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PRAATJE VAN DE VOORZITTER 

 
 
Hier dan weer een praatje van de voorzitter. Helaas was ik de vorige keer te laat met aanleveren maar met dank 
aan de steeds terugkerende herinnering van Mirjam aan mijn adres om iets aan te leveren hier dan toch weer een 
stukje. De zaalcompetitie van de korfbal is weer afgelopen. Tot op het laatst hebben wij meegestreden om het 
kampioenschap maar helaas is dat kampioenschap op een paar schamele punten gemist en zijn wij op de derde 
plek geëindigd. Wij hebben veel mooie wedstrijden mogen spelen en dat wij het attractiefste team waren blijkt 
wel uit het feit dat wij van alle teams veruit het meest hebben gescoord. Toch mooi om steeds weer die 
gemotiveerde spelers te zien korfballen. Het spelplezier druipt er voor, tijdens maar ook zeker na de wedstrijden 
vanaf. Het zal wel weer even wennen zijn om het veld op te gaan temeer omdat de temperaturen nu nog niet echt 
zijn om over naar huis te schrijven. Hoewel de aarde opwarmt, is het in Nederland zo dat wij maand na maand 
weer scoren met de laagste temperaturen. Ik ben benieuwd wat het veldseizoen ons brengt en zal ook eens 
informeren bij een aantal sportzaken of dat ze handschoenen hebben in de clubkleuren zodat we het veldseizoen 
kunnen afmaken zonder bevroren ledematen. Ik wil ook nog even een speciaal bedankje geven aan een aantal 
oud-leden die ons uit de brand heeft geholpen het afgelopen seizoen zodat wij steeds met een volwaardig team aan 
de aftrap (of afgooi) hebben gestaan. Hieruit blijkt maar weer eens dat Argento nooit uit de harten van mensen 
verdwijnt. 
Ook voor de Jeu de Boules is het seizoen weer begonnen. Helaas heb ik zelf nog niet kunnen spelen vanwege 
drukte op het werk maar dat ga ik zeker goedmaken de komende periode. De ballen komen weer uit het vet om 
hun kunsten te vertonen (al besef ik me nu ik dit terug lees dat dat een beetje vreemd kan klinken ;-). Laten we 
hopen dat wij er weer een spannende competitie van kunnen maken. 
Voor de Jeu de Boules geldt trouwens wel dat er ook in de winterstilte gewoon toernooien zijn gespeeld waarin 
wij opnieuw steeds in de bovenste regionen hebben meegedraaid en ook voor de ontwikkeling van ons veld 
hebben wij zeker niet stil gezeten. Nu de huur en dergelijke na gesprekken met de gemeente goed is afgestemd 
kunnen wij weer verder vooruit kijken naar hoe wij de banen kunnen uitbreiden. Wij merken dat het aantal leden 
bij de Jeu de Boules blijft groeien en dat de druk op de banen toeneemt. Met druk op de banen bedoel ik dat als 
wij er allemaal zijn, iets wat afgelopen seizoen veelvuldig gebeurde, wij niet allen kunnen spelen. Voor de groei 
en ontwikkeling van de vereniging is het daarom goed om de banen uit te breiden, al is daar wel het een en ander 
voor nodig. Goed ook om te merken dat de donderdagochtenden sterk bezet blijven met de groep boulers die 
vroeger bij Avantri speelden. Van wat ik heb begrepen, hebben zij het gevoel bij ons een "thuis" te hebben 
gevonden en ze trotseren weer en wind om hun kunsten op de baan te vertonen. Uiteraard worden die kunsten niet 
alleen op de baan vertoond maar is het ook naast de baan een gezellig samenzijn. 
Ik vertelde net al kort van de plannen die er zijn m.b.t. uitbreiding van de banen. Bij deze wil ik jullie ook de 
exacte stand van zaken geven. Wij hebben voor een deel van de financiering subsidie aangevraagd bij ZonMW. 
Deze aanvraag is nu in behandeling en als ons die gegund wordt, staat er eigenlijk niets meer in de weg van de 
uitbreiding. Wij blijven jullie als bestuur op de hoogte houden van de vorderingen. Ik wil bij deze ook even een 
bedankje uit laten gaan naar Piet, Willem en Wil die veel tijd en energie gestoken hebben in het tot stand komen 
van de aanvraag. Zij hebben het stuk zo voorbereid dat ik eigenlijk bijna niets meer hoefde aan te passen voordat 
het ingediend kon worden. 
Ik wil verder toch ook nog wel even stilstaan bij een steeds terugkerend thema en dat is de onderlinge 
samenwerking en sfeer die zo belangrijk is voor een vereniging als de onze. Wij weten allemaal dat met zo veel 
leden het nooit voor iedereen exact zo kan lopen als gewenst en dat betekent dat we soms wat water bij de wijn 
zullen moeten doen voor elkaar. Ik wil nogmaals oproepen dat als er iets onderling speelt dat vooral ook met 
elkaar uitgesproken moet worden. Volgens mij kennen wij elkaar allemaal ondertussen goed genoeg om te weten 
waar elkaars kwaliteiten en dus ook valkuilen liggen en als wij elkaar daarin respecteren en het gesprek met elkaar 
aangaan voorkomt dat dat zaken een eigen leven gaan leiden. Als bestuur zijn wij er uiteraard om te bemiddelen 
en te helpen maar het mooiste zou toch zijn als wij er eerst onderling uitkomen mocht er iets spelen. Als wij dat 
op die manier met elkaar afspreken, gaan wij met elkaar zeker een goede toekomst tegemoet als Argento. 
Gezelligheid en goede sfeer bestaat niet uit individuen maar kunnen wij alleen voor elkaar krijgen als gehele 
groep. Graag zie ik jullie ook in ieder geval weer op de jaarvergadering waar wij gaan terugkijken op het 
afgelopen jaar en vooruitblikken naar het komende jaar. Laten we hopen dat 2013 ons weer net zulke mooie 
dingen gaat brengen als 2012. 
Groeten van de voorzitter 
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ARGENTONIEUWS 

