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24ste jaargang, nummer 119, september 2020
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Van de voorzitter,

Het derde kwartaal zit er alweer op en dus weer een nieuwe 
uitgave van ons clubblad.
Zoals ik in het vorige nummer al had aangegeven zijn dit 
voor een ieder van ons vreemde tijden.
Veel leden en naasten zijn super voorzichtig om geen besmetting op te 
lopen. Uiteraard is dat begrijpelijk en heb ik daar alle begrip voor.
Gelukkig zijn de maatregelen versoepeld en wordt er weer op de clubdagen 
gespeeld. De opkomst op onze speeldagen zijn echter niet wat wij gewend 
zijn maar langzamerhand wagen er steeds meer leden de stap om een 
balletje te gooien. Ook de bond probeerd weer het één en ander te 
organiseren maar lopen tegen een muur van twijfel bij diverse verenigingen 
die het nog niet aan durven. Onze wedstrijdsecretaris heeft inmiddels 
alweer voorzichtig wat toernooitjes georganiseerd en zoals we zien komen 
zo langzamerhand ook steeds meer leden die de stap wagen.
Ik ben geen dokter en heb ook geen kennis van zaken dus wie ben ik om 
u te adviseren of te oordelen. We horen echter wel steeds meer dat het 
risico vele malen minder is als we buiten spelen. In de hal en in de kantine 
goed ventileren is ook een pre waar wij als bestuur alles aan doen om dit 
te realiseren.

Bestuur
Dan zal het niemand zijn ontgaan dat, evenals bij andere verenigingen, er 
enige onmin binnen het bestuur heeft plaats gevonden. 
Ondanks diverse gesprekken kwam er toch telkens weer oud zeer naar 
boven. Jan van der Tuuk heeft toen aangegeven een schrijven naar de 
leden te sturen met de mededeling om uit het bestuur te stappen.
Inmiddels zijn wij enkele gesprekken verder en heeft Jan zijn functie weer 
opgenomen en zijn de meningsverschillen uit de wereld zodat wij allemaal 
weer met frisse moed in de toekomst kijken.

Kantinebezetting
Het wordt eentonig en wij als bestuur weten niet meer wat te doen om de 
kantinebezetting op peil te houden. Ook de dames van het kantinebeheer 
betalen contributie en willen ook wel eens een toernooi spelen. Als wij als 
bestuur dan vragen of er iemand is die dit van hen over wil nemen zijn 
het altijd dezelfde mensen die zich opgeven. Met alle respect maar als we 
mensen als Kitty Meijer, Wim v.d. Aar en Gerard Claassen (allen de 80 

gepasserd) een hele dag achter de bar moeten laten staan, terwijl er veel 
jongere leden zijn die die dit wel kunnen maar niet willen, dan vraag ik mij 
af of we wel goed bezig zijn en niet een ieder moeten gaan verplichten 
om eens in de zoveel tijd een dienst te draaien. Ik realiseer mij dat er 
leden zijn die roepen van de vereniging af te gaan maar denk dat ze bij 
een ander vereniging de zelfde regels hanteren en dus ook in de kantine 
mee moeten draaien. Een andere optie is om studenten die aan de eisen 
voldoen in te huren wat de vereniging uiteraard geld kost.
Voorop gesteld dit is mijn idee en niet van het bestuur of de dames.

Corona
Het ziet er niet naar uit dat we een, twee, drie van dit probleem af zijn.
Om toch onze partijtjes te spelen hebben wij getracht de regels te 
handhaven en wordt er telkens op geattendeerd dat we 1,5 mtr. afstand 
dienen te houden. Ik neem aan dat we allemaal inmiddels wel weten wat 
te doen of te laten en nog steeds zijn er mensen die het beter weten. 
Aan de bar is duidelijk een lijn met drie kaartjes aangegeven waar u zich 
aan dient te houden. Telkens wordt er geroepen dat we een kuchscherm 
boven de bar moeten hangen.

