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PTANK

Cluborgaan van Jeu de Boules Vereniging ´t Zwijntje

BESTUUR
Voorzitter

Edward Zeevat
06 12 03 19 70
Secretaris.
Fabian Bieshuevel
06 51 05 48 86
Penningmeester Fred de Ruiter
06 38 31 55 00

Postadres

Bestuurslid

Jan van den Bosch

Kantine/
Accommodatie
Sportzaken

Simon Meijer

J.b.v. ‘t Zwijntje
internetsite
Schoonbroeksweg 5 e-mail
7323 AN Apeldoorn

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

Ferdinand Wiese
06 51 70 23 48

www.zwijntje.nl
jbv@zwijntje.nl

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

Redactie Ptank
redactieclubblad@zwijntje.nl

Adres boulodrome
Schoonbroeksweg 5
7323 AN Apeldoorn
Tel: 055 360 16 23
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Van de voorzitter
Beste Zwijnen,
Helaas zorgt Corona er nog steeds voor dat onze accommodatie (deels) gesloten is en dat er helaas niet binnen
gespeeld kan worden. Inmiddels hebben we bijna 9
maanden te maken met de Corona crisis en het eind ervan is nog niet in zicht. Er zijn wat hoopgevende berichten over het ophanden zijn van een goed werkend vaccin
maar vervolgens komen er ook weer verontrustende berichten dat de daling van positieve testen weer stagneert.
De horeca en sportkantines blijven gesloten, het spelen in
kleine groepjes wordt wel weer toegestaan. Het bestuur
kijkt reikhalzend uit naar een verdere versoepeling van de
maatregelen en u waarschijnlijk ook.

Inmiddels is het december , de laatste maand van
het jaar. Traditioneel de maand waarin we met
vrienden en familie samenkomen. Dat zal dit
jaar heel anders zijn door de Coronamaatregelen. Ondanks dat hoop ik toch dat
u fijne Kerstdagen mag hebben met allen
die u lief en dierbaar zijn.
Hartelijke groet,
Edward Zeevat
Voorzitter
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Van de bestuurstafel
De Ptank, ons clubblad, voorheen veelvuldig uitgekomen en met veel plezier gelezen door de leden. De
laatste jaren was dit al iets minder maar dit jaar zeker.
Niets ten nadele van de redacteuren en schrijvers van
de verschillende stukjes, maar ook hier heeft corona
een grote invloed gehad. Binnen het bestuur hebben
we best vaak gesproken over de noodzaak van een
clubblad en hieraan gerelateerd nieuwsbrieven en andere manieren en middelen van communiceren naar
onze leden. En gezien het huidige jaar met al zijn gebeurtenissen is
dit gesprek weer op gang gekomen. Hoe kunnen we onze leden het
beste informeren, zeker in deze bijzondere en vooral gekke tijden. In
ieder geval hebben we besloten om weer eens een clubblad uit te
brengen want naast de nieuwsbrieven met vooral korte mededelingen
over het corona virus is er genoeg te melden, en vinden we dat een
goed gevuld clubblad leuk is om te lezen en dus zorgt voor binding in
onze vereniging. Iets wat we juist nu moeten opzoeken en vasthouden.
Het is een bijzonder jaar, waar u ongetwijfeld meer van zal lezen in de
Ptank in de andere stukjes. Bestuurlijk gezien is er ook veel veranderd. Doordat de ALV pas veel later kon plaats vinden moesten ook
vertrekkende bestuursleden langer op hun post blijven zitten, en
moesten aanstaande bestuursleden langer wachten met beginnen.
Gelukkig zijn deze laatste al in een vroeg stadium goed geïnformeerd
en op de hoogte gehouden van de lopende zaken. Na de verkiezing
op de ALV konden ze dus meteen goed starten en instromen. Waarvoor dank aan de zittende bestuursleden, en dank aan alle leden voor
de verkiezing van Jan van den Bosch en ondergetekende. De bestuurstaken en rollen zijn opnieuw verdeeld en reeds
bekend gemaakt aan jullie in een nieuwsbericht.
Vooral Jan heeft het op dit moment nog erg
druk en mede daarom heeft Fabian de rol
van secretaris op zich genomen. Op termijn zal Jan deze rol op zich gaan nemen. Ferdinand heeft de plek overgenomen van de vertrekkende Hans Tijssen als
bestuurslid Sportzaken. Edward, Fred en
Simon blijven op hun vertrouwde plekje.
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Vrijwilligers is een vaak gehoorde kreet en ook dit jaar hoor ik hem
toch vaak. Zoals velen van jullie weten zijn Jan en ik al eerder lid geweest van het bestuur. Waarom dan nu toch weer opnieuw zou u zich
kunnen afvragen? Nou wij vinden vooral dat iedereen zijn of haar
steentje zou moeten bijdragen en onze manier is deze. Het is moeilijk
om vrijwilligers te vinden voor elke rol en plek, en ook het bestuur is
hierin geen uitzondering. Wij zijn beide werkende en hebben overdag
weinig tijd omdat we nu eenmaal aan het werk zijn. In de avonden
kunnen we dan best wel wat tijd besteden aan onze vereniging en
doen dit dan ook graag in overleggen en helpen maken van plannen
voor de toekomst. Draagt u ook uw steentje bij? Informeer eens bij
een van de bestuursleden of commissie leden wat u zou kunnen
doen. Misschien kunnen we uw expertise en ervaring goed gebruiken.
Over de toekomst gesproken. In deze Ptank is genoeg te lezen over
dit jaar, hoe het gaat, en hoe de financiën er uit zien, en dat brengt
vraagtekens en zorgen met zich mee. Het bestuur heeft de afgelopen
jaren, mede ook door onderbezetting, de club heel goed draaiende
gehouden, en heeft zelfs voorzichtig wat investeringen/vernieuwingen
kunnen doen. Er is echter meer nodig, zo blijkt uit de cijfers van onze
ledenadministratie. De komende tijd gebruikt het bestuur om een
meerjarenbeleidsplan uit te werken. We moeten verder durven nadenken dan het huidige of komende jaar. Hoe ziet de toekomst van onze
vereniging er over een aantal jaar uit? Hierin zijn nog zoveel scenario’s te verzinnen en te ontdekken.
Ik hoop dat we het jaar goed kunnen afsluiten vooral met de mensen
om je heen die je graag om je heen wil hebben, in alle gezondheid.
En uiteraard hoop ik op een 2021 waarin we weer veelvuldig met elkaar en tegen elkaar de baan op kunnen op te boulen, want wat mis
ik dat zeg!
Met vriendelijke groet, Fabian Biesheuvel
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ALV in corona-tijd
De Algemene Leden Vergadering (ALV) kon in de maand
maart vanwege de COVID-19
-beperkingen niet doorgaan
en pas in september was het
mogelijk om bij elkaar te komen om deze jaarlijkse vergadering te houden. Maar, dit
moest natuurlijk wel binnen
de toen geldende coronabeperkingen gebeuren. We
moesten uitwijken naar de
speelhal om aan de 1½-meter
-norm te voldoen en in bijgaande foto’s kunt u zien hoe
dat eruit zag.
De notulen van deze vergadering kunt u reeds vinden op
onze website.

