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Van de voorzitter

Het is alweer zo ver het 2de kwartaal zit er alweer op. 
Ook dit kwartaal is er weer een en ander gebeurd, 
maar eerst wil ik even stilstaan bij Ger Tates.

Ger Tates
Het was een ieder al bekend dat de gezondheid van Ger niet al te best 
was. Op 10 april heeft Ger, op 82 jarige leeftijd, de strijd op moeten 
geven. Dinsdag 19 april hebben we afscheid genomen van Ger. 
Op deze afscheidsbijeenkomst  waren veel leden van de vereniging 
aanwezig. Ger was een van de leden van het eerste uur en heeft 
tijdens zijn lidmaatschap veel voor de vereniging gedaan. Zo is hij in 
de werkgroep actief geweest en heeft hij op diverse feestjes van de 
vereniging met succes voor de muziekale toon gezorgd. Ger was een 
persoon van veel woorden die soms herinnerd moest worden dat hij 
aan de beurt was om zijn balletje te gooien. We zullen onze hoffotograaf 
missen.

Ton Kaneman
Dan kreeg ik een telefoontje van de zoon van Suus dat Ton Kaneman, 
eveneens een oud lid en voormalige voorzitter van onze vereniging, was 
gevallen en in het ziekenhuis was opgenomen. Na een paar dagen is hij 
overgeplaatst naar de Bornholm in Hoofddorp om daar te revalideren. 
Daar zal Ton nog wel even blijven dus een bezoekje aan hem zou op 
prijs worden gesteld.

Buitengewone ledenvergadering
Na z’n 6 jaar de penningmeester van de vereniging te zijn geweest had 
Gerard Claassen al een paar keer te kennen gegeven de vereniging 
niet in de steek te willen laten maar het penningmeesterschap hem toch 
wel te zwaar werd. Hij heeft dit aan mij te kennen gegeven, dus heb 
ik voor de zoveelste keer aan de leden gevraagd of er iemand anders 
op wilde  staan om deze taak op zich te nemen. Daar er geen enkele 
reactie kwam en ik als voorzitter en enig bestuurslid de werkzaamheden 
en verantwoording niet voor mijn rekening wilde nemen, had ik besloten 
een buitengewone ledenvergadering uit te roepen met de hoop zo de 

vereniging alsnog voort te laten bestaan. Gelukkig is daar positief op 
gereageerd en dus hebben we tijden de vergadering de volgende leden 
in het bestuur welkom kunnen heten t.w.:

Cees Groot     : Vice voorzitter
Cor Metzelaar :  Secretaris
Elly Groot : Penningmeester
Otto Carol :  Lid van bestuur

Dame en heren heet ik dan ook van 
harte welkom en ik denk dat wij wel 
op één lijn zitten.

Kooltoernooi
Dan hebben we 30 april eindelijk weer eens ons Kooltoernooi kunnen 
houden. Mede doordat de Firma Kool ons heeft gesponsord is dit weer 
een groot succes geworden. Hierbij wil ik Laurens Kool weer hartelijk 
danken voor zijn sponsoring. Een verslag van deze dag vind je verderop 
in dit blad.

Klachten
Dan doet het mij als voorzitter van deze vereniging toch wel verdriet, 
wetende dat er leden zijn die in hun eigen tijd uren in de week aan 
het werk zijn om de banen en de bestrating onkruid vrij te maken en 
de beplanting tijdig te verzorgen, worden aangesproken als er iets van 
plaats veranderd is. Tegen deze mensen wil ik zeggen dat dit in overleg 
en goedkeuring van het bestuur is geweest. Een ieder die dit beter kan 
mag het van deze mensen overnemen.

Kantine sluiting
Het is inmiddels wel bekend dat de kantinebezetting schaars is en 
blijft. Telkens vallen er medewerkers om de één of andere reden af 
en komt er geen vernieuwing bij. Daar ook ik eerdaags voor 10 weken 
uitgeschakeld ben bestaat de mogelijkheid dat, wanneer u komt, de 
kantine door onderbemanning gesloten is. Dit geldt zeker voor de 
zaterdag daar het voor die dag erg moeilijk is om iemand te vinden. 
Jullie kunnen dan alleen gebruik maken van de toilet.

              De voorzitter



Paastoernooi
16 april 2022

Bijtijds naar de club
Het is mooi weer
Hennie is ook al aanwezig voor de kantine
Ze staat een hele grote schaal Paasbrood te 
snijden
en met heerlijke roomboter erop voor alle 
leden

Samen met een aantal mannen die ook vroeg 
waren de banen 
in orde gemaakt en uitgezet het terras met de 
parasols in orde 
gemaakt de vlaggen en kussentjes neergelegd.

