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Postbank NL24 INGB 0001 9390 06
contributies, bondsbijdragen en clubtenues

Adres boulodrome
Schoonbroeksweg 5
7323 AN  Apeldoorn
Tel: 055 360 16 23

Opgeven voor toernooien: 06 30 79 49 11

PTANK
Cluborgaan van Jeu de Boules Vereniging ´t Zwijntje

Jaargang 32 Nr.1 Januari & februari  2018

BESTUUR
Voorzitter Edward Zeevat Vice voorzitter Fabian Biesheuvel

06 12 03 19 70 Vertrouwenspersoon 06 51 05 48 86
Secretaris. Ferdinand Wiese Kantine Herman van Veluwen

055 360 66 82 Accommodatie 055 541 48 96
Penningmeester Fred de Ruiter Sportzaken Hans Tijssen

055 541 62 32 06 23 27 94 50

Postadres J.b.v. ‘t Zwijntje
postbus 854
7301 BC Apeldoorn

internetsite
e-mail

www.zwijntje.nl
jbv@zwijntje.nl

WEEKPROGRAMMA
Dinsdagmiddag 14.00 – 16.00 uur Donderdagmiddag 14.00-16.00 uur

Recreatief of Mix Recreatief of Mix
Dinsdagavond 19.15 – 22.30 uur Donderdagavond 19.00-22.30 uur

Mix - toernooi Clubavond
Woensdagavond 19:00 - 22:30

Trainingsavond
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Kopij voor de volgende nummers.
2 - 23 mrt ‘18, 3 - 1 juni ‘18, 4 - 27 juli ‘18

In de Ptank vindt u deze keer 2 bijeenkomsten waar
het bestuur zich op aan het voorbereiden is. Namelijk
de ALV 2018 en de bijeenkomst kantinemedewer-
kers. Beide onderwerpen zullen worden toegelicht in
de artikelen die daar specifiek over gaan.

Commissie Sportzaken
Krister Horn heeft zijn deelname aan de CS beëin-
digd. We zijn op dit moment op zoek naar (een) vrij-
williger(s) die de CS willen versterken. We hebben
daarbij zowel behoefte aan denkers, doeners en am-
bassadeurs. Denkers die willen meedenken over leu-
ke nieuwe activiteiten die we binnen onze club kun-
nen ontplooien. Doeners die willen participeren in het
draaien van een wedstrijdleiding, verwerking van uit-
slagen en het regelen van de prijzen. Of bij de grote
toernooien dat alle zaken rondom het toernooi goed
geregeld zijn. Ambassadeurs hebben we nodig om
onze toernooien over het voetlicht te krijgen bij leden
van andere verenigingen. Een ambassadeur zorgt
onder meer voor het verspreiden van flyers bij ande-
re verenigingen en het actief aanspreken van spelers
en ze daarbij bewegen bij ons een toernooi mee te
spelen.

Verbouwing bar
De laatste rekeningen van Heineken/Brand/Sligro
zijn (eindelijk) verwerkt en binnenkort hebben we een
gesprek met de Veluwse Schavuyt over de verbou-
wing van de bar. De koeling die daar in geplaatst
gaat worden staat al een tijdje klaar, wij hopen dat
we dit voorjaar een flinke stap kunnen zetten.

Van de bestuurstafel
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AED cursus
Wij gaan uitzoeken welke mogelijkheden er zijn om bij ons op de ver-
eniging een (opfris)cursus AED te organiseren.

Website
De nieuwe website draait op dit moment al weer een paar maanden
en ziet er volgens het bestuur lekker modern uit. Bijna alle vaste ge-
gevens zijn overgezet. Voor de oude uitslagen, het Ptank archief en
de ledenlijst moet u nog naar de oude site. Wij verwachten ook deze
informatie in de komende tijd over te zetten.

Herindeling Schoonbroeksweg
Zoals we al eerder gemeld hebben maakt ZVV zich sterk voor een
herindeling van de Schoonbroeksweg. Er zijn nu een aantal gesprek-
ken geweest, maar de status is er niet duidelijker op geworden. Er is
met het squashcentrum, gemeente en ZVV een overleg geweest over
het verplaatsen van ons huidige parkeerterrein naar het braakliggen-

de terrein van het squashcentrum. Maar
de overkoepelende organisatie Squash-
hal Nederland wil flink geld verdienen op
zijn stuk grond. Dus dat plan lijkt geen
kans van slagen meer te hebben. Over
nieuwe ontwikkelingen zijn wij verder
nog niet geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, Ferdinand Wiese
Secretaris

ALGEMENE VERGADERING
op woensdag 28 maart 2018

aanvang: 20.00 uur
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Beste Zwijnen,

Inmiddels is 2018 al meer dan een maand oud. Veel
van jullie heb ik in 2018 al gezien en gesproken op de
vereniging. Degenen die ik dit jaar nog niet heb gezien
wens ik alle goeds, een hoop bouleplezier en veel ge-
zondheid toe voor 2018!

