Mei t/m December 2017

P TA N K

Fijne feestdagen en
een voorspoedig 2018
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PTANK

Cluborgaan van Jeu de Boules Vereniging ´t Zwijntje
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BESTUUR
Voorzitter

Edward Zeevat
06 12 03 19 70
Secretaris.
Ferdinand Wiese
055 360 66 82
Penningmeester Fred de Ruiter
055 541 62 32
Postadres
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Vice voorzitter
Vertrouwenspersoon
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Accommodatie
Sportzaken

J.b.v. ‘t Zwijntje
internetsite
postbus 854
e-mail
7301 BC Apeldoorn

WEEKPROGRAMMA
Dinsdagmiddag
14.00 – 16.00 uur
Recreatief of Mix
Dinsdagavond
19.15 – 22.30 uur
Mix - toernooi
Woensdagavond 19:00 - 22:30
Trainingsavond

Fabian Biesheuvel
06 51 05 48 86
Herman van Veluwen
055 541 48 96
Hans Tijssen
06 23 27 94 50
www.zwijntje.nl
jbv@zwijntje.nl

Donderdagmiddag 14.00-16.00 uur
Recreatief of Mix
Donderdagavond 19.00-22.30 uur
Clubavond

Postbank NL24 INGB 0001 9390 06
contributies, bondsbijdragen en clubtenues

Opgeven voor toernooien:

06 30 79 49 11

Adres boulodrome
Schoonbroeksweg 5
7323 AN Apeldoorn
Tel: 055 360 16 23
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Redactie Ptank - Ferdinand Wiese
redactieclubblad@zwijntje.nl
055 360 66 82
Voltairestraat 32
7323GM Apeldoorn

