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Van de voorzitter,

Alweer het laatste boekje van het 
jaar 2020 en wat voor jaar.
Het is een jaar om snel te 
vergeten, en nu maar duimen dan 
2021 weer een beetje normaal 
wordt.
Uit alles blijkt dat de mensen 
corona moe zijn en weer graag 
hun normale leven oppakken. 
Zolang er nog geen vaccin is 
tegen de corona moeten wij 
echter heel voorzichtig zijn. Toch 
ben ik van mening dat corona niet 
ons leven mag bepalen waardoor 
we aan huis gekluisterd zijn, 
want dan kunnen de psychische 
problemen de kop opsteken. 
Dus is mijn advies, weeg alles 
tegen elkaar af, vermijd drukke 
lokaties en houd kontakt met de 
buitenwereld.
Realiseer je dat je bij de 
supermarkt, bouwmarkt of je 
wekelijkse markt meer mensen 
tegenkomt als op je club waar 
je er ook zelf een hoop aan kunt 
doen door afstand te houden, 
je eigen butje te gebruiken 
en regelmatig je handen te 
desinfecteren. Zodra de kantine 
weer open mag dan kunnen 
we weer wat leuke, onderlinge 
toernooitjes organiseren.

Op het moment dat ik dit op 
papier zet (29 november) is het 
hier in Benidorm 21 graden en 
kan mij moeilijk realiseren dat het 

maanden niet geweest zijn, 
zullen niet weten wat ze zien als 
ze komen. De terreincommissie 
bestaande uit Leo der Neder-
landen, Andre Heijsteeg, Frank 
en Greetje Jaspers, Johanna 
Overduijn, Dennis Markus 

bij jullie rond het 
vriespunt is. Het 
boule gaat hier 
gewoon door, 
weliswaar met 
een mondkapje 
op, maar daar ben je snel aan 
gewend. Ondanks dat er veel 
overwinteraars thuis zijn gebleven 
spelen we toch telkens met 20-
30 personen en is het gezellig. 
Wij zijn van mening dat, omdat je 
veel buiten bent of op terrassen 
zit, het risico hier vele malen 
kleiner is dan in Nederland en dus 
hebben wij er geen spijt van dat 
we toch gegaan zijn.

Opknapbeurt
Velen van jullie, die de laatste 

en diverse bestuursleden 
hebben niet stil gezeten. De 
hal is inmiddels voorzien van 
ledverlichting wat de club veel 
energiekosten scheelt. De hal is 
aan de buitenzijde met de hoge 
drukreiniger schoongespoten. 
Ook het buitenterrein heeft een 
onderhoudsbeurt ondergaan en 
zo is het grindpad verbreed, zijn 
er hekken geplaatst, hebben de 
bloembakken een opknapbeurt 
gekregen. De firma Kool heeft 
een nieuwe schutting geplaatst. 
Dennis heeft het grasveld voor 
de schutting voor zijn rekening 
genomen en zo zijn we een hoop 
ongewenste rommel kwijtgeraakt. 
Terwijl de heren bezig waren met 
het terrein en de hal is Greetje 
Jaspers bezig geweest met het 
schoonmaken van het werkhok, 
de hal, de plantenbakken en heeft 
ze de bladeren op het terrein 
opgeruimd, In die tussentijd heeft 
Johanna zich ingezet om voor 
de werklui koffie en een bakkie 
soep klaar te maken.Graag wil 
ik een ieder die hieraan heeft 
meegewerkt danken voor hun 
inzet.



Ledenvergadering
Dan hebben we op 20 oktober 
alsnog een veel te late leden-
vergadering gehouden. Ook 
dit was weer de schuld van de 
corona. Het deed het bestuur 
goed dat er toch nog zoveel 
leden de moed en moeite hadden 
genomen om deze vergadering bij 
te wonen.
De vergadering moest wel in 
“De Vluchthaven” gehouden 
worden en ook dat weer in 
verband met de corona. Ook 
mocht er geen koffie of drank 
geschonken worden en dus 
kon een ieder een flesje 
water pakken. De vergadering 

verliep voorspoedig en zonder 
problemen. Leo der Nederlanden 
had aangegeven liever niet meer 
in het bestuur te blijven daar hij bij 
veel bestuursvergaderingen niet 
aanwezig kon zijn en daardoor 
niet voldoende op de hoogte 
bleef. Hier had de rest van het 
bestuur begrip voor en hebben 
Leo bedankt voor zijn inzet 
binnen het bestuur. Leo heeft wel 

Contributie
Tijdens deze vergadering heeft 
het bestuur ook voorgesteld de 
contributie, na z’n 10 jaar met 
5.00 euro te verhogen, wat door 
de leden zonder problemen 
werd geaccepteerd. Één van de 
redenen was, dat de vereniging 
de afgelopen jaren dusdanig 
geïnvesteerd heeft in verwarming, 
afzuigsysteem, verlichting, banen 
etc. etc.

Nieuwe kleding
Zoals in het vorige boekje al 
vermeld stond hebben we 
een nieuwe sponsor (PARO) 
gevonden die onze club graag wil 
sponsoren. Het is ons toegezegd 
dat de kleding begin van het 
nieuwe jaar in ons bezit komt. 
Ook is tijdens deze vergadering 
mede door de leden besloten 
dat de kosten van de Polo en de 
Sweater 20.00 euro bedragen die 
bij voorkeur via de bank voldaan 
dienen te worden.

Dan is er tijdens de vergadering 
het punt van kantinebezetting 
ter sprake gekomen, zonder hier 
verder op uit te weiden, hebben 
we tijdens een toernooi een jonge 
dame ingehuurd die tesamen met 
Ries de kantine heeft gedraaid 
dat tot volle tevredenheid verliep. 
Daar hier een kleine vergoeding 
tegenover staat is niet vreemd. 
Ook voor deze ingehuurde kracht 
geldt dat die in het bezit van de 

aangegeven zijn functie binnen 
de terreincommissie voort te 
zetten. Mede om een ongelijk 
aantal binnen het bestuur te 
hebben heeft Ries van Groningen 
aangegeven in het bestuur zitting 
te willen nemen. Door met de 
bestuursvergaderingen mee te 
draaien zullen wij Ries trachten 
in te werken om in de toekomst 
de functie van vice-voorzitter 
of voorzitter over te nemen. De 
andere bestuursleden blijven ook 
het komend jaar in functie. 

vereisde papieren moet zijn.
Het voorstel van een van de leden 
was, de omzet van de kleding te 
gebruiken om de geringe kosten 
uit dat potje te bekostigen, werd 
door de leden positief onvangen.

Dan bestaat de vereniging op 
8 mei 2021, 25 jaar. Hiervoor is 
een team in het leven geroepen 
om dit een feestelijk tintje te 
geven. Dit team, bestaat uit Anky, 
Hennie, Freek en Ries. 
Zij zullen, indien de corona 
dit toelaat, het een en ander 
organiseren. 
Ook zullen zij de leden t.z.t. 
hiervan op de hoogte brengen en 
houden.
    Uw voorzitter

Paddenstoelen
in onze hal
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Beëindiging seizoen 2020-2021 
Het bondsbestuur heeft op 15 oktober het besluit genomen om het NPC seizoen 2020-2021 
voor de tweede tot en met de zesde divisie per direct te beëindigen. De topdivisie is 
vooralsnog opgeschort tot januari 2021. Als de situatie het toelaat, wordt in januari de 
competitie in de topdivisie hervat om tot een kampioen te komen, die wordt ingeschreven 
voor de EuroCup. 
 
Noteer in je agenda ! 
 
NPC richtspeeldagen seizoen 2021/2022 
De speeldata voor de NPC voor het seizoen 2021-2022 zijn bekend. Noteer vast 
onderstaande data in je agenda. We hopen tegen die tijd weer op de normale manier de 
competitie te kunnen starten en afronden. 
 
