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

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

Redactie Ptank - Lambert Ruijsch
redactieclubblad@zwijntje.nl
06 10 77 64 90
Wielewaalweg 31
7331 EZ  Apeldoorn
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Kopij voor de volgende nummers.
1– 21 febr ‘20, 2– 21 mei ‘20,
3– 21 aug ‘20, 4– 21 nov ‘20

Beste Zwijnen,

Als jullie dit stukje lezen is het waarschijnlijk bijna Kerst
2019 of zijn de Kerstdagen net weer voorbij. Deze Ptank is
net voor Kerst uitgekomen maar het kan zijn dat u er door
de drukte voor Kerst en de Kerstdagen zelf niet aan toe
bent gekomen de Ptank meteen te lezen. Hoe dan ook,
graag wens ik u allen namens het gehele bestuur hele fijne
en gezellige Feestdagen toe en ook alvast veel geluk en
gezondheid voor 2020!

Op zaterdag 4 januari 2020 zal weer het traditionele olie-
bollentoernooi worden gespeeld en aansluitend zal de
nieuwjaarsreceptie worden gehouden. Ik hoop u dan in grote getalen te zien
om u dan ook persoonlijke alle goeds te kunnen wensen.

Op vrijdagavond 29 november hebben we de jaarlijkse medewerkersavond
georganiseerd. Ongeveer 45 vrijwilligers van de vereniging waren aanwezig
en samen hebben ze heel erg veel herrie gemaakt. Verderop in de Ptank
staat een verslag van Fred de Ruiter over de medewerkersavond en ik wil
niet teveel verklappen.

Helaas hebben Dick en Aukje besloten om per 1 januari 2020 te stoppen met
de verhuur. Samen hebben zij veel verhuren georganiseerd en op die manier
een hele mooie bijdrage geleverd aan de vereniging. Helaas hebben we nie-
mand kunnen vinden die de verhuuractivitetien van Dick en Aukje wilde over-
nemen. Wat dat betekent voor de vereniging kunt u verderop in de Ptank
lezen. Natuurlijk zijn we Dick en Aukje heel erg dankbaar voor alles wat ze
voor de vereniging hebben gedaan.

Afgelopen jaar is een aantal toernooien en clubevenementen als gevolg van
te weinig inschrijvingen niet doorgegaan. Voor het komende jaar zullen we er
alles aan doen om ervoor te zorgen dat alle geplande toernooien en evene-
menten doorgang zullen vinden. In 2020 bestaat onze vereniging 40 jaar. Dit
zullen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Binnenkort zult u horen op wel-
ke wijze we dit zullen gaan vieren.

Rest mij nog om u allen nogmaals hele fijne feestdagen te wensen!

Met sportieve groet,

Edward Zeevat
Voorzitter

Van de voorzitter
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De contributiestructuur van de
NJBB verandert. Daar heeft u over
kunnen lezen in Petanque (het
bondsblad van de NJBB) en in de
stukken van de penningmeester in
deze Ptank. Wat ook wijzigt in 2020
is dat u geen fysieke licentiepas
meer van de NJBB ontvangt. De
bond heeft een aantal redenen
waarom zij dat doet:
 Geen ‘vergeten’ licenties meer
 Geen fysieke pas, geen plastic afval
 Kostenbesparing op de aanmaak en verzending van de licenties
 Licentiecontrole met een app, betekent een ‘actuele’ controle

Alle leden krijgen een eigen inlog om de licentie op te halen. Wat u
vervolgens doet met deze digitale licentie kunt u zelf bepalen. U kunt
deze op de telefoon laten staan en op het scherm tonen aan de wed-
strijdtafel of bijv. een printje maken credit card formaat en deze in de
portemonnee bewaren.
Leden waarvan in onze ledenadministratie geen e-mail adres bekend
is kunnen de inlog voor digitale pas niet
opgestuurd krijgen. Daarom zal de ver-
eniging voor alle leden in de maand
januari een geprinte versie van de li-
centiepas klaarleggen achter de wed-
strijdtafel in ons clubgebouw. Deze
kunt u opvragen als u daar behoefte
aan heeft.

Wedstrijdleiders kunnen een begin vol-
gend jaar een app downloaden waar-
mee zij de licentiepassen kunnen scan-
nen en direct kunnen zien of een speler
speelgerechtigd is. Het innemen van
licenties en controleren terwijl de voor-
rondes gespeeld worden is niet meer
mogelijk, dat betekent dat werkwijze
rondom het inschrijven bij toernooien
zal wijzigen. De verwachting is dat dit

In 2020 een ‘digitale’ licentie
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bij de eerste toernooien van 2020 tot vertragingen zal leiden.

De digitale en papieren licentiepassen van de NJBB is in overleg met
de FIPJP tot stand gekomen en daarmee ook geldig in het buitenland.
Het advies is om in het buitenland zelf te zorgen voor een papierversie
van de licentiepas, omdat deze waarschijnlijk makkelijker geaccep-
teerd wordt.

De definitieve opmaak van de licentiepas in 2020 is nog niet bekend,
maar een eerste indicatie is bijgevoegd.

Met vriendelijke groet,
Ferdinand Wiese

Ans Gijsbers
Henk de Haan
Tom Kuhlmann

Cor Bloemendaal
Alirio Gumbs
Peter-Paul van Kuijk

Einde lidmaatschap

Ed Blankestijn
Ritbroekstraat 27A
7311 GB Apeldoorn

Johan van den Brink
Hoveniersdreef 316
7328 KJ Apeldoorn

Hans Brinkman
Stationsplein 138
7311 NX Apeldoorn

Ap van Heerde
Michiel de Ruijterstraat 173
7391 CT Twello

Nieuwe leden

Anette Boluijt
De Biezenkamp 25
3831 JA Leusden

Jan Siemens en
Alma Steenbergen
Sluisoordlaan 61
7323 EK Apeldoorn

Adreswijzigingen
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In deze PTANK valt er weer veel te schrijven over allerlei
financiële zaken die in deze periode aan de orde zijn. In
een aantal stukken zal ik u inlichten over goede ontwikke-
lingen, maar ik moet helaas ook over minder positieve
dingen schrijven.

