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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/ vacant 

 06 12 03 19 70 Vertrouwenspersoon  
Secretaris.  Ferdinand Wiese Kantine/ Simon Meijer 

 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 

    

    

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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Sportzaken 

We hebben als vereniging een probleem:  
Onze Commissie Sportzaken is onderbezet! 
Wij zijn dus dringend op zoek naar leden die een 
steentje willen bijdragen in het organiseren van activi-
teiten voor onze vereniging. Dit is een heel belang-

rijke taak binnen de sportvereniging, want als er geen 
‘bijzondere’ activiteiten meer worden gehouden dan 
bloedt het verenigingsleven een beetje dood. Dat de 
schwung in de vereniging blijft is voor ons allemaal 
van belang vandaar de oproep aan eenieder meldt je 
aan voor de CS. 
De werkzaamheden bestaan grofweg uit 6 x per jaar 
een overleg, organisatie regelen van de clubevene-
menten (ongeveer 6 evenementen per jaar), organi-
seren van landelijke toernooien (ongeveer 4 per jaar). 
Zitting nemen in de CS betekent niet automatisch dat 
je ook de wedstrijdleiding zelf moet doen, maar wel 
dat je regelt dat er iemand is die de taak op zich 
neemt. We hebben als vereniging natuurlijk een aan-
tal activiteiten die wel al jaren organiseren, maar als 
lid van de CS heb je juist de mogelijkheid om nieuwe 
te bedenken en uit te voeren, waar we met zijn allen 
dan veel plezier aan kunnen beleven. 
 

Heeft u interesse of wilt u meer informatie dan kunt u  
altijd terecht bij bestuurslid wedstrijdzaken  
Hans Tijssen of de voorzitter van de CS Wim Boluijt. 

Schoonmaak 

Komende tijd gaan we kijken of we de schoonmaak-

kosten (iets) kunnen verlagen. Met Initial hebben wij 
een contract waarbij we de apparaten huren en zij de 
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Kopij voor de volgende nummers. 
4 – 19 sept ‘19,  5 – 21 nov‘19, 

Bestuursboule 
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verbruiksartikelen aanvullen op basis van een geschat verbruik. Dat 
geeft ons veel gemak en zorgt er onder meer voor dat onze toilet-
groep een professionele uitstraling heeft. De laatste tijd bleek echter 
dat bijvoorbeeld de voorraad van de toiletrollen en de zeep veel te 
hoog te werden. We gaan aan de slag om het contract te actualiseren 
en misschien levert dat een besparing op. 

 Jubileum 40 jaar 

Op 23 februari  2020 bestaan we 40 jaar. Tijdens de ALV hebben we 
gevraagd of er leden zijn die zitting willen nemen in een jubileum 
commissie, daar hebben een aantal leden positief op gereageerd. 
Maar er is nog ruimte in deze commissie om mee te denken over het 
programma waarmee we deze feestelijke gebeurtenis kunnen vieren.  
Het bestuur zal komende maand zich buigen over de precieze op-
dracht die ze de commissie wil meegeven, tot nu toe heeft het bestuur 
2500 euro op de begroting gereserveerd voor de activiteiten. 

Coby Mateboer is al een tijd uit de  
running vanwege diverse kwaaltjes.  
De laatste jaren was zij de vaste vrijwil-
liger voor de bardiensten op de donder-
dagavonden, maar dat zullen we de  
komende zomercyclus dus moeten aan-
passen. Daarom zijn wij van plan de  
Zomercyclus met wisselende bardien-
sten te gaan doen.  
 

Met name de leden die regelmatig de Zomercyclus bezoeken willen 
wij oproepen deel te nemen aan het barrooster. Dat is dus dezelfde 
insteek als we voor de andere speelavonden en -middagen  
hanteren. De avond wordt geopende door een medewerker met 
een sleutel en er kan altijd geholpen worden bij het afsluiten. Op de 
eerste avonden van de zomercyclus komen we langs met het  
rooster en kun je je opgeven. 
 

Met vriendelijke groet 
Ferdinand Wiese 

Bardienst tijdens de Zomercylus 
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Yvon Strooker 
Graaf Wichmanstraat 22 

3882 CP Putten 

 

Theo Kauffman 

Kluinweg 6 

7341 PC Beemte 

 

Truus Kauffman-Braas 

Kluinweg 6 

7341 PC Beemte 

 

Peter-Paul van Kuijk 

Van Limurg Stirumweg 16 

7361 CE Beekbergen 

 

Ben Stekkinger 
Waterloseweg 36 

7311 JK Apeldoorn 

Nieuwe leden 
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De eerste drie maanden van het jaar met daarin het financiële 
jaarwerk is voor mij sowieso al een drukke periode en nu 
kwam daar ook het overlijden van mijn vader bij, de aankoop 
van het nieuwe appartement voor mijn moeder en de verkoop 
van het oude huis. De grootste hectiek is nu achter de rug en 
ik hoopte op een paar rustige weken op een camping in de 
fraaie omgeving van de Achterhoek. Voor een deel is dat ook 
wel gelukt maar mijn gezondheid speelde parten en na een 
paar ziekenhuis- opnames lijkt de rust nu weergekeerd.  
 