Tijdens deze ALV is een drietal jubilarissen gehuldigd en om te beginnen
was dat natuurlijk Gert Carras die als
enige 40 jaar lid is van onze vereniging.
Gert was zelfs al enkele maanden lid
voordat de vereniging officieel werd
opgericht.
Ferdinand Wiese en Mario van Duren
zijn 25 jaar lid en werden die avond ook
in de bloemetjes gezet.
Met vriendelijke groeten,
Fred de Ruiter
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Ledenadministratie
Na de laatste ALV in september waarbij twee nieuwe bestuursleden zijn
gekozen heeft het bestuur in haar volgende vergadering, zoals gebruikelijk, het takenpakket herverdeeld. Bij die herverdeling van taken en
werkzaamheden hebben we ook gekeken of de ledenadministratie niet
vereenvoudigd kon worden. Door de manier van werken zaten er wat
overlappingen in de processen die voor onnodig extra werk zorgden.
Wij vonden het belangrijk om daar verandering in aan te brengen door
de processen zodanig in te richten dat die voor alle betrokkenen efficiënt
en werkbaar zouden zijn. Voor de ledenadministratie blijft de secretaris
nog steeds het formele aanspreekpunt en hij blijft de communicatie met
de leden verzorgen. De penningmeester die altijd al i.v.m. de inning van
de contributie het financiële stuk van de ledenadministratie deed, blijft
dat doen, maar gaat nu ook de administratie van de NJBB (Zwijntjes
deel) onderhouden.
Vanuit interne
controle oogpunten gaan er nu
misschien wat
alarmbellen rinkelen omdat de ledenadministratie
van de penningmeester niet meer
vanuit een onafhankelijke ledenlijst gecontroleerd kan worden. Dat klopt. Maar dat
neemt niet weg dat de controle op de juistheid van de contributieinkomsten niet gedaan zou kunnen worden. Net als voorheen kan de
kascommissie met wat eenvoudige berekeningen controleren of de contributieopbrengst in overeenstemming is met het aantal leden op de ledenlijst van de NJBB. Maar, zij moeten wel checken dat die lijst volledig
is; dat kan met eenvoudige steekproeven. Voor de volledigheid van de
NJBB-ledenlijst zijn er trouwens heel veel controleurs omdat alle leden
kunnen checken of zij daar een licentie hebben.
Het bestuur is van mening dat er voldoende interne controle maatregelen zijn om de ledenadministratie op deze manier in te richten.
Met vriendelijke groeten,
Fred de Ruiter
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Kleding 1e team
In september kon ons 1e NPC-team net voor de eerste wedstrijd van het
seizoen 2020 – 2021 de nieuwe kleding van sponsor Zeevat Hypotheken
en Verzekeringen in ontvangst nemen.

