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Restaurant De Vier Seizoenen 

Heereweg 224 | 2161 BR Lisse | 0252-418023 

restaurant@rdvs.nl | www.rdvs.nl 

DE RUYTERSTRAAT 4 

2161 TB LISSE 

TELEFOON 0252 - 41 27 35 

 

DINSDAG T/M ZATERDAG 

VAN 12:00 TOT 22:00 UUR 

ZONDAG 

VAN 15:00 - 21:00 UUR 

 

We zijn weer open 

 en nu eindelijk zonder regeltjes!! 
Woensdag t/m zondag van 12:00-23:00 uur 

Koffie, lunch, borrel en diner…. 

 

Lissers Lente Bockbier Event 

6 restaurants, 6 bieren en 6 lekkere borrelhappen 

Zondag 3 april, kaarten t.z.t. verkrijgbaar bij de bar.  

 

Wijn- en spijsavond 

Vrijdag 11 maart aanvang 18.00 uur 

5-gangen menu inclusief amuse, 2 wijnen per gerecht. 

m.m.v. Martijn Claassen van Wereld Wijnen. 

 

Wij zoeken  medewerkers: 

Om ons team weer op peil te krijgen zijn we op zoek 
naar: 

Medewerker bediening    m/v 20-38 uur per week 

Zelfstandig werkend kok m/v 32-38 uur per week 

Leerling kok    2022-2023 m/v 32 uur per week 

Afwashulp voor 1 à 2 avonden per week vanaf 15 
jaar 

 

Lazy Sunday Afternoon 

zondag 20 maart vanaf 14.00 -17.30 uur. 

Heerlijke luie zondagmiddag met lekkere happen, 

wijnen van Wereld Wijnen en  

live muziek van de Afternooners. 

Reserveren is gewenst ☺ 

 

Bloemen Menu 

24 maart t/m 15 mei (Tijdens Keukenhof seizoen) 

4 gangen menu met bloemen, tulpenbollen  

en bloem gerelateerde ingrediënten  
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Lidmaatschapskaart €   88,00
Jeugdlid      (tot 18 jaar) €   35,00
Inschrijfgeld €     6,50
Donateurschap €   30,00

Lidmaatschap
 

 

Accommodatie:
Les boules fleuries,Gerard Doustraat 52, 2162 CP, Lisse
Tijdens de speeltijden telefoon: 0252 416 588
 
Speeldagen en -tijden:
Maandagmiddag                                   14:00 - 16:30 uur
Dinsdag-, donderdag-, zondagochtend 10:00 - 12:30 uur
Woensdag- en vrijdagavond                  19:30 - 22:00 uur

Les boules fleuries
 
Petanque vereniging - Lisse
aangesloten bij de NJBB (ver.nr. 6025)
 
Inschrijfnr. KvK : 40 44 80 78
Bankrek.nr.       : NL76 RABO 0336 5303 90
 
Secretariraat     : Gerard Doustraat 52, 2162 CP, Lisse
 
Email                : info@lesboulesfleuries.nl
Website:           : www.lesboulesfleuries.nl
Bestuur
Voorzitter                                               0252 412 876
     Huug Tielemans                       humatiel@gmail.com
 
Secretaris                                               06 3060 6416
     Marian Nederlof                       m.nederlof@snelnet.net
 
Penningmeester - vice voorzitter               06 5124 9993
     Jan van Vliet                                   j.vliet@planet.nl
 
Accommodatiebeheer                              0252 411 193
     Koos van Dijk                           kvd46@hotmail.com
 
Technische Commissie                             0252 426 596
     Taco Ringma                        tacoringma@gmail.com
 
Beheer kantine                                      0252 411 624
     Wim Wassenaar          wimritawassenaar@gmail.com
 
Website Lbf                                            0252 377 973
      Frans Snaar                            franssnaar@outlook.com 
 
Clubblad
Advertenties                                           06 3863 4621
     George Lengers                     georgelengers@gmail.com
 
Redactie                                                 06 1297 2244
      Frans Snaar                            franssnaar@outlook.com 
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Van de voorzitter....

Wat was het gezellig afgelopen zaterdagmiddag. De NPC (Nationale Pétanque Competitie) was definitief afgelast.
Wat moesten de competitiespelers nu doen op die vrije zaterdagmiddagen? Frans Dames had een goed idee: een
interne zaterdagmiddagcompetitie voor de wedstrijdspelers. De TC formeerde vier teams en gedurende drie zater-
dagen zou er gestreden worden om de eer. Op zaterdag 19 februari stonden bijna 30 boulers te popelen om te
starten. De storm had weer een boom tegen het dak van de hal gekwakt, maar gelukkig was de schade minder dan
de vorige keer en kon er om 11.00 uur gewoon gespeeld worden. Om 16.00 uur kon de air fryer eindelijk op volle
toeren draaien: 9 porties bitterballen voor de prijs van 3 euro per portie.
 
Wat heerlijk dat alles weer gewoon is: geen mondkapjes meer,10 stoelen rond een tafel en weg met die zwart om-
floerste scoreborden, die mij telkens deden denken aan Goede Vrijdag, wanneer in onze kerk alle kruis- en heiligen-
beelden werden weggemoffeld achter een paars/zwart doek. Op de woensdagavonden de interne competities, op de
vrijdagavonden ontmoetingstoernooi, Bram Borsje Competitie, op de vrijdagmiddag één keer per maand het Eeuwi-
ge Roem Toernooi. Kortom, Lbf leeft weer!
 
We kijken vooruit: eind april/begin mei  worden er weer clinics georganiseerd voor niet-leden op drie zondagmidda-
gen. In augustus/september leverden de clinics veel nieuwe leden op, maar corona heeft ons ook leden gekost. We
moeten blijven proberen ons ledental op peil te houden.
Op zondag 12 juni is de Harddraverijvereniging, die dit jaar 150 jaar bestaat, bij ons te gast. Er wordt een familie-
fietstocht georganiseerd langs verschillende plekken; op elk punt vindt een activiteit plaats. Ook het complex van
Lbf wordt bij de fietstocht betrokken. Heel veel mensen zullen op deze manier kennis maken met onze accommoda-
tie.
 
