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Van de voorzitter
Hierbij het boekje van het 3de kwartaal.
Eindelijk is het dan zo ver dat we weer toernooien
kunnen organiseren en de 1,5 mtr. tot het verleden
behoord, en dus vindt u verderop in het boekje wat
verslagen met veel foto’s. Foto’s zijn natuurllijk ook erg leuk maar
een verslagje bij deze foto’s lijkt mij het verhaal compleet te maken.
Ik ben zelf niet bij alle wedstrijden aanwezig en zou het dan ook
zeer appreciëren als er leden zijn die van dergelijke toernooien een
verslagje voor het clubblad zou willen schrijven en daarbij wat foto’s
wil toevoegen. Vaak maakt onze clubfotograaf Gerard Tates, indien
aanwezig veel en leuke foto’s waarvoor ik Gerard erg dankbaar ben.
Tijdens de ledenvergadering heeft Fred Stenekes geopperd dat
diegene die tijdens een toernooi het best gepresteerd heb een
verslag moet schrijven. Ik vind dit een prachtig idee mede omdat ik
5 maanden nergens aan mee zal doen en dus ook niet weet wat er
zich afgspeeld heb.
Ledenvergadering
Dinsdag 21 september hebben we een ledenvergadering gehad.
Deze vergadering ben ik begonnen met een voorwoord wat wij
samen als bestuur voor elkaar hebben gekregen en hoe belangrijk
een bestuur is.
Tevens heb ik aangegeven het voorwoord in dit clubblad te plaatsen
zodat een ieder dit nogmaals kan lezen en de leden die niet aanwezig
waren hiervan alsnog op de hoogte is.

Ik Citeer
Leden,
De afgelopen 8 jaar hebben we als bestuur voor en met diverse
clubleden veel bereikt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zo hebben we de kantine in eigen beheer gekregen.
De vergunning van de hal met 5 jaar kunnen verlengen.
Verwarming in de hal verwezenlijkt.
De kantine van een afzuigsysteem voorzien.
Meer subsidie gekregen en kortingen op huur bij de gemeente.
Nieuwe sponsor gekregen (Paro).
Ondanks natuurlijk verval toch het ledenbestand kunnen behouden.

Het valt mij wel op dat er weinig leden wegens ontevredenheid onze
vereniging verlaten. Dus doen we het niet slecht.
Met de dames Hennie en Ankie hebben we ook het kantinegebeuren
goed op de rit. Echter de kantinebezetting wordt het steeds schaarster.
Deels door de mensen die dit wegens gezondheidsproblemen of
leeftijd het niet meer op kunnen brengen en deels door de mensen
die langdurig afwezig zijn. Daarom nogmaals een dringend oproep
om de kantinebezetting weer aan te vullen.
Wat betreft de terreincommissie, daar zit het wel goed mee en dat er
altijd wel mensen zijn die klaar staan als er iets gebeuren moet.
Toch vind ik dat een extra dank hiervoor, zonder een ander daar tekort
aan te doen die net zo hard mee werken, een extra bedankje te doen
aan Greetje en Frank. Zij hebben nog net niet hun bed hier staan.
Daarnaast wil ik Fred Stenekes bedanken voor het opzetten van onze
nieuwe website. Deze ziet er steeds beter uit en dus dank hiervoor..
Toch blijft het een probleem om een bestuursfunctie in te vullen.