2021: 18 september, 2 oktober,16 oktober, 30 oktober, 6 november, 20 november,              
11 december 
 
2022: 8 januari, 22 januari, 5 februari, 19 februari, 5 maart, 19 maart, 9 april  
 
 
Freek 
 

 

 

WEDSTRIJDCOMMISSIE 

 

       Clubontmoeting  2021 

 

De datums voor de clubontmoeting 2021 zijn vastgelegd. Hopen op doorgang. (Covid-19) 

Zondag 21 maart spelen we in Lijnden melden12.00 uur. 

Zondag 11 juli spelen we in Abcoude melden om 12.00 uur. 

 

 

 

Jan van Steijn Bokaal 

Beste mensen, 

Vanaf april 2021 starten we weer met het Jan van Steijn bokaal. 

Er wordt gespeeld op woensdag 28 april en we starten bij Petanque Lijnden. 

 

 

WEDSTRIJDCOMMISSIE

Clubontmoeting  2021

De datums voor de clubontmoeting 2021 zijn vastgelegd. 
Hopen op doorgang. (Covid-19)
Zondag 21 maart spelen we in Lijnden melden 12.00 uur.
Zondag 11 juli spelen we in Abcoude melden om 12.00 uur.

Jan van Steijn Bokaal

Beste mensen,
Vanaf april 2021 starten we weer met het 
Jan van Steijn bokaal.
Er wordt gespeeld op woensdag 28 april en we starten
bij Petanque Lijnden.

Het bestuur wenst u Het bestuur wenst u 
fijne feestdagen fijne feestdagen 
en vooral en vooral 
een gezond een gezond 
en sportief en sportief 
20212021

Beëindiging seizoen 2020-2021
Het bondsbestuur heeft op 15 oktober het besluit genomen om het NPC 
seizoen 2020-2021 voor de tweede tot en met de zesde divisie per direct 
te beëindigen. De topdivisie is vooralsnog opgeschort tot januari 2021. 
Als de situatie het toelaat, wordt in januari de competitie in de topdivisie 
hervat om tot een kampioen te komen, die wordt ingeschreven voor de 
EuroCup.

Noteer in je agenda !

NPC richtspeeldagen seizoen 2021/2022
De speeldata voor de NPC voor het seizoen 2021-2022 zijn bekend. 
Noteer vast onderstaande data in je agenda. We hopen tegen die tijd weer 
op de normale manier de competitie te kunnen starten en afronden.

2021:  18 september, 2 oktober,16 oktober, 30 oktober, 6 november, 
 20 november, 11 december

2022:  8 januari, 22 januari, 5 februari, 19 februari, 5 maart, 19 maart, 
 9 april 

Freek



Tja ik weet eigenlijk niks te schrijven
Maar om toch wat te zeggen
Ik vind het nog steeds leuk om op deze club te verblijven
Om met regelmaat mijn boule bij het butje te leggen
 
Ik werk nog steeds in de zorg aan huis
Maar zit toch liever voor de buis
Met in de hand een glaasje rode wijn
En kijk naar de oranje leeuwinnen dat is pas fijn
 
2 dec over 3 dagen is het feest
Dan komt sinterklaas op dat oude beest
Wij zetten niet meer onze schoen
We zijn te oud en hebben genoeg poen
Om zelf onze cadeautjes te kopen
Dus hoeven we er niet meer achteraan te lopen
 
6 dec gaan de kerstkaarten met de postbode mee
Hij bezorgt ze bij iedereen misschien wel met de arreslee
Het wordt namelijk wel wat frisser
En laten we hopen dat de corona afloopt met een sisser
 
Kerst vieren we lekker en gezellig thuis
De jeu de boule ballen blijven nog even in de kluis
En laten we hopen dat we volgend jaar
Weer heerlijk kunnen spelen met elkaar
0nder het genot van een hapje en een drankje
Gezellig bij elkaar buiten in de zon op een bankje
 
Lieve groeten van Maja en Henny

Het is wel voorgekomen dat er na het spelen er op enkele 
avonden wel eens een glas werd geschonken op 1,5 mtr afstand 
en dat best wel even gezellig, toch even de boel aan je laars 
lappen en dwars zijn alsof je nog 18 jaar bent.
Maar zo’n onderonsje werd wel erg prettig gevonden, niet 
zo zeer voor de drank, maar de gesprekken met elkaar is ook 
een vorm van plezier die we allemaal missen. Het gewoon 
met elkaar omgaan is tekenend voor een goede maatschappij. 
Daarom is het voor ons eigen bestwil om de corona uit ons lijf 
te houden. Het spel blijft leuk alleen zonder deze franjes.