Zeevat Hypotheken en Verzekeringen is al vele jaren een trouwe sponsor
van diverse activiteiten binnen onze vereniging en wij kunnen blij zijn dat
deze nu ook fraaie kleding voor ons 1e team beschikbaar heeft gesteld.
Gaat u, zodra de NPC, na de corona lockdown, weer vervolgd mag
worden, maar eens bij een thuiswedstrijd kijken om dan niet alleen deze
kleding te bewonderen maar ook om ons 1e team met uw aanwezigheid
te steunen.
Met vriendelijke groeten,
Fred de Ruiter
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Bedrijven- en Stratencompetitie
In september hebben we tevergeefs geprobeerd om de laatste 2
avonden van de competitie van 2019 – 2020 uit te spelen zodat we in
oktober met de nieuwe competitie van het winterseizoen 2020 – 2021
zouden kunnen starten.
Al na één avond werden onze plannen teniet gedaan door nieuwe corona- maatregelen en op dit moment is het nog steeds onzeker wanneer we de Bedrijvencompetitie weer zouden kunnen vervolgen. Zeker is in ieder geval wel dat een volledige competitie 2020 – 2021 met
13 speelavonden dit winterseizoen niet meer mogelijk zal zijn. Afhankelijk van het moment waarop de lockdown wordt opgeheven en er
weer volop gespeeld mag worden, kunnen we bekijken of bijvoorbeeld een halve competitie of een andere variant nog wel gespeeld
zou kunnen worden of dat ook dat niet mogelijk is.
Wanneer we weer gaan starten zullen we in ieder geval beginnen met
de laatste speelavond van de competitie 2019 -2020.
In onderstaande actuele tussenstand staan De Mirakels bovenaan.
Op de laatste speelavond moeten zij aantreden tegen de teams van
Billitonlaan en Marconistraat en die zouden met winst voor verassingen kunnen zorgen. Ook het team van Zeevat Hypotheken loert nog
op de 1e plaats.
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Het zal een spannende avond worden waarop nog het een en ander
mogelijk is en dat geldt ook voor de B-poule.

De Ruggestee lijkt een ruime voorsprong te hebben maar het team
van Het Vervolg, waar zij nog tegen moeten spelen, zal zich niet zomaar gewonnen geven. Linthorst Techniek heeft het niet in eigen
hand maar kan door een grote winst in hun eigen partij wellicht nog
meedingen om de bovenste plaats.
We zullen echter voorlopig nog moeten afwachten wanneer we verder
mogen met de Bedrijven- en Stratencompetitie. Zodra daar nieuws
over is en we weer plannen kunnen maken zullen wij u daarover inlichten.
Met vriendelijke groeten,
Fred de Ruiter
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Nieuwe leden
Ien Knapen-Wessels

Overleden
Evert Bogerd

Dieneke Klopman

Einde lidmaatschap
Henk Niemeijer
Jean Pierre Miller
Baddy Diboune
Charles Rijken
Jules de Vries
Corry Vos-Tamboer
Coby Erne
Anneke Achtereekte
Joop Dikkers
Lia Dikkers-Volkers
Huub Joosten