Laten we maar met iets leuks beginnen. Op woensdag-
avond 16 oktober ben ik naar Orpheus geweest voor de
uitreiking van de certificaten van de Rabobank ClubSupport campagne.
Rabobank Apeldoorn en Omgeving stelt een groot bedrag beschikbaar
voor de verenigingen en de leden van de Rabobank kunnen daarop hun
stem uitbrengen. Op deze avond in de schouwburg, waar de verenigin-
gen die mee willen doen verplicht worden om aanwezig te zijn,  worden
de bedragen bekend gemaakt. Onze vereniging heeft € 253,35 gekregen
en samen met het extraatje van de bank ad. € 115,- i.v.m. hun jubileum
heeft deze actie onze club € 368.35 opgeleverd. Heel opvallend is dat
ieder jaar weer blijkt dat de verenigingen uit de dorpen rondom Apeldoorn
met veel grotere bedragen naar huis gaan dan de clubs uit de stad. De
reden hiervoor is niet dat het verenigingsleven daar meer zou leven maar
de ledendichtheid van de Rabobank is in de dorpen veel groter.

Ondanks dit steuntje in de rug zullen we 2019 toch gaan afsluiten met
tegenvallende financiële resultaten. In de jaarrekening die begin maart
klaar zal zijn en voor u op onze website wordt gezet zal ik daar uitgebrei-
der op ingaan. Nu kan ik u alvast melden dat m.n. door tegenvallende
opbrengsten uit de kantine onze uiteindelijke winst zo’n € 3.000,- à €
4.000,- lager uit zal komen dan in de begroting voor 2019 was verwacht.
Een belangrijke oorzaak hiervan is het niet doorgaan van diverse toer-
nooien en activiteiten die wel begroot waren.

Al vaker heb ik u geschreven dat de
onderbezetting van het bestuur en de
commissies een steeds groter probleem
wordt en zoals nu blijkt gaat het de ver-
eniging ook gewoon geld kosten. De
Commissie Sportzaken heeft dringend
behoefte aan versterking om te zorgen
dat toernooien en activiteiten weer goed
bezocht gaan worden. Deze mensen
hoeven niet per sé commissieleden te

zijn, ook vrijwilligers die alleen bepaalde (deel)taken op zich willen nemen
zijn welkom. Ook een gevolg van te weinig vrijwilligers is het stoppen van

Penningen
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de verhuur. Over de consequenties daarvan voor de contributie kunt u
elders in deze PTANK meer lezen. Een vereniging zijn wij met z’n al-
len en dus zullen we ook samen dit soort zaken moeten oppakken.

Een positief bericht is dat onze financieringsaanvraag door de Rabo-
bank is goedgekeurd en op vrijdag de 13e zijn hiervoor de contracten
getekend. Dit houdt in dat we een nieuwe hypotheek aangaan van
€ 150.000,- waarmee we de nog lopende hypotheek bij de Rabobank,
de extra geldlening bij de Rabobank en andere kortlopende schulden
kunnen aflossen en dan nog een flink bedrag zullen overhouden om
investeringen te kunnen doen. Door de lage rentestand zullen onze
maandlasten straks zelfs lager zijn dan nu het geval is. Deze nieuwe
hypotheek wordt gesplitst in 2 delen; een lineaire hypotheek van
€ 75.000,- met een looptijd van 10 jaar en een rente van 2.9% (10 jaar
vast) en een aflossingsvrije hypotheek van € 75.000,- met een looptijd
van 10 jaar en een rente van 2.8% (5 jaar vast). Ook dit tweede deel
heeft een looptijd van 10 jaar en aan het eind wordt gekeken hoe deze
hypotheek wordt voortgezet; waarschijnlijk ook in lineaire vorm. Voor
deze omzetting van onze hypotheek hoeven wij niet naar de notaris en
de Rabobank berekent ons sterk gereduceerde afsluitkosten. Dat
scheelt ons een aardig bedrag. De borgstelling door de Stichting
Waarborg Fonds Sport (SWS) is ook niet meer nodig dus kan het jaar-
lijks toezenden van onze jaarrekening in ’t vervolg achterwege blijven.

Normaal gesproken zou ik in deze Penningen ook iets schrijven over
de contributie voor 2020, maar vanwege de extra uitleg die dit jaar
nodig is door de nieuwe contributiestructuur van de NJBB en de ver-
huurperikelen is daar een apart stuk over geschreven welke u elders
in deze PTANK kunt lezen.

Ook de investeringen die nu mogelijk worden door de nieuwe hypo-
theek worden elders in deze PTANK toegelicht.

Verder wil ik u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toewensen.

Met vriendelijke groeten,
Fred de Ruiter, ferdinandderuiter@gmail.com
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Al sinds 1995, meteen nadat onze vereniging haar intrek had genomen
in onze huidige accommodatie, doen we verhuuractiviteiten.
De belangrijkste reden hiervoor is altijd geweest om de financiën van
de vereniging een extra impuls te geven. Dat is heel lang meestal ook
goed gelukt waardoor we andere inkomstenbronnen van de vereniging,
zoals de contributie, op een redelijk niveau konden houden.

Na het ruim van te voren meedelen door Aukje dat zij aan het eind van
dit jaar wilde stoppen met de verhuur heeft het bestuur tevergeefs
meerdere oproepen voor vervanging gedaan en ook mensen
benaderd. Het werk dat voor de verhuur gedaan moet worden zullen
we ook niet moeten onderschatten; het is geen klusje dat je er zo even
bij doet.

In de decembervergadering heeft het bestuur veel aspecten van de
verhuur bekeken, naar alternatieven gezocht en consequenties op een
rijtje gezet. De voorliggende vraag was of wij gingen stoppen of door-
gaan met de verhuur  of in een afgeslankte vorm een doorstart wilden
maken. Veel mooie ideeën zijn de revue gepasseerd, maar steeds
bleek de benodigde vrijwilligers-capaciteit het knelpunt.

Binnen het bestuur is wel nagedacht om een deel van de verhuur zelf
te gaan uitvoeren, maar omdat het bestuur al onderbezet is en er dus
al teveel werk bij enkele bestuursleden ligt en omdat daar de komende
tijd nog het nodige bij zal komen, hebben we daar bewust van afge-
zien.

Omdat wij als vereniging dus niet in staat blijken te zijn om mensen te
vinden die de verhuur willen doen kunnen wij niet anders besluiten dan
te stoppen met de verhuur.