Na het Hemelvaartsweekend zullen wij de camping in Laren (Gld) verlaten 
en gaan we op weg voor een trektocht met de caravan door de Balkan en 
Griekenland.  
 

In de laatste weken voor mijn vakantie heb ik een onderzoek gedaan naar de  
inkoopprijzen voor de kantine en gekeken welke gevolgen de BTW-

verhoging per 1 januari 2019 van 6% naar 9% nu daadwerkelijk heeft gehad 
op onze inkoopcijfers. Ik ben echt geschrokken van de nieuwe cijfers, blijk-
baar hebben veel leveranciers van deze gelegenheid gebruik gemaakt om 
veel prijzen eens flink op te schroeven en dat geldt soms ook voor de artike-
len met 21% BTW. De conclusie hieruit is dat wij helaas onze verkoopprijzen 
voor de kantine zullen moeten bijstellen om de begrote resultaten uit de  
kantine te kunnen realiseren. Niet alle verkoopprijzen zijn hierbij in het  
geding maar wel heel veel. De prijsverhogingen zullen ingaan per 15 juli. 
Eerder is i.v.m. mijn vakantie niet mogelijk. 
 

Net voor mijn vakantie kreeg ik het bericht van de Gemeente Apeldoorn dat 
onze subsidieaanvraag voor het vervangen van de CV-ketels en de lucht-
verwarmer in de speelhal wel goedgekeurd zal worden maar dat het subsi-
diebedrag lager zal zijn dan vooraf is begroot. I.v.m. de grote hoeveelheid 
aanvragen voor subsidie zal de gemeente niet de verwachte 50% uitkeren 
maar waarschijnlijk niet meer dan 18%. Dat is een behoorlijke tegenvaller en 

het bestuur gaat kijken of dit gevolgen heeft 
voor onze investeringen  of dat er mis-
schien nog andere subsidiemogelijkheden 
zijn. 
 

Met de Rabobank zijn wij nog steeds bezig 
om de huidige hypotheek om te zetten om 
zodoende de beschikking te krijgen over 
wat extra kapitaal zonder dat daarbij de 
maandelijkse lasten enorm verhoogd zullen 
worden. Met dat extra kapitaal zullen wij in 

Penningen 
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staat zijn om belangrijke investeringen te doen om onze accommodatie te 
onderhouden en te renoveren. Het bestuur heeft inmiddels een investe-
ringsplan voor de komende jaren opgesteld en samen met de nodige  
andere documenten gaat dit plan naar de bank ter onderbouwing van de 
financieringsaanvraag. Daarnaast hebben we toestemming van de Stichting 
Waarborgfonds Sport (SWS) nodig om de financiering bij de bank rond te 
krijgen. Er zal dus ook een garantieaanvraag bij de SWS gedaan moeten 
worden om alles helemaal voor elkaar te maken. De financiële overzichten 
zijn in het bestuur besproken en zullen na wat aanpassingen naar de Rabo-
bank en SWS gezonden worden. Ik hoop dat ik dit allemaal nog vóór mijn 
vakantie de deur uit weet te krijgen. 
 

Per 1 januari 2020 zal de contributie gebaseerd zijn op de nieuwe  
contributie-structuur van de NJBB welke op die datum van kracht wordt.  
Die nieuwe structuur maakt geen onderscheid tussen recreant en wedstrijd-
speler; zowel de contributiebedragen als alle rechten van de spelers zullen 
dan gelijk zijn. Hierbij geldt dan ook het motto “you play, you pay”; dat houdt 
in dat voor het deelnemen aan alle activiteiten apart betaald zal moeten 
worden. Dit betekent dat de licentie voor de wedstrijdspeler goedkoper en 
die voor de recreant duurder zal worden. De komende (zomer)maanden 
gaat het bestuur van onze vereniging zich beraden welke gevolgen deze 
nieuwe structuur van de bond gaat krijgen op onze eigen contributiestruc-
tuur. U gaat daar in de komende PTANK’s ongetwijfeld meer over horen.        
  
Ik wens hierbij u allen een fijne zomer toe en 
als u op vakantie gaat vooral een goede reis 
en een behouden thuiskomst. 
 

