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Van de voorzitter

We zijn inmiddels alweer in oktober beland en dus 
hebben we de lange hete zomer inmiddels achter ons.
Een zomer die dusdanige hoge temperaturen hebben 
behaald waardoor wij het als bestuur genoodzaakt vonden de 
donderdagmiddag naar de avond te verplaatsen. Deze beslissing werd 
niet door iedereen gewaardeerd daar er diverse leden het niet prettig 
vinden om in de avond nog over straat te gaan. Deze leden waren ook 
niet op de dag met die hitte komen spelen en dus vonden wij als bestuur 
de juiste keuze gemaakt te hebben. Die avonden werden wel erg goed 
bezocht en waren dan ook erg gezellig.

Gerard Claassen

Gerard is jaren lang onze penningmeester geweest en ondanks dat hij 
al geruime tijd had aangegeven te willen stoppen als penningmeester 
heeft hij zijn taak, tot we vervanging hadden, tot het laatste moment 
volbracht. Graag wil ik Gerard, mede namens alle leden, alsnog hartelijk 
willen bedanken voor zijn inzet.

Nieuw bestuur

Dan hebben wij als nieuw bestuur inmiddels alweer een paar 
bestuursvergaderingen gehad. Alle bestuursleden zijn op hun beurt 
druk bezig.
Otto heeft 3 sponsorpakketten op papier gezet. Een brons-, zilver-, en 
goud- pakket waarmee ze aan de weg timmeren. Zo hebben we te horen 
gekregen dat PARO inmiddels is overgenomen door RENEWI. Daar 
PARO, zoals destijds afgesproken het sponsorbedrag nog niet in z’n 
totaal had gestort, is Otto op zoek gegaan naar contacten van voorheen 
PARO. Hij heeft de desbetreffende persoon gevonden. Inmiddels heeft 
RENEWI de verplichting van PARO overgenomen en is het restant 
bedrag over gemaakt. Dit houdt in dat de sponsoring tot 2023 voldaan 
is. Nu maar hopen dat RENEWI in de toekomst ons blijft sponsoren. 
Ook Kees is inmiddels met een sponsor bezig waar reeds verregaande 
gesprekken mee zijn geweest. 

Goed bezig allemaal.

Ton Kaneman

Zoals in het vorige boekje vermeld is Ton Kaneman inmiddels naar 
verzorgingstehuis “de Bornholm” in Hoofddorp verhuist. Adrie en Nettie 
zijn als eerste bij hem op bezoek geweest. Zij vertelde dat Ton er goed 
uit zag en het zeer op prijs stelde dat ze op bezoek kwamen. Tijdens hun 
gesprek vertelde Ton dat hij graag het clubblad ontving om zo nog op 
de hoogte van de club te blijven. Daarop ben ik, samen met Hennie, bij 
Ton op bezoek gegaan om het clubblad de bezorgen. Ook ons bezoek 
werd zeer op prijs gesteld en dus is dit best wel voor herhaling vatbaar.
De oudere leden onder ons zou ik willen vragen eens de moeite te 
willen nemen Ton met een bezoekje te vereren. Dit zal hij zeker op prijs 
stellen.

Energieverbruik

Zoals een ieder van ons inmiddels weet en geconfronteerd wordt, zijn  
de prijzen van de energie inmiddels dusdanig gestegen dat wij als 
cluppie eerst 2 keer moeten bedenken voordat we de kachel in de hal 
aan kunnen steken om niet in de financiele problemen te komen. Wij als 
bestuur vragen jullie dan ook hiervoor begrip te hebben en desgewenst 
eerst te proberen dit met een extra trui uit te kunnen stellen. 

Wijziging Internet

Vanaf heden is de internetverbinding in de kantine gewijzigd.
Dit is geworden:        PetanqueLijndenGasten 
het wachtwoord is:    VluchthonkLijnden

Ledenvergadering

Op 11 oktober was de jaarlijkse ledenvergadering gepland. 
Al hoewel er steeds meer afzeggingen binnen kwamen heeft het bestuur 
toch besloten deze vergadering door te laten gaan. Graag wil ik enkele 
belangrijke punten in het kort hier uit de doeken doen.