Op 6 januari jl. is het traditionele oliebollentoernooi weer gehouden en
het aantal deelnemers was overweldigend. Ook tijdens de nieuwjaars-
receptie die daarop volgde waren er erg veelleden aanwezig. Tijdens
de nieuwjaarstoespraak heb ik teruggekeken op vorig jaar en tevens
vooruit gekeken naar het komende jaar. Ook zijn er maar liefst 4 (!)
leden van verdienste benoemd. Alle vier zetten ze zich al lange tijd in
als vrijwilliger voor de vereniging. Misschien goed om eens stil te
staan bij de regels die gelden voor de benoeming van de leden van
verdienste:

Lid van verdienste is een speciale eretitel voor leden die zich gedu-
rende lange tijd verdienstelijk hebben gemaakt voor de club. Je wordt
het niet zomaar je moet er veel voor doen. Sinds de invoering van
deze waardering voor de super vrijwilligers in 2007 is deze titel
slechts aan enkele leden uitgereikt.
Om de nominatie voor Leden van Verdienste zo objectief mogelijk te
doen is een puntensysteem ontwikkeld waarin de volgende aspecten
tot uitdrukking komen:
Het aantal uren vrijwilligerswerk
De zwaarte van het vrijwilligerswerk
Het aantal jaren vrijwilligerswerk
Dus, in dit puntensysteem tellen de uren van iemand die een verant-
woordelijke taak op zich genomen heeft zoals een bestuurslid, een
commissielid of iemand die de verhuur regelt dus zwaarder mee dan
de uren van iemand die alleen bardienst doet. Maar nog belangrijker
is men dat men dit werk vele jaren doet.
Wij hebben als norm gesteld dat een goede vrijwilliger 250 gewogen
uren vrijwilligerswerk per jaar verricht en daarvoor krijgt hij of zij1 vrij-
willigerspunt. Er zijn natuurlijk ook mensen die nog veel meer uren
maken dan 250 per jaar en die kunnen dan ook meer punten verdie-
nen, maar met een maximum van 2 punten. Om te zorgen dat vrijwil-

Van de voorzitter
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ligers eerder punten gaan scoren werken we nu ook met kwartpunten,
eerder waren dat alleen halve punten.
Nominaties voor Leden van Verdienste worden toegekend bij het vol-
gende aantal punten:
Bij 13 punten – Lid van Verdienste Brons
Bij 26 punten – Lid van Verdienste Zilver
Bij 39 punten – Lid van Verdienste Goud

Je kunt dus niet binnen enkele jaren Lid van Verdienste worden; daar-
voor moet je minstens 7 jaren de maximale score van 2 punten halen.
De nominaties worden door het bestuur bekrachtigt en bekend ge-
maakt op de Nieuwjaarsreceptie.
De Leden van Verdienste krijgen naast een oorkonde en een erepen-
ning ook korting op hun contributie. Die korting bedraagt voor Brons,
Zilver en Goud resp. 40%, 70% en 100%.
Dit jaar zijn er 4 nominaties:

Coby Mateboer
De titel Lid van Verdienste kan alleen
uitgereikt worden aan leden. Vanwege
de vele uren bardienst die Coby draait
had zij jaren geleden al genomineerd
kunnen worden maar omdat zij geen
officieel lid van de vereniging was kon
dat niet. Het bestuur heeft nu besloten
om Coby een gratis lidmaatschap aan
te bieden en haar meteen te benoemen

tot Lid van Verdienste Brons. Al vanaf 1996, meer dan 20 jaren, is
Coby actief achter de bar en zij heeft deze titel dan ook zeker ver-
dient.

Dick de Deugd
Dick is al vele jaren actief en voert
daarbij o.m. de volgende werkzaamhe-
den taken uit;
- Hij is al 11 jaar trainer van onze

jeugdleden
- Hij doet normale bardiensten en bar

diensten bij de verhuur
- Hij doet de begeleiding bij de verhuur
- Hij helpt mee bij de inkopen voor de

verhuur en de kantine
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- Hij verleent hand- en spandiensten bij het onderhoud van de accom
modatie

- Hij is een van onder sleutelhouders die bij het afgaan van het alarm
naar het boulodrome moet komen

Deze jarenlange inspanning resulteert in de benoeming tot Lid van
Verdienste Brons.

Gerrie de Ruiter
Vanaf het moment dat ze lid werd van onze ver-
eniging is Gerrie als vrijwilliger actief geweest,
dat begon al bij de school aan de Pinksterbloem
en later in het boulodrome aan de Schoonbroeks-
weg.
Zij was altijd bereid om bardiensten te doen en
vanaf 1995 heeft zij altijd, samen met Rutger en
andere vrijwilligers de schoonmaakgroep op de
maandagochtend gedaan. Hoewel Gerrie in 2017
haar werkzaamheden helemaal heeft afgebouwd
en dat jaar niet zoveel uren meer heeft gemaakt

is zij toch genomineerd voor Lid van Verdienste Zilver. Dit komt door
de kleine wijziging in het punten- systeem dat er nu naast de halve
punten ook kwartpunten worden toegekend. Hierdoor komt Gerrie
boven de 26 punten en verdient daarmee deze benoeming tot Lid van
Verdienste Zilver.