Alvast de beste wensen voor 2021

     Wim van der Aar

Wij wensen jullie allemaal fijne feestdagen 
toe, ondanks de coronacrisis waar we nog 
middenin zitten.
Hoopgevend is dat er vaccins onderweg zijn.

André en Lida Heijsteeg

Vrolijk kerstfee
st

Vrolijk kerstfee
st
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    gelukkig nieuwjaar

        
    gelukkig nieuwjaar

        
        

        
     Andre en Lida

        
        

        
     Andre en Lida



   Ik wens iedereen een 

   Ik wens iedereen een 

  beter jaar toe en blijf gezond.

  beter jaar toe en blijf gezond.

En dat we meer kunnen boelen.

En dat we meer kunnen boelen.

        
  Groetjes Adri Spanjer.

        
  Groetjes Adri Spanjer.

Fred’s gehaktbal
Haal het gehakt zo’n drie kwartier 
voor het koken uit de koelkast.

-  Strooi een kruidenmix van zout,  
 peper, foelie, gember en   
 koriander over het gehakt. 

-  Voeg wat paneermeel toe en  
 kneed het gehakt. Maak ronde  
 ballen.

-  Je kunt de ballen ook nog   
 paneren, dan krijgen ze een  
 korstje.

-  Gebruik een braadpan, die   
 geleidt de warmte goed. 
 Je ballen garen dan egaal.

-  Doe vloeibare boter in de pan  
 en verhit. Roomboter kan ook,  
 maar dat spet meer. Als de   
 boter bruin is, leg je de ballen in  
 de pan. Met een vleestang gaan  
 de ballen niet kapot.

-  Draai de gehaktballen tijdens  
 het braden telkens rondom   
 om te voorkomen dat ze aan de  
 bodem vastkleven.

-  Als de ballen bruin zijn, doe  
 je een scheut water in de pan  
 en doe je de deksel erop om de  
 ballen gaar te stoven. Je kunt  
 ook een klont boter toevoegen  
 voor een harder korstje. Dan  
 hoeft de deksel er niet op.

-  Keer ze nog een paar keer om.  
 Na een minuut of twintig zijn ze  
 klaar. Druk met je vleestang op  
 de ballen. Hoe stugger ze zijn,  
 hoe gaarder. Je kunt ook meten  
 met een kernthermometer. De  
 ideale binnentemperatuur is 68  
 graden.

          Smakelijk eten

 
Beste clubleden/lieve mensen,
2020 Bijna voorbij. Dat was me het jaartje wel. Het begon, zoals de meeste 
jaren, nogal gewoon met oliebollen en kijken naar andermans vuurwerk.  
En toen... Kwamen er berichten uit het verre China, ver van ons bed, over een 
virus. Helaas kwam ook het virus echt dicht bij ons en gingen diverse landen 
op slot. Een vakantie in de vroege zomer stond op losse schroeven en ging 
uiteindelijk toch niet door.
Heel apart om de lente en later de zomer, voor het eerst in jaren, in onze 
bloemrijke tuin door te brengen. Omdat we toch geen twee maanden op reis 
gingen, werden extra planten aangeschaft, die allemaal een plekje kregen en 
met het zonnetje erbij leek het, met wat goede wil, net Zuid-Frankrijk. Dat ze 
allemaal water moesten krijgen, namen we op de koop toe. Al kostte dat best 
wel wat tijd. Maar ja, dat hadden we in overvloed.
Ook jeu de boules stond stil voor ons door de maatregelen, die er van hoger-
hand genomen werden: dan met vier personen, dan met twee en dan met 
niemand, kantine dicht en anderhalve meter afstand, niks voor ons. Wel erg 
jammer.
In de maanden september en oktober hadden we een plek op de Veluwe 
besproken. Het bleef tot het laatst spannend, toiletgebouwen open of dicht, 
wel of niet douchen. Maar uiteindelijk konden we de caravan toch (in)pakken 
en vertrekken. De camping en de buurt kenden we al. Toch hebben we ons 
prima vermaakt. Vooral september was top. Omdat je veel buiten leeft was 
het voor de kinderen en kleinkinderen fijn om wat vaker langs te komen op 
anderhalve meter. Thuis houden we iedereen buiten de deur in verband met 
besmettingen. Oktober was vooral nat, toch hebben we een fijne tijd gehad, 
veel gefietst en met de telefoon ge-geocached, een soort schatzoeken voor 
grote mensen. We hebben veel “schatten” gevonden en opgelost.
Nu zijn we weer thuis en vermaken ons binnen met computeren en de leg-
puzzeltijd is ook begonnen. Als het weer meewerkt, komen de kinderen af en 
toe buiten langs, maar met de Kerst zal het stil zijn, buiten zitten zal te koud 
worden.
Hopelijk brengt 2021 ons en anderen geluk, gezondheid en bouleplezier.
       
