover elkaar te staan. Het was een genoeglijk gebeuren en iedereen 
deed heel fanatiek zijn best. Iedere sponsor kreeg een handdoekje als aandenken. 
 
In de pauze werd gezorgd voor lekkere hapjes, klaargemaakt door ons vaste team 
Roozenburg/Henze. De hapjes waren zo lekker, dat de volgende dag een gast meedeelde 
dat ze het jammer vond dat ze al gegeten had. Zij had nog veel meer hapjes gelust. Naast 
de hapjes was er voor een Franse kaastafel gezorgd. 

 

Van één partij spelen kan je geen winnaar krijgen. Dus om met een goede rangschikking te 
komen moest er nog een partij gespeeld worden.  
Iedereen werd weer verbonden aan een andere deelnemer, tegen weer andere deelnemers. 
Na 45 minuten blies René (de wedstrijdleider) de partij af. Alles stond gerangschikt in de 
computer. Voordat tot de prijsuitreiking werd overgegaan, werd al het lekkers op tafel 
aangevuld met heerlijke saté van KIPPIE en gehakt balletjes.  
Dat iedereen er smakelijk van heeft gegeten was te zien aan de bijna lege tafel die 
achterbleef. 
 
Tegen het einde van de avond had René de rangschikking klaar (allang hoor maar er moest 
eerst gegeten worden). Wat al werd gevreesd gebeurde, de nummer 2 en 3 zijn geworden, 
beiden van Van der Helm Uitvaartzorg, maar…….. 1ste is geworden GEELHOED. De 
oorspronkelijke nummers 3 en 4 waren leden van de vereniging. Afgesproken was dat deze 
buiten mededinging mee zouden doen. 
 
Over twee jaar is er weer een sponsoravond en dan mogen alle sponsors van te voren 
komen trainen om……. 
Dody Henze 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De prijswinnaars: Voor hun reclameborden. De deugd in het midden is van Geelhoed, Geflankeerd door de 

dames van Van der Helm, uitvaartverzorging 

 

 

SINTERKLAASTOERNOOI 
 
Op zaterdag 3 december wordt er weer een Sinterklaastoernooi gehouden. Wij gaan ervan 
uit dat deze keer Corona geen Pietenroet in het eten zal gooien. 
 
Voor de leden die dit nog niet hebben meegemaakt het volgende: 

- In tegenstelling tot Bal in de Zak, moet je je voor dit toernooi wel opgeven. 
- Inschrijflijsten hangen op het publicatiebord 
- Inschrijven om 11:00 uur. Het toernooi begint om 11:30. 
- Wij serveren gratis een keer warme chocolademelk met iets lekkers 
- Voor de helft van het aantal deelnemers is er een prijsje 
- Of Sinterklaas zelf komt is nog niet zeker. Dat hangt helemaal van zijn bui af, hij is 

oud en kan daarom wel eens flink chagrijnig zijn. Maar als hij komt heeft ie altijd een 
vrolijke muts op. 

- Er kunnen niet meer dan 72 deelnemers mee doen. Daarna kom je op de reservelijst. 
- Wij hopen dat de lijst vol komt 

 
Namens het bestuur en de wedstrijdcommissie 
Dody Henze en Jacques van der Meer 
 

* * * * * * * * * * 

 

OLIEBOLLEN TOERNOOI 

 

Het oliebollentoernooi wordt gehouden op woensdagavond 28 december a.s. 
Als het sinterklaastoernooi voorbij wordt de inschrijflijst voor het Oliebollentoernooi 
opgehangen. Dit om verwarring met de inschrijflijst van het sinterklaastoernooi te 
voorkomen. 
Voor de leden die dit nog niet hebben meegemaakt het volgende: 

- In tegenstelling tot Bal in de Zak, moet je je voor dit toernooi wel opgeven. 
- Inschrijflijsten hangen na 3 december op het publicatiebord 
- Inschrijven om 19:00 uur. Het toernooi begint om 19:30. 
- Wij serveren gratis oliebollen. 
- Er is voor iedereen een prijsje. 
- Er kunnen niet meer dan 72 deelnemers mee doen. Daarna kom je op de reservelijst. 
- Wij hopen dat de lijst vol komt 

 
Namens het bestuur en de wedstrijdcommissie 
Dody Henze en Jacques van der Meer 
 



* * * * * * * * * * 

 
ZIEKENCONTACTEN 

 
De hematoloog die Willy Zaaijer behandelt is erg tevreden met het resultaat, maar wil toch 
de geplande behandelingen afmaken. Willy krijgt nu geen pijnstillers meer en daar is ze erg 
blij mee. Ze blijft optimistisch. 
 