Fred de Ruiter
Tja, wie kent Fred niet? Fred is uiteraard al ruim 20 jaar bestuurslid
waarvan hij grotendeels als penningmeester geopereerd heeft. Die
functie wordt nog wel eens onderschat qua tijd en verantwoordelijk-
heid. Daarnaast is Fred de laatste jaren de drijvende kracht bij grote
evenementen. Batavia Pétanque
bijvoorbeeld en de laatste editie
van het GMP. Fred heeft zich toen,
naast de organisatie, ook heel erg
ingespannen voor het goede doel
dat aan deze toernooien verbon-
den was. Ondanks zijn ziekteperio-
de en zijn nog steeds niet optimale
gezondheidssituatie doen we nooit
tevergeefs een beroep op Fred.
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Niet alleen in het bestuur maar ook op veel andere vlakken. Zo is
Fred ook al jaren het ‘geweten’ van de club en een ontzettend creatie-
ve denker die de vereniging verder helpt!  Tenslotte is Fred, en dat
geld voor alle leden van verdienste, oprecht betrokken bij en begaan
met de club. Dit alles maakt dat Fred inmiddels meer dan 39 punten
heeft verzameld en daarmee verdient hij de benoeming tot Lid van
Verdienste Goud.

Graag feliciteer ik alle leden van verdienste nogmaals van harte met
hun benoeming en ik spreek de wens uit dat we bij de nieuwjaarsre-
ceptie van 2019 wederom een aantal leden van verdienste kunnen
benoemen.

Met sportieve groet,
Edward Zeevat
Voorzitter

Gerie Schotpoort
Antoon Bisseling
Herman Balk
Astrid Borst

Conny van der Heijden
Pieter Huizenga
Ben Stekkinger

Einde lidmaatschap

Frans Schümacher
Postmeestersdreef 210
7328 KP Apeldoorn

Coby Mateboer
Roggestraat 59
7311 CA Apeldoorn

Ineke Krijt
Hofstraat 68
7311 KX Apeldoorn

Nieuwe leden
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Bijeenkomst kantinemedewerkers

Het bestuur houdt op maandagavond 19 februari een bijeenkomst
voor alle kantinemedewerkers van ’t Zwijntje. Het doel van deze
bijeenkomst is het afstemmen van allerlei zaken rondom de kanti-
ne.  Wij hebben het gevoel dat deze bijeenkomst nodig is omdat er
op dit moment niemand is die de kantinezaken in zijn geheel regelt
en afstemt. Met de (kleine) verschillen die links en rechts zijn ont-
staan, ontstaat er ook hier en daar wat wrijving. Deze bijeenkomst
is om diverse zaken bespreekbaar te maken en een gemeenschap-
pelijk standpunt af te spreken.

Wij denken hierbij onder meer aan:
De planning + het aantal vrijwilligers
Wat verwachten we van de medewerkers
in-en verkoopprijzen
Het assortiment, wat kan er uit en wat zou er bij kunnen
De inkoop en het bestelproces
Welke glazen gebruiken we en welke hoeveelheden schenken

we
Schoonmaak na afloop
….

Deze uitnodiging is gestuurd aan alle leden waarvan wij weten dat
ze het afgelopen half jaar een kantinedienst hebben gedraaid.

Daarnaast is het bestuur op zoek een persoon die de verbinding
kan zijn tussen de kantine en het bestuur. Onze voorkeur heeft het
dat die persoon lid wordt van het bestuur, maar als het bestuurslid-
maatschap op zich een belemmering is dan denken wij dat deze rol
ook gedaan kan worden door iemand die regelmatig contact heeft
met het bestuur.

Ferdinand Wiese
Secretaris
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Wat mij betreft zijn we het nieuwe jaar heel goed begon-
nen, het Oliebollentoernooi was een groot succes en de
Nieuwjaarsreceptie erg gezellig. Ik heb deze dag samen
met Edward Zeevat, onder auspiciën van mijn vader, in
de keuken gestaan om oliebollen te bakken. Het was
net als het jaar ervoor weer reuze plezierig om zo met
elkaar onder andere omstandigheden dan in de be-
stuurskamer met elkaar aan het werk te zijn voor de
club. En natuurlijk werden er onder het bakken door ook wel andere
zaken besproken maar we hadden vooral veel lol samen.

Het is natuurlijk ook leuk om iets
te maken dat bij de mensen in de
smaak valt.

Deze zeer geslaagde dag was na-
tuurlijk wel een aanslag op mijn
gezondheid en ik heb zeker twee
dagen nodig gehad om ervan te
herstellen, maar het was zeker de
moeite waard.

Weer terug in de waan van alle-
dag ben ik druk bezig met het af-
sluiten van de administratie over
2017 en het controleren van de
jaarcijfers en het opstellen van de
jaarrekening 2017. Synchroon met
deze werkzaamheden loopt het
opstellen van de begroting voor
2018, waar ik al in het vierde

kwartaal van 2017 mee begonnen ben. Al met al is dit erg veel werk
en ik hoop dit binnen enkele weken, vóór de volgende bestuursverga-
dering te kunnen afronden.

Omdat wij binnen het bestuur twee vacatures hebben, één voor kanti-
nezaken en één voor accommodatiebeheer, moeten andere bestuurs-
leden een stapje harder lopen en dat gaat niet altijd van een leien
dakje.



