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Een nieuwe voorzitter,
 

Ja voorzitter in een vereniging lijkt me leuk, maar het 
valt niet mee. Er komt van alles op je af ineens, 
mensen zeggen; ik ga je helpen maar ook dat valt misschien tegen.
Zo lijkt het tenminste vanuit mijn oogpunt gezien. Het zal moeten 
blijken.

Soms denk je o jee maar dan valt het toch ook weer mee. Er is nu 
toch ook aardig wat hulp van leden uit de vereniging en een goed 
bestuur aanwezig.
Alles is ook nieuw maar ik voel dat het goed gaat komen.

Oke dan; Mijn naam is Kees Groot geboren in Amsterdam midden in 
de grote stad 7 juni 1953 op de Haarlemmerdijk. 
Kind met 12 ambachten en 13 ongelukken, van alles gedaan, maar 
uiteindelijk is alles toch ook goed gekomen.
Hard gewerkt veel sport gedaan lieve vrouw getrouwd 3 mooie 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
En nog steeds aan het werk, gewoon omdat ik het nog steeds leuk 
vind en niet goed kan stil zitten.
Nu het boulen ontdekt en daar gaat het om, een prachtige sport, nooit 
geweten. Als je het door krijgt ben je het haasje. Drie maal in de week 
trainen daarbij toernooitjes spelen en het lijkt of het
steeds beter gaat. Leuke mensen ontmoet op de club
in Lijnden en heel veel erbuiten allemaal 
met hetzelfde doel, gooien met boules.

Sponsors

Tijdens de laatste ledenvergadering hebben we 
de leden het voorstel van Otto neergelegd 
betreffende diverse mogelijkheden om onze 
club te steunen. 
Dit heeft inmiddels zijn vruchten afgeworpen. 

Allereerst hebben wij een nieuw sponsor kunnen contracteren te 
weten Wortell uit Lijnden. Wortell wilde Petanque Lijnden graag 
sponsoren met het zilveren pakket. Het bord hangt inmiddels in 
de hal. Hierbij willen wij Tom de Bakker, die voor de sponsoring bij 
Wortell verantwoordelijk is, heel hartelijk bedanken

Ook Ries van Groningen vond dit een goed idee en heeft dit aan zijn 
zoon Mark voorgelegd. hij is de eigenaar van Outdoorplanners.
Hij heeft met mij contact opgenomen en ook hij wilde graag de 
vereniging met het zilveren pakket steunen. Ook Mark en Ries van 
Groningen willen wij heel hartelijk danken voor hun steun.

Voor al uw ICT  
problemen.

Ingang om de hoek
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Beide sponsors hebben het Zilveren 
sponsorpakket uitgekozen en daar hoort 
ook een middag boulen met collega`s bij. 
Daar willen ze graag op ingaan, afwachten 
wanneer dat wordt lijkt me leuk.
Mocht u ook een firma kennen die ons zou 
kunnen en willen steunen horen we dit 
graag.



Onze wedstrijdleider Johanna had samen met haar trouwe assistente 
Corry een verrassingstoernooi georganiseerd en dat was echt een 
verrassing. De dames van de kantine Hennie en Ankie verzorgde een 
heerlijk buffet met gehaktballetjes, kip satè en lekkere saus, het was 
heerlijk en gezellig, ook was het best druk!
De wedstrijd was melee dus steeds met een ander maatje.
Mensen uit Zandvoort waren er ook bij jammer genoeg niet veel, ik 
vind hoe meer zielen hoe meer boulensplezier.
Ik had 2 maal een maat uit Zandvoort en 1 maal met onze Kittie, 
geweldig met alle drie en dat bleek later ook wel want ik viel in de 
prijzen ik won een fles wijn.
Het was een leuk toernooi en ik wil iedereen bedanken voor hun inzet 
en gezelligheid.

W.C.D.

Het was voor mij ook druk zondag W.C.D. winter competitie doublet 
in Vlaardingen, mijn maat Rob Duffels was herstellende van corona 
die kon dus niet. Na overleg ging ik met Frank Jaspers hij mocht 
gelukkig van Greetje [zijn vrouw] mee. Zondag om 8.45 uur gingen 
we rijden om 10.00 uur melden en om 10.30 uur spelen.
5 Partijen en de laatste begon om 17.45 uur, we hebben er 3 gewonnen 
1 verloren en 1 vrijgeloot dus een goed resultaat.
Bedankt nog Frank het was heel leuk. 
Thuis aangekomen loempia`s gegeten
 met een wijntje en op de bank 
gaan zitten met een big smile.

Met de vriendelijke groeten, 

Kees Groot.

VerrassingstoernooiVerrassingstoernooi
22 oktober22 oktober

Beste Leden,

Afgelopen jaar hebben we denk ik een goed boulend  jaar gehad.
Leuke toernooitjes binnen en buiten de club, soms in de prijzen en 
soms niet.
Ik hoop dat het aankomend jaar net zo leuk wordt en dat nog meer 
leden zich gaan opgeven voor clubtoernooitjes voor binnen de club 
en buiten de club, echt gezellig.

