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Jon Leijh nieuw bestuurslid
Jon Leijh is op de laatste bestuursvergadering als gast
aanwezig geweest. Hij heeft namelijk belangstelling voor
een bestuursfunctie. Aan het einde van de vergadering liet
hij het bestuur weten dat hij bestuurslid wil worden en zich
dan met name wil richten op wedstrijdzaken. Het bestuur
heeft zijn kandidatuur unaniem aanvaard.
De volgende stap is een tussentijdse ledenvergadering, waar de
leden zich kunnen uitspreken over zijn kandidatuur en waarna hij
na stemming aangesteld kan worden. Nu speelt is net als in het
voorjaar met de Algemene Ledenvergadering Corona een
spelbreker. Wachten tot het bijeen roepen van een vergadering
is voor de vereniging geen optie vindt het bestuur.
Het bestuur stelt voor om Jon te benoemen tot bestuurslid en de
leden de mogelijkheid te geven om digitaal de leden de
gelegenheid te geven om deze benoeming goed of af te keuren.
Hoe? De leden kunnen in de periode van 14 dagen na
verschijning van deze publicatie digitaal bezwaar maken tegen
zijn benoeming. Mocht een meerderheid de benoeming
goedkeuren dan zal Jon als bestuurslid fungeren. Zodra de
RIVM-regels het toelaten zal het bestuur een ledenvergadering
uitschrijven en Jon dan formeel als bestuurslid voordragen.
Vanzelfsprekend kunnen de leden ook tegen deze gang van
zaken bezwaar maken, omdat er uitsluitend tijdens een
ledenvergadering gestemd kan worden en per mail of post
stemmen is volgens de huidige regelgeving onmogelijk. Daarin
voorzien onze statuten en huishoudelijk reglement niet.

Leo Brouwer Herfst
Kampioen
Zaterdag 10 oktober heeft het
herfst toernooi bij Petanque
Barneveld plaats gevonden.
Leo Brouwer mag zich de
terechte winnaar noemen. Hij
was de enige die alle vijf
partijen gewonnen had. Het
bestaat uit vijf voor gelote
partijen. Ondanks het
voorspelde slechte weer

hadden zich toch 24
deelnemers gemeld.
Na de loting mocht Brouwer
met Zwezerijnen aantreden
tegen Piet van Veldhuizen en
Ries van Ginkel. Het was een
schitterende partij die na ruim
een uur spelen door
eerstgenoemde dan ook met
13-10 werd gewonnen.
De 2e partij was het Brouwer
met Pé Fabriek tegen Hagen
en van Ommering ook deze
partij was een kopij van de
eerste partij en viel wederom in
het voordeel van Brouwer uit.
13-10.
De derde ronde was Het
Brouwer samen met Ejan van
de Beek tegen Dames team
Joustra, de Ruiter. Deze partij
werd met 13-1 gewonnen

De
voorlaatste partij was het
Brouwer, van Meerkerk tegen
Van Nieuw-Amerongen en
Hendriksen. Het was van
Meerkerk die van NieuwAmerongen de baas was zowel
in plaatsen als schieten. 13-5.
De finale partij was er een om
nooit te vergeten. Brouwer
speelde samen met Arie
Stitselaar tegen Carlo Groot en
Jan van Elten. Ondanks het feit
dat het ging regenen was het
een zeer boeiende partij. Het
ging echt puntje voor puntje tot
12-12. Ook deze keer ging de
overwinning naar Brouwer.
Hierdoor was hij de enige
speler die alle 5 partijen
gewonnen had en zich de
terechte winnaar noemen.

Rabo ClubSupport
De Rabo ClubSupport
stemperiode is voorbij. De
Rabo Clubsupport heeft voor
onze vereniging € 453,18 op
gebracht.
Door Corona konden we de
cheque dit jaar helaas niet
persoonlijk ontvangen. Daarom
werd op donderdag 5
november om 19:30 uur, tijdens
een online Webinar, de uitslag
bekend gemaakt. Tijdens deze
online presentatie werden wij
eerst als vereniging bijgepraat
over de gevolgen van de crisis.
Tijdens de presentatie werden
de nieuwste (corona
gerelateerde) regelingen voor
verenigingen en stichtingen
toegelicht en tips en trics om
als club financieel gezond de
crisis door te komen
besproken. Op 6 november
ontvingen wij een persoonlijke
video met de uitslag van onze
club. Deze video is te zien op
onze website. Alle stemmers op
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onze vereniging Hartelijk
Bedankt!
Jon Leijh heeft tijdens de
bestuursvergadering een
statement afgegeven. In het
volgende artikel geeft hij zijn
visie weer.