We hebben van Maatvast te horen gekregen dat er een afrekening van 
de energiekosten van circa € 5000.00 onze kant op zal komen.
Dit heeft het bestuur doen besluiten om de verwarming in de hal 
voorlopig niet meer te gebruiken. Uiteraard blijft de verwarming in de 
kantine, dan wel een graadje lager, gewoon branden.

Om deze kosten deels te kunnen dragen heeft het bestuur in overleg 
met de aanwezige leden besloten de contributie met € 5.00 te verhogen 
Tegelijk wetende dat dit niet voldoende is werd besloten de vrijwillige 
bijdrage voor het sponsorbord van € 10.00 naar € 15.00 te verhogen. 
Wij hopen dat alle leden ook deze bijdrage zullen voldoen.

Dan heeft Cor Metzelaar te kennen gegeven dat de functie van 
secretaris toch niet zijn dingetje is en dus terug getreden waardoor 
deze functie weer vakant is. Als bestuur hebben wij Cor bedankt voor 
zijn werkzaamheden die hij in die korte tijd heeft verricht. Fred Stenekes 
heeft de toezegging gedaan om de ledenadministratie (All United) voor 
zijn rekening te willen nemen.

Fred Stenekes heeft het bestuur gevraagd uit te willen kijken naar een 
ander lid die de website voor zijn rekening wil nemen daar hij daar geen 
tijd meer voor heeft.

Hennie en Ankie hebben aangegeven met ingang van 1 mei 2023 (na 
het Kooltoernooi) te stoppen met de kantinecommissie. Het bestuur 
betreurd dit ten zeerste maar zal op zoek moeten naar een nieuwe 
kantinecommissie.

Daar Hennie en ik eerdaags weer naar het warme zuiden vertrekken 
ben ik met Kees Groot overeen gekomen dat wij van functie wisselen 
waardoor Kees de functie van voorzitter van mij overgenomen heeft 
en ik als vice voorzitter een stapje terug doe. Kees heeft dan ook de 
tweede helft van de vergadering voortgezet. Uiteraard wens ik Kees 
veel succes met zijn nieuwe functie en daar waar nodig zal ik hem bij 
blijven staan. 

Voor zo ver wat belangrijke punten uit de vergadering.

O K T O B E R

09  Cees Reimerink

22  
Adri Spanjer

24  
Ank van Tienderen

27  
Greetje Jaspers

D E C E M B E R
11  

Arie Blom19  
Kees van Roode

N O V E M B E R
01  Thea van Roode
01 Lex van Saarloos
13  Gerard Claassen
13  Huub van Doorn
14  Jos Hertogh
22  Jan van der Tuuk
23  Francina Visser



Buren Buren toernooitoernooi
Zondag 7 augustus hebben wij 
weer het 4 Burentoernooi ge-
speeld. Deze keer speelde het 
bij ons af en dus hens aan dek. 
Op zaterdag is de werkploeg 
alweer betijds aan 
de gang om 
de banen te 
prepareren. t.w. 
extra grint op 
de banen, on-
kruid verwijderen, 
banen besproeien, 
planten water te ge-
ven, stoelen en tafels 
die de volgende dag 
naar buiten moesten schoon-
gemaakt, etc. etc. 
De dames van de kantine had-
den alweer de nodige bood-
schappen gedaan en diverse 
etenswaren, zoals tonijnsalade 
gemaakt en zo ook Johanna 
die het wedstrijd gebeuren op 
haar conto had.
Ook zondagmorgen was een 
ieder weer van de partij om de 
tuinsets op hun plaats te zet-
ten, vlaggen op te hangen en 
de ringen evenals de scorings-

bordjes op hun plaats te zetten 
c.q. hangen.
In de kantine waren de 

dames druk be-
zig de broodjes 
te smeren en 
de boel voor te 
bereiden. In die 
tussentijd had 
Johanna de 
wedstrijdtafel 
klaar ge-

maakt voor 
gebruik en konden 

de deelnemers zich in ko-
men schrijven waarna ze bij 
de dames van de kantine hun 
eerste kopje koffie konden 
nuttigen.