Penningen
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Vorig jaar zomer zijn wij overgestapt van Heineken, als leverancier
van onze dranken, naar de HANOS omdat we in ’t vervolg Veluwse
Schavuyt bier willen gaan verkopen. De bestellingen en leveringen
verliepen wat stroef en met de facturen ging het niet helemaal goed
dus dit vereiste extra aandacht en de laatste weken ben ik hier tus-
sendoor behoorlijk druk mee geweest om dit weer in goede banen te
leiden. Inmiddels zijn door de HANOS al veel fouten hersteld en be-
ginnen we het bestelproces beter op orde te krijgen.

Tevens ben ik bezig samen met een nieuwe energieleverancier, een
relatie van Edward, aan het onderzoeken of wij kunnen gaan bespa-
ren op onze kosten voor stroom en gas. Deze kosten kunnen we ver-
delen in drie componenten; de verbruikskosten, de energiebelasting
en de netbeheer- en toeleverings-kosten. In het eerste gesprek bleek
al snel dat onze installaties voor stroom en gas ruim bemeten inge-
steld zijn en door dat bij te stellen zouden wij flink kunnen bezuinigen
op de netbeheer- en toeleveringskosten. Maar dit vergt wel een flinke
investering, het aanpassen van meters, vooraf. Daarnaast kan de
nieuwe leverancier ons een gunstiger tarief bieden voor de verbruiks-
kosten maar dat levert slechts een kleine besparing op. E.e.a. is nog
in onderzoek bij het bestuur en wij hebben nog geen beslissing geno-
men om over te stappen.

Tegenwoordig is er binnen het bestuur heel veel informatie beschik-
baar over kosten en opbrengsten van activiteiten. Wanneer je dan de
balans per activiteit zou opmaken zou je kunnen concluderen dat be-
paalde activiteiten niet of minder rendabel zijn. De energiekosten kun-
nen dan wel eens hoger uitvallen dan de inkomsten uit de bar. De
vraag rijst dan of je zo’n activiteit moet voortzetten of stoppen. Als
penningmeester neig ik dan naar de  economische optie maar andere
bestuursleden wijzen mij dan gelukkig op de emotionele kant van dit
dilemma. Wanneer wij steeds maar activiteiten vanwege economische
reden, hoe plausibel ook, afzeggen verliezen wij het vertrouwen van
het boule-publiek en dat heeft nog grotere financiële gevolgen. Geluk-
kig zijn wij een bestuur waarin van verschillende kanten de zaken be-
licht worden en dat maakt onze beslissingen alleen maar sterker.

Met vriendelijk groeten,
Fred de Ruiter, ferdinandderuiter@gmail.com
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In de zomer van 2017 ben ik, samen met mijn vrouw Oeke, weer eens
terug geweest in Saint Vinnemer en toen besefte ik dat veel van onze
leden de historie van onze vereniging met dit Franse dorpje waar-
schijnlijk niet zo goed kennen.

Eind jaren 80 werd op initiatief van Leo Versluis, een oud-lid van onze
vereniging, een uitwisseling met een Franse vereniging georgani-
seerd. Leo had in zijn studententijd geholpen bij het druiven plukken
in de Bourgogne en was gehuisvest bij de familie Poitier in Saint Vin-
nemer die nauw betrokken was bij de plaatselijke petanquevereni-
ging.

Dit Franse dorpje ligt aan de rand van
de wijngebieden in de Bourgogne, dicht
bij het stadje Chablis en iets verder de
grote stad Auxerre. Het is ruim 700 km
gelegen van Apeldoorn en je doet er
bijna een dag over om er met de auto
naar toe te rijden. Het is een heel klein
dorpje aan het Canal du Bourgogne,
het heeft geen winkels, zelfs een bak-
ker is er niet, maar het heeft uiteraard
wel een kerkje en een gemeentehuis.

In het Pinksterweekend van 1989 was
eerste uitwisseling; Café Sportzicht aan
de Ordermolenweg diende als thuis-
haven want de vereniging had toen nog

geen eigen accommodatie, en er werd gebould op de vaste plek in
het Oranjepark. Deze uitwisseling bleek een groot succes en werd
vervolgens iedere 2 jaar in het Pinksterweekend gehouden; de ene
keer in Apeldoorn en de andere keer in Saint Vinnemer.

Het waren altijd zeer gezellige weekenden zo heb ik altijd gehoord
want zelf kon ik er helaas vanwege familieafspraken nooit bij zijn.

De gasten werden ondergebracht in gastgezinnen, er waren geza-
menlijke maaltijden, een spetterende feestavond en soms ook culture-
le uitstapjes. Natuurlijk werd er ook gebould; er werd een toernooi ge-

Saint Vinnemer
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organiseerd waarbij een Franse speler werd gekoppeld aan één van
de Nederlanders en dat kwam de sfeer zeker ten goede. Er zijn vele
vriendschappen voor het leven ontstaan en er is zelfs een huwelijk uit
voortgekomen. Ilanit, de dochter van Ben en Lucia van Mourik leerde
tijdens zo’n uitwisseling Cédric Brancourt, de man van haar dromen,
kennen.

