Januari t/m maart 2021

P TA N K

1

2

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
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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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Redactioneel
Beste mensen,
Voor u ligt weer een nieuwe PTANK met interessante onderwerpen en leuke artikelen om te lezen. Deze uitgave kon worden gerealiseerd door extra
inspanningen van bestuursleden die niet alleen zoals gebruikelijk voor de
copy zorgen maar ook het boekje moesten samenstellen, laten drukken en
zorgen voor de verzending of bezorging ervan. Het ontbreken van een goede redacteur betekent veel extra werk voor het bestuur. Graag zouden wij
deze vacature dan ook snel vervuld willen zien.
Wij hebben de kwaliteit van de PTANK verbeterd door deze in kleur en op
beter papier te laten drukken. Dat is natuurlijk wat duurder maar het resultaat is stukken beter. Wij gaan proberen om een deel van deze extra kosten op te vangen door meer advertenties te gaan plaatsen.
Ik weet dat veel leden destijds hebben gekozen om de PTANK digitaal te
ontvangen omdat die kwaliteit beter was. Dat argument geldt dus niet meer.
Wanneer u het clubblad toch weer op papier wilt ontvangen is een berichtje
naar de ledenadministratie voldoende om dat te regelen. De keus is aan u.
Op dit moment krijgt iets meer dan de helft van de leden de PTANK op papier en voor de andere helft wordt een tiental met de post verzonden en de
rest gaat via email. Normaal gesproken wanneer de clubactiviteiten gewoon open zijn ligt de PTANK op tafel en wordt zo’n 50% door de leden al
mee naar huis genomen. Het aantal boekjes dat dan nog bezorgd moet
worden is daarmee gereduceerd tot 40 à 50 stuks. Dat is in een aantal wijken ingedeeld en is met een paar bezorgers prima te doen.
Met vriendelijke groeten,
Fred de Ruiter
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Van de vicevoorzitter
Een van de vicevoorzitter? Ik hoor u denken, hebben we
die dan? En waarom niet gewoon een bericht van de
voorzitter. Wel nu, onze voorzitter Edward Zeevat heeft
het enorm druk met zijn werk. Deze periode van het jaar
is de drukste periode voor hem en zijn bedrijf, en daarom erg belangrijk. Het bestuur geeft hem dan ook alle
ruimte hierin. Daarnaast is Edward ook druk met een
aanstaande verbouwing en daarna verhuizing naar een
andere woning. Zijn huidige woning is al verkocht en hij
zal samen met zijn gezin een tijdelijke woning moeten
vinden om de tijd te overbruggen tot de verbouwing van de nieuwe woning klaar is.
Ten tweede, een vicevoorzitter hebben we inderdaad niet, en achten we
als bestuur ook niet zo formeel nodig. De overige bestuursleden zijn gelukkig mans genoeg om de vereniging draaiende te houden. Of eigenlijk
andere vrijwilligers te faciliteren hierin natuurlijk.
“Gelukkig” is het deze periode op de vereniging wat rustiger qua bestuurswerk. We gaan al weer richting het buitenseizoen en we hopen ook
daadwerkelijk weer snel buiten te kunnen spelen. We hopen als bestuur
over een tijdje weer volledig bezet te zijn en alle aandacht te hebben voor
mooie dingen die we gaan organiseren, en plannen te maken voor nieuw
beleid op langere termijn.
Want we zitten wat dat betreft misschien niet in zo’n fijne situatie. Uiteraard helpt de COVID-19 pandemie hier helemaal niet bij. Onze inkomsten zijn gewoon niet goed en we moeten dus innoveren. Innoveren om
te overleven. Out-of-the-box denken, omdenken…
Volhouden is wat we vaak horen deze tijd. Ook binnen het bestuur merken we dat we er soms een beetje klaar mee zijn. Wat zo lastig is, is dat
we steeds meer met zaken te maken krijgen waar geen middenweg in te
vinden is, of althans zeer moeilijk. Moeten we de accommodatie nu wel
of niet open doen n.a.v. de laatste persconferentie van onze minister president. Discussies gaan soms over eigen verantwoordelijkheid die bij de
leden zelf ligt, en of bestuursleden wel of niet verantwoordelijkheid willen
en kunnen dragen. Lastig soms.
Gelukkig is er licht aan het einde van de tunnel en gaat het vaccineren
gestaag verder. Ik hoop dat we met zijn allen, en niet alleen binnen de
vereniging, snel beschermd zijn tegen dit vervelende virus.
Volgende keer gewoon weer een bericht van Edward zelf, met hopelijk
leuke berichten over zijn nieuwe woning, toernooien en andere leuke dingen voor de vereniging.
Ook namens Edward, even volhouden nog en blijf gezond,
Fabian Biesheuvel
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Van de bestuurstafel
In de vorige “van de bestuurstafel” eindigde ik met:
Uiteraard hoop ik op een 2021 waarin we weer
veelvuldig met elkaar, en tegen elkaar, de baan op
kunnen om te boulen, want wat mis ik dat zeg!
Helaas is de situatie nog niet waar we zo graag willen dat hij is. Er is licht aan het einde van de tunnel
maar we zijn er nog niet. “Hou vol” blijft het devies,
en “let een beetje op elkaar”, “juist nu nog even
voorzichtig zijn”. We krijgen regelmatig vragen over
wanneer we weer kunnen boulen, en wanneer de
accommodatie weer open kan. Volgens de regels van de overheid
mag dat allemaal helaas nog niet. Hoe moeilijk het wij als bestuur ook
vinden, zijn we toch van mening dat we ons aan de regels moeten
houden, en zullen dit ook altijd doen. Ook wij willen graag weer boulen en een drankje nuttigen op het terras. Ook wij houden nog even
vol, en spreken de wens uit dat jullie allemaal ook nog even volhouden.
Als we straks wel weer open mogen zullen we dat natuurlijk zo snel
mogelijk doen, en hier iedereen van op de hoogte brengen. Als eerste
zullen we deze informatie op de website plaatsen, maar uiteraard proberen we jullie ook zo snel mogelijk via de bekende manieren te bereiken. Maar als je internet hebt, bekijk dan af en toe eens de website.
Deze is ook prima te lezen op een mobiel apparaat zoals een telefoon
of een tablet.
Als we weer open mogen is dat overigens niet een kwestie van de
deuren open doen en daarmee klaar. Er zijn dan vrijwilligers nodig die
willen openen en sluiten, de kantinedienst willen doen, de schoonmaak willen doen. En wat te denken van onze voorraad artikelen voor
achter de bar en in de keuken. Deze zal eerst weer aangevuld moeten worden, en dit kost ook wat tijd. Zo zijn er vast nog
een aantal zaken die we tegen gaan komen als we
weer open mogen en gaan. We vertrouwen op
een ieders begrip en medewerking hierin. We
zullen dat samen weer moeten oppakken.
Als we open gaan hebben we plannen.
Plannen om in ieder geval snel een
mooi clubtoernooi te organiseren. In welke
vorm en op welk moment dat is volgt ook
zo snel mogelijk. We proberen alvast een
beetje rekening te houden met dat we in de
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zomer open zijn, omdat als we iets willen organiseren we nou eenmaal op tijd moeten beginnen met de voorbereidingen.
Qua bestuurstaken is er de afgelopen weken vooral gewerkt aan de
jaarcijfers van 2020 en de begroting voor 2021. Hierover informeert
de penningmeester u elders in deze PTank. Het mag geen verrassing
zijn dat dit niet een heel rooskleurig beeld is, en voor de toekomst een
onzeker beeld. Gelukkig staan we er financieel wel goed voor. Ook is
elders in deze PTank te lezen hoe we omgaan met ons meerjarenbeleid en de nieuwe plannen hierin. Belangrijke aandachtspunten hierin
zullen het ledenaantal/werving en andere bronnen van inkomsten zijn.
Zoals voor zovelen van ons geld dat we zoveel mogelijk thuis ons
werk moeten doen hebben wij als bestuur ook online vergaderd via
Microsoft Teams en hoewel dit wennen is, ging dit best prima.
Als bestuur zijn we blij om te zien dat de onderhoudsploeg gewoon
doorwerkt, uiteraard met in acht neming van de geldende regels. Zij
hebben de afgelopen tijd heel veel nodige aanpassingen gedaan aan
de accommodatie. Dank daar voor! Zij denken ook mee aan vernieuwingen omtrent onze bar en kantine. Ook hier worden plannen gemaakt in verschillende scenario’s die ook op een later moment met
jullie gedeeld zullen worden als deze wat concreter zijn. We zijn dan
wel gesloten, maar deze tijd wordt gebruikt om plannen te maken!
Via deze weg wil ik jullie alvast informeren dat we net zoals vorig jaar
de algemene vergadering in september willen plannen hopende dat
we deze weer in de accommodatie kunnen houden. Zodra de definitieve datum bekend is zal de uitnodiging verstuurd worden met de
agenda en andere stukken zoals jullie gewend zijn.
Toch wil ik deze “van de bestuurstafel” opnieuw eindigen met de
wens jullie allemaal weer snel te kunnen begroeten op de club in alle
gezondheid en met een lach op het gezicht.
Namen het bestuur, Fabian
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In Memoriam Dieneke Klopman
Vorig jaar zomer ontvingen wij het verdrietige bericht dat Dieneke op
69-jarige leeftijd heel plotseling was overleden.
Dieneke werd lid in 2014 en begon al snel achter de bar te helpen. Zij
was een zeer gewaardeerde vrijwilliger die haar uren maakte op m.n.
de dinsdagavonden, bij de clubtoernooien en natuurlijk op de avonden van de Bedrijvencompetitie.
Zij speelde graag in de Bedrijvencompetitie in het team van de Ruggestee.
Wij hebben Dieneke leren kennen als een goedlachse, vriendelijke
vrouw die met haar vrijwilligerswerk de vereniging altijd goed heeft
geholpen.
Wij zullen haar zeker missen.
Fred de Ruiter