Dan wil ik een ieder bedanken voor hun inzet bij de club en laten we 
hopen dat wij ook het komend jaar weer op elkaar kunnen rekenen.

Iedereen fijne feestdagen en een sportief en gezond 2023.
 
Namens jullie nieuwe voorzitter 
   Kees Groot



Wijn en Bier toernooi.

Vandaag ook weer een leuk toernooi gespeeld in onze club in Lijnden. 
Wijn en Bier toernooi zo heette het. 
Johanna de wedstrijdleidster heeft iedere keer weer wat nieuws, 
prachtig; 33 mensen op zondagochtend van verschillende vereni-
gingen zelfs uit Rotterdam erg leuk 3 partijen gespeeld.
Helaas zat ik zelf niet in de prijzen 1 gewonnen 2 verloren.

1ste  Walter Bruns  uit Zandvoort
2de  Audrey Williams  uit Halfweg
3de Henny van de Burgt  uit Rotterdam
4de Otto Carel  uit Lijnden
5de Gerard Beers  uit Abcoude

Allemaal heel goed gedaan het was een geslaagd toernooi erg gezellig 
en goed verzorgd lekkere dingen gegeten en gedronken, daarom wil 
ik iedereen die hieraan heeft gewerkt en gespeeld hartelijk bedanken.
    
Laten we zo doorgaan.   
Super!  Met vriendelijke groet,
  Kees Groot

Het bestuur wenst u Het bestuur wenst u 
fijne feestdagen fijne feestdagen 
en vooral en vooral 
een gezond een gezond 
en sportief en sportief 
20232023

Beste boule vrienden,
 
Hier even een woordje van Uw nieuwe penningmeester, 
ik ben dit vanaf 1 oktober j.l.  Dus nog niet zo lang.
Iedereen die op de alg. leden vergadering was die weet dit al, ik had 
ook de notulen van die vergadering in de kantine achtergelaten, zodat 
U ook nog kon lezen wat er zoal besproken was over de financiën.

Het loopt alweer naar het einde van het jaar als ik dit schrijf en in 
december krijgt U van mij een factuur voor volgend jaar,  dan zult U 
zien dat {als U dit nog niet wist} de contributie nu 70 euro is geworden.
5 Euro meer dus, dit moet echt wel want alles wordt duurder ik bedoel 
vooral energie.
Ook is het zo dat wij 2 nieuwe sponsors hebben Wortell en Outdoor 
planners en daardoor ziet de boekhouding er weer iets rooskleuriger 
uit.
Ik ga in ieder geval mijn best doen voor onze fijne club, want dat is 
het een fijne en gezellige club met aardige mensen, van een paar van 
die mensen hebben wij afscheid moeten nemen.
De feestdagen komen eraan en ik hoop dat hun naasten steun 
krijgen van fam. en vrienden en dat ze toch nog een goede kerst en 
jaarwisseling krijgen.

Ik wens voor iedereen natuurlijk een goed, gezond en sportief 2023.
 
Tot boules,
Elly Groot-Rijke

Van de penningmeesterVan de penningmeester



Bericht uit het warme SpanjeBericht uit het warme Spanje

Even een berichtje uit het warme Spanje.

In 2014 kwam Arie Blom naar mij toe met de vraag of ik de functie 
als voorzitter van Ton Kaneman over wilde nemen. Ton kwam aardig 
op leeftijd en het werd hem te zwaar. Ik had dit nog nooit gedaan en 
dus moest ik hier even over nadenken. Na veel vallen en opstaan 
en ondersteund door Arie Blom, denk ik toch dat wij als één bestuur 
de club tot een leuke en gezellige vereniging hebben kunnen leiden. 
Ook toen was het al een probleem om een bestuur te vormen.

Na 8½ jaar de vereniging met plezier geleid te hebben vond ik het tijd 
om het stokje over te geven, maar aan wie??? Zoals een iedereen 
weet was het al langere tijd bekend dat Gerard Claassen wilde 
stoppen en ook ik een stapje terug wilde doen. Na een buitengewone 
ledenvergadering, waarin ik te kennen gaf dat er nu echt mensen op 
moesten staan, hebben Kees, Elly, Cor en Otto te kennen gegeven 
wel in het bestuur te willen stappen. Omdat Hennie en ik aan het einde 
van die maand voor 5 maanden naar Spanje gingen, en Kees die 
functie wel in wilde vullen, heb ik tijdens de laatste ledenvergadering, 
voor de pauze de hamer aan Kees overgedragen. Tijdens de eerste 
bestuursvergadering zijn wij het er over eens geworden alles als 
vanouds voort te zetten en niet al te veel te veranderen..

Ik zou een iedereen wilen vragen, het nieuwe bestuur de gelegenheid 
te geven hun functie uit te oefenen zoals wij als bestuur hebben 
afgesproken. Ook zij moeten hiervan leren wat gepaard gaat met 
vallen en opstaan. Ik zal als bestuurslid, vanaf 2000 km mijn steentje 
willen bijdragen om de vereniging als vanouds voort te zetten zonder 
al te veel veranderingen voor de leden.

