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Na de loting mocht van Ginkel 
met Sandra Leijh aantreden 
tegen Johan van 't Klooster en 
Els Hogenes. Op papier een 
mooie partij en aan elkaar 
gewaagt. Door het zeer goede 
plaatsen van van Ginkel moest 
van 't Klooster vol aan de bak 
met schieten. Hogenes plaatste 
ook goed maar toch iets minder 
dan de tegenpartij. Sandra 
Leijh schoot dan ook nog goed 
waardoor de eerste partij in een 
13-7 winst werd omgezet. 
De 2e partij was het van Ginkel 
en Harry Hagen tegen Lotty 
Neumann en Mohamed 
Hourani. Ook deze partij was 
bijna hetzelfde patroon. Team 
van Ginkel kwam makkelijk op 
een 6-2 voorsprong. Door een 
paar slechte rondes en 
overmoedigheid werd het toch 
nog spannend, de tegenpartij 
kwam op een 6-9 voorsprong. 
Nu was het toch nog serieus 
om een overwinning te 
bemachtigen. Van Ginkel 
plaatste weer als vanouds en 
Hagen schoot echt 100%. 13-9. 
De 3e ronde was een tripletten 

met Piet van Veldhuizen en 
Peter van Wermeskerken tegen 
het echtpaar Stitselaar. Dit was 
een partij die elkaar geen 
haarbreed toegaven. Het werd 
puntje voor puntje van beide 
partijen. Margaret Stitselaar 
had nieuwe boules en daar 
plaatste ze bijzonder goed 
mee. Daarnaast werd er ook 
deze keer goed geschoten door 
van Wermeskerken. Maar 
doordat zij een tripletten 
hadden had van 
Wermeskerken maar twee 
boules om te schieten. Van 
Veldhuizen moest nu ook 
schieten en ging goed. Arie 
Stitselaar kon het nu niet meer 
redden en daardoor won team 
van Ginkel met 13-10. 
De voorlaatste ronde was met 
Leo Brouwer tegen Pé Fabriek 
en Eva van Meerkerk. Nu 
waren de rollen omgedraaid. 
van Ginkel plaatste goed maar 
werd door elke boules van van 
Meerkerk weggeschoten. Nu 
moest Brouwer het opknappen 
tegen Fabriek. Brouwer miste 
nogal eens met schieten en 

besloot 
maar te gaan plaatsen en 
hopen op een misstap van 
Fabriek. Dit pakte wonderwel 
goed uit en daardoor wonnen 
zij nipt met 13-12. Een beetje 
geluk hoort erbij. 
De finale ronde was met Gerrit 
Methorst tegen Ton 
Zwezerijnen en Henk 
Hendriksen. Ook nu was het 
weer het geweldige plaatsen 
van zowel Methorst en van 
Ginkel. Zij waren superieur. 
Hendriksen miste enkele keren 
flink waardoor de stand snel 
uitliep. Maar het was te laat om 
de strategie aan te passen 13-
4. Een zeer verdiende 
overwinning. Doordat er verder 
niemand 5 partijen gewonnen 
had was Ries van Ginkel de 
terechte winnaar van het 
toernooi. 

 

Wintercompetitie 
Voor de wintercompetitie 2021 / 
2022 hebben zich 23 
deelnemers aangemeld. Gelet 
op het aantal deelnemers wordt 
er in één poule gespeeld. Alle 
deelnemers spelen één keer 
tegen elkaar. Per speeldag 
zullen door de deelnemers 
maximaal 5 tête à tête partijen 
gespeeld worden. De 
wedstrijdleiding is nog bezig om 
de speeldagen vast te stellen. 
Zodra daar meer informatie 
over is wordt dat bekend 
gemaakt. 

 

Toernooien 
Vast staat dat op 27 november 
en 22 december een toernooi 
georganiseerd zal worden. 
Meer informatie staat in de 
toernooikalender. Dit is wel 
afhankelijk van de corona 
maatregelen.  

 
 

Ries van Ginkel Herfst Kampioen 
 

 
 
zaterdag 9 oktober heeft het herfst toernooi plaats 
gevonden. Ries van Ginkel mag zich de terechte winnaar 
noemen. Hij was de enige die alle vijf partijen gewonnen 
had.  
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openstelling kantine 
mogelijk ingekort. 
 
