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Van de voorzitter
Inmiddels zitten we alweer in de maand april en dus de
deadline voor de uitgave van dit blad overschreden.
Dit heeft mede de oorzaak van onze terugreis vanuit
Spanje.
Mede dat Gerard en ik de enige bestuursleden zijn, stond er best wel
het een en ander op de wachtlijst wat allemaal gedaan moest worden
maar beter laat dan nooit.
Allereerst wil ik Jan van der Tuuk bedanken dat hij tijden mijn
afwezigheid de honeurs heeft willen waarnemen. Inmiddels heb ik
van diverse leden vernomen dat alles goed is gegaan en er dus geen
problemen zijn geweest. Jan bedankt.
Coronatijdperk
Inmiddels is de Coronatijdperk een aflopende zaak en kunnen we
weer beginnen met toernooien en wedstrijden. Wel is het raadzaam
en wenselijk enigzins rekening te houden met de kwetsbare onder
ons. Tegelijkertijd wetende dat alle regels afgeschaft zijn en we de
leden niet kunnen verplichten om afstand te houden of een kapje te
dragen.
Sponsorkleding
Ik heb al eerder de leden verzocht om tijdens toernooien of wedstrijden
uitsluitend de sponsorkleding van PARO te dragen. Mocht je die niet
hebben en/of niet aan wil schaffen dan zou ik toch willen verzoeken
om tijdens deze dagen absoluut geen kleding te dragen van Provak of
Enorm maar een neutrale outfit aan te trekken.
Het dragen van kleding van een oude sponsor is
een minachting naar de sponsor van dit moment.
PARO sponsort de club nog jaarlijks met een
flink bedrag zodat wij, in deze dure dagen niet
genoodzaakt zijn de contributie te verhogen.
Daarnaast wil ik een ieder erop attent maken
dat, tijdens officiele wedstrijden, het dragen van
clubkleding door de NJBB verplicht is.

Brand bij de Blommetjes
3 Maart, op de verjaardag van Annie, is de vlam in de pan geslagen bij
de familie Blom had ik vernomen van Kees Groot. De familie was niet
meer telefonisch bereikbaar maar na enig opsporingswerk kwamen
we er achter dat de Familie Blom bij hun dochter ingetrokken waren
maar ongedeerd zijn. Uiteindelijk heb ik Arie kunnen bereiken en hij
vertelde dat alles schoongemaakt diende te worden en het interieur
vervangen moest worden. Het schoonmaken zou z’n 8 dagen duren
waarna ze weer naar huis terug konden keren. Tijdens ons gesprek
maakte Arie zelf de opmerking van “in de brand uit de brand”.
Vandaag (5 april) Arie nog even gesproken en van de week was de
vloerbedekking gelegd en konden ze de nieuwe meubels een plekje
geven waarna hij verwacht de komende week weer in z’n eigen huis
te kunnen trekken. Fam. Blom succes en sterkte.
Ger Komduur
Tijdens ons verblijf in Spanje heeft Hennie Ger gebeld om te vragen
hoe het met hem ging. Het antwoord was niet echt positief en hij was
er ook wel klaar met de strijd. Tijdens dat gesprek vertelde hij dat
hij zijn crematie aan het voorbereiden was en vroeg aan Hennie of
ik nog genegen was om een woordje tijdens de ceremonie te willen
zeggen waarop zij antwoorden dat wel te willen doen maar dat hij
dan nog wel even moest wachten tot begin april waar hij wel om kon
lachen.
Helaas heeft het niet zo mogen zijn en is Ger zaterdag 5 maart
overleden.
Na dit bericht ontvangen te hebben, ben ik in de telefoon geklommen
om een paar mensen te vragen een woordje te spreken. Het bleek al
snel dat niet iedereen daartoe in staat is en dus, heb ik een laatste
woord op papier gezet en dit naar de uitvaartleider gestuurd met de
vraag of zij dit voor zou willen lezen.
Dit is gebeurd en zo is een laatste woord toch nog bij Ger en zijn
naaste terecht gekomen.
De rouwadvertentie vindt verder in dit blad. Rien

Eindelijk was het weer zover
Zaterdag 22 januari konden we weer een toernooi spelen.
(alleen voor onze eigen leden) maar toch heel fijn.
Het was gezellig en sportief. Het was weer goed geregeld door
Johanna. Door het raam van de kantine kon je een broodje worst,
soep en andere versnaperingen kopen, ook belangrijk want je krijgt
natuurlijk best honger na een potje spelen.
Gerard Tates was er ook, hij heeft nog wat foto’s gemaakt zoals
altijd, en hoe treurig ook waarschijnlijk voor de laatste keer.

Gerard veel sterkte.

Aan het einde van de middag ging iedereen tevreden naar huis.
Ik helemaal want ik ging met een gewonnen fles wijn naar huis.
Iedereen bedankt.
Op naar de volgende keer want ik heb er weer zin in.
Met vriendelijke groet,
Kees Groot

Het Gebbetjes toernooi
3 februari

Donderdag 3 februari was ik er en ik had er zin in.
We deden het punten systeem (?) en op tijd 40 min.
Of eerder als je 25 punten had. ( geen idee ik zie het wel dacht ik ).
Het ging wel lekker. Het 1ste potje speelde ik samen met Maya.
Het 2de met Jan Tuuk en de 3de partij met Bonfils.
We kregen tussendoor iets lekkers, stukje worst, kaas en een
toastje en alles ging weer zoals gewoonlijk helemaal oke.
Het was gezellig en er hing een goede sfeer, wat zijn wij toch een
fijne vereniging.
Toen het afgelopen was werden de punten geteld en wat denk je
“ja hoor gewonnen” ! (1ste keer) met 59 punten, en wat was nou het
gebbetje…, de winnaar kreeg deze keer de poedelprijs…
Had ik weer, een zakje walnoten.
Nou geeft niks ik had lol.
Op naar de volgende keer.
Ik hoop dat iedereen weer meedoet!!!
Tot dan.
Groeten van Elly Groot.

Valentijn toernooi
12 februari 2022

Op zaterdag 12 februari is het Valentijn toernooi gespeeld.
Helaas heb ik hier geen verslag van ontvangen en dus zullen jullie
het met de foto’s, die door Elly Groot zijn aangeleverd moeten doen.
Wel heb ik de uitslag binnen gekregen t.w.:
Op de 1ste plaats is geeindigd:		
Op de 2de plaats:		
Op de 3de plaats:		
Helaas zijn hier geen foto’s van.
Alle winnaars gefeliciteerd

Fred Stenekes met
Henny van Wijk met
Kees Groot met		

3 + 22
3 + 19
3 + 13

Eindelijk terug
door Jan v. d. Tuuk

Bij het lezen van het nieuwe clubblad is de voorzitter en zijn
echtgenote weer in ons midden. Na een periode van 5 maanden
zeg ik dus welkom terug van jullie zonvakantie. De accu zit weer vol
energie en ik hoop dat jullie positief gaan vonken.
Voor mij zit de vervangende taak er weer op en wil ik bij deze
iedereen bedanken voor de hulp en de positieve instelling.
Ik heb in deze periode verschillende leden weer zien opbloeien, en
dat doet mij deugd.
Ik hoop dat we in de toekomst met z’n allen deze trend voortzetten
en kijk hier dan ook naar uit.
Petanque Lijnden is en blijft een fijne vereniging , dus ik hoop dat er
ook nieuwe mensen in het bestuur plaats zullen gaan nemen.
			
			

Met sportieve groet,
Jan van der Tuuk

Op zaterdag 12 maart
hebben we afscheid van

Gerrit Cornelis Komduur
moeten nemen.
Ik heb Ger leren kennen als een zeer prettig en behulpzaam
persoon die ™koppig∫ kon zijn als hij vond dat hij gelijk had.
Ook ik, als voorzitter van de club, kon hem dan niet overtuigen,
waarvoor veel respect.
Ger we missen je nu al.
Ria en haar naaste veel sterke gewenst.

Eindelijk mag het weer
door Wim van der Aar

Dinsdag 25 januari eindelijk voor het eerst weer gespeeld nadat
ik in november op zaterdagnacht om 05:00 uur uit mijn bed was
gevallen. De oorzaak was en hersenbloeding dus met spoed naar
het ziekenhuis alwaar ik na 2 dagen weer ontslagen werd. Inmiddels
heb ik weer groen licht gekregen om auto te mogen rijden. Nu was
ik benieuwd hoe het met het gooien zou gaan daar ik het idee had
dat mijn evenwichtsorganen een deuk hadden opgelopen want het
lopen gaf problemen maar ook dat gaat alweer een stuk beter. Ik had
inmiddels weer 2 uur gelopen waarbij ik eerst het idee had dat ik op
watten liep. Nu weer weerstand opbouwen want ik ben wel snel moe.
Vandaag weer een eerste toernooitje op donderdagmiddag gespeeld
waarbij we werden ingemaakt door Josje en Arnold Stam die 22
punten op hun conto konden bijschrijven want daar was niet tegen
te spelen. De tweede partij was matig en de derde partij mocht ik
met Gerrit Tates spelen. Hij vertelde dat het met zijn broer Gerard
niet zo goed gaat waarna ook de derde partij bakzijl moesten halen
en dus met veel tegenpunten verloren. Na dit gesprek bleek wel hoe
relatief alles is. Op het hoofdkwartier, waar we met koffie en gebak
begonnen zijn, werden we tijdens de wedstrijden met worst en kaas
getrakteerd.
Als klap op de vuurpijl was de prijsuitreiking waar bij Elly Groot eerste
was geworden maar zij kreeg de poedelprijs
en ik mocht iets uitzoeken van de prijzentafel.
Mijn keuze ging naar een landschapspuzzel want dat
is leuk om met de kleinkinderen te maken.
Ik vond het erg leuk om weer te kunnen spelen en er
na 3 maanden weer bij te mogen zijn. De uitslag was
een boffertje voor mij met dank aan de echte winnaars.
Groeten,
Wim v.d. Aar

Koude handen tournooi
22 februari

Het koude handentoernooi
Helaas heb ik hier geen verslag van ontvangen.

Leuke ervaringen
door Kees Groot

Hallo beste Boulers,
Even een paar verhaaltjes van deze kant.
Op zondag 20 februari ben ik met Sylvia de Ruiter in Nieuw Vennep
wintercompetitie wezen spelen. (Ik ben invaller voor Nicky die kon
even niet) Het is gezellige dag geweest. 3x verloren, 2x gewonnen
iets omhoog gehaald dus goed resultaat.
Dinsdagavond op de club een paar spelletjes gespeeld.
Woensdag 23 februari het Jan v. Steyn toernooi gespeeld.
Ook dat was erg leuk en er is door ons allemaal goed gespeeld.
Was een leuke dag.
Donderdag 24 februari het Koude handen toernooi.
Gelukkig regende het en mochten we lekker naar binnen in de hal.
Het was niet erg druk, er waren maar 14 mensen om mee te doen.
Desondanks was het een erg leuke middag en ik heb een zuurkool
pakket gewonnen (ik was nr. 1) en er waren ook blikken met snert te
winnen en ook nog slagroom met chocomel. Gewoon gezellig.
Ook ging er een pakket naar Gerard Tates,
Goed gedaan Johanna en Corrie.
Donderdagmiddag hoorde ik dat er zondag Corona was in Nieuw
Vennep. Ik had een kriebel in mijn keel dus ook een test gehaald….
en ja hoor positief. Vrijdag ook nog naar de GGD
gegaan en dat was ook Positief. Niet leuk want ik
moest binnen blijven. Ik hoop dat ik gauw weer
mee mag doen ik mis het nu al. Vanavond gaan
we aan de gewonnen zuurkool met worst.
Groetjes Kees Groot.

