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Van de voorzitter
Als jullie dit boekje ontvangen zit het jaar 2021 er alweer
bijna op. Ook dit jaar heeft de Corona flink wat roet in
het eten gegooid, Onze sportevenementen hebben hier
goed onder te lijden gehad. Tot opheden zijn we daar nog steeds
niet vanaf maar laten we hopen dat ze in het nieuwe jaar onder
controle krijgen en wij weer onze sport kunnen bedrijven. De eerste
competitiewedstrijden en toernooitjes zijn alweer gespeeld.
Inmiddels is het 19 december en zijn we vanaf vandaag weer in
lockdown en dus kan ik mijn positieve voorwoord wel weer in de
vuilnisbak gooien. Dit wat uitsluitend het spelletje betreft want ook
het afgelopen jaar is de uitstraling, wat betreft ons clubje in positieve
zin verbeterd en vooruit gegaan.
Een van de positieve dingen van 2021 was de
nieuwe sponsor PARO.
Die voor de nieuwe kleding heeft gezorgd.
Nogmaals willen wij Jo Picavet danken voor zijn
bijdrage hierin.
Dan ben ik van mening dat alle vrijwilligers die
hun steentje hebben bijgedragen, ik zou dan
ook vanaf de daken willen schreeuwen

VRIJWILLEGERS BEDANKT VOOR JULLIE INZET
Wij hopen ook in het nieuwe jaar weer op jullie te kunnen rekenen.

Tijdens de NPC die bij ons werd gespeelt, kreeg ik de complimenten
van een lid van een andere vereniging, dat onze banen en daar
omheen er zo keurig bij lagen en dat we trots op onze locatie
konden zijn. Deze pluim komt te goede van alle medewerkers die
hiervoor verantwoordelijk zijn en zo te zien zijn we nog niet klaar.
Zo hebben we inmiddels een mooi hok ter beschikking waarin we
kunnen bakken en braden. In overleg met Johanna en het bestuur
heeft Cees Groot (met of zonder
hulp van andere medewerkers???)
dit verwezenlijkt. Zo ook heeft
Cees een beugel, met daarin
drie boules gemaakt, bedoeld om
op het tireren te oefenen. Deze
oefening zal onze speelkwaliteit
bevorderen. Dus maak hier
ook gebruik van. Ook heeft de
werkploeg de binnenbanen van
rubberen banden voorzien. Al met
al om weer prachtige resultaten.
Nogmaals dank aan een ieder
die hieraan meewerkt hebben.

Inmiddels heb ik begrepen dat het hok al is ingezegend. De eerste
oliebollen zijn er al in gebakken. Dit was een voorproefje met het oog
op het kersttoernooi. Maar helaas kan ook deze activiteit doorgang
vinden.

Toernooikalender
Vanwege de lockdown zul je in dit blad ook geen wedstrijdkalender
vinden maar zodra alles weer “normaal” is krijgen jullie bericht en
kunnen jullie de wedstijdkalender op onze website terug vinden.

Penningmeester
Eerder deze maand hebben jullie allemaal een mailtje ontvangen met
de mededeling dat Gerard Claassen vanwege zijn gezondheid en
hoge leeftijd niet meer in staat is zijn functie van penningmeester te
vervullen. Tot mijn grote spijt moet ik zeggen dat daarop geen enkele
reactie binnen gekomen is. Dit zal tevens inhouden dat ik na 1 januari
alle functies op mijn schouders krijg en dus ook het financiele gedeelte
zal moeten gaan doen. Dit mag niet, kan niet en die verantwoording
wil ik zeker niet op mij nemen. Dat de familie Visser alleen over de
centjes gaat is een onacceptabele zaak.
Daarnaast heb ik tijdens de laatste ledenvergadering aangegeven
dat indien er geen versterking binnen het bestuur komt ook ik mijn
functie als voorzitter in overweging zal nemen hiermee door te gaan
of neer te leggen. Zoals het er nu naar uit ziet zal dit het einde van
de vereniging zijn daar een vereniging niet zonder bestuur kan
functioneren.
Ik hoop dan ook dat een ieder zich hiervan bewust is en de komende
dagen zijn of haar gedachten hieromtrent zal laten gaan.