Edward Vinke
Peter Kremers
Roelof Beekman
Elly Barmentloo
Jan Buwalda
Ben Dolman
Maria Gestal Chao
Nel van Mil
Willem Zweers
Niek van de Koot
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Ledenlijsten
In het verleden werden er op aanvraag ledenlijsten verstrekt en was
er zelfs een mogelijkheid om deze vanaf onze website te raadplegen
of zelfs te downloaden. De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaalt dat persoonsgegevens niet zomaar aan derden verstrekt mogen worden. In onze privacyverklaring hebben wij
beschreven welke gegevens van leden wij in onze ledenadministratie
verwerken en voor welke doeleinden die gegevens bedoeld zijn. Het
verstrekken van ledenlijsten valt niet onder één van deze doelstellingen.
De telefoonlijst die op de wedstrijdbalie stond hebben wij verwijderd
en ook de lijst op de website is daar vanaf gehaald.
Nu kan het zijn dat leden voor het uitvoeren van bepaalde verenigingstaken NAW-gegevens, telefoonnummers of emailadressen van
leden nodig hebben. Voor het uitvoeren van die taken of werkzaamheden (specifieke doelen) kunnen lijsten op maat bij de ledenadministratie worden aangevraagd. Neemt u dan even contact op met ondergetekende of met de secretaris; een e-mail naar
ledenadministratie@zwijntje.nl kan natuurlijk ook.
Wij rekenen op uw begrip voor deze strenge maatregel.
Met vriendelijke groeten,
Fred de Ruiter
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Opvragen NJBB licentie
Sinds 1 januari 2020 wordt de ledenadministratie van de NJBB gevoerd in het systeem van AllUnited. Er worden zoals u inmiddels weet
door de NJBB geen plastic licentiepasjes meer verstrekt maar digitale licenties en deze kunt u zelf opvragen uit het systeem van AllUnited.
Dat zelf opvragen lijkt misschien ingewikkeld maar is het echt niet. Wanneer u dit al
vaker gedaan heeft dan weet u hoe simpel
dit is en hoe makkelijk u het hele jaar door,
indien nodig, uw actuele licentie kunt opvragen. Wanneer u dit nog niet eerder gedaan
heeft volgt u dan onderstaande instructie:
Stap 1: Ga naar https://pr01.allunited.nl/index.php?section=NJBB
Stap 2: Daar zie je een blok inloggegevens
Stap 3: Vul bij “Gebruikersnaam” het bij ons bekende e-mailadres in
Stap 4: Klik op de link “Nieuw wachtwoord aanvragen”
Je krijgt dan de volgende melding “Er is een nieuw wachtwoord verstuurd naar ‘emailadres’.
Stap 5: Op je e-mailadres ontvang je een e-mail met een wachtwoord.
Stap 6: Vul in het blok inloggegevens dit wachtwoord in (dat gaat het
makkelijkst via kopiëren en plakken).
Stap 7: Klik op inloggen en je komt in een volgend scherm
Stap 8: Vul bij “Huidig wachtwoord” het toegestuurde wachtwoord in.
Stap 9: Vul in de twee velden daaronder je eigen wachtwoord in.
Je hebt nu je eigen account aangemaakt en daarmee kun je heel eenvoudig je licentie opvragen.
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Nadat je bent ingelogd kom je in een scherm
waar je aan de linkerzijde de mogelijkheden
ziet staat zoals hiernaast aangegeven. Klik op
de knop “Digitale licentie” en jouw gegevens
worden dan opgehaald. Klik dan op de knop
“Licentiepas” en jouw licentie komt in beeld.
Vervolgens kun je deze downloaden of printen. Een download (PDF) kun je ook weer kopiëren naar je telefoon als je dat prettig vindt.
In de nieuwste uitgave van PETANQUE van
de NJBB kunt u ook lezen dat er een nieuwe
app is om de QR-code van uw licentie naar
uw mobiele telefoon te downloaden.
Als het allemaal goed werkt kunt u vanaf 1
januari uw nieuwe licentie voor 2021 downloaden.
In de praktijk zijn er veel leden die niet of nauwelijks gebruik maken
van hun licentie omdat zij bijvoorbeeld geen toernooien spelen waarbij die getoond moet worden. Iedereen moet voor zichzelf bepalen of
hij/zij wel of niet een download of print wil gaan maken. De ledenadministratie van de vereniging gaat daarom in principe geen licenties
digitaal of op papier meer verstrekken. Indien u een licentie wilt zult
deze in ’t vervolg zelf moeten opvragen. Maar, voor mensen zonder e
-mail of voor mensen die het niet lukt om dit zelf te doen, maken we
natuurlijk een uitzondering. Deze mensen kunnen contact opnemen
met de ledenadministratie en die zal hen daarbij zal helpen.
Met vriendelijke groeten,
Fred de Ruiter
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Penningen
Na de lockdown in maart en april was ik net als iedereen blij dat we vanaf mei weer iets mochten ondernemen al was dat vaak wel met de nodige beperkingen.
Zo heb ik in die maand met mijn caravan niet ver van
Apeldoorn op een camping gestaan maar moest ik om
te douchen wel steeds naar huis. In juni werd dat al beter en toen hebben we twee heerlijke weken in Friesland gestaan. Aan de twee fraaie boottochten over de
Friese meren, kanalen en sloten met een (gehuurde)
tendersloep bewaar ik mooie herinneringen. In augustus zijn we zelfs,
toen dat nog kon, drie weken naar Frankrijk geweest waarvan één
week samen met onze kinderen en kleinkinderen; fantastisch was dat.
Vanaf het begin van de 2e coronagolf van eind september heb ik mijzelf in een soort van quarantaine geplaatst omdat ik bang ben dat een
besmetting voor mij grote consequenties kan hebben. Ik doe alleen
de hoogstnoodzakelijke dingen buitenshuis en mijd verder alle sociale
contacten. Ik mis mijn kleinkinderen enorm, maar ik vind het onverstandig om hen nu te ontmoeten. Ik hoop op een snelle verbetering
van deze situatie.
Financieel is 2020 natuurlijk een slecht jaar voor de vereniging geworden. Door de eerste lockdown van maart t/m juni misten we wel kantine-inkomsten maar dat leek mee te vallen omdat de maanden april,
mei en juni meestal geen grote omzetten kennen. In juli mochten we
wel voorzichtig weer open maar de omzetten bleven achter bij de
prognoses en het Camping-toernooi was afgelast. De hoop was gericht op de wintermaanden waarin altijd de meeste omzet wordt behaald, maar eind september bleek die hoop ijdel en dus hebben we
nu een grote derving aan inkomsten.
Om het verlies aan inkomsten uit de verhuur, waarvoor we geen vrijwilligers konden vinden, op te vangen was een verhoging van de
contributie nodig die op de ALV in maart bekrachtigd zou moeten worden. Door COVID-19 kon die ledenvergadering in Maart niet doorgaan. Het zou ook niet billijk geweest zijn om de contributie te verhogen terwijl men nauwelijks een balletje kon gooien. Op de ALV in september is dan ook besloten om deze contributie-maatregel pas per 1
januari 2021 in te voeren.
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Voor de contributiebedragen per maand zijn vanaf van 1 januari 2021:
jeugd lid
6,75
senior lid
13,50
2e lid
12,00
Ook de ontwikkeling van het ledenaantal pakte anders uit dan verwacht. Gedurende het voorjaar en de zomer zagen wij wel een lichte
daling van het ledenaantal maar dat leek veroorzaakt te worden doordat de aanwas van nieuwe leden door de coronamaatregelen was gestopt. De verwachting was dat dit tijdelijk zou zijn en dat deze instroom weer op gang zou komen zodra we weer open zouden gaan.
Maar dat bleek nauwelijks het geval en inmiddels zitten we in de 2e
lockdown en ligt het weer helemaal stil. Aan het begin van dit jaar
hadden we 193 leden en ik verwacht dat we het jaar gaan afsluiten
met minder dan 170 leden. Dit heeft grote consequenties voor de con-