 
 
Belangrijke data 
 
29 maart 2013 - Klaverjasavond 
30 maart 2013 - Start veldcompetitie Argento 1 
3 april 2013 - Bestuursvergadering 
17 april 2013 - Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering 
26 april 2013   - Klaverjasavond 
31 mei 2013   - Klaverjasavond 
 
Verjaardagen 
 
Verjaardagen in de maanden maart t/m mei. 
 
Maart 
2 Matheu Beerkens 
3 Margaret Gerrese 
11 Wim van Buren 
12 Wim van Marle 
15 Jordi van der Vlist 
24 Marielle Verhoef 
 
April  
1 Jonno Deelen 
4 Jeffrey Bergsma 
4 Wim Stok 
24 Wim Peltenburg 
24 Eefje en Fianne Vermeulen 
26 Erling van Poelgeest 
27 Kees Gerrese 
 
Mei 
8 Mike Frank 
24 Wil van der Zwan 
25 Ben Schouten 
 
Iedereen (nog) van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!!! 
 
Ledenbestand 
 
Marinka Nieuwstraten en Carin de Ruiter hebben helaas opgezegd als lid. 
 
Het bestuur 
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ARGENTONIEUWS 

 
 
Mededelingen van het bestuur 
 
In de laatstgehouden bestuursvergadering is o.a. het punt sluitingstijd Jeu de Boulesavonden ter sprake 
gekomen. Het gaat hier vooral om de donderdagavond. Daar komen over het algemeen minder leden dan 
op de dinsdagavonden. 
 
De afspraken waren dat om ongeveer 23.15 uur de bar gaat sluiten en om ongeveer 23.30 uur de kantine 
dicht gaat. In ieder geval zullen de officieel aan de gemeente opgegeven sluitingstijden moeten worden 
aangehouden. 

 
 
De sluitingstijden zijn ook opgehangen in de kantine. 
 
Afgesproken is nu dat -als er nog maar een gering aantal spelers aanwezig is- de kantinebeheerder eerder 
zal kunnen afsluiten. Dit om te voorkomen dat hij of zij voor zeg maar 4 personen de hele avond moet 
blijven en om te voorkomen dat voor een paar mensen de verlichting moet aanblijven. Immers, het zal 
de komende maanden weer eerder donker worden. In bijzondere gevallen kunnen ook degenen die een 
sleutel hebben gekregen vanuit het bestuur (bestuursleden, trainers) de kantine afsluiten, mits hij of zij 
op de hoogte is van het werken van de kassa en de afspraken omtrent de kantinegelden. Hopelijk is dit 
nu voor iedereen duidelijk en zal iedereen er naar handelen. 
 