In Memoriam Otto van Westerveld
Op 8 januari ontving ik een email van zijn zoon dat Otto ernstig ziek
was opgenomen in het hospice. Niet lang daarna is hij overleden.
Otto werd lid in 1996 en verhuisde in 2000 naar Arnhem en heeft toen
onze vereniging verlaten. Tijdens nationale competities of andere jeu
de boules-activiteiten kwamen we Otto dan wel weer tegen. In oktober 2018 kwam hij weer terug naar Apeldoorn en ging aan de Sluisoordlaan in de Componist wonen, werd meteen weer lid van onze
club en speelde m.n. op de middagen.
Ik heb Otto als een zeer vriendelijk en plezierig mens leren kennen en
ik denk dat wij hem allemaal zullen missen. Otto is 85 jaar geworden.
Fred de Ruiter
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In Memoriam Simon Dam
Simon was een van onze oudste leden. Hij werd lid in 1986 bij de
club Zevenhuizen welke later met het Zwijntje fuseerde. Hij bedankte
toen zijn gezondheid het spelen niet meer toeliet in 2018. De laatste
jaren werd hij steevast door zijn vrouw met de auto gebracht en weer
opgehaald en zo kon hij nog genieten van het boulen op de middagen.
Op 1 januari 2021 is hij op 93-jarige leeftijd overleden.
Simon was een rustige, aimabele man met een goed gevoel voor humor. De ouderen onder ons zullen hem zo gekend hebben en zullen
hem zeker missen.
Fred de Ruiter