tributie-inkomsten van de komende jaren.
In bovenstaande grafiek ziet u het verloop van het ledenaantal vanaf
1994 t/m 2020. Het zijn de aantallen aan het eind van het jaar. Gedurende het jaar schommelt dat aantal en kan het hoger of lager zijn dan
de grafiek toont. Zo blijkt de piek van 308 leden in 2007 niet helemaal
uit deze grafiek.
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Wanneer we dan toch wat statistische informatie uit het ledenbestand
halen is het ook wel aardig om eens te kijken naar de leeftijdsopbouw
van onze vereniging. Onderstaande grafiek laat de verdeling van de
leden zien in leeftijdsgroepen en hier heb ik de jaren 1998 en 2019
met elkaar vergeleken omdat die qua ledenaantal bijna gelijk zijn.

Onmiddellijk valt natuurlijk de vergrijzing van ons ledenbestand op en
we zullen ervoor moeten waken dat dit niet verder zal toenemen en
dat de continuïteit van de vereniging daardoor in gevaar komt. De inkomsten uit de contributie zijn een belangrijk bron voor onze vereniging en deze mag na de daling van dit jaar zeker niet verder teruglopen. In het Meerjarenbeleidsplan 2021 – 2025 wat het bestuur momenteel aan het voorbereiden is zal dit veel aandacht krijgen.
In september tijdens de algemene vergadering waren we nog gematigd positief over de resultaten van 2020 maar toen wisten we nog niet
dat in de maanden oktober, november en december de kantine weer
gesloten zou zijn. Het is nu nog steeds niet duidelijk wanneer die
weer open mag en voor hoelang waardoor het maken van een goede
begroting voor 2021 lastig is. Het is wel duidelijk dat de komende jaren onze financiën onder druk komen te staan en dat er het nodige
gedaan moet worden om financieel gezond te blijven.
Om het bedrijfsleven en ook de verenigingen in deze moeilijke tijden
financieel te ondersteunen worden door de landelijke en de lokale
overheden diverse regelingen in het leven geroepen. Wij volgen
20