Ook nu hebben we helaas geen bericht mogen ontvangen voor
gegadigde die binnen het bestuur wil plaatsnemen en tevens een
functie op zich willen nemen.
Gerard Claassen doet als penningmeester goed zijn werk maar vindt
het toch wel prettig dat ik als voorzitter maandelijks de administratie
met Gerard doorneem. Ook Gerard komt op een leeftijd dat hij toch
graag vervangen wilt worden.
De functie van wedstrijdsecretaris hebben gelukkig Johanna met
ondersteuning van Corrie en Arie op zich genomen (Arie heeft
inmiddels aangegeven een stapje terug te willen doen. Arie bedankt).
De functie van secretaris is vakant en dus zijn we naarstig op zoek
naar een secretaris. Deze functie dient vanavond zeker ingevuld te
worden.
Ik heb zelf als voorzitter veel te veel werk in eigen beheer waardoor
ik vind dat er veel verantwoording op mijn schouders rust en als ik
om een of andere reden deze functie niet meer kan of wil dienen een
groot gat ingevuld dient te worden.
Evenals vorig jaar zullen tijdens de wintermaanden dat Hennie en ik
afwezig zijn, niet stil zitten en voor eenieder van de club telefonisch
bereikbaar blijven en op afstand mijn functie zoveel mogelijk blijven
uitvoeren. Echter hoop ik wel dat de vice voorzitter (Ries) een juiste
beslissing neemt waar iedereen van de club vrede mee kan hebben.
Om deze reden vind ik dat vanavond nog mensen dienen op te
staan om een functie binnen het bestuur te bekleden. Dit om ons
aller vereniging een goede en gezonde toekomst te bieden zodat wij
allemaal onze laatste jaren nog met veel plezier van ons spelletje
kunnen genieten.
Tot slot wil ik een ieder op de hart drukken!!!
Zonder leden is er geen bestuur.
maar zonder bestuur is er geen vereniging.
Einde Citaat

-------------------

Dan wil ik nog wel even kwijt dat ook ik z’n 8 jaar geleden door
Arie Blom ben overgehaald om de functie van voorzitter op mij te
nemen, terwijl ik hierin geen enkele ervaring had en dus in het diepe
werd gegooid. De functie doe ik nu nog met plezier maar alles wat
er omheen hangt wordt mij te veel waardoor in soms het idee heb
aan een dood paard te trekken en er dus veelteveel energie in moet
steken.
25 jarig jubileum
Dan hebben wij 11 september eindelijk ons jubileum kunnen vieren
en ik kan zeggen dat ik hiervan erg genoten heb en alleen maar
positieve berichten heb ontvangen. Verslagen van deze dag vindt
u verderop in dit blad. Hierbij wil ik graag de jubileumcommissie
bestaande uit Hennie, Anky en Ries, hartelijk danken voor hun inzet.
Mede door hun inzet is deze dag tot een geslaagde te noemen.
		

Uw voorzitter

Bestuurstoernooi
Zaterdag 3 juli was het dan zo ver
en mochten we eindelijk weer in
groepsverband Jeu de Boulen. Het
eerste toernooi voor ons was het
bestuurstoernooi dat werd gespeeld bij
“DE VASTE VOET” in Sassenheim.
Een ieder werd om 10.00 uur verwacht en de aanvang was om
10:30 uur. Dit is een toernooi wat georganiseerd wordt door de NJBB
voor bestuur en medewerkers die zich het gehele jaar voor hun
vereniging hebben ingezet. Dit jaar speelde voor Petanque Lijnden
Johanna Overduyn, Hennie Visser, Frank Jaspers en Rien Visser.
Naast Petanque Lijnden waren er nog 19 verenigingen uit ons district
die mee deden, allen met 4 afgevaardigden en dus waren we met
80 deelnemers. Het is de bedoeling dat iedereen met en tegen een
lid van een andere vereniging speelt om zo elkaar wat beter te leren
kennen en ervaringen uit te wisselen.
Bij aankomst werden we ontvangen met een taartje en een kop
koffie. Elke vereniging kreeg per deelnemer een butje met daarop
een vermelding van het 40 jarig bestaan van “De Vaste Voet” en vijf
consumptiebonnen waarvan 1 voor een kop soep, 1 voor 2 broodjes
en 3 voor een consumptie naar wens. De weergoden waren ons goed
gezind en dus hebben we een heerlijke dag gehad. Aan het eind van
de dag werden zowel de individuele- als groeps- prijzen verdeeld.
Voor Frank Jaspers was dit het eerste toernooi waaraan hij mee deed
maar hij was er erg enthousiast over en voor herhaling beschikbaar.
Uitslagen vereniging
Uitslagen individueel
1. JBV Bulderbaan
2. JB Hillegom
3. Petanque Lijnden

4de
prijs Rien Visser
9de
prijs Hennie Visser
ste
22
prijs Johanna Overduyn

Frank Jaspers heb ik helaas niet kunnen achterhalen maar ik weet
wel dat ook hij niet slecht heeft gespeeld. Frank nog even trainen en
de zenuwen de baas.
					
Rien Visser

Clubontmoeting

Abcoude

-

Lijnden

11 juli 2021

Deze dag zijn wij, zoals afgesproken, allemaal om 12:00 uur bij de
vereniging van Abcoude alwaar wij onder het genot van een kopje
koffie met een cake van harte welkom werden geheten door Gerard
Beers die die dag de touwjes in handen had.
De deelnemende leden van Lijnden waren:
Jan v/d Tuuk
Gerard Tates
Sylvia Ruiter
Henny van Wijk
Johanna Overduyn
Hennie Visser
André Heijsteeg
Maja v/d Linden
Fred Stenekes
Arnold Stam

Gerard Claassen
Bonfils Blerou
Nicky Petersen
Rien Visser
Freek Vogelaar
Ank van Tienderen
Francina Visser
Cees Groot
Cees Reimerink
Josje Stam

Op de pagina hiernaast vindt u de standen terug.
Op de 1ste plaats zijn geeindigd:
Johanna Overduyn - Freek Vogelaar
en op de 2de plaats zijn geeindigd:
Fred Stenekes - Harry Kamp
Namens de redactie van harte gefeliciteerd.

4 Burentoernooi
18 juli Sporting Badhoevedorp / 08 augustus Les Bohémiens
22 augustus Pétanque Lijnden / 05 september J.B.V. Bulderbaan
Zijn de data en de locaties waar “Het 4 burentoernooi” hebben
gespeeld.
Team 18 juli Badhoevedorp

0nze teams bestaan uit:
1 Jan vd Tuuk
2 Freek Vogelaar
3 Dennins Markus
4 Maja vd Linden
5 Ger Tates
6 Johanna Overduyn
7 Andre Heijsteeg
8 Arnold Stam
9 Nettie Kester
10 Frank Jasper

Rien Visser
Gerard Beers
Cees Groot
Hennie v Wijk
Bonfils Blerou
Ank v Tienderen
Hennie Visser
Josje Stam
Adrie Spanjer
Greet Jaspers

4 Burentoernooi
8 augustus Les Bohémiens

Deelnemers

Hennie Visser
Jan v d Tuuk
Freek Vogelaar
Maja v d Linden
Sylvia Ruiter
Gerard Tates
Johanna Overduijn
Annie Emond
Greetje Jaspers
Cees Groot

Andre Heijsteeg
Bonfils Blerou
Rob Duffels
Hennie v. Wijk
Nicky Petersen
Gerrit Tates
Ankie van Tienderen
Nettie Kester
Frank Jaspers
Dennis Marcus

4 Burentoernooi
Op 22 augustus hebben we het
derde 4 Burentoernooi in Lijnden
gehad. De weersvoorspelling
voor deze dag zag er niet goed
uit en dus hielden we ons hart
vast hoe dit zou gaan verlopen.
Daar de afspraak is dat alle
wedstrijden op de buitenbanen
gespeeld moeten worden en wij
17 banen nodig hadden, was
binnen spelen geen optie.
De hulptroepen die voor deze
dag het terrein weer in orde
kwamen maken waren allemaal
tijdig aanwezig.
Zo hebben Jan Tuuk, Frank
Jaspers,
Greetje
Jaspers
en Rob Duffels de banen
geprepareerd, het terras in
de hal opgezet en de vlaggen
opgehangen. De dames van

de kantine Hennie en Anky
werden bijgestaan door Iris, de
kleindochter van Anky. Johanna
en Francina hebben de patat en
de kroketten voor hun rekening
genomen en Corry Duffels
heeft mij bijgestaan om de
wedstrijden in goede banen te
leiden.

Om ongeveer 10.00 uur kwam
de regen met bakken naar
beneden en stonden de banen
in een ommezien van tijd
blank van het regenwater. De
afvoer was verstopt en niet
te ontstoppen. Rob Duffels
is in zijn auto gesprongen en
heeft een dompelpomp van
huis gehaald om het water
van de banen weg te zuigen.
Om 11:15 uur kwamen de
eerste spelers binnen en kon
de eerste koffie geschonken
worden.

Om 12:00 uur waren alle
deelnemers
aanwezig
en
na een kort welkomswoord
konden de eerste wedstrijden
aanvangen.
Voor de rest van de dag waren
de weergoden ons goed gezind
en op een klein buitje na is het
de gehele dag droog gebleven.
Achter de bar hebben Hennie,
Anky en Iris samen goed werk
verricht en bij de patatkraam
hebben Johanna en Francina
ook een steentje bijgedragen
waardoor de kassa weer aardig
aangespekt is.