Ook is het assortiment qua etenswaren besproken. Op verzoek van een aantal leden is nu besloten dat er 
in ieder geval hamburgers en frikadellen (met of zonder brood) beschikbaar zijn. Elke vraag om 
uitbreiding zal bekeken worden op haalbaarheid. Wij hebben niet zo’n grote groep gebruikers, met het 
risico dat er artikelen over tijd raken. Al naar gelang de ervaringen zal bekeken worden of e.e.a. zal 
worden aangepast en/of uitgebreid. 
 
Het Bestuur 
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ARGENTONIEUWS 

 
 

Uitnodiging Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van  
Korfbal- en Jeu de Boulesvereniging Argento 

 
 

De vergadering wordt gehouden op woensdag 17 april 2013. 
 
 
Locatie: Meidoornpad 1, Schoonhoven. 
Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur voor koffie/thee. 
 
 
AGENDA 
1. Opening 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
3. Notulen van de ALV d.d. 11-04-2012   (In clubblad) 
 
4. Verslagen: 
 a. Jaarverslag secretariaat over 2012 
 b. Verslagen commissies 
  Evenementencommissie 
  Jeu de Boulescommissie 
  Gemeentecommissie 
  Technische commissie 
  Kantinecommissie 
  Materiaalcommissie 
  Redactiecommissie 
  Samenstelling c.q. wijziging commissies voor zover van toepassing. 
 
PAUZE 
 
5. Financiën: 
 - Jaarverslag penningmeester 2012 
 - Begroting 2013 
   waaronder voorstel uitbreiding Jeu de Boulesbanen 
 - Contributie seizoen 2013-2014 
 Korfbal: aanpassing contributie 
   
6. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing kascontrolecommissie 
 Zittende leden: Cindy Verhoef en Jeanet van Maurik 
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ARGENTONIEUWS 

 
 
7. Bestuursverkiezing: 
 - Aftredend en herkiesbaar zijn: Marco van Duuren en Piet Blom. 

- Wil van der Zwan heeft te kennen gegeven zich niet meer beschikbaar te stellen als secretaris. 
Er is dus een vacature (statutair moeten er 5 bestuursleden zijn, waarvan 1 als 
vertegenwoordiger van de Jeu de Boulescommissie). Kandidaten kunnen zich tot voor de 
vergadering melden als gegadigde bij Wil van der Zwan, tel. 0182-383864 of e-mail 
zwantwee@planet.nl. 

 
8. Wat verder ter tafel komt 
 
9. Rondvraag en sluiting 
 
Het Bestuur 
 
Alle stukken zijn -voor zover niet opgenomen in ons clubblad- voor aanvang van de vergadering 
beschikbaar. Er zal een leespauze worden ingelast. 
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ARGENTONIEUWS 

 
 
NOTULEN van de Algemene Ledenvergadering d.d. 11-04-2012 
 
Aanwezig: 24 leden. Ook aanwezig׃ erelid Piet Boogaers. 
Afwezig met kennisgeving: Peter Jan, Charissa, Lisette, Mirjam, Anneke, Chiel, Erling, Ben V., John S., 
Mieke, Marcel, Wim S., Tinie, Richard. 
 
1. Opening door Marco met vermelding van het aantal afmeldingen. 
 Wil leest wat ingekomen stukken voor en deelt mee dat de boulers van Avantri een verzoek 
 hebben gedaan om op onze accommodatie te spelen i.v.m. renovatie van het Avantriveld. 
 Willem P. wil dat ze lid worden en dat dit in de JdB-commissie wordt besproken. 
 Marco deelt mee dat dit een bestuursaangelegenheid is en dat hij overleg zal voeren met Piet 
 Boogaers van de Avantriboulers. Laten we eerst maar eens kijken hoe dit zich gaat ontwikkelen. 
 
3. Verslag ALV d.d. 20-04-2011: 
 Willem Peltenburg vraagt naar de situatie korfbal/JdB. Marco verwijst naar pt. 5 financiën. 
 De notulen worden hierna goedgekeurd. 
 
4. Verslagen: 
 a. secretariaat bestuur over 2011: geen vragen. 
 b. commissies: 
 - Evenementen: de heer Henry Vrede is in 2012 afgetreden. 
 - Gemeente: geen verslag. Peter Jan treedt af als lid. 
 - Technische: geen vragen. 
 - Kantine: er ontstaat discussie over de bardienst. Voorstel Willem P.: maak een jaarrooster met 
 de mensen die zich hebben aangemeld. Antw.: Dat loopt nogal eens spaak omdat ze zich later 
 ook hebben opgegeven voor een toernooi (dus het rooster vergeten zijn). Niettemin zal er weer 
 een poging worden gedaan. 
 Gerard Murk meldt zich aan voor het herfsttoernooi. 
 - Materiaal: geen vragen. 
 - Redactie: Mirjam blijft dit doen. Verslagen zijn wederom van harte welkom. 
 - Sponsor: graag nieuwe leden. 
 