Voor de inkomsten steunde onze vereniging op 3 belangrijke pijlers;
de contributie, de kantine en de verhuur.
De inkomsten uit de advertenties in het clubblad en de reclameborden
zijn marginaal.
Het meeste sponsorgeld wordt gebruikt om de organisatiekosten van
toernooien en activiteiten te dekken.

Verhuur



11

Wanneer 1 van deze 3 pijlers gaat inzakken of zelfs verdwijnen zullen
de andere 2 meer moeten dragen. Dus wanneer de verhuur gaat
stoppen ligt het voor de hand om de contributie te verhogen, want het
drastisch verhogen van de kantineprijzen lijkt geen optie.
Een alternatief voor de derving van inkomsten zou ook bezuinigen op
uitgaven kunnen zijn, maar het lijkt niet aannemelijk dat we daar op
korte termijn voldoende financiële ruimte mee kunnen creëren.

Om het wegvallen van de verhuur te compenseren zullen we de jaar-
lijkse winst uit de verhuur van ± € 5.500,- à € 6.500,- uit de contributie
moeten halen en dat betekent bij het huidige ledenaantal een
verhoging van € 2.60 per lid per maand.

Voor een dergelijke verhoging van de contributie is de toestemming
van de leden vereist want de Algemene Leden Vergadering stelt
volgens onze statuten de contributie vast. Tijdens de eerstvolgende
ALV op 18-03-2020 zullen de leden hierover dus een beslissing
moeten nemen.

Met vriendelijke groeten,

Fred de Ruiter
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M.i.v. 01-01-2020 wordt de nieuwe contributiestructuur van de NJBB
van kracht en dat betekent dat er geen onderscheid meer wordt ge-
maakt tussen recreanten en wedstrijdspelers. De licentiekosten voor
beide groepen worden gelijkgetrokken en dat houdt in dat de wedstrijd-
speler minder gaat betalen en de recreant juist meer. De licentiekosten
voor 2020 bedragen € 22.50 per jaar en dat is voor de recreant een
verhoging van € 9,75 en voor de wedstrijdspeler een verlaging van
€ 10,50 t.o.v. de kosten voor 2019.

Mensen die bij meerdere verenigingen lid zijn hoeven nu niet meer bij
de andere vereniging(en) een volledige licentie af te nemen; de nieuwe
structuur voorziet in een speciaal tarief voor zgn. 2e leden.

De contributie bij JBV ’t Zwijntje bestaat uit twee delen; de licentie-
kosten + de verenigingscontributie. Dit verenigingsdeel wordt jaarlijks
met 3% geïndexeerd zoals dat destijds door de ALV besloten is.

Onderstaand een specificatie van de nieuwe contributie per maand
voor 2020 en de veranderingen daarin voor de recreant en de wed-
strijdspeler:

Recreant Wedstrijdspeler
Contributie 2019 10,70 12,40
3% index 0,30 0,30
Licentiekosten 0,81 -0,88
Afronding 0,09 0,07

——— ———
Contributie 2020 11,90 11,90

Aan het eind van de berekening wordt het contributiebedrag netjes
afgerond op een rond bedrag; de ene keer is dat naar boven en een
andere keer naar beneden.

De jeugdleden betalen de helft van de contributie voor de senioren en
voor de 2e leden geldt een speciaal tarief waarin slechts € 5,00 aan
licentiekosten is verwerkt.

Contributie
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De nieuwe contributiebedragen (per maand) voor 2020 zijn dus:
Senior lid 11,90
2e lid 10,40
Jeugd lid 5,95

Deze bedragen worden u vanaf 01-01-2020 d.m.v. automatische
incasso in rekening gebracht. Voor de kleine groep leden die nog op
de oude wijze betaalt gelden deze bedragen x 6 of x 12.

De extra verhoging van de contributie zoals aangekondigd in de stuk-
ken Penningen en Verhuur is hier nog niet in verwerkt.
Wanneer de ALV in maart het voorstel van het bestuur om de contri-
butie te verhogen met € 2,60 per senior lid per maand zal goedkeuren
zullen de bedragen vanaf 01-04-2020 als volgt zijn:
Senior lid 14,50
2e lid 13,00
Jeugd lid 7,25

Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb ingelicht en vertrouw op uw
begrip voor de impopulaire maatregel die het bestuur voor een beslis-
sing aan de ALV wil voorleggen.

Met vriendelijke groeten,
Fred de Ruiter
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Met het extra geld dat vrijkomt door de nieuwe hypotheek zullen wij in
staat zijn om een aantal noodzakelijk investeringen te doen en lang-
gekoesterde wensen te realiseren. Het zullen losstaande klussen of
projecten worden welke voor een deel in de loop van 2020 gerealiseerd
zullen worden en enkele zijn inmiddels al gestart.
Ik zal globaal beschrijven welke zaken we willen gaan aanpakken.

Verwarming
De inmiddels 25 jaar oude CV-ketels, die de kantine en de toiletgroep
verwarmen, zijn echt aan vervanging toe. De opdracht aan Hafkamp
die ze altijd heeft onderhouden is inmiddels al gegeven. Deze ketels
zullen binnenkort vervangen worden. Ook de heater in de gele hal
wordt vervangen maar dat gaat iets langer duren omdat deze niet zo
snel leverbaar is.

Buitenterras
Afgezien van het feit dat meubilair en parasols hard aan vervanging toe
zijn willen we ook moderniseren en het terras een eigentijdse uitstraling
geven. Voordat het zomerseizoen begint, dus het liefst nog vóór 1 april,
willen we de bestrating vernieuwen, nieuwe grote vaste parasols laten
plaatsen en nieuw meubilair aanschaffen.

Renovatie kantine
Enkele jaren geleden zijn we al begonnen met nieuwe gordijnen voor
de ramen, nieuwe kleedjes op de tafels en fraaie betimmeringen van
de radiatoren. Nu willen we verder met het gezelliger maken van de
kantine door wat aan de vloer, de wanden en het plafond te gaan doen
en misschien hoort daar ook het aanschaffen van nieuw meubilair wel
bij. Bij al deze aanpassingen zullen we ook proberen om de akoestiek
wat te verbeteren.