voortdurend hierin de ontwikkelingen maar tot nu toe komen wij nergens voor in aanmerking omdat onze verliezen te klein zijn.
Ik wil afsluiten met wat ik ook de vorige keer geschreven heb, dat, financiën best belangrijk en vaak cruciaal zijn maar dat ze zeker niet
opwegen tegen de gezondheid van mensen. Ik hoop van ganser harte
dat wij elkaar na deze crisis weer in goede gezondheid op de club
kunnen treffen. Ik hoop ook dat u allen ondanks de beperkende maatregelen een fijne Kerst en een gezond Nieuwjaar zult beleven.
Met vriendelijke groeten,
Fred de Ruiter, ferdinandderuiter@gmail.com
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Onderhoud en Schoonmaak
Het bestrijden van het onkruid op de velden neemt veel tijd in beslag
nu we geen gif meer willen gebruiken. Azijn is een redelijk goed middel, maar met uiteindelijk een tijdelijk resultaat. Azijn tast onvoldoende
de wortels van het onkruid aan. Een gasbrander in combinatie met
het azijn geeft momenteel het beste resultaat. Als de voorraad azijn
op is gaan we in de komende tijd werken met steenzout, wat goedkoper en beter voor het milieu. Dit zou een effectief middel moeten zijn
tegen onkruid volgens het papier. Dus we gaan weer op de onderzoek toer.
Er zijn in de afgelopen tijd wel eens wat opmerkingen gemaakt over de kwaliteit van de
veldverlichting buiten. Deze zou achteruit
gaan. Als ik goed ben geïnformeerd heeft de
verlichting in 20 jaar geen onderhoud gehad.
Een vermindering in kwaliteit is dan ook niet
verwonderlijk. De eerste gedachte, als je
aan vervanging denk, is LED armaturen
plaatsen. Bij het opvragen van een offerte
werd al snel duidelijk dat de investering een
bedrag van rond de 8000 euro zou zijn. Met
de branduren die wij maken wordt dit in jaren
niet terug verdient. Bij een controle van een
lichtmast (niet te moeilijk met de nieuwe steiger) werd duidelijk dat er lampen van 250
Watt inzitten. We hebben als bestuur besloten, de verlichting te vervangen, weer met 250 Watt lampen en daarnaast de armaturen en masten goed schoon te maken. Hiermee denken we dat het licht op het goede niveau terug zal komen. Met deze
investering is een bedrag van nog geen 500 euro gemoeid. Zo gauw
het weer in het nieuwe jaar het toe laat, zullen we starten met de
werkzaamheden.
De binnen rookruimte is met het ingaan van de eerste corona lockdown definitief gesloten. Deze ruimte wordt momenteel geschilderd
zodat er een frisse kijk en geur gaat ontstaan. De ruimte gaan we benutten voor het opbergen van diverse spullen.
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Buiten is één van de dug-outs verplaatst naar een plek bij de kleine
hal en is ingericht als rookplek. Dus met andere woorden er kan al-

leen nog buiten gerookt worden in deze dug-out.
Met behulp van de nieuwe steiger hebben we de bolverlichting in de
kantine schoongemaakt en van nieuwe LED lampen voorzien.
In dezelfde periode gaf de beamer de geest. Bij controle bleek de
lamp defect, alle filters vol stof en vuil waardoor al langer het beeld
erg slecht was. Nu met de nieuwe lamp en na de schoonmaak functioneert de projector weer prima, en zal de komende tijd worden terug
geplaatst hoog boven in de kantine.
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Om de ventilatie in de Jeu de Boule hallen en kantine op coronaproef
NOC niveau te brengen (een voorschrift om NPC te kunnen spelen)
zijn er 3 nieuwe ventilatoren aangeschaft. Eén ventilator is geplaatst
in de grote speelhal. Daarnaast wordt er in de rode hal ook een ventilator aangebracht. Tegelijkertijd plaatsen we in de kantine een ventilator zodat het totale gebouw goed geventileerd wordt voor ongeveer
100 personen.
Dit betekend
dat er op verschillenden
plaatsen roosters geplaatst
worden voor
de aanzuiging
van de buitenlucht. Dit alles
wordt nog
eens gecontroleerd door een
bureau dat is
aangewezen
door het
NJBB. Het is
een project dat
aardig wat
energie kost
van de maandag groep. We
doen dit overigens met veel
plezier.
Natuurlijk worden ook de schoonmaak werkzaamheden bijgehouden.
Kantine, toiletten en de keuken worden wekelijks onderhouden. Door
de corona maatregelen zijn deze werkzaamheden op een laag pitje
komen te staan. Daarnaast niet te vergeten de was die altijd weer terug komt. In de privé wasmachines wordt nog regelmatig de was verzorgt door, meestal, de dames van de maandagploeg.

Groet Simon Meijer, namens de gehele maandagploeg.
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Wedstrijdzaken
De taakverdeling in het nieuwe bestuur heeft ervoor gezorgd dat ondergetekende de komende jaren wedstrijdzaken voor zijn rekening
neemt. Op dit moment liggen de wedstrijdzaken zo goed als stil, maar
u krijgt toch even een update.
Wedstrijdkalender
In de komende tijd is het bijzonder onzeker wat er aan wedstrijden
gespeeld kan worden, maar op de volgende pagina vind u de activiteiten die naast de standaard clubactiviteiten gepland staan voor 2021.
Wedstrijdcommissie
De afgelopen jaren is de wedstrijdcommissie een beetje op de achtergrond geraakt. Vanuit het bestuur gaan wij weer inzetten op een werkende commissie. De eerste gesprekken over hoe we deze commissie weer een smoel kunnen geven en wie er zitting in willen nemen
zijn al geweest, maar u begrijpt het, vanwege de corona is dit op een
laag pitje komen te staan.
NPC en kampioenschappen
Het is op dit moment nog steeds onduidelijk of de NPC wedstrijden in
de Topdivisie in januari hervat gaan worden. Voor de 2e t/m 6e divisie
is al besloten om de competitie als beëindigd en niet gespeeld te beschouwen.
Het NK tripletten en finaleweekend van de Masters in 2020 zijn uitgesteld tot begin 2021. Het bondsbestuur neemt voor deze toernooien
en de NPC op uiterlijk 11 december een definitief besluit neemt over
een mogelijke voorzetting.
Groet, Ferdinand Wiese
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Apeldoorn heeft er een jeu de boules-baan bij
Feest aan de Hoornbloem in Apeldoorn. Deze straat in de wijk Zevenhuizen beschikt sinds dit weekeinde over een eigen jeu-de-boules
baan.
Volgens Nico van Kempen sluit de baan mooi aan bij de saamhorigheid in zijn straat. ,,De sociale cohesie aan de Hoornbloem wordt al
jaren geroemd door veel van haar bewoners. Het idee ontstond dat een
jeu de boules baan daarom op zijn plaats zou zijn. Wetende dat de
wijkraad de middelen bezit om kleine wensen van buurten te honoreren werd het verzoek voor zo’n baan ingediend, voorzien van steunbetuigingen van bijna alle straatbewoners.”
Wethouder wint
En vrijdag was het zover. Wim Willems kwam de baan openen. Hij is
niet alleen wethouder van de gemeente Apeldoorn, maar woonde in
het verleden ook aan de Hoornbloem. Willems speelde de eerste partij
op de nieuwe baan samen met één van de initiatiefnemers tegen de
voorzitter van de Wijkraad, die samenspeelde met de andere initiatiefnemer. Het werd volgens Van Kempen een lange en spannende wedstrijd, met een eindstand van 13 – 12.