Iedereen kwam inmiddels 
binnen druppelen en om 11.30 
uur was iedereen binnen en 
konden we beginnen.
Ik speelde met Jan Tuuk en daar 
wij een beetje traag waren bleef 
alleen baan 10 nog over en dus 
moesten we in het dikke grint 
spelen. Onze tegenstanders 
waren daar niet echt blij mee en 
zeker niet toen Jan de eerste 
but om z’n 9,5 mtr. gooide. 
Maar goed het was niet anders 

en dus haalde wij de eerste 
puntjes binnen. Helaas was de 
tegenstander al snel aan het 
dikke grint gewend en dus, u 
begrijpt het al, hebben wij met 
9-13 van de fam. Rekers van 
Badhoevedorp verloren.

De tweede partij speelde we 
tegen Martin en Cora van de 
Bulderbaan. 
Deze partij ging ons beter af en 
wonnen we met 13 - 5.



Op naar de derde partij. Deze moesten we spelen tegen Rajen Koe-
beer en Luuk Huijmans. Wetende dat Rajen diverse keren Neder-
lands kampioen is geweest en ook de EK’s voor de veteranen op zijn 
naam heb staan, verwachtte we niet al te veel van deze partij.
Ook nu weer blijkt dat alles mogelijk is. nadat we de eerste 4 partijen 
met 1 puntje wonnen, en dus met 4 - 0 voor stonden zagen Jan en ik 
dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn, dus gingen we er voor.
Verder in de partij was de stand 11 - 8 in ons voordeel. Inmiddels 
waren alle partijen uitgespeeld en dus stonden er z’n 80 man om 
ons heen waarvan een groot deel op onze hand was en kon je een 
blaadje horen vallen. De volgende menne ging naar de tegenpartij 
met 3 punten en dus was de stand 11-11. Al deze aandacht is voor 
een ieder anders maar voor mij geeft dit een boost en dus nog een 
stapje meer concentratie. De laatste menne gingen er 2 punten naar 
Petanque Lijnden en dus wonnen we met 11-13.

Jan en ik trokken deze partij dus naar ons toe. Achteraf konden we 
stellen dat wij de beste partij hebben gespeeld sinds wij samen spe-
len en dus waren we trots als een aap met 7 l.ll.n

57 0
Petanque Lijnden 07-aug-2022

Naam Club Winst Saldo
Peter Buis - Afra Noom Bulderbaan 2 9
Harry Kamp - Marian Kunst Bulderbaan 1 -10
Sacha Stenekes - Fred Stenekes Bohemiens 3 28
Bert van Dijk - Onno Klootwijk Bohemiens 3 27
Bonfils Blerou - Andre Heysteeg Lijnden 3 25
Jan vd  Tuuk - Rien Visser Lijnden 2 6
Peter Vlek - Rene Treumann Badhoevedorp 2 18
Bas van Slooten - Esmee Rakers Badhoevedorp 2 11

Totaal



Al met al was het en zeer geslaagde dag. Het deed ons, als 
organiserende vereniging, dan ook goed om alleen maar postieve 
reacties in ontvangst te mogen nemen. Ook na de prijsuitreiking 
bleven er nog diverse mensen zitten borrelen. Na eerst met een klein 
groepje afgesproken te hebben om chineesch te halen, werd deze 
groep steeds groter. 
Leuke bijkomstigheid was dat bij Badhoevedorp nog een paar oude 
vrienden van Hennie en mij spelen, die op zich ook weer oude 
vrienden hadden uitgenodigd wat het voor Hennie en mij nog leuker 
maakte. Ook zij zijn blijven eten en dus zaten we zo maar z’n 15 
mannen en vrouwen heerlijk te smikkelen. Toen een ieder voldaan 
was hebben we Elly en Kees, die al dit lekkers gehaald en betaald 
hadden, willen bedanken voor dit heerlijke diner. Daar trapte ze niet 
in en dus kwam de bon op tafel en mocht een ieder zijn bijdrage op 
de tafel afdragen.     