Deze uitwisselingen hebben we nog lang volgehouden maar het werd
steeds moelijker om de organisatie voor elkaar te krijgen. Er waren
steeds minder gastgezinnen beschikbaar en ook de animo om mee te
gaan nam af waardoor men maar nauwelijks een volle touringcar bij
elkaar kon krijgen. Ook de Fransen kenden deze problemen en in
2008 is de knoop doorgehakt en zijn we gestopt met deze uitwisse-
ling. In 2007 was de laatste, toen zijn wij nog één keer naar Saint Vin-
nemer geweest.

In de hal van onze accommodatie treft
u een plaquette aan die de vriendschap
tussen beide verenigingen vermeldt. Ik
weet niet precies wanneer wij deze
hebben ontvangen maar ik kan u wel
vertellen dat deze is gemaakt van een
schijf van de boom die voor het ge-
meentehuis in Saint Vinnemer heeft
gestaan. Enkele jaren geleden moest
deze grote monumentale boom gekapt worden; de reden daarvan is
mij niet bekend. Van de stam zijn een aantal schijven gezaagd en met
spreuken bewerkt. Wij hebben daar-van een exemplaar met een
mooie tekst gekregen.

Op dit moment staat er weer een
jonge boom voor het gemeentehuis.
Zie de foto hiernaast.

Naast de officiële ontmoetingen van
beide verenigingen tijdens de Pink-
sterweekenden eens in de twee
jaar, waren ook er ook groepjes le-
den die jaarlijks voor het toernooi
op 15 augustus (Maria Hemelvaart)
naar Frankrijk afreisden. Soms ver-
bleven deze ook bij de bekende
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gastgezinnen maar meestal stond er een grote groep Zwijntjes op de
camping in Tonnerre,
zo’n 10 km van Saint
Vinnemer. Verschillen-
de keren ben ik met
vrouw en kinderen op
de terugweg van een
vakantie in Frankrijk
nog in Tonnerre langs

geweest om het toernooi mee te maken.
Later ben ik ook een aantal keren met een groep boulers vanuit Apel-
doorn speciaal voor het toernooi naar Saint Vinnemer afgereisd. Het
waren altijd prachtige en supergezellige dagen op de camping in Ton-
nerre.
Soms waren er gezamenlijke maaltijden; ik herinner mij de pastamaal-
tijd van Henk Rol en later een grote pan erwtensoep met roggebrood
en spek van Dick van de Hel.
Maar ook de keren dat we uit
eten gingen bij Chez Memé, een
zeer lokaal restaurantje waar we
in een achterafzaaltje een menu
voorgeschoteld kregen wat niet
op de kaart stond maar wel erg
voordelig was. Vaak werden er
tussen de gerechten door geza-
menlijk of door Fransen en Hol-
landers apart liederen gezongen.
Soms werden enkelen, met de
nodige wijn achter de kiezen ook wel eens wat ondeugend tot grote
hilariteit van de anderen. Super gezellig; mijn kinderen keken dan de
ogen uit van wat daar allemaal gebeurde.

Tonnerre is een klein provinciestadje gelegen aan het Canal du Bour-
gogne en daar zijn wel de nodige winkels en restaurant te vinden. Het
kent een prima Municipal-camping, gelegen tussen een klein riviertje
met een stuwdammetje en een waterval en het eerder genoemde ka-
naal in. De laatste jaren is de camping flink gemoderniseerd en is het
verouderde toiletgebouwtje dat we uit de beginjaren kenden vervan-
gen door een modern sanitair-gebouw. Het oude toiletgebouw is ver-
anderd in een gezellig restaurantje waar je voor een zeer schappelijke
prijs een eenvoudige maaltijd kunt genieten. Het camping- terrein is
parkachtig met veel gras, dat zie je niet zo vaak in Frankrijk, en veel
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hoge bomen die voor de nodige schaduw zorgen. Een prima plek om
te overnachten voor enkele dagen of wat langer. Ook zijn er tegen-
woordig huisjes beschikbaar.

In Tonnerre staat op een heuvel een prachtige kathedraal en in het
centrum vind je er het museum van het oude hospitaal. Maar het
meest bekend is de Fosse Dionne, een grote heldere bron midden in
de oude stad. Van deze imposante bron is niet bekend hoe diep deze
is. Er zijn meerdere pogingen van duikteams ondernomen om dit te

achterhalen, maar deze zijn
nooit gelukt. Er is zelfs, zo
wordt beweerd, ooit een duiker
die het probeerde verdwenen
in deze schijnbaar eindeloze
put. Een bezoek aan deze
prachtige groen/blauwe bron is
zeker de moeite waard.

Dan toch weer even terug naar
Saint Vinnemer want ook daar
kun je cultureel erfgoed be-

wonderen. Vlakbij het bouleterrein van de plaatselijke vereniging vind
je aan een beek een oude wasplaats. Van dergelijke wasplaatsen zijn
er in Frankrijk nog tientallen te vinden, maar ze zijn altijd weer mooi
om te bezichtigen. De serene rust
die er vaak heerst aan zo’n kab-
belend beekje is altijd weer bij-
zonder om mee te mogen mee-
maken. Je verbaast je er dan wel
eens over dat dit niet toeristisch
wordt uitgebuit en dat er niet een
snackkraam of ijscoboer naast
staat. Nee, in dit deel van Franrijk
is bijna alles nog even puur zoals
het tientallen jaren geleden nog
was. Dat is de charme van deze prachtige streek in de Bourgogne
waarin onze bevriende club is gehuisvest.

