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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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De prijzen van de NPC van vorig jaar zijn afgelopen zomer uit-
gereikt 

 

Zwijntje 2 kampioen in de  5e klasse vertegenwoordigt door 
Henk Docter, Herman Notten en Paul Wagenaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwijntje 3 kampioen in de 6e klasse vertegenwoordigt door  
Lambert Ruijsch, Femmy van Vemde, Paul de Bruin en  
Leidy van Beek 
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Kopij voor de volgende nummers. 
5 – 21 nov‘19, 

Uitreiking prijzen NPC 2018-2019 
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UITNODIGING 

 

Hierbij nodigt het bestuur alle vrijwilligers met hun partner uit 
voor een gezellige avond. Er worden, zoals gebruikelijk bij het 
Zwijntje, geen aparte uitnodigingen verzonden; iedereen die 
zich vrijwilliger voelt is van harte welkom.  

 

Deze avond vindt plaats op 

 

vrijdag 22 november 
 

in onze clubaccommodatie aan de Schoonbroeksweg. 
 

Vanaf 19:30 uur wordt u verwacht en dan beginnen we met een 
kop koffie met iets lekkers erbij. Van 20:30 tot ± 22:30 uur zor-
gen wij met een programma voor de nodige gezelligheid en te-
gen 23:00 à 23:30 uur zal het feest afgesloten worden. 
 

I.v.m. catering en andere zaken willen wij graag van tevoren we-
ten hoeveel mensen er gaan komen. Wilt u s.v.p. uw naam en 
die van uw partner op de intekenlijst op het prikbord vermelden 
wanneer u deze avond aanwezig zult zijn. 

 

Wij hopen velen van u te mogen ontmoeten! 

Medewerkersavond 
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Op zondag 14 juli is Marwin van Diermen (’t Zwijtnje) samen met Ellen Walrave  
(Petangeske) Nederlands Kampioen Mix geworden.! 

Marwin van Diermen Nederlands Kampioen Mix 
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Beste Zwijnen, 
 

Terwijl ik dit stuk schrijf zie ik met een schuin oog dat er 
voor aanstaande zondag (15 september) temperaturen 
tot wel 25 graden Celsius worden voorspeld. Ik wilde ei-
genlijk schrijven dat het zomerseizoen er bijna op zit 
maar die parkeer ik maar even tot de volgende Ptank. 
 

Nu ik het over de temperatuur heb is het wellicht een 
goed moment om terug te kijken naar de afgelopen zomer. Wat een fan-
tastisch mooie zomer hebben we gehad. Op sommige dagen misschien 
wel een te mooie zomer met zelf temperaturen boven de 40 graden  
Celsius. Op die dagen werd er besloten om de accommodatie  
gesloten te houden omdat het te warm was om te boulen. Als bestuur 
hebben wij daar onlangs over gesproken en hebben we besloten dat in 
het vervolg het Boulodrome toch te openen. Is het inderdaad te warm om 
te boulen dan gaan we ervoor zorgen dat er andere activiteiten worden 
gedaan die ondanks de warmte wel door kunnen gaan. Daarbij kunnen 
we denken aan een klaverjasmiddag, sjoelen, een bingo en dergelijke. 
Op die manier zorgen we ervoor dat de leden gewoon bij ’t Zwijntje te-
recht kunnen voor een gezellige middag. 
 

Ik weet niet of jullie dit jaar op vakantie zijn geweest, maar ik heb met 
mijn vrouw en kinderen genoten van een heerlijke vakantie van maar 
liefst 5 (!) weken in Italië, Frankrijk en de Belgische Ardennen. Voor het 
eerst in 13 jaar heb ik niet gewerkt tijdens mijn vakantie en dat is mij uit-
stekend bevallen. In Frankrijk en vooral in België hebben we heel veel 
Jeu de Boules gespeeld. Een uur na aankomst op de  
camping in België (Camping Les Salins in de buurt van Stoumont) ston-
den we op 1 van de 8 banen een potje te spelen en werden we uitgeno-
digd om ’s avonds mee te spelen met een mixtoernooitje.  
Wie schetste mijn verbazing dat daar gebruik werd gemaakt van exact 
hetzelfde programma als waar wij gebruik van maken dat door Dick 
Werkman is gemaakt! Op de camping is het gebruikelijk dat voorafgaand 
aan iedere partij, alle spelers, ongeacht mannen of vrouwen, elkaar suc-
ces wensen en dat kracht bij zetten door een zoen op de rechterwang. 
Toen ik in de bestuursvergadering voorstelde om dat ook bij onze vereni-

ging in te voeren stuitte het plan op nogal wat protest �   
Misschien is het toch beter om de Belgische en Franse tradities gewoon 
daar te houden en onze Hollandse nuchterheid te behouden. 
 