Op z’n moment denk ik dan hoe trots we op ons kluppie moeten zijn 
wetende dat dit toch vrij spontaan is ontstaan en dat dit niet de eerste 
keer is dat dit gebeurd en zeker ook de laatste keer niet zal zijn.

Ook gebeurd het regelmatig dat leden elders een toernooitje hebben 
gespeeld, besluiten om gezamelijk ergens wat te gaan eten. Dat is 
de ene keer een frietje, de andere keer een visje en de volgende keer 
weer een sate’tje. 
Hennie en ik komen na z’n lange dag altijd weer voldaan thuis en dan 
vraag ik mij af hoe dit bij een andere vereniging zou zijn.

Niet aan denken maar lekker genieten!!!!



EK ‘s-Hertogenbosch
13 juli t/m 17 juli 2022

Dit jaar heeft de internationale jeu de boules bond het EK 
toegewezen aan Nederland. De reden is het 50-jarig bestaan 
van de Nederlandse Jeu de boules bond. Het terrein zag er 
indrukwekkend uit met een heus center kort en bijbanen. 
De naastgelegen Sint Jan met zijn indrukwekkende bouw en van tijd 
tot tijd zijn klokken geschal maakte het plaatje compleet. 
 
Wij zijn 13 juli ‘s morgens met mooi weer vertrokken vanuit 
Zwanenburg. Aangekomen in het centrum van ‘s-Hertogenbosch 
naar het hotel toe. Wij hadden een prachtige kamer en zicht op het 
marktplein. Je gelooft het niet het balkon was gebouwd boven op 
de dakgoot breder was het dan ook niet. Wij hebben hier erg om 
gelachen. 
 
De opening van het EK was om 15:00 uur in de middag. Dus om 
14:00 uur gingen wij naar de parade, zo heet het plein. 
Ik had mijn rollator meegenomen omdat het best nog een stukje 
lopen was en al onze oranje kleding en drinken kon makkelijk mee 
en zo nodig had ik een stoel. Op 40 mtr. van de ingang van de 
parade stootte ik mijn scheenbeen aan een stapel fietsen er stak 
iets uit dus een bloed geen gebrek. Het rode kruis heeft het netjes 
ingepakt en verzorgd dus het feest kan beginnen. 
 
Vanaf het marktplein bij het stadhuis startte de optocht met 26 
landen, spelers met vlaggen begeleiding en trainers. 
Met een heerlijk spelende stylband voorop. 
En zo werd elk land voorgesteld. 
 
Eenmaal binnen op weg naar de tribune werden wij de weg 
gewezen naar de plaatsen voor rolstoelers dus wij kregen prachtige 
plaatsen helemaal vooraan bij de banen mijn rollator heeft zijn 
dienst al bewezen. 

Intussen waren de tribunes volgelopen met genodigden en gewoon 
publiek. Als één na laatste kwam Oekraïne en dat was een explosie 
van applaus en iedereen ging staan. Dit was een kippenvel 
moment. Nederland werd als laatste voorgesteld de stemming zat 
er goed in. Het kwam meteen over als een goed georganiseerd 
gebeuren. Om de stemming er in te krijgen kwamen er een paar 
zeer lenige dames en heren was erg leuk om te zien. 
 
Daarna werd het toernooi geopend door Nederland met tête-à-tête 
met Josephine tegen een andere dame en Kees tegen een andere 
heer. 
 
Na de opening zijn wij naar de kamer gegaan om de koffers uit 
te pakken en te eten. Woensdag donderdag en vrijdag waren de 
kwalificatierondes. Op die dagen kijken bij waar de Nederlanders 
speelden of naar een partij die ons leuk leek. Zo hebben wij heel 
veel mooie partijen gezien. 
Zaterdag waren de achtste finales en ‘s middags de kwartfinales. 
Vanaf dat moment verder de wedstrijden alleen nog op de hoofd 
cord gespeeld. Dus wij hadden altijd mooie plaatsen dankzij mijn 
rollator en Nettie als mij begeleidster. 
Zaterdagmiddag hebben wij van de trainer van het Nederlands team 
het EK speltje gekregen dit was voor twee trouwe fans. 
Daar waren wij echt wel blij mee. 
 