Dames allemaal goed werk
verricht en dus namens alle
deelnemers bedankt.
Nadat de prijsuitreiking had
plaats gevonden en dus de
deelnemer huiswaards waren
heb de werkploeg, uitgebreid
met nog enkele leden, het
terras en de vlaggen in korte
tijd opgeruimd waardoor alles
weer zoals het hoort, was. Ook
deze leden wil ik weer hartelijk
danken voor hun inzet.
Last but not least wil ik Corry
bedanken voor haar inzet en
denk ik dat dit wel weer voor
herhaling vatbaar is.

R O O S T E R K A N T I N E 4 de K WA R TA A L 2 0 2 1
Zaterdag

2 oktober

Ank Tienderen

Dinsdag

5 oktober

Otto Carel

Donderdag

7 oktober

Maja v. d. Linden

Zaterdag

9 oktober

Jan Tuuk

Dinsdag

12 oktober

Rien Visser

Donderdag

14 oktober

Hennie Visser

Zaterdag

16 oktober Ries v. Groningen
Gerard Claassen

Dinsdag

19 oktober

Johanna

Donderdag

21 oktober

Elly Groot

Zaterdag

23 oktober

Andre Heysteeg

Zondag

24oktober

Fam. Visser

Dinsdag

26 oktober

Rien Visser

Donderdag

28 oktober Ank van Tienderen

Zaterdag

30 oktober Ries v. Groningen
Gerard Claassen

Dinsdag

2 Nov

Gerard Beers

Donderdag

4 Nov

Adrie/Netty

Zaterdag

6 Nov

Jan Tuuk

Dinsdag

9 Nov

Johanna Overduyn

Donderdag 11 Nov

Elly Groot

Zaterdag

13 Nov

Maja v.d. Linden

Dinsdag

16 Nov

Andre Heysteeg

Donderdag 18 Nov

Arnold Stam

Zaterdag

20 Nov

Ries v. Groningen
Gerard Claassen

Dinsdag

23 Nov

Otto Carel

Woensdag 24 nov

Elly Groot + ???
Van Steijn

Donderdag 25 Nov

Adri / Nettie

Zaterdag

27 Nov

Jan Tuuk

Dinsdag

30 Nov

Ries v. Groningen

Donderdag 2 Dec.

Maja v.d. Linden

Zaterdag

4 Dec.

Ank / Iris

Dinsdag

7 Dec.

Andre Heysteeg

Donderdag 9 Dec.

Jan Tuuk

Zaterdag

11 Dec .

Ries v. Groningen
Gerard Claassen

Dinsdag

14 Dec .

Johanna Overduyn

Donderdag 16 Dec .

Elly Groot

Zaterdag

18 Dec

Dinsdag

21 Dec .

Otto Carel

Donderdag 23 Dec .

Ank / Iris

28 Dec .

Gerard Beers

Donderdag 30 Dec .

Ank van Tienderen

Dinsdag

Arnold Stam

Indien u verhinderd bent dient u zelf voor
vervanging te zorgen of met iemand te ruilen

4 Burentoernooi
5 september “de Bulderbaan”

Deelnemers
Bonfils Blerou
Jan v d Tuuk
Freek Vogelaar
Kees d Groot
Gerard Tates
Ankie v. Tienderen
Hennie visser
Nicky Petersen
Annie Emond
Greetje Jaspers

Cees Reimerink
Rien Visser
Ries v. Groningen
Francine Visser
Gerrit Tates
Johanna Overduyn
Andre Heijsteeg
Sylvia Ruiter
Gerard Claassen
Frank Jaspers

Toernooikalender Pétanque Lijnden
Datum

Toernooi

Aug - Dec 2021

Melden

Aanvang

Info - Adres

12.00
12.30
12.00
12.00

12.30
13.00
12.30
12.30

Schipholweg 649, 1175 KR, Lijnden
Schipholweg 649, 1175 KR, Lijnden
Olympiaweg 2b, 2406 LG, Alphen ad Rijn
Sportpad 4, 2371 PP, Roelofarendsveen