Van de voorzitter 
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Tenslotte wil ik via deze weg Marwin van Diermen van harte feliciteren 
met het behalen van de NK titel Mix, een geweldig knappe prestatie 
gezien het enorm sterke deelnemersveld! 
. 
Met sportieve groet, 
 

Edward Zeevat 
Voorzitter     

Het bestuur is nog steeds op zoek naar een contactpersoon voor de  
verhuur. Zoals bekend gaat Aukje de Deugd aan het eind van dit jaar 
stoppen met deze belangrijke taak en daarom zijn we dringend op zoek 
naar een geschikte opvolger of opvolgster.  
Deze contactpersoon werkt redelijk zelfstandig binnen de door het  
bestuur vastgestelde kaders. Samen met de penningmeester wordt het 
assortiment bepaald en de afspraken met de klant worden in kleine  
standaard contractjes vastgelegd.  
De taken van de contactpersoon zijn: 
 Contacten onderhouden met de klanten en met hen afspraken  

maken over de invulling van de verhuur. 
 Het invullen van de standaard contracten en het versturen daarvan 

naar de klant. 
 Bestellen van de buffetten bij de slager of één van de andere vaste 

leveranciers en eventueel zelf nog wat kleine zaken inkopen bij de 
Hanos. De dranken worden door onze centrale inkoper besteld.   

 Regelen van mensen die tijdens de verhuur de bardienst verzor-
gen; dat hoeft de contactpersoon niet altijd zelf te doen. 

 Vragen van mensen die bij de verhuur de begeleiding van het bou-
len kunnen doen en speluitleg kunnen geven. 

 Na de verhuur de penningmeester informeren zodat hij een factuur 
kan versturen. 

 

Voor deze belangrijke maar zeker ook leuke taak, je werkt immers met 
mensen die een gezellig feestje of een bedrijfsuitje hebben, zoeken we 
een representatieve persoon met goede mondelinge en schriftelijke vaar-
digheden die op een nette en gemoedelijke manier onze klanten kan ont-
vangen. Ben jij zo iemand of heb je interesse neem dan contact op met 
één van de bestuursleden. 
 

Met vriendelijk groeten, 
Fred de Ruiter  

Contactpersoon verhuur 
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We hebben een mooie zomer achter de rug waarin ik heb 
kunnen genieten een paar mooie vakanties; eerst een  
prachtige trektocht met auto en caravan door de Balkan en 
Griekenland en later nog eens twee weekjes met kinderen 
en kleinkinderen in Frankrijk. Nog voor deze vakanties  
waren we rond Hemelvaart al een paar weken op een  
rustige camping in de Achterhoek; daar was ik wel aan toe 
na de drukke en hectische eerste maanden van het jaar 
waarin naast  Zwijntjeszaken vooral veel beslommeringen in de privé-
sfeer aan de orde waren. Tijdens die lange vakantieperiode probeer je de 
lopende zaken bij te houden , maar dat lukt niet altijd en dan blijft er toch 
ook wel het e.e.a. liggen. Als je dan thuiskomt ligt het nodige op je te 
wachten.    
 

Zo zijn we nog niet veel verder gekomen met de aanvraag voor de om-
zetting van onze lopende hypotheek om meer financiering te krijgen voor 
een aantal projecten. In de tussentijd is de rente nog verder verlaagd dus 
wat dat betreft is de opgelopen vertraging niet ongunstig. Binnenkort 
gaan we hier hard mee aan de slag. 
 

In de vorige PTANK heb ik geschreven dat de verhoging van de kantine- 
prijzen in de maand juli doorgevoerd zou worden. Omdat hiervoor toch 
nog het e.e.a. aan voorwerk gedaan moest worden is dat niet gelukt en 
hebben we deze prijsaanpassingen doorgeschoven naar 1 oktober.   
 

In de bestuursvergadering van eind juli 
hebben wij uitvoerig gesproken over 
onze contributiestructuur; gaan wij mee 
in de nieuwe opzet van de NJBB en 
houden we onze huidige structuur aan 
of gaan nu we een nieuwe structuur op-
zetten om wel onderscheid te kunnen 
maken tussen recreant en wedstrijd-

speler.  
 