Zondagmorgen werden de halve finale gespeeld en ‘s middags     
de finale. Dus zondagmorgen vroeg opstaan, want het begon om 
9:00 uur, en die dag wilde van het begin tot het eind meemaken. 
Zoals Josephine had gevraagd in het oranje Nettie en ik hebben 
een doos met alle oranje spullen voor het voetbalfeest of de 
Koninginnedag dus dat was geen probleem. 
 
Ook de huldigingen was een feest om erbij te zijn. Dat ging gepaard 
met het volkslied en het hijsen van de vlag. Italië heeft de meeste 
prijzen goud.



Nederland heeft drie bronzen medailles in de categorie vrouwen 
tête-à-tête. Dubbelmix en doubletten heren. 
De afsluiting was met muziek variété en klokken muziek uit de Sint 
Jan. 
 

Wij hebben vijf heerlijke dagen gehad. 
 

En nog een leuke herinnering eenmaal terug op de club kregen wij 
het verhaal van Arnold en Josje dat was voor ons heel verrassend 
en leuk.
De foto met de oranje hoeden 
heeft Arnold ons gestuurd.

Een week later kregen wij 
ook van Leo der Nederlanden 
een mailtje met een foto. 
Wij vonden dit erg gaaf van 
jullie dank jullie wel.

En ook wilde de dames met de 
trouwe fans op de foto. 

Ook nog een zoek plaatje 
want Francine is er ook 
geweest.
Nettie heeft haar gesproken 
en ik heb haar alleen gezien 
op de tribune ra-ra-ra waar 
zitten.

Groetjes Adri Spanjer.en Nettie.

Wijntoernooi
4 oktober 2022

1ste prijs 2de prijs

3de prijs 4de prijs

5de prijs

Helaas heb ik van dit toernooi 
geen verslag ontvangen.
Maar gelukkig hebben we de 
foto’s nog.

😀



R O O S T E R  K A N T I N E  4de K WA R TA A L 2 0 2 2
  1 okt. Maja v. d. Linden

  4 okt.  Hennie Visser

  6 okt. Adrie/Netty

  8 okt. Ank van Tienderen

11 okt. Hennie Visser

13 okt. Jan Tuuk

15 okt. Corrie Duffels???  

18 okt. Johanna Overduyn

20 okt. Elly Groot

22 okt.   Hennie Visser

25 okt. Rien Visser

27 okt. André Heysteeg

29 okt. Corrie Duffels???

Zaterdag

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

  1 dec.  Maja v. d. Linden

  3 dec.  Elly Groot

  6 dec.  Cor Metzelaar

  8 dec.  Adrie/Netty

10 dec.  Otto Carel

13 dec.  Gerard Beers

15 dec.  André Heysteeg 

17 dec.  Ank van Tienderen 

20 dec.  Johanna Overduyn 

22 dec.  Jan Tuuk

24 dec.  Gesloten

27 dec.  Cor Metzelaar

29 dec.  Elly Groot

31 dec.  Oudejaarsdag

Donderdag

Zaterdag

Dinsdag 

Donderdag

Zaterdag

Dinsdag 

Donderdag

Zaterdag

Dinsdag 

Donderdag

Zaterdag

Dinsdag 

Donderdag

Zaterdag

  1 nov. Cor Metzelaar

  3 nov. Adrie/Netty   
 
  5 nov.  Maja v. d. Linden

  8 nov. Gerard Beers 

10 nov. Ank van Tienderen

12 nov. Elly Groot  
 
15 nov. Jan Tuuk

17 nov. André Heysteeg

19 nov. Otto Carel   
 
22 nov. Johanna Overduyn

24 nov. Adrie/Netty

26 nov. Ank van Tienderen 

29 nov. Jan Tuuk???



JEU DE BOULES IS NIET 
ALLEEN VOOR OUDE MENSEN

de 20-jarige Myrthe is steengoed en mag naar het EK

Twee ballen vliegen na een harde klap opzij. “Als ze in de weg liggen 
schiet je”, legt de 20-jarige Myrthe Adriaanse uit. Ze stoot een bal van 
haar tegenstander met één worp van de baan. De Vlissingse speelt 
niet geheel onverdienstelijk jeu de boules. Begin oktober mag ze in 
Mallorca meedoen aan het Europees Kampioenschap in de categorie 
Beloften (19 t/m 23 jaar).