- Lijnden 1

12.00
12.30
12.00

12.30
13.00
12.30

-Schipholweg 649, 1175 KR, Lijnden
v.d. Marckstraat 19a, 2352 RA, Leiderdorp

- Vrij

12.30
12.00

13.00
12.30

#N/B
-Schipholweg 649, 1175 KR, Lijnden

oktober 2021
zaterdag
donderdag
zaterdag
zaterdag

02-10-2021
14-10-2021
16-10-2021
30-10-2021

NPC
NPC
NPC

Lijnden 1
Hoog & laag toernooi
Les Pointeurs 2
Boel de Boule 2

- Spaanse Ruiter 2

Vrij
Doublette Toernooi
Boulende Stier 1

- Lijnden 1

- Lijnden 1
- Lijnden 1

november 2021
zaterdag 06-11-2021
zaterdag 13-11-2021
zaterdag 20-11-2021

NPC
NPC

december 2021
zaterdag 04-12-2021
zaterdag 11-12-2021
donderdag 23-12-2021

NPC

Sinterklaas Toernooi
Lijnden 1
Kerst Toernooi

Alle data onder voorbehoud

25 jarig jubileum
Eerst koffie met gebak

Eindelijk was het dan zover.
Zaterdag 11 oktober konden we dan eindelijk ons 25 jarig jubileum
gaan vieren. Vanaf 10:00 uur kwamen de eerste leden binnen en werd
het al één groot kippenhok waarbij de leden die reeds binnen waren
met aan hun eerste bakkie leut begonnen. Ondertussen werden
wij als bestuur van harte gefeliciteerd met ons 25 jarig bestaan.
Het deed mij goed om te zien hoeveel leden gereageerd hebben.
Sommige kwamen alleen voor de
koffie met gebak en zijn later op de
dag weer huiswaarts gegaan. Zij
hadden zich ook niet ingeschreven
voor het toernooitje wat 12:00 uur
begon en waar Johanna en Corrie al
voorbereidingen voor troffen.

25 jarig jubileum
De huldiging

Na de koffie werd een ieder verzocht naar buiten te gaan.
Buiten aangekomen werd een ieder welkom geheten door de voorzitter
en een plezierige dag toegewenst. In het bijzonder werden de leden
van het eerste uur even in het zonnetje gezet. Ans en Wim Selders,
Annie Emond, Johanna Overduyn, Frans Kremer waren de personen
die bij de oprichting in 1996 aanwezig waren en tot op heden nog
steeds lid van onze vereniging zijn. Wij hopen deze leden nog lang in
onze vereniging te mogen verwelkomen.
Na de huldiging hebben Johanna en Corrie bekent gemaakt wie tegen
wie moest spelen en zo konden we onze eerste partijen gaan spelen.
Rond 13:00 uur was iedereen klaar met zijn eerste partij werden we
door de jubileumcommissie op een perfecte lunch getrakteerd.

25 jarig jubileum
Het buffet en de muziek

Nadat een ieder genoten had van de lunch konden we verder met het
toernooitje want er moesten nog 2 partijen gespeeld worden.
De leden die hier niet aan deelnamen verleende de geestelijke steun
aan de spelers die wel meededen.
Nadat iedereen uitgespeeld was konden we met z’n allen in
“De Vluchthaven” van een stevige, of iets minder stevige, neut
genieten. De voorzitter nam het woord en heette iedereen nogmaals
van harte welkom met de hoop nog even te genieten van deze reeds
geslaagde dag. Inmiddels had de muziek (Dave Baaij) zich op het
podium opgesteld en kon het eigenlijke feest beginnen. Ondanks dat
iedereen wel al een beetje moe was werd er toch meegezongen en
hebben er nog diverse leden een dansje gewaagd.

25 jarig jubileum
Het buffet en de muziek

Om 17:00 uur begonnen Johanna en Corry met de prijsuitreiking.
Het bestuur had besloten voor deze gelegenheid 3 waardebonnen
beschikbaar te stellen. Iedereen deed zijn best om bij de 3 beste te
komen maar helaas.

De dames van de wedstrijdcommissie had iets anders in petto. t.w.
De eerste prijs:
ging naar nummer 1
De tweede prijs:
ging naar degene die op de middelste plaats was geeindigd.
De 3de prijs:
ging naar de speler die het laagst geeindigd was.