Er waren voorstellen voor een nieuwe structuur maar die heeft het  
bestuur niet aangenomen en we gaan door met onze huidige manier voor 
het bepalen van de contributie waarbij we vanaf 1 januari 2020 dan geen 
verschil meer maken tussen recreant en wedstrijdspeler. Onze contributie 
wordt als volgt berekend: het deel verenigingscontributie, geïndexeerd 
met 3%, plus de licentiekosten van de NJBB is het bedrag dat u in  
rekening wordt gebracht.  

Penningen 
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In de vergadering over de contributie is ook uitvoerig gesproken over 
de deelnamegelden voor de Nationale en Regionale competities. Tot 
nu toe werden deze kosten door de vereniging gedragen omdat de 
plekken in die competities verenigingsplekken zijn, en dat is nog 
steeds zo, maar zeker ook omdat de wedstrijdspelers daarvoor een 
duurdere licentie nodig hadden. Nu dat laatste argument helemaal 
wegvalt en de NJBB het motto “you play, you pay” hanteert heeft het 
bestuur besloten om deze deelnamegelden, net als dat voor de NK’s 
ook al gebeurt, door te belasten aan de spelers of de teams. Dit  
vinden wij ook wel zo eerlijk t.o.v. onze recreanten.  
Voor de competities die dit jaar nog van start gaan worden de kosten 
nog door de vereniging betaald maar vanaf 1 januari 2020 niet meer. 
 

In die gesprekken over de nieuwe contributie vonden wij ook dat de 
grote groep ouderen die op de middagen spelen wel wat gecompen-
seerd zouden mogen worden voor verhoging van de licentiekosten. Bij 
het vaststellen van de verkooprijs voor de Koffie Knip Kaart welke  
alleen op de dinsdag- en donderdagmiddag gebruikt mag worden heb-
ben we daar rekening mee gehouden   
 

Ook dit jaar doen wij als vereniging weer mee met Rabobank Club-
Support, zie ook de advertenties elders in deze PTANK.  
Van 27 september tot en met 11 oktober kunnen leden van de Rabo-
bank stemmen op de deelnemers. Wij hopen dat er veel van onze  
leden zullen stemmen en dan kunnen wij daar een leuk bedrag mee 
verdienen. 
 

Dan hebben we nog een probleem dat de komende tijd opgelost moet 
worden. Aukje de Deugd heeft jarenlang de verhuur gedaan, maar 
heeft aangegeven om hier aan het eind van het jaar definitief mee te 
stoppen. Wij zijn dringend op zoek naar een opvolger of opvolgster 
van Aukje, maar die hebben wij nog niet gevonden. Zie ook de oproep 
elders in deze PTANK. De verhuur levert de vereniging jaarlijks netto 
duizenden euro’s op en wanneer we dat zouden missen zou dat wel 
eens negatieve gevolgen kunnen krijgen voor de hoogte van de contri-
butie. Ik hoop dat dit niet nodig zal zijn en dat een vrijwilliger zich voor 
de verhuur aanmeldt.      
    
Met vriendelijk groeten, 
Fred de Ruiter, ferdinandderuiter@gmail.com 
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Zest is een jaarlijks magazine dat door de 
verzekeringscoöperatie Nh1816 wordt uit-
gegeven. Het wordt via de tussenkantoren 
die met deze maatschappij samenwerken 
onder hun klanten verspreid. Dit jaar is het 
kantoor van Edward Zeevat i.v.m. hun 12,5 
jarig jubileum in de gelegenheid gesteld om 
er een gepersonaliseerde uitgave van te 
maken. Daartoe zijn vijf lokale partners  
gevraagd om een artikel te schrijven en het 
Zwijntje was daar één van.  
 

De volledige tekst van dat artikel is elders in 
deze PTANK afgedrukt, maar u kunt in onze 
lectuurkast ook een aantal exemplaren ter inzage vinden.    
 

Met vriendelijke groeten, 
Fred de Ruiter 

Artikel in Zest  
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Op zaterdag 3 augustus hebben Antoon , 
Frans Sch, Peter Kars en ondergetekende 
hard gewerkt aan de nieuwe parkeerver-
lichting op het terrein. 
De oude TL bakken zijn vervangen door 
LED armaturen.   
Er moest op een behoorlijke hoogte  
gewerkt worden. Dat betekende het  
bouwen van een steiger die tijdens de 
werkzaamheden voorzichtig verplaatst 
werd van mast naar mast. Op deze wijze 
hebben we veel tijd gespaard in de opbouw 
van de steiger. Dit alles is uitgevoerd onder 
deskundige leiding van Peter  met het  
materiaal van het bouwbedrijf Draisma. 
 