Opknappen bar
Ook de bar kan veel gezelliger maar nog belangrijker is het om deze
aan te passen aan de wensen van deze tijd en onze vrijwilligers. Er
moet sowieso een nieuwe tapinstallatie en koeling komen, maar er
zullen meer wensen zijn die we eerst goed gaan inventariseren.
Hiermee zullen onze mensen van de onderhoudsgroep en de kantine-
commissie samen aan de slag moeten. Wij hopen de werkzaamheden

Investeringen
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in de zomer van 2020 te kunnen uitvoeren.
Bij het opknappen van de bar hoort ook het vervangen van het koffie-
apparaat en het aanschaffen van een nieuwe kassa met pinapparaat
waardoor digitale betalingen aan de bar mogelijk zullen worden.

Onderhoud accommodatie
De maandagochtend groep is al druk bezig om zowel binnen als
buiten onze accommodatie weer van een fris kleurtje te voorzien. In
de speelhallen zijn hun ladders echter niet toereikend en zal er een
hoogwerker moeten komen om bovenin het schilderwerk gedaan te
krijgen.

De inrit van ons parkeerterrein blijft een bron van ergernis, de gaten
die ontstaan worden regelmatig wel uitgevlakt maar dat blijkt on-
voldoende soelaas te bieden. Beter zou het zijn om een deel goed te
bestraten waarmee we dan definitief van het probleem verlost zouden
zijn.

Van andere investeringen zoals het repareren of zelfs vervangen van
de dakgoot tussen de twee hallen is op dit moment de status niet
helder.

Bedragen
U zult begrijpen dat met al deze investeringen een behoorlijk bedrag
gemoeid is en als dat niet beschikbaar zou zijn zouden we boven-
staande ook niet kunnen schrijven. Heel grof gezegd hebben we
straks zo’n € 50.000,- à € 60.000,- te besteden en daarmee zullen we
veel kunnen realiseren. Omdat in dit stadium van de specifieke
projecten slechts heel globaal wat bedragen bekend zijn en helemaal
nog niet duidelijk is of we door zelfwerkzaamheid kunnen besparen
vind ik het niet verstandig om nu getallen te noemen.

Uitstraling
Het bestuur gaat er vanuit dat met het realiseren van deze investerin-
gen het imago van onze vereniging een boost zal krijgen en dat de
nieuwe uitstraling voor meer elan zal zorgen.

Met vriendelijke groeten,
Fred de Ruiter
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In augustus 2011, toen haar voorgangster er plotseling mee stopte,
heeft Aukje de verhuur spontaan en enthousiast opgepakt. Aan het
begin van dit jaar heeft ze aangegeven dat nu wel het mooi genoeg is
geweest en dat iemand anders het maar van haar moet overnemen.
Het bestuur vindt dit natuurlijk heel jammer maar respecteert haar
keuze.

In die ruim 8 jaren dat Aukje de verhuur gedaan heeft zijn er volgens
mijn administratie iets meer dan 130 verhuren geweest, grote, hele
grote en kleine gezelschappen die allemaal keurig van een hapje en
een drankje werden voorzien. In al
die jaren kon ze natuurlijk ook reke-
nen op de steun van haar Dick die
haar hielp met de inkoop maar ook
heel vaak de begeleiding van het
boulen op zich nam. De totale bruto
omzet van al deze verhuren ligt net
boven de € 100.000,- en de winst
daarvan wordt geschat op € 55.000,
à € 60.000,-. Wij, het bestuur en de
vereniging, mogen Aukje wel dank-
baar zijn dat zij jarenlang deze be-
langrijk klus voor ons heeft gedaan.
Het bestuur wil dit moment van ver-
trek dan ook niet ongemerkt voorbij
laten gaan en zal Aukje tijdens de
Nieuwjaarsreceptie in het zonnetje
zetten.

Met vriendelijke groeten, ook namens het bestuur,
Fred de Ruiter

Aukje bedankt!
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Vrijdagavond 15 nov begonnen 1 dame en 9 heren, Willemien
Werkman, Kees Kappers, Ferdinand Wiese, Henk Harmelink, Jan
Gerritsen, Jan Hofland, Arnold van de Pol, Simon Meijer, Lambert Ruijsch
en Paul de Bruin, enthousiast aan een cursus reanimatie en gebruik AED.

Tijdens de uitleg van de
instructeur leek het
ogenschijnlijk niet zo
moeilijk. Echter tijdens
het uitvoeren in de
praktijk op een pop blijkt
het continue de juiste
handelingen in de goede
volgorde te verrichten
nog niet zo makkelijk.

Veel geoefend met steeds 2 personen. De een begon met reanimeren, de
ander nam het met de AED over.
Na zo'n 2 1/2 uur hadden wij allen het tot tevredenheid van de instructeur
onder de knie.
Met als resultaat voor iedereen een diploma.

Ook de stabiele zijligging werd
nog even geoefend.
Met Paul de Bruin als slachtoffer
nog een hele klus.

De cursus was zeer leerzaam en
nuttig. Niet alleen voor de club,
maar m.i. ook daar buiten.

Als je de gelegenheid krijgt
ergens zo'n cursus te volgen, dan
kan ik je dat van harte aanbevelen.

Jan Hofland.

Cursus reanimatie en gebruik AED
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Eind oktober is de 25e editie van onze Bedrijven- en
Stratencompetitie van start gegaan welke in 1995 is
bedacht door Ad Windhouwer. Ad was destijds de
PR-man van het Zwijntje en wilde een activiteit op-
zetten om de jeu de boules sport en het Zwijntje met
haar nieuwe accommodatie te promoten. In korte
tijd werd een competitie opgezet waaraan bedrijven-
teams mee konden doen. Het was een groot succes
en in het eerste jaar deden er al 16 teams mee.

De eerste vier jaren deed Ad Windhouwer de organisatie samen met
Albert Potkamp die het na het stoppen van Ad nog vijf jaar alleen heeft
gedaan. Na Ferdinand Wiese en een jaar later door Jan Maarten
Teunissen hebben Aukje de Deugd en Peter Schipper voor drie jaren
de organisatie op zich genomen. Na hen kwamen Herman van
Veluwen en Paul de Bruin die het regelen van deze gezellige activiteit
negen jaren hebben volgehouden.