   Met sportieve groet,
   Rien Visser

Bericht van de redactieBericht van de redactie

Hallo Luitjes,

Dit is alweer het laatste clubblad van het jaar.
Ook nu heb ik er weer heel wat uurtjes inzitten om er weer een leuk 
blad van te maken.
De ene keer gaat dat wat makkelijker dan de andere keer, omdat de 
foto’s en de tekst vaak apart worden aangeleverd. Soms is het wel 
een beetje spitten om de juiste foto’s bij het juiste stukje te plaatsen. 
Daarnaast wil ik zoveel mogelijk de tekst dusdanig aanpassen dat 
het goed en gemakkelijk leesbaar is. Ook van Bonfils heb ik een tekst 
mogen ontvangen. 
Het was wellenswaar in het Frans maar daar komen we ook wel weer 
uit met de techniek van tegenwoordig.
Ook voor het volgend jaar hoop ik weer vele en leuke verslagen 
en foto’s te ontvangen en mochten jullie iets onder ogen krijgen 
waarvan je denkt, dit is wel leuk voor het clubblad, dan kun je dit altijd 
doorsturen.
Het is nu maandagmorgen 11:00 uur. De zon staat hoog aan de hemel 

en het is z’n 20 graden. Vanmiddag 
gaan we weer spelen op een camping. 
Dagelijks komen daar z’n 35 – 40 
spelers die nagenoeg allemaal op een 
hoog niveau spelen dus waar we veel 
tegenstand van hebben.
Het is de bedoeling dat ik vandaag het 
clubblad kan versturen maar ik moet 
nog wel even kijken of alles er nu in staat 
voordat ik commentaar krijg.
Nou luitjes vanaf hier wensen Hennie 
en ik jullie hele fijne feestdagen en het 
allerbeste voor 2023.
     De redactie



Zondag 23 oktober na mijn verjaardag even naar Ton samen met 
Nettie.
Na zo’n drukke dag was dit eventjes een lekkere rustige middag.
Ton woont nu permanent in Bornholm daar heeft hij een kamer en 
heeft het erg naar zijn zin.
Dat straalt hij ook uit. Ook met de verzoeging kan hij het goed 
vinden. Na een poosje gebabbeld te hebben over de club en over 
Zwaanenburgh hebben we drie potjes gerummikupt.
Dat was heel gezellig in de verzorging bediende ons ook erg leuk.
Wij hebben het idee dat hij daar op zijn plaats is.

Zijn adres is:
Ton Kaneman
Bornholm 50
Kamer 417
2133 AA Hoofddorp

Een kaartje 
of een bezoekje 
zou het erg 
fijn vinden.

Groetjes Adri Spanjer.en Nettie Kester.

Op bezoek bij Ton KanemanOp bezoek bij Ton Kaneman

Het was even uitproberen of er wel belangstelling voor was, maar met 
10 teams viel het niet tegen 2 datums zijn er afgesproken 4 oktober 
en 3 november of dat een vervolg wordt is afwachten.
December is meestal voor iedereen een drukke maand dus misschien 
januari, februari maar dat beslist de Wedstrijdcommissie.
Deze keer was het doubletten dus moest je een partner zoeken.
Iedereen is daar niet altijd blij mee de sterke zoeken de sterke op en 
voor de mensen die wat minder presteren is dat niet altijd leuk.
De volgende keer 3 november wordt aangeraden om er over na te 
denken om melee te spelen.
Maar dat beslist de Wedstrijdcommissie.
Al met al was het een gezellige avond en wel voor herhaling vatbaar.
Dit moet ik toch even vermelde een team met 3 partijen gewonnen 
en wel;
JOHANNA en ANK en wij wilden eigenlijk niet spelen.

Foto’s hiervan ontbreken helaas.

Wijn toernooiWijn toernooi
4 oktober4 oktober



Gelukswensen voor 2023Gelukswensen voor 2023

Lida en Andre
Lida en Andre

HeijsteegHeijsteeg
Wij wensen jullie 
Fijne Kerstdagen

en een 
Goed en gezond

2023
met nog veel boules plezier.

  Groetjes van 
  Nettie en Adri

Fijne dagenFijne dagen
en eenen een
GelukkigGelukkig
20232023

Gelukswensen voor 2023Gelukswensen voor 2023

Hallo allemaal

Vanuit Spanje willen wij iedereen hele 
fijne en gezellige feestdagen wensen.
Voor het nieuwe jaar vooral heel veel 

gezondheid en veel bouleplezier 
en al het goede van het leven.

Hartelijke groetjes
Greetje en Frank

Fijne FeestdagenFijne Feestdagen
en een en een 

gezond 2023gezond 2023
    Rien en Hennie Visser    Rien en Hennie Visser



Gelukswensen voor 2023Gelukswensen voor 2023 Gelukswensen voor 2023Gelukswensen voor 2023

Beste Leden van Petanque Lijnden,

Ik wens jullie fijne Kerstdagen toe! 

Tevens wens ik jullie,
Een gezellige jaarwisseling 
en een gezond 2023 toe

Hartelijke groetjes, Cor  Metzelaar

Wij wensen het 

Wij wensen het 

bestuur en alle leden,

bestuur en alle leden,

Gezellige Kerstdagen 

Gezellige Kerstdagen 

en een voorspoedig,

en een voorspoedig,

gezond 2023.

gezond 2023.

En veel speel plezier .

En veel speel plezier .

Groetjes Rob en 

Groetjes Rob en 

Corrie Duffels .

Corrie Duffels .

 

Fijne Kerstdagen
en een 

Goed en gezond

2023
toegewenst.
Jan  & Thea

van der Tuuk Prettige 
Kerstdagen 

en een gezond 2023
Anky 

van Tienderen



WijntoernooiWijntoernooi
1 november 20221 november 2022

11steste prijs prijs

22dede prijs prijs 33dede prijs prijs

Groeten en fijne feestdagen vanuit Spanje 
                            Kees Reimerink

Thea van Roode

Maandag 7 november hebben wij afscheid moeten nemen van 

Thea van Roode

Thea was 20 jaar een gewaardeerd lid van onze vereniging.

Wij wensen Kees, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte in deze moeilijke tijden.

Het doet ons deugd dat Kees inmiddels 
de weg naar Petanque Lijnden heeft teruggevonden

Namens de leden en bestuur

Dinsdag 1 November was er 
weer het wijntoernooi, het was 
een gezellige avond en als klap 
op de vuurpijl werd ik eerste 
en ontving een fles wijn en een 
door Cor Metselaar gegraveerd 
wijnglas. Dus een geslaagde 
avond.

André Heijsteeg



R O O S T E R  K A N T I N E  1de K WA R TA A L 2 0 2 3
  3 jan. Johanna Overduyn

  5 jan.  Maja v. d. Linden

  7 jan. Elly Groot

10 jan. Gerard Beers

12 jan. Adrie/Netty

14 jan. Corrie Duffels

17 jan. Otto Carel  

19 jan. André Heysteeg

21 jan. Cor Metzelaar

24 jan.   Jan Tuuk

26 jan. Arnold Stam

28 jan. Maja v. d. Linden

31 jan. Johanna Overduyn

Dinsdag 

Donderdag

Zaterdag

Dinsdag 

Donderdag

Zaterdag

Dinsdag 

Donderdag

Zaterdag

Dinsdag

Donderdag

Zaterdag

Dinsdag

Donderdag

Zaterdag

Dinsdag 

Donderdag

Zaterdag

Dinsdag 

Donderdag

Zaterdag

Dinsdag

Donderdag

Zaterdag

Dinsdag

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

  2 mrt.  Maja v. d. Linden

  4 mrt.  Ank van Tienderen

  7 mrt.  Cor Metzelaar

  9 mrt.  Adrie/Netty

11 mrt.  Corrie Duffels

14 mrt.  Jan Tuuk

16 mrt.  André Heysteeg 

18 mrt.  Otto Carel 

21 mrt.  Gerard Beers 

23 mrt.  Arnold Stam

25 mrt.  Ank van Tienderen

28 mrt.  Johanna Overduyn

30 mrt.  Cor Metzelaar

Donderdag

Zaterdag

Dinsdag 

Donderdag

Zaterdag

Dinsdag 

Donderdag

Zaterdag

Dinsdag 

Donderdag

Zaterdag

Dinsdag 

Donderdag

  2 febr. Elly Groot

  4 febr. Corrie Duffels   
 
  7 febr.  Gerard Beers

  9 febr. André Heysteeg 

11 febr. Otto Carel

14 febr. Maja v. d. Linden  
 
16 febr. Adrie/Netty

18 febr. Ank van Tienderen

21 febr. Cor Metzelaar   
 
23 febr. Arnold Stam

25 febr. Elly Groot

28 febr. Jan Tuuk 



Keu of Klarinet?Keu of Klarinet?
En Kerstballen.!En Kerstballen.!

Enkele jaren geleden ging ik met de trein naar mijn werk. Al na een 
paar dagen ontdekte ik dat je bijna altijd dezelfde mensen in je trein 
tegenkwam. Vaak zelfs dezelfde mensen in dezelfde coupé, omdat 
iedereen, uit gewoonte, op een vast plekje op het perron ging staan. 
Ik betrapte mij erop dat ik dat ook deed. Ik zette mijn fiets op dezelfde 
plek in de stalling en liep op het perron altijd naar de rookpaal, omdat 
ik had geleerd dat daar de minste passagiers in en uit de trein stapten. 
Zelfs wachtend op de trein herkende je vele medereizigers, omdat 
de een steevast op het bankje bij de roltrap ging zitten en de ander 
rusteloos van voor naar achter over het perron liep te drentelen. 

                         
In de trein zelf werd 
er nooit zoveel 
gesproken. De een 
begon een krant te 
lezen, de ander een 
boek. Sommigen 
begonnen te werken 
met de laptop op 
schoot en weer 
anderen vielen 
onmiddellijk in slaap 
bij binnenkomst om 
precies één minuut 

voordat hun station werd bereikt weer wakker te worden. Wie 
langdurig en frequent met de trein hetzelfde traject aflegt, hoeft na 
twee weken nooit meer naar buiten te kijken om te weten waar je 
bent. Dat voel je gewoon. Ik wist wanneer ik uit moest stappen omdat 
de trein vlak daarvoor over een stalen brug denderde. Maar ook 
omdat een zekere medepassagier altijd één halte eerder uitstapte 
dan ik. Dat soort dingen; je bent je er niet van bewust.

Op een dag, rond de feestdagen kwam er een jonge vrouw in “onze” 
coupé zitten. We kende haar niet, dus het duurde 
even voordat we allemaal onze draai hadden 
gevonden, omdat we eerst even probeerden 
wat meer te weten te komen van deze vrouw, 
met als enig aanknopingspunt haar uiterlijk, haar 
kleding en haar bagage. Niets bijzonders voor de 
meesten, maar juist haar bagage intrigeerde mij. 
Het leek op een keu-koffer. 
De vrouw zat tegenover mij en reed weinig 
met de trein. Dat zie je meteen, omdat deze 
dagjesmensen vanaf binnenkomst met hun kaartje in hun handen 
zitten en regelmatig naar de deur kijken of de conducteur er al 
aankomt. Wij hadden geen kaartje maar een abonnement en de 
meeste conducteurs kenden ons al jaren, zodat het zelden voorkwam 
dat wij gecontroleerd werden. Ik kon mijn nieuwsgierigheid niet 
bedwingen en vroeg haar beleefd of ze soms ook biljartte. 
De conversatie die toen ontstond, wil ik u niet onthouden. 
“Nee”, zei de vrouw, “dat is mijn klarinet.”
“Oh”, zei ik iets wat teleurgesteld, “het leek op een keu-koffer en 
aangezien ik ook biljart dacht ik ... “
“Ik houd niet van biljarten”, zei de vrouw, “biljarten is stom.”
“Nou ...” probeerde ik voorzichtig, maar de klarinettiste was niet meer 
te remmen.
“Als ik met mijn vriend naar de kroeg ga, moet die altijd biljarten. 
Allemaal gekleurde ballen op tafel en daar zit nog een bepaalde 
volgorde in ook. Ik snap er helemaal niks van.”
Het was duidelijk dat ze het over pool had. Prachtig spel, maar ik 
speelde wat anders.
“Ik speel maar met drie ballen” zei ik en wilde gaan starten met de 
uitleg van mijn fantastische hobby: het carambole-biljart. Maar daar 
kreeg ik de kans niet voor.
“Maar drie ballen?” vroeg ze ongelooflijk. “Dat is niet alleen stom, dat 
is nog saai ook!”
Dit had geen zin en licht beledigd, gooide ik het over een andere 
boeg. 
                                            



“Ik vind een klarinet stom”, zei ik.
De medepassagiers die tot dan de conversatie gelaten over zich 
heen hadden laten komen, reageerden allemaal door of wakker te 
worden of hun krant op te vouwen. Werd dit spannend of liep het, 
voor mij dan, verkeerd af.
Het laatste dus. De vrouw reageerde als door een wesp gestoken, 
pakte haar instrumentenkoffer en haalde haar klarinet er uit. Nu heb 
ik een beetje verstand van muziek en muziekinstrumenten dus ik zag 
meteen dat het een fraai exemplaar was, maar ik wachtte even met 
reageren.
“Kijk”, zei de vrouw, “dit is een klarinet. Al in 1690 uitgevonden door 
een zekere meneer Johann Christoph Denner en sindsdien alleen 
maar verbeterd tot een van de mooiste instrumenten voor een orkest.”
“En weet u”, ze keek me dreigend aan, “dat het spelen op een klarinet 
heel moeilijk is? Iedereen kan een biljartkeu vasthouden, maar 
weinigen krijgen geluid uit een klarinet!”
Ik wist het, maar liet me nog even niet kennen.
“Heeft u een Bes-klarinet?” vroeg ik vriendelijk.
“Natuurlijk” was het antwoord, “ik ben geen beginner, ik speel in een 

orkest.”
Ik knikte en zei: “Dus als u een C 
speelt, dan klinkt het als een Bes?”
“Ja natuurlijk”, antwoordde ze 
geïrriteerd. “Dat bedoel ik nou”, zei 
ik, “dat vind ik stom.” 
De rest in de coupé moest een beetje 
grinniken, maar de muzikante kon er 
de humor niet van inzien. Ze borg 
haar klarinet weer op, pakte haar 
jas en liep mopperend de coupé uit, 
zich beklagend over zoveel onkunde 
en onbegrip over de invloed van de 
klarinet op de klassieke muziek. 
Ze vergat echter haar klarinet mee te 

nemen, dus ik riep haar na: “Mevrouw, mevrouw, u vergeet uw keu!” 
O! Ja en nog Fijne dagen.

Weer terug van weggeweest, het clubkampioenschap.
Op 4 dinsdagavonden, te weten 10 januari, 14 februari, 14 maart en 
11 april spelen we voor het clubkampioenschap 2023.
Elke avond spelen we drie wedstrijden.
Inschrijven kan op de bewuste speelavond in de kantine tussen 19.00 
en 19.20 uur alsmede op de inschrijflijst in de kantine. 
We starten met spelen om 19.30 uur. 
Voor deelname wordt geen inschrijfgeld gerekend. 
De totaaluitslag wordt berekend op basis van het aantal 
gewonnen wedstrijden en het daarbij behorende saldo van de 
zeven beste wedstrijden van de eerste negen wedstrijden en wordt 
vermeerderd /verminderd met het resultaat van de laatste speelavond.
De te winnen prijs is eeuwige roem als CLUBKAMPIOEN.
Als je één of twee avond(en) niet aanwezig kan zijn wordt kan je toch 
gewoon meedoen. 
Derhalve ben je zeker niet verplicht om alle avonden te komen spelen, 
het is juist fijn dat er zoveel mogelijk leden van de vereniging aan het 
clubkampioenschap meedoen.

Wij hopen dan ook op jullie aller deelname!!!

Gerard Beers

Club kampioenschap 2023Club kampioenschap 2023



SnerttoernooiSnerttoernooi
12 november 202212 november 2022

Guur weer, wind en regen, koud geen zon, echt snertweer.
Niets daarvan; Het was zonovergoten en een heerlijke temperatuur.
Bij de start speelde ik eerst 3 tegen 3 daarna 3 tegen 2 en als laatste 
Partij een gemengd dubbel. Zandvoort – Lijnden was een erg 
leuk samenwerken en plezierig spelen.
2 tegen 2 heeft mijn voorkeur, het is of je beter in je ritme komt!
Bonfils Blerou was de Snertwinnaar en moest dus een stukje 
schrijven voor ons blad, en ik hoorde dat hij er onderuit komt, omdat hij 
alleen in het Frans schrijft.
Nu dat is toch prachtig! Een verhaal in het Frans steekt boven alles uit en 
geeft een andere kijk op het toernooi, en valt erg op, en door Napoleon 
moesten wij ook Frans leren.
Ik weet nog de eerste zinnen in het Frans.
Papa fume la pipe en Je est malade en Merci beaucou
Vrij vertaalt;
Er ligt een kip in het water.
Ik ben in blijde verwachting wat Bonfils over de bereiding van onze oud 
Hollandse snert schrijft, wat erin zit aan groenten of spek of worst en 
kruiden, hoe lang koken etc.
Lijkt mij geweldig om dit in het Frans weer eens te lezen, ook als het met 
de Franse slag is geschreven.
Tussen haakjes; De Snert was heerlijk en prima, ik had er ‘s nachts nog 
wat last van.
 
Ik wens allen een goed uiteinde en een gezond 2023.
 
Wim v/d Aar

1 2 3 4 5

1 Jan v d Tuuk w v w 13 3 6 13 13 11 2 5

2 Keiko w w v 13 8 13 12 8 13 2 1

3 Rob Duffels v w v 3 13 13 6 11 13 1 -5 

4 Ank v Tienderen v w v 8 13 13 12 5 13 1 -12 

5 Kees Groot v w w 3 13 13 2 13 10 2 4

6 Elly Groot w v v 13 7 1 13 0 13 1 -19 

7 Audry v v w 7 13 12 13 13 10 1 -4 

8 Joop Bolhaar v v v 3 13 12 13 0 13 0 -24 

9 Frans Ter Velde v v v 3 13 2 13 0 13 0 -34 

10 Anneke ter Velde v w w 7 13 13 12 13 8 2 0

11 Margreet molennaar w v v 13 7 9 13 11 13 1 0

12 Fred Stenneke w v w 13 3 1 13 13 11 2 0

13 Harry Kamp v w w 7 13 13 9 13 0 2 11

14 Ries v Groningen w v w 13 3 2 13 13 5 2 7

15 Hilda D Kock w v v 13 7 9 13 5 13 1 -6 

16 Arnold Stam w w v 13 7 13 1 10 13 2 15

17 Josje Stam v v w 7 13 6 13 13 0 1 0

18 Kitty Meyer w v v 13 8 12 13 10 13 1 1

19 Andre Heysteeg v w w 3 13 13 2 13 5 2 9

20 Netty Kester v v w 8 13 9 13 13 8 1 -4 

21 Maja v d Linden w w v 13 3 13 1 5 13 2 14

22 Wim v d Aar v w v 3 13 13 9 8 13 1 -11 

23 Bonfils w w w 13 3 13 6 13 0 3 30

24
25
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38
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40
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48
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Equipe  / naam Vereniging / Club Winst/Verlies Partij 1 Partij 2 Partij 3 Partij 4 Partij 5 Totaal #

Voorbereid door A. Alblas Pagina 1

1 Bonfils 3 30
2 Arnold Stam 2 15
3 Maja v d Linden 2 14
4 Harry Kamp 2 11
5 Andre Heysteeg 2 9
6 Ries v Groningen 2 7
7 Jan v d Tuuk 2 5
8 Kees Groot 2 4
9 Keiko 2 1

10 Fred Stenneke 2 0
11 Anneke ter Velde 2 0
12 Kitty Meyer 1 1
13 Margreet molennaar 1 0
14 Josje Stam 1 0
15 Audry 1 -4 
16 Netty Kester 1 -4 
17 Rob Duffels 1 -5 
18 Hilda D Kock 1 -6 
19 Wim v d Aar 1 -11 
20 Ank v Tienderen 1 -12 
21 Elly Groot 1 -19 
22 Joop Bolhaar 0 -24 
23 Frans Ter Velde 0 -34 



Bericht uit IvoorkustBericht uit Ivoorkust

Enkele malen, als Bonfils een toernooi heeft gewonnen, vraag ik 
hem een verslag van de wedstrijd te willen schrijven. Dit heeft hij nu 
gedaan alleen gaat dit niet over het toernooi. Toch vond ik dat ik jullie 
dit niet mocht onthouden, dus hierbij;

In 2010 ben ik lid geworden van Petanque Lijnden. 
Vanaf die tijd voel ik mij welkom en geaccepteerd bij de club. 
Desondanks zijn er leden die mijn cultuur en mijn gedrag niet 
helemaal begrijpen. Aan hen vraag ik om hun begrip. 
Nu ben ik even voor vakantie in mijn geboorteland en stel jullie voor 
aan de leden van mijn club in Ivoorkust. 
   Groeten van Bonfils

Volgende keer zal ik hem vragen om echt een verslag van de 
wedstrijd te willen schrijven.   
   de Redactie



Bier & wijntoernooiBier & wijntoernooi
27 november27 november

Op deze druilerige zondagochtend werd ik om 10.30 uur opgehaald 
door clubgenoten Agaath en Alex. We gingen boulen in Lijnden. 
Lekker binnen spelen dus kleding tegen kou of regen waren niet 
nodig. Nou ja, dat viel enigszins tegen. De verwarming in de hal 
vertoonde kuren.
Er werd melee gespeeld en er werd deelgenomen door leden van: 
De Spaanse Ruiter uit Nieuw-Vennep, JBV Zandvoort en uiteraard 
Petanque Lijnden. Middels het trekken van speelkaarten werden de 
doublette partijen ingedeeld en werd de te spelen baan aangewezen. 
Leuk systeem.
Ik speelde de eerste partij met Gerard Beers tegen Cor Metzelaar en 
Willy Ramp Wij wonnen met 13-6. De tweede partij speelde ik met 
Henny v. Wijk tegen Jaap Ramp en Willy Ramp van Nw.Vennep. De 
Henny, waar ik mee speelde, stond 
erop dat ik als eerste mijn ballen 
gooide daarna gooide zij en hoe. 
Allemachtig prachtig! Deze partij 
werd door ons gewonnen met 13-5.
De 3e en laatste partij speelde ik met 
clubgenote Engeline tegen Annie d 
Groot DSR en Wim Roodenburg 
van Folrate, Het ging af en toe wat 
moeizaam, maar met een winst van 
13-8 kon mijn dag niet meer stuk. 
Bij de prijsuitrijking bleek dat ik het 
toernooi gewonnen had met 3 + 20. 
Dat had ik niet verwacht en dat ik er 
iets over mocht schrijven ook niet.

Groeten uit Zandvoort 
van Walther Bruns 11steste prijs prijs

22dede prijs prijs 33dede prijs prijs



Woensdag 18 Januari 2023 
organiseert 

Petanque Lijnden 
 

Het 
Meten = Weten 

             Toernooi 
                                                                                    

 
 
 
 
 

 

Mêlée  
 

Lokatie  : Petanque Lijnden, 
     Schipholweg 649, Lijnden 
 
Terreinsoort : Grind 
 
Aanwezig  : 11:00 uur 
 
Aanvang  : 11:30 uur 
 
Inschrijfgeld : 3,00 Euro p.p. 
 
Prijzen  : Natura 

 
                                     Toegang voor iedereen met of zonder licentie 
                                     Inschrijven via de  Ontipkalender 
 
                                     Johanna Overduyn.  
                                      
                                     Tel: 06 196 851 91 
 
                                     Mail: wedcom@petanquelijnden. 

Plaats NAAM Gew.Wedstr.      Score
1 Walther Bruns  3 20
2 Audrey Williams  3 18
3 Henny van de Burgt  3 14
4 Otto Carel  2 17
5 Gerard Beers  2 16
6 Cock Zandvliet  2 13
7 Maja van de Linden  2 12
8 Willem Roodenburg  2 11
9 Frans Tervelde  2 10
10 Engeline van Koningsbruggen 2 10
11 Margreet Molenaar  2 9
12 Adrie Koper  2 8
13 Alex de Goede  2 8
14 Cor Metzelaar  2 4
15 Anneke Tervelde  2 2
16 Carlo Conci  2 -3
17 Marina v.d. Burg  1 -2
18 Kees Groot  1 -3
19 Henk v. Koningsbruggen  1 -3
20 Henk Verbaas  1 -4
21 Elly Zandvliet  1 -5
22 Jaap Ramp  1 -7
23 Wil de Groot  1 -7
24 Kees de Roode  1 -8
25 Henny v. Wijk  1 -11
26 Ted de Graaf  1 -12
27 Agaath de Goede  1 -13
28 Annie de Groot  1 -15
29 Nel Verbaas  1 -15
30 Wil Hendriks  0 -17
31 Willy Ramp  0 -23
32 Elly Groot  0 -24

UitslagUitslag
Bier & wijntoernooiBier & wijntoernooi



SinterklaastoernooiSinterklaastoernooi
1 december1 december

Op donderdag 1 december heeft het Sinterklaastoernooi plaats-
gevonden.
Bij aankomst in Lijnden hebben we eerst een kopje koffie gedronken 
waarbij we op een stuk banket staaf/letter werden getrakteerd.

Na de koffie werd iedereen gevraagd om een kaart te nemen die 
Johanna had neer gelegd op de tafel om zo je speelmaatje op te 
zoeken.

Het was mooi weer maar erg koud dus werd er toch besloten om met 
z’n allen in de hal te spelen.

Tussen de rondes door werd er leuk en gezellig gesproken over hoe 
er gespeeld werd.

Tijdens de wedstrijd kregen we bitterballen geserveerd door Johanna, 
die ons heerlijk smaakten.

Toen iedereen klaar was met spelen werden de standen bekend 
gemaakt zodat iedereen wist hoe er gespeeld was.
Voor de winnaars was er een mooie banketletter of 
banketstaaf.
Voor degene die geen prijs hadden gewonnen was 
er een ook een leuke attentie.

Het was een zeer gezellig toernooi en ik denk dat 
iedereen mijn mening kan delen.

Met dank aan iedereen deze dag mogelijk heeft 
gemaakt.

Groet Ries van Groningen

De uitslag van het  Sinterklaastoernooi vinden jullie hieronder.
Foto’s van de winnaar moet ik jullie schuldig blijven. Heb ik niet 
allemaal ontvangen of zijn niet gemaakt.
 
1 Ries v Groningen 3+24
2 Adrie Spanjer 3+20
3 Maja v d Linden 2+16



F E B R U A R I
04  Elly Groot05  Marcel van Aalst

20  Bram van den Ochtend

20  Willem Valstar

J A N U A R I

09 Lina Verhulst

11  Johanna Overduyn

 26  Ans Selders

 27 Sylvia Ruiter

 31 Henk Hollander

M A A R T
03  Annie Blom

07  Josje Stam

15 Cor Metzelaar

20  Jo Picavet

29 Harry Kamp

30  Rob Duffels

KerstfeestKerstfeest

Kerstfeest is een feest van vrede.Kerstfeest is een feest van vrede.
Men wenst elkaar het allerbeste toe.Men wenst elkaar het allerbeste toe.

Je viert het met familie en/of vrienden.Je viert het met familie en/of vrienden.
De huizen zijn prachtig versierd met mooie De huizen zijn prachtig versierd met mooie 

kerstdecoratie.kerstdecoratie.

Er worden heerlijke dingen gegeten.Er worden heerlijke dingen gegeten.
Zoals kalkoen, beenham of its anders.Zoals kalkoen, beenham of its anders.

Een kerststol mag natuurlijk nooit ontbreken.Een kerststol mag natuurlijk nooit ontbreken.
Deze hoort er altijd bij.Deze hoort er altijd bij.

Iedereen zingt er de mooiste kerstliedjes.Iedereen zingt er de mooiste kerstliedjes.
De kerstboom ziet er mooi opgetuigt uit.De kerstboom ziet er mooi opgetuigt uit.

ook zitten er cadeautjes onder.ook zitten er cadeautjes onder.
wat zou de kerstman hebben gestuurd?wat zou de kerstman hebben gestuurd?

Buiten is er heel veel sneeuw.Buiten is er heel veel sneeuw.
De kinderen maken mooie sneeuwmannen.De kinderen maken mooie sneeuwmannen.

Opeens horen ze een geluid van boven.Opeens horen ze een geluid van boven.
Het is de kerstman in zijn arrenslee.Het is de kerstman in zijn arrenslee.



Voor al uw ICT
problemen.

Ingang om de hoek

P. MEEKEL  LOODGIETERS

Lindenlaan 43   -   1161 VJ Zwanenburg

Tel.: 020 - 49 75 895
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www.teampaars.nl 