 

 

U zult zeker gemerkt en gezien hebben dat 
na maanden schoonmaken, schuren , 
grondverven en daarna het afschilderen van 
het onderste deel van de constructie van de 
grote hal een frisse groene kleur heeft ge-
kregen. Ook de afscheiding van de velden 
heeft het groen en daarnaast een heldere 
en toch ook warme kleur geel gekregen. 
Op deze wijze hopen we, minder onderhoud 
te hebben omdat de kleur groen minder  
besmettelijk zal zijn voor vuil aanslag.  
Op dit moment worden de nooduitgangen 
opgeknapt en geverfd in dezelfde gele kleur 
zodat deze meer zichtbaar zijn. 
Gestart is met het lekker opfrissen van de 
wand met de kubus. Martin heeft hier de 
leiding in genomen. 
 

Met het onderhoud van het terrein zijn we bij de gestart van het zomer-
seizoen  met een milieu vriendelijke methode. 
Frans Sch en Antoon hebben inmiddels ongeveer 150 liter Azijn gebruikt 
bij de onkruid bestrijding. Deze manier van werken vergt wel meer arbeid. 
De onkruid groei moet intensief bij gehouden worden. 
Met wat extra aandacht en grind hebben we de gaten bij de ingang van 
het terrein weg kunnen werken. 
 

Onderhoud accommmodatie 
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Frans H en Tiemen zijn hard op zoek geweest naar de oorzaak van het  
probleem ,het regelmatig uitvallen van een aardlek schakelaar. Na  het  
nodige speurwerk werd een kapotte lasdoos onder de tegels gevonden.  
Heren gefeliciteerd. 

 

Het onderhouden gebouw wordt iedere maandag-
morgen met volle kracht uitgevoerd. 
Het schoonhouden van de toiletgroep wordt 
meestal gedaan door de dames Ria, Jannie en 
Jacqueline.  
Wanneer het nodig is pakken de heren dit ook op. 
De kantine met alles daar om heen, wordt  
perfect onderhouden door Gerben (terug van zijn 
ziek zijn) Ron en Kirsten. 
 

 

 

In de komende tijd zal het schilderwerk in de hallen verder opgepakt worden. 
Keuken en magazijn zullen meer aandacht krijgen nu buiten minder aan-
dacht nodig heeft. 
 

Graag jullie reactie op de binnen en buiten werkzaamheden.  
Gaat het goed?  
Moet het anders? 

 

In augustus hebben we feestelijk afscheid genomen van Peter Kremers met 
een bos bloemen van het bestuur en een fles met een heerlijke borrel aange-
boden door de maandaggroep. 
Peter moest afscheid nemen na ruim 20 jaar vrijwilliger bij het onderhoud 
vanwege lichamelijke ongemak. 
 

Waar is de groep schoonmakers gebleven die 1 of 2 keer per jaar de 
keuken goed schoonmaakte?         
 

Graag melden, de keuken heeft weer een  
goede beurt nodig.   
 

 

Er is ruimte voor vrijwilligers op de maandag. Iedereen is welkom.  
Er is geen ballotage commissie.  
Dus geef je op!!!    
 

 

 Vr Gr Simon Meijer.   
smeijer46@hotmail.nl 
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Theo Kauffman per 1/8/19 

Truus Kauffman-Braas per 1/8/19 

Karen van Asselt per 1/10/19 

Henk Stoel per 31/12/19 

Einde lidmaatschap  

Arnold van de Pol 
Dijkgraafweg 18 

7336 AT Apeldoorn 

 

Jan Hamers 

Handelstraat 119 

7311 CK Apeldoorn 

 

Jan Siemens 

Tongerenseweg 132-18 

8162 PP Epe 

 

Alma Steenbergen 

Tongerenseweg 132-18 

8162 PP Epe 

 

Rene Baak 

Oud Veldzichtlaan 23 

7322 HT Apeldoorn 

 

Lia Dikkers-Volkers 

Koninginnelaan 209 

7315 DV Apeldoorn 

 

Edward Vinke 

Clippenberg Bastion 6 

1991 SL Velserbroek 

 

Henk Heuting 

De Dorsvloer 
7335 LV Apeldoorn 

 

Nieuwe leden 

Gerrie de Ruiter 
Sluisoordlaan 33 

7323 EK Apeldoorn 

 

Tom Kuhlmann 

Sportlaan 12 

7312 TV Apeldoorn 

 

Jan Buwalda 

Ravelijn 342 

7325 NV Apeldoorn 

 

Dennis van Kooten 

Eendenweg 83 

7331 DX Apeldoorn 

Adreswijzigingen 
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In september is de kantinecommissie weer bijeen geweest en wij heb-
ben daarbij allerlei bar- en keukenzaken besproken. Hierbij wil ik u 
informeren over een aantal dingen die op moment binnen de kantine 
spelen.  
 