Met vriendelijk groeten,
Fred de Ruiter,
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Er kan weer ingeschreven worden voor de zomercompetitie van Dis-
trict Oost.

Vorig jaar deed er 1 team van ’t Zwijntje mee.
En niet onverdienstelijk. Het team bestaande uit Paul de Bruin, Marco
van Wageningen en Lambert Ruijsch werd overtuigend de eerste Dis-
trict kampioen. Op 20 januari 2018 is aan hun als nog de bijbehoren-
de wisseltrofee uitgereikt.

Dit jaar zijn de speel data en plaatsten:
6 mei Deventer (Karro Deux)
27 mei Epe
10 juni Dieren ( Boule Animo)
Aanmelden kan tot 15 maart.
De inschrijflijst wordt op het publicatiebord gehangen.

District Oost Zomer Competitie 2018
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Na drie spannende dagen is de
eindstand van de  winter-
competitie oost 2018/2018
bepaald. Het team van JBC de
Toss uit Almelo is
kampioen van district oost
2107/2018 en winnaar van de
wisseltrofee.

Van harte gefeliciteerd.

De drie deelnemende teams van ‘t Zwijntje zijn ook in de medailles
gevallen.
Team 1 (Paul de Bruin/Leidy van Beek) is 2e geworden in de 1e klas-
se.
Team 2 (Lambert Ruijsch/Henk Stoel/Jeanet Hartgers) is als 2e
geëindigd in de 2e Klasse B en promoveert naar de 1e klasse.
Team 3 (Anneke Biesheuvel /Gerrit Wesselink/) is ongeslagen 1e ge-
worden inde 2e Klasse A en promoveert ook naar de 1e klasse.
Ook zij van  harte gefeliciteerd.

District Oost Winter  Competitie 2017/2018



19

Oproep officials

Als er nog mensen zijn die de ambitie hebben om scheidsrechter en/
of als wedstrijdleider te worden, kunnen ze dat melden bij de CS.

De laatste jaren zijn er een aantal mensen die hun functie hebben
neergelegd zodat steeds minder mensen hetzelfde hoeveelheid werk
moeten.
We zijn op zoek naar:
· leden voor de commissie sportzaken.
· Mensen die af en toe een intern toernooi, zoals de zomeravond

op donderdag, wil draaien.
· Mensen die een opleiding tot scheidsrechter willen volgen.
· Mensen die een opleiding tot wedstrijdleider willen volgen.
We kijken uit naar je reactie.

Commissie Sportzaken

Rectificatie doublettencompetitie 2017.
Bij de prijsuitreiking is abusievelijk gemeld dat er 3 teams zouden de-
graderen uit de A-poule, en 3 teams zouden promoveren uit de B-
poule. Volgens de reglementen moeten dat 2 teams zijn.

Snerttoernooi 2018
Zaterdag 3 februari vond het jaarlijks snerttoernooi plaats.
‘s Ochtends werden er 2 speelronden gepeeld. Hierna werd er geno-
ten van de door Dick de Deugd gemaakte erwtensoep en een lekkere
plak roggebrood met spek. Na deze smakelijke onderbreking gingen
de deelnemers weer verder met hun toernooi. Na nogmaals 2 speel-
ronden werden de winnaars bekend gemaakt.

Winnaars werden Marco van Wageningen en Jeanet Hartgers,
zij verzorgen volgend jaar de worst voor in de snert.
Als 2e eindigden Maria Gestal en Jannie Kleiburg, zij zorgen volgend
jaar voor de roggebrood met katenspek.
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Clubkampioenschap Veteranen 2017.
Op 3 en 5 oktober 2017 heeft het clubkampioenschap verterenanen
plaatsgevonden. Uiteindelijk werden Herman Notten en Cor Ooste-
nenk. De 2e plaats ging naar Paul Wagenaar en Henk Docter. Als 3e
eindigden Ria Hafkamp met Gerrie de Ruiter en Kees Kappers met
Ab Korts.

In de B-poule werden Henny Klopper en Henk Hamelink eerste.
Charles Rijken en Nellie Hobelman werden 2e en als gedeeld 3e ein-
digden hier Ron Huiskamp/Peter Pannekoek en Mischa Beemster/Wil
v/d Hoef.
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Foto ter illustratie. © ANP

Een woning in Maastricht is afgelopen nacht bekogeld met jeu-de-
boulesballen. In eerste instantie werd
gedacht dat het huis beschoten was.
ANP/David van der Heeden 12-01-18, 10:56

De politie ontving, om tien over half één, melding van een
mogelijke schietpartij aan de Florijnruwe. Van schoten bleek echter
geen sprake. Wel waren de ramen van het huis
bekogeld met twee jeu-de-boulesballen, schrijft nieuwssite 1Limburg.

Het nachtelijke incident vloeit voort uit een ruzie in de
relationele sfeer, meldt de politie. In verband met de
vernieling zijn kort erna, elders in de stad, een 32-jarige man en een
30-jarige vrouw in hun auto aangehouden.
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De doorgeef-boule
Een rubriek om elkaar beter te leren kennen

Gerben Draaisma
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Bovenstaand stukje dateert uit de Ptank van 1998.
Hier het vervolg.