        Josje en Arnold                                                                                                       



Dag DATUM ONDERWERP MELDEN AANVANG INFORMATIE/ADRES

zat 9 Nieuwjaarsreceptie + Eurotoernooi 1 12.00 13.00 Schipholweg 649 Lijnden
zat 23 Doubletten toernooi (melee) 11.30 12.00 Schipholweg 649 Lijnden

zat 13 Valentijnstoernooi 11.30 12.00 Schipholweg 649 Lijnden
zat 27 Eurotoernooi  2 12.30 13.00 Schipholweg 649 Lijnden

zat 6 Lentetoernooi (melee) 11.30 12.00 Schipholweg 649 Lijnden
zon 21 Clubontmoeting Lijnden- Abcoude 12.00 12.30 Schipholweg 649 Lijnden
zat 27 Eurotoernooi  3 12.30 13.00 Schipholweg 649 Lijnden

zat 3 Paas Eurotoernooi 4 10.30 11.00 Schipholweg 649 Lijnden
zat 17 Zomaartoernooi (melee) 11.30 12.00 Schipholweg 649 Lijnden
woe 28 Jan van Steijn Bokaal ( DSR ) 12.00 12.30 Schipholweg 649 Lijnden

Alles onder voorbehoud Alles onder voorbehoud

april

Toernooikalender Pétanque Lijnden
januari - april  2021

januari

februari

maart



Zaterdag   2 Januari Ank Tienderen

Dinsdag   5 Januari Jan Tuuk

Donderdag   7 Januari Tonny Harte

Zaterdag   9 Januari Adrie Nettie

Dinsdag 12 Januari Johanna Overduyn

Donderdag 14 Januari Gerard Claassen
  Annie Blom
 
Zaterdag 16 Januari Ries van Groningen

Dinsdag 19 Januari Freek Vogelaar
 
Donderdag 21 Januari Andre Heysteeg
     
Zaterdag 23 Januari Ank van Tienderen
   
Dinsdag 26 Januari Frank de  Ridder

Donderdag 28 Januari Maja v.d. Linden
   
Zaterdag 30 Januari Johanna Overduyn

Dinsdag   2 Februari Jan Tuuk
 
Donderdag   4 Februari     Adri Nettie

Zaterdag   6 Februari Ries van Groningen

Dinsdag   9 Februari Freek Vogelaar

Donderdag 11 Februari Tonny Harte

Zaterdag 13 Februari Andre Heysteeg

Dinsdag 16 Februari Frank de Ridder

Donderdag 18 Februari Gerard Claassen
  Annie Blom

Zaterdag 20 Februari Ank van Tienderen

Dinsdag 23 Februari Johanna Overduyn

Donderdag 25 Februari Adri Nettie

R O O S T E R  K A N T I N E  2 0 2 1 R O O S T E R  K A N T I N E  2 0 2 1

Zaterdag 27 Februari Ries van Groningen 

Dinsdag   2 Maart Jan Tuuk

Donderdag   4 Maart Maja van de Linden

Zaterdag   6 Maart Andre Heysteeg

Dinsdag   9 Maart Freek Vogelaar

Donderdag 11 Maart Tonny Harte

Zaterdag 13 Maart Ank van Tienderen

Dinsdag 16 Maart Jan Tuuk

Donderdag 18 Maart Adri Nettie

Zaterdag 20 Maart Ries van Groningen

Dinsdag 23 Maart Rien Visser

Donderdag 25 Maart Adri Nettie

Zaterdag 27 Maart Hennie Visser

Dinsdag 30 Maart Johanna Overduyn 

Donderdag   2 April Andre Heysteeg

Zaterdag   4 April          Ank van Tienderen

Indien u verhinderd 
bent dient u zelf voor 

vervanging te zorgen of 
met iemand te ruilen



Berichten van de werkploeg

maandag 12 oktober weer even klussen op de club.

Leo, Frank en André gingen een mooi hekwerk maken 
voor de afscheiding parkeerterrein en boulesbaan.
Greetje nam de boompjespotten onder handen.
Johanna heeft ons voorzien van koffie en heerlijke appelflap