Artikel uit De Stentor van 23 augustus 2020
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Verjaardagen
DECEMBER
1
Bernard Boluijt
2
Hans Tijssen
3
Chris ten Veen
4
Lambert Ruijsch
8
Wim Gerritsen
13 Gun Bachmann-Ehrén
14 Tiemen van Asselt
14 Riet de Haan-Notten

16
17
17
19
25
27
27
29

JANUARI
2 Wout Brocken
3 Dick Rous
4 Vince Exalto
10 Johan van den Brink
15 Tonny Olde Hanhof
16 Arnold van de Pol
22 Henk Fluit

23
23
24
27
28
29

FEBRUARI
4 Cees van Zijl
7 Coby Mateboer
11 Ria Hafkamp
14 Gerard Biezeman
17 Jordi Imming
18 Ed Blankestijn
20 Gert Carras
20 Jan Hamers

Atie van de Klugt-Kant
Henk ter Horst
Marten Kuperus
Gerrit Wesselink
Jacqueline Jeremiasse-Kwaak
Ben Philippi
Edward Zeevat
Frits Niemöller

Henk van den Brink
Hans Brinkman
Ton Beerda
Henk Zeitzen
Aukje de Deugd-Rijken
Ria van Asselt-Verbeek

21 Herman van Veluwen
23 Mariet van Heerde-Kool
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Wedstrijdkalender 2021 (voorlopig!)
Datum
za 02-01-21
za 09-01-21
za 23-01-21
za 30-01-21
za 06-02-21
za 20-02-21
za 27-02-21
za 06-03-21
za 20-03-21
za 10-04-21
di 27-04-21
do 29-04-21
do 06-05-21
do 13-05-21
do 17-06-21
do 24-06-21
do 26-08-21
do 02-09-21
za 18-09-21
do 23-09-21
do 30-09-21
za 02-10-21
di 05-10-21
za 09-10-21
di 12-10-21
za 16-10-21
zo 24-10-21
za 30-10-21
za 06-11-21
za 20-11-21
za 27-11-21
za 11-12-21
zo 19-12-21

Start
13:30
12:00
12:00
10:00
12:00
12:00
10:00
12:00
12:00
12:00
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
12:00
19:30
19:30
12:00
13:30
13:30
13:30
12:00
10:00
12:00
12:00
12:00
13:30
12:00
10:00

