
Jaarverslag Celeritas Petanque 2016-2017

Bestuur
 Het Petanque Afdelings Bestuur (PAB) bestond uit: 
Voorzitter: Gert-Jan Kramer 
Secretaris tot 30 april 2017 Antoine van 't Veer 
Secretaris Ad Interim vanaf 1 mei 2017: Arnold Kroon 
Penningmeester: Rob Veenis
Algemeen bestuurslid: Marian Parent
Algemeen bestuurslid tot 6 maart 2017: Piet van der Spek
Marian verzorgt de leden administrate en de kleding.
Het wedstrijdsecretariaat werd verzorgd door Ben van Assema.

Vergaderingen 
Het PAB heef 11 keer vergaderd. Met het hoofdbestuur werd 2 keer vergaderd. 
Leden van het PAB/TCP hebben de kalendervergadering en de twee afdelingsvergaderingen van de 
afdeling 07 van de NJBB bezocht. Ook werd een voorlichtngsavond van de NJBB bezocht. 

Ledenontwikkeling 
Op 1 juni 2016 telde Celeritas Petanque Alkmaar 160 leden en 1 erelid. Op 1 juni 2017 heef Celeritas
Petanque Alkmaar 180 leden en 1 erelid. 

Ledenwerving 
Ook dit jaar werden weer in delen van Alkmaar flyers verspreid. Aan 2 beginnerscursussen, een 
middag- en een avondcursus, namen 36 cursisten deel , waaronder  8 leden. De nieuwe cursisten 
kregen een cadeaubon waarmee na afloop van de cursus nog 3 maanden bij Celeritas Petanque kon 
worden gespeeld. Een aantal cursisten speelde ook op de speelmiddagen en -avonden. Uiteindelijk 
zijn er 17 cursisten lid geworden.

Sponsoring 
Zaterdag 10 juni 2017 fietsten 10 leden de Rabobank fietssponsor tocht en verdienden daarmee 
€  300 voor de clubkas. 

Op de website werden 6 banners geplaatst. 

Boulen voor een Doel 
Ook dit seizoen is er weer goed gespaard voor onze goede doelen. De kinderboerderij in de 
Rekerhout in Alkmaar Noord ontving € 550  (?) van de dinsdagmiddag groep en Stchtng Dupla 
(huifbedpaardrijden voor gehandicapten) ontving € 251,90 (?) van de vrijdagavond. Beide goede 
doelen waren zeer blij met de steun van Celeritas Petanque. 



Arrangementen 
Het afgelopen seizoen heef Celeritas Petanque voor 15 groepen een middag of avond verzorgd. Er 
werd fanatek gespeeld en met de uitleg van onze ervaren leden en de inzet van de barvrijwilligers 
werd het een geslaagde middag of avond. 

Training 
In het seizoen 2016-2017 werd de selecte op donderdagavond getraind door Rajen Koebeer. Rajen 
moest na een aantal weken om gezondheidsredenen afaken. De TCP heef het daarna 
overgenomen.

Interne toernooien 
Aan de "Franse avond", het "Herfst toernooi", het "Oliebollen toernooi", het "opa/oma en 
kleinkinderen toernooi", het "Snerttoernooi" en het "dubbeldooier toernooi" , alsmede het sextetten
deden weer veel leden mee.

Interne compettes 
Ook dit jaar werden weer diverse interne compettes gehouden: De clubkampioenen in de 
onderdelen zijn: 

ICD middagkampioen: Ed & Ineke Bes

ICD clubkampioen: Fabiola Kwak – Ben van Assema

Trips middagkampioen: Martn van Hamersveld – Jan Hoogland – Cor Rodenburg

Trips Clubkampioen: Rick Schekkerman – Patrick Schotvanger – Ben van Assema

TAT middag kampioen: Koos Mak

TAT clubkampioen: Rick Schekkerman 

Allround kampioen 2016/2017: Rick Schekkerman 

NJBB toernooien 
Het Celeritas open op 9 oktober 2016 was met 48 teams hetzelfde bezet als in 2015. 

Het 16e Sateh toernooi op 7 mei 2016 was voor het eerst vol met 64 teams.  Mede door het mooie 
weer was het een topdag. De Sateh werd binnen bepaalde tjden geserveerd. Dit was een succes en 
het toernooi verliep daardoor sneller.  

De maandelijkse Zomer- en Wintertoernooien (PR toernooien), zijn elke maand een succes. De 
Wintertoernooien (11 keer) en de Zomertoernooien (8 keer) hebben gemiddeld 34 koppels in de 
winter en in de zomer 46 koppels. 

NJBB compettes 
Een team van Celeritas speelde in de 2e divisie van de NPC en heef zich daarin kunnen handhaven,

Celeritas 2 degradeerde uit de 3e divisie maar kreeg haar plaats door lotng terug.

Het district NW startte dit jaar ook haar compettes. Verschillende teams van Celeritas deden hier 
aan mee. De resultaten staan op de site van de afdeling district NW.



Overig 
Om onze vrijwilligers te bedanken werd in augustus 2016 voor de 5e keer de vrijwilligers BBQ 
georganiseerd. De petanque spelletjes zorgden weer voor de nodige hilariteit. 

Het hoogtepunt van de avond was weer de strijd tussen de mannen en de vrouwen. Deze keer 
wonnen de mannen eindelijk een keer (met overmacht) 

Vrijwilligers BEDANKT!! Zonder jullie geen Petanque!!!!