PAUZE 
 
5. Financiën: 
 Piet Blom licht de cijfers toe: 
 De contributieopbrengst is hoger door de ingelopen achterstand uit vorige jaren. 
 Kantine: goede verhuur en goede omzet. 
 Jeu de Boules: inkomsten zijn uit toernooien en loterijen. 
 Ecotaks is teruggave deel energiekosten door KNKV. 
 Arie v. S.: de cijfers blijven nog steeds moeilijk te lezen. 
 Piet: dat is het systeem, dat kan niet anders. 
 Het maaien gebeurt nog steeds samen met Mets, maar voor volgend jaar is dat onzeker. Het 
 maaien gebeurt 30x per jaar. 
 Verhouding korfbal inkomsten en uitgaven zijn: inkomsten € 5.700,--, uitgaven € 6.200,--.  
 De vergadering vraagt voor volgend jaar een duidelijk overzicht. 
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 De begroting wordt hierna met algemene stemmen goedgekeurd, inclusief het besluit om de 
 contributie van de Jeu de Boules te verhogen tot € 50,-- per jaar.  
 
6. Verslag kascontrolecommissie: 
 De penningmeester wordt, met bijbehorende complimenten, decharge verleend. Het verslag 
 wordt bijgevoegd bij de stukken. 
 Verkiezing: Cindy zit voor het 2e jaar. Jeanet van Maurik neemt zitting als 2e lid. 
 
7. Bestuursverkiezing: 
 Wil en Cherar worden herkozen en Willem Peltenburg wordt bij acclamatie gekozen als 
 vertegenwoordiger van de JdB-commissie. 
 
8. Wat verder te tafel komt: 
 - Willem P. stelt de vraag of er meer donderdagen kunnen worden gebould en ook op de 
 avonden dat het verhuurd wordt. Dit wordt meegenomen in het bestuur.  
 - Willem P.: schotten tussen de banen is in de JdB-commissie besloten, maar er zijn bezwaren. 
 Ook de ringen om als afwerpunt te dienen zijn niet ideaal, zo is gebleken bij andere clubs.  
 - Willem P.: drinken en roken: er was verzocht dit niet te doen op de banen. Het wordt toch 
 gedaan. De meningen zijn hierover verdeeld. Drinken kan sowieso niet. Niet roken op de banen 
 is een dringend verzoek. 
 - Willem P.: zijn er plannen om de banen uit te breiden? Ja, die zijn er. Het bestuur gaat 
 uitzoeken wat dit gaat kosten, of we geld kunnen lenen, of een renteloze lening uitzetten bij de 
 leden, zoals in het verleden voor het clubhuis is gebeurd. 
 - Barend van N. heeft een suggestie: vraag voorzitter Hamaker van Avantri naar de 
 mogelijkheden van subsidies voor deze uitbreiding. 
 - Willem P׃ waarom stemmen de korfballers mee bij de verhoging van de contributies voor de 
 JdB? 
 Antwoord׃ omdat het één vereniging is. Alle leden hebben het recht om te beslissen over de 
 financiën, dus ook over de contributie. De verschillen in de contributie komen door de afdracht 
 aan het KNKV. 
 - Mike׃ je kunt bij de gemeente een defibrillator aanschaffen met subsidie. Wordt nagevraagd. 
 - Arie v. S.׃ planken op de banen zijn gehorig. Marco antwoordt dat dit nog besproken wordt. 
 Arie v. S.׃ waarom kan niet iedereen om 24.00 uur het clubhuis verlaten? 
 Marco׃ in het bestuur is besloten dat bestuursleden de verantwoordelijkheid moeten kunnen 
 nemen bij het afsluiten van de kantine. Overigens moeten we ons houden aan de door ons 
 opgegeven sluitingstijden aan de gemeente qua drank schenken. 
 Arie v. S. vraagt dan om de aantekening te maken dat hij dan n.a.v. dit besluit niet 
 verantwoordelijk is. 
 