In die eerste jaren waren er geen grote prijzen; alleen een wisselbeker
of andere sportprijzen voor de winnaars en een aardigheidje voor alle
deel-nemers. Maar al snel leerde men dat met het aantrekken van
sponsoren leuke prijzen in natura mogelijk werden welke een aardige
aanvulling op het prijzenpakket bleken te zijn. Die sponsorpot nam op
een gegeven moment zodanig in omvang toe dat het bestuur daar
voorwaarden aan heeft gesteld om te voorkomen dat er te grote prijzen
uitgekeerd zouden worden waardoor het karakter van deze recreanten-
competitie in gevaar zou komen.

Bedrijven- en Stratencompetitie



19

In bovenstaand stukje uit het clubblad van december 1995 ziet u de
aan-kondiging van de eerste Bedrijvencompetitie. Daarin leest u dat
de toelating van de teams aan strenge regels gebonden waren. Later
werden ook  stratenteams toegelaten en tegenwoordig maakt het alle-
maal niet meer uit hoe de teams tot stand komen. Wel is belangrijk
gebleven dat het een recreatieve activiteit is waarbij teams met uit-
sluitend wedstrijdspelers niet welkom zijn.

Met de financiële ondersteuning van
enkele trouwe sponsors proberen wij
deze 25 editie meer elan te geven door
o.a. dagprijzen aan winnaars uit te
reiken. Om iedereen daar zoveel moge-
lijk kansen in te bieden en om te voor-
komen dat het steeds dezelfde sterke
teams zijn die met prijzen  naar huis
gaan worden de winnaars daarvan op de volgende manier vastge-
steld. Op iedere wedstrijdavond worden 2 of 3 wedstrijdronden ge-
speeld en uit de winnaars van iedere ronde wordt door loting 1 team
als winnaar aangewezen. Het maakt dan ook niet uit of je met 13-0 of
met 13-12 gewonnen hebt. Alle teamleden, ook de reserves, mogen
dan een leuk prijsje van de prijzentafel kiezen. De sponsors die dit
mogelijk maken zijn: Norel Hallenbouw, Zeevat Hypotheken en Verze-
keringen, Primoline, Nijhoven Bouw, De Ruggestee en Stukadoorsbe-
drijf A. de Ruiter.

Om te proberen om het aantal team weer wat groter te krijgen hebben
wij naast de teams van het vorige seizoen, ook teams die ooit eens
eerder mee hebben gedaan aangeschreven en ook niet al te grote
bedrijven en instellingen in onze nabije omgeving. Alles bij elkaar wa-
ren dat wel 100 brieven en dat heeft geresulteerd in enkele nieuwe
teams. Omdat er ook een paar teams van het vorige seizoen gestopt
zijn is de toename nog niet zo groot. De teams De Helfterkamp en
Garage De Maat die vorige jaar nog wel meededen hebben helaas
om gezondheidsreden moeten afhaken maar gelukkig hebben zich
vier nieuwe teams ingeschreven; Marconistraat, Lodewijk, Het
Vervolg en het team van Ridderhof & Stelwagen.
Het team Marconistraat is eigenlijk een beetje voortgekomen uit het
oude team van de Helfterkamp. Het team Lodewijk (Koning Lodewij-
klaan) is een compleet nieuw team net als het team met de notarissen
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van Ridderhof & Stelwagen. Terug van weggeweest is het team Het
Vervolg met de oud-voetballers van CSV Apeldoorn.

Inmiddels zijn er al 4 wedstrijdavonden geweest en er wordt fanatiek
om de punten gestreden maar de gezelligheid voert de boventoon. De
uitslagen en standen worden steeds binnen enkele dagen samen met
een kort verslag op onze website vermeld zodat alle deelnemers kun-
nen lezen hoe ze er voor staan.

In de voorronde wordt op 10 avonden een volledige competitie afge-
werkt waarbij alle teams elkaar tweemaal treffen. Dan wordt er een
klassement opgemaakt en leidend is voor de indeling in de A- of in de
B-poule. Op de laatste 3 avonden wordt in deze poules gestreden om
de eindprijzen voor de nummers 1 t/m 3.

Het is heel mooi om te zien dat het plezier en enthousiasme waarmee
de teams de wedstrijdavonden beleven zeker zo groot is als 25 jaar
geleden werd beoogd door Ad Windhouwer. Wij hopen ook dat deze
positieve uitstraling ervoor gaat zorgen dat er volgend jaar teams bij
zullen komen en dat we weer gaan groeien naar 20 teams of meer.

Met vriendelijke groeten,
Fred de Ruiter
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Hallo allemaal,
In de vorige PTANK heb ik bewust de namen van de vrijwilligers op
maandagmorgen genoemd. Namen noemen is gevaarlijk want je vergeet
altijd een paar. En ja, ook ik vergat een paar namen.
De eerste naam is van Leo die met zijn trekker en sleepnet de banen
verzorgt. Ook Gert mag niet vergeten worden, hij is al enige tijd uitge-
schakeld door een onwillige knie. Hij was jaren actief  op de maandag en
nu nog altijd is hij geïnteresseerd in onze acties.
Krister is helaas met zijn meisjes naam (zijn eigen woorden) in het ver-
slag terecht gekomen . Sorry mensen.

Ik heb zo het gevoel dat we goed bezig zijn gezien de reacties (weinig)
die we hebben gekregen.  Geen bericht, goed bericht.
Waarschijnlijk is het niet opgevallen  maar alle wanden in de hallen zijn
voorzien van een nieuwe laag muurverf. Nu de deuren inmiddels klaar
zijn, hebben de hallen een meer frisse uitstraling gekregen.
We kunnen ons nu meer gaan richten op het houtwerk buiten. Datgene
wat naar binnen kan, zullen we in de hal vernieuwen en in de nieuwe
groene kleur gaan zetten.

We hebben inmiddels toestemming van de penningmeester gekregen, nu
de subsidie is binnen gekomen van de gemeente, om contact op te ne-
men met de firma Hafkamp voor vervanging van de ketels voor de alge-
mene verwarming van het gebouw en de heater in de grote hal.

In de maand september is er op verschillende plaatsen
van onze gebouwen lood gestolen. Er is aangifte
gedaan, dit heeft tot nu toe niets opgeleverd. Gelukkig
is het zo gestolen dat er niet direct lekkages ontstaan.
Met de reparatie wachten we op geschikte weersom-
standigheden.