Her en der nog opgeruimd onkruid gewied en geveegd
Alles weer netjes en gezellig gemaakt

Johanna bezig met het voorbereiden 
van het toernooi.
Daarna even aan de koffie met 
een  sneetje heerlijke paasbrood.
De rest van de leden druppelen 
binnen.

Om 13.00 houd Rien even een kort 
praatje en staan we ook even 
een minuut stil ter nagedachtenis aan 
Gerard Tates die op 10 April
was overleden.

Johanna vraagt of iedereen een bal in de zak wil doen en na het
schudden samen met Arie die ook weer als scheidsrechter 
fungeerde
de teams uitgelegd. Zo is het toernooi begonnen.

Na het toernooi weer alles opgeruimd en met zijn allen naar 
de Kantine voor het praatje en de prijsuitreiking.

1e Prijs is voor Greetje dat betekent 
ook een verhaaltje in het clubblad

Mand met 
eieren en 
chocolade 
eitjes.

Nog even nagepraat 
en geborreld 
het was een mooie 
gezellige dag.

Greetje Jaspers 



Ook deze foto’s             
wilde ik jullie niet 
onthouden



Op 3 juli. vond er aan de Ringslang in Bovenkerk een bijzondere 
herdenkingsbijeenkomst plaats in verband met het overlijden van 
Ger Tates eerder dit jaar. De bijeenkomst was georganiseerd door 
Monique Plug, de buurvrouw van Ger, die vooral in de laatste 
maanden tijdens zijn ziekte zijn grote steun en toeverlaat is 
geweest.

In aanwezigheid van een aantal dierbaren van Ger is onder het 
genot van een hapje en een drankje – zoals Ger dat gewild zou 
hebben – stilgestaan bij de vele verdiensten die Ger voor Bovenkerk 
heeft gehad en in het bijzonder voor de jeu de boules baan aan de 
Ringslang. Ger was een begenadigd musicus die op vele feesten 
en partijen voor het entertainment heeft gezorgd. Hij stond voor 
iedereen klaar die zijn hulp nodig had.

In haar indrukwekkende toespraak stond buurvrouw Monique Plug 
vooral stil bij de inzet van Ger voor de instandhouding van de jeu 
de boulesbaan schuin tegenover zijn woning. Maar liefst 15 jaar 
heeft hij zich ingezet om deze baan te verzorgen. Het was zijn 
kindje geworden. Hij heeft vele wedstrijden georganiseerd, waarbij 

Herdenking Ger Tates
3 juli 2022

hij ook voor het en drinken en de prijzen zorgde. Hij was een man 
met een hart van goud. Hij heeft veel inwoners van Bovenkerk en 
omgeving het jeu de boulesspel geleerd en de liefde voor dit spel 
bijgebracht. Uit dank voor zijn inzet gedurende al die jaren is de jeu 
de boulesbaan aan de Ringslag op initiatief van buurvrouw Monique 
omgedoopt tot ‘Ger Tates jeu de boule baan’. De broer van Ger 
heeft de hierbij behorende plaquette vastgeschroefd.

Naast de jeu de boulesbaan heeft Ger Tates zich ook jarenlang 
ingezet voor het VOKA-gebouw aan de Vierlingsbeeklaan. Eerst 
samen met zijn in 2015 overleden vrouw Ria, die vanaf de tachtiger 
jaren secretaris/penningmeester was. Zij samen vormden de oren 
en ogen van het VOKA-gebouw. Zij woonden tot 15 jaar terug 
vlakbij het clubgebouw en hielden er een scherp toezicht op. Zij 
hebben de verhuur geregeld en het gebouw ook in moeilijke tijden 
overeind gehouden. Vanaf 2001 tot 2018 heeft Ger zich enorm 
ingezet voor het technische beheer van het clubgebouw. Hij heeft 
de renovatie van het gebouw begeleid en ervoor gezorgd dat het 
gebouw er nu goed onderhouden bij staat. Na het overlijden van 
zijn vrouw in 2015 heeft haar taken als secretaris/penningmeester 
erbij genomen.  Met het overlijden van Ger Tates hebben we een 
bijzondere Bovenkerker verloren.