Het is nu 2018.  20 jaar verder!
Mijn kinderen zijn beide inmiddels getrouwd. Ik heb zes leuke klein-
kinderen, waar ik het goed mee getroffen heb, vind ik zelf.
Ik ben nu geen makelaar meer. In 2006 is het kantoor verkocht aan
een makelaar uit Deventer.
Ik ben nu met pensioen. Een deel van mijn vrije tijd  besteed ik op
maandagochtend met werkzaamheden op het boulodrome.

Het boulen doe ik met veel plezier; meestal op donderdagavond.
Gerben is nog wel steeds dezelfde(?) persoon, getrouwd met dezelf-
de Greetje.
De foto boven dit verhaal geeft een iets te jong persoon weer nu we
20 jaar verder zijn.

Ik wil de doorgeef-boule doorgeven aan Lambert Ruijsch.

Aan het eind van het verhaal wordt de doorgeef-boule doorgegeven aan
een lid, die dan in de volgende PTANK de rubriek zal moeten schrijven, om
tot slot zijn doorgeef-boule weer door te geven……
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Uitnodiging ALV 2018

Aan: de leden van Jeu de Boules Vereniging ’t  Zwijntje

Apeldoorn, 3 februari 2018

Geacht lid,

Hierbij nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van onze:

ALGEMENE VERGADERING
op woensdag 28 maart 2018

aanvang: 20.00 uur

De vergadering wordt gehouden in ons boulodrôme aan de Schoon-
broeksweg 5 te Apeldoorn.

De complete agenda inclusief de onderliggende stukken zijn vanaf
begin maart beschikbaar via de ledenpagina van onze website
www.zwijntje.nl. Indien u niet in de gelegenheid  bent om de informa-
tie van de site te halen neemt u dan even contact op met één van de
bestuursleden

Het bestuur maakt u er tevens op attent dat het niet wordt toegestaan
om tijdens de Algemene Vergadering te boulen. Dit geldt zowel voor
de binnen- als buitenbanen.

Het bestuur hoopt op deze vergadering veel leden te mogen begroe-
ten.

Namens het bestuur van  JBV ’t  Zwijntje,
Ferdinand Wiese,
Secretaris
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Agenda Algemene Vergadering
te houden op woensdag 28 maart 2018 om 20:00 uur

1. Opening
2. Notulen Algemene Vergadering van 5 april 2017
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen bestuur
5. Jaarverslag 2017
6. Verslag kascommissie
7. Financieel verslag 2017
8. Verkiezing bestuur
9. Verkiezing kascommissie
10. Huldiging jubilarissen
11. Bestuursbeleid
12. Begrotng 2018
13. Rondvraag
14. Sluiting
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Een aantal jaren gelden heb ik van Joop
van Wijk zijn Ptank archief gekregen.
Joop heeft alle Ptank netjes in insteek-
hoezen in ordners bewaard. Ik heb ech-
ter nog nooit tijd gevonden om ze door
te lezen of te beoordelen op compleet-
heid. Maar bij het opruimen van mijn va-
ders spullen vond mijn moeder diverse
dozen met oude Ptanks en vroeg vervol-
gens of ik interesse had. Natuurlijk heb
ik daar ja op gezegd en in de kerstva-
kantie heb ik beide verzamelingen met
elkaar aan vergeleken om de beste
boekjes in het archief op te bergen.

Joop heeft zijn archief achteraf compleet
gemaakt door Ptanks van diverse men-

sen in zijn verzameling op te nemen. Op de kaftjes van de oudste
boekjes staat vaak de naam van de familie Kaal en dat brengt mooie
herinneringen naar boven. Met Michiel en Mike Kaal heb ik begin ja-
ren ’80 veel samengespeeld en Anneke Kaal heeft nog een aantal
jaren een bestuursfunctie uitgeoefend. Velen van u zullen Michiel niet
kennen, want in een Ptank uit ’89 staat
de droeve mededeling dat Michiel nog-
maals getroffen is door een hersenbloe-
ding en deze keer daaraan is overleden.
Mijn gedachten gaan dan terug zijn uit-
vaart die een toen enorme indruk op me
heeft gemaakt. Later heb ik Mike nog een
paar keer ontmoet toen ik in Delft woonde
en Mike in Rotterdam.

In 1988 valt mijn blik op de verjaardags-
kalender en zie daar de naam Charles
Rijken staan. Ik ken Charles van de afge-
lopen 2 jaar toen hij opnieuw lid is gewor-
den. Charles vertelde wel dat hij vroeger
ook al had gespeeld, maar dat hij al zo
lang geleden lid bij onze vereniging was
geweest dat wordt me nu pas duidelijk.

Ptank Archief
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De eerste Ptank stamt uit 1983, het toenmalige bestuur met als voor-
zitter Franz Wiese, brengt het eerste
clubblad uit wat ook toen al de naam
Ptank droeg. Op de voorpagina staat
een foto van het speelterrein in het
Oranjepark waar op dat moment aan
gewerkt wordt. In het blad valt mijn oog
ook op het resultaat behaalt door het
triplette Michiel, Mike en Ferdinand: ge-
deeld vijfde  tijdens de Nationale Beker!