Naast de wekelijkse schoonmaak werkzaamheden heb-
ben we in enkele weken het magazijn aangepakt en
van top tot teen deze ruimte schoon-gemaakt.

Het volgende project is het schoonmaken van de keuken. We zijn gestart
met het deel waarin de vaatwasmachine staat. De andere delen van de
keuken gaan we aanpakken in  januari. Even wachten op het oliebollen
bakken. Hiervoor zullen meer handen nodig zijn. Lukt dit niet dan moeten
we denk ik een professioneel schoonmaakbedrijf inschakelen.
In deze tijd van het jaar staan we op scherp in de controle van de ver-

Onderhoud accommodatie
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schillende regen afvoeren zodat een overstroming uit zal blijven.
Maaar…... Juist deze week (47) nu ik de copy aan het uitwerken ben,
ontdekken we een lekkage in de groepenkast. We zullen flink op zoek
moeten gaan naar het lek. Geen gemakkelijke klus.

Zoals het waarschijnlijk inmiddels bij iedereen
bekend is, hangt er weer een AED met instructie-
boekje. Daarnaast hebben een 10 tal leden een
reanimatiecursus met goed resultaat afgesloten.

Bij het onderhoud van de buitenbanen is het ons
duidelijk geworden, dat met alleen azijn het onkruid
niet bestreden kan worden.
We zullen na de winterperiode gaan starten met een
verdunt gif tegen het onkruid. Het azijn zal als
onderhoudsmiddel door het jaar heen gebruikt gaan
worden.

Ja en nu op naar de Sint- en Kerstperiode.
Het ligt in de bedoeling om na 5 december te starten met de kerstversie-
ring.
Om niet alle actie voor het versieren bij de maandaggroep neer te
zetten, had ik het volgende bedacht.
Op maandag wordt de kantine versierd (het werk op hoogte), en de
kerstboom met verlichting geplaatst.
Voor het versieren van de boom doen we een beroep op u allemaal.
Het verzoek is, aan diegenen die het leuk vindt om een aantal versier-
selen in de boom te hangen. Zodat aan het eind van de week er een
boom staat waar velen een aandeel in hebben gehad.
De spullen die in de boom kunnen, zullen we klaar zetten.

(Bij het opmaken van deze Ptank is de kerstversiering aangebracht, de
kerstboom geplaatst en de donderdagmidaag-groep heeft gezorgd voor
het versieren van de boom)

Allemaal een fijne tijd toegewenst.
Gr Simon en alle vrijwilligers van de maandag.
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In de vorige PTANK heb ik geschreven over nieuw assortiment voor
de keuken en dat we bij de NPC-dagen één van de nieuwe gerechten
zouden gaan uitproberen. In oktober hebben we een broodje Chili
Hotdog op de kaart gezet en zodanig goed voorbereid dat deze snel
vanuit de keuken geleverd kon worden. Maar er bleek nauwelijks
vraag naar en met slechts 4 verkochte broodjes kunnen we niet
anders dan deze test als mislukt beschouwen. Er is dan ook besloten
om dit extra assortiment niet meer op de kaart te zetten.

Enkele maanden geleden waren er een paar incidenten m.b.t. het
wisselgeld. Bij het openen van de kassa bleek dat er naast het munt-
geld geen kleine biljetten aanwezig waren, maar alleen 1 briefje van
€ 50,-. Wanneer dan mensen hun kopje koffie komen afrekenen met
biljetten wordt het een lastig  verhaal. Na wat onderzoek bleek het te
gaan om slechts enkele incidenten, dus zo groot is het probleem niet.
Destijds heb ik gezegd dat dergelijke problemen voorkomen zouden
kunnen worden door bij het afstorten toe te werken naar een stan-
daard set wisselgeld welke op het formulier staat aangegeven. Jaren
geleden hebben wij dat zo bedacht. Maar het blijkt toch wel idealis-
tisch te zijn om deze gewenste set wisselgeld na te streven. In de
praktijk blijkt dat het ook niet gedaan wordt omdat het veel tijdroven-
der is. Ook blijkt in de praktijk dat door het gebruik van de geldtel-
machine een deel van het kas-formulier niet meer wordt ingevuld. I.o.
met het bestuur is het formulier dan ook aangepast en vanaf 1 januari
gaan we het nieuwe kasformulier gebruiken.

Met vriendelijke groeten,
Fred de Ruiter

Kantinezaken
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Op vrijdagavond 29 november was weer de gezellige avond voor
onze vrijwilligers. In principe wordt deze avond door het bestuur ge-
organiseerd om de vrijwilligers te bedanken voor al het werk dat zij
het afgelopen jaar voor de vereniging hebben gedaan. Het maakt
daarbij niet uit wat voor een soort werk dat was en of dat veel of

weinig was. Het is eigenlijk wel
de bedoeling dat een derge-
lijke avond jaarlijks gehouden
wordt, maar door financiële
perikelen was het de laatste
jaren helaas niet altijd moge-
lijk.

Steeds vaker krijg ik opmerkin-
gen over de term mede-
werkersavond waarbij men
vindt dat dit vrijwilligersavond

zou moeten zijn. Misschien hebben die mensen wel gelijk, maar ik
ben het van oudsher zo gewend zowel binnen onze vereniging als
ook bij andere organisaties om dit zo te noemen. Ik zal proberen om
mij aan te passen en dit in ’t vervolg ook vrijwilligersavond gaan
noemen.

Dit jaar hebben wij Djembé Agogo uitgenodigd
om een workshop djembé te komen geven. Van
te voren was ik zeer benieuwd hoe onze mensen
dit zouden oppakken en of ze het echt leuk zou-
den vinden, maar het was al heel snel duidelijk
dat dit in goede aarde viel. Onder leiding van
Jeroen gingen onze vrijwilligers vrijwel meteen
los op de ritmes van “kokosnoot met een dikke
schil” of “ananas, appel en banaan”.
Men speelde zo enthousiast dat de kou in de

rode hal al snel werd vergeten en sommigen
trommelden zo hard of sloegen iets teveel op de
rand dat ze er blauwe vingers van kregen. Na de
pauze werden ook enkele andere instrumenten toegevoegd waardoor
het niet alleen oorverdovend hard was maar ook op muziek ging
lijken.