Bar en tap-installatie 

Onze huidige (2e hands GAMKO) koeling onder de bar heeft het be-
geven en daardoor is de tapinstallatie die destijds geschikt is gemaakt 
voor fusten van Veluwse Schavuijt niet meer te gebruiken. Voor nood 
gebruiken we nu even de mobiele tap die een ander aansluitsysteem 
heeft waardoor we nu tijdelijk geen Veluwse Schavuijt maar ander tap
-bier verkopen. Het bestuur heeft besloten dat we een nieuwe tapin-
stallatie gaan aanschaffen en dat we dat tegelijk gaan doen met de 
verbouwing van de bar waarvoor nu plannen ontwikkeld worden.   
 

Verhuur 
Er is nog steeds geen nieuwe contactpersoon voor de verhuur gevon-
den en de commissie maakt zich zorgen over hoe dat straks verder 
moet. 
 

Koffie Knip Kaart 
In de commissie kwam weer de vraag  naar voren of er een stempel-
kaart of iets dergelijks gemaakt kan worden om de pieken aan de kas-
sa tijdens het koffieschenken op de dinsdag- en donderdagmiddag te 
voorkomen. Het is niet alleen dat de mensen zich storen aan de druk-
te bij het koffiehalen; de pauzetijden komen onder druk te staan en de 
wedstrijdleiding ziet daardoor dat zijn wedstrijdprogramma gaat uitlo-
pen. De commissie heeft een voorstel aan het bestuur gedaan en dat 
is ermee akkoord dat er vanaf 1 oktober als proef een Koffie Knip 
Kaart komt voor de dinsdag- en donderdagmiddag. Met deze kaart die 
alleen tijdens de middagen verkrijgbaar is aan de wedstrijdbalie kan 
men alleen een kop koffie of thee aan de bar kopen. Deze kaart gaat 
€ 10,- kosten voor 10 koppen koffie of thee. De verkoopprijs daarvan 
gaat per 1 oktober per kop omhoog van € 1,10 naar € 1,20. Hiermee 
lossen we hopelijk een logistiek probleempje op bij het koffieschenken 
en  geven we de mensen van de middagen een voordeeltje van € 2,- 
per kaart.        
 

 

 

Kantinecommissie 
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Terras 

U zult deze zomer wel gezien hebben dat ons huidige terrasmeubilair 
dringend aan vervanging toe is en ook de bestrating kan wel een op-
knapbeurt gebruiken. Er worden plannen gemaakt om volgend voor-
jaar het hele terras te moderniseren zodat het weer een eigentijdse 
uitstraling zal krijgen. Het bestuur is bezig om voor een aantal pro-
jecten, en daar is dit er één van, extra financiering van onze bank te 
krijgen. Daarnaast doen wij mee aan Rabobank ClubSupport en daar 
hebben we de gewenste modernisering van ons terras als beste-
dingsdoel voor hun bijdrage opgegeven.    
  
Kapotte bankbiljetten 

De penningmeester heeft gevraagd om bij het afrekenen aan de kas-
sa geen kapotte bankbiljetten meer te accepteren. Hoewel biljetten, 
als daar tenminste nog de helft van over is, wel geldige betaalmidde-
len zijn worden deze door de reguliere banken NIET geaccepteerd. 
Ook onze Rabobank doet dat niet en stelt dat je maar moet proberen 
om het ergens anders uit te geven of een omslachtige schriftelijke 
declaratie in te dienen bij de Nederlandse Bank. De Rabobank stelt 
ook dat je deze slechte bankbiljetten gewoon mag weigeren. Dus 
s.v.p. in ’t vervolg GEEN kapotte biljetten meer aannemen.   
 