Hoewel we in  2021 een uitgestelde Algemene Ledenvergadering hebben gehouden, komen we op dinsdag 22 maart
a.s. om 20.00 uur weer bij elkaar voor de Algemene Ledenvergadering 2022. Ik hoop veel leden te ontmoeten.
In een Nieuwsbrief heb ik al laten weten dat we op zaterdag 2 juli alle vrijwilligers, sponsors en vrienden een gezel-
lige Medewerkersavond gaan aanbieden.
 
Hier en daar heb ik wel leden horen mopperen over de verhoogde prijzen achter de bar. De penningmeester had een
en ander al eerder aangekondigd. Vergeet niet dat het heel lang geleden is dat de prijzen zijn verhoogd; het werd
langzamerhand wel tijd. Maar ik ben geschrokken van het bericht van Heineken, dat het bier duurder gaat worden.
Ik wens iedereen een mooi voorjaar, zonder storm, op ons Klein-Keukenhof,
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Op 31 maart 1936 vertrok Bertus Aafjes van de Borne-
ostraat 36 in Amsterdam-Oost met een ransel, gevuld
met voornamelijk boeken en een mandoline, met de fiets,
richting Rome. Na een week was zijn geld op, uitgegeven
aan wijn en vrouwen. Ondanks het feit dat hij platzak was,
verliep de reis voorspoedig. Bij Bazel zette hij zijn fiets
op de trein en wandelde hij over de Brennerpas naar
Italië. Hij liftte van Trento naar Riva en op 12 mei 1936,
zijn 22-ste verjaardag, kreeg hij een lift van Bologna naar
Rome. De reis was binnen een maand voorbij. De terug-
reis duurde veel langer, namelijk negen maanden. Het
gedicht Een voetreis naar Rome schreef Aafjes pas acht
jaar later toen hij, gedurende de hongerwinter van ’44 –
’45 ondergedoken zat in het Friese Terband. Het boek
kwam in 1946 uit en binnen een jaar was het beroemd,
mede door een schandaal, omdat het tegen de heersende
katholieke opvattingen was. Het beleefde herdruk na
herdruk. Tegenwoordig wordt het nauwelijks nog gelezen.
Soms raakt een voetreiziger naar Rome erdoor
geïnspireerd (bron: site Google).
 
Ik vond het boekje in mijn boekenkast en ik ben er weer
met veel plezier in gaan lezen. Ongetwijfeld is ons lid,
Hans Hoejenbos (73) door Aafjes geïnspireerd. Toen
Hans met pensioen ging en ook zijn vrouw Therese tijd

kon vrijmaken, besloten ze in 2015 de fietsen te pakken
en op weg te gaan naar Rome. Tevoren hadden ze altijd
met auto en tent/caravan gekampeerd, maar nu hadden
ze vanuit Lisse ongeveer 2500 km voor de fietswielen. We
wisten wel zo’n beetje wat ons te wachten stond; we
zouden de Alpen en de Apennijnen over moeten zonder
ondersteuning, dus we gingen eerst wat oefenen in het
Limburgse heuvelland. We hadden tevoren niks gepland,
we zouden wel zien hoever we iedere dag zouden komen.
De doelstelling was wel om dagelijks zo rond de 75 kilo-
meter te fietsen. Als we ergens aankwamen, dan belden
we naar een volgende bestemming om een plaatsje in een
hotelletje of een B&B te reserveren.
 
Half mei vertrokken ze. Ze volgden de Reitsma-route, die
een tijdlang de Rijn volgt tot Mannheim, daarna trokken
ze door Zuid-Duitsland tot aan de Bodensee. Je denkt dat
fietsen langs een rivier gemakkelijk is; dat is ook zo, maar
bij aankomst blijkt je hotel dat je geboekt hebt ergens in
de hoogte te liggen en moet je nog 2 of 3 kilometer
omhoog. Dat is zwaar na een dag fietsen. We hebben
allerlei onderkomens gehad, van deftig tot armoedig,
maar het belangrijkste is dat je kunt douchen en slapen
en dat je iets te eten heb,. en dat je je fiets veilig en indien
mogelijk droog kunt stallen.
 

      Een fietsreis naar RomeEen gesprek met Hans Hoejenbos
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      Een fietsreis naar RomeEen gesprek met Hans Hoejenbos

Na de Bodensee moesten we de Alpen over. Na Nensing,
onze eerste stop in Oostenrijk, moesten we over de Arl-
bergpas naar Landeck en gingen we vervolgens door het
Inntal naar Pfunds. Bij Pfunds begon de beklimming van
de Reschenpas. We reden in ons eigen tempo omhoog de
Reschenpas (Resiapas) op. Na een paar bochten stopte
ik even om op Therese te wachten en even wat te eten.
Na Nauders, dat we kenden van de wintersport bereikten
we de top. Het was bar weer: regen en 3 graden Celsius.
Daarna begonnen we aan een lange afdaling richting
Merano en Bolsano, en daarna via het prachtige dal van
de Adige naar Venetië. Bij Assisi staken we de Apennijnen
over in het schitterende Umbrië. De beklimmingen daar
waren beduidend korter maar steiler dan die in de Alpen.
Na 5 weken en 33 verschillende bedden bereikten we
Rome. Daar zijn we 5 dagen gebleven. De nachttrein
bracht ons via München naar huis. En de eerste vraag
was: wat gaan we volgend jaar doen?