Ledenmutaties - Overleden
Otto van Westerveld

Ledenmutaties - Einde lidmaatschap
Emile Zwiers
Betsie Zwiers-Wijnhout
Adri Haze

Arie Venema
Jan Toet
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Bedrijven- en Stratencompetitie
In ons vorige bericht in de PTANK van december gingen wij er nog
van uit dat we in het eerste kwartaal op de één of andere manier een
vervolg zouden kunnen geven aan de competitie van 2019-2020. Helaas kan hier door de nog steeds geldende lockdown geen sprake van
zijn. Inmiddels is ook het volledige winterseizoen 2020-2021 voorbijgegaan zonder dat er ook maar één partij is gespeeld. Hopelijk kunnen we in het najaar gaan starten met de competitie voor het seizoen
2021-2022 en of dat weer als vanouds zal zijn of dat er dan toch nog
COVID-19-maatregelen actief zullen zijn is voorlopig maar afwachten.
Omdat het ook niet zeker is hoeveel teams in dat nieuwe seizoen
gaan starten - 1 team komt zeker niet terug - en of samenstellingen
van de teams ongewijzigd zijn gebleven is besloten om het seizoen
2019-2020 niet meer uit te spelen.
In oktober willen wij met een schone lei gaan starten met de Bedrijven
- en Stratencompetitie voor het seizoen 2021-2022. De deelname aan
dat nieuwe seizoen zal gratis zijn voor alle teams; dus voor zowel de
oude teams als nieuwe teams. Misschien dat we dan ook meerdere
teams kunnen interesseren om mee te doen.
De komende tijd zullen we moeten afwachten wat het COVID-19-virus
voor ons in petto heeft en welke mogelijkheden wij wel of niet gaan
krijgen. Zodra wij meer kunnen berichten over deze competitie zullen
wij dat doen.
Met vriendelijke groeten,
Fred de Ruiter

Gerry en Gerard van Vleu
de Boules in Vleuten:
'Jeu de boules is de leukste
sport die er bestaat'
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Vacature redacteur PTANK
Wij zijn al een tijd op zoek naar een redacteur
voor ons clubblad PTANK.
Wij zouden graag zien dat ons clubblad 4 tot 6
maal per jaar op vaste momenten uitkomt en
dat voor een deel digitaal en een voor deel in
printvorm wordt verspreid. Het redactiewerk
kost je enkele uren per uitgave, voornamelijk
digitaal waardoor het flexibel is in te plannen.
Je raakt nauw betrokken bij de vereniging en
het is ook erg leuk om te doen.
Je taken zijn:

Verzamelen van copy voor de vaste rubrieken

Verzamelen van copy van de bestuursleden en de commissies

Proberen om leden te enthousiasmeren bijdrages te schrijven

Copy controleren op inhoud en spelling

Samenstellen van het boekje

Contact onderhouden met de drukker

De boekjes verzend- en bezorgklaar maken
Voor het samenstellen van het boekje wordt
op dit moment een bepaald digitaal pakket
gebruikt, maar daarvoor bestaan meerdere
mogelijkheden. Daar kunnen we in overleg
een keuze in maken die bij jou past. Ook zal
er als dat nodig is hulp worden geboden.
Wanneer je geïnteresseerd bent om dit belangrijke cluborgaan weer een impuls te geven neem dan even contact op met één van
bestuursleden.
Het bestuur
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ECS Games 2022
In 2019 is onze vereniging gevraagd om haar medewerking te verlenen aan de European Company Sport Games die juni 2021 in Arnhem
georganiseerd zouden worden. In de zomer van 2020 is, i.v.m. COVID
-19, dit evenement uitgesteld tot 2022 en nu is het nog maar de vraag
of het dan wel door kan gaan. In 2019 heb ik u daar al het e.e.a. over
geschreven.
De ECS Games is een Europees breedtesportevenement waarin gedurende vier dagen werknemers van bedrijven de sportieve strijd met
elkaar aangaan. De eerste editie van de ECS Games vonden plaats in
Eindhoven dankzij initiator Philips. Sport was voor Philips destijds een
belangrijk middel om werknemers die uit heel Nederland kwamen te
verbinden. Het evenement is sindsdien elke twee jaar georganiseerd
en uitgegroeid tot een evenement met gemiddeld 6.000 werknemers
uit meer dan 20 landen, 24 verschillende sporten én met een Olympisch getinte openings- en sluitingsceremonie. Op het programma
staan zowel team- als individuele sporten, verdeeld over verschillende niveaus en leeftijdscategorieën. Iedereen kan dus meedoen!
De hoofdlocatie van ECS Games 2022 is sportcentrum Papendal in
Arnhem waar veel van de sporten zullen plaatsvinden. Het evenement
kent twee gaststeden t.w. Ede en Apeldoorn. De organisatie is in handen van Team TOC, een ervaren organisatiebureau dat alleen hele
grote sport-evenementen organiseert. Voor de ESC Games zoekt
Team TOC de samenwerking met lokale verenigingen en/of nationale
sportbonden. Zij hebben onze vereniging benaderd om het petanque
op onze locatie aan de Schoonbroeksweg te gaan verzorgen.
Voor het petanque worden veel deelnemers verwacht. Op de laatste
ECS Games 10 2019 in Salzburg waren 141 doubletten en 83 tripletten aanwezig Op de eerste wedstrijddag wordt een doublettentoernooi gespeeld, op de 2e wedstrijddag komen de tripletten in actie en
op de 3e dag worden de finales gespeeld.
De organisatie zal door onze vereniging in samenwerking met
Team TOC worden uitgevoerd. De organisatiekosten komen voor rekening van het centrale organisatiecomité; we zullen vooraf wel een
kostenbegroting moeten indienen.