Rond 18:30 uur kregen we van Anky en Henny, bijgestaan door
Greetje, Thea, Johanna en Corry, het sein meester en konden we
onze magen vullen met het lekkerste van het lekkerste.
Ondanks dat de lunch ten overvloeden aanwezig was ’s middags
leken de boulers na 3 partijen toch wel weer honger gekregen te
hebben want ook het buffet was aan het einde nagenoeg op.
Dames mijn complimenten het zag er perfect uit en zo smaakte het
ook.Als toetje kwam de ijs met slagroom voor diegene die nog een
gaatje over hadden.

25 jarig jubileum

High Tea Toernooi.

11 september 2021
Vroeg in de morgen aanwezig bij Petanque Lijnden met
de mensen van de kantinecommissie en de werkgroep
onder leiding van Frank en Greet.
De nodige voorbereidingen hadden wij een dag eerder
voor onze rekening genomen.
Na de laatste puntjes op de i gezet te hebben gingen
wij de uitdaging aan om er een leuke dag van te maken.
Dit was in alle opzichten geslaagd te noemen,
mede door het leuke toernooi georganiseerd
door Johanna en in de rug gesteund door Corrie en Arie.
Na het openingswoord van de voorzitter werd een ieder
door de dames voorzien van koffie met gebak .
Gevolgd door een lunch en later een buffet met muziek
kunnen de leden terugzien op een mooie jubileumdag.
Na afloop ontving iedereen nog een leuk presentje
in de vorm van een But en doekje met het clublogo.
Ik wil daarom iedereen bedanken die deze dag
tot een succes heeft gemaakt.
				

Jan Tuuk

High Tea Toernooi.
Een gezellige middag in Lijnden,
High Tea Toernooi.
Wij zijn nog niet zolang lid van de club,
iedereen mocht meedoen aan dit toernooi als je lid was.
Wat een leuke ervaring en wat een aardige en gezellige
mensen allemaal.
Reuze naar ons zin, allemaal blije gezichten of je nu wint
of net verliest.
Heerlijke hapjes en drankjes altijd gezellig.
De winnaar heeft gewonnen en de laatste was laatst.
Iedereen bedankt voor de mooie middag, spelers bestuur
regelaars en publiek.
Wij doen graag weer mee aan het volgende toernooi.
Kees en Elly Groot.

In de schijnwerpers:
Naam: ........................................... Frank Jaspers
Lid sinds: ..................................... Juni 2020
Beroep: ........................................ Na 12 ambachten en 13de gelukje
40 jaren KLM employe geworden als
vliegtuig rangeerder, dat houdt in
pushback en slepen en verplaatsen
van vliegtuigen.
Favoriete eten: ............................ Bijna alles maar mijn voorkeur gaat
uit naar de mediterrane keuken.
En niet te versmaden Chinees, Tai’s
en heerlijke curry is ook niet weg..
Favoriete drinken: ....................... Wijn met een Hoofdletter en uit het
oude Europa, dan wel in alle kleuren.!
Favoriete film: ............................. Mijn voorkeur gaat uit naar de
regisseur Quentin Tarantino
de film Kill Bill en Death Proof.
En mijn favoriete regisseur
Sergio Leone, de film The good,
the Bad and the Ugly, samen met
Once Upon a Time in America.
Favoriete tv-programma/serie:

Beetje nieuws sport 24kitchen
History-tv, National Geographic,
Discovery en Netflix.

Ik zou weleens wakker willen worden naast: Wie heeft er goede tip..
En wie het weet, bel of app me 		
maar.
Wat zou je willen veranderen of aanpassen bij de club: Wat meer 		
helpende handjes voor de club..!
Wat is je favoriete vakantieland: Wat dacht je van Griekenland en 		
wel het noordelijkste eiland
Thassos. Heb veel gezien en
gehopt in Griekenland en
verschrikkelijke mooie mensen
ontmoet samen met lekker eten.
Nu met mijn pensionering ben ik in
Spanje terecht gekomen voor mijn 		
over wintering en moet zeggen niet
slecht.! De zomermaanden in
Nederland met de fiets erop uit en 		
fijne dagtochten maken her en der 		
in Nederland.
De volgende persoon voor in de schijnwerpers is:
Anky van Tienderen