 
Het is niet zo dat het sportieve leven van Hans begon op
het moment dat hij met pensioen ging. Hij is begonnen
in de paardensport als pikeur, zeven dagen in de week.
Al snel kwam hij in de grafische industrie terecht. Maar
naast zijn werk heeft hij gezaalvoetbald, gevolleyd, ge-
tennist en was hij jaren actief bij De Spartaan. Ook zijn
vrouw heeft altijd aan sport gedaan. Nog is zij actief in
de sportschool en het zwembad. Alles doen ze zoveel als
mogelijk op de fiets.

 
Op tafel liggen diverse fotoboeken van hun fietstochten.
In 2016 fietsten ze naar Praag ( 1500 km). Heerlijk zo’n
leven zonder verplichtingen door de prachtige natuur. Het
was best pittig door Duitsland. Telkens moesten we die
bergkammen weer over om naar het dal van het volgen-
de riviertje te gaan en om tenslotte in Praag aan te komen,
een mooie stad, maar je zag ook veel armoe. De terug-
tocht via Berlijn was een heel gedoe, want aanvankelijk
mochten de fietsen niet in de trein omdat de geboekte
coupé niet aan de trein gekoppeld was. Zie dat maar eens
uit te leggen aan een Tsjech die geen Duits, Engels of
Frans spreekt of begrijpt. Trouwens voor mij was Tsje-
chisch ook abracadabra.
 

In 2017 werd het Santiago de Compostela, de grote wens
van Therese. Van anderen hadden we veel over deze
pelgrimstocht gehoord. Gaan we fietsen of lopen? Dank-
zij een uitstekende fietsreisgids volgden we de route door
het westelijke Frankrijk .Het werd weer een avontuur.
Vooral in Frankrijk was het soms moeilijk om ergens een
slaapplaats te vinden en te eten. In Frankrijk zijn auto-
mobilisten lang niet zo vriendelijk voor fietsers als de
Spanjaarden. Na 2500 km bereikten we het einddoel; de
laatste dag door een dichte mist. Veel contacten met
andere fietsende pelgrims hebben we niet gehad omdat
je allemaal dezelfde kant op gaat en bestemming hebt.
Tijdens overnachtingen komt dat wel weer voor. Op een
avond in een klein plaatsje in Spanje zaten wij in een klein
hotelletje met vier nationaliteiten aan een grote tafel te
genieten van een heerlijk diner. Dan is het erg leuk om
de onderlinge verhalen over de reis uit te wisselen. On-
danks dat wij wel open stonden voor soms gezamenlijk
met andere fietsers op te trekken en dat ook diverse keren
gedaan hebben is het toch beter om samen je eigen
programma te volgen want dan hoef je ook met niemand
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      Een fietsreis naar RomeEen gesprek met Hans Hoejenbos

rekening te houden. We hebben onderweg wel veel be-
wondering gekregen voor de wandelende pelgrims die
ondanks de soms schroeiende hitte die soms wel oploopt
tot 46 graden Celsius, toch iedere dag rond de 25 tot 30
km. heuvel/berg op en af moeten afleggen. Voor een groot
gedeelte zijn dat verrassend genoeg trouwens Aziaten.
Zelf heb ik de tocht meerdere malen gelopen. Lopers
keken altijd een beetje neer op fietsers; fietsen leek hen
te gemakkelijk. Bovendien overnachten fietsers vaak in
hotels, terwijl lopers kiezen voor de eenvoud en de ont-
bering. Dat werd enigszins bevestigd door het verhaal van
Hans.

 
In 2019 werd het Wenen (1000 km). We zijn in Donaue-
schingen ( Zwarte Woud) gestart. We hebben voorname-
lijk de route langs de Donau gevolgd. Maar door de wa-
teroverlast veroorzaakt door overstromingen (grote delen
van Passau en Linz stonden onder water) moesten we nog
wel eens van de route afwijken. In 2020 waren we door
corona genoodzaakt in eigen land te blijven. Toen hebben
we langs allerlei kunstwerken de Elfstenentocht voor
fietsers (350 km) gereden.
 
Wat 2022 gaat brengen is nog niet zeker. We zijn ons aan
het voorbereiden op een tocht van 16 etappes naar
Berlijn in het voorjaar. Het boekje hebben we al in huis
en we gaan kijken in hoeverre dat te combineren valt met
een tocht langs de Elbe.

 
In het voorjaar wordt er gefietst, maar in de rest van het
jaar mag Hans graag boulen. Hij is nu 8 jaar lid van Lbf.
Gerard Koomen heeft hem over kunnen halen lid te
worden en ook Niek Derks heeft dankzij hen de weg ge-
vonden naar onze club. Jaarlijks gaan ze met hun partners
een dag picknicken in de duinen ,lekker met z’n zessen
boulen en onder het genot van de nodige lekkere hapjes
en wijn; dat doen ze al heel wat jaartjes. Ik zou eigenlijk
ook in de avonduren willen spelen, maar het komt er niet
van. Nu speel ik voornamelijk op de maandag- en de
dinsdagmiddag. Kritiek op de club heb ik niet. Ik heb al-
leen maar respect voor al die leden die zo veel voor de
club doen.
Zoals uit het bovenstaande wel duidelijk is hebben we
alles op eigen kracht op de fiets volbracht, waar we best
trots op zijn en dankbaar dat we dat nog steeds kunnen,
ondanks dat het niet altijd even makkelijk ging, en wij
hopen het fietsen nog de nodige jaren vol te houden.
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Een gesprek met Mischa Ozanna, de eigenaar van
TrattoriaPanini in de Kanaalstraat
 
Het is leuk om een oud-leerling te ontmoeten, die in je
herinnering staat als een rustige, bescheiden jongen,
maar die nu een zelfverzekerde ondernemer blijkt te zijn:
Mischa Ozanna (34). Diverse leden kennen zijn vader Meir
nog, die jaren lang lid was van Lbf. Aan hem hebben we
te danken dat Panini zowel in het clubblad als op de baan/
hal adverteert. Mischa woont in Amsterdam samen met
zijn vrouw, die huisarts is, en zijn zoontje Luca (1,5, jaar).
 
In zijn jongensjaren maakte Mischa graag muziek,
speelde thuis de dj en werkte hij in een discotheek. Na
het Fioretticollege heeft Mischa succesvol de studie Media
en Entertainment afgerond. Eigenlijk zag hij geen brood
in die branche en het bloed kruipt waar het niet gaan kan:
begonnen met het idee zijn ouders te helpen in de zaak
waar hij zich dusdanig op zijn plek voelde dat hij nooit
meer is weggegaan. Aan de eettafel thuis was de zaak
natuurlijk vaak het onderwerp van gesprek. Momenteel
is Mischa samen met zijn moeder mede-eigenaar van
Panini, zijn broer heeft een broodjeszaak in Rotterdam en
zijn vader maakt het deeg.
 
Lange tijd was ons pand Bakkerij de Lange, daarna
groente- en fruitzaak Van Kesteren en sinds 1995 huist
Panini er. We hebben heel wat Italiaanse restaurants in
Lisse, ieder met een eigen sfeer. De charme van Panini is
het feit dat we er een gezellige, rumoerige Italiaanse
huiskamersfeer hebben gecreëerd waar iedereen, jong en
oud zich welkom voelt.

De lekkerste pizza van Lisse
 
Onder het genot van een kopje koffie en met op de
achtergrond een kunstwerk waarop Sophia Loren mij
toelacht, kletsen we gezellig over zijn zaak.
We hebben zo’n 40 medewerkers, grotendeels parttimers
, maar allemaal in vaste dienst. Zoals alle horeca-onder-
nemers hebben wij ook veel hinder van corona. Maar ook
de klanten en het personeel hebben het er moeilijk mee;
de lontjes worden wat korter. Gelukkig kan de bezorging
van vooral pizza’s gewoon doorgaan, want we merken
heel goed dat de mensen vaker dan voorheen pizza’s thuis
laten bezorgen. Deze klantloyaliteit, samen met de
overheidssteun, zorgt ervoor dat we al ons personeel nog
hebben kunnen behouden. We hopen uiteraard allemaal
dat we snel weer open mogen en de zaak weer bruist van
gezelligheid! 
 
Italië blijft een van de favoriete vakantielanden van Mi-
scha. Zij hebben mooie wijnen en het lekkerste eten. 
Denkend aan zijn heerlijke pizza’s begin ik al te water-
tanden.
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Het enige all-round toernooi van de vereniging: 
 

 

Het tridotet-toernooi staat gepland op  
vrijdagavond 22 april. 

 

 

 

In teamverband speel je die avond 3 wedstrijden: 
 één triplette-, één doublette- en één tête-à-têtewedstrijd. 

 

Er kunnen maximaal 8 teams meedoen, dus :  
Vol = Vol 

 

Een team bestaat uit 6 spelers, waarvan hoogstens 4 spelers, die meedoen in de Za-
dacompetitie en/of spelen in de A poule van de interne doublettencompetitie. 

 

De inschrijving (teamnaam + spelers) is alleen mogelijk vanaf vrijdag 15 april 0.00 uur per 
mail adistelbrink@hotmail.com  De inschrijving sluit als er 8 teams zijn ingeschreven of op za-
terdag 16 april om 24.00 uur. 

Als de samenstelling van het team niet correct is, vervalt de inschrijving. 

Inschrijfgeld € 15,--  per team.  

 

STEL JE TEAM SAMEN EN DOE MEE!!!! 
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Ontmoetingstoernooi januari

Het was heerlijk om weer eens in een toernooi setting de
degens met elkaar te kunnen kruisen. De 32 deelnemers,
mooi aantal voor deze coronaperiode, beleefden er
zichtbaar plezier aan. Het dateerde al weer van begin
oktober vorig jaar dat we een dergelijk ontspannen
toernooitje hadden gespeeld en menigeen was in de
tussentijd niet nabij het clubhuis verschenen.
 
Met Nita en Rob achter de knoppen en Carla en Loek
achter de koffie was de leiding van de avond in vertrouw-
de handen. Hoewel, bij het uitleggen van de blokjes bleek
het aantal gele en blauwe voor één baan niet geheel te
kloppen. “Ook al zo een tijd niet meer gedaan, de auto-
matische piloot is dan van slag”. De koffie was prima,
koekje erbij en even een praatje maken, we hadden elkaar
soms lang niet gezien.
 
Stipt half acht gaf Nita het startsein, ook dit ging niet van
een leien dakje, ook hier enig zand op de ketting. Maar
allengs gingen de deelnemers verwachtingsvol naar de
speelhal. De kachel deed het prima en al snel vlogen de
eerste butjes, gevolgd door twaalf ijzeren ballen over de
baan. De spelers hadden voldoende ruimte, om de baan
werd gespeeld, de andere werden vrij gehouden. Geheel
coronaregels. Bij sommigen was zichtbaar dat ze een
tijdje niet hadden gespeeld, het was zoeken geblazen naar
de lengte die de boules moesten afleggen en de daarbij
behorende armworp. Dat was niet erg in balans. Ook het
schieten ging gepaard met vele missers. Anderen, die de
laatste tijd wel hadden gespeeld, bleken toch wat vaar-
diger in het bijplaatsen of wegknallen. Uiteraard aan beide
zijden de uitzonderingen daar gelaten…..
 
Tussen de eerste en tweede ronde ging alles nog prima
aan de bar, de koffie werd vakkundig en met een stralen-
de glimlach geschonken. Tussen de tweede en derde
ronde kwam er andere drank aan te pas en met de me-
dedeling dat de bar om tien over half tien zou sluiten (tien
uur dicht volgens Rutte c.s.) vroeg men zich af hoe het
dan na de derde ronde zou zijn. Tja, geen bar meer open
dus wat vroeger naar huis. Beetje minder gezellig, maar
manmoedig sloeg eenieder zich er doorheen.
Belangrijkste was dat we weer eens een gezellig avondje
konden spelen. Er staan er nog vele op het programma,
de TC heeft er veel werk aan, maar dat hebben ze er graag
voor over…

Rang Naam Winst Saldo
   1 Adele Zumbrink     3    23
   2 Gerard Arrachart 1     3    22
   3 Ron Heus     3    19
   4 Jan van Marwijk     3    15
   5 Freek Duineveld     3     7
   6 Gerda Warmerdam     2    18
   7 Co de Graaf     2    13
   8 Dick Kortekaas     2    10
   9 Yvonne Heus     2     9
  10 Peter Balkenende     2     7
  11 Cees Vesseur     2     4
 Annuska Planje     2     4
  13 Doreen de Wilde     2     1
  14 Han Boezaard     2    -1
  15 Ine Koopmans     2    -3
  16 Willem Ligtenberg     1     3
  17 Ina Arrachart     1     1
 Nel Arrachart     1     1
  19 Peter van Dijk     1    -2
  20 Alie Bisschops     1    -3
 Wim Hartman     1    -3
  22 Gerard Koomen     1    -4
  23 Annet van Gerven     1    -6
  24 Jan van de Meeberg     1    -8
  25 Frans Arrachart     1   -10
  26 Gerard Arrachart 2     1   -12
  John de Bruin     1   -12
  28 Cecilia Kaandorp     1   -14
  29 Didier Hallard     0    -8
  30 Jan Weijers     0   -23
  31 Wim Hoogendoorn     0   -25
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Eeuwige Roem toernooi
Vrijdag de 11e was het zover. Een nieuw toernooi geor-
ganiseerd door André.
Er was al een paar keer een verzoek tot hem gekomen
om nog eens een leuk toernooi te organiseren.
 
Echt enthousiast was hij niet direct. Moeten er weer
prijzen geregeld worden, inschrijfgeld en bar bezetting.
Toch is hij op het mooie idee gekomen om dan maar
zonder prijzen en inschrijfgeld een toernooi te organiseren
met als mooie prijs de “Eeuwige Roem”. Achter de bar
stond natuurlijk  mevrouw Distelbrink. Ga er natuurlijk
vanuit dat dit vrijwillig was.
 
Minimaal 20 deelnemers waren er nodig. Ook dit was geen
probleem. 28 fanatiekelingen hadden zich aangemeld.
Fanatiek waren ze zeker. Er werd weer heel  wat af ge-
meten. André liep tussen de bedrijven als een fanatieke 
toernooidirecteur door het boulodrome. Als de partij niet
snel genoeg ging werd je behoorlijk achter je vodden
gezeten.
 
De laatste partijen konden dan ook niet allemaal worden
afgemaakt. Het was namelijk al na 17.00 uur. De winnaar
moest natuurlijk ook nog bekend gemaakt worden. De
topper van het eerste toernooi is Peter van Dijk geworden.
Hij mocht als eerste zijn naam bijschrijven op de Eeuwige
Roem plaquette.
 
Er werd nog even wat nagepraat onder het genot van een
drankje en iedereen was het er over eens dat het een hele
geslaagde middag was. Daarvoor dank aan de familie
Distelbrink en hopelijk doen er aan het volgende Eeuwige
Roem toernooi nog meer leden mee.

Dan volgen 10 spelers met 1 en 4 zonder gewonnen partij

Rang Naam Winst Saldo
    1 Peter van Dijk    3    20
    2 Peter Koome    3    19
    3 Huug Tielemans    3    13
    4 Nel Arrachart    3    12
    5 Jan van der Haas    2    14
    6 Peter Bisschops    2     6
    7 Annuska Planje    2     4
 Jan van de Meeberg    2     4
 John de Bruin    2     4
   10 Hans Boezaard    2     3
   11 Jan Guldemond    2     1
   12 Riekie van Leeuwen    2     0
   13 Frans Arrachart    2    -1
 Elly Bennis    2    -1
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Ik ben Freek Duineveld. Ik las vorig jaar dat er een mo-
gelijkheid was om een clinic bij te wonen. Dus ben ik eens
gaan kijken en bij binnenkomst werd ik begroet door een
overbuurjongen vanuit mijn jeugd, Frans Snaar, wat al
direct een vertrouwd gevoel gaf.
Ik ben 75 jaar en woon al 49 jaar achter de Engelenkerk
in Lisse (De Engel). Mijn vrouw, Lida, is vorig jaar janu-
ari overleden. Samen hebben we vier kinderen (drie zoons
en een dochter) grootgebracht en nu zes kleinkinderen.
 
Ik ben geboren aan de Heereweg tegenover restaurant
De Engel en opgegroeid in de Engel. Ik heb een technische
opleiding gedaan op de LTS en de MTS. Na de MTS als
werkvoorbereider aan de slag gegaan bij een gereed-
schappenfabriek.

In mijn vrije tijd was ik destijd bezig met o.a. stencilen en
heb van mijn hobby uiteindelijk mijn werk gemaakt.
Samen met Lida ben ik op 26 jarige leeftijd een drukkerij
gestart. In de loop van de jaren is de drukkerij in lisse
uitgebreid met een drukkerij in Leiden en later ook een
verkooppunt van drukwerk in Leiden in de Haarlemmer-
straat.
 
Door de ontwikkelingen in het grafische vakgebied en met
de komst van internet, hebben we toen besloten om de
ondernemingen in Leiden en Lisse te clusteren. Het bedrijf
was de eerste 30 jaar achter de Engelenkerk, naast ons
woonhuis, gevestigd.
Na een brand is het bedrijf overgegaan naar een nieuw
pand in Sassenheim Dit is later voortgezet door drie zoons
en nu onder de naam Duineveld Print & Sign. In ruim 50
jaar hebben we veel ontwikkelingen meegemaakt ten
opzicht van de tijd dat ik met Lida begon. Na de overna-
me van de zoons, zijn wij minder gaan werken. Met de
camper hebben wij veel reizen gemaakt door Europa.
Daarnaast hadden we meer tijd voor onze hobby's zoals
golfen, bridgen en tuinieren.
 
Na het overlijden van Lida had ik meer vrije tijd en wilde
ik graag iets nieuws ondernemen. Vorig jaar september
heb ik een clinic bijgewoond. Al gauw voelde ik mij thuis.
Op vakantie heb ik wel eens jeu de boules gespeeld.
De vereniging is een fijne omgeving en de sfeer is goed.
Ook op organisatie is heel professioneel. Ondanks alle
beperkingen door corona wordt er toch nog veel georga-
niseerd en gelukkig heb ik afgelopen periode nog regel-
matig kunnen spelen.
 
Als nieuweling is het toch wennen om bij een nieuwe
vereniging te beginnen. Je weet niet alle spelregels en de
meeste mensen ken je niet. Veel leden spelen in vaste
teams. Het was heel fijn dat ik meteen door een aantal
leden direct ben uitgenodigd om met hun mee te spelen
en wat aanwijzingen heb gekregen. Ik speel vaak op de
woensdag- en de vrijdagavond. Natuurlijk was het jam-
mer dat we niet konden spelen tijdens de lockdown.
Laten we hopen dat het nu achter de rug is. Ik kijk er naar
uit nog lange tijd actief te zijn bij de vereniging en wens
allen een goede  gezondheid en jeu de boules plezier toe.
Als er behoefte is dan ben ik beschikbaar voor ondersteu-
ning bij activiteiten.......
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JOKERTOERNOOI 

    Woensdag  

30 maart 2022 

Vier partijen 

Van 10.30 tot ± 16.30 uur 

Kosten  € 3, - 

Inschrijven tot uiterlijk vrijdag 25 maart 

op de inschrijflijst of eventueel per mail  

adistelbrink@hotmail.com 
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Eindelijk was het zover, weer eens een toernooi bij Les
boules fleuries en wel het Krokustoernooi voor tripletten.
Vanwege de coronaregels konden er zich maar zestien
teams inschrijven, op die manier kon er met een lege baan
ertussen gespeeld worden. Er moesten vijf voorgelote
partijen gespeeld worden en je kon dus meteen zien wie
de tegenstanders werden voor de dag.
Het waren niet de minste teams die op de lijst stonden,
het kon een spannend toernooi worden al is het altijd
letten op de teams die de zo geheten ‘underdog’ zijn, juist
zij kunnen het een ieder knap moeilijk maken. Dat hebben
zaterdag veel teams ondervonden waaronder ons eigen
team.
De eerste drie partijen werden al snel afgesloten met
winst, totaal twee tegenpunten gekregen en slechts
veertien mènes hoeven spelen. Dit speelde zich af tussen
10.30 en 15.30 uur, in totaal dus vijf uur. In deze uren
hebben we slechts vijf kwartier gespeeld, dus het was
veel stil staan, uiteraard zelf veroorzaakt. Maar er waren
in de hal ook wedstrijden die ruim anderhalf uur duurden
waardoor men op elkaar moest wachten.
Gelukkig was alles in de kantine weer goed verzorgd en
iedereen zat te genieten van de tosti’s, broodjes bal en
worst, of uiteraard van het zelf meegenomen voedsel. Dit
gecombineerd met de nodige drankjes was het goed
doorkomen.
Eindelijk mochten we de vierde partij gaan spelen tegen
Gerrit Segers, John de Bruin en Hans Boezaard. Terwijl
we de eerste drie wedstrijden goed hadden gespeeld

Krokus toernooi

kwamen we er nu niet goed in, zelfs viermaal onderling
wisselen was nodig om uiteindelijk de winst te pakken.
Maar niet zonder slag of stoot want de tegenstanders
waren goed aan het spelen, Hans plaatste erg goed,
Gerrit schoot veel weg en John frommelde er wel weer
een boule tussen. Gekscherend werd al gezegd dat we
niet in vijf mènes klaar zouden zijn en dat klopte ook
zeker, het werd toch een lange en lastige partij. Maar
gelukkig kregen we later in de partij meer ruimte en
konden we nipt met 13-10 winnen.
De laatste wedstrijd moesten we tegen Junior de Jong,
Elout Visser en Gerard Schoone. Gelukkig pakten we ons
eerdere niveau weer op en konden we de winst pakken
met 13-7. We hebben wel ervaren dat het gooien van de
eerste boule in een mène erg bepalend is. Als dat niet lukt
loop je achter de feiten aan. Maar als je Dennis Bakker
als tireur in je team hebt en Tino Rodriguez als middenman
dan kun je elkaar goed opvangen.
Rond half zeven was de laatste partij klaar en kon de
prijsuitreiking plaats vinden. De wedstrijdleiding bestaan-
de uit Ron Heus en Rob de Kruijf was er snel uit, er waren
twee teams met vijf gewonnen partijen, het team van Ron
Bakker en ons eigen team. Door de eerste drie partijen
was ons saldo +46 en gingen we er vandoor met de winst
(en onder andere twee gourmetstellen). Veel teams
konden een prijs uitzoeken en iedereen kreeg een bakje
hyacinten en daarna tevreden naar huis omdat het weer
goed was een toernooi te mogen en kunnen spelen. Dit
smaakt weer naar meer!

Rang Naam Naam Naam Winst Saldo
    1 Tino Rodriguez Dennis Bakker Peter Balkenende    5    46
    2 Ronnie Bakker Nel Rood Nico Jr    5    30
    3 Cor Kooij Zaki Abdelkader Rajen Koebeer    4    34
    4 Sander Beukers Monique Bakker Fred Lagerward    4    25
    5 Andrea de Kuiper Paul de Kuiper Yvonne Westerman    4    13
    6 Gerrit Segers Hans Boezaard John de Bruin    2      4
    7 Aad van Nieuwkoop Henk Drommel Carla Duivenvoorden    2     -6
    8 Gerard Schoone Junior de Jong Elout Visser    2     -9
    9 Leroy Dijkman Yvonne Heus Robert Loesberg    2     -9
   10 Ina Arrachart Gerard Arrachart Ine Koopmans    2    -11
   11 Didier Hallard Bart Varkevisser Dirk Varkevisser    2    -16
   12 Max Tophoven Tiny Tophoven Charles van Maris    2    -19
   13 Aart den Boon Joao Nunes Guerreiro Joke van den Berg    1    -12
   14 Peter Dijkman Lex Bezemer Peter Bisschops    1    -16
   15 Lub Hoekstra Lineke Hoekstra Elly Schuurman    1    -21
   16 Jaap Ramp Willy Rmp Annie de Groot    1    -33
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Ontmoetingstoernooi februari
Eindelijk zijn we weer vrij gelaten. Zo voelt het wel een
beetje. Veel mensen zeggen “we mogen weer” en zo is
het ook. We hebben er allen toch zo naar uitgekeken om
weer oude gewoonten op te pakken, zo ook met het
boulen. Leuk is het te ervaren dat door deze pandemie
weinig mensen zijn afgehaakt, dat zegt alles over onze
vereniging. De mensen komen voor ontspanning, een leuk
gesprek en gewoon elkaar ontmoeten. Dat blijkt vanavond
wel, naast de 48 ingeschrevenen kwamen nog eens 4
mensen meedoen. Helaas zijn 3 personen zonder afmel-
ding niet opgekomen. En dit laatste vinden we achter de
wedstrijdtafel minder leuk i.v.m. voor voorbereidingen.
Daarnaast is het handig om iets vroeger aanwezig te zijn,
zodat we op tijd kunnen beginnen. We vinden het niet
leuk om te zeggen, maar we moeten kennelijk wat
strenger zijn, dus ben je 5 minuten voor aanvang niet
aanwezig, dan kun je niet meer meedoen!!
 
Bij binnenkomst van de boulers was het alsof het een
reünie was, iedereen zocht iedereen op en in een mum
van tijd was het een kakofonie van jewelste. De stemming
zat er al voor het spelen goed in, telkens weer een feest
om mee te mogen maken. En even dacht ik aan de
mensen in Oekraïne die het tegenovergestelde ondervin-
den, verdriet, pijn en angst achtervolgt ze.
Een beetje vreemd was het wel dat het weer zo druk was
in de hal, je zag het ook aan de spelers die eerst door de
pandemieregels meer ruimte hadden gekregen en nu weer
dichter op elkaar stonden. Tijdens de pauze werd eenieder
door de altijd gezellige Carla en Loek voorzien een bakkie
leut. By the way: heb jij al eens nagedacht om achter de
bar te helpen? De prijzentafel was weer mooi verzorgd
door Elly en Cok, alles glom ons van verre tegemoet.
 
De tweede ronde startte om kwart voor negen en ik moest
de spelers van de stoelen afpraten om te gaan spelen, zo
gezellig is het. Maar trouw als iedereen is maakte iedereen
de gang naar de hal om te gaan spelen. Ik stond te kijken
bij een partij waar twee wedstrijdspelers de degens
kruisten met twee recreanten. Ik dacht nog “had even
gewisseld”, maar goed er werd al gespeeld en wat bleek?
Het viel de wedstrijdspelers het verduveld moeilijk hadden
en met het nodige geluk de overwinning behaalden. Zo
blijkt maar weer dat winnen niet zo vanzelfsprekend is.
Terwijl de helft nog aan het spelen was werd om half tien
de gong geluid, onverbiddelijk: tijd is tijd. Op naar de
borrel en de hartige hap (lang geleden). Dan nog even
ronde drie en dan de spanning wie zich als overwinnaar
mag laten kronen. We gaan het zien. Rob verzorgt de
uitslagen op de computer en leert dat en passant ook aan
mij, zodat ik het later ook kan doen. Nou, dat gaat wat
worden…..

Uiteraard werden aan het einde de prijzen verdeeld, voor
ieder een. Het was weer top op deze mooie speelavond.
Bedankt voor jullie gezellige inzet.

Rang Naam Winst Saldo
    1 Yvonne Heus    3    26
    2 Hein Stam    3    23
    3 Chantal Bunkers    3    21
    4 Niek Derriks    3    14
    5 Peter Balkenende    3    13
    6 Gerard Arrachart 1    3    12
    7 Cok de Jeu    2    14
 Kor Middel    2    14
    9 Leo Tijssen    2    12
   Freek Duineveld    2    12
   Dick Kortekaas    2    12
   12 Nel Arrachart    2    11
 Ingrid Roubos    2    11
   14 Willem Ligtenberg    2    10
 Jan van Marwijk    2    10
   16 Wim Hoogendoorn    2     8
   17 Bart Varkevisser    2     7
 Gerard Koomen    2     7
   19 Didier Hallard    2     5
   20 Dirk Varkevisser    2     4
   21 Alie Bisschops    2     3
   22 Wim Roeloffs    2     1
   23 Huug Tielemans    2     0
 Annuska Planje    2     0
   25 Hans Roubos    2    -1
 Marjan Nederlof    2    -1
   27 Nico Warmerdam    2    -4
   28 Peter van Dijk    2    -6
Hierna volgen 16 spelers met één en 8 zonder winstpartij
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Wat is het fijn dat we (voorlopig) teruggekeerd zijn in de
oude wereld. De wereld van gezellig samen een boule
werpen zonder paniek over het aantal centimeters ruim-
te tussen ons in. De wereld van een horeca waar we onder
het genot van een drankje tegenwoordig ook een topkwa-
liteit (en dus ook bijpassende prijs….) bitterbal kunnen
nuttigen.
Maar, dat is ook de wereld waarin de (interne) competities
en de (interne) toernooien weer georganiseerd kunnen
worden. En gelukkig zijn de interne competities onder
gezonde belangstelling ook weer op gang gekomen.
 NPC afgerond
 
Dat geldt dan (al dan niet helaas) niet voor de NPC. Die
competitie is landelijk definitief geëindigd, met de tussen-
stand als eindstand. Dat is ongelukkig voor ons, want alle
drie teams stonden op degradatieplekken. Anderzijds, er
was veel te zeggen voor de motivatie van de bond, zeker
binnen de op dat moment van kracht zijnde regels en
beperkingen. Daarom hebben we besloten het te accep-
teren met opgeheven hoofd, en volgend jaar voor onze
kansen te gaan.
 Zelf NPC spelen?
Iedereen kan in principe deelnemen aan de NPC. Je hebt
een team nodig van minimaal 6 mensen, en er zijn 14
speeldagen. Altijd overdag op zaterdag, en altijd in de
periode oktober tot en met april.  Als je een groter team
hebt hoef je niet alle dagen te spelen. Nieuwe teams
spelen altijd in hun eigen regio, dus voor de reistijden
hoef je het ook niet te laten. De TC vormt de teams. Als
club kunnen wij in theorie 8 eigen teams faciliteren. Als
jij nu nog geen NPC speelt, maar je hebt wel interesse,
meld je dan gerust aan bij de TC via wedstrijdzaken@les-
boulesfleuries.nl . Meer weten over de NPC? Kijk dan eens
op de site https://nlpetanque.nl/wedstrijdsportnpc/.
 Willen jullie meedenken?
Als TC voorzitter wil ik namens de TC ook een vraag
voorleggen aan de leden. Het valt ons op dat er de afge-
lopen jaren onder jullie een dalende belangstelling is voor
competities en toernooien die door de NJBB, het district,
en de clubs onderling worden georganiseerd.

Ongeveer 10 jaar geleden waren onze spelers in behoor-
lijke aantallen vertegenwoordigd en vaak ook succesvol
op dit soort evenementen. Tegenwoordig is de deelname
minimaal. Nu hebben we uiteraard ook een ander leden-
bestand dan 10 jaar geleden, en is er wellicht ook sprake
van een andere tijd waarin de mens in algemene zin al
vrij veel te doen heeft, en dus keuzes maakt. Dan is het
zoals het is.
Als TC voorzitter ben ik echter vooral benieuwd of de
geringe belangstelling te maken heeft met onbekendheid.
Of onduidelijkheid. Dat zijn dingen waar wij als TC na-
tuurlijk op kunnen inspelen. Wij zullen hier zelf als TC
zeker over nadenken. Echter beschouw dit artikel zeker
als oproep aan jou als lid om hierin mee te denken.
Mijn persoonlijke ervaring: als je er de tijd voor kunt
vrijmaken is het echt heel leuk om externe toernooien en
competities te spelen. Het is leerzaam, je spel wordt er
beter van, je leert mensen kennen, en het is simpelweg
een extra kans om je lievelingssport te beoefenen.
 Zullen we het leuk houden?
 

Cadeautjes?  Prijzen? Ja,
iedereen vindt een ca-
deau of prijs toch leuk?
Zeker na bijvoorbeeld
een ontmoetingstoernooi.
Helaas hebben we nog
steeds geen opvolger
voor Elly gevonden! Wie
helpt de club aan mooie

prijzentafels? Je hoeft het niet alleen te doen hè? Samen
is ook leuk. Kom op mensen, meld je aan, en houd deze
prachtige traditie in ere!
 
Als er echt niemand op-
staat…..komt er ook wel
een oplossing. Maar, dan
wordt het een stuk min-
der veelzijdig, en een
stuk minder leuk ben ik
bang. Dat zou toch enorm jammer zijn.
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Naam Adres Postcode Woonplaats
Ruud Doezie Wilhelminalaan 74 2181 CE Hillegom
Eric-Jan Fleur Stationsweg 149 2182 BK Hillegom

Nieuwe leden

Naam Adres Postcode Woonplaats
Greet van Grieken Melkweg 1 2163 AA Lisse
Ariaan van der Vlugt Boeierhof 30 2162 LG Lisse
André van Vugt Kanaalstraat 221 2161 JJ Lisse
Debby Cowan Frederik Hendriklaan 9 2181 TD Hillegom
Loek Weijers Ooievaarstraat 235 2162 XM Lisse
Walther Bruns Tjerk Hiddestraat 39 2041 JG Zandvoort
Corrie Schols Eikenlaan 318 2161 EK Lisse
Liesbeth Roeleveld Muscaristraat 8 2201 GJ Noordwijk
Toon Meeuwissen Ooievaarstraat 41 2162 XA Lisse
Henk Hartman Julianaplantsoen 27 2121 GN Bennebroek
Joop Pijpers Rembrandtplein 38 2162 EB Lisse
Ria Borghols Willem Alexanderplein 30 2161 SP Lisse

Opgezegd

Iedere tweede vrijdagmiddag van de maand  is er het eeuwige roemtoernooi. Het volgende toernooi vindt plaats op
11 maart 2022.
Het toernooi kent:
3 wedstrijden - Geen inschrijfgeld - Geen prijzen, alleen voor de winnaar: de eeuwige roem.
Aanvang 13.30 uur.
Inschrijven van tot uiterlijk 10 maart. uitsluitend per mail naar adistoernooi@outlook.com.
Vermeld duidelijk wie je inschrijft. Minimum aantal deelnemers 20.
Volgende toernooi (onder voorbehoud):  8 april

Paul Turk Vivaldipark 552 2216 EA Voorhout
Annie de Vlieger Roversbroekdijk 94 2161 LL Lisse
Siem de Vlieger Roversbroekdijk 94 2161 LL Lisse

30



31