14

Onderstaand de 24 sporten waaruit de deelnemers in de editie van
2022 kunnen kiezen.

Na het ontbijt in de diverse hotels worden de spelers met bussen naar
de centrale plek op Papendal gebracht van waaruit ze naar de diverse
15

sportlocaties zullen worden vervoerd. Aan het eind van de dag gaan
ze met de bussen weer terug naar Papendal voor een gezamenlijk
diner en het avondprogramma. De deelnemers krijgen van de organisatie geen lunch-pakketten mee dus daar kan de catering van onze
kantine een mooie rol gaan vervullen.
2022 lijkt nog ver weg, er moet nog veel uitgezocht, besproken en geregeld worden, het zal voor onze vereniging ook een hele kluif worden
en knelpunten zullen moeten worden opgelost. Toch ziet het bestuur
van onze vereniging hele goede mogelijkheden om dit evenement
voor ons tot een groot succes te maken. Wij hebben dan ook bij
Team TOC aangegeven dat wij dit graag samen met hen willen organiseren.
Een evenement van drie dagen achtereen is een behoorlijke belasting
voor onze vrijwilligers en ik doe nu alvast een beroep op u. We zullen
heel veel vrijwilligers nodig hebben, maar wanneer we dit evenement
in dagdelen gaan splitsen en veel mensen één of meerdere dagdelen
komen helpen dan kunnen we de belasting per persoon beperkt houden. Dit is een grote kans voor onze vereniging en die mogen we niet
missen. Ik hoop op uw veler medewerking.
Met vriendelijk groeten,
Fred de Ruiter

www.ecsgarnhem2022.com
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Lid van Verdienste
In de Nieuwjaarsvideo van onze voorzitter heeft u al kunnen horen dat
per 1 januari 2021 Ferdinand Wiese is benoemd tot Lid van Verdienste Brons.
Ferdinand heeft binnen onze club
een lange staat van dienst en
heeft deze eretitel dan ook meer
dan verdiend. In 2003 is hij begonnen in de Wedstrijdcommissie en in 2006 werd hij
redacteur van ons clubblad
PTANK en dat heeft hij meer dan
10 jaren gedaan. Ook de website
viel onder zijn aandachtsgebied.
In 2009 heeft hij bij de grote verbouwing zijn steentje bijgedragen en vanaf die tijd is hij ook
regelmatig als barman achter de
bar te vinden. Verder heeft hij
zich de laatste jaren ingezet om
de kantine-commissie weer wat
gestalte te geven en deed hij verwoede pogingen om de barroosters
goed gevuld te krijgen. Hij is als lid van kascommissie actief geweest.
Vanaf 2017 zit Ferdinand in het bestuur en heeft lange tijd de rol van
secretaris op zich genomen en dat hield in dat ook het secretariële
deel van de ledenadministratie gedaan moest worden. Afgelopen najaar heeft hij taken van de secretaris kunnen overdragen en kan hij
zich in ’t vervolg weer gaan bezighouden met wedstrijdzaken waar
zijn hart meer ligt.
Normaal gesproken zou Ferdinand gehuldigd zijn tijdens de Nieuwjaars-receptie maar dat kon om bekende redenen niet doorgaan. Zodra dat weer mogelijk is zal op één van de eerste activiteiten waarbij
veel leden aanwezig zijn deze huldiging alsnog plaats vinden.
Met vriendelijke groeten,
Fred de Ruiter
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De doorgeef-boule
Een rubriek om elkaar beter te leren kennen