die we in de hal hebben genuttigd i.v.m. (corona) gesloten kantine.
Voor de lunch kwam Johanna ons verrassen met heerlijke 
kop kippensoep.
Zo nog het één en ander hebben de dames wat opruim- en 
schoonmaak werkzaamheden verricht.
De heren hebben nog een werkdag te gaan om het laatste 
stuk hekwerk af te maken.

Al met al een gezellige geslaagde werkdag met goed weer.

We gingen moe van lijf en leden maar voldaan naar huis.

Greetje Jaspers - Kuiper 

Berichten van de werkploeg

De afscheiding tussen de parking en de banen staat er. Tevens is er nu               
    een looppad achter de bankjes, zodat men niet de spelende mensen                                           
    hoeft te hinderen. We hebben met zijn drieën ons best gedaan en zijn                        
     zeer tevreden over het resultaat. De uitvoering is conform mijn    
     ontwerp. We kunnen hiermee alle kanten op door bijv. planten    
          aan het hek te hangen in zonnige tijden. Ook Jan heeft ons de              
           laatste dag geholpen.

                   Groetjes,

                       Leo der Nederlanden



In de schijnwerpers: In de schijnwerpers: 
Naam: ........................................... Rien Visser

Lid sinds: ..................................... 2009

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

Favoriete eten: ............................ Chinees / Grieks (veel vlees en vis)

Favoriete drinken: ....................... Bier / Wijn

Favoriete film: ............................. The Guns of Navarone

Favoriete tv-programma/serie: .. Veronica Inside / Voetbal

Ik zou weleens wakker willen worden naast:  Quinty Trustfull

Wat zou je willen veranderen of aanpassen bij de club:
 permanente vergunning hal
 Inzet van de leden

Wat is je favoriete vakantieland: Curacao

De volgende persoon voor in de schijnwerpers is: Henk Hollander

Ik wens het bestuur en alle leden een 

gezond en corona vrij nieuwjaar.

Zodat we weer gezellig ontspannen 

kunnen boulen, en natuurlijk fijne 

kerstdagen! 
Hartelijke groeten, 

Ger Tates

fijne feestdagen

en een 

gezond 2021

Leo en Corien

der Nederlanden

Van de redactie,

Het doet mij deugd dat er zoveel leden op het verzoek voor copy 
gereageerd hebben. Mede hierdoor heb ik naar mijn mening een 
leuk blad in elkaar kunnen zetten. Ook heeft het blad in plaats 
van 24 pagina’s nu 32 pagina’s gekregen. Alle inzenders hartelijk 
bedankt en veel leesplezier. dan rest mij alle leden 

Prettige Kerstdagen 
en een voorspoedig en vooral gezond 

2021 toe te wensen.
       De redactie



De Kerstboom vertelt.

Het hele jaar sta ik heerlijk in het bos,
niet in een standaard, maar gewoon lekker los.
De hele familie gezellig om me heen.
allemaal, net als ik, op één been.

Maar dan komt december, fijn voor de mensen.
Wij bomen kunnen wel iets anders wensen,
Mannen met bijlen om ons te kappen
staan doodleuk je hele familie om te hakken.