Kooltoernooi
30 april 2022

Eindelijk mochten we na 2 jaar weer ons Kooltoernooi spelen.Eindelijk mochten we na 2 jaar weer ons Kooltoernooi spelen.
We hebben er dan ook lang naar uit moeten zien daar de Corona We hebben er dan ook lang naar uit moeten zien daar de Corona 
telkens weer roet in het eten gooide.telkens weer roet in het eten gooide.
Onder leiding van Johanna en Corrie Onder leiding van Johanna en Corrie 
hebben we met enkele leden even een hebben we met enkele leden even een 
vergadering gehad om diverse taken te vergadering gehad om diverse taken te 
verdelen.verdelen.
Johanna en Corrie al tijdig begonnen met Johanna en Corrie al tijdig begonnen met 
de inkopen van alle prijzen. Anky en Hennie de inkopen van alle prijzen. Anky en Hennie 
hebben de voorbereidingen wat betreft de hebben de voorbereidingen wat betreft de 
kantine voor hun rekening genomen. De kantine voor hun rekening genomen. De 
terreincommissie en andere vrijwilligers terreincommissie en andere vrijwilligers 
hebben er zorg voor gedragen dat het terrein er weer perfect bij lag, hebben er zorg voor gedragen dat het terrein er weer perfect bij lag, 
de vlaggen opgehangen waren, terras in de hal geplaatst was en de de vlaggen opgehangen waren, terras in de hal geplaatst was en de 
scoreborden op de daarvoor bestemde plekken geplaatst waren.scoreborden op de daarvoor bestemde plekken geplaatst waren.

Om de klokken 8:15 uur waren de betrokken Om de klokken 8:15 uur waren de betrokken 
personen die dag alweer aanwezig om de personen die dag alweer aanwezig om de 
puntjes op de i te zetten en dus, was het puntjes op de i te zetten en dus, was het 
wachten op de desbetreffende deelnemers.wachten op de desbetreffende deelnemers.

Om 9:45 uur Om 9:45 uur 
kwamen de eerste kwamen de eerste 
deelnemers al deelnemers al 
binnen en een binnen en een 
uurtje later waren uurtje later waren 
alle 34 teams alle 34 teams 
binnen.binnen.

De deelnemers moesten zich bij Johanna De deelnemers moesten zich bij Johanna 
melden, aan Corrie betalen en Jan had de melden, aan Corrie betalen en Jan had de 
eer de deelnemers op een deelnemerskaart eer de deelnemers op een deelnemerskaart 
te mogen zetten. te mogen zetten. 

Na een ieder welkom geheten te hebben Na een ieder welkom geheten te hebben 
en een prettige dag gewenst te hebben en een prettige dag gewenst te hebben 
kreeg de scheidsrechter Jaap Zuidervliet kreeg de scheidsrechter Jaap Zuidervliet 
het woord om een ieder nogmaals de het woord om een ieder nogmaals de 
NJBB regels te vertellen die een ieder NJBB regels te vertellen die een ieder 
behoort te weten.behoort te weten.

Het viel mij al op dat er diverse deelnemers Het viel mij al op dat er diverse deelnemers 
uit Amersfoort, Uden, Apeldoorn, uit Amersfoort, Uden, Apeldoorn, 

Heerhugowaard, Almere etc. meededen, naar later bleek waren Heerhugowaard, Almere etc. meededen, naar later bleek waren 
er een paar teams die aan het trainen waren voor de WK’s en de er een paar teams die aan het trainen waren voor de WK’s en de 
EK’s. Het was een eer voor onze vereniging dat de keuze op het EK’s. Het was een eer voor onze vereniging dat de keuze op het 
Kooltoernooi was gevallen.Kooltoernooi was gevallen.

Het weer was heerlijk om te spelen en de sfeer zat er bij iedereen Het weer was heerlijk om te spelen en de sfeer zat er bij iedereen 
goed in. In de loop van de dag zijn goed in. In de loop van de dag zijn 
er diverse deelnemers geweest er diverse deelnemers geweest 
met de complimenten dat de met de complimenten dat de 
banen er zo netjes bij lagen, de banen er zo netjes bij lagen, de 
catering perfect verzorgd was en catering perfect verzorgd was en 
de prijzentafel er zo goed uit zag. de prijzentafel er zo goed uit zag. 
Zij hoopte het volgend jaar weer Zij hoopte het volgend jaar weer 
een uitnodiging te krijgen en daar een uitnodiging te krijgen en daar 
graag gehoor aan zouden geven. Al met al een groot succes.graag gehoor aan zouden geven. Al met al een groot succes.