Corona in Spanje
Ook hier in Spanje heeft de Corona toegeslagen en zijn 3 van onze
kennissen besmet. Twee daarvan zijn in het ziekenhuis beland maar
gelukkig kregen we vandaag te horen dat zij, na een verblijf van
5 dagen het ziekenhuis weer mogen verlaten. tot opheden waren
er verders geen restricties maar met ingang van 24 december zijn
de mondkapjes op de straat weer verplicht. De eerste kerstdag, ze
hebben hier maar 1 kerstdag, gaan we wel naar Benidorm Palace
voor een dinner show. De nieuwjaarsavond hebben we afgezegd om
de Corona niet op te zoeken in een te kleine ruimte.

Secretaris
Dit zelfde geldt voor de functie van secretaris. Johanna heeft, in
samenwerking met Corrie het wedstijdgedeelte voor haar rekening
genomen waar we erg blij mee zijn en wat ze naar volle tevredenheid
doet.
Wat betreft het ledenbestand, dat heeft Fred tijdelijk voor zijn rekening
genomen maar heeft wel aangegeven de totale functie van secretaris
niet met zijn werk te kunnen combineren. Dit houdt in dat we nog
steeds op zoek zijn naar een secretaris. Ook hiervoor geldt “laat jullie
gedachten hier nog eens over gaan”.

Dit was het dan weer voor nu en dus

Bestuurskamer
in aanbouw

En ze hebben eer van hun
werk en wie wil nou niet met zo
een mooie kamer in het
bestuur.

Zo hier wordt hard gewerkt

Ze hebben er lol in en het
knapt lekker op.

Ja en dan moet er ook even
gesopt worden.

En zelfs met verwarming die
Rien heeft geinstalleerd, dus
je zit er warmpjes bij dus niet
allemaal tegelijk solliciteren
naar een bestuursfunctie.

Ook zijn de rubberen stootranden in de hal geplaatst door
Kees en Frank,en ook Dennis
kwam even een handje helpen.

Zo zie je maar vele handen
maken licht werk. Ook de
nieuwe leden Kees en Ellie
Groot dragen hier hun steentje
aan bij.

De hal is winterklaar
gemaakt, opgeruimd,
alles schoongeveegd en
schoongemaakt.

Een artikel uit het spelregelement
Artikel 6 en 7 van het spelreglement.
De equipe die het recht heeft het but uit te gooien - hetzij omdat zij de toss heeft gewonnen
heeft, hetzij omdat zij de voorgaande werpronde gewonnen heeft - krijgt hiervoor slechts één
poging.
Bij een niet geslaagde poging moet de andere
equipe het but op een reglementair toegestane
positie neerleggen.
Het gaat er dus om dat het but niet meer een schopje krijgt, maar
dat het but wordt neergelegd.

Bij deze willen wij de rokers
onder ons vragen of ze af en
toe ook even de peukenbakken
willen reinigen.
Arie van Spijker doet het altijd
maar als hij er niet is graag zelf
even doen bijvoorbaat dank.
Veel bouleplezier en hele fijne
feestdagen en vooral een heel
gezond nieuwjaar
Greetje en Frank Jaspers

Beide equipes moeten het erover eens zijn dat het but niet reglementair ligt, pas dan mag het but door de tegenstander opgeraapt
worden en direct op een reglementaire plek neergelegd worden. Is
men het niet eens dan raadpleegt men de scheidsrechter. Er kunnen sancties conform art. 35 van toepassing zijn bij niet naleving
van deze regel. Als equipe B het but na een mislukte uitworp fout
neerlegt verliest zij niet het recht om het
vervolgens goed neer te leggen, want er
Hierbij wens ik
is geen sprake van een recht. De equipe
iedereen in deze
moet alsnog de opdracht goed uitvoeren,
rare tijd een
dat wil zeggen het but neerleggen op een
reglementaire positie. Als equipe B dat
fijn uiteinde van 2021
niet goed doet, en zeker bij herhaling,
en een
kan
mooie en plezierig
de scheidsrechter sancties overwegen
overeenkomstig art. 35.(dit is overgeno2022
men uit het reglement van toelichting van
toe.
de spelregelcommissie).
Arie (oud scheidsrechter