Dit mag niet en ik citeer hierbij een stukje wat door Den Haag bepaald is:

(Veel maatschappelijke voorzieningen zoals wijkcentra en buurthuizen 
waren de afgelopen maanden gesloten vanwege de coronamaatregelen 
van het kabinet. Vanaf 1 juni konden ze hun deuren beperkt weer openen. 
Woensdag 1 juli 2020 versoepelt de overheid de maatregelen en kunt u 
meer bezoekers ontvangen.) 

Kunnen we binnen kuchschermen neerzetten zodat we de 1,5 meter 
regel niet hoeven toe te passen?

Nee. Kuchschermen zijn alleen buiten op terrassen toegestaan. De 
maatregelen zijn nu versoepeld en u kunt meer bezoekers ontvangen. 
De 1,5 meter afstand blijft de norm.

Mocht u toch geen vertrouwen in het geheel hebben dan lijkt het mij 
verstandig om het boulen bij de club nog even op een laag pitje te zetten.

Positieve berichten vindt u op de volgende pagina



Clubkleding
Enkele maanden geleden heb ik kontakt opgenomen met de sponsor van 
onze club PROVAK. Hij heeft ons de laatste drie jaar gesponsord en dus 
was het logisch PROVAK om een verlenging te vragen.
Ook bij PROVAK is echter de corona merkzaam en dus kregen we te 
horen dat zijn nog niet wisten of die mogelijkheid nog aanwezig was. Daar 
wij inmiddels in de gelukkige omstandigheid zijn dat wij toch regelmatig 
nieuwe leden erbij krijgen, die ook de clubkleding willen hebben, stonden 
we dus voor een dilemma wat te doen.

Als “een duvel uit een doosje”, of als “donderslag bij heldere hemel” kwam 
Jo Picavet, een van onze leden die nog niet zolang lid is en dus nog niet 
bij iedereen bekend, met de mededeling dat zijn werkgever “PARO” wel 
bereid was om onze club voor de komende drie jaar te sponsoren met 
kleding en een reklamebord. De kleding zou bestaan uit een Polo met een 
Sweater waarvan u hieronder een afbeelding ziet.

“PARO” heten we dan ook van harte welkom en we hopen nog lang van 
zijn gulle gifte gebruik te kunnen maken.
Mocht er iemand geinteresseerd zijn wat “PARO” doet kunt u dit bekijken 
op deze website: https://www.paro-bv.nl/

Het is natuurlijk niet van 
zelfsprekend dat wij hierbij 
afscheid van “PROVAK” nemen. 
Ook die zullen we weer een 
dezer dagen benaderen om de 
club op een of andere manier te 
blijven steunen hetzij met een 
reklamebord, advertentie of op 

welke manier dan ook. “PROVAK” is een sponsor die 
destijds nog door Tinus Muller is binnen gehaald en waar 
veel oudere leden nog goede herinneringen aan hebben. 
Zowel als mens als iemand die altijd nieuwe leden onder 
zijn hoede nam om de kleine kneepjes van het boulen bij 
te brengen. (Wordt vervolgd)

Terrein
Helaas moeten we constateren dat Rob 
en Corrie Duffels nog steeds afwezig 
zijn en Rob is één van de drijfveren van 
de terreincommisie i.
Vanaf deze plaats wil ik ze veel sterkte 
wensen in de hoop ze spoedig weer 
op onze banen te zien.
Door het wegvallen van Rob stond 
Leo der Nederlanden er alleen voor.
Inmiddels heeft Leo weer een groepje 
mensen bereid gevonden hem hierin bij te staan. 

 Naast het bestuur, die onofficieel op het 
terrein meewerken, hebben Frank en 
Greetje Jaspers, Andre Heijsteeg zich 
beschikbaar gesteld. 
Daarnaast is Dennis Mankus druk 
bezig geweest om de terreincommissie 
bij te staan. Dennis heeft, deels met 
Jan graszoden gelegd. Daarnaast 
heeft Dennis met de graafmachine 

een nieuwe goot gegraven en de oude 
beplanting eruit gehaald.