Nieuw assortiment 
Om onze bar en keuken nog beter op de kaart van de boulers in Ne-
derland te zetten willen wij tijdens de NPC-dagen wat nieuwe keu-
kenproducten gaan aanbieden en we verwachten daar uiteindelijk 
ook een hogere omzet mee te kunnen genereren. Er zitten veel ha-
ken en ogen aan dit nieuwe assortiment en we gaan het dan ook dit 
komende winterseizoen als proef uitvoeren. Dat houdt o.a. in dat het 
klaarmaken ervan eerst getest en verder uitgewerkt moet worden 
voordat dit door meerdere keukenmedewerkers gedaan kan worden. 
De commissie heeft uit een voorstel van 8 gerechten er 2 gekozen 
om mee te starten en dat zijn de Spaghetti Bolognese en de Chili 
Hotdog. Tijdens NPC dagen waarbij meer dan één team thuis speelt 
zal één van beide gerechten aan het reguliere assortiment worden 
toegevoegd.   
 

Fred de Ruiter 
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Enkele maanden geleden heeft het kantoor van Edward Zeevat het 
12,5 jarig jubileum gevierd. Edward is niet alleen onze zeer gewaar-
deerde voorzitter, hij is met zijn kantoor ook onze trouwste sponsor 
die ons vaak financieel ondersteund heeft bij het organiseren van  
grote toernooien, een leuke medewerkersavond of andere clubactivi-
teiten.   
Het bestuur wil Edward van harte feliciteren met deze mijlpaal en 
hoopt dat we nog lang met elkaar mogen samenwerken. 
 

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur, 
Fred de Ruiter 

Gefeliciteerd 
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Oud zeer 

In de jaren 1986 en 1987 ontstond frictie binnen onze nog jonge vereni-
ging tussen recreanten en wedstrijdspelers. De meningsverschillen m.b.t. 
het ontwikkelen van de wedstrijdsport petanque liepen hoog op; men wil-
de gerichte trainingen en scheiding van recreanten en wedstrijdspelers, 
maar het toenmalige bestuur wilde daar niets van weten.  
Na een bestuurscrisis, een geëscaleerd gesprek en het vertrek van een 
zevental leden leek deze kwestie afgedaan. Maar wat later bleek dat een 
vertegenwoordiging van deze zeven, namens het Zwijntje, al geruime tijd 
in gesprek was met de Gemeente Apeldoorn over nieuwe locaties e.d. 
Dit schoot het toenmalige bestuur dat daarvan niet op de hoogte was in 
het verkeerde keelgat en in de ALV van 23 november 1987 heeft de  
vergadering besloten dat deze zeven leden niet  mogen terugkeren in de 
vereniging zonder toestemming van de ALV.     

Toen ik in 1999 toetrad tot het bestuur is mij deze heikele kwestie veel-
vuldig duidelijk gemaakt en de emoties die daarbij getoond werden zijn 
mij altijd bij gebleven. Een aantal bestuursleden en ex-bestuursleden  
waren zeer gekwetst en uiterst verbolgen over de dubbelrol, zoals zij dat 
noemden, die deze mensen gespeeld hadden.  

Nu ik meer dan 30 jaar na het ontstaan terugkijk op dit oud zeer dan zie 
ik dat de emoties daarover weggeëbd zijn en dat veel van de toenmalige 
bestuursleden geen lid meer zijn of helaas niet meer onder ons zijn. Veel 
van onze huidige leden zullen deze kwestie niet eens kennen en ik denk 
ook dat het inmiddels na al die jaren ook wel een beetje verjaard is. 

Toen wij als bestuur enkele weken geleden het verzoek kregen van één 
van deze zeven personen om weer lid te mogen worden, heb ik het 
huidige bestuur ingelicht over deze oude kwestie. Wij waren unaniem van 
mening dat wij deze aanvraag positief moesten behandelen en dat wij er 
vanuit gaan dat de leden op de komende ALV in maart 2020 het besluit 
uit 1987 zullen herroepen en dat de aanvraag voor het lidmaatschap 
goedgekeurd zal worden. Vooruitlopend op deze positieve beslissing van 
de ledenvergadering hebben wij nu de heer H. Heuting als aspirant lid al 
toegelaten tot onze verening.  