Arie van Spijker
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Het bestuur wenst u
fijne feestdagen
en vooral
een gezond
en sportief
2022

Champagne
De feestdagen zijn weer aangebroken, vandaar dat ik het nu zal
hebben over de een wijn, die men ook wel noemt de “de hemelse
drank”.
Voor 1740 was de meeste wijn uit de champagne streek normale
witte wijn. De grote doorbraak kwam toen de wijn furore maakte aan
het hof van Lodewijk XV. Het waren dit keer niet de heren die de wijn
een boost gaven, maar de vrouwen. Zo is er een prachtige uitspraak
van Madame de Pompadour “het is de enige wijn die een vrouw
mooi doet blijven nadat zij hem had gedronken“. Nog een mooie
vrouwelijke uitspraak was toentertijd “Deze wijn geeft een schittering
aan de ogen zonder een blos op de wangen “.
Er is vrijwel geen wijn ter wereld die zo tot de verbeelding spreekt als
de Champagne. Maar goed, de vraag is nuj uit welke druivensoorten
wordt deze prachtige wijn nu gemaakt. Wel nu de hoofdzaak zijn drie
wijnen, de pinot noir, de pinot meunier (beide blauwe druiven) en de
chardonnay (wit) U zult zeggen, dit is raar de champagne is tocht
veelal wit van kleur, dat is juist ook al kent men nu een rosé variant.
Als men schil van de blauwe druif afhaalt zult zien dat de binnenkant
gelijk is aan de binnenkant van de witte druif.
Rode wijn krijgt men alleen maar door de schil van de rode druiven
mee te laten gisten, dit geldt natuurlijk niet voor witte druivensoort, wit
blijft wit. Na de pluk van de druiven worden de druiven geperst, hier
besteed men veel aandacht aan, want er moet vermeden worden dat
de druivenschillen van de rode druif te lang in aanraking komt met het
sap. (de wij zou dan een rode kleur krijgen). Bij een rose champagne
laat men de schillen van de druif wel enige tijd mee gisten, maar niet
te lang anders zou hij donker rood van kleur worden.
Deze most wordt hooguit drie geperst. De eerste pers wordt als de
beste beschouwt en noemt men de cuvee, de tweede pers noemt de
première taille en de derde pers noemt de deuxieme taille.
U begrijpt dat de goede handelshuizen alleen wijn van de eerste pers
gebruiken voor hun champagne.

De kleinere zelfstandige boeren gebruiken veelal de tweede pers.
Nu hebben de wijn in de stalen vaten zitten, waarin men de nog
aanwezige onzuiverheden laat bezinken.
Nu komt het volgende proces, de assemblage, het mengen van de
wijn van de jongste oogst met eerdere wijnen uit voorgaande jaren,
met het doel om een wijn samen te stellen die voldoet aan de wensen
van het wijnhuis. Tot en met de assemblage is de wijn nog altijd een
stille wijn, de mousse ( de prikkeltjes) ontstaat doordat men de wijn
op fles nog een koolzuurgisting laat ondergaan.
Deze gisting wordt nog eens gestimuleerd door wat gist en suiker
aan de wijn toe te voegen. De gisting die op fles nu ontstaat blijft
gevangen in de fles. Als gevolg van deze gisting ontstaat er een
bezinksel die de wijn subtiele smaak en geur accenten mee geeft.
Deze rijpingsduur van de wijn bedraagt van een jaar (wettelijk) tot
wel drie. Degene die wel drie jaar de wijn laat rusten zijn over het
algemeen de rijkere wijnhuizen, want denk maar na, als je de wijn drie
jaar laat rusten heb ook drie jaar een inkomsten. Vervolgens wordt
de wijn, voordat men de wijn laat rusten, in pupitres ofwel lessenaars
geleegd met de hals naar beneden. Dat naar beneden stellen van
de wijn gaat zeer langzaam te werk. Het draaien van de flessen gaat
ieder om een achtste deel draaiing. Na al dat gedraai met de flessen
is het zorg om het bezinksel hetgeen zich gevormd uit de fles te halen.
Dit gaat tegenwoordig automatisch in een machine die hals afkoelt
tot min twintig graden. Het bezinksel bevriest dan tot een kleine prop.
Vervolgens wordt de fles geopend en de prop schiet onder de druk
die in de fles is opgebouwd eruit. Vervolgens ontvangt de champagne
zijn liqueur d expedition, dit is een legsel van champagne, rietsuiker
een beetje esprit de cognac, dit doet men om de wijn aan te vullen
(want door de prop is er ook wat wijn verloren gegaan) maar ook om
de tweede gisting op fles weer op gang te brengen. Vervolgens krijgt
de fles de welbekende kurk met het metalen plaatje.
Nu wordt de wijn weggelegd om bij te komen van alle schokken die
het moet ondergaan.