PROFESSIONALS MET VAKKENNIS

AMSTERDAM



Op het moment dat ik dit op papier 
zet is het nog niet precies bekend 
wat het uiteindelijk gaat worden maar 
Leo heeft het één en ander bedacht, 
op papier gezet en het bestuur op de 
hoogte gesteld. 
Het is de bedoeling dat de grasstrook 
van 2 tuinbankjes wordt voorzien, 
de afzetting tussen de banen, het 
parkeerterrein van hekwerk en 
plantenbakken wordt voorzien.
Al met al wil ik toch wel stellen dat 
deze commissie ook het afgelopen 
kwartaal weer hard en goed aan het 
werk zijn geweest en nog steeds 
is.  
de voorzitter

Redactie

Zoals jullie 
kunnen lezen staat 
er niet wat betreft 
boulen in dit blad. Dit is mede 
oorzaak dat er weinig gespeeld is 
en er dus weinig te vertellen of te 
schrijven is.
Het laatste blad in december zal 
ik, als het goed is, op 2000 km. 
afstand maken. 
Het ligt in de bedoeling deze vóór 
de kerst uit te brengen dus zou het 
leuk zijn om in dit blad verhalen,       

 recepten, groeten, wensen 
 of andere ideeën te plaatsen. 

Ik verzoek u dan ook uw bijdrage 
vóór 1 december door te sturen  
naar: redactie@petanquelijnden.
nl. Mocht u eventueel foto’s willen 
sturen dan verzoek ik u deze op 
ware grootte te sturen. Indien de 
foto’s kleiner verstuurd worden 
loopt u de kans dat deze niet 
scherp overkomt wat zonde van 
de foto is.
              de redactie

Secretariaat
Het bestuur van Pétanque Lijnden nodigt U allen uit voor de 

uitgestelde Algemene Leden Vergadering (ALV) op 

dinsdag 20 oktober om 19.30 uur 
in ons onderkomen aan de Schipholweg te Lijnden. Kantine is 
open vanaf 19.00 uur en aanvang vergadering om 19.30 uur.

Onderstaand vind u de gegeven naar aanleiding van 
de persconferentie op vrijdag 18 september die bij het 
secretariaat binnengekomen zijn.

Beste NPC contactpersoon en/of secretaris,
 
Afgelopen vrijdag was er weer een persconferentie waar 
nieuwe maatregelen zijn aangekondigd tegen de verspreiding 
van het coronavirus. 
We hebben samen met het NOC*NSF en de andere 
sportbonden gekeken wat deze maatregelen precies betekenen 
voor de sport in de betreffende 
zes regio’s. Via onderstaande 
pagina is de update te vinden. 
Het is van belang om 
samenkomsten van meer dan 
50 personen te melden bij je 
veiligheidsregio. 
Dat kan van toepassing zijn 
op NPC speeldagen maar ook 
bij toernooien en/of interne 
speelmomenten.



Petanque Lijnden
Wedstrijdcommissie.

NPC speeldagen  2020 / 2021

2020 :   19 september,    3 oktober,     17 oktober,     31 oktober,
   7 november,   21 november, 12 december.
2021 :   9 januari,        23 januari,        6 februari,     20 februari,
   6 maart,          20 maart en    10 april.

Poule   5009  
            Verenigingsnaam              
1           Pétanque Lijnden 1
2           De Boele de Boule 2
3           De Spaanse Ruiter 2               
4           Jeu de Boule Hillegom 2 / De Vaste Voet 2
5           ACP Les Pointeurs 2 (terug getrokken)
6           Les Boules Fleuries 4 (terug getrokken)
7           De Boulende Stier 1
8           Vrij

Wintercompetitie Doubletten ( WCD ) 2020 / 2021

Speeldagen :  2020: 25 oktober, 6 december en (2021) 24 januari.