In de Ptank van juni ’86 staat een stuk
van Jen Warmels en Wim Huiskamp dat
zij hun bestuursfunctie gaan neerleg-
gen. Jen en Wim hebben plannen om ’t
Zwijntje toekomstbestendig te maken en
hebben daarover een 72 pagina’s tellen-
de nota geschreven over hoe de
structuur er uit zou kunnen zien. Dit be-
leidsplan voor de volgende 5 jaar behelst het opdelen van de vereni-
ging in een wedstrijdafdeling en een recreatieve afdeling , maar ook
voor actieve ledenwerving en o.a. echte training. Kortom  ideeën om
met zijn allen te werken aan een levend en gezond Zwijntje.
Maar Jen en Wim gaan stoppen , want zij hebben het gevoel dat deze
ideeën over de vereniging principieel worden verworpen door de an-
dere leden. Wij weten ondertussen dat dit later zal leiden tot de op-
richting van de vereniging Rond en roestig.

Ook in het archief van mijn vader zitten boekjes die oorspronkelijk van
andere leden zijn geweest. In de boekjes van het jaar 1989 blijken
ook een paar nummers van Ton Berghuis te zitten. Leuk om de naam
van dit clubicoon terug te zien. Ton zullen velen van u zich nog wel
herinneren. De ‘opa’ van ’t Zwijntje!

Dan blijken in het archief van Joop de nummers januari t/m septem-
ber 1990 te missen. Gelukkig zitten tussen de Ptanks van Franz die
boekjes wel. Oorspronkelijk waren deze boekjes van Gerrit Schut en
nu verhuizen ze naar het archief.
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Twee (bijna) complete sets
Na al het uitzoek werk heb ik één set helemaal compleet van 1983 tot
heden. En bij de andere set mis ik er nog 4, maar dat zijn niet hele
oude dus misschien kunt u mij helpen. Heeft iemand misschien deze
Ptanks voor mij:

Juni/Juli 2002
Maart 2011
April 2014
Juli/Augustus 2015

Archief en leestafel
Ik heb het plan opgevat om één comple-
te set in het Archief op te slaan en de
andere set ergens in de kantine neer te
zetten. Iedereen kan dan van tijd tot tijd
eens terugbladeren in de historie van
onze vereniging.

Nuttig
Het uitzoeken is direct al nuttig geble-
ken. Afgelopen week belde Gerben
Draisma, hij gaat voor de volgende
Ptank de Doorgeefboule schrijven maar
herinnerde zich dat hij de Doorgeefboule
al eerder had geschreven en vroeg mij
of ik dat artikel toevallig ergens had lig-
gen. In een lange lijst kon ik vinden dat

Gerben in april ’98 de Doorgeefboule had geschreven. Dat artikel heb
ik opgezocht en gescand aan Gerben toegestuurd. Let ook even op
de foto bij dat artikel.

In de komende nummers zal ik af en toe een stukje uit het verleden
plaatsen zodat we het heden in het juiste perspectief kunnen zien.

Met vriendelijke groet,
Ferdinand Wiese
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Verjaardagen in maart
2 André Kleverwal
3 Jan Boerkamp
6 Niek van de Koot
6 Karel Los
6 Henk Stegeman
7 Niels Saurel
7 Christian Saurel
8 Roelof Beekman
8 Tom Jaspers
10 Jan Nikerk

10 Paul Wagenaar
10 Ad Windhouwer
11 Janina Goossen
12 Ron Huiskamp
17 Bert Jan Rietveld
18 Femmie Koopmans
19 Wim Koldenhof
26 Henk Jongsma
31 Arie de Weerd

Verjaardagen in februari

Verjaardagen in april
5 Nellie Hobelman
6 Leidy van Beek
6 Willy Simons
11 Gert Kamphorst
13 Roy Derks
14 Marga Hartgers
16 Hennie Wrekenhorst
17 Corrie van den Brink

19 Cor van der Heijden
19 Cor Oostenenk
20 Gerben Draisma
20 Minie Harmelink
21 Heimen Top
21 Ineke Krijt
29 Wil van der Hoeff
29 Fred de Ruiter

4 Cees van Zijl
11 Ria Hafkamp
14 Gerard Biezeman

16 Linda Simons
20 Gert Carras
21 Herman van Veluwen
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Uniek in Apeldoorn en omgeving
Biedt hen die kennis willen maken met deze prachtige sport de moge-
lijkheid om (onder leiding) te boulen. Bijvoorbeeld in verenigingsver-
band, met uw bedrijf, personeelsvereniging, of zomaar met de buurt.

Na ontvangst met uitleg en koffie kan er gebouled worden. Met na
afloop ruimschoots gelegenheid om de resultaten van uw tegenstan-
ders te bespreken onder het genot van een kopje koffie of iets anders.

Wij serveren naar wens een hapje of een uitgebreid warm of koud
buffet. Barbecueën is ook mogelijk.

Meer weten over tijden en prijzen neem contact op met Aukje de
Deugd (06 54 22 36 64)

Het Boulodrome