Helaas is onze hoffotograaf Gerard niet Helaas is onze hoffotograaf Gerard niet 
meer in ons midden maar deze taak is meer in ons midden maar deze taak is 
overgenomen door Andre en Elly, ook overgenomen door Andre en Elly, ook 
zij worden bedankt voor het inzenden zij worden bedankt voor het inzenden 
van diverse foto’s.van diverse foto’s.

Graag wil ik als voorzitter KOOL Graag wil ik als voorzitter KOOL 
hartelijk bedanken voor hun bijdrage hartelijk bedanken voor hun bijdrage 
en we hopen volgend jaar weer op ze en we hopen volgend jaar weer op ze 
te mogen rekenen.te mogen rekenen.



Kool toernooi.Kool toernooi.
1 Teus v d Tonnekreek  / Teun v Ooijen     5 + 55  DSR1 Teus v d Tonnekreek  / Teun v Ooijen     5 + 55  DSR

2 Joselien Koogjes / Kees Koogjes    5 + 53  ABA2 Joselien Koogjes / Kees Koogjes    5 + 53  ABA

3 Ivo  Jansen / Geline Bezemer  5 + 44  Badhoevendorp3 Ivo  Jansen / Geline Bezemer  5 + 44  Badhoevendorp

4 Bonfils Blerou / Kees Groot   5 + 32  Lijnden4 Bonfils Blerou / Kees Groot   5 + 32  Lijnden



Bestuurstoernooi
2 juli 2022

Op deze dag werden 3 
personen van elke vereniging, 
spelende in de afdeling district 
west, uitgenodigd door de 
NJBB om een bestuurstoernooi 
te spelen. Het  doel is van deze 
jaarlijkse ontmoeting wordt 
gesteld wat meer ervaringen 
met andere bestuursleden 
uit te wisselen. Uit ervaring is 
gebleken dat, behalve de namen en functie van de medespelers, er 
niet veel ervaringen uitgewisseld worden. 
De gastvereniging was MIDI in Delft. Onze afgevaardigde bestonden 
uit Johanna Overduyn, Cees Groot en Rien Visser. Wij werden verzocht 
om vanaf 10:30 uur aanwezig te willen zijn en werden ontvangen met 
een heerlijk kop koffie en een gebakje. Bij het inschrijven kregen we 
meteen een paar waardebonnen voor tussen de middag een heerlijke 
bak soep en 2 broodjes met kaas en ham. 
Daarnaast kregen we 3 consumptiebonnen naar wens te besteden 
en mochten we er meer nodig hebben was dat ook geen probleem.
Nadat Andries Wijand een ieder welkom had geheten konden we aan 
een van de drie partijen beginnen. 
De locatie van MIDI is een prachtige maar de banen vind ik niet prettig 
om op te spelen. De banen waar ik op heb gespeeld hadden weinig 
met boulen te maken daar de ballen alle kanten opsprongen. Op deze 
banen mocht ik 2 van de drie partijen spelen. Jullie begrijpen het al, 
ik ben op zoek naar een excuus en heb die in de banen gevonden. 
Helaas viel ook Johanna niet in de prijzen en dus denk ik dat ook zij 
dit als een excuus aan zal voeren. 
Cees daar integen had wat meer geluk want hij viel wel in de prijzen. 

Ik persoonlijk ben van mening dat hij tegen de mindere goden speelde 
en op beter veld heb gespeeld. Hij eindigde op een gedeelde 3de- 4de 
plaats. Toen begon hij met het verhaal dat hij het zonde vond dat hij 
deze sport op latere leeftijd pas ontdekt had want hij wist zeker, dat 
als hij hier eerder aan begonnen was, veel beter was dan wat hij tot 
nogtoe bereikt heeft. 
Onderweg naar huis moesten wij nog even stoppen want Cees 
moest nog even een bloemetje kopen voor Elly alszijnde dat hij die 
gewonnen had. 
Maar alle gekheid op een stokkie. Cees gefeliciteerd met je prijs en 
na een heerlijke, zonnige dag in Delft, zijn we rond 17:00 uur weer 
huiswaarts gekeerd. 



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

R O O S T E R  K A N T I N E  3de K WA R TA A L 2 0 2 2
  2 juli ????????