De Vlissingse Myrthe is zo goed 
in jeu de boules dat ze het EK in 
Mallorca mag spelen
Spannend vindt ze het wel om 
te gaan. “Het is de eerste keer 
dat ik mag.” Vandaag speelde ze 
een toernooi bij haar eigen club in 
Middelburg. Ook de drie andere 
dames van het nationale team zijn 

aanwezig. “Elk weekend trainen we, onder andere voor het EK, op 
verschillende locaties door het land. Verder ben ik in Middelburg ook 
nog twee keer per week te vinden”, vertelt ze.
Tijdens het toernooi wordt duidelijk dat het balspelletje al lang niet 
meer alleen tijdverdrijf is voor oudere mensen (op een camping). 
Op de verschillende banen zijn genoeg andere jongeren te vinden. 
Myrthe kwam zelf een jaar of tien geleden met het spel in aanraking 
door haar vader. “Die ging hier boulen en toen ik mee ging vond ik het 
wel leuk. Uiteindelijk is het best wel serieus uitgepakt.”
Verslavend spelletje
“Veel mensen komen hier terecht doordat ze door familie of vrienden 
worden meegenomen. En heel vaak hoor je dat als ze eenmaal 
het spelletje hebben gespeeld eraan verslaafd raken”, vertelt vader 
Jeroen Adriaanse. 

Hij is ontzettend trots op zijn dochter. “Het is heel mooi dat ze naar 
het EK mag en die ervaring op kan doen.” Op de vraag of zijn dochter 
ondertussen beter is dan hij reageert hij lachend: “Soms wel ja, maar 
gelukkig kan ik ook af en toe nog winnen.”

Het Europees Kampioenschap is van 6 tot en met 9 oktober in Palma 
de Mallorca. “We gaan er vol enthousiasme heen en we hopen 
natuurlijk goud mee naar huis te nemen”, besluit Myrthe.



HET VEENDORP TOERNOOI 
25 september 2022

Op deze dag hebben André Heysteeg en ik ons ingeschreven bij de 
Bulderbaan in Amstelveen om daar “het Veendorptoernooi” te gaan 
spelen. Met ons hadden Kees Groot met Maja v.d. Linden en Kees 
Reimerink met Sylvia de Ruiter  zich ingeschreven. Het weer was 
perfect om te spelen en dus zijn wij samen met 23 andere teams en 
goede zin aan dit toernooi begonnen.
We zijn begonnen met 2 voorgeloten partijen. naar gelang het 
resultaat word je dan in de A of B poele geplaatst.

Nu is het zo dat dit soort toernooien om geldprijzen gespeeld wordt 
en dus een magnetische aantrekkingskracht voor hoog geklasseerde 
spelers heeft. Dus hebben wij niet de illusie er even met de hoofdprijs 
van door te gaan. Deze spelers spelen dan ook meestal in de A poule. 
Wij, de iets minder goden mogen ons dan ook voor de flessen wijn 
spelen.

Nadat we de eerste twee partijen gespeeld en verloren hadden 
kwamen wij dan ook voor de B poule in aanmerking. In die poele 
speel je twee partijen maar dat is dan wel om het eggie.
Nu vind ik het best wel leuk om in het Broersepark te spelen maar, en 
dat zit gewoon tussen mijn oren, houd ik mij toch altijd in met schieten 
omrede dat er geen bielsen rond de baan liggen en je bang bent dat 
je bal zo maar in de bosjes verdwijnt waardoor je je een ongeluk 
kan zoeken waar je bal gebleven is. Daar ik niet op schot was en 
dus alles miste, heeft André deze taak maar op zich genomen en hij 
schoot wel alles weg. Dit ging ons weg goedaf maar de tegenstander 
was toch nog iets beter en dus!!! VERLOREN.
Ook de tweede wedstrijd in de B poule hebben zijn wij als tweede 
geeindigd en dus mochten we niet meer mee doen. Na even uitgehuild 
te hebben zijn wij maar met Leen en Paul van Badhoevedorp, aan de 
derde helft begonnen en ik moet zeggen, dat ging ons beter af.