Nu, onze eerste toernooien zitten er op.
Het waren gezellige dagen. Alleen met het kortebroeken toernooi
was het wel koud, maar dat mocht de pret niet drukken.
Ik had uitleg gegeven hoe het spel met punten werkte.
Met de bel zouden we allemaal tegelijk beginnen.
Ik zou bellen. Corrie en ik hadden samen verteld wie tegen wie
speelden. Wij gingen naar binnen voor een bakje koffie.
We zitten op de stoel naar jullie te kijken en ik dacht wat kijken ze
toch naar ons. En ja stom: ik was vergeten te bellen.
Verraste emoticon. En jullie maar wachten.
Sorry dames en heren, gelukkig zagen jullie de humor er wel van in.
In ieder geval was het een gezellige avond ondanks de kou.
De uitslagen van de toernooien:
Euro Toernooi :
1’ Gerard Beers
2’ Harry Kamp
3’ Henk d Hollander

Korte Broeken toernooi :
+24
+22
+18

1’ Otto Carel
2’ Hennie v Wijk
3’ Harry kamp

+42
+40
+38

Groet, Johanna

Geachte leden van Petanque Lijnden,
Mijn naam is Gerard Tates,voorheen Ger. Maar dat terzijde.
Ik ben blij en verrast dat Johanna weer de wedstrijdcommissie heeft overgenomen.
(Niets afdoende aan de vorige wedstrijd commissaris)
Ik speel nu 11 jaar bij Petanque Lijnden, en daarvoor
5 jaar bij de Bulderbaan in Amstelveen.
Met dit stukje wil u vertellen dat ik de eerste jaren bij Petanque
Lijnden mij ontzettend hebt geamuseerd op de wijze waarop de
clubtoernooien uitgevoerd werden, met allerlei thema’s,
denk aan het korte broeken en verrassings toernooi jongstleden.
Zij doet het nu samen met de uitstekende hulp van Corrie
Duffels. Tussendoor verrast Johanna ons door lekkere
kroketten en patat te bakken!
Verder wil ik nog kwijt dat ik een aantal jaren het baan beheer
hebt gedaan (heel veel werk), dit in hele goede samenwerking
met Rob Duffels,en overige vrijwilligers.
Maar door hartfalen moest ik mijn werkzaamheden neerleggen.
Altijd fotograaf van de club tot nu toe, en ik vond het ook
geweldig om als muzikant het 20 jarig bestaan van Petanque
Lijnden te omlijsten. En nu bestaan we alweer 25 jaar.
Ik wens u allen mooie sportjaren en een coronavrije toekomst.
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Sportgroeten, Gerard Tates.
Bedankt Gerard
Gerard Tates is z’n beetje onze hoffotograaf.
Ik wil hem hierbij bedanken voor de mooie foto’s die hij
in dit boekje, en alle vorige boekjes, weer heeft gemaakt.
Op de website vindt u nog meer van zijn foto’s.
De redactie
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Thea van Roode
Wim Selders
Leo der Nederlanden
Gerard Claassen
Huub van Doorn
Jos Hertogh
Jan van der Tuuk
Francina Visser
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Kipfilet of kippenpoten 1 kg
Masala
Aardappel iets kruimig 1 kg
1 grote Ui
5 teentjes Knoflook
Bos Selderij
3 Tomaat
4 Maggieblokjes
1 of 2 Madame jeanette
Olie
5 eieren
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•

De kip wassen met azijn en laten uitlekken
De kip kruiden met zout en peper en twee teentjes gesneden
knoflook en een beetje masala
Dit met elkaar mengen en laten staan voor ca 30 min
De kip braden in een half kopje olie tot het een beetje bruin
wordt en vervolgens eruit scheppen
De ui fruiten en de rest van de knoflook erbij doen, 3 flinke el
masala oplossen met een beetje water (zodat dit een pasta
wordt) en dit bij de knoflook en ui mee bakken.
Hierna de gewassen en gesneden tomaat, selderij en een
scheutje water erbij voegen.
Hierbij gaan de geschilde en gesneden aardappelen en de
kip.
Voeg hierbij de maggieblokjes en hardgekookte eieren.
Hierbij gaat de madame Jeanette en laat dit mee sudderen
(voor een pittige saus de madame Jeanette een klein beetje
kapot maken).
Proeven en verder op smaak brengen met zout en peper.

KOOP BIJ ONZE
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