Simon Meijer
Mijn naam is Simon Meijer, geboren in Den Helder. Getogen in Apeldoorn in de wijk Westenenk. Een wijk met het Westenenkerpark en de
Rietendakschool.
Na de Ambachtschool (de vroegere LTS) gestart met werken op mij
15de (1961) bij Van Gelder papier op de technische afd. als leerling
onderhoudsmonteur. Na de dienstplicht een stap gezet naar psychiatrie bij de St Joseph Stichting nu de GGZ aan de Deventerstraat hier
in Apeldoorn. Met het behalen van het diploma MBO arbeidstherapie
tot 1974 werkzaam geweest op de arbeidstherapie bij St Joseph.
Daarna een nieuwe uitdaging
gezocht bij het revalidatiecentrum voor blinden en slechtzienden Het Loo Erf ook in
Apeldoorn. In die periode tot
1986 de HBO opleiding
“maatschappelijk werk“ gedaan en werkzaam geweest
als internbegeleider/
maatschappelijk werker bij het
revalidatiecentrum.
Vanaf 1986 tot mijn pensionering in 2011 ben ik in het beroepsonderwijs terecht gekomen. Als consulent in het leerlingwezen, het systeem werken en leren, bezocht ik de
leerbedrijven en gaf adviezen
aan de praktijkopleider. Mijn
specialiteit was de Orthopedietechniek.
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Ongeveer 12 jaar geleden kwam ik Femmie tegen en ik heb haar
nooit meer losgelaten. We hebben samen een heerlijke tijd en hebben
bijvoorbeeld samen de Moto Guzzi fabriek in Italië bezocht. Iets wat je
als Guzzi rijder min of meer verplicht bent om te doen. Door Femmie
heb ik de de wintersport ontdekt en het skiën opgepakt met redelijk
succes. Heerlijk samen aan het reizen, kinderen in Amerika en familie
in Spanje bezoeken.
Op één van de vakanties bij de familie zijn we verliefd geworden op
het boulen. Een sport die daar ook veel wordt gespeeld en de Spanjaarden vinden dat ze regelmatig beter zijn dan de Fransen. Een
week of vier regelmatig onder leiding van Spanjaard de eerste lessen
gehad in het boulen.
Thuis zijn we lid geworden van t Zwijntje nu een jaar of vier geleden.
Gestart met het idee lekker spelen, je kunt komen wanneer je wil, verplichtingen die hebben we al genoeg gehad. Vier jaar later toch weer
in een bestuur ten behoeve van het onderhoud.
Ja, helemaal niets doen kan ook niet, een vereniging heeft vrijwilligers
nodig om de boel draaiende te houden.
Ik wil de doorgeef-boule graag aan Greetje Olde Hanhof doorgeven.
Groetjes, Simon
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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Penningen
In de vorige PTANK heb ik u geschreven dat ik mijzelf in een soort van quarantaine heb geplaatst uit
angst voor besmetting en die situatie geldt nog
steeds. Ik zit met smart te wachten op vaccinatie
maar ik ben bang dat dit nog wel even gaat duren.
Tot dat moment houd ik vol en kom ik zo min mogelijk onder de mensen. Ik hoop van harte dat wij de
pandemie de komende maanden onder controle
gaan krijgen en dat we er deze zomer toch weer op
uit kunnen. In die hoop ben ik al begonnen met het
voorbereiden, vakantievoorpret is ook leuk, van een
grote trektocht met de caravan door Noord Scandinavië waarbij we de
Noordkaap en de Lofoten zullen gaan bezoeken. Laten we hopen dat
dit deze zomer kan en anders gaat het plan voor een volgend jaar in
de kast.
De jaarrekening 2020 is klaar en zoals verwacht laat dat geen mooie
resultaten zien. Alle verwachtingen, prognoses, begrotingen en andere bespiegelingen voor het jaar 2020 werden medio maart ineens
doorbroken door het COVID-19 virus dat ons land tot de zomer heeft
dwarsgezeten. Vanaf begin juli leek heel even het normale leven weer
op gang te komen maar eind september volgde door een tweede coronagolf een volledige lockdown waarvan het einde op dit moment
nog niet in zicht is.
Deze financiële rapportage over 2020 wijkt door de COVID-19 maatregelen enorm af van alle voorgaande jaarrekeningen. Alle verliezen
die in deze rapportage worden beschreven hebben eigenlijk maar één
oorzaak en dat is COVID-19. Heel gelukkig hebben wij, dankzij de
expertise van Edward Zeevat, in december 2019 onze liquiditeitspositie, door het omzetten van onze hypotheken en leningen, dermate
versterkt dat wij in 2020 nooit in de financiële problemen zijn gekomen.
Ook de begroting voor 2021 laat een heel ander beeld zien dan gebruikelijk.
Normaal gesproken probeer je bij een begroting veel zekerheden in te
bouwen en de onzekerheden zo klein mogelijk te houden. Met een
goed gedetailleerde onderbouwing van de cijfers komt er dan meestal
een redelijk betrouwbare begroting uit. Bij het maken van deze begro20

ting had ik echter te maken met grote onzekerheden waardoor de
kwaliteit van de prognoses onder druk komt te staan. Dit heeft natuurlijk te maken met de COVID-19 crisis maar ook met de ontwikkeling
van ons ledenbestand.
Het uiteindelijke exploitatieresultaat voor 2021 zal weer niet goed zijn
en omdat we voorlopig ook geen zekerheid hebben dat dit de komende jaren gaat verbeteren zullen we zuinig aan moeten doen. We zullen eerst onze financiële huishouding weer op orde moeten brengen
voordat we (grote) investeringen gaan doen die niet echt noodzakelijk
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.
Met vriendelijke groeten, Fred de Ruiter
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Uitslag puzzel december
In de vorige PTANK heb ik geschreven dat het aantal inzendingen niet zo
hoog was en dat bleek deze keer niet veel beter. Toch vind ik dat een kruiswoordpuzzel een gezellige toevoeging is aan een clubblad en ga ik er nog
even mee door. Ik hoop wel dat ik nu wat meer inzendingen mag ontvangen.
De oplossing van de puzzel van december
was het woord ”Regentesselaan”.
Uit de goede inzendingen heb ik 3 prijswinnaars geloot en dat zijn:
-

Peter Pannekoek
Joke van Veluwen
Ron Huiskamp

Van harte gefeliciteerd met jullie prijs!
Zodra we elkaar weer op de club mogen ontmoeten zullen de prijswinnaars
hun prijs ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
Fred de Ruiter
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Kantinecommissie
Vorig jaar juni is de commissie voor het laatst bij elkaar geweest om
de kantinezaken te bespreken i.v.m. het weer open mogen gaan van
de kantine in juli. Na een korte openingsperiode en enkele maanden
verder zijn we nu al vijf maanden dicht met alle gevolgen van dien. In
de wintermaanden hebben we normaliter de grootste omzetten en die
moeten we nu missen. Afgezien van wat werk achter de schermen
was er voor de commissie ook weinig te doen en die is dan ook nog
niet weer in vergadering bijeen geweest.
Inmiddels zijn er wel personele wijzigingen; Ferdinand Wiese heeft de
kantinecommissie verlaten i.v.m. ander bestuurswerk en Yvon Strooker komt de commissie versterken.
In december/januari hebben we de voorraden in de vriezer helaas
moeten weggooien omdat deze de houdbaarheidsdatum te ver waren
genaderd of al waren overschreden en het niet in de lijn der verwachting lag dat deze binnen enkele maanden verkocht zouden kunnen
worden. Een derving van enkele honderden euro’s. Deze voorraden
zullen pas weer worden aangelegd wanneer er meer zekerheid is over
langdurige openstelling van de kantine.
Met vriendelijke groeten,
Fred de Ruiter
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Kruiswoordpuzzel
Ik heb geprobeerd om weer een leuke puzzel voor u samen te stellen.
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