Grote schoonmaak
zaterdag 5 maart

Op 2 maart kregen alle leden een mailtje met de vraag wie er
genegen was op zaterdag 5 maart te helpen met een grote
schoonmaak.
Het deed ons deugd dat al deze mensen hebben gereageerd t.w.:
Bonfils Blerou, Gerard Claassen Jan van der Tuuk ,Corrie Duffels,
Ellie Groot, Kees Groot, Huub v Doorn, Nettie Kester, Arnold Stam,
Josje Stam, Andre Heysteeg.
We zijn om 11:00 uur begonnen met koffie en gebak die ik gemaakt
had. Toen poetsen en om 13:00 uur soep met een broodje voor
iedereen.
Ik wil iedereen daar voor bedanken die gekomen zijn.
Het was een geslaagde dag.
Johanna Overduyn

Knikkers

een verhaal over eerlijk zijn.
Welke Jeu de bouler heeft als kind niet geknikkerd, daar is
het begonnen!
Een verhaal over twee kinderen die knikkers ruilen.
En over eerlijk zijn.
Ook ooit geknikkerd? Met zo’n knikkerzak naar school en
hopen dat je er een paar bij wint? Bij het vertalen van het
onderstaande verhaal moest ik weer terugdenken aan al
die uren dat ik zelf fanatiek knikkerde. De knikkertijd was
begonnen en op school was er een jongen die een mooie
verzameling olies had. Van die doorzichtige gekleurde
knikkers met een schitterend olielaagje. Nou zat er bij hem
in de klas een meisje met een grote verzameling smurfen.
Allemaal blauw met gekleurde strepen.
 ￼
Op het schoolplein
bekeken ze elkaars
verzamelingen. De
jongen vond de
smurfen van het
meisje het mooist
en zij kon haar
ogen niet van zijn
olies
afhouden.
Dus
besloten
ze te ruilen. Op
woensdag. Zij zou

hem al haar smurfen geven en hij haar al zijn olies.
Op dinsdagavond deed de jongen al zijn olies thuis in een
plastic zakje. Alleen… er zat één olie bij die zo mooi was…
Hij verstopte hem onder zijn bed. En er zat eigenlijk nog
één olie bij die hij ook niet weg wilde geven. Die verdween
ook onder het bed. De rest van zijn olies deed hij wel in
het zakje. Het meisje stopte thuis al haar smurfen in een
zakje.
De volgende morgen op school ruilden ze. Hij kreeg haar
smurfen, zij kreeg zijn olies.
De hele dag liep het meisje dansend rond. Ze was zo blij
met haar olies. Moe en met een glimlach op haar gezicht
ging ze die avond slapen. De olies lagen op het kastje
naast haar bed.
De jongen zat op de rand van zijn bed en keek naar de
verzameling smurfen. Toen zei hij voor zich uit: “Zouden
dit ze wel allemaal zijn?”.
In bed lag hij er nog over na te denken. Misschien was het
meisje wel niet eerlijk geweest…
Frank Jaspers
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bent dient u zelf voor
of met iemand te ruilen

Hallo beste boelers.

Ik wil jullie hartelijk bedanken
voor de kaartjes, bloemetjes
en de lekkere fruitjes die ik heb
mogen ontvangen.
Het is allemaal wat moeizaam
gegaan er kwamen dingen
tussen die we niet gepland
hadden maar nu gaat het beter.
Nu ik dit schrijf ben ik gisteren een beetje verkouden
geworden dus dat houdt in voorzichtig zijn en thuisblijven
rekening houden met anderen.
Ik ben hard aan het werken om weer conditie te krijgen
want de buitenkant ziet er al goed uit maar de binnenkant
is nog zwakjes maar we doen ons best.
Drie operaties in drie weken dan ben je van binnen
uitgewoond maar we werken er weer aan.
Voor allemaal de vriendelijkste groeten van Adrie
Groetjes Adri Spanjer.
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Lente toernooi