Jan Bos is opgenomen geweest in het ziekenhuis waar hij de volgende dag al geopereerd 
werd, hij bleek een abces te hebben in de endeldarm. Hij kreeg er ook nog Corona bij, maar 
is inmiddels hersteld en weer thuis. Ook Gretha kreeg Corona en was hierdoor een aantal 
dagen niet in staat om Jan te bezoeken. Beiden zijn gelukkig weer negatief getest en samen 
thuis. 
 
Helma Vissers heeft een ingrijpende operatie aan haar slokdarm ondergaan. Zij is na 6 
weken weer thuis, maar zij is er nog lang niet.  
Jullie kunnen haar een kaartje sturen of een appje.  
Niet bellen, ze kan telefoontjes niet beantwoorden. 
Als je haar adres wilt hebben om een kaartje te sturen vraag dit dan aan het bestuur, hoewel 
meerdere leden ook weten waar zij woont. 
 
Bas Gijsbertsen wacht op een oproep voor een heupoperatie, wanneer alles goed gaat en hij 
weer voldoende is hersteld, komt hij zeker weer boulen. 
 
Loes Nottet is ook al even gemist op de club. Ze is druk bezig met haar verhuizing. Wanneer 
je van een groot huis naar een tweekamer appartement gaat verhuizen heb je heel wat op te 
ruimen en dat kost tijd, vandaar. 
 
Wanneer er iets is te melden, graag een telefoontje naar het ziekencontacten team: 
Corrie Meinema:  0703275044 
Ton Reedijk:   0702129712 
Nicolette ten Boch  0614649900 
 

* * * * * * * * * * 

 
BOULE-LESSEN 
 

Op 6- 13 en 20 november worden er weer Boule-lessen gegeven. Hiervoor zijn twee 
advertenties geplaatst in Het Krantje. Om de lessen een beetje te kunnen organiseren is 
besloten om niet meer dan 40 cursisten aan te nemen. Achteraf is gebleken dat wij wel 60 
deelnemers konden krijgen. Dit jaar hebben, jammer genoeg, toch wel veel leden besloten 
om hun lidmaatschap op te zeggen. Wij hopen dan ook dat er vanuit deze groep weer 
nieuwe leden zich aanmelden. Dat kunnen wij goed gebruiken. 
 
 

REANIMATIECURSUS 

 
Op donderdag 27 oktober kon er na twee Corona stilte weer een Reanimatiecursus 
gehouden worden. Er meldde zich ongeveer 19 deelnemers. Al voor de avond kwamen er 
drie afmeldingen en op de avond zelf stonden er nog slecht 9. 
In de kantine hangt een lijstje met namen van leden die de cursus hebben gevolgd. Dit moet 
nog aangepast worden met de namen van de deelnemers van de laatste gehouden cursus. 
Er was sinds de vorige cursus het een en ander aangepast aan de poppen waarop geoefend 
wordt. Door de Corona is er nu (hygiëne maatregel) voor iedere deelnemer een eigen 
poppenmasker. Voorheen werd het masker schoongemaakt met een spray.        
                         



Het is een zeer leerzame cursus. Jammer van het aantal deelnemers. 

De cursus begon met een Power Point presentatie met  

informatie over een hartaanval. Daarna 

werden de reanimatie, de werking van de 

AED  en de stabiele zijligging geoefend. 

Volgende keer meer deelnemers!!! 

Dody Henze  

 

* * * * * * * * * * 
 

 

 
Dirk legt Jacques in de stabiele zijligging 

 

 

 
Wordt hier iemand vermoord en 

          in stukken gesneden? 

 

 

Dit was het laatste deel van een zeer uitgebreid Cru-ciaal. Lees alle informatie 

goed door. Zodat je op de hoogte bent van tijden en data. 

 

Tot december. 
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