Naam
Oliebollentoernooi en Nieuwjaarsrecep e
Na onale Pétanque Compe e
Na onale Pétanque Compe e
Sner oernooi
Na onale Pétanque Compe e
Na onale Pétanque Compe e
Sexte entoernooi
Na onale Pétanque Compe e
Na onale Pétanque Compe e
Na onale Pétanque Compe e
Koningsdag
Clubkampioenschap Triple en dag 1
Clubkampioenschap Triple en dag 2
Hemelvaartsdag
Clubkampioenschap Double en dag 1
Clubkampioenschap Double en dag 2
Clubkampioenschap Tête-à-Tête dag 1
Clubkampioenschap Tête-à-Tête dag 2
Na onale Pétanque Compe e
Clubkampioenschap M/V dag 1
Clubkampioenschap M/V dag 2
Na onale Pétanque Compe e
Clubkampioenschap Veteranen 1
Adam & Eva
Clubkampioenschap Veteranen 2
Na onale Pétanque Compe e
Sexte entoernooi
Na onale Pétanque Compe e
Na onale Pétanque Compe e
Na onale Pétanque Compe e
Surprisetoernooi
Na onale Pétanque Compe e
Kers oernooi
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Uitslag puzzel april
Misschien dat de kruiswoordpuzzel in de vorige PTANK wat moeilijk
was of dat door de massale digitale verspreiding het aprilnummer
van het clubblad minder is gelezen want het aantal ingestuurde oplossingen was erg klein. Het kan natuurlijk ook zijn dat u het maken van
een kruiswoordpuzzel gewoon niet leuk vindt. In deze PTANK staat
weer een puzzel, ik hoop dat ik deze keer meer inzendingen van u zal
ontvangen.
De oplossing van de puzzel van april was het woord ”Julianatoren”.
Van slechts drie leden of huisgenoten heb ik een inzending ontvangen en alle drie met de juiste oplossing. Er waren 3 prijzen voor de
winnaars uitgeloofd dus hoefde er niet geloot te worden. De volgende
winnaars hebben een mooie legpuzzel ontvangen:
Joke van Veluwen
Hillie Schumacher
Krister Horn
Er zat echter ook een foutje in
de vorige puzzel. Bij een
plaats in Frankrijk moest Geneve worden ingevuld en die
plaats ligt wel vlak bij Frankrijk
maar toch echt in Zwitserland.
Ik hoop dat er geen fouten in
de nieuwe opgave zitten en
dat veel leden of huisgenoten
plezier zullen beleven aan het
invullen van de kruiswoordpuzzel. Voor mij was het ook weer een
leuke klus om een speciale puzzel voor de vereniging samen te stellen.
Met vriendelijke groeten,
Fred de Ruiter
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Kruiswoordpuzzel
Ik heb geprobeerd om weer een leuke puzzel samen te stellen waarin
ook woorden m.b.t. onze vereniging of onze sport zijn verwerkt. Ik
hoop dat u veel plezier aan deze puzzel zal beleven.
1
11
15

2

3

4

5

6

12
17

20

21
25
29

41

23

31

28
32

34
37

42

43
48
53

38

39

44

45

49

50

54

55

58

56

40
46

51
57

59

60

16

19

27

30

47

53

10
14

22

26

36

52

9

18

33
35

8

13

16

24

7

61

43

24

1

32

45

50

27

17

25

5

10
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Vul de 14 letters op de grijze vakjes in; dat is de oplossing van de
puzzel. Wanneer u dat woord via e-mail of brief naar mij toestuurt
dingt u mee naar een paar leuke prijsjes. Onder de goede inzendingen worden 3 fraaie legpuzzels verloot.
De oplossing kunt u sturen naar ferdinandderuiter@gmail.com of
naar;
Fred de Ruiter, Goudsmidshoeve 12. 7326 RA Apeldoorn.
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Horizontaal
1. zoete Franse lekkernij 6. kromme vrucht 12. tijdseenheid (mv) 13.
glans, glorie, kaartterm 15. oud voorzitter van ’t Zwijntje 18. col, doorgang in een gebergte 20. troefkaart 21. raamwerk met gaas tegen insecten 23. boom, gereedschap 24. nobel, adellijk 26. dwaling, vergissing, misslag
28. boerenbezit, heem, erfgoed 29. Argentijnse dans 31. recht om
binnen een bepaalde termijn iets te kopen 33. buitenschoolse opvang
34. jongens-naam 36. oude muziekstijl, haardracht met kort stekeltjeshaar 38. verloren (Fr) 41. ringvormig eiland 43. hoorns van een
hert 45. foedraal, pennendoosje 47. ontkenning 49. voetbalclub uit
Waalwijk 51. Spaanse uitroep 52. petanqueterm 55. Hollandse stamppot 58. ouderwets woord voor bekendmaking of kennisgeving 59.
bende, janboel, puinhoop, soep 60. deel van Zuid-Oost Europa 61.
plaats in Frankrijk
Vertikaal
2. winkel waar restpartijen worden verkocht 3. rivier in Engeland, tijdseenheid 4. voornaam 40-jarige jubilaris 5. meisjesnaam 7. eenheid
van oppervlakte 8. algemene regel, criterium, gedragslijn 9. Duitse
fabrikant van huishoudelijke apparatuur 10. eenheid van stroom 11.
slaapstoornis
14. rivier in Nederland 16. belofte, bezworen verklaring 17. hulpdienst,
eerste hulpverlening 18. voormalig botermerk 19. ledenvergadering
22. open universiteit 25. aanhangbriefje, etiket 26. opvoedkundige,
vormingswerker 27. bedkleed, dekdeken 28. afloop, slot 30. voormalige politieke partij 32. kever 35. plaats in Noord Frankrijk 36. alles bedekkend vrouwengewaad 37. land in Zuid-Amerika 38. ongeluk, storing, tegenslag, jammer 39. denkbeeldige gelukkige staat 40. vervoermiddel 42. traditionele Engelse drank 44. wereldkampioenschap 46.
oud schooltype 48. meest voorkomende jongensnaam bij ’t Zwijntje
50. Kerstbrood 53. personage, tekst in een toneelstuk 54. meisjesnaam 56. pistoolmitrailleur 57. god van de zon, muziekterm
Veel puzzelplezier,
Fred de Ruiter
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