  5 juli  Rien Visser

  7 juli Elly Groot

  9 juli André Heysteeg

12 juli Gerard Beers

14 juli Jan Tuuk

16 juli Hennie Visser  

19 juli Otto Carel

21 juli Adrie/Netty

23 juli   Ank van Tienderen

26 juli Rien Visser

28 juli Elly Groot

30 juli Andre Heysteeg

  1 sept.  Elly Groot

  3 sept.  Ank van Tienderen 

  6 sept.  Gerard Beers

  8 sept.  Adrie/Netty

10 sept.  André Heysteeg

13 sept.  Johanna Overduyn

15 sept.  Maja v. d. Linden 

17 sept.  Hennie Visser 

20 sept.  Rien Visser 

22 sept.  Elly Groot

24 sept.  Jan Tuuk

27 sept.  Gerard Beers

29 sept.  André Heysteeg

Zaterdag

Dinsdag 

Donderdag

Zaterdag

Dinsdag 

Donderdag

Zaterdag

Dinsdag 

Donderdag

Zaterdag

Dinsdag

Donderdag

Zaterdag

Donderdag

Zaterdag

Dinsdag 

Donderdag

Zaterdag

Dinsdag 

Donderdag

Zaterdag

Dinsdag 

Donderdag

Zaterdag

Dinsdag 

Donderdag

  2 aug. Otto Carel

  4 aug. Adrie/Netty   
 
  6 aug. Jan Tuuk

  7 aug. Anky / Hennie 

  9 aug. Rien Visser

11 aug. Elly Groot  
 
13 aug. Hennie Visser

16 aug. Gerard Beers

18 aug. Ank van Tienderen   
 
20 aug. André Heysteeg

23 aug. Rien Visser

25 aug. Maja v. d. Linden 

27 aug. Jan Tuuk

30 aug. Rien Visser

Dinsdag 

Donderdag

Zaterdag

Zondag

Dinsdag 

Donderdag

Zaterdag

Dinsdag 

Donderdag

Zaterdag

Dinsdag

Donderdag

Zaterdag

Dinsdag



Oh nee, zeker geen seksistische grappen over vrouwen in het 
algemeen of boulenden dames in het bijzonder. Maar een apart 
hoofdstuk over vrouwen en boulen is zeker op zijn plaats. Vrouwen 
hebben een geweldig positieve invloed op de sfeer binnen een club. 
De petanque sport, van oudsher een echte mannensport, is duidelijk 
veranderd nadat ook de dames de boulen ter hand namen en zelfs 
..., sorry, en uiteraard ook doordrongen tot ons arbiters- korps of 
het bestuur. Het taalgebruik op de club is ten goede veranderd en 
als we een nieuwe boulen-koffer nodig hebben, zijn die ineens in 
een groot kleurenassortiment te koop, omdat de leveranciers een 
geheel nieuwe markt hebben ontdekt. Het boulen - handschoentje, 
al jaren ingeburgerd als hulpmiddel voor het werpen, wordt opeens 
door sommige mannen aan beide handen gedragen en niemand 
kijkt er meer vreemd van op als op de achterkant van ons clubblad 
een grote advertentie staat van Hunkemüller voor een sportbeha. 
Dames gedragen zich anders, praten anders en boulen anders.

Dames op de club 
en een beetje humor.!

Met vrouwen op de club wordt het ook een stuk gezelliger. Ze 
nemen wat mee voor bij de koffie, ze praten rustig door tijdens het 
boulen en ze zijn blij met elke aanwijzing die ze krijgen om een 
moeilijke bal wellicht toch nog te kunnen maken. Tijdens de koffie 
laten ze foto’s van hun kleinkinderen zien en af en toe zit er gewoon 
een te haken tussen de partijen door.
Mannen nemen nooit wat mee voor bij de koffie. Als een man 
wat meeneemt naar de club, dan is het zijn nieuwe vriendin. Dat 
is helemaal niet gezellig, want niemand spreekt verder Pools of 
Tais. Tijdens de koffie laten mannen geen foto’s zien, maar hun 
nieuwe boulen. Tegenwoordig zijn de zwarte  boules helemaal in 
en mannen tarten allemaal de wetten van de logica door te denken 
(en luidruchtig te poneren) dat er een wetenschappelijke relatie is 
tussen de prijs van de boulen en de kwaliteit van hun spel. Dat is 
echter niet het geval. Als er al een relatie is tussen boulen en geld, 
dan is er een omgekeerde relatie tussen de kwaliteit van het spel en 
de uitgaven aan de bar.
Tot mijn verbazing blijkt er overigens nauwelijks verschil te zitten 
tussen wat onze dames en wat onze heren aan het einde van de 
avond aan de bar moeten afrekenen. Ze zuipen allemaal even veel. 
Nou ja, gemiddeld dan, want ik kan niet boulen, dus ik moet altijd 
het meeste afrekenen.