9. Rondvraag en sluiting׃ 
 Na een pleidooi van zowel M ike als Willem P. om samen de sfeer te verbeteren en dingen 
 rechtstreeks te bespreken, sluit Marco om 22.10 uur de vergadering. 
  
Notulist׃ Wil van der Zwan 
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VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE 

 
 
Wedstrijdprogramma veldkorfbalcompetitie 
 
Hieronder het wedstrijdprogramma van de veldcompetitie.  
Deze start op zaterdag 30 maart 2013 en Argento komt uit met 1 seniorenteam in de klasse R6D. 
 
Veel speelplezier ! 
 
Datum  Wedstrijd  Starttijd Accommodatie  
 
30-03-2013 Vriendenschaar (B) 5 - Argento 1 14:30 uur Groene Zoom 
 
06-04-2013 Argento 1 - KOAG 6 16:00 uur Meidoornpad 
 
27-04-2013 Argento 1 - Nieuwerkerk 10 16:00 uur  Meidoornpad 
 
11-05-2013 Argento 1 - Vriendenschaar (B) 5 16:00 uur  Meidoornpad 
 
25-05-2013 KOAG 6 - Argento 1 15:00 uur  Driekamp 
 
01-06-2013 Nieuwerkerk 10 - Argento 1 12:00 uur  Dorrestein 
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VAN DE EVENEMENTENCOMMISSIE - Klaverjasnieuws 

 
 
Klaverjasnieuws 
 
De 5e klaverjasavond van het seizoen 2012/2013 werd gespeeld op 22 februari. 
Ook deze avond waren wij weer met 24 klaverjassers. Eerste deze avond is Marco van Duuren 
geworden met 5685 punten, gevolgd door Melvin van Gessel met 5396 punten en Greet van Beek met 
5134 punten.  
 
De eerste plaats in het eindklassement is na 5 avonden virtueel overgenomen door Bas Langeveld met 
gemiddeld 4571 punten, gevolgd door Melvin van Gessel (gemiddeld 4560 punten) en Richard Hukom 
(gemiddeld 4504 punten). Dit zijn allen klaverjassers die elke avond aanwezig waren, er zijn ook 
klaverjassers met een gemiddelde boven de 5000 punten maar deze hebben allemaal 1 avond gemist.  
 
Er zijn deze avond 13 pitten gespeeld, dat is behoorlijk veel. 
Het pittenklassement heeft nu als koploper met 7 pitten Marco van Duuren, gevolgd door 5 klaverjassers 
met 5 pitten en ook 6 klaverjassers met 4 pitten. 
 
Iedereen weer bedankt voor de fijne klaverjasavond en tot ziens op 29 maart 2013 voor de 6e 
klaverjasavond van het seizoen 2012/2013. De kantine is ook dan weer open vanaf 19.30 uur en aanvang 
van het klaverjassen is rond 20.00 uur. 
 
Groeten en tot ziens, 
Peter Jan de Jong & Adri Hagoort 
 
De volgende klaverjasavonden zijn dus op: 
29 maart 2013 
26 april 2013 
31 mei 2013 
Reserve 28 juni 2013 
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VAN DE EVENEMENTENCOMMISSIE - Klaverjasnieuws 

 
 
Uitslagen t/m de 5e speelavond, het totaal en het gemiddelde per avond 
 

Ronde 1 2 3 4 5 Totaal Gemiddelde 
Naam             per avond 

1 Bas Langeveld 4878 4311 4373 4941 4351 22854 4571 
2 Melvin van Gessel 4835 4318 4110 4140 5396 22799 4560 
3 Richard Hukom 4814 3936 4817 4680 4274 22521 4504 
4 Jan  Crama 4624 4999 4625 3280 4915 22443 4489 
5 Trees Purnot 4160 3816 4255 4686 4451 21368 4274 
6 Adri H 4469 4426 3656 4357 4351 21259 4252 
7 Marco 4500 5515 5056   5685 20756 5189 
8 Hilbert 4819 5319 4514 5402   20054 5014 
9 Hans Wolf 5100 5061 4979   4715 19855 4964 