 

Met vriendelijk groeten, 
Fred de Ruiter,  
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Commissie Sportzaken  

Agenda 

20 juni   Zomercyclus 

27 juni   Zomercyclus 

4 juli    1e dag clubkampioenschap MIX 

11 juli   2e dag clubkampioenschap MIX 

18 juli   Zomercyclus 

21 juli   Campingtpernooi 
25 juli   Zomercyclus 

1 augustus  Zomercyclus 

8 augustus  Zomercyclus 

15 augustus  Zomercyclus 

22 augustus  Zomercyclus 

27 augustus  1e dag clubkampioenschap Veteranen 

29 augustus  2e dag clubkampioenschap Veteranen 

Toernooien in de regio 

29 juni   Doubletten Ster van Middachten Boul’Animo Dieren 

30 juni   Doubletten 13e Gelre toernooi Gelre Hattem 

6 juli    Doubletten Stadsmuurtoernooi Hattem Petanque 

7 juli    Doubletten Welkoop Sponsortoernooi  
   DBC Karro-Deux Deventer 
1 augustus  Doubletten 7 arentoernooi Zevenaar 
3 augustus  Doubletten Hoogzomertoernoor Avalon sports  
   Apeldoorn 

3 augustus  Doubletten Peperbustoernooi Zuiderboeltje Zwolle 

10 augustus Doubletten Spookhuystoernooi Hattem Petanque 

 Opleidingen 

In september zal een cursus regionaal scheidsrechter starten bij  
Karro-Deux( Deventer) 

In juni start en een cursus regionaal wedstrijdleider bij Avalon sports
(Apeldoorn) 

Heb je interesse, meld je aan.  
Er is dringend behoefte aan kader binnen onze vereniging.  
’t Zwijntje betaald mee aan de opleidingskosten. 
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Resultaten 

Diana Logtenberg en Anette van Velzen van ‘t Zwijntje hebben de 
tweede plek veroverd bij het Nederlands kampioenschap doubletten 
op 19 mei 2019 in Bergen op Zoom. Coach Peter Hietbrink is bere-
trots op de prestatie van zijn vrouwen. 

Eerder op de dag plaatsten Anette en Diana zich voor de finales door 
alle partijen in de voorronden te winnen.  
In de halve finale voor vrouwen wonnen ze ook nog overtuigend van 
Josefien Koogje en Selena van der Hoef. 

Even, bij een 10-4 voorsprong in de finale tegen Sandy Rikkers en 
Katy Kamps, leek het een perfect kampioenschap te worden voor  
onze dames. Katy en Sandy grepen toen echter hun kans op vijf  
punten en twee mênes later ook de winst in de partij. Al met al een 
zilvermedaille met een gouden randje. 

  

Voor meerdere resultaten kun je onze site bezoeken op 
www.zwijntje.nl 
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Mijn naam: Jan Hofland 78 jaar. 
Ik ben getrouwd met Mieke Hofland 
en heb 2 kinderen en 4 kleinkinderen 
(14 t/m 17 jaar). 
Amsterdammer van geboorte.  
Ik woon sinds 2001 in Apeldoorn na 
eerst 28 jaar in de buurt van Hoorn te 
hebben gewoond. 
In mijn werkzaam leven was ik  
systems-engineer bij het computer-
bedrijf IBM. 
 

Hobbies: zeilen , tennis, fietsen. 
Sinds 1998 reizen mijn vrouw en ik in voor en najaar met de camper 
door Europa. 
 

Ik ben ongeveer 2 jr. lid van het Zwijntje Op de dinsdag en/of  
donderdagmiddag ben ik recreatief bezig. Een echt sociaal gebeuren 
onder de bezielende leiding van Paul. Eenmaal per maand draai ik 
kantinedienst op de dinsdag. 
 

Ik geef de boule door aan:  Bob Mohrmann. 

De doorgeef-boule 

Een rubriek om elkaar beter te leren kennen 

 

 

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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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 

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 

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 Chantal Kamphuis 

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 

28 augustus Anton Wubbolts 

30 augustus Leo Scherpenzeel 

Verjaardagen in augustus 

1 juli Tom Wierenga 

4 juli Marius Logtenberg 

5 juli Jean-Pierre Miller 
10 juli Ferdinand Wiese 

11 juli Jan Gerritsen 

13 juli Krister Horn 

16 juli Dick van de Hel 
16 juli Greetje Olde Hanhof 
17 juli Fabian Biesheuvel 
17 juli Hans Bongers 

18 juli Joke van Veluwen 

21 juli Peter Melker 
24 juli Maria Gestal Chao 

24 juli Roel Greveling 

25 juli Marinus van Asselt 
25 juli Janny Vlietman 

27 juli Roelie Wijkel 
28 juli Katrina Koelz 

29 juli Henk Niemeijer 
29 juli Frans Schümacher 
30 juli Peter Kremers 

Verjaardagen in juli 
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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 