Tenslotte een van de meest intrigerende dingen die vrouwen doen 
op de club: ze nemen hun hond mee. Dat varieert van niet in 
bedwang te houden Amerikaanse buldoggen tot schoothondjes van 
het formaat muis. Nu weet iedereen dat honden niet boulen, dus 
moeten die beesten ook bezig gehouden worden als het baasje 
moet spelen of het baasje neemt de hond mee naar de baan. Dat 
laatste levert altijd komische taferelen op. Soms ligt de hond rustig 
naast de baan en reageert alleen als een van de spelers op zijn 
staart trapt. Maar meestal rent de hond hijgend rond de baan in 
een poging de rollende ballen van de baan te happen. Het wordt 
helemaal leuk als de tegenstander, meestal een man, bang is voor 
honden. Dan wordt de worp niet bepaald door de positie van de 
bal op de baan maar door de positie van de hond naast de baan. 



Liever slecht plaatsen dan een knauw in je kuiten. Niet dat een 
hond dat ooit zou doen, want volgens het baasje “doet ie anders 
nooit”. Volgens de tegenstander is dat absoluut geen garantie 
omdat iemand die bang is voor honden weet dat een hond niet 
luistert, weet dat een hond kan ruiken dat je bang bent en weet 
dat resultaten uit het verleden geen garanties bieden voor de 
toekomst. Maar ja, laten zien dat je met je 1,95 meter en 110 kilo 
bang bent voor honden is ook niet alles tegenover al die dames op 
jouw club, dus worden de rond gebrachte stukjes kaas en worst 
opgespaard tot het moment van “de wedstrijd tegen de hond” en 
wordt de hond vervolgens koest gehouden door als een waar Klein 
Duimpje regelmatig worsten kaaskruimels rond de baan te strooien. 
Wederom een slechte logica, want in de eerste plaats trekt dat 
andere honden aan en in de tweede plaats hebben honden wat eten 
betreft een prima geheugen. Bij die speler moet je zijn!

F.E.J.
(Ingezonden door Frank)

Op dinsdag 19 april 
hebben we afscheid van 

Gerardus Johannes Tates 
moeten nemen.

We zullen Ger herinneren als een persoon met veel woorden.

De familie wensen wij 
veel sterke met dit verlies

Bad en Body toernooi
29 mei 2022

Johanna had samen met Corrie het bad en body toernooi 
georganiseerd. Samen met gasten uit Zandvoort en Hillegom 
hebben we een ontzettend leuk toernooi gespeeld.
De zon scheen met regelmaat maar de wind was soms behoorlijk 
fris.
Ik was een van de gelukkigen die in de prijzen viel maar ja de 
voorzitter zou de voorzitter niet zijn als hij niet met de eerste prijs 
weg ging.
Na afloop met een leuke groep mensen nog even nagenoten met 
een lekker hapje en drankje.
Met veel dank aan Johanna en Corrie en uiteraard ook Ankie en 
Hennie.
Alles voor herhaling vatbaar en voor de nieuwe leden welke 
daaraan mededen een superleuke ervaring.

Groetjes een tevreden lid

Jan



Ontmoeting met Abcoude
26 juni 2022

Beste Leden van Pètanque Lijnden,

Hierbij even een klein verslag van het Boules Toernooi in Abcoude 
d.d.26 juni.
Bij aankomst werden wij ontvangen met koffie en gebak. 
Op het terras was het weer een gezellige boel en het mooie weer 
was daar natuurlijk ook debet aan. Toen iedereen aanwezig was, 
verwelkomde Gerard Beers de deelnemers en kon het toernooi 
beginnen. Er waren in de 1ste,2de en de 3de wedstrijd zeer mooie 
resultaten van beide verenigingen. (zie bijlage)  
Het eindresultaat kon Pètanque Lijnden de 1ste, prijs in ontvangst 
nemen met als winnaars,  Rien Visser en Jan v.d. Tuuk. De 2de 
prijs ontvingen de dames Nettie Kester en Adri Spanjer  de 3de en 
4de prijs werden gewonnen 
door leden van ABCOUDE. 
De WISSELBEKER mocht 
onze voorzitter Rien Visser 
in ontvangst nemen om die 
vervolgens weer terug te 
zetten in de prijzenkast van 
Lijnden. Na de prijsuitreiking 
werd iedereen nog voorzien 
van wat hapjes die door de 
dames/ vrijwilligers werden 
aangeboden. 
En onder het genot van een 
drankje werd iedereen door 
Gerard Beers hartelijk bedankt 
voor het geslaagde toernooi in 
Abcoude.