Het wordt nu maar eens tijd om de wijn te gaan proeven.
Veelal wordt de wijn te koud geserveerd en het is ook moeilijk om
door de belletjes heen te proeven.
Zelf vind ik een temperatuur van 11 graden Celsius de ideale
temperatuur, als je de wijn te koud proeft, dan slaat de smaakpapillen
op de tong dood. Ook het glas is belangrijk, wij kennen de flûte en
de coupe. De coupe is (was) bedoeld voor vrouwen en de flûte voor
mannen. Bij de coupe verdwijnen veel belletjes en dat zou voor de
vrouwen beter zijn. Dit is eigenlijk achterhaald, want nu drinken de
vrouwen ook uit de flûte.
Voor een goede champagne ben je wel wat meer geld kwijt, maar doe
eens gek en koop een goed champagne b.v. een Veuve Cliquot, of een
Mumm of een Heidsick er zijn er nog meerdere goede champagnes.

Prettige kerstdagen
en een gezond
2022
De redactie

Alleen mag een wijn champagne, champagne heten als het ook het
district champagne komt.
Alle andere wijnen ook al zijn gemaakt volgens de methode
champenoise buiten het district champagne moeten een andere
naam hebben.
Zo kennen wij in Spanje de Cava, in Italië de prosecco, in Duitsland
de sekt en in Frankrijk
de Crémant.
Dit was mijn stukje over de champagne en nu maar genieten van de
feestdagen, die ik u allen in gezondheid mag toewensen.
En voor 2022 wens ik eenieder een gelukkig en gezond en een goed
boules jaar toe.
Harry

Werelds Grootste
kerststal
in Alicante

Hoog en Laag toernooi
14 oktober

Johanna,

Het is zaterdagmorgen en wij
moeten een wedstrijd spelen in
Alphen aan de Rijn.
We zitten gezellig aan de koffie
zegt Johanna, zeg Jan, jij moet
als winnaar van het HOOG/
LAAG toernooi een stukje
schrijven.
Ik dacht wat moet ik hiermee
hoog/laag, hoog/laag is dit
ochtendgymnastiek of zo?
Nee lieve mensen, dit horen
jullie na afloop.
Dus iedereen vol goede moed
aan het toernooi begonnen
in de wetenschap dat je hoog
kunt klimmen maar
ook laag kunt vallen.
Zo gezegd, zo
gedaan, iedereen
een bal in de zak
en de partijen zijn
gevormd.
Na drie wedstrijden
gespeeld te hebben
met een uitloop naar
17:00 uur werd alles
duidelijk.
Je bent hoog als
eerste en laag als

laatste maar wel allebei met
een prijsje.
Leuk bedacht maar ik krijg
een appeltje, mandarijntje,
banaantje en de laatste ook.
Gelukkig was er ook nog drop
voor de niet winnaars.
Maar alle gekheid op een
stokje JOHANNA en CORRIE
het was al met al toch weer
een geslaagde middag.
O ja voor de thuisblijvers, jullie
hebben een leuk toernooi
gemist.
Met sportieve groetjes Jan.

Jan was eerste maar
helaas is zijn foto
mislukt

Chocolade tournooi
23 oktober

Tijdens de jaarvergadering is besloten, dat diegene die het tournooi
wint, een stukje moet schrijven voor het clubblad.
Sinds lange tijd lukte het mij om weer een tournooi te winnen, ook
met dank aan mijn therapeut die er in geslaagd om mijn rug pijn te
minimaliseren.
Tijdens het tournooi heb ik lekker gespeeld en met 3 overwinningen
en +30 was ik zeer tevreden.
Mijn broer wist nog te vertellen, en aan te tonen met zijn foto’s, wie
2 en 3 waren geworden.
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De organisatie was wederom perfect, petje af voor Johanna en
Corrie die ook een leuke prijzentafel voor toverden.
Daar dit stukje voor het kerstnummer is, doe ik een oproep aan
iedereen die het nog niet heeft gedaan om zich te laten vaccineren,
zodat wij uit de ellende komen.
Gerrit Tates

De kerstboom vertelt
Het hele jaar sta ik heerlijk in het bos,
niet in een standaard, gewoon lekker los.
De hele familie gezellig om me heen,
allemaal net als ik op één been.
Maar dan komt december, fijn voor de mensen,
wij bomen kunnen wel iets anders wensen.
Mannen met bijlen nemen ons te pakken,
staan doodleuk je hele familie om te hakken.
Daarna liggen we op een hoop in de wagen,
ik lig bovenop dus mag ik niet klagen.
Bij de handelaar liggen we op de grond,
een nare ervaring als je eerst stond.
Dan het gezeur van klanten over ons figuur,
we zijn veel te vol, te kaal of te duur.
Er gebeurt heel wat voordat men besluit,
ze pakken je bij je nek en schudden je uit.
Je verlangt naar de plek vanwaar ze je haalden,
per klant verlies je tientallen naalden.
Maar het ergste komt als je bent verkocht,
wat men dan uithaalt is zeer ver gezocht.
Je wordt in de hoek van de kamer geplant
met een piek op je kop en een bal in je hand.
Pas tegen de avond is men met je klaar,
ik zit onder de kaarsjes en engelenhaar.
Ik denk, dat is dat en terwijl ik geeuw
komt ma met de spuitbus vol onechte sneeuw.

Ze had zitten piekeren onder het eten
wat ze toch aan mij had vergeten.
Zo sta ik een aantal dagen voor gek
en dan halen ze mij opnieuw van mijn plek.
Alles gaat eraf want ik wordt afgetuigd,
ik voel me vrij en mijn hartje juicht.
Dan pakken ze me beet, ik ben wat verwonderd,
ik word zonder meer het raam uit gedonderd.
Zeker 15 jongens rennen op mij af,
slepen mij naar huis in een snelle draf.
Eindelijk zijn we er na een half uurtje
en gooien ze mij ineens in een schuurtje.
Daar ben ik niet de enige boom,
ik ben bij familie en denk dat ik droom.
Op een avond gaan we weer op een hoop,
samen met de buurman waar ik tegen aankroop.
Dat is het laatste wat ik weet...........
daarna wordt het verschrikkelijk heet !!!!!!

Doublettetoernooi
13 november

1ste plaats:
Fred Steneke
&
Harry Kamp
3 + 25

2de plaats:
Andre Heysteeg
&
Bonfils Blerou
3 + 18
3de plaats:
Maja van de linden
&
Ank v Tienderen
2 + 11

Leuke dag vandaag

Een klein stukje over het doublette kampioenschap van afgelopen
zaterdag 20 november 2021.
Allereerst mijn excuus, voor wat betreft mijn herinnering, ik vergeet
wel eens dingen of mensen te benoemen, maar ik bedoel het niet zo
hoor. Het doublet kampioenschap heb ik samengespeeld met Fred
Stenekes. Wij spelen al zo drie jaar met elkaar en het gaat steeds
beter, alhoewel ik ook wel eens wat eigenwijs kan zijn volgens Fred,
hij heeft ook gelijk hoor. (gelukkig is Fred ook lekker eigenwijs , dus
begrijpen elkaar goed)
Je ziet dit ook terug in ons spel, wij zijn goed op elkaar ingespeeld en
wisselen ook vaak af wat betreft het pointeren en/of tireren.
Het afgelopen kampioenschap werden we allemaal door Johanna
verblijd met een heerlijk plak cake met een tussenlaag van Lijndense
bramen jam, de bramen jam had ikzelf gemaakt en Johanna had er
een mooie traktatie van gemaakt.
Dit was een verrassing, want je moet eigenlijk wel begrijpen dat zij
dit helemaal niet hoeft te doen, want in de wedstrijdcommissie doet
zij al veel voor de leden. Het was dan ook weer goed georganiseerd
en wij konden weer lekker los gaan. Na de eerste partij winnend
afgesloten te hebben moesten we bij het tweede spel aan de bak, we
kwamen 2-8 achter maar hebben dat om kunnen zetten, als ik het mij
goed kan herinneren, in winst met 13-10. Bij de laatste partij waren
we op stoom en hebben deze ook winnend afgesloten.
Hierdoor waren we eerste geworden van de dag met
3 gewonnen partijen met een saldo van +25.
André en Bonfils waren 2e geworden met
3 gewonnen +18 en de derde plek werd bezet
door Maja en Ank v. Tienderen met ook
3 gewonnen partijen. De wedstrijdcommissie
had weer mooie prijzen in het vooruitzicht
gesteld en menigeen had dus dan ook een leuke
prijs gewonnen. Het was een leuke en gezellige
dag waarvoor wij de organisatoren heel hartelijk
bedanken.
Harry en Fred

Hoe een balletje kan rollen…
Links- of rechtsom, rustig of pijlsnel, in een rechte lijn of met veel
effect… Hoe onderneem jij? Heb jij een vast doel voor ogen of
onderneem je meer op gevoel? En wat is het resultaat? Gaat het je
voor de winst, of voelt het als een dagelijkse struggle?
Soms kom je een Boulers tegen die het altijd goed lijkt te doen, die
het balletje altijd de goede kant op weet te krijgen en de juiste keuzes
maakt. Pleunie Pluk is zo iemand. Op donderdag 10 november kwam
zij naar mij om te vertellen over haar
ervaringen als bouler.
Nuttig, Handig, Veilig, Wie weet…?
Omdat
balletjes
op
meerdere
manieren kunnen rollen, leek het ons
leuk om het nuttige te combineren met
het aangename. We waren te gast in
Kegelhuis De Engel, ook wel bekend
van ‘Toen was geluk heel gewoon’.
Kegelen is moeilijker dan bowlen. Zo
heeft de kegelbal maar één vingergat en is hij zwaarder (!) dan een
bowlingbal. De bal moet goed rechtuit gerold worden want de baan
is smal (slechts 30 centimeter breed). Wist je trouwens dat boulen
en kegelen veel raakvlakken hebben? Je focust en kiest richting en
als je het goed doet, blijf je op het juiste pad en scoor je punten. De
avond was omlijst met Oudhollandse Spelletjes, waarbij de gasten
onderling de strijd aangingen. Het waren spannende wedstrijden met
verschillende onderdelen zoals de Toltafel, het Labyrinth of een potje
darten. Er wordt veel van je inventiviteit verwacht en natuurlijk waren
er leuke prijsjes te bemachtigen! Uiteraard werd er voor een lekkere
hapje en drankje gezorgd.
Een verhaaltje van een bouler die een uitstapje neemt met andere
ballen...
Frank Jaspers
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03 Annie Blom
07 Josje Stam
20 Jo Picavet
28 Laurent Buiting
29 Harry Kamp
30 Rob Duffels
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