10 John Koudstaal   5036 3968 5711 4803 19518 4880 
11 Greet van Beek   4712 3844 5073 5134 18763 4691 
12 Willem van Holten 4420 4985 4369 4294   18068 4517 
13 Anja Neven   4246 4835 5263 3499 17843 4461 
14 Joop Knoester 4260 4978 4369   4220 17827 4457 
15 Peter Duut 4182 4647 4533 4323   17685 4421 
16 Rick Hukom   4440 5097 3917 3974 17428 4357 
17 Peter Jan 3933 4576   4286 4445 17240 4310 
18 Marijke 4508 4379   3817 4414 17118 4280 
19 Greet Knoester 3804 4565 4492   4240 17101 4275 
20 Joop van Beek   4485 4517 3501 4069 16572 4143 
21 Wilma Wolf 4242   5403   4564 14209 4736 
22 Willy Vleeschhouwer     4558 4390 4755 13703 4568 
23 Nathalie   4756 3819 5022   13597 4532 
24 Henk van Gessel     4891 4248 4310 13449 4483 
25 Bouke Glastra   4355 4015   4475 12845 4282 
26 Henrico   4201   4034 4091 12326 4109 
27 Louis Kavelaars       4672 4965 9637 4819 
28 Koos Versluis     4737 4629   9366 4683 
29 Gerard Murk       5086   5086 5086 
30 Erik Eikelenboom       5040   5040 5040 
31 Robert Schep         4716 4716 4716 
32 Bas Murk   4372       4372 4372 
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VAN DE EVENEMENTENCOMMISSIE - Klaverjasnieuws 

 
 
Pitten t/m 5e speelavond en totaal tot nu toe 

 
Ronde   

Naam   1e 2e 3e 4e 5e Totaal 
1 Marco   1 3     3 7 
2 Melvin van Gessel   2 1   1 1 5 
3 John Koudstaal       1 2 2 5 
4 Anja Neven     1 2 2   5 
5 Peter Duut   1 2 1 1   5 
6 Henrico     1   2 2 5 
7 Bas Langeveld   1     2 1 4 
8 Richard Hukom     1 2 1   4 
9 Jan  Crama     1 1   2 4 

10 Hilbert     2   2   4 
11 Greet van Beek     1 1   2 4 
12 Rick Hukom     2   2   4 
13 Trees Purnot     1 1 1   3 
14 Adri H   2       1 3 
15 Hans Wolf   1       2 3 
16 Willem van Holten   1 1   1   3 
17 Peter Jan   1     1 1 3 
18 Marijke         1 2 3 
19 Joop van Beek     1 1   1 3 
20 Willy Vleeschhouwer       1 1 1 3 
21 Henk van Gessel       1 1 1 3 
22 Louis Kavelaars         2 1 3 
23 Nathalie     1   1   2 
24 Joop Knoester           1 1 
25 Greet Knoester     1       1 
26 Wilma Wolf           1 1 
27 Bouke Glastra           1 1 
28 Gerard Murk         1   1 
29 Erik Eikelenboom         1   1 
30 Koos Versluis             0 
31 Robert Schep             0 
32 Bas Murk             0 
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VAN DE EVENEMENTENCOMMISSIE - Jeugdpagina 

 
 

Taartjes Maken 
 

Zaterdag 2 februari 2013 hebben wij met de jeugd van de korfbal zelf taartjes gemaakt! 

 

Wij hebben een halve cake versierd met marsepein, snoepjes, jam en slagroom. 

De eindresultaten waren erg leuk. 

En natuurlijk hebben we allemaal een plakje cake versierd en meteen opgegeten. 

De foto’s kun je bekijken op www.kvargento.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens de EC : Cindy 
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JEU DE BOULES NIEUWS 

 
 
Van het Jeu de Boules front 
 
Donderdag clubavond 
Tijdens de slotbijeenkomst is er hardop nagedacht hoe de donderdagavond wat aantrekkelijker in te 
vullen. Een van de mogelijkheden zou een centrale training kunnen zijn. Nu heeft Erling zich in het 
verleden al eens aangeboden dit op zich te nemen. Ook Marcel heeft aangegeven hier tijd in te willen 
steken. Ik denk dat als je vooruitgang wilt boeken dit een mooie kans is. Marcel en Erling hebben 
ervaring, zij hebben zelf diverse trainingen gevolgd bij mensen die op een hoger niveau presteren. En 
zodoende weten zij welke oefenstoffen er zoal gebruikt worden om beter te worden, maar vooral ook 
leuk zijn om te volgen.  
Ik denk dat wij het niet zo moeten aanpakken als in het verleden, toen was het allemaal vrijblijvend, en 
pakte Erling het op als er een aantal mensen op de baan waren, en aangaven wel een training te willen. 
Ik denk dat het handig is als de mensen die interesse hebben zich opgeven, dan kunnen Marcel en Erling 
een trainingsprogramma opzetten. Ook kunnen zij in overleg met degenen die de trainingen willen 
volgen, afspreken op welke tijdstippen die plaatsvinden.  
Heb je interesse, geef je op bij een van hen, of bij een van de commissieleden. 
 