10

19
23
27

30

31

28
32

34
37

42

43

47

14

22

26

36

48

52

9

18

33
35

8

13

16

24

7

53

38

39

44

45

49

50

54

55

58

56

40
46

51
57

59

60

61

40

41

16

8

29

43

Vul de 15 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
één of meerdere mooie 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. dozijn, telwoord 6. Franse aperitief 12. pleisterplaats in de woestijn
13. Aziatisch land 15. jeu de boulesplek in Apeldoorn 18. petanqueterm
20. afbetaling, holle plooi 21. Europeaan 23. maatschappelijk onaangepast persoon 24. eerbied bewijzen 26. deel van een vaartuig, wigvormig hout
28. blijvende ruzie 29. spelleiding, toneelleiding 31. zangvogel 33.
moeder (Fries) 34. internationaal wegtransport 36. Terschellings festival 38. dier op een boerderij 41. gedaantevorm van een insect 43.
Spaanse tennisser
45. munteenheid 47. meisjesnaam 49. deel van een dak 51. gegiste honingdrank 52. flauwekul, geleuter 55. toeristische plek aan Amersfoorstseweg 58. treinstation (Fr) 59. rivier in Zwitserland 60. tempel
(Fr) 61. krachtig, mannelijk
Vertikaal
2. lagetonenluidspreker 3. paling 4. as soon as possible (afk) 5. Bijbelse vrouwennaam 7. Arabische jongensnaam 8. Caribisch eiland 9.
dicht, gesloten 10. land in het Midden Oosten 11. gebergte in Frankrijk
14. zoetwaterroofvis 16. deel van een hoofd 17. badplaats in Frankrijk
18. geelbloeiende heester 19. oost (D) 22. eerwaarde heer (afk)
25. Apeldoornse slotenfabriek 26. voornaam bestuurslid 27. hoeveelheid, cijfercombinatie 28. glas (Fr) 30. nomadentent, gereformeerd
(afk)
32. meisjesnaam 35. reptiel 36. plaats in Frankrijk 37. hellebaard,
speer 38. opa (Fries) 39. achterlaten, lozen 40. grap, ondeugende
streek
42. Nederlandse voetbalclub 44. muzieknoot 46. mannelijk zoogdier
48. kunstmatige woonheuvel 50. internetgesprek 53. jongensnaam,
oom uit Amerika 54. troefkaart 56. arbeidsovereenkomst 57. Scandinavische munt
Veel puzzelplezier,
Fred de Ruiter
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Meerjarenbeleidsplan
Het is altijd goed om je eens in de zoveel tijd te bezinnen over de toekomst en of dat nu privé, bedrijfsmatig of t.b.v. een vereniging is
maakt niet zo veel uit. Wel belangrijk is dat je hiervoor echt de tijd
neemt en probeert om heel eerlijk vooruit te zien. Vaak is het dan ook
verstandig om letterlijk afstand te nemen en op een locatie elders aan
de slag te gaan. Destijds gebeurde dat veel in het bedrijfsleven en die
zgn. “heisessies” waren erg populair.
Ook met besturen van het
Zwijntje heb ik dat meegemaakt al was de reden toen
meestal het ontbreken van
goede vergaderruimte in
onze eigen accommodatie.
Toch waren de vergadermomenten in StayOkay en
Kasteel Parc Spelderholt
bijzonder nuttig en daar zijn
de eerste meerjarenplannen
gesmeed. In 2015 is daar
een vervolg aan gegeven
met het Meerjarenbeleidsplan 2015-2020, een ambitieus plan dat o.m. stelde dat de jaarplannen, ter bespreking van de voortgang, iedere bestuursvergadering op
de agenda zouden staan. Door de hoge werkdruk en de jarenlange
onderbezetting van het bestuur is van dit mooie voornemen helaas
weinig terecht gekomen.
Het opstellen van een meerjarenbeleidsplan gebeurt meestal in een
aantal stappen. In 2015 zijn wij begonnen met een aantal brainstormsessies met bestuursleden waarin toekomstgericht eisen en wensen
zijn benoemd en uiteindelijk zijn vastgelegd in een conceptplan. Dat
plan is later met de leden besproken en daarna is het definitieve
meerjarenbeleidsplan vastgesteld. Ook het nieuwe plan voor 20212025 zullen we in deze fasen gaan ontwikkelen al zullen de brainstormsessies achterwege blijven en kunnen we volstaan met het bijwerken en aanvullen van het plan uit 2015. Zodra COVID-19 dat weer
toelaat zullen wij een avond met de leden beleggen om ons Meerjaren-beleidsplan 2021-2025 te bespreken.
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We zullen de structuur uit het plan uit 2015 weer aanhouden en dat
plan is als volgt opgebouwd. Het start met de missie en visie van de
vereniging en dat is een geactualiseerde weergave van de doelstelling van de vereniging zoals die in de statuten staat. Vervolgens wordt
het toekomstperspectief bij het huidige beleid beschreven, worden de
aandachtsgebieden voor de komende jaren bepaald en dat alles resulteert in de doelen en acties die vaak al in detial worden uitgewerkt.
Wij zijn er op dit moment mee bezig en zodra we daar weer de mogelijkheden toe krijgen zullen we dit met u gaan bespreken.
Met vriendelijke groeten,
Fred de Ruiter
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Verjaardagen
MAART
1
Ben Stekkinger
3
Jan Boerkamp
5
Ineke Dil
6
Karel Los
6
Henk Stegeman
7
Christian Saurel
7
Niels Saurel
10 Jan Nikerk