Er speelde afgelopen seizoen 2 teams van petanque Lijnden in de 3e klasse.
1: Maja v/d Linden en Hennie van Wijk. ( Zijn gepromoveerd )
2: Sylvia Ruiter en Nicky Petersen. ( Hebben zich gehandhaafd )

Graag wil ik weten of deze teams het aankomende seizoen doorgaan.
Eventueel nieuwe teams kunnen zich ook als doubletten opgeven bij Freek.

Freek
Email: info@petanquelijnden.nl
Mobiel: 06-19 35 42 81
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Ouderen niets meer waard?
Hoezo

Wij zijn een fortuin waard!!!

Wij hebben ZILVER  in onze haren
GOUD in onze tanden
GAS in onze darmen

STENEN in onze nieren
LOOD in onze schoenen

En KALK aan onze nagels

STAAL in onze heupen
PLASTIC in onze knieën

Vol met MEDICIJNEN
Lijken wij wel een GOUDMIJN

Een mens met zoveel MINERALEN
zal de 3000 wel halen

Daarom gaan we fier door het leven
en nemen we kritiek op als een 
SPONS

Want door de bovengenoemde 
RIJKDOM
Drijft de economie op ONS
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Zondag 30 augustus was de eerste 

speeldag, tevens de enige, van het  

4 – buren toernooi 2020. 

In verband met de coronacrisis was 

er afgesproken dat elke vereniging 

6 teams zou afvaardigen en dat 

dit op het terrein van Pétanque 

Lijnden gespeeld zou worden 

omdat daar de meeste ruimte voor 

was. Elke vereniging had de teams 

op sterkte opgegeven en besloten 

de 3 te spelen partijen op sterkte 

tegen elkaar te laten spelen. 

Nadat de buurverenigingen via 

een contact persoon het geld had 

afgegeven kon de wedstrijdleider 

en de scheidsrechter het toernooi 

voor vandaag openen en bepaalde 

richtlijnen aan te geven voor het 

verloop van deze speeldag. Om 

12.00 uur konden de 4 buur- 

verenigingen aan hun eerste partij 

beginnen. Alle teams werden 

d.m.v. een schema per ronde 

naar een baan gewezen. Het was 

even zoeken in het begin maar het 

toernooi kwam langzaam op gang. 
Het weer was redelijk tot goed 
te noemen en het was een 

leuke maar vooral plezierige 
ontmoeting  tussen de 4 buur 
verenigingen. De thuis spelende 

vereniging verzorgd de prijzen 

voor deze speeldag.  De prijzen 

voor vandaag bestonden uit bier, 

wijn en planten en de afspraak 

was dat er van elke vereniging 4x 

een 1e en 4x een 2e prijswinnaar 

waren. Na alle 3 partijen kon 

de wedstrijdleider alle uitslagen 

verwerken in de computer en 

konden de prijswinnaars bekend 

gemaakt worden. Alle prijswin-

naars van harte gefeliciteerd met 

hun behaalde prijs. 

    1e prijswinnaars                   Totaal
Nr Spelers Club Winst Saldo
1 Mimi Tchang – Junior de Jong Badhoevedorp 3 28
2 Dorine Matron – Els Bleekrode Bulderbaan 3 25
3 Sjaan Koenders – Adri Klootwijk Bohemiens 2 15
4 Maja v/d Linden – Henny van Wijk Lijnden 2   5

    2e prijswinnaars                 Totaal
Nr Spelers Club Winst Saldo
1 Andries Wijand – Richard Rentinck Bulderbaan 3 19
2 Leen Schouten – Gerda te Riele Badhoevedorp 2 12
3 Jeffery de Ridder – Sefina de Ridder Lijnden 2   0
4 Joop Schonhage  -  Peter Bleker Bohemiens 1   5

De leiding en medewerkers van Pétanque Lijnden hartelijk bedankt voor de 

spontane en leuke sportieve dag en de goede verzorging van deze  toch wel 

aparte 4 buren speeldag.

Namens Petanque Lijnden

Freek Vogelaar



Dinsdag 22 September Rien Visser
 
Donderdag 24 September Adri Spanjer

Zaterdag 26 September Hennie Visser

Dinsdag 29 September Jan Tuuk

Donderdag   1 Oktober Tonny Harte

Zaterdag   3 Oktober Ank Van Tienderen

Dinsdag   6 Oktober Johanna Overduyn

Donderdag   8 Oktober Annie Paulien
 
Zaterdag 10 Oktober Ries van Groningen

Dinsdag 13 Oktober Rien Visser
 
Donderdag 15 Oktober Andre Heysteeg
     
Zaterdag 17 Oktober Hennie Visser
   
Dinsdag 20 Oktober Frank de  Ridder

Donderdag 22 Oktober Gerard Claassen
   
Zaterdag 24 Oktober Adri Nettie 

Dinsdag 27 Oktober Rien Visser
 
Donderdag 29 Oktober Ank van Tienderen

Zaterdag 31 Oktober Ries van Groningen

Dinsdag   3  November Jan Tuuk

Donderdag   5 November Andre Heysteeg
 
Zaterdag   7 November Annie / Paulien

Dinsdag 10 November Johanna Overduyn
    
Donderdag 12 November Gerard Claassen

Zaterdag 14 November Ank van Tienderen   
 
Dinsdag 17 November Frank de Ridder

Donderdag 19 November Tonny Harte

RO O S T E R  K A N T I N E  2 0 2 0

Indien u verhinderd 
bent dient u zelf voor 

vervanging te zorgen of 
met iemand te ruilen

RO O S T E R  K A N T I N E  2 0 2 0

Zaterdag 21 November Ries van Groningen 

Dinsdag 24 November Jan Tuuk

Donderdag 26 November Annie / Gerard Claassen

Zaterdag 28 November Adri Spanjer

Dinsdag   1 December Johanna Overduyn

Donderdag   3 December Ank van Tienderen 

Zaterdag   5 December Andre Heysteeg

Dinsdag   8 December Jan Tuuk

Donderdag 10 December Tonny Harte

Zaterdag 12 December Ries van Groningen

Dinsdag 15 December Frank de Ridder

Donderdag 17 December Adri Nettie

Zaterdag 19 December Annie Gerard

Dinsdag 22 December Johanna Overduyn

Donderdag 24 December in overleg?

Zaterdag 26 December Tweede Kerstdag

Dinsdag 29 December Jan Tuuk

Donderdag 31 December Oud Jaarsdag

Zaterdag   2 Januari in overleg   



Bericht van de scheidsrechter

In en buiten een toernooi heb ik regelmatig gezien dat er een boule 
wordt gepakt en met die boule een klap op een andere boule wordt 
gegeven om te zien van wie is die boule. Het is bewezen dat die 
teruggelegde boule niet meer op de zelfde plaats terug is gelegd. 
Voorkom dat door eerst te meten of door een scheidsrechter laten 
doen. 

Art. 22:  Als een stilliggende boule door b.v. de wind of de helling van het 
terrein verplaatst wordt, wordt hij teruggelegd op zijn oorspronkelijke 
plaats. Dit gebeurt ook als de boule per ongeluk verplaatst wordt 
door toedoen van een speler, scheidsrechter, een toeschouwer, een 
dier of enig bewegend voorwerp. 

Om onenigheid te voorkomen moeten spelers de plaats van de 
boules markeren. Protesten met betrekking tot niet-gemarkeerde 
boules worden niet in overweging genomen; de scheidsrechter zal 
zich louter baseren op de feitelijke ligging van de boules op het 
terrein.( het ligt zo het licht) Als echter een boule wordt verplaatst 
als gevolg van een in deze partij geworpen boule, blijft hij wel geldig.

Art. 26: Een meting wordt verricht door de equipe die de laatste boule 
heeft geworpen. De tegenstander heeft altijd het recht na te meten.

In het bijzonder is het niet toegestaan met de voeten te meten. Voor 
een speler die zich niet aan deze regel houdt, gelden de sancties uit 
artikel 35. (gele kaart, oranje kaart, rode kaart)

Ongeacht de ligging van de te meten boules en het moment in de 
werpronde kan de scheidsrechter worden geraadpleegd; tegen 
diens beslissing is geen beroep mogelijk. Tijden het meten door de 
scheidsrechter dienen de spelers zich op tenminste 2mtr. afstand te 
bevinden.

De organisator kan voor bepaalde partijen, met name bij partijen die 
op de tv worden uitgezonden, beslissen dat alleen de scheidsrechter 
mag meten.

SANCTIES: Spelers die zich niet houden aan de spelregels, riskeren 
de volgende sacties:

1  Waarschuwing, door de scheidsrechter kenbaar 
gemaakt door te tonen van een gele kaart aan de 
overtreder.

Als eventueel een gele kaart wordt gegeven voor tijdsoverschrijding 
geldt die voor alle spelers van de overtredende equipe. Als een van 
de spelers van die equipe al een gele kaart op zijn naam heeft staan 
wordt hij bestraft met ongeldig verklaren van een nog te spelen boule 
voor de lopende werpronde of, als hij geen boules meer te spelen 
heeft, een boule in de volgende werpronde.

2 Ongeldigverklaring van de geworpen of een te werpen boule, door 
de scheidsrechter kenbaar gemaakt door het tonen van een oranje 
kaart aan de overtreder.

3 Uitsluiting van de schuldige voor de rest van de partij, door de scheidsrechter 
kenbaar gemaakt door het tonen van een rode kaart aan de overtreder.

4 Diskwalificatie van de equipe die de fout maakte.

5 Diskwalificatie van beide equipes indien zij elkaars foutieve gedrag door 
de vingers zien.

Een waarschuwing is een sanctie, en kan alleen worden gegeven na 
costatering van een overtreding. Waarschuwende woorden of het verzoek 
de regels te respecteren aan het begin van een toernooi kunnen nooit als 
waarschuwing beschouwd worden.

(Overgenomen uit het spelreglement) 
Kijk s.v.p. ook eens naar de plaats waar je mag staan tijdens het spelen.  

               Arie van Spijker



Een  spelregel die toegepast 
wordt bij recreanten en 

wedstrijd spelers.

Gedurende de tijd die een speler 
reglementair ter beschikking staat 
om zijn boule te werpen, moeten 
de andere spelers stil zijn en 
stilstaan.
De tegenstander(s) mogen niet 
lopen, gebaren, of iets anders 
doen dat de speler in de werpcirkel 
af zou kunnen leiden. ALLEEN zijn 
medespeler(s) mogen zich tussen 
het but en de werpcirkel bevinden.

De tegenstander(s) MOETEN 
zich voorbij het but of achter de 
speler bevinden, in beide gevallen 
ZIJWAARTS van de speelrichting 
en bovendien op tenminste 2 
meter afstand van but en speler (in 
de werpcirkel).

Dit is een normate spelregel die 
overal toegepast wordt.
Team A werpt een boule dan mag 
een medespeler van A bij het but 
staan. 
Het andere team B staat dan 
achter de werpcirkel of de 2 meter 
achter het but (zijwaarts). 
Team B gaat pas kijken als  team A 
zegt, wij liggen niet.

Als alle boules zijn gespeeld ga je 
kijken wie de punten of punt heeft 
behaald.

But en boules die gespeeld zijn.

Afstand 2 mtr.

Afstand 2 mtr.

In de schijnwerpers: 
Naam: ........................................... André Heijsteeg

Lid sinds: ..................................... 2013/2014

Beroep: ........................................ Gepensioneerd

Favoriete eten: ............................ Roti. en/of Hollandse pot

Favoriete drinken: ....................... Bier of jonge borrel

Favoriete film: ............................. Kijk geen films

Favoriete tv-programma/serie: .. Sport en Actualiteiten

Ik zou weleens wakker willen worden naast:
 Naast mijn allerliefste konijntje

Wat zou je willen veranderen of aanpassen bij de club:
 niet zo veel gemopper en geroddel

Wat is je favoriete vakantieland: Frankrijk

De volgende persoon voor in de schijnwerpers is: Hennie Visser



Domme fouten worden zo gemaakt

Die dinsdagavond was het fris en droog weer.
Zoals gebruikelijk staat er een groepje leden nog even een potje boules te 
spelen.
Arie en Annie Blom zaten ieder op en hoekje van het bankje.
Ik zag de ruimte in het midden en voordat ik er erg in had plofte ik prompt 
tussen hen in.
Al snel realiseerde ik mij de norm van 1,5 mtr. niet te hanteren.
Ik was de ondeugd in het midden.

     Sorry hoor!
       Wim van der Aar

Zit een man op een bankje in een park. 
Ineens komt er een vrouw naast hem zitten en 

zegt: “Weet u, u lijkt sprekend op mijn 3e man”. 
“Goh,” zegt de man, “Hoeveel keer bent u dan getrouwd?” 

“2 keer,” zegt de vrouw.

O K T O B E R

09  Cees Reimerink

22  Adri Spanjer

24  Ank van Tienderen

27  Greetje Jaspers

N O V E M B E R01  Thea van Roode08  Wim Selders11  Leo der Nederlanden13  Gerard Claassen13  Huub van Doorn14  Jos Hertogh22  Jan van der Tuuk23  Francina Visser

D E C E M B E R

04  Leo van der Werf

11  
Arie Blom

19  Kees van Roode

30  Romain Boudeau



Wittenburgergracht 103-113  /  1018 MX Amsterdam  /  Tel. 020 - 6224065

info@dhzwittenburg.nl   /   www.doehetzelfwittenburg.nl

Hout
Plaat- en Lijstwerk
Unieke zaagkwaliteit
Flexa
SikkensCetabeverVerf in de juiste kleur

ElektraKasten met schuifwanden

RaffitoStoremaxMirror WallIJzerwarenGereedschappen

Advertentiekosten

Sponsorbord:

Een sponsorbord met de afmeting van 
70 X 220 cm bedraagd: 
binnen of buiten geplaatst: € 150,00.
Indien de sponsor zowel binnen als buiten een bord wilt, 
dan zijn de kosten € 250,00 exclusief het bord.
De kosten daarvan zijn ongeveer € 90,00
Bij een contract voor een periode vanaf 4 jaar zijn deze 
kosten voor Petanque Lijnden.

Clubblad advertentie:

Zoals elke vereniging heeft ook Petanque 
Lijnden een eigen clubblad dat elk kwartaal 
uitkomt. t.w. “Tussen de Lijn(d)en”.
Dit blad wordt digitaal verspreid en voor de 
leden zonder computer wordt het blad uitgeprint.

Ook hierin kunt u uw advertentie plaatsen.

Een volledige pagina A5  kost € 55,00. ( 13 x 19 cm)
Een halve pagina van A5 kost € 30,00. ( 13 x   9 cm)

Sponsorbordjes clubleden:

In de hal hebben we een sponsorbord 
van met namen van de leden hangen met 
als doel voor de vereniging wat extra 
inkomsten te genereren en op die manier 
de contributie zo laag mogelijk te houden. 
Tegen betaling van € 10,00 p. jaar, wordt ook uw naam op 
het bord geplaatst.

(Voor verdere informatie kunt bij het bestuur terecht)
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3		Sanitiar
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P. MEEKEL  LOODGIETERS

Lindenlaan 43   -   1161 VJ Zwanenburg

Tel.: 020 - 49 75 895



3		IJzerwaren
3		Electra
3		Sanitiar

3		Gereedschappen
3		Hang- en sluitwerk
3		Verf & verfbenodigdheden

het adres voor al uw:

Aalsmeerweg 52-58  /  1059 AL Amsterdam  /  020 - 6172063
E: info@provakamsterdam.nl  /  www.provakamsterdam.nl

PROFESSIONALS MET VAKKENNIS

AMSTERDAM

en nog veel meer!

Provak 
Amsterdam B.V.