Maar nu even alle gekheid op een stokje. 
We hebben een heerlijke dag gehad maar als je je dag niet hebt dan is 
het niet anders. Tegen mijn maatje wil ik zeggen: André volgend jaar 
gaan we een weekje in trainingskamp en bedankt voor je vertrouwen.

     Rien



Wie kent hem niet? De wedstrijdleider. De man (of vrouw) op de 
achtergrond, altijd rustig, alles in goede banen leidend, bestand 
tegen stress, voorbereid om het meest ondenkbare en “blij verrast” 
met het schouder klopje dat hem of haar, altijd als laatste, tijdens de 
prijsuitreiking wordt toegekend. De man of vrouw, waarvan verwacht 
wordt dat die alle reglementen uit zijn hoofd kent, alle  spelers van 
een toernooi na 3 minuten bij de voornaam kent, voor elk probleem 
een oplossing heeft en een universitaire opleiding heeft genoten 
als psycholoog, maatschappelijk werker en rijdende rechter. Die 
niet alleen de spelers na afloop moet toespreken, maar dat vooral 
humoristisch moet doen. Die, zonder dat iemand dat van te voren 
zegt, moet aanvoelen dat Teun op zaterdag uiteraard wat later komt 
(ploegendienst) en dat Piet niet op 1 mei kan spelen, want dan is, zoals 
elk jaar, zijn schoonmoeder jarig. Voldoende aanleiding derhalve om 
eens te bezien of dit ideale beeld in de praktijk wel klopt. 
Nadat de automatisering zijn intrede had gedaan, zou het vak van 
wedstrijdleider sterk vereenvoudigd moeten zijn. De partij indeling, 
inclusief de banen indeling, rolt zo uit de computer en met één druk 
op de knop kan elk gewenst overzicht in een fraaie lay- out aan 
spelers of publiek worden meegegeven. Dat is althans de theorie, 
want in de praktijk worden de theoretische partij-indelingen volstrekt 
gefrustreerd door spelers die zich weliswaar wel hebben opgegeven 
voor dit toernooi, doch daar eigenlijk helemaal geen tijd voor hebben. 
Vanaf binnenkomst wordt de wedstrijdleider dan ook bestormd door 
spelers met speciale wensen. 
Nadat de wedstrijdleider het toernooi tot een goed einde heeft gebracht, 
de spelers bij de prijsuitreiking humoristisch heeft toegesproken en, 
als laatste, een bedankje van de spelers heeft ontvangen, volgen 
nog vele dagen van hard werken om het boek,  te kunnen sluiten. 
In de eerste plaats moeten de bossen bloemen bezorgd worden 
bij de spelers thuis, die wegens “familieomstandigheden” de 
sluitingsceremonie niet konden bijwonen. Vervolgens bleek de 

Ode aan het bestuur 
& De wedstrijdleider

helft van de deelnemers na afloop de verkeerde boulen mee naar 
huis te hebben genomen, zodat er een ware ruilbeurs ontstond van 
spelers die de verkeerde boulen kwamen brengen, maar hun eigen 
boulen (nog) niet konden vinden. Die was of nog niet teruggebracht, 
of wel teruggebracht, maar wederom door een verkeerde eigenaar 
meegenomen. 
De wedstrijdleider, wat bezielt zo iemand. Petanque is zijn hobby, 
maar hij komt er nauwelijks aan toe. Hij ging boulen als ontspanning, 
maar je kunt beter als directeur Philips leiden dan als wedstrijdleider 
van een jeu de boul vereniging zijn. En toch geeft het voldoening; ik 
weet er alles van. Als ik dan weer eens uitgeput op de bank val na 
een zwaar toernooi en mijn echtgenote vraagt: “Hoe is het gegaan?”, 
antwoord ik met een zekere berusting: “Prima, er is niemand 
overleden dit weekeinde.” Waarop mijn echtgenote zei: “Meen je dat 
nou? Vorige week ook al niet.