Fred de Ruiter 



23 

 



24 

 



25 

 

J.B.V. ‘t Zwijntje 

Petanque-toernooien   
met een goed doel 
Het organiseren van toernooien is voor de meeste Jeu de Boules 
of petanque-verenigingen niet alleen een service aan hun leden of 
het vervullen van de doelstelling die in de statuten is vastgelegd, 
maar ook belangrijk om financieel gezond te blijven. Vaak is het 
bestaan van de verenigingen te danken aan de inkomsten die deze 
activiteiten en evenementen genereren. Zo werkt het ook bij J.B.V. 
’t Zwijntje in Apeldoorn, dat sinds de oprichting in 1980 jaarlijks 
naast diverse leuke interne competities en activiteiten meerdere 
toernooien organiseert voor zowel  recreatieve boulers als  
wedstrijdspelers.  
In de beginjaren hadden deze toernooien een lokaal karakter, met 
soms ook regionale uitstraling, maar tegenwoordig is dat nationaal 
en dikwijls ook internationaal. Bij verreweg de meeste van deze 
toernooien speelt men niet meer voor een medaille of een fraaie 
beker, maar om prijzen in natura of zelfs geldprijzen. Deze worden 
bekostigd uit de deelnamegelden, zodat de toernooiorganisatie 
kostendekkend is en  de beoogde winst uit de kantineomzet  
gehaald kan worden. Met het groter groeien van de toernooien, 
zeker op nationaal en internationaal niveau, stijgt ook de vraag 
naar steeds grotere prijzen. Franse topteams vragen tegenwoordig 
zelfs flinke startgelden. Als je nu als vereniging een topevenement 
wilt organiseren, zul je in die ontwikkelingen mee moeten en kun je 
dus eigenlijk niet meer zonder de hulp van sponsors. 

 

Zeevat Hypotheken en Verzekeringen 

Via zijn schoonmoeder, die al lid was van onze vereniging,  
kwamen wij in 2012 in contact met Edward Zeevat die al een aantal 
jaren in Apeldoorn een zeer succesvol adviesbureau in hypotheken 
en verzekeringen runde. Edward was zeer geïnteresseerd in onze 
vereniging en bereid om met zijn bedrijf ons grote, jaarlijkse natio-

Artikel Zest - Zeevat 
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nale invitatietoernooi Grand Masters Petanque te sponsoren. Met het 
vijfjarige contract dat we aangingen was de organisatie van dit evene-
ment uit de zorgen en was ook de continuïteit van dit aansprekende 
toernooi voor jaren gewaarborgd. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival international de petanque de Millau (Frankrijk) 

 

Zijn betrokkenheid bij onze vereniging groeide en enkele jaren later 
was Edward bereid om de vacant gekomen functie van voorzitter van 
onze mooie club te vervullen. Hoewel hij zelf vindt dat hij door zijn 
drukke werkzaamheden te weinig tijd aan de vereniging kan beste-
den, wordt hij, zeker door de bestuursleden, enorm gewaardeerd om 
zijn inbreng en heldere visie. Met zijn enthousiasme heeft hij meerde-
re subsponsors en donateurs voor onze grote toernooien weten te 
interesseren, waardoor die financieel en dus organisatorisch  een 
sterke impuls hebben gekregen. 

 

Speelgoedbank de Schatkist 
Een aantal bestuursleden, Edward Zeevat voorop, koesterden al lan-
ger de wens om ook eens iets voor een goed doel in Apeldoorn te 
doen. Het wat en hoe kreeg vorm in onze contacten met Nh1816,  
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de verzekeringscoöperatie waar het  
kantoor van Edward mee samenwerkt. 
Nh1816 heeft veel ervaring in het onder-
steunen van goede doelen en zette onze 
vereniging op het goede spoor. Daaruit is 
in 2016 ons contact ontstaan met Speel-
goedbank de Schatkist in Apeldoorn. De 
samenwerking met deze organisatie en 
het gezamenlijke resultaat voor dit goede 
doel heeft onze vereniging  enorm veel  
energie en voldoening gegeven.  
 

 

 

Steun aan Speelgoedbank  de schatkist 
geeft enorm veel energie en voldoening 

Speelgoedbank de Schatkist zamelt mooi, goed en herbruikbaar 
speelgoed in, dat beschikbaar wordt gesteld aan gezinnen, die van 
weinig geld moeten rondkomen. In deze gezinnen, die veelal rond 
de armoedegrens leven, is vaak geen geld voor de aanschaf van 
speelgoed en is ook een verjaardagscadeau of een presentje tij-
dens de feestdagen in december niet vanzelfsprekend.  
De Speelgoedbank helpt deze gezinnen/kinderen met nog mooi, 

onbeschadigd 
speelgoed, dat 
in andere gezin-
nen niet meer 
wordt gebruikt. 
De gedachte 
erachter is dat 
spelen – met 
behulp van 
speelgoed – een 
essentiële bij-
drage levert aan 
de ontwikkeling 
van kinderen.  