Een blik in de agenda maakt 
duidelijk dat het niet altijd lukt 
om  een bestuurslid die 
bardienst kan doen 
beschikbaar te hebben. Dat 
houdt in dat op bepaalde dagen 
de bar na de laatste partij 
gesloten wordt en er geen 
mogelijk is om nog even na te 
praten, de zogenaamde derde 
helft 
Met de barmedewerkers is 
afgesproken dat zij tot en met 
het einde van de laatste partij 
bardienst doen. Daarna wordt 
de bardienst overgenomen 
door een bestuurslid. Tot op 
heden gaat dat prima, mede 
dankzij de inzet van 
vrijwilligers.  
 
Het bestuur vraagt hiervoor 
begrip omdat niet naleving bij 
controle dit voor de vereniging 
zeer nadelige gevolgen kan 
hebben. Als vereniging moeten 
wij de corona maatregelen 
naleven. Dat is een wettelijke 
verplichting. 

 

Algemene leden 
vergadering 
Noteer vast in je agenda:  
de Algemene Leden 
Vergadering is op dinsdag 22 
maart 2022. Aanvang 19.30 
uur. Dit voor zover de corona 
maatregelen dit toelaten.  

 
Vacatures bestuur, 
gezocht secretaris 
Binnen het bestuur zijn nog 
steeds een aantal vacatures. 
Echter daar is nog een 
vacature bij gekomen. 
Komende jaarvergadering is 

Wim Veenendaal regulier 
aftredend. Hij heeft 
aangegeven dat hij om voor 
hem moverende redenen niet 
herkiesbaar is. Helaas moeten 
wij daardoor afscheid nemen 
van een secretaris. Het bestuur 
zit dringend verlegen om 
nieuwe kandidaten. Wie van 
jullie durft deze uitdaging aan? 

 

Boulodrome 
Op 2 en 9 november zijn 
meeting over het 
accommodatiebeleid in de 
gemeente Barneveld geweest. 
Tijdens de introductie en 
achtergrond werd het proces 
van het tot stand komen van 
het accommodatie beleid 
uiteengezet, maar ook het 
vervolg. De snelheid van het 
vervolg is altijd langzamer dan 
de wens van de beoefende 
verenigingen. Vanuit de 
organisatie werd tevens 
aangegeven dat men rekening 
moet houden met invloed van 
de gemeenteraadsverkiezingen 
van 16 maart 2022 (kan 
processen versnellen, maar 
waarschijnlijker is een 
vertraging). 
Bij de uitleg hebben de 
verenigingen de gelegenheid 
om vragen te stellen, dit 
gebeurde dan ook op 
verschillende facetten. Waren 
met oog op verduidelijking of 
gekoppeld aan de individuele 
situatie. 
Na de inleiding werd men 
gevraagd zich te verspreiden 
over de zaal en per thema een 
reactie te geven op het 
voorgestelde beleid. De vier 
thema’s zijn zoals vermeld in 
de agenda (Multifunctionaliteit/ 
Spreiding/ Prioritering/ 
Financieel). Kon men middels 

post-it’s 
reacties geven op de thema’s. 
Deze verschillende reacties 
zouden door de stellers kunnen 
worden meegenomen om het 
beleidsstuk bij te schaven, of dit 
ook daadwerkelijk zal gaan 
gebeuren is (zeer) onduidelijk. 
 
Met de deelname aan de 
meeting tonen wij onze 
aanwezigheid en wilskracht. Mi 
zou het deelnemen aan de 
tweede meeting maar ook het 
digitaal reageren een positieve 
invloed hebben.  
Het deelname verbeterd de 
informatie positie van het 
proces en de belangen 
(strategische keuzes).  
Met het deelnemen aan de 
meeting krijgen wij een beter 
beeld van de overige belangen, 
gezamenlijke en tegenstrijdig 
en krijgen wij extra kennis door 
de ervaringen van anderen. 
 
De gedachte om op de huidige 
locatie zelf een boulodrome te 
bouwen heeft negatieve 
aspecten, zo zijn alle kosten 
voor eigen rekening. De reden 
is dat de gemeente daarin niet 
participeert. 

 

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. 

Agenda  
 
Normale openingstijden 
Maandag 19.00 uur 
Woensdag 13.00 uur 
Zaterdag 13.00 uur 
 
27 november 10.00 uur 
husseltoernooi 
 
22 december 10.00 uur 
oliebollentoernooi 
 