10
11
12
17
18
31

APRIL
5 Nellie Hobelman
6 Leidy van Beek
6 Willy Simons
10 Ien Knapen-Wessels
11 Henk Heuting
13 Roy Derks
14 Marga Putman
16 Hennie Wrekenhorst

17
19
20
21
21
23
29
29

MEI
2 Willemien WerkmanSchoolderman
7 Ap van Heerde
8 Antoon van het Erve
19 Joop Pieren
21 Wim Boluijt
21 Gerrie Marchal
25 Dirk Breedijk

27 Andrea Schaufeli
29 Jan-Maarten Teunissen
30 Dick de Deugd
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Paul Wagenaar
Rick Brietenstein
Ron Huiskamp
Bert Jan Rietveld
Femmie Koopmans
Arie de Weerd

Corrie van den Brink-Wijngaards
Cor Oostenenk
Gerben Draisma
Ineke Krijt-Rijken
Heimen Top
Jeroen Brinks
Wil van der Hoeff
Fred de Ruiter

Wedstrijdkalender 2021 (voorlopig!)
Datum
di 27-04-21
do 29-04-21
do 06-05-21
do 13-05-21
do 17-06-21
Zo 18-07-21
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
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
10:00
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
Koningsdag
Clubkampioenschap Triple en dag 1
Clubkampioenschap Triple en dag 2
Hemelvaartsdag
Clubkampioenschap Double en dag 1
Campingtoernooi
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

Op donderdagavonden zonder clubkampioenschap zal gedurende het buitenseizoen een zomercyclus worden georganiseerd als dit is toegestaan onder de
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Wedstrijdzaken
Wedstrijdcommissie
Afgelopen jaren hebben we een minimale bezetting van de wedstrijdcommissie gehad. Het gevolg daarvan is dat de organisatie van de
activiteiten niet altijd de aandacht heeft gekregen die nodig is. Activiteiten zijn naast de reguliere openstelling voor clubleden belangrijk
voor de club, want dat zijn de momenten dat er extra inkomsten voor
de vereniging gerealiseerd kunnen worden. Zonder deze inkomsten
kunnen wij onze accommodatie niet bekostigen. Wij hebben dus een
actieve wedstrijdcommissie nodig die (nieuwe) activiteiten wil ontplooien. Als u uw steentje hieraan wilt bijdragen neem dan eens contact met mij op. Misschien gaan wij dan samen bouwen aan een actieve vereniging.
Oliebollentoernooi
Het lekkerste toernooi van het jaar
hebben we moeten overslaan, maar
dat gaan we inhalen! Het bestuur
heeft het plan opgevat, zodra de omstandigheden dat toelaten het Oliebollentoernooi opnieuw te organiseren
als start van het jaar.
Wedstrijdkalender - Clubkampioenschappen
Voorlopig houden we vast aan de wedstrijdkalender, maar gezien alle
onduidelijkheden rondom de Covid-19 zal er, zodra er meer duidelijk
is, een update van deze kalender komen. Het streven is om dit jaar in
ieder geval de clubkampioenschappen doorgang te laten vinden
Campingtoernooi
Het Campingtoernooi staat dit jaar gepland op.... Of we dan al weer
activiteiten mogen ontplooien is op dit moment nog onduidelijk, maar
mocht dat wel het geval zijn dan moet er nu gestart worden met de
voorbereidende werkzaamheden. En dat is precies wat we zullen
gaan doen. In het verleden zijn er leden geweest die zich hebben uitgesproken over de opzet van dit toernooi met deze leden zal contact
gezocht worden om te kijken hoe we deze activiteit nieuw leven in
kunnen blazen.
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Routekaart NJBB Internationale ontmoetingen
De NJBB heeft in een 'routekaart' uitgeschreven hoe zij het komende
seizoen omgaat met de kwalificatiemomenten voor de internationale
ontmoetingen waar teams en spelers zich voor kunnen plaatsen. Deze routerkaart is te vinden op de website nlpetanque.nl.
Kwalificatiemoment

Kwalificatie voor

Afronding NPC seizoen
2020/2021
Kwalificatietoernooien
4.
Road to 2022

EK Veteranen, 19-21 sept. 2021, Albertville
EK Mannen, 23-26 sept. 2021, Albertville
EuroCup, 2 t/m 5 dec. 2021, Saint
Yrieix
EK Tête-à-tête-Doubletten-Mix, 13 t/m
17 juli 2022, ’s-Hertogenbosch

5. Masters 2021

WK Mannen 2022, Cotonou. Datum

1. NK Veteranen
2. Afronding Masters 2020
3.

Op de website staat een uitgebreide toelichting op deze kwalificatiemomenten en ook wat er zal gebeuren mochten deze geplande momenten geen doorgang vinden.
Bij punt 3 is ondertussen duidelijk geworden dat deze afronding voor
de Topdivisie zal plaatsvinden in het weekend van 3 en 4 juli ‘21.
Nationale kampioenschappen NJBB
Uiterste
Kampioenschap
inschrijfdatum
NK Double en
11 april
NK Belo en (Double en) 09 mei
NK Veteranen (Triple en) 09 mei
NK Triple en
06 juni
NK Mix (Double en)
04 juli
NK Tête-à-tête
08 augustus
NK Precisieschieten
12 december

Datum
17 & 18 apr. ‘21
15 & 16 mei ‘21
15 & 16 mei ‘21
12 & 13 juni ‘21
10 & 11 juli ‘21
14 & 15 aug. ‘21
18 dec. ‘21