Na lange tijd heeft is er eindelijk weer eens een
Ptank. Tegenwoordig maak ik mijn vrijwilligersuurtjes
voor onze vereniging als secretaris en het lukt mij niet
om ook de Ptank er nog bij te doen. Volgens mij is
het voor de vereniging ook goed als de redacteur van
de Ptank geen zitting heeft in het bestuur en op die
manier als onafhankelijk lid kan bepalen wat er wel
en wat er eventueel niet gepubliceerd wordt. Bovendien stelde ik de Ptank al sinds mei 2005 samen en
dan is het gewoon wel een keer goed als iemand anders het stokje overneemt.
Daarom is in de vorige Ptanks en op de ledenborrel
een oproep gedaan wie het redacteurschap van de
Ptank op zich zou willen nemen. Gelukkig is er nu
iemand die het serieus overweegt om het over te nemen. Hij heeft ook al het meeste werk aan deze
Ptank verricht, alleen de afrondende werkzaamheden
heb ik alsnog gedaan vanwege familieomstandigheden.
Afgelopen zaterdag was het surprisetoernooi en de
komende maand hebben we nog onze gezellige kerstoernooien. Vanaf deze plaats een oproep aan eenieder om in te schrijven voor deze leuke activiteiten!
In de bestuursboule staat dat we onze nieuwe site begin 2018 gaan lanceren, maar ondertussen is deze
al in de lucht. Bekijk hem eens op:
www.zwijntje.nl.
Op de computer of
op je mobiel!
Veel leesplezier en als alles voorspoedig verloopt de
volgende editie met een nieuwe redacteur!
Ferdinand
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Van de voorzitter
Beste Zwijnen,
Het is alweer een hele tijd geleden dat de laatste Ptank
was verschenen. Omdat Ferdinand toegetreden is tot het
bestuur en daar de rol van secretaris vervuld ontbrak het
hem aan tijd om ook de redactie van de Ptank te doen. Ik
ben dan ook erg blij dat Lambert Ruijsch zich bereid heeft
verklaard om de drukpers van Ferdinand over te nemen. Het resultaat
heeft u nu onder uw neus. Ik wens Lambert veel succes en hoop dat
hij vele jaren met plezier de Ptank mag maken.
In de afgelopen tijd zijn er veel zaken gebeurd en is er ook erg veel
werk verzet. Op 29 september jl. hebben we een ledenborrel georganiseerd die we voor de gelegenheid hebben omgetoverd naar een
vrijwilligersborrel. Deze naam zegt het al, we hebben daarbij met een
groot aantal leden gesproken over de problemen die de vereniging
ondervindt door een gebrek aan vrijwilligers. We zijn heel erg blij met
de vrijwilligers die al jaren hun steentje bijdragen aan het voortbestaan van de vereniging maar we merken steeds vaker dat het niet
lukt om voldoende vrijwilligers op de been te krijgen om de boel draaiende te houden. Het was in de ogen van het bestuur een zeer vruchtbare avond waarbij er een hoop goede ideeën naar voren werden gebracht die ons zeker gaan helpen om de problemen kleiner te maken
en zelfs misschien wel op te lossen. Ook is er vanuit de vrijwilligersborrel een werkgroep ontstaan met als doel het aantal vrijwilligers te
verhogen.
Een direct gevolg van de vrijwilligersborrel was dat er op zaterdag 7
oktober een spontane schoonmaakactie werd georganiseerd waarbij
een grote groep vrijwilligers een groet opruim- en schoonmaakactie
heeft gehouden in en om het Boulodrome. Naast het feit dat er een
hoop werk is gedaan was het ook erg gezellig. De volgende schoonmaakactie zal ruim van tevoren worden aangekondigd zodat er nog
meer mensen kunnen komen helpen.
Rest mij nog om u allen alvast hele fijne Feestdagen te wensen. Ik
weet, het is er wel erg vroeg voor maar de volgende Ptank zal pas in
het nieuwe jaar verschijnen.
Met sportieve groet,
Edward Zeevat
Voorzitter
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Bestuursboule
Sinds het uitkomen van de vorige Ptank heeft het bestuur
zich over veel zaken gebogen. Een aantal daarvan zal ik
in het komende stukje er uit lichten.
Ledenborrel
Eind september is er een ledenborrel geweest, dit is de
vervanging van de bestuursborrel. Dit zijn avonden waarop het bestuur de dialoog zoekt met de leden. Het thema
van deze avond was vrijwilligerswerk. Daarbij was duidelijk aangegeven dat het bestuur op sommige punten ook niet precies
weet hoe sommige zaken geregeld moeten worden. Op dit moment kost
het ons bijvoorbeeld erg veel moeite om de schoonmaak op de maandagochtend bezet te krijgen.
Op deze avond zijn er veel punten besproken, de belangrijkste:


Er zal een werkgroep ingericht worden die een inventarisatie gaat
maken van de kwaliteiten van onze leden. Op deze manier kunnen
de mogelijke werkzaamheden beter gekoppeld worden aan specifieke leden die daar meer affiniteit mee hebben. De werkgroep zal
proberen alle leden te spreken, waarbij zij ook zal laten weten dat
we alle leden nodig hebben om de vereniging op volle toeren te
kunnen laten draaien.



Organisatie van een grote schoonmaak.
Deze schoonmaak heeft reeds plaatsgevonden op zaterdag 7 oktober. Daarbij zijn onder andere de kantine en keuken grondig
schoongemaakt, vooral de onderdelen die tijdens de wekelijkse
schoonmaak minder aandacht krijgen. Tijdens deze dag is ook een
provisorische reparatie van het dak tussen de kantine en de gele
hal aangebracht. Wij hopen met deze reparatie een grondige renovatie van het dak met een aantal jaren te hebben uitgesteld.


Deelname aan de eigen toernooien
loopt terug.
Daarbij worden 2 punten aangegeven:
- het duurt vaak te lang
- het niveauverschil is vaak groot.
Een oplossing voor punt 1 zou kunnen zijn
dat we vaker op tijd gaan spelen en maximaal 4 rondes.
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Herman van Veluwen voorlopig geen bestuurstaken
Gezien de gezondheid van Herman is besloten dat Herman zijn bestuurstaken voorlopig neerlegt. Dit betekent dat het bestuur een communicatielijn met de leden mist, maar dat de overgebleven bestuursleden
extra hun best zullen moeten doen om zaken met de andere vrijwilligers
te communiceren. Mocht er onverhoopt toch nog wat blijven liggen
schroom dan niet om het bestuur hier op te wijzen.
Geen overname schorsing Van der Schief
Het NJBB bestuur heeft besloten de schorsing van Van der Schief niet
over te nemen. Het belangrijkste argument daarbij is dat de bond niet
vindt dat er gehandeld is in strijd met statuten of regelementen van de
NJBB en ook dat de NJBB niet onredelijk is behandelt. Het bestuur is het
niet eens met de zienswijze van NJBB bestuur en zal hier nog een weerwoord op sturen.
Inkoop kantine
De inkoop van de kantine wordt op dit moment verzorgd door Aukje de
Deugd en Dennis van Kooten. We zijn overgestapt naar de Hanos voor
alle inkoop. Dat heeft hier en daar een kleine verschuiving in het assortiment gegeven. Met name is dat te merken aan de afhandeling van frisdrank flessen. Vroeger werden deze in kratten aangeleverd en konden
ook weer retour in de kratten. Nu komen de frisdrankflessen in plastic
bulk verpakking en moeten we deze in een grote retourplasticzak verzamelen. Wij hopen door de overstap sneller op veranderingen in te kunnen spelen en wat vaker van een aanbieding gebruik te kunnen maken.
Aanpassing binnenbanen
Voor het Batavia toernooi was grind aangekocht om de buitenbanen een
kleine opknapbeurt te geven. Een gedeelte van het restant van dit grind
is voor de binnenbanen gebruikt. Dankzij het extra grind op de banen
zijn deze
iets eenvoudiger geworden om op te spelen. De boules springen minder
vaak weg bij het plaatsen en bij het schieten zal een klein stukje er voor
landen ook vaker resulteren in geraakte boule.
Batavia petanque
Afgelopen jaar hebben wij het Batavia petanque georganiseerd als vervanging van het Grand Masters Petanque. Deze organisatie heeft ons
heel veel hoofdbrekens gekost onder meer doordat een aantal personen
zich al vrij snel terugtrokken uit de ingestelde werkgroepen. Ook het
aantal vrijwilligers in het weekend zelf was te weinig. Omdat wij op dit
moment niet kunnen inschatten of we volgend jaar zomer kunnen beschikken over voldoende vrijwilligers hebben we besloten om de organi-
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satie verplichting niet aan te gaan en het toernooi terug te geven aan de
eigenaren Martin van der Linden en Jacques Verheul.
Herindeling Schoonbroeksweg
Voetbalvereniging ZVV maakt zich sterk voor een herindeling van de
Schoonbroeksweg. Het plan is om de Schoonbroeksweg autoluw te maken en dat alleen de aanwonenden er nog gebruik van mogen maken
van deze weg. Belangrijkste reden voor ZVV is het veiliger maken van de
Schoonbroeksweg. Te vaak zijn er opstoppingen waarbij zij vooral bang
zijn voor mogelijke ongevallen met jeugdleden. Het parkeerterrein vooraan de weg zal worden uitgebreid en ZVV wil zijn hoofdingang verleggen
zodat deze direct vanaf het parkeerterrein toegankelijk wordt. ZVV had
bedacht dat ook ’t Zwijntje wel gebruik zou kunnen maken van dit parkeerterrein. Dit plan hebben wij echter resoluut van tafel gewezen. Ook
de bewoners van de Schoonbroeksweg zijn niet gelukkig met plan, want
zij willen niet dat de stroom bezoekers naar ZVV langs de achterzijde van
hun huizen lopen om ZVV te bereiken. Er wordt op dit moment gekeken
of wij ons parkeerterrein misschien kunnen verplaatsen naar het braakliggende gedeelte naast het squashcentrum. De loopafstand naar ons Boulodrome wordt dan in ieder geval niet groter en als het gemeentegroen
wordt verwijderd dan is dit terrein ook nog groter dan het huidige parkeerterrein. Het laatste woord is hier nog niet over gesproken
Website
Op dit moment is Fabian druk bezig met een nieuw ontwerp van onze
website. Door gebruik te maken van een standaard CMS (content management systeem) moet het eenvoudiger worden om nieuws en bijvoorbeeld uitslagen te publiceren op onze site. De verwachting is dat begin
2018 de nieuwe site in gebruik genomen gaat worden.
Met vriendelijke groet, Ferdinand Wiese
Secretaris

Oliebollentoernooi
Zaterdag 6 januari 2018

Nieuwjaarsrecep e
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Toernooi & Activiteiten agenda*
Datum & Aanvang

Activiteit

Deelname

do 07 apr 2016, 19:30

Zomercyclus

Iedereen

wo 13 apr 2016, 13:00

Norel Midweek toernooi

Licen e

za 06 jan 2018, 13:00

Oliebollentoernooi

do 11 jan 2018, 19:30

Wintertriple en Compe

wo 17 jan 2018, 13:00
do 18 jan 2018, 19:30
za 20 jan 2018, 11:00
do 25 jan 2018, 19:30
za 27 jan 2018, 12:00
do 01 feb 2018, 19:30
za 03 feb 2018, 10:00
do 08 feb 2018, 19:30

Clubleden & introducés
e

Norel midweek
Wintertriple en Compe
Winterdoub. Compe

Licen e
e

e district oost

Wintertriple en Compe

e

NPC 2017-2018
Wintertriple en Compe

Clubleden
Licen e
Clubleden
Licen e

e

Sner oernooi
Wintertriple en Compe

Clubleden

Clubleden
Clubleden & introducés

e

Clubleden

wo 14 feb 2018, 13:00

Norel midweek

Licen e

za 17 feb 2018, 12:00

NPC 2017-2018

Licen e

do 22 feb 2018, 19:30
vr 23 feb 2018, 19:30

Wintertriple en Compe

e

Glow in the dark toernooi

do 01 mrt 2018, 19:30

Wintertriple en Compe

za 03 mrt 2018, 10:00

Sexte en Toernooi

do 08 mrt 2018, 19:30

Wintertriple en Compe

e

Clubleden
Clubleden & introducés
Clubleden
Licen e

e

Clubleden

za 10 mrt 2018, 12:00

NPC 2017-2018

Licen e

wo 14 mrt 2018, 13:00

Norel midweek

Licen e

do 15 mrt 2018, 19:30
za 17 mrt 2018, 11:00

Wintertriple en Compe
Winterdoub. Compe

e

e district oost

Clubleden
Licen e

do 22 mrt 2018, 19:30

Zomercyclus

Iedereen

za 24 mrt 2018, 12:00

NPC 2017-2018

Licen e

do 05 apr 2018, 19:30

Zomercyclus

Iedereen

za 07 apr 2018, 12:00

NPC 2017-2018

Licen e

do 12 apr 2018, 19:30

Zomercyclus

Iedereen

do 19 apr 2018, 19:30

Zomercyclus

Iedereen

do 26 apr 2018, 19:30

Clubkampioenschap Triple en

Clubleden

do 03 mei 2018, 19:30

Clubkampioenschap Triple en

Clubleden

*Uitgebreide informatie is te vinden op onze site: www.zwijntje.nl
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Nieuwe leden
Simon Meijer
Koninginnelaan 207
7315 DV Apeldoorn

Marwin van Diermen
Bachweg 70
3816 NJ Amersfoort

Femmie Koopmans
Koninginnelaan 207
7315 DV Apeldoorn

Katrina Koelz
De Hovenlaan 135
7325 VS Apeldoorn

Corry Vos
Mercuriuslaan 35-512
7314 KR Apeldoorn

Vince Exalto
Kraaiheide 18
3776 NG Stroe

Marianne Beernink
Torricellistraat 26
7316 KT Apeldoorn

Loes ten Brink
Ab Hakeboomstraat 11
7425 SR Deventer

Pascal Wijnstekers
Prinses Irenelaan 56
3832 CD Leusden

Gerd Kuijers
Kon. Hortenselaan 17
7314 AJ Apeldoorn

Einde lidmaatschap
Pietro d' Urso
Siep van der Schief
Ida van der Schief
He y Poppe
Ge Hoekman
Franz Wiese
Cor Los

Bauke Veltman
Jannie Veltman
Louis Verhoeven
Fred Lamberts
Bertus van Vemde
Ap Meijerink
Gerrit ten Hoven
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Penningen
Gelukkig is er weer iemand bereid gevonden om de
redactie van de Ptank op zich te nemen; ik wens
Lambert veel succes met het maken van ons vertrouwde clubblad.
Ik heb eens teruggelezen wat ik in de vorige Ptank in
april heb geschreven. Toen heb ik een oproep gedaan
voor extra vrijwilligers om o.a. de maandagochtendgroep te versterken. Na de enthousiaste opkomst op de ledenborrel in september begint deze groep weer sterker te worden en
gaan we met de schoonmaakploeg gelukkig weer de goede kant op.
Maar, we zijn er nog niet; we hebben nog steeds moeite om alle verenigingsdiensten goed in te vullen. We willen wel mooie toernooien
organiseren maar wanneer we dan allemaal aan het toernooi willen
deelnemen, want daarom ben je lid geworden van deze club, en niemand bereid is om bardienst te draaien dan hebben we toch een probleem. Zo hebben we, vanwege deze vrijwilligersproblematiek, helaas
moeten besluiten om na één jaar al weer te stoppen met Batavia Petanque.
We zullen dit echt samen moeten oplossen en dan moet iedereen zijn
of haar steentje daaraan bijdragen en dat zou dan best kunnen betekenen dat je eens een dagje niet gaat boulen, maar bardienst doet. Er
zijn ook mensen die ervoor pleiten om bij gebrek aan vrijwilligers extern personeel in te huren. Maar, m.i. kunnen wij ons dat als vereniging niet veroorloven zonder dat de contributie voor een groot deel
van onze leden onbetaalbaar wordt.
Nu, aan het eind van het jaar, ben ik bezig om alvast een prognose te
maken van het financiële resultaat van 2017 en dat is weer een basis
voor de begroting voor 2018. De financiële ervaringen tot nu toe zijn
nog niet zo rooskleurig. We hebben weer een aantal tegenvallers; zo
is omzet van de kantine enkele duizenden euro’s lager dan begroot
en vallen de energie-kosten toch behoorlijk tegen. Het gevolg is o.a.
dat onze liquiditeitspositie in 2017 niet, zoals verwacht, flink is verbeterd, maar aan de lage kant blijft.
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Voor de resultaten uit de kantine geldt dat niet alleen de omzet lager
is maar ook dat de winstmarge flink is gedaald. Dit heeft een aantal
oorzaken en die worden nader onderzocht. Ook zal gekeken worden
of de verkoopprijzen nog wel kloppen bij de gestegen inkoopprijzen.
Het kan zijn dat per 1 januari verkoopprijzen worden aangepast.
Zoals u weet wordt de contributie ieder jaar opnieuw vastgesteld. Bij
het deel van de verenigingscontributie, dat jaarlijks met 3% wordt verhoogd, worden de kosten van de betreffende licenties opgeteld. De
contributiebedragen voor 2018 zijn:
Jeugdlicentie
58,15 per jaar
(4,85 per maand)
Clublicentie
106.85 per jaar (8.90 per maand)
Wedstrijdlicentie 126.65 per jaar (10,55 per maand)
Verder werden de maandelijkse contributiebedragen tot nu toe steeds
aan het eind van de maand geïncasseerd. M.i.v. 1 januari 2018 zal
dat aan het begin van de maand gedaan worden.
Dan nog maar eens over de incasso van de contributie. Op dit moment betaalt het grootste deel van de vereniging de maandelijkse bedragen via incasso en slechts 11% (± 20 leden) doet dat anders of
nog via een acceptgiro. U weet inmiddels dat de acceptgiro per 1-12019 gaat verdwijnen en dat u nog slechts 1 jaar op deze manier kunt
betalen. Ik wil u nogmaals vragen om over te stappen op de maandelijkse incasso van de contributie. U zou mij daar een groot plezier mee
doen. Geeft u mij even een berichtje en ik zal u dan een machtiging
toesturen.
Ik wens u allen Prettige Feestdagen.
Met vriendelijk groeten,
Fred de Ruiter

Wintertripletten competitie 2018
U kunt zich opgeven voor de wintertriplettencompetitie door de lijst op
het prikbord in te vullen. U kunt natuurlijk ook een mailtje sturen aan
onze Commissie Sportzaken (wedstrijdzaken@zwijntje.nl).
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District Oost Zomer Competitie 2017
Na drie spannende en warme
dagen is de eindstand van de
zomercompetitie oost bepaald.
Het team van ’t Zwijntje is
kampioen van district oost 2107 !
Van harte gefeliciteerd.

Avalon, Gelre, Boul’ Animo en OJBV zijn gedegradeerd uit de eerste
klasse.
Vanuit de de 2e klasse promoveren: Hattem Pétanque 2x, Karro deux
2x, Zevenaar en PC Doetinchem.
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De doorgeef-boule
Een rubriek om elkaar beter te leren kennen

Charles Rijken
Hallo beste boulers,
Ik heb de doorgeef-boule gekregen van Dick de
Deugd dus hierbij mijn praatje.
Ik ben geboren in Apeldoorn waar ik mijn eerste
jaren heb doorgebracht aan de Bloemheuvellaan. Ik ben in 1975 getrouwd met Miranda
Baak. Samen hebben wij 2 dochters en 3 kleinkinderen.
Ik heb 23 jaar bij Wegener gewerkt als grafisch
vakman. Daarna ben ik verhuisd naar Barneveld
waar ik werkzaam ben geweest
als grafisch vormgever.
Mijn jeu de boule avontuur begon toen er meerdere korfballers lid werden van het Zwijntje aangemoedigd door Toon de Graaf.
Door een verhuizing naar elders heb ik afscheid genomen van het
Zwijntje. Ben samen met Miranda gaan wonen in Stroe waar wij nu
nog wonen.
2 jaar geleden ben ik lid geworden van Jeu de boule vereniging jeu de
plaisier in Voorthuizen, waar ik bijna 2 jaar met veel plezier heb gespeeld. Je kon echter geen toernooien spelen omdat deze vereniging
geen lid is van de bond.
Aangezien ik het zo nu en dan ook leuk vind om een toernooi te
spelen en tevens dacht nog wat mensen te kennen ben ik weer lid
geworden van het Zwijntje waar ik nu weer met veel plezier kom
spelen.
Ik geef de doorgeef-boule aan Gerben Draisma.
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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Surprisetoernooi
Afgelopen zaterdag 2 december is het Surprisetoernooi gehouden. Een gezellig clubtoernooi met een hele mooie opkomst van 28 teams. Als vanouds
werd de bar gerund door Coby Mateboer , waardoor iedereen op jd zijn
drankje en hapje kon nu gen.
De wedstrijdleiding was in handen
van Paul de Bruin die ook gezorgd had voor de surprise
prijzen. Surprise hield in dit
geval in dat Paul de prijzen
had ingepakt in Sinterklaaspapier en je
van te voren niet
wist wat er in je
pakket zat.
Indeling
De teams waren verdeeld in drie categorieën: teams met een kind, teams
met 2 sterke spelers en een middenmoot. In deze midden categorie zaten
ook de teams met een volwassen introducé. Door het op deze manier in te
delen had ieder team kans op succes.
FW
Speler 1

Speler 2

Joke van Veluwen

Winst

Saldo

3

24

Elmar Wiese

Herman van Veluwen
Ferdinand Wiese

3

23

Wout Brokken

Femmy van Vemden

3

21

Djino van Bilzem

Teake van Bilzem

3

20

Annette van Velzen

Fabian Biesheuvel

3

13

Henk Fluit

Wil van de Hoeff

2

13

Riet de Haan

Ben de Haan

2

12

Bas van den Berg

Henk Stoel

2

11

Aukje de Deugd

Dick de Deugd

2

10

Maria Gestal

Trees van den Berghe

2

8
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Zomercyclus 2017
Afgelopen zomerseizoen van maart t/m september zijn er 12 zomercyclus toernooien georganiseerd. Het zijn double e toernooien en in
principe schrij u zich met zijn tweeën in, maar regelma g zijn er ook
losse spelers die op de avond zelf nog een maatje zoeken. Het zijn losse toernooien waarbij de toegang open is voor iedereen. Met of zonder licen e, wel lid of niet lid van onze vereniging, iedereen mag meedoen. Wij hopen op dat op deze manier meer mensen kennismaken
met ‘t Zwijntje en later misschien wel lid worden. Mochten er deelnemers komen van andere verenigingen die ‘alleen’ maar komen om te
spelen dan zien we dat ook niet als een probleem, maar vinden dat
juist leuk omdat minder bekende gezichten zorgen voor wat meer dynamiek in en rondom het spel.
Neem volgende seizoen dus gerust uw buurvrouw of buurman mee,
of misschien hee u een collega
die wel eens een potje wil boulen.
Hoewel het losse toernooien zijn
is aan de zomercyclus is ook een
ranglijst gekoppeld. Ieder toernooi
scoort u punten en de ranglijst
wordt opgemaakt aan de hand
van uw 7 beste resultaten. Afgelopen jaar hebben in totaal 85 verschillende mensen deelgenomen
aan 1 of meerder toernooien. Zowel Peter Hietbrink als Hans Tijssen hadden 105 punten gescoord
bij hun beste 7 resultaten, maar
Peter had daarbij 3 overwinningen
en Hans ‘maar’ 2. Daarom is Peter
de Winnaar van de Zomercyclus
2017.
FW
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Verjaardagen in november
4
4
7
10
10
10
13
15
16
17

Bep Kamphorst
Fred van Werven
Peter Pannekoek
Willem Zweers
Jan Hofland
Henk Rol
Gerd Kuijers
Bert Vliek
Kees Kappers
Trees van den Berghe

18
19
22
22
22
23
24
25
28

Fenny van Vemde
Peter Kars
Martin Krist
Frans Balk
Bob Mohrmann
Ingrid Boekhout
Huub Joosten
Henk Harmelink
Willemien Kamphuis

Verjaardagen in december
1
2
4
4
12
13
14
14
15

Bernard Boluijt
Hans Tijssen
Charles Rijken
Lambert Ruijsch
Pieter Huizenga
Gun Bachmann
Tiemen van Asselt
Riet de Haan
Anneke Achtereekte

16
17
19
25
27
27
27
29
31

Atie van de Klugt
Marten Kuperus
Gerrit Wesselink
Jacqueline Jeremiasse
Ben Philippi
Elly Barmentloo
Edward Zeevat
Frits Niemöller
Simon Dam

Verjaardagen in januari
2
3
4
9
10
15

Wout Brocken
Dick Rous
Vince Exalto
Ella Klonowska
Evert Bogerd
Tonny Olde Hanhof

22
23
24
26
28
29

Henk Fluit
Henk van den Brink
Ton Beerda
Djino van Bilzem
Aukje de Deugd
Ria van Asselt

Verjaardagen in februari
4
Cees van Zijl
11 Ria Hafkamp
14 Gerard Biezeman

16 Linda Simons
20 Gert Carras
21 Herman van Veluwen

19

Het Boulodrome
Uniek in Apeldoorn en omgeving
Biedt hen die kennis willen maken met deze prachtige sport de mogelijkheid om (onder leiding) te boulen. Bijvoorbeeld in verenigingsverband, 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 tegenstanders 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)
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