HIGH TEA TOERNOOI 
zaterdag 24 september 2022

Daarna tegen Corrie en Wim, 
begon slecht maar werd toch 
omgezet in een overwinning.
Wel heel sportieve 
tegenstanders.

En dan de laatste partij tegen 
Ank en Francina, wat kunnen 
deze meiden goed gooien, we 
konden met moeite winnen.
TOP dames.

Al met al genoten van al het 
lekkers wat op tafel kwam en 
met een tevreden gevoel weer 
huiswaarts gegaan.

Op naar het volgende toernooi 
met nog meer mensen, schijnt 
iets verrassend te worden!!!!!
  

            Jan Tuuk

Zaterdag 24 sept hebben wij 
met een ontzettend gezellig 
gezelschap het High Tea 
toernooi gespeeld.
Omdat er een team tekort was 
werd er besloten dat ik met 
Johanna moest spelen.

Rien, onze voorzitter wilde 
namelijk perse in de kantine 
staan want hij had er nieuwe 
schoenen voor gekocht 
,waarschijnlijk niemand 
opgevallen maar toch.

Vroeg in de middag kwam Fred 
aangewipt en bood spontaan 
aan om het wedstrijdverloop op 
zich te nemen waarvoor dank.

De eerste partij tegen Frank en 
Greet begon heel soepel, maar 
gaandeweg moesten wij toch 
onze meerderen erkennen, 
proficiat.



Een “High tea” anekdote

In de 2de ronde speelde wij, Cees 
Groot en ik, tegen Greetje en 
Frank Jaspers. Wij lagen volgens 
mij met 7 punten voor.
Tot zij een inhaalrace begonnen 
die niet te stuiten was! 
De stand was 12-12 en dus 
oppassen geblazen. 
Dit is de laatste hoop voor ons om 
de partij naar ons toe te trekken.
Wij lagen op 1 punt en Greetje 
weet hem toch nog af te troeven 
met een bal 15 cm van de but. Ik 
had nog 2 ballen en dus dacht ik 
bij mijzelf “Wimpie kom op”. 

HIGH TEA TOERNOOI 
zaterdag 24 september 2022

Met mijn eerste bal tikte ik tegen 
haar bal. Helaas rolde mijn bal 
iets te ver weg waardoor ze nog 
steeds op punt lag. Nog 1 bal 
over. Ook de laatste bal stopte 
perfect tegen Greetje aan maar zij 
hield stand, 13 voor team Jaspers 
en wij het nakijken.
Maar het mooiste komt nog, in 
de High Tea pauze zegt Greetje 
tegen mij, wij lagen lepeltje, 
lepeltje wat mij ontlokt maar wel 
op de koude grond!

Wat een geweldige partij!!!!!
     
  Wim van der Aar

Naam Uitslag 1 Uitslag 2 Uitslag 3 Totaal Top Score  : 59
Jan v d Tuuk - Johanna Overduyn 15 27 17 59 Jan v d Tuuk 1
Anneke Te Velde - Frans te Velde 18 23 13 54 Anneke Te Velde 2
Frank Jaspers - Greetje Jaspers 18 21 4 43 Frank Jaspers 3
Kees Groot - Wm v d Aar 12 12 18 42 Kees Groot 4 6
Elly Groot - Cees Reimering 14 9 19 42 Elly Groot 4 4
Henk Hollander - Gerrit Tates 4 14 24 42 Henk Hollander 4 7
Francina Visser - Ank  Tienderen 12 16 14 42 Francina Visser 4 5
Wim Meekel - Corrie Duffels 18 12 10 40 Wim Meekel 8
Maja v d Linden - Hennie v Wijk 17 8 14 39 Maja v d Linden 9
Rob Duffels - Hilda d Kock 19 7 12 38 Rob Duffels 10
Margreet Molenaar - Wil 6 9 16 31 11
Hennie Visser - Andre Heysteeg 13 12 3 28 12
Willem Valstar - Annie Emond 6 9 8 23 13
Kitty Meyer - Audrey William 11 2 3 16 14

- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
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