Data donderdag clubavond! 
11-apr, 25-apr, 9-mei, 23-mei, 6-jun, 20-jun, 4-jul, 11-jul, 18-jul, 25-jul, 1-aug, 8-aug, 15-aug, 
22-aug, 5-sep, 19-sep, 3-okt, 17-okt. 
 
Competitie 2013 
Barend heeft een indeling gemaakt voor de nieuwe competitie, zowel in de A-poule als B-poule starten 
wij met 16 deelnemers. Een goede verdeling. Voor de indeling zie bord in het clubhuis en verderop in 
het clubblad. Wij hopen op een gezellige en sportieve competitie. 
 
Onderhoud ploeg 
Wij zijn op zoek naar een aantal mensen, die een steentje willen bijdragen aan het onderhoud van ons 
complex. Wat is zoal het werk, dan moet je denken aan onderhoud aan de groenstroken, tegelwerk 
onkruid vrij houden, zo nu en dan een likje verf aan onze gebouwen, enzovoorts. Ik denk dan aan vier of 
vijf mensen, bij aanvang van de werkzaamheden gezellig een bak koffie, en bij gedane zaken een 
lekkere pint of iets van dien aard! 
 
Jubileum 
Dit jaar bestaat de Jeu de Boules afdeling 20 jaar, dit heugelijke feit kunnen wij niet zo maar voorbij 
laten gaan. Ik zoek mensen die met mij mee willen denken hoe wij dit gaan vieren. Wil je hier een 
steentje aan bij dragen, laat mij dit dan weten. 
 
Inzet thuistoernooien 
Voor onze thuistoernooien hebben wij mensen nodig die bardienst willen draaien, en in de keuken 
willen helpen. Er hangt in het clubhuis een lijst op het prikbord met data. Hierop kan je invullen welk 
toernooi je een handje wilt helpen, of geef je op bij een van de bestuursleden van de commissie! 
 
Willem Peltenburg 
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JEU DE BOULES NIEUWS 

 
 
Schema 2013 op donderdagavond 

 
Zodra alle verdere data bekend zijn, zullen deze worden vermeld. 
Het is mogelijk op deze avonden training te krijgen van Marcel Stok en/of Erling van Poelgeest. 
Men kan zich hiervoor opgeven door je naam op de lijst te zetten, welke op het prikbord in ons clubhuis 
hangt. Doorgeven aan de wedstrijdcommissie mag natuurlijk ook. 
 

Schema clubavonden op donderdagavond, vanaf 19.00 uur 
 

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN 

Donderdag 11-04-2013 

Donderdag 25-04-2013 

Donderdag 09-05-2013 (Hemelvaartsdag) 

Donderdag 23-05-2013 

Donderdag 06-06-2013 

Donderdag 20-06-2013 

Donderdag 04-07-2013 

Donderdag 11-07-2013 

Donderdag 18-07-2013 

Donderdag 25-07-2013 

Donderdag 01-08-2013 

Donderdag 08-08-2013 

Donderdag 15-08-2013 

Donderdag 22-08-2013 
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JEU DE BOULES NIEUWS 

 
 

Single competitie 2013 
 
Dinsdag 12-03-2013 is de single-competitie van start gegaan. 
Ook nu weer met een A-poule en B-poule. De competitie loopt t/m dinsdag 12-11-2013. 
Aangezien een paar mensen had verzocht liever niet te willen promoveren van de B-poule naar de A-
poule heeft de wedstrijdcommissie besloten de onderstaande indelingen te maken. 
Mede gelet op het bovenstaande verzoek heeft de wedstrijdcommissie in overleg met het bestuur 
besloten de promotie-/degradatieregeling te wijzigen van 3 in 2 promotie- en 2 degradatieplaatsen. 
 