 

 

Uitreiking cheque aan de vrijwilligers van                                               
Speelgoedbank de Schatkist 
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Speelgoedbank de Schatkist is volledig ingericht als winkel, om de 
kinderen tijdens een bezoek het gevoel van een feestje te geven, als-
of ze zich in een ‘schatkist’ bevinden, waaruit ze iets leuks voor zich 
zelf mogen uitzoeken.    

 

Grand Masters Petanque 

In 2016 kreeg de organisatie van het 
Grand Master Petanque-toernooi van 
J.B.V. ’t Zwijntje financiële steun van 
Nh1816 waarmee het mogelijk werd ge-
maakt dit evenement groots gestalte te 
geven.  
Er werden maar liefst vier Franse top-
teams uitgenodigd met grote 
(voormalige) wereldkampioenen. Hier-
mee verkreeg het toernooi landelijk aan-
zien én internationale aandacht. Er werd 
bijvoorbeeld uitvoerig over geschreven 
op één van Frankrijks meest vooraan-
staande petanque-websites. Naast het wedstrijdtoernooi waar op  
wereldniveau gespeeld werd was er ook een toernooi voor de recrea-
tieve jeu-de-boulers. Ook alle klanten van Zeevat Hypotheken en Ver-
zekeringen waren uitgenodigd om tegen een sterk gereduceerd deel-
nametarief hun krachten op petanque-gebied met anderen te meten. 
Dit werd niet alleen maar een zeer gezellige dag; ten bate van het 
goede doel werd er door de deelnemers en het publiek speelgoed in-
gezameld en was er een grote verloting, waarvan de opbrengst ten 
goede kwam aan Speelgoedbank de Schatkist. We hebben hiermee 
veel kinderen in Apeldoorn blij kunnen maken. Dat geeft niet alleen 
deze kinderen en hun gezinnen, maar ook de organisatoren en spon-
sors van dit geweldige petanque-evenement een zeer goed gevoel. 
 

 

Fred de Ruiter – tekst en foto’s 

Senna Zeevat – bewerking en opmaak Zest Magazine  
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Verjaardagen in december 
1 december Bernard Boluijt 
2 december Hans Tijssen 

3 december Chris ten Veen 

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 Henk ter Horst 
17 december Marten Kuperus 

19 december Gerrit Wesselink 

23 december Lia Dikkers-Volkers 

25 december Jacqueline  
   Jeremiasse 

27 december Elly Barmentloo 

27 december Ben Philippi 
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 

12 november Rene Baak 

13 november Gerd Kuijers 

14 november Willem Wichers  
   Schreur 

15 november Bady Diboune 

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  

Verjaardagen in november 

3 oktober Gerard van Schooten 

7 oktober Gerard Boekhout 
7 oktober Jamie Lieferink 

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 

Verjaardagen in oktober 
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Mijn naam is Bob Mohrmann mijn geboorte-
plaats is Tilburg, een plaats die de carnavals-
naam Kruikenzeiker heeft. Deze naam is  
gekomen vanwege het bleken van de textiel 
door middel van de urine van de werknemers. 
  
Daarna heb ik in Venlo en Nijmegen gewoond 
voordat ik in Apeldoorn neerstreek. 
Na de hobby’s zeilen en tennissen ben ik begon-
nen met bridgen en nu dan Jeu de Boules. Hier 
ben ik enthousiast voor geworden nadat mijn 
vriend Viktor Kijlstra, lid van de Jeu de Boules 
vereniging ‘t Harde en mijn te vroeg overleden vriend Fred Tiggeloven 
mij meegesleurd hadden naar de jeu de boules baan.  

 

Hier werd ik geweldig ontvangen door 
Paul de Bruin die er nog wat enthousi-
asme overheen gooide en nog andere 
bekenden zodat ik nu lid ben van het 
Zwijntje. 
 

Ik geniet twee keer in de week van het 
spelletje en draai samen met Frans  
geregeld bardienst. 
Ik ben nu 74 jaar en ook mijn partner en 
drie kinderen vinden het geweldig dat ik 
ben gaan boulen. 
 

Ik geef de doorgeef-boule aan  
Wout Brocken 

De doorgeef-boule 

Een rubriek om elkaar beter te leren kennen 

 

Bob Mohrman 

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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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 


