
Les boules fleuries
Petanque vereniging Lisse April - mei 2022



 

 

 

 

 

 

 

 

│Moederdag brunch menu De Vier Seizoenen│ 

Zondag 8 mei aankomst vanaf 11.30 uur 

 

│ Sharing voorgerecht plank │ 

gerookte zalm buikjes │ roast beef │ truffel-kaas │ 

roerei │ salade van tonijn │ marmelade │ 

geserveerd met croissant, brioche en breekbroodje 

 

* * * 

│ Romige soep van asperge │ 

beenham │ asperge │ peterselie 

 

* * * 

│ Hoofdgerecht in kleine portionering │ 

Zeewolf filet │ Provençaalse kruiden korst │ mousseline 
met olijf en kappers │ 

Gegrilde aubergine en courget │ beurre blanc met geroos-
terde paprika 

of 

Lamsbiefstuk │ Hollandse asperge │ gerookte tarwe met 
tuinkruiden │ 

spinazie │ saus van rode wijn mosterd, tijm en honing 

 

* * * 

Gemarineerde aardbei │ basilicum roomijs │ 

hang-op van geitenyoghurt │mousse van witte 
chocolade en anijs 

 

Menuprijs │ 4-gangen € 39 

 

4-gangen dinermenu € 45 

Open vanaf 18:00 uur 

 

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

Lidmaatschap
 

 

Verenigingsgegevensapril - mei 2022

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

Bestuur
Voorzitter                                               0252 412 876
     Huug Tielemans                       humatiel@gmail.com
 
Secretaris                                               0252 415 354
     Arie Imthorn                                  imthorn@xs4all.nl
 
Penningmeester                                       06 3060 6416
     Marian Nederlof                       m.nederlof@snelnet.net
 
Accommodatiebeheer                              0252 411 193
     Koos van Dijk                           kvd46@hotmail.com
 
Technische Commissie                             0252 426 596
Vice voorzitter 
     Taco Ringma                        tacoringma@gmail.com
 
Beheer kantine                                      06 4018 9138
     Frans Arrachart                fam.arrachart@quicknet.nl
 
Website Lbf                                            06 1297 2244
      Frans Snaar                            franssnaar@outlook.com 
 
Clubblad                                                 06 1297 2244
      Frans Snaar                            franssnaar@outlook.com 

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
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Van de voorzitter....

Beste Lbf’ers,
 
Op een dinsdagmiddag stond ