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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 

BESTUUR    

Voorzitter Edward Zeevat Vice voorzitter/ Fabian Biesheuvel 

 06 12 03 19 70 Vertrouwenspersoon 06 51 05 48 86 
Secretaris.  Ferdinand Wiese Kantine/  

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

 06 38 31 55 00   06 23 27 94 50 

    

Postadres J.b.v. ‘t Zwijntje 
Schoonbroeksweg 5 
7323 AN Apeldoorn 

internetsite  
e-mail 

www.zwijntje.nl 
jbv@zwijntje.nl 

    

  bestuurslid a.i.  Simon Meijer 

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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Nieuw bestuurslid Simon Meijer 

Simon Meijer heeft aangegeven dat hij het bestuur wil  
versterken. Daar zijn wij zeer content mee en we hebben  
Simon in ons midden opgenomen. Officieel is Simon nu  
aspirant bestuurslid en hij zal op de komende AV door het  
bestuur op de kandidatenlijst gezet  
worden. Wij behandelen Simon al als een volledig mee-

draaiend bestuurslid en zijn blij dat Simon als hoofdtaak  
accommodatie op zich heeft genomen. Daarmee is hij direct 
de contactpersoon van het bestuur naar de werkgroepen  
onderhoud en schoonmaak op de maandagochtend. 

Lekkage aangepakt 

Afgelopen maanden hebben wij een aantal keren lekkage 
gehad op het tussenstuk van de 2 hallen. De afvoerpijpen van 
de  gedeelte raakte namelijk verstopt door het blad wat zich 
op dit dak had verzameld in de loop van de tijd en bij een fikse 
regenbui spoelde dat allemaal mee en veroorzaakte de ver-
stopping. Ten gevolge van de verstopping steeg het waterpeil 
op dit dak zo hoog dat dit over de rand naar binnen liep. Aan 
één zijde van dit tussenstuk is nu een ‘spuwer’ gemonteerd 
voor de waterafvoer. Het voordeel van deze spuwer is dat 
blad bij hevige regenval juist mee zal spoelen en niet langer 
een verstopping kan veroorzaken. We gaan de komende tijd 
bekijken of deze oplossing voldoende is en mocht dat zo zijn 
dan kunnen we ook weer het plafond bij de rokersruimte repa-
reren. 

Sponsoractie DekaMarkt 

De leden waarvan wij het email adres kennen hebben af-
gelopen week een email ontvangen waarin de sponsoractie 
van de is aangekondigd. Op het prikbord in de accommodatie 
en op onze site kunt u  lezen wat u kunt doen om de  
vereniging te steunen. 

Sluiting kerstvakantie 

De accommodatie is gesloten tussen kerst en het oliebollen-

toernooi. Een uitzondering wordt gemaakt voor de trainings-
avond van woensdagavond 2 januari en voor de NPC-

wedstrijden op  
zaterdag 5 januari. 
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Kopij voor de volgende nummers. 
4 - 27 november ‘18 

 

Bestuursboule 
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In de leeftijd van 85 jaar is op 7 augustus 2018 Henk Jongsma  
overleden. Toen ik in 2005 lid werd van ’t Zwijntje viel Henk Jongsma me 
al direct op. Zijn positieve aanwezigheid werkte bij een ieder  
stimulerend. Reeds zeer snel had ik de eer samen met hem te  
mogen boulen. Over een groot aantal jaren hebben we de doublette en 
triplette wintercompetitie gespeeld. De avonden dat we speelden  
waren steevast erg gezellig. Na afloop van de partijen was er altijd ruim-
te over veel uiteenlopende onderwerpen van gedachten te  
wisselen.  
Zo mocht hij graag vertellen over zijn werkzaam leven en de  
contacten die hij door zijn “tegeltjes” had met oa. Toon Hermans en 
Guus Oster. Na een Jagd bittertje kwam hij dan helemaal los.  
Verhalen over zijn dienstplicht dat hij in de keuken had gewerkt. De vele 
kilometers die hij had gereden. De vakanties in Zwitserland.  
 

Op 2 augustus jl. kwamen ik terug van vakantie. Ter hoogte van  
Antwerpen ging de telefoon en vertelde Fabian Biesheuvel dat Henk op-
genomen was in het ziekenhuis. In de afgelopen maanden had ik hem 
thuis al een aantal keren bezocht. Het telefoontje van Fabian verbaasde 
me derhalve niet. Ik heb hem dezelfde dag nog bezocht en tot mijn ge-
noegen was hij inmiddels al weer overgeplaatst naar Randerode. Beiden 
waren we erg blij elkaar weer te zien. De dinsdag daarna belde Sjoerd 
zijn zoon me op dat het ineens weer slechter met “pa” ging. Ik ben toen 
direct naar het bezoekuur gegaan om hem te zien. Maar helaas hij was 
om 12.30 uur overleden. Zijn overlijden heeft me erg aangegrepen en 
doet me nog veel pijn.  
 

Helaas hij is niet meer! 
 

 

Henk Rave. 

In Memoriam Henk Jongsma 

 

Oliebollentoernooi en nieuwjaarsreceptie 

Deze worden gehouden op zondag 6 januari. Het oliebollen-toernooi start om 
13:00 uur. Vanaf 17:00 hebben we de prijs-uitreiking en is iedereen welkom voor 
de nieuwjaarreceptie. 

Ferdinand Wiese 

Secretaris 
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Van de voorzitter: 
 

Beste Zwijnen, 
 

Dit stukje schrijf ik terwijl ik uitkijk over de Middellandse 
Zee. Wij, Petra, de kids en ik, zijn aan het genieten van 
een weekje vakantie aan de Costa del Sol in het zuiden 
van Spanje. De toeristische plaatsen zoals Marbella, Torremolinos en 
Bénamaldena laten we links liggen. Wij gaan graag naar de kleine(re) 
witte dorpen die, verbonden door smalle slingerwegen, ten noordoosten 
van Málàga tegen de flanken van de Sierra Nevada zijn gebouwd.  
 

Deze dorpen, zoals El Borge, Iznate, Bénagalbon worden bewoond door 
ontzettend gastvrije Spanjaarden die het geweldig vinden dat er mensen 
vanuit Nederland naar hun dorpen komen om daar in de plaatselijke  
Tapasbar te genieten van de meest heerlijke streekproducten.  
De versgevangen vis, het versgeplukte fruit en de heerlijke hapjes van 
het Iberische zwijn (hoe toepasselijk) kan ik iedereen aanraden. 
 

Wat het bezoeken van deze dorpen echter nog meer de moeite waard 
maakt is dat ieder dorp beschikt over tenminste 1 jeu de boules baan. 
Dat de dorpen in Frankrijk allemaal een jeu de boules baan hebben zal 
niemand verbazen maar de eerste keer dat ik in dit gebied kwam wist ik 
niet wat ik zag. En wanneer je er ook komt, behalve tussen 13:00 uur en 
16:00 uur tijdens de siësta, er zijn altijd mensen aan het spelen.  
 

Omdat het niet toegestaan is om onze boules mee te nemen in de hand-
bagage en mijn Spaans zeer gebrekkig is, beperken wij ons tot het kijken 
naar een partijtje Pétanque. Veelal betreft het oudere mannelijke  
inwoners van het dorp die aan het boulen zijn, de dames hebben wellicht 
andere bezigheden. 
 

Petra en ik hebben nog altijd de wens om, als we wat ouder zijn, te gaan 
overwinteren in Zuid-Spanje. Het bestaan van de jeu de boules banen in 
dat gebied zorgt ervoor dat de kans daarop een stuk groter is geworden. 
 

Een sportieve en zonnige groet vanuit Spanje. 
 

Edward Zeeevat 
Voorzitter  

Van de voorzitter 
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Oliebollentoernooi 
 

Zondag 6 januari 13:00 uur.  
 

17:00 prijsuitreiking  
    en nieuwejaarreceptie 

 

Nieuwjaarreceptie 
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Gerrit Hendriks 

Ben Philippi 
Elly Philippi 
Jan van de Pol 

Ben van de Esschert 
Tom Jaspers 

Simon Dam 

Einde lidmaatschap  

Alirio Gumbs 

Achterste Kerkweg 88 

7364 BV  Lieren 

 

Jeroen Brinks 

Lavendelstraat 12 

7322PH Apeldoorn 

 

Jannie van Surksum 

Loseweg 141 

7315 DB  Apeldoorn 

 

Willem Wichers Schreur 
Myrtillushof 61 

7325 VM  Apeldoorn 

 

Cees de Vries 

Oranjelaan 3 

7316 AL  Apeldoorn 

 

Hans Bongers 

Pinksterbloem 39 

7322 GS Apeldoorn 

 

Henk Kelderman 

Rostocklaan 5 

7315 HK  Apeldoorn 

 

Otto van Westerveld 

Sluisoordlaan 245 

7323 EK  Apeldoorn 

 

Jan-Maarten Teunissen 

Vellertweg 25 

7341 AB  Beemte Broekland 

 

Jordi Imming 

Curiestraat 15 

7316 LL  Apeldoorn 

Nieuwe leden 

Gerda Pieren 

Linie 31 

7325 DP  Apeldoorn 

 

Martin Krist en Janny Kleijburg 

Marconistraat 42 

7316 KB  Apeldoorn 

Adreswijziging 
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In de zomermaanden is er qua financiën niet zo heel veel 
spannends gebeurd maar toch zijn er wel zaken aan u te  
melden. 
 

Zoals al eerder tijdens de ALV en in de PTANK aangekondigd 
heb ik de twee bankrekeningen bij de ING-bank opgezegd 
omdat we voor deze rekeningen wel hoge kosten moesten 
betalen terwijl ze nauwelijks werden gebruikt.  
 

Binnenkort gaan we, om dezelfde reden, de huur van de postbus opzeggen. 
Tegenwoordig komt heel veel post digitaal bij ons binnen en dan is het zonde 
van tijd en geld om wat er nog op papier binnenkomt via een dure postbus te 
laten lopen. Het postadres wordt dan gelijk aan ons vestigingsadres t.w. 
Schoonbroeksweg 5, 7323 AN Apeldoorn. De versleten brievenbus aan het 
buitenhek zal door een nieuwe vervangen worden.      
 

In de PTANK van Mei heb ik u geschreven over het vervangen van de AED 
en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Ik heb ook gevraagd om giften om in 
combinatie met de cheque van de Rabobank een nieuwe apparaat te kunnen 
betalen. Gelukkig heb ik van een aantal leden wel een mooie bijdrage ont-
vangen maar het resultaat van deze oproep was eigenlijk een beetje teleur-
stellend en hierbij wil ik nogmaals een beroep op u doen om iets bij te dragen 
in de kosten voor een nieuwe AED; ieder bedrag is van harte welkom om het 
laatste stuk financiering rond te krijgen. U kunt uw bijdrage overmaken op 
onze rekening; IBAN NL58 RABO 0373 4262 16.         
 

De NJBB heeft opnieuw een voorstel gedaan voor een nieuwe structuur voor 
de bondscontributie, maar eigenlijk is dit hetzelfde voorstel als dat van  
enkele jaren geleden maar dan met een iets aangepast bedrag. Het komt 
erop neer dat alle leden dezelfde bondscontributie (licentiekosten) ad.  
€ 22,50 gaan betalen. Dat betekent dat leden met een clublicentie € 9.95 
meer contributie gaan betalen en leden met een wedstrijdlicentie € 10,10 
minder. Wij hebben bij de bondraadsleden, die over de nieuwe structuur een 
beslissing gaan nemen, aangegeven dat wij ons niet kunnen vinden in dit 
voorstel. Wij hebben voorgesteld om juist een veel duidelijker onderscheid te 
gaan maken tussen recreanten en competitiespelers, zoals dat ook bij  
andere sportbonden gedaan wordt en wij vinden dat recreanten bij de bond 
een soort tientjesleden zouden moeten zijn. Wij vinden dat met de voorge-
stelde structuur de NJBB de recreanten wegjaagt en wij maken ons dan ook 
zorgen over de toekomst van deze sportbond. Wij zijn benieuwd wat er door 
de bondsraad in november besloten gaat worden. 
 

Met vriendelijk groeten, 
Fred de Ruiter, ferdinandderuiter@gmail.com 

Penningen 
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Nadat het project vanwege extra onderzoek een tijdje heeft stilgelegen gaat 
de fa. Dusseldorp de werkzaamheden op woensdag 31 oktober hervatten. 
Op die dag wordt de Schoonbroeksweg opengebroken en start het aanleg-
gen van het nieuwe rioolstelsel en het aanbrengen van de nieuwe verharding 
van de weg. Dit zal enige weken in beslag gaan nemen en gedurende die tijd 
is onze accommodatie NIET met de auto bereikbaar.  

 

In de Schoonbroeksweg zal een 
looppad gemaakt worden vanaf de 
nieuwe parkeerplaats naar de club-
gebouwen van ZVV en het Zwijntje. 
 

De ingang van de nieuwe parkeer-
plaats is voorlopig alleen aan de 
Anklaarseweg; zie de pijl op de 
foto. Bij die ingang staat weliswaar 
een bord “Parkeerterrein ZVV”, 
maar dit is een openbaar terrein 
waar iedereen mag staan. 

    
Wij hebben met Squashhal Apeldoorn afgesproken dat onze oudere leden 
die komen boulen op de dinsdag- en de donderdagmiddag naast de squash-
hal mogen parkeren zodat men lopend via de doorgang door de struiken -
coniferen bij de ingang van onze accommodatie kunnen komen.  
Dit geldt alleen voor de middagen. 
 

De deelnemers aan de activiteiten op de avonden en in de weekenden zullen 
hun auto op de nieuwe parkeerplaats moeten parkeren. Op de avonden en in 
het weekend heeft de Squashhal Apeldoorn haar parkeerterrein zelf nodig en 
mogen wij daar dus NIET parkeren. 
 

Leden die slecht te been zijn en toch ’s avonds of in het weekend willen par-
keren kunnen bij ondergetekende een ontheffing aanvragen.  
 

Het wordt u aangeraden om gedurende deze periode, indien mogelijk, met 
de fiets naar onze accommodatie te komen.    
 

Ook de vrachtwagens die ons moeten bevoorraden of het vuil komen  
ophalen kunnen onze accommodatie niet bereiken. Door wat extra voorraden 
aan te leggen en te zorgen dat de vuilcontainer gedurende die periode niet 
geleegd hoeft te worden hopen wij de overlast tot een minimum te beperken. 

Werkzaamheden Schoonbroeksweg 
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Wanneer er toch wat geleverd of opgehaald moet worden dan is de fa. Dus-
seldorp bereid om ons daarbij te helpen.   
 

Met het opknappen van de Schoonbroeksweg worden ook de zijkanten van 
de straat aangepakt. Aan de kant van de woonhuizen komen trottoirs en aan 
onze kant een groenstrook. In het hele Schoonbroeksweg gaat een parkeer-
verbod van kracht worden en daarmee gaat een wens van voetbalvereniging 
ZVV en de bewoners in vervulling om deze straat veiliger en rustiger te ma-
ken. 
 

Als alles klaar is kunnen wij onze eigen parkeerplaats weer gebruiken maar 
als die vol is zult u uw auto op de nieuwe parkeerplaats moeten parkeren. In 
de Schoonbroeksweg mag dat dus echt niet meer.  
 

In de gesprekken met de Gemeente Apeldoorn en voetbalvereniging ZVV 
hebben wij keer op keer aangegeven dat wij in deze nieuwe situatie ver-
wachten dat de overlast van foutparkeerders of draaiers van ZVV zal  
toenemen. Dit heeft echter helaas niet geleid tot aanpassing van de plannen 
of extra maatregelen. Wij zullen dit blijven volgen en wanneer dat nodig is 
zullen wij het bestuur van ZVV of andere instanties daarvan op de hoogte 
brengen. Wanneer u incidenten bemerkt, geeft u dat dan s.v.p. aan één van 
de bestuursleden door en gaat u s.v.p. niet zelf in discussie met eventuele 
overtreders. Wij hebben goede contacten met het bestuur van ZVV en hopen 
eventuele klachten in overleg te kunnen  oplossen. 
 

Met vriendelijke groeten, 
Fred de Ruiter 
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 Medewerkersavond 

In de speciale PTANK van vorige maand heeft u al kunnen lezen dat 
we gelukkig weer een feestelijke avond voor onze vrijwilligers  
kunnen organiseren.  
 

Dit is mede mogelijk dankzij financiële ondersteuning door Zeevat 
Hypotheken en Verzekeringen en door Bosrijck Makelaars &  
Taxateurs uit Uddel. 
 

Wij willen er op vrijdagavond 23 november 
een ouderwets gezellige avond van maken 
waarbij we vanaf 19:30 uur beginnen met 
een kopje koffie of thee met iets lekkers 
erbij.  
 

Om 20:30 uur gaan we dan beginnen met een pub-quiz die geheel 
verzorgd gaat worden door een bedrijf dat we daarvoor hebben  
ingehuurd. D.m.v. stemkastjes kunt u antwoorden geven op vragen 
over alle hedendaagse en vroegere gebeurtenissen en dat gaat  
zorgen voor extra gezelligheid. De presentatoren zorgen ervoor dat u 
veel plezier aan de quiz zult beleven. 
 

Tijdens de quiz maar ook daarna zullen we u van een hapje en een 
drankje voorzien en wij verwachten dat de avond rond 23:00 zal  
worden afgesloten.  
 

Wij hopen op deze avond vele vrijwilligers te mogen ontmoeten en 
verzoeken u om uw naam op de intekenlijst op het prikbord te ver-
melden zodat wij i.v.m. de catering weten op welk aantal mensen wij 
kunnen rekenen. 
 

Met vriendelijke groeten, 
Edward en Fred   
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Beste vrijwilligers en leden, 
 

We zijn al een tijd onderweg in AVG land ter bescherming van persoons-

gegevens en ook wij als vereniging hebben een AVG verklaring op moeten 
stellen. Hieronder, voor de vrijwilligers die in aanraking komen met persoons-
gegevens (en andere geïnteresseerden), een kleine set aan instructies en 
punten van aandacht. 
 

• Basis regel: is er geen duidelijk doel om persoonsgegevens te  
bewaren dan is dit niet toegestaan. 

• Persoonsgegevens mogen maximaal 2 jaar bewaard worden (met een 
duidelijk doel) en 7 jaar in de financiële administratie.  
Na de betreffende termijn dien je de gegevens te verwijderen. 

• Het is niet toegestaan persoonsgegevens te verstrekken aan derden 
(en leveranciers) mits we met de ontvanger een verwerkingsovereen-
komst hebben. 

• Hoe wij als vereniging omgaan met persoonsgegevens is beschreven 
in onze privacy policy die op de website staat. Hierin staat ook  
beschreven welke rechten leden hebben. 

• Kom je in aanraking met persoonsgegevens in digitale vorm op een 
computer of bijvoorbeeld een mobiele telefoon zorg er dan voor dat 
deze gegevens niet toegankelijk zijn zonder het invoeren van een  
gebruikersnaam en wachtwoord. En zorg daarnaast dat dezelfde  
apparaten zijn voorzien van automatische updates en beveiliging  
software die ook is voorzien van automatische updates. 

• In alle communicatie namens de vereniging waarin persoonsgegeven 
vermeld worden in welke vorm dan ook dien je te wijzen op onze  
privacy policy die op de website staat. Gebruik hiervoor de volgende 
tekst: JBV ‘t Zwijntje hecht veel waarde aan de bescherming van uw 
persoonsgegevens. In onze privacy policy geven we heldere en  
transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 
Deze privacy policy is terug te vinden op onze website. 

 

Mocht je ergens over twijfelen of vragen hebben stel deze dan gerust aan 
mij. Dan help ik je verder. In dit geval geldt zeker dat je hierover beter niet 
kan twijfelen want dan riskeer je een mogelijke boete als we gecontroleerd 
worden. Hier geldt dus zeker het motto: Better safe then sorry. 
 

Met vriendelijke groet, 
Fabian Biesheuvel 
 

AVG en Privacy Policy 
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Ferdinand Wiese is de nieuwe club- 
kampioen tête-à-tête van ‘t Zwijntje.  
 

In de finale op donderdag 6 september 
2018 moest Jan van den Bosch het 
hoofd buigen voor zijn ijzersterke  
pointeerwerk. 
Ferdinand had eerder op de avond  
Fabian Biesheuvel en Teake van  
Bilzem uitgeschakeld.  
 

Jan had Wim Boluijt en Henk Docter naar de tribune gestuurd.  
 

Teake en Henk veroverden hun 3e positie door te winnen van Dennis 
van Kooten en Paul Wagenaar. 
 

De spelers die zich op donderdag 30 augustus niet wisten te plaatsen 
voor deze finaleronde, streden voor hun 
tweede kans in de B-poule. Drie daarvan 
wonnen elk van de drie voorgelote partijen, 
waarna het saldo de volgorde bepaalde. 
Peter Hietbrink trok hier aan het langste eind. 
Vince Exalto werd tweede en Marco van  
Wageningen veroverde de derde positie in 
deze poule.  
. 

Beste dame bij het kampioenschap was 
Anette van Velzen 

 

Twee vrijwilligers maakten er een mooie 
pétanque avond van.  
 

Terwijl Coby sterke koffie en perfect  ge-
tapte biertjes serveerde, zorgde Teake 
voor een sportieve wedstrijdleiding.  

Clubkampioenschap Tête-à- tête 2018 
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Zondag 7 oktober 2018 is een  
clubtraditie in ere hersteld.  
Alle dames brachten een kleine  
surprise voor een man mee en  
omgekeerd hadden de heren een  
cadeautje voor een vrouw ingepakt.  
Het leverde na drie wedstrijden van de 
gemengde stellen precies  
38 prijswinnaars op.  
 

Sportief gezien waren  Jeanet Hartgers en Marco van Wageningen 
uiteindelijk de besten.  
Zij wonnen in een barrage van Anette van Velzen en Peter Hietbrink. 
Gesina Boluijt en Paul de Bruin werden derde. 
 

Het was sfeervol met de vlaggetjes, de bitterbalen en de oktoberzon, 
de jongste en oudste deelnemers en niet te vergeten barman en  
fotograaf Ferdinand Wiese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit artikel een door hem gemaakte impressie … 

 

Adam en Eva clubtoernooi 2018 
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Anette van Velzen en Frank Schepers 
zijn de kersverse club-kampioen mix van 
‘t Zwijntje. In een spannende finale op 4 
oktober 2018 wonnen zij met  13-11 nipt 
van titelhouders Diana Logtenberg en 
Teake van Bilzem.  
Nadat Frank en Anette in eerste instantie 
een voorsprong hadden opgebouwd, 
vochten Teake en Diana zich met goed 
spel terug in de wedstrijd.  

Bij 11-11 trakteerden de twee mix koppels het publiek op een fraaie en 
beslissende mêne. Met hun laatste 4 boules wonnen Diana en Teake 
nauwkeurig plaatsend steeds opnieuw het punt. Evenzoveel keer wisten 
eerst Frank en als laatste Anette met hun schoten het ijzer zuiver te  
raken. Dat is pétanque zoals we het graag zien en horen!  
 

De bronzen plak is veroverd door Jeanet Hartgers en Marco van  
Wageningen. Zij versloegen daarvoor Peter Hietbrink en Gesina  
Boluijt die na een goede eerste dag uiteindelijk net buiten de  
hoofdprijzen vielen.  
 

Een week eerder vond de schifting plaats naar drie poules. Er waren 
daarom meer medailles te verdelen op de finale avond. Winnaars in de 
B-poule werden Nellie Hobelman en Wim Boluijt.  
 

In de C-poule waren dat Corrie van den Brink en Henk Docter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ Coby en Ferdinand, bedankt voor de prima verzorging aan de bar!  
De wedstrijdleiding was in goede handen bij Teake van Bilzem. 

Clubkampioenschap Mix 2018 
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Gerrit ten Hoven en Henny 
Klopper mogen zich een jaar 
lang de beste pétanque  
veteranen van ‘t Zwijntje  
noemen.  
Zij waren op 4 oktober 2018 
Mathieu Geerlings en Roelie 
Wijkel de baas in de finale die 
met 13-7 werd beslecht.  
 

 

Mario van Duren en Gerben Draisma legden beslag op  
de derde plek door te winnen van Cor Oostenenk en Herman  
Notten. 

Bob Mohrmann en Peter  
Pannekoek veroverden de eerste 
plaats in de B-poule met een  
overwinning op Hans Bongers en 
Kees Kappers. Het brons was in 
deze poule voor Huub Joosten 
en Wil van der Hoeft die met 3 
punten verschil wonnen van Dirk 
Breedijk en Heimen Top. 

 

Op de eerste dag van het clubkampioenschap veteranen melden 
zich maar liefst 16 teams voor de strijd om plaatsing bij de beste 8 
in de A-poule. Het weer dwong de spelers toen nog de hal in.  
Tijdens de genadeloze afvalrace op de finaledag werden de  
spelers buiten getrakteerd op een heerlijk oktober zonnetje.  

Dank aan de vrijwilligers Ria, Martin en Gert die de bar service 
voor hun rekening namen. En aan Paul die ook de wedstrijdlei-
ding verzorgde.  

Clubkampioenschap Veteranen 2018 
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Komende (club)toernooien: 

3 november - Sextet-toernooi 
14 november - Norel midweek-toernooi 
1 december - Surprise-toernooi 
19 december - Norel midweek-toernooi 
23 december - Kerst-toernooi 

Inmiddels is de Winter Doubletten Competitie weer van start gegaan 
en binnenkort start de Bedrijven– en Stratencompetitie. 

Wedstrijdagenda 2018 

Nederlandse Kampioenschappen 2018 

U kunt zich opgeven via de Commissie Sportzaken voor  
volgende Nederlandse Kampioenschappen: 

21 december - NK Precisieschieten 
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Lambert, nog bedankt voor de  
doorgeef-boule. 
Ik ben Tonny olde Hanhof en ben   
getrouwd met Greetje die enkelen van 
jullie al wel zullen kennen.  
We hebben geen kinderen. 
Ik ben 67 jaar, geboren in Deventer en 
woon sinds 1975 in Apeldoorn.  
Inmiddels ben ik al 4 jaar met  pensioen. 
 

Ik ben  eind 2011 bij het Zwijntje komen spelen op “dringend” advies van 
Greetje die al wat langer lid is. In de zomermaanden ben ik echter niet zo 
veel bij het Zwijntje te zien omdat ik ook nog lid ben van de Apeldoornse 
Ren- en Toeristenvereniging De Adelaar.  
Daar fiets ik in de zomermaanden gemiddeld 2 dagen in de week mee 
met de toerfietsers. We maken dan overdag tochtjes van zo’n kleine 100 
kilometer en/of ’s avonds rond de 60 kilometer. 
Verder fiets ik als vrijwilliger op de dinsdagavonden af en toe mee op een 
tandem voor blinden en slechtzienden bij Visio Het Loo Erf in Apeldoorn 
en sta ik bij het Zwijntje bij toerbeurt achter de bar op de dinsdag-

middagen en met bijzondere toernooien.  
In de wintermaanden speel ik dan wel weer wat vaker mee omdat er dan 
niet wordt gefietst. 
 

De vakanties houd ik meestal in zuid- en midden Portugal en/of op een 
van de Canarische eilanden. We maken dan veelal wandelingen in het 
binnenland. 
Mocht je nog meer van me willen weten, vraag het dan gerust.  
 

De doorgeef-boule geef ik door aan Ben Dolman. 

De doorgeef-boule 

Een rubriek om elkaar beter te leren kennen 

 

Tonny olde Hanhof 

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…… 



22 

 

Verjaardagen in september 
 3 september Aris Fresen 

 4 september Gesina Boluijt 
 7 september Jan van den Bosch 

 8 september Diny Gerritsen 

 9 september Karen van Asselt 
 9 september Marwin van Diermen 

10 september Henk Rave 

11 september Ben de Haan 

13 september Janny Kleijburg 

14 september André Schipper 
16 september Dennis van Kooten 

18 september Arie Bakker 
21 september Rob van der Eerden 

22 september Cédric Brancourt 
22 september Ab Korts 

25 september King Wullur 
30 september Roland Heins 

Verjaardagen in augutsus 
 2 augustus Peter Veldhuis 

 6 augustus Gerard Jansen 

 8 augustus Herman Notten 

 9 augustus Arie Venema 

10 augustus Paul de Bruin 

10 augustus Gerrie de Ruiter 
12 augustus Henk Kelderman 

12 augustus Dick Werkman 

16 augustus Tom Kuhlmann 

17 augustus Diamy Brancourt 
20 augustus Cor Bloemendaal 
21 augustus Coby Erné 

21 augustus Ans Gijsbers 

24 augustus Adri de Ruiter 
24 augustus Betsie Zwiers 

25 augustus Henk de Haan 

30 augustus Leo Scherpenzeel 

Verjaardagen in oktober 
 2 oktober Jan Goldebeld 

 3 oktober Gerard van Schooten 

 7 oktober Gerard Boekhout 
 7 oktober Wim Bouwman 

 8 oktober Peter Hietbrink 

 9 oktober Mathieu Geerlings 

10 oktober Gert Konijnenberg 

16 oktober Henny Klopper 

16 oktober Marco van Wageningen 

17 oktober Ton Grandia 

17 oktober Gerda Pieren 

20 oktober Jacko Put 
23 oktober Pascal Wijnstekers 

26 oktober Henk Stoel 
27 oktober Adrie Haze  
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 Verjaardagen in november 

Verjaardagen in december 
 1 december Bernard Boluijt 
 2 december Hans Tijssen 

 4 december Charles Rijken 

 4 december Lambert Ruijsch 

 8 december Wim Gerritsen 

13 december Gun Bachmann 

14 december Tiemen van Asselt 
14 december Riet de Haan 

15 december Anneke Achtereekte 

16 december Atie van de Klugt 
17 december Marten Kuperus 

19 december Gerrit Wesselink 

25 december Jacqueline Jeremiasse 

27 december Elly Barmentloo 

27 december Edward Zeevat 
29 december Frits Niemöller 

 4 november Fred van Werven 

 7 november Peter Pannekoek 

10 november Jan Hofland 

10 november Henk Rol 
10 november Willem Zweers 

13 november Gerd Kuijers 

14 november Willem Wichers  
   Schreur 
15 november Bady Diboune 

15 november Bert Vliek 

16 november Kees Kappers 

17 november Trees van den Berghe 

18 november Fenny van Vemde 

19 november Peter Kars 

22 november Frans Balk 

22 november Martin Krist 
22 november Bob Mohrmann 

23 november Ingrid Boekhout 
24 november Huub Joosten 

25 november Henk Harmelink 

28 november Willemien Kamphuis 
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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 