Geruime tijd leek het dat wij van start konden gaan met 2 groepen van elk 16 boulers/boulsters. 
Helaas haakte Mieke van der Pol op het laatste moment nog af. 
Zodoende spelen de 16 mensen in de A-poule 30 partijen en de 15 mensen in de B-poule moeten 28 
wedstrijden afwerken. Misschien dat er na het insturen van dit stukje naar de Argentopost nog 
aanvullingen/afzeggingen of wijzigingen komen. Maar dat is dan te vinden op het prikbord in ons 
clubhuis en/of op de website: http://www.kvargento.nl/jdb/argentosinglecompetitie.htm 
Inschrijven was overigens mogelijk t/m zaterdag 09-03-2013. 
 
Het is natuurlijk wel de bedoeling dat iedereen probeert dit aantal (op tijd) vol te maken zodat wij op het 
einde van deze competitie niet te veel wijzigingen moeten aanbrengen. 
 
Namens de Wedstrijdcommissie iedereen veel plezier en succes gewenst, Barend van Nieuwenhuizen 
 

 Indeling A-poule   Indeling B-poule 
01 Paul Weel  01 Joop van Beek 

02 Jarno van Dongen  02 Margaret Gerrese 

03 Erling van Poelgeest  03 Kees Gerrese 

04 Bas Murk  04 Annie Peltenburg 

05 Wim Stok  05 Henk Koster 

06 Peter Vrieselaar  06 Namita Schimmel 

07 Ben Verheijen  07 Hans Wolf 

08 Barend van Nieuwenhuizen  08 Ria Vrieselaar 

09 Gerard Murk  09 Matheu Beerkens 

10 Willem Peltenburg  10 Wil van der Zwan 

11 CorJan van Holten  11 John Stam 

12 Wim van Marle  12 Ben Schouten 

13 Herman Duel  13 Henny Lamboo 

14 Marcel Stok  14 Tini van Schaik 

15 Piet Blom  15 Arie van der Zwan 

16 Marco van Duuren    
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SPORTAGENDA 

 
 
MAART: 
21-24  Schaatsen: WK afstanden (Sotsji, Rusland) 
22  Voetbal: Kwalificatie WK 2014 o.a. Nederland-Estland 
24  Atletiek: Venloop, NK halve marathon  
25-28  Schaatsen: WK afstanden (Heerenveen) 
28  Voetbal: Kwalificatie WK 2014 o.a. Nederland-Roemenië 
30-31  Voetbal: Eredivisie o.a. Roda JC-PSV 
 
APRIL: 
5-7  Voetbal: Eredivisie o.a. FC Twente-Roda JC 
12-14  Voetbal: Eredivisie o.a. AZ-FC Utrecht en PSV-Ajax 
19-21  Voetbal: Eredivisie o.a. AZ-PSV en Feijenoord-Vitesse 
26-28  Voetbal: Eredivisie o.a. SC Heerenveen-AZ 
 
MEI: 
4  Wielrennen: Start Giro d’Ítalia (Napels) 
5  Voetbal: Eredivisie o.a. ADO-Feijenoord 
9  Voetbal: Finale KNVB beker 
12  Voetbal: Eredivisie o.a. Feijenoord-NAC en FC Twente-PSV 
26  Wielrennen: Slotetappe Giro d’Ítalia (Brescia) 
26  Atletiek: Marathon van Leiden 
 
JUNI: 
5-18  Voetbal: EK – 21 jaar (Israël) 
24  Tennis: Start Wimbledon (Londen) 
29  Wielrennen: Start Tour de France (Corsica) 
 
JULI: 
2   Wielrennen: Ploegentijdrit Tour de France 
7  Tennis: Finales Wimbledon (Londen) 
13  Triatlon: WK cross (Kijkduin) 
21  Wielrennen: Finish Tour de France (Parijs) 
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LEDENVERGADERING 

 
 

 
Wij zien alle leden en belangstellenden graag op de 

    

Jaarlijkse Algemene LedeJaarlijkse Algemene LedeJaarlijkse Algemene LedeJaarlijkse Algemene Ledenvergaderingnvergaderingnvergaderingnvergadering 

van Korfbal- en Jeu de Boulesvereniging Argento 

 

op 

woensdag 17 april 2013woensdag 17 april 2013woensdag 17 april 2013woensdag 17 april 2013    

 

in 

het clubhuis aan het Meidoornpad 1het clubhuis aan het Meidoornpad 1het clubhuis aan het Meidoornpad 1het clubhuis aan het Meidoornpad 1    

 

om 

20.00 uur20.00 uur20.00 uur20.00 uur    

 

Maar… koffie en thee staat al klaar om 19.30 uur ! 

 

Tot dan ! 

 

Het bestuur 
 