door Wim van der Aar
Op zaterdag 26 maart had de wedstrijdcommissie weer een toernooitje
georganiseerd. Deze keer betrof het het Lente toernooi.
Het begon goed want het weer was goed. Er waren weer en leuk
aantal leden op afgekomen, aangevuld met een aantal leden van
Zandvoort. Ook een paar passanten, die interesse hadden en met
het idee liepen lid te worden, heeft Johanna de gelegenheid geboden
om mee te spelen.
De loting ging door middel van het trekken van een speelkaart en
zo kun je zien met en tegen wie je moest spelen. Rood met rood en
zwart met zwart. Ook de baan werd op deze manier bepaald. Zo kan
het gebeuren dat je op 1 middag met of tegen dezelfde tegenstander
speelde.
De standen konden we aan Corrie doorgeven zodat Johanna haar
ding kon doen want Johanna heeft inmiddels een eigen domijn waar
ze de septen zwaait voor een patatje, kroketje of een frikandel. Dat
is een aanwinst voor de club dat door een paar leden is gebouwd
in een mooi, beschud plekje met terrasstoelen, tafels en parasols.
GEWELDIG!!!
Wat alleen nog ontbreekt is een naam op haar domein zoals
bijvoorbeeld “Johanna’s Domein” of nog beter “Johanna’s
Walhalla” dat komt haar wel toe want ze doet het toch maar elke keer.
Dus een leuk bord, dat naast het luik aan een spijker opgehangen
kan worden en aan het einde van de dag weer naar binnen kan, dat
zou haar domein nog wat opfleuren.
De dames, alsmede Arie bedankt voor de heerlijke dag dat deed de
mensen weer goed na de Coronadip.
Wim v.d. Aar

Lente toernooi

door Arie van Spijker
Lente: Als de vogels de plek van je wekker innemen.
Ons lente toernooi.
Het was die zaterdag prachtig mooi weer, Johanna en Corrie de
wedstrijdleiding en ik was als scheidsrechter aanwezig.
Bij vorige wedstrijden had ik al eens gezegd markeer de cirkel en het
but, dit keer is dat niet gezegd en dus werd het ook niet gedaan op
enkele uitzonderingen daar gelaten.
En ja hoor tot 2x gezien, de punten geteld en de cirkel opgepakt en
niet gemarkeerd, en nog een boule te spelen, waar moet nu de cirkel
weer neergelegd worden, door mijnvingers gezien waar de cirkel
weer werd neergelegd.
Zeg nu niet het is maar onzin het markeren, straks bij een ander
toernooi kun je er wel problemen mee krijgen als er niet gemarkeerd
is.
Ook vaak genoeg gezien met medespeler en tegenstander bij de
cirkel blijven staan en niet kijken wie en op punt ligt, kan maar zo zijn
dat je voor je beurt gaat gooien, dan moet die boule er uit worden
gehaald maar hij lag wel bij het butje, jammer dan.
Geharrewar: mijn tellertje geeft een andere stand aan dan die op het
scorebord: Het scorebord is juist en niet de handteller.
Ik heb een fijne middag gehad en er werd echt leuk gespeeld lieve
mensen van Lijnden denk een beetje meer aan de regels, het kan
altijd beter.
Met vriendelijke jeu de boule groet, Arie van Spijker.

Clubontmoeting Abcoude
Zondag 13 maart

Het was weer een gezellige, en voor Petanque Lijnden een vrolijke
dag. Petanque Lijnden heeft 19 wedstrijden gewonnen en Abcoude
heeft er 11 gewonnen.
Als één van de oudste leden
van onze vereniging mocht,
ANNIE EMONDT, de beker uit
handen van de voorzitter van
Abcoude, in ontvangst nemen
en dus heeft Petanque Lijnden
de beker weer in zijn bezit.
Ook de man achter de sponsoring, Jo Picavet was de hele
dag aanwezig. Hij had het erg
naar zijn zin en heeft diverse
foto’s voor de directie van PARO
en ons clubblad gemaakt. Jo,
bedankt hiervoor.
Voor de winnaars had Corrie
Duffels een mooie plantenbak
geregeld.

1

Gerrit Tates
Bonfils Blerou
3+18

2

Annie Emond
Francina Visser
3+16

3

Ton Meuleman
Richard Lijveld
2+17

Clubontmoeting Abcoude
door Jan v.d. Tuuk

Vroeg uit de veren want de onderlinge ontmoeting met Abcoude staat
voor de boeg. Ik zeg tegen Thea, we moeten er bijtijds zijn i.v.m. de
organisatie. Dus 10:15 uur van huis en wat schets onze verbazing
Ank en Johanna zijn er al bij aankomst. Nou dan maar even de boel
organiseren voor buiten. Terras maken, banen trekken, scoreborden
en ringen klaarleggen etc.etc.
De dames in de kantine, Ank en Thea de koffie en cake verzorgen,
terwijl Johanna en Corrie het wedstrijdgebeuren in orde maken.
Appeltje, eitje denk je, maar ik moet zelf ook nog boulen.
Nou met mijn maatje Andre ging dat redelijk goed 2 gewonnen partijen
maar er zijn ook mensen die het nog beter kunnen.
Dus de prijsuitreiking, wat er al een beetje aan zat te komen na de
eerste ronde, werd de uitslag 19-11 in het voordeel van Lijnden, met
als winnaar Bonfils en Gerrit
Tates en als verrassende
tweede Annie Emondt en
Francina Visser, gefeliciteerd
allen.
Daarna met leden van
Abcoude, jammer dat er zo
weinig mensen van Petanque
Lijnden nableven, nog even
gezellig nagekletst.
Al met al een super gezellige
dag met dank aan iedereen,
inclusief de weergoden die
het mogelijk gemaakt hebben
om er een stralende dag van
te maken.16 gr.
Met sportieve groet Jan.

Wat betrof de kantinebezetting,
deze werd verzorgd door Anky
van Tienderen bijgestaan door
Thea v.d. Tuuk. Dames bedankt.
Zoals vanouds heeft Arie van
Spijker het scheidsrechter
gebeuren weer voor zijn
rekening genomen en dus Arie
ook jij bedankt.

Mede door het heerlijke weer
was het al met al een geslaagde
dag.
Ook Abcoude heeft te kennen
gegeven dat ze het zeer naar
hun zin hebben gehad.

Clubontmoeting Abcoude
door Wim v.d. Aar

Ik dacht even ik ben een ondergeschoven kind.
Totdat Johanna mij belde of ik voor Annie Blom in wilde vallen en met
Kees Groot de clubontmoeting tegen Abcoude, wilde spelen.
Annie had last van een ontsteking en kon niet spelen.
Ik was vrij en dus was het voor mij geen probleem.
Naar mijn idee was Kees een beetje teleurgesteld
dat hij niet met Annie kon spelen maar daar was
hij snel overheen. Ik speel altijd alleen op
dinsdagavond en nu moet ik op zondag
invallen. Ik was niet echt tevreden van
mijn spel en Kees draaide als een
zonnetje.
Het was prachtig zonnig weer en de banen lagen er perfect bij. We
speelden 3 partijen dublette en wonnen de eerste partij. de tweede
partij verloren we en de derde partij hebben we weer gewonnen.
Tijdens alle partijen waren we aan elkaar gewaagd en kon je eigenlijk
niet zeggen wie de betere was. Het deed mij wel deugd om weer
eens heerlijk buiten te spelen na alle sores van de Corona periode,
en weer plezier te hebben op je oude dag. Ja, ik weet het maar als
je zo vaak 46+ers met
elkaar ziet spelen heb
je alleen een zeer
prettige middag gehad
en dus hebben we met
volle teugen genoten.
Met dank aan een
ieder die deze dag tot
een succes hebben
gemaakt.
Wim van der Aar
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