Groetjes, Cor Metzelaar





Buren Buren toernooitoernooi
Zondag 12 juni was het dan weer zo ver.
Deze keer werd er bij “De Bulderbaan” gespeeld.
Het weer was prachtig en dus zijn Hennie en ik om 11.45 uur op 
de fiets gesprongen om tijdig aanwezig te zijn om een mooi plekje 
te bemachtigen waar we als vereniging die dag gezellig samen 
konden zitten. Maar zoals altijd was Jan van der Tuuk ons weer 
voor, hij was alweer aanwezig om te helpen met opbouwen. Wij 
speelde met 9 teams, de Bulderbaan speelde ook met 9 teams, 
Badhoevedorp en Les Bomiens waren met 10 teams aanwezig. 
Om 12.00 uur was de aftrap en dus konden we beginnen met de 

eerste partij. Petanque 
Lijnden speelde de 
eerst partij tegen 
Badhoevedorp. Volgens 
Jan was het best wel 
een sterk team en dus 
even extra concentratie 
en de schouders er 
onder. Ik heb in al 
die jaren wel geleerd 
hoe met verschillende 
tegenstanders om te 
gaan. 

Sommige tegenstanders spelen ontspannen en hebben nog wel 
eens iets te vertellen, wat mij wel het meeste aanspreekt. 
Je gaat om te winnen, maar gezelligheid en leuk spelen vind ik ook 
erg belangrijk. 
Andere tegenstanders zijn tegenstanders die arrogant over komen 
alsof je niet bestaat en vanaf aanvang er van uit gaan dat zij beter 
zijn en jou wel even en lesje zullen leren. 

Deze tegenstanders moet je met eigen munt terugbetalen door 
ze met de zelfde uitstraling dood te gooien, geen ballen van een 
tegenstander, butje of ring op te rapen of de stand voor hen bij 
te houden. Blijf je eigen spelletje spelen en trek je niet op aan je 
tegenstander. Neem alleen risico in overleg met je maat en als je 
dat aan de stand verplicht bent. 
En als je dan tot slot van de partij de stand in jou voordeel beslegd 
heb, heb je je tegenstander pas echt een lesje geleerd. 

Het is misschien niet leuk spelen maar wel effictief. 
Dat hebben Jan en ik in de eerste wedstrijd dan ook gedaan en met 
succes. 
De eerste wedstrijd hebben we dan ook gewonnen met 13-6.
Dan nog een advies; Je speelt het best met je maat als één van  de 
twee de leiding neemt, daar schort het tussen Jan en mij nog wel 
eens aan, waardoor dan de één schiet en dan de ander. Dit werkt 
niet dus maak duidelijke afspraken. In het begin liep het redelijk 
goed, toch hebben wij gewisseld en dat viel beter uit en dus zijn we 
die dag zo blijven spelen. De volgende keer valt het weer anders uit.
De tweede partij speelde we tegen de Bulderbaan die we wonnen 
met 13-4. 
Nog één partij te spelen tegen Les Bomiens en ook die met 13-4 
gewonnen. 

Uiteindelijk zijn 
we met 3 - 25+ op 
de tweede plaats, 
achter Bert van Dijk, 
geeindigd. Wij zijn 
goed bezig geweest 
die dag.



Op de tweede plaats van 
onze vereniging is Elly Groot 
en Rob Duffels geeindigd met 
2 gewonnen partijen 2 - 11+ 

Gefeliciteerd ook namens de 
rest van ons team natuurlijk

4 Burentoernooi 57 0
Dag 1 JBV Bulderbaan 12-jun-2022

Nr Spelers Club Winst Saldo
11 Bert van Dijk - Jeremy Charpentier Bohemiens 3 29
21 Rien visser  - Jan v d Tuuk Lijnden 3 25
37 Peter Vlek – Rene Treuman Badhoevedorp 3 23
2 Harry Kamp - Guido Dennenbroek Bulderbaan 3 22

36 Willem Meijer – Mitch Horn Badhoevedorp 3 12
26 Elly Groot - Rob Duffels Lijnden 2 11
17 Ben Ooms - Ger Ruijs Bohemiens 2 9
8 Loes de Boer - Elley vh Groenewoud Bulderbaan 2 5