Medewerkersavond
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Na het slotconcert en het helpen inladen van alle
instrumenten in de bus met aanhanger en het
opruimen van de rode hal (de volgende dag
moest daar wel NPC gespeeld worden) hebben
we samen nog gezellig wat gedronken en
natuurlijk was daar ook een lekker hapje bij.

Deze leuke avond werd mede mogelijke
gemaakt door Edward Zeevat die met de finan-
ciële ondersteuning van zijn bedrijf Zeevat
Hypotheken en Verzekering vrijwel alle organi-
satiekosten voor zijn rekening heeft genomen.

Voor zover ik dat heb gezien waren
onze vrijwilligers zeer enthousiast en
gingen ze met een voldaan gevoel
naar huis. Tegen de mensen die er
niet bij waren of die nog geen vrijwil-
liger zijn zou ik willen zeggen; zorg
dat je in ‘t vervolg wel bij deze leuke
avonden aanwezig kunt zijn.

Met vriendelijke groeten,
Fred de Ruiter
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Keuke proat

Tergloeps help ik mien cluppie ’n pietseltie
om bij wedstried’n en zo in de keuk’n te
bocheln, best aordig wark ai kokseln meug.
Petatten bakken en gruuntesoep prutten
da meugen die gasten wissewal; de soep
is bijkaans nie an te sjouwen, maor ’t
brengt porsien pegels op en da’s mooi voor
’t cluppie. Ik blief miestendiels allennig in
de keuk’n; met die tapkaste bemeu ik me
nie, doar he’k an kompel veur die dat
oetstekend dut. Zo vanuut de keuk’n h’ai
toch ’n andere kiek op ’t volk die an de tap-
kaste bielangs-kommen om wat te bikk’n
en te zoep’n.

N paar wieken leen ha’k weer zo’n NPC-dage met van die kerelslu en
vrouwlu die mienen da se wonderbest kunn’n speul’n. Stond’n lang ben’t
ze driftig met die metaolen koegels in de wedstriedruumte om te kiek’n
wie de mieste punt’n kon maken. An ’t slot van de naomiddag is’t dan
vaokstied wel klaor wie de aandere club hat versloan. Nou duzze maol
blief et 4-4, as ik dat veurtieds had e wet’n dan wa’k thuus eblev’n.

D’r war’n ok lu van andere club’s in de kroeg bie en die hadd’n veul proat
tegen de schieds over protsige riegels en maotstaven, ik dach eerst da
die lu hellighied hat. Wat ’n gehottefot’, ik dach dat dit boul’n een aordig
speultien was. As die schieds dan iniens Duuts ging praot’n werd’n die lu
bedaasd, maor ik verschrok daor wel een pietsie van. Die schieds was
toch altied e’n gevallige vrijer maor met dat Duuts leek het wel een man-
daotige diender.

Bie die lu van ons 1e ploeg is ook zo’n met-
gaonder, vaok met ’n kiepie met een flap op
en hie meug mien gruuntesoep nie en doar
ben’k alleriewig snotterig over. Wat ’n an-
maotigende gosem. As ie dan ’n broodtien
nagelkees bestelde he’k daor bijslop kruden
in daon; om te plaogen wisselwal. Maor wa
bleek, da meug ie wel en hie ging er onbe-
neerlijk door spiel’n; hie pafte alle metaolen
koegels van de andere lu de wedstriedbaan
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uut. Maor toch niet genog boat om te winn’n; 4-4 ik zou er buukzeerte
van bekommen.

Toch schient ons 1e ploeg aordig met te doen in die top-ofdieling, maor
da he’k van heur’n zegg’n.

Loat goan,

GeurtJan

Horecazaken waar vooral jongeren het ‘oubollige’ jeu de boules spelen
zijn in opkomst. „Alle knullige dingen worden weer hip.”
Het was vijftien jaar geleden dat Jan-Paul Bruinsma voor het laatst op de jeu-
de-boulesbaan stond. „Maar dat was op de camping.” De baan waar de onder-
nemer nu op speelt, doet met de uitgebreide menukaart en speciaalbieren wei-
nig denken aan een kampeerterrein.
Samen met zijn studievriend Chris van Dorp (26) is Bruinsma naar de oude
markthal in Rotterdam-Noord gekomen, waar sinds een week acht jeu-de-
boulesbanen liggen. In het openingsweekend van Mooie Boules in de Maas-
stad trok de – in veel ogen oubollige – sport, meer dan duizend bezoekers.
Een toernooi in Amsterdam trok vorige week ruim 100 bezoekers, maar
moest gestopt worden omdat de organisatie niet de juiste vergunning had. Het
afgelopen jaar openden in Amsterdam, Groningen en Utrecht horecagelegen-
heden waar mensen een balletje kunnen werpen.
Hoe komt het dat de sport met het stoffige imago zoveel jongeren trekt?
Echt fan van de sport is hij niet per se, vertelt Bruinsma (27). „Als ik hier
cricket kon spelen, was ik cricket gaan spelen. Maar het is nieuw en ik woon
om de hoek.” Gedurende het spelen worden de vrienden steeds fanatieker.
Ligt Bruinsma’s bal dichter bij het but – het kleine houten balletje dat als
mikpunt geldt – dan komt er een streepje achter zijn naam op het krijtbord.
De beslissende pot wordt gewonnen door Van Dorp.
De bezoekers van de jeu-de-bouleshal in Rotterdam-Noord zijn vooral twinti-
gers. „Die groep wil niet alleen in een kroeg staan en drankjes drinken. Ze
willen ook iets doen”, vertelt Rogier van Genugten. Samen met drie vrienden
begon hij vier jaar geleden met jeu-de-boulestoernooitjes in Amsterdam.

Waarom het ‘oubollige’ jeu de boules opeens weer hip is

Van nrc.nl; foto’s Merlin Daleman
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„Daarvoor
speelden we
best vaak op
het Museum-
plein. Gewoon
een balletje
gooien met
een biertje
erbij.”
De toernooien
sloegen aan,
waarna een
tijdelijke ves-
tiging van
Mooie Boules
werd geopend
op het Westergasterrein in Amsterdam. Toen de belangstelling bleef groeien,
is een permanente onderneming geopend in Amsterdam-Oost. „Daar hebben
we dit jaar al 125.000 bezoekers gehad.”
Sjoerd Pieterse, voorzitter van de Nederlandse Jeu de Boules Bond, vindt de
ontwikkelingen „prachtig”. „De bars spreken een publiek aan dat wij moeilijk
bereiken.” De gemiddelde leeftijd van leden van de bond is „een stuk boven
de 60”. Toegegeven, zegt Pieterse: „Ze benadrukken vooral het gezellige as-
pect van de sport. We hopen dat een aantal gegrepen wordt door het spel.
Misschien sluiten zij zich aan bij een vereniging.”