Loca e
Oisterwijk
Ammerzoden
Ammerzoden
Ede
Zwaag
Loosdrecht
Haarlem

Opgave voor deze NK’s bij Ferdinand Wiese, bij voorkeur via het
email adres: wedstrijdzaken@zwijntje.nl
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Zomercyclus 2020
Afgelopen zomer zijn er op de donderdagavond nog 14 Zomercyclus
toernooien gespeeld. We begonnen begin juli met een deelname 6
teams, maar de toernooien in september werden door 14-16 teams
bezocht. In totaal hebben 50 verschillende personen deelgenomen
aan de Zomercyclus. De winnaar van iedere avond werd beloond met
16 punten, de nummer 2 met 15 punten enz. De einduitslag is de afgelopen bepaald op basis van de 7 beste uitslagen.
Omdat de toernooien werden gehouden in een lastig te voorspellen
tijd werd er dit jaar geen inleggeld gevraagd, maar waren er dus ook
geen dagprijzen. Desondanks werd iedere avond flink strijd geleverd
en ben ik in ieder geval blij dat deze clubactiviteit doorgaan heeft kunnen vinden.
Gerrit heeft de meeste avonden de tijd gevonden om naar de vereniging te komen. Anette heeft in 2020 het beste gepresteerd, proficiat!
Ferdinand Wiese

Ranglijst zomercylus 2020
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Naam
Ane e Boluijt
Vince Exalto
Ferdinand Wiese
Peter Hietbrink
Jeroen Brinks
Henk Docter
Dennis van Kooten
Gerrit Wesselink
Gesina Boluijt
Chantal Kamphuis
Hans Tijssen
Gerben Draisma
Gerard van Schooten
Henk Heu ng
Marwin van Diermen
Anneke Biesheuvel
Lambert Ruijsch
Fabian Biesheuvel
Jeanet Hartgers
Arnold van de Pol

Beste 7
112
109
103
102
101
96
93
90
90
87
86
84
82
82
81
79
74
71
68
66
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Totaal
164
146
137
131
126
144
93
137
119
103
86
112
95
82
81
97
74
71
68
75

Aantal
11
10
10
10
10
12
7
13
11
10
7
11
9
6
6
10
7
6
6
9

Gem.
14.9
14.6
13.7
13.1
12.6
12
13.3
10.5
10.8
10.3
12.3
10.2
10.6
13.7
13.5
9.7
10.6
11.8
11.3
8.3

Wifi & Telefoon
De KPN is bezig de ‘gewone’ telefoonlijnen op te heffen en daarom
hebben wij nu bij de vereniging een nieuwe aansluiting waarop alleen
internet aanwezig is. Via deze internet lijn maken twee nieuwe DECT
toestellen verbinding met de telefooncentrale van KPN EEN in de
cloud. Het bestaande nummer is daarbij overgezet dus als iemand de
accommodatie wil bereiken dan kan dat op
het bekende nummer wat voorin deze
Ptank staat vermeld.
Ook het alarm is daarvoor aangepast en
meldingen gaan nu via internet naar de
Meldkamer van Securitas.
Het nieuwe internetmodem biedt ons de
mogelijkheid om het netwerk van de gasten te scheiden van de vaste apparatuur. De vaste apparatuur zit op
het verborgen Wifi SSID. Voor de gasten is er nu een Wifi netwerk
met de volgende eigenschappen:
Wifi SSID/naam: Zwijntje-Gasten
Wachtwoord: Hangt op het prikbord 
Heeft u nog vragen over deze wijziging laat mij dat dan even weten.
Ferdinand
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Onderhoud en schoonmaak
De ventilatoren in de twee hallen en de kantine, zoals aangegeven in
vorige PTANK, zijn inmiddels geplaatst. Met een variabele schakeling
kunnen ze op elk gewenst toerental worden gezet, afhankelijk van het
aantal personen die in de hal of kantine aanwezig zijn.
De totale capaciteit is rond de 100 personen. Dit is volgens de NOC
norm. Deze NOC norm hebben we ontdekt naar aanleiding van een
tip van Dick Werkman.
Met een kleine groep vrijwilligers (Anton, Frans en Frans, Martin en
Gert) zijn we naast de normale onderhoudswerkzaamheden gestart
met de renovatie van de bar. Natuurlijk wordt er gewerkt op een gepaste afstand.
Een goed idee om de kantine een andere uitstraling te geven daarnaast ook deze nog wat gezelliger te maken kwam binnen de vereniging niet van de grond, was mijn idee. In overleg met het bestuur heb
ik het bedrijf KW wonen uitgenodigd om een totaalplan te maken
waarin opgenomen, welke kleuren zouden we kunnen gaan gebruiken, het verfraaien van het plafond en een advies hoe we de bar een
andere uitstraling kunnen gaan geven. Bij de nieuwe kleuren keuze
wordt uitgegaan van de bestaande gordijnen en kleedjes.
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Vrijdag 12 februari heb ik samen met Jannie, Willemien en
Fred een prettig gesprek gehad met twee dames KW wonen. Zij zien het als een uitdaging om voor een kantine, iets
wat ze niet dagelijks tegenkomen, een plan te maken in 3D.
We wachten met gezonde
spanning op het eerste resultaat.
Als we een paar stappen verder zijn willen we iedereen
graag informeren over het uitgewerkte 3D plan.
Nu na de vorst en sneeuw
gaan we buiten ook weer aan
de slag en zijn we buiten gestart met het snoeien van de
lindebomen op het terrein.
De beamer is in middels terug
geplaatst aan het plafond en
ingeregeld.
De schoonmaak werkzaamheden zijn door de sluiting van
de vereniging en daarnaast
het hak en breekwerk in de
bar, even gestopt.
Groet Simon Meijer en de
maandaggroep.
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