Totaal

4 Burentoernooi 57 0
Dag 1 JBV Bulderbaan 12-jun-2022

Nr Spelers Club Winst Saldo
21 Rien visser  - Jan v d Tuuk Lijnden 3 25 1
26 Elly Groot - Rob Duffels Lijnden 2 11
28 Gerard Claasen - Kees Reimering Lijnden 2 9
29 Annie Emond - Francina Visser Lijnden 1 0
22 Bonfils Blerou - Maja vd Linden Lijnden 1 -4
25 Frank Jaspers  - Greet Jaspers Lijnden 1 -6 2
24 Hennie Visser - Kees Groot Lijnden 1 -7
23 Ank v Tienderen -Johanna Overduyn Lijnden 1 -14
27 Nettie Kester - Adrie Spanjer Lijnden 1 -16

Totaal

Dag 1
Gespeeld Winst Saldo

Bulderbaan 27 13 -20
Bohemiens 30 16 18
Lijnden 27 13 -2
Badhoevedorp 30 15 4

 
J U L I

 4 Maja v. d. Linden

     4   Gerard Beers

 A U G U S T U S 8 Kitty Meijer 11 Wim v. d. Aar    22 Gerrit Tates 30  Tonny Harte

 S E P T E M B E R

 4 Annie Emondt 

 5 Melanie Groot

 7 Corrie Duffels 

 12 Bert van Dijk

 



Peerke Verschiet toernooi
3 juli 2022

Het Peerke Verschiettoernooi wordt gespeeld in Uden.
Dit voorlaatste toernooi werd, in verband met Corona, voor het laatst 
gehouden in 2019. Toen zijn Anky, Hennie en ik daar voor het eerst 
naartoe geweest en hebben dit als een heel leuk toernooi ervaren. Dit 
was voor ons extra lek daar wij weer diverse vrienden en kennissen 
tegen kwamen waarmee we ook al jaren in Spanje spelen.

(In de tijd van de bloeiende kersencultuur van Uden was Peerke het 
symbool van alle vogelverschrikkers, het symbool van een vruchtbare 
oogst. PLOP ziet in Peerke het symbool van de vruchtbaarheid. Hij 
zal waken over de sportiviteit en de gezelligheid. Voor de aanvang 
van het toernooi worden, ook nu nog, de boules ingezegend door de 
pastoor en de Kersenkoningin zorgt er samen met haar hofdames 
voor dat iedere deelnemer een handvol echte Udense zwarte krijgt. 
Het toernooi is voor zover bekend bij de petanquehistorici de enige 
gelegenheid waar spelers de boules kunnen laten zegenen. De boules 
zijn immers voor minstens een jaar gezegend met een enorme dosis 
geluk.)

Helaas was meneer pastoor, in verband met de naweeën van Corona 
niet aanwezig. Ook was de kersenkoningin inmiddels met pensioen 
en dus moesten we het zonder deze personen doen deze keer. Maar 
de kersen stonden wel op tafel dus hadden we toch nog een beetje 
de smaak van de kersencultuur.

Daar wij het als erg leuk hadden ervaren hebben wij gemeend wat 
meer kenbaarheid hieraan te geven en ondanks dat het niet naast de 
deur is (110 km) toch wat mensen gevonden die mee zijn gegaan. Zo 
zijn Hennie, Anky, Jan v.d. Tuuk met Thea en hond Senna, Frank en 
Greetje en ik zei de gek, ‘s morgens vroeg naar Uden gereden om 
aan dit toernooi deel te nemen.

Ook nu hadden we, ondanks niet gezegend te zijn door de pastoor, 
met weer met ons mee en dus een heel geslaagde dag gehad. Voordat 
we de terugreis aanvaardde hebben we nog even besproken waar 
we gezamenlijk gingen eten. We zijn toen bij Restaurant Silversant in 
Bovenkerk uit gekomen alwaar we deze dag, onder het genot van een 
goed diner met een lekker glas wijn, deze geslaagde dag af hebben 
gesloten. Wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar.
En misschien een leuk uitje voor meer van onze leden, tegen die tijd 
zal ik een mailtje sturen, net zoals dit jaar wie er mee wil doen.



KOOP BIJ ONZE KOOP BIJ ONZE 

ADVERTEERDERS ADVERTEERDERS 

ZIJ STEUNEN ONSZIJ STEUNEN ONS

P. MEEKEL  LOODGIETERS

Lindenlaan 43   -   1161 VJ Zwanenburg

Tel.: 020 - 49 75 895



 

www.teampaars.nl 