Daarna liggen we op een hoop in de wagen.
Ik lig bovenop dus mag ik niet klagen.
Bij de handelaar liggen wij op de grond,
een nare ervaring als je eerst altijd stond.

Dan het gezeur van klanten over ons figuur,
wij zijn te vol, te kaal of te duur.
Er gebeurt heel wat voor men de koop sluit,
ze pakken je bij de nek en schudden je uit.

Je verlangt naar de plek vanwaar ze je haalden,
per klant verlies je tientallen naalden.
Maar het ergste komt als je bent verkocht,
wat men dan uithaalt is zeer ver gezocht

Je wordt in een hoek van de kamer geplant,
met een piek op je kop en een bal in de hand.
Pas tegen de avond is men met je klaar,
ik zit onder de kaarsjes en engelenhaar.

Ik denk: dat is dat, terwijl ik geeuw,
maar dan komt ma met de spuitsneeuw.
Ze hadden zitten piekeren onder het eten,
wat ze toch aan mij hadden vergeten.

Zo sta ik een aantal dagen voor gek
en dan halen ze mij opnieuw van mijn plek.
Alles gaat eraf, want ik wordt afgetuigd.
Ik voel me vrij en mijn hart juicht.

Fijne feestdagen
en een
gezond 2021

Rien & Hennie
Visser

Dan pakken ze me beet, ik ben wat verwonderd.
Ik word zonder meer het raam uitgedonderd.
Zeker 15 jongens rennen op mij af,
slepen mij naar huis in een snelle draf.

Eindelijk zijn we er na een half uurtje
en gooien me dan in een schuurtje.
Daar ben ik niet de enige boom.
Ik ben weer bij mijn familie en denk dat ik droom.

Op een avond gaan wij weer op een hoop,
samen met mijn buurman, denneboom “Stoop”.
Dat is het laatste wat ik weet,
daarna werd het verschrikkelijk heet.

Een voorspoedig 2021 

Een voorspoedig 2021 

en hopen op veel 

en hopen op veel 

boule plezier

boule plezierAnkAnk

2020 is bijna vervlogen                                                             
2021 staat reeds voor de deur.                         
Een nieuw jaar, met nieuwe dromen 
alles krijgt een nieuwe kleur.
Veel geluk, gezondheid en vrede,
veel liefde voor elkaar.
Aandacht voor de naaste
dan wordt het vast weer een 
prachtig jaar!!

Fijne Feestdagen van Nettie.



Balvoering 

Als je kijkt naar een partij petanque, dan is het goed eens op te 
letten hoe zij met de techniek en tactiek omgaan. Het natuurlijk het 
mooiste als u een partij bekijkt tussen toppers van Nederland en/of 
buitenlanders.
Let dan op hoe zij de donnée, de plaats waar de boule  voor het 
eerst contact maakt met de ondergrond, bepalen. Ook dat doen ze in 
overleg. Als uw goed oplet, dan zal u zien dat de boule ook daar land 
waar ze dat wilden. Let op de wijze waarop de speler de boule in zijn 
hand houdt. De vingers tegen elkaar en de duim niet op de zijkant 
of onderkant van de boule. Als de duim op de boule drukt dan kan 
u er vergif op innemen dat de boule de hoek om wil bij het landen.  
Natuurlijk is het zo dat als een boule de hoek omgaat bij het landen 
niet altijd het gevolg is van de duimdruk op de boule. Het kan ook zijn 
dat u met uw arm de voorzwaai een bocht maakt. Dit wordt meestal 
veroorzaakt door geen rechte achterzwaai. 

Je ziet dan de hand met boule achter de rug verdwijnen. Natuurlijk 
kan het ook aan een steentje liggen. 
Dat kan, maar dan heeft u of een verkeerde donnée gekozen, of niet 
op de uitgekozen donnée geland, of gewoon pech gehad. 
Kijk ook eens naar de hand van de speler als hij of zij de boule 
loslaat. De spelers met een goede techniek strekken de vingers bij 
het loslaten, naast en tegen elkaar en niet gespreid.
Let er maar eens bij jezelf op. Als je goed denkt aan de grip op de 
boule en het strekken van de vingers, dan loopt de boule veel vaker 
naar het punt. 