Gastvrije wedstrijdleiding
Zoals jullie hebben kunnen
lezen ben ik gevraagd om / heb
ik mij aangeboden als
bestuurslid. Hierbij richt ik mij
op de wedstrijdleiding, deze
meeste van jullie was dit
mogelijk al opgevallen. In deze
taak wil ik mij graag richten op
en goede organisatie, eerlijke
competitie en vooral ook
gastvrijheid en speelplezier. Die
laatste twee vind ik extra
belangrijk, niet alleen voor onze
eigen leden maar ook voor
eventuele externe spelers en/
of gasten.
Maar hoe gaan we hier dan
mee om? Dit onderwerp
hebben we uitvoerig besproken
in het bestuur en wij vinden dat
we een open en gastvrije club
moeten zijn. Dit betekend dat
we op sommige momenten
flexibel moeten zijn voor onze
eigen leden maar ook voor
gasten. Hierbij gaat het club
belang dan soms voor op het
individuele belang (winnen is
niet altijd het belangrijkste).
Sommige leden lukt het
gewoon niet door fysieke
omstandigheden of
bijvoorbeeld door andere
verplichtingen om drie
wedstrijden te spelen op een
woensdag of zaterdag, maar dit
mag geen probleem zijn.
Dit betekent dat iedereen op elk
moment mag en kan meedoen
als er geen toernooi
plaatsvindt. Hierbij geeft men
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tijdig aan bij de wedstrijdleider
dat men de volgende ronde
speelt of juist niet meer speelt.
Hij draagt zorg voor de invoer
in het spelschema. Mensen die
niet alle partijen spelen, worden
natuurlijk niet meegenomen in
de eind- of daguitslag.
Zodoende houden we het leuk
voor iedereen. Denk er bij
gasten ook nog even aan dat
dit misschien wel toekomstige
nieuwe leden zouden kunnen
zijn.
Uiteindelijk geldt, hoe meer
zielen, des te meer vreugde!

Grote Clubactie

De online verkoop van loten
Grote Clubactie loopt nog
steeds. De teller staat op dit
moment op € 573,60. Dat
betekent dat we ons
streefbedrag van € 500,hebben bereikt. Dat is heel
positief. Maar, dit bedrag is
gerealiseerd door slechts 13
leden van onze vereniging.
Deze leden hebben samen 239
loten verkocht. Het is jammer
dat de overige veertig leden
van onze vereniging nog geen
lot hebben verkocht. Maar dat
kan nog. Om nog een goede
eindsprint in te kunnen zetten
heeft de organisatie van de
Grote Clubactie besloten om de
verkoopperiode te verlengen
t/m maandag 30 november
23:59 uur. Zo kunnen wij in de
laatste fase van de actie nog
meer online loten verkopen.

Boulodrome
Nog weer even het geheugen
opfrissen. In juni heeft de
wethouder een memo ter
kennisneming aan de
gemeenteraad gestuurd waarin
de raad is geïnformeerd over
de actuele
accommodatievragen van
Petanque Barneveld, IJs- en
Skeelervereniging ’t Grieze
Veen, VMBO-school De
Meerwaarde en de
Barneveldse Dam- en
Schaakvereniging. Dit mede
naar aanleiding van het
amendement “huisvesting
diverse sportactiviteiten” dat bij
de behandeling van de
Kadernota 2020 is ingediend.
Naar aanleiding van de vragen
om huisvesting zijn zoals
bekend onderzoeken
uitgevoerd, te weten naar de
haalbaarheid van een nieuw
omnisportcentrum (Petanque
Barneveld en BDSV, april
2019) in Barneveld en een
onderzoek naar de behoefte
van een atletiekaccommodatie
en skeeler- en
ijsbaanvoorziening in Barneveld
(maart 2020).
In verband met het financiële
meerjarenperspectief van de
gemeente Barneveld vindt het
college het noodzakelijk om in
de komende maanden eerst
zicht te hebben op de huidige
en komende financiële
ontwikkelingen voor de
gemeente Barneveld. In
verband hiermee wordt nu geen
uitvoering gegeven aan een
haalbaarheidsonderzoek naar
een skeeler- en
atletiekaccommodatie (met één
of meer scenario’s), maar wordt
dit doorgeschoven naar 2021.
Aan dit laatst genoemde
onderzoek is de realisatie van
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een Boulodrome opgehangen.
De gemeenteraad wil eerst
zicht hebben op de behoefte en
mogelijkheden van de andere
verenigingen voordat zij een
beslissing gaat nemen over de
besteding van het in de
kadernota opgenomen bedrag
voor het boulodome. Op zich is
het uitstel van behandeling
door de gemeente een grote
teleurstelling voor ons.
Op 23 september jl. is op
verzoek van de fracties van het
CDA, Lokaal Belang en
BurgerInitiatief, tijdens de
vergadering van de Commissie
Samenleving, gesproken over
de huidige situatie van de
verschillende verenigingen met
huisvestingsproblemen. De
verenigingen (1
vertegenwoordiger per
vereniging ) waren voor deze
vergadering uitgenodigd. Voor
onze vereniging was Peter van
Wermeskerken aanwezig en
heeft hij gebruik gemaakt van
de mogelijkheid om in te
spreken. Tijdens deze
vergadering kwam BDSV met
het initiatief om een stichting op
te richten waarin de betreffende
verenigingen zijn
vertegenwoordigd om daarmee
de behoeftes af stemmen en
als één aanspreekpunt richting
de gemeente te functioneren.
Of dit voor onze vereniging
zinvol is en iets bij kan dragen
aan de realisatie van onze
plannen moet uit
vervolggesprekken blijken.
Je kunt de vergadering van de
Commissie Samenleving van
23 september jl. nog terugzien
in het raadssysteem iBabs dat
ook bereikbaar is via de
gemeentelijke website.
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JFC Clinic.
Ja, het is natuurlijk een beetje
vreemd! Voor de club stopte
alle boule-activiteiten door de
corona maatregelen, maar een
clinic voor één van de
Barneveldse scholen kon in
eerste instantie gewoon
doorgaan. Dat was trouwens
geen makkelijk besluit, want
waarom zij wel en wij niet. Het
verschil heeft natuurlijk te
maken met de verschillende
regels per leeftijdscategorie en
het onderwijs. Want bij de
toeppassing sommige regels
geldt de welbekende
uitdrukking “de jeugd heeft de
toekomst”.
Dat is ook initieel de reden dat
we als club meededen aan het
lesprogramma van het
Johannes Fontanus College
(JFC). De school heeft onze
club benaderd om deel te
nemen aan een programma,
waarbij we drie blokken van
drie weken, een groep van
maximaal zestien kinderen
zouden onderwijzen in onze
sport. Deze jeugd zelf kiest
uiteindelijk drie verschillende
sporten. Deze keuze en
deelname is deel van het
examen en heeft als doel de
deelnemende jeugd op
verschillende gebieden te
ontwikkelen. Kennis,
organisatie, sportiviteit,
behendigheid zijn een paar van
deze facetten.
Als club biedt ons dit de kans
om ons te laten zien aan een
andere doelgroep, aangezien
het grootste deel van ons
ledenbestand niet meer tot de
jeugd behoord (ondanks dat
sommige dit nog wel denken).
Door mee te doen aan dit
programma hopen we dat meer

mensen
van ons horen, waarbij we ons
niet alleen op de deelnemende
jeugd richten maak ook op de
ouders en eventuele
grootouders. Mocht één van de
jeugdige deelnemers het echt
leuk vinden, is die natuurlijk van
harte welkom.
De aanzet vanuit de club voor
het programma was goed en op
de leden vergadering was er
een grote groep van vrijwilligers
die mee wou denken,
organiseren en ondersteunen.
Op een speciale vergadering
werden de constructieve
plannen gemaakt en de taken
verdeeld. Wij waren er
helemaal klaar voor. Jammer
genoeg was er geen opgaven
waren vanuit de jeugd voor het
eerste blok. Dit was een kleine
teleurstelling… Gelukkig waren
er wel tien deelnemers voor het
tweede blok, waren het niet dat
de corona regels werden
aangescherpt. Het kon door
met een aangepaste uitvoering.
Op de eerste speeldag zouden
Lammert en Jon invulling geven
aan het programma. Hierbij
kreeg de jeugd na een welkom
en de huisregels (incl
coronabeperkingen) een korte
uitleg over de sport en onze
club. Aansluitend hebben we ze
al doende de regels uitgelegd,
door en “praatje-plaatje-daadje”
systematiek (vertellen, laten
zien en laten doen). In eerst
instantie was er de welbekende
afwachtende houding vanuit de
jeugd, maar naarmate het spel
verder ging werd het leuker en
leuker gevonden. Dit was een
goed teken voor de twee v
olgende speldagen, waar we
ons naast het spel ook zouden
richten op een stukje techniek.
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Uiteindelijk kon het vervolg niet
meer plaatsvinden door de nog
strengere corona maatregelen.
Maar we hopen er natuurlijk wel
op dat er een vervolg gaat
komen in de (nabije) toekomst.
Niet alleen voor de jeugd maar
vooral ook voor onszelf.

Ton Zwezerijnen wint
Husseltoernooi

Zaterdag 29 september heeft
het eerste Husseltoernooi
plaatsgevonden van Petanque
Barneveld. Ton Zwezerijnen
had met vier gewonnen partijen
en 26 pluspunten de eerste
prijs binnengehaald.
De 1e ronde speelde
Zwezerijnen met Henk
Hendriksen tegen een
tripletten, Sandra Leijh, Carlo
Groot en Eva van Meerkerk. Ze
wonnen uiteindelijk met 13-11
en dat kwam voornamelijk dat
Zwezerijnen bijzonder goed
plaatste waardoor van
Meerkerk continu moest
schieten.
De 2e partij was het
Zwezerijnen met Arie Stitselaar
tegen Ries van Ginkel en Leo
Brouwer. Ook dit was een partij
van de bovenste plank. Zij
wonnen dus met 13-10 van de
latere winnaar.
De 3e partij was Zwezerijnen
met Dick Grotenhuis tegen Eef
van de Beek en Joke de Ruiter.
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Het was een goede partij met
winst voor 13-7 Zwezerijnen.
De voorlaatste ronde was het
Zwezerijnen met Harry Hagen
tegen Jan Los en Margaret van
Barneveld. Dit kon nog wel een
mooie partij worden. Een partij
die snel was afgelopen 13-0.
Dit had
De finale ronde was het wel
heel erg spannend Zwezerijnen
moest met Ejan van de Beek
tegen Jon Leijh en Henk van
NieuwAmerongen. Leijh had tot
dusver alles nog gewonnen.
Het werd 13-5 voor
Zwezerijnen.
Nu moest er goed geteld
worden want er waren
meerderen die er drie
gewonnen hadden en nu vier
konden winnen waardoor de
pluspunten bepalend waren.
Door de finale met ruime cijfers
te winnen van de latere
nummer 2 John Leijh is
Zwezerijnen de terechte
winnaar van de dag geworden.

Agenda november
28 november
10.00 uur

Husseltoernooi (o.v.b.)
14 november
13.00 uur
Wintercompetitie
uitgesteld

Wintercompetitie
uitgesteld
De wedstrijden voor de
wintercompetitie zijn als gevolg
van de overheidsmaatregelen
uitgesteld. Zodra er meer
duidelijkheid over de
speelmogelijkheden worden
nieuwe data vastgesteld.

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je als lid van Petanque Barneveld staat ingeschreven. Wens je geen nieuwsbrief te
ontvangen stuur dan een reactie naar infopetanquebarneveld@gmail.com en je wordt uitgeschreven.