Speciaalbier en street food
Jeu de boules is niet alleen populair in de hoofdstad. „Voor vrijdag- en zater-
dagavond moeten bezoekers nu drie weken van te voren reserveren”, vertelt
Huub van de Vecht, een van de oprichters van JEU in Utrecht, dat in oktober
vorig jaar openging. „Toen we begonnen, zei iedereen dat jeu de boules voor
oude mensen is, maar we hebben een heel gemêleerd publiek. Op donderdag-
avond staan er studenten en op zondagmiddag komen ouders met hun kin-
deren een balletje gooien.”
Tijdens een ‘inspiratiereis’ naar Göteborg, zag de Utrechtse horecaonderne-
mer Van de Vecht dat jongeren daar massaal aan het jeu-de-boulen waren.
„Daar was ik gelijk enthousiast over. Die cafés waren gevuld met hipsters en
dj’s verzorgden de muziek.” Ruim een halfjaartje kunnen Utrechters nu balle-
tjes werpen op de vijftien banen van JEU. In het café wordt speciaalbier en
street food geserveerd.
Maar de menukaart is niet de hoofdoorzaak van het succes, meent Van der
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Vecht. „Iedereen is bezig met zijn telefoon. Dat is totaal niet gezellig. Jeu de
boules brengt sociale cohesie een beetje terug. De banen liggen naast elkaar,
dus je raakt snel aan de praat met andere spelers.”
Rogier van Genugten ziet dat ook gebeuren bij de banen van Mooie Boules in
Amsterdam en Rotterdam. „Het hoeven geen zware gesprekken te zijn. Maar
mensen willen niet alleen met hun eigen groepje optrekken.” Het spel is daar

bij uitstek een goed middel voor, stelt de ondernemer. „Iedereen kan het. Na
hun studententijd willen jongeren gewoon iets anders dan alleen maar zui-
pen.”
Dat herkent Karishma Ramlakhan (26), die met vier vriendinnen van haar
studentenvereniging naar Mooie Boules in Rotterdam is gekomen. „Als je
eenmaal gaat werken, kun je minder met elkaar afspreken. We zagen elkaar
eerst meerdere keren per week maar nu heeft iedereen een baan. Het is leuker
om dan iets kwalitatiefs te doen in plaats van alleen wat te gaan drinken.”
Wat die activiteit precies is, maakt volgens de Rotterdamse arts niet uit. „Alle
knullige dingen worden weer hip. Wij zijn laatst ook gaan curlen. Dat bleek
heel leuk te zijn.”

16.000 leden heeft de Nederlandse Jeu de Boules Bond. Nederland telt 185
verenigingen.
3.000 jeu-de-boulesspelers nemen het tegen elkaar op in de nationale com-
petitie NLpetanque.
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Mijn naam is Wout Brocken.
Geboren en getogen in Apeldoorn.
Opgegroeid aan de Asselsestraat in een onderne-
mers gezin met het bedrijf genaamd Ohmann. In
1965 verhuisd naar de Zwolseweg nu Koninginne-
laan. Daar heb ik van 1974 tot 1985 samen met
mijn vrouw de schoenwinkel van Ohmann gehad.

In 1985 heb ik de winkel overgedaan en de groot-
handel in leder voor de meubelindustrie overgeno-
men van mijn vader.
Ook dit bedrijf heb ik samen met mijn vrouw geleid,
wat heel prettig was omdat ik vanwege mijn werk-
zaamheden veel in Duitsland, Denemarken en Italië
onderweg was. De locatie Koninginnelaan werd te klein en daardoor zijn we
in 1997 verhuisd naar de Tweelingenlaan op bedrijvenpark Noord waar we
de eerste bewoners waren, hier zijn we nogmaals verhuisd naar een groter
pand. In 2002 is mijn zoon in de zaak gekomen en in 2003 hebben we een

afdeling opgezet voor de project branche welke
mijn dochter onder haar  beheer heeft.
Mijn zoon heeft de zaak overgenomen en in 2011
heb ik me teruggetrokken maar wel ben ik nog als
adviseur op de achtergrond erbij betrokken geble-
ven.

Ik heb het prima naar mijn zin bij ‘t Zwijntje en
probeer toch altijd wel 2x per week aanwezig te
zijn.

Ik wil de doorgeef-Boule graag aan
Chris ten Veen doorgeven!

Boule maat in Spanje op de camping

De doorgeef-boule
Een rubriek om elkaar beter te leren kennen

Wout Brocken

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 maart
1 maart Ben Stekkinger
2 maart André Kleverwal
3 maart Jan Boerkamp
5 maart Ineke Dil
6 maart Niek van de Koot
6 maart Karel Los
6 maart Henk Stegeman
7 maart Christian Saurel
7 maart Niels Saurel
8 maart Roelof Beekman
10 maart Jan Nikerk

10 maart Paul Wagenaar
10 maart Ad Windhouwer
12 maart Ron Huiskamp
16 maart Edward Vinke
17 maart Bert Jan Rietveld
18 maart Femmie Koopmans
31 maart Arie de Weerd

4 februari Cees van Zijl
7 februari Coby Mateboer
11 februari Ria Hafkamp
14 februari Gerard Biezeman
16 februari Linda Simons
17 februari Jordi Imming
18 februari Ed Blankestijn

20 februari Gert Carras
20 februari Jan Hamers
21 februari Herman van Veluwen

Verjaardagen in februari

2 januari Wout Brocken
3 januari Dick Rous
4 januari Vince Exalto
10 januari Evert Bogerd
10 januari Johan van den Brink
15 januari Tonny Olde Hanhof
16 januari Arnold van de Pol
17 januari Jannie van Surksum
22 januari Henk Fluit

23 januari Henk van den Brink
23 januari Hans Brinkman
24 januari Ton Beerda
26 januari Djino van Bilzem
28 januari Aukje de Deugd
29 januari Ria van Asselt

Verjaardagen in januari