Snelheid.
Leer van wat anderen goed of 
fout doen. Hoe vaak zie je niet 
dat de eerste boule te lang is 
en de tweede te kort door het 
overcompenseren. Andersom 
kan natuurlijk ook. Dit verschijnsel zie je het meest bij spelers die 
laag spelen. Boule te kort dan meer vaart aan de volgende boule 
geven. Resultaat meestal te lang. Hoe los je dit op?
Ga allereerst uit de cirkel en loop naar je donnéepunt, maak de inslag 
eventueel dicht en ga ook nog even bij het butje kijken om nog een 
keer de indruk van de beschikbare ruimte te krijgen.
Hoe kan je het beste de snelheid reguleren?
Meestal is de oplossing om de boule met een groter boogje te 
werpen. Niet harder, maar met een boogje en ongeveer dezelfde 
donnée gebruiken. Het voordeel van met een boogjes werpen, een 
demi portée of half hoge bal, is dat de boule een kortere weg over de 
ondergrond maakt en dus minder steentjes e.d. tegenkomt, dus een 
kleiner kans op afwijkingen. 
Maar vooral een rustige armbeweging is basis van een goede worp.
Soms zie je speler een lage worp uitvoeren met een vinnige 

armbeweging naar voren en bij het loslaten 
de arm of hand terugtrekken. Deze spelers 
gooien eigenlijk te hard, maar trekken aan 
de boule bij het loslaten waardoor de boule 
tegeneffect krijgt en sneller afremt. Dit is een 
moeilijke techniek. 
Door het trekken aan de boule is de kans 

groot dat de hand wat naar links of rechts draait waardoor  de boule 
effect naar rechts of links krijgt en haar 
eigen zin gaat doen. De clubavonden zijn een 
prima gelegenheid om op dit alles eens 
goed te letten.



Vanaf Hoofddorp wil ik
 alle leden 

een fijne Kerst to
ewensen en 

hopelijk een goed boulejaar.

Ik hoop er nog veel te
 komen.

Heel veel groeten.

Annie van Amsterdam

Ja mensen het is een vervelende 
tijd. Het is voor mij zo, dat ik 
maar niet zo eigenwijs moet zijn 
en mij een beetje rustig moet 
houden volgens de familie.
Van daar dat jullie mij niet zien 
op dit moment, maar dat komt 
wel weer.
Ik verveel mij niet, ik heb weer 
een camper gekocht en ben 
deze naar mijn wensen aan het 
verbouwen, dus genoeg te doen.
De bedoeling is dat ik eind Maart 
weer ga reizen naar Spanje 
-Portugal-Frankrijk -Italië dus de 
vooruitzichten zijn goed en nu 
maar afwachten wat de toekomst 
ons brengt dus afwachten maar.
Ik wens jullie een zeer fijne 
Kerstdagen en een prettige jaar 
wisseling en een goed begin van 
het jaar 2021.
vriendelijke groet
Cees Reimerink

Jan en Thea van der Tuuk 
wensen iedereen een liefdevolle 
kerst en een voorspoedig 2021.

Wij hopen dat iedereen 
gezond blijft in deze nare tijd.

Met sportieve groet

Heilige Herrie

Dacht jij dat de kerstnacht in Bethlehems stal
zo heilig en stil was? Welnee, ben je mal!
Je hoort het geblaat van een stelletje schapen,
een loeiende os die niet langer kan slapen.

Drie wijzen die knielen in ritselend stro,
Maria die snottert bij ieder kado.
Een balkende ezel, een groepje kamelen
die buiten de staldeur zich stierlijk vervelen.

Een lachende Jozef, een hoestende herder,
en zo kan ik hier nog wel eventjes verder.
Het is in die stal dus, dat had je gedacht,
geen stille, maar wel een bijzondere nacht.

Want daar in het midden van al dat kabaal
ligt in zijn kribbe, voor ons allemaal,
het kindeke Jezus dat kraaiend van pret
de heilige herrie in gang heeft gezet.

Christien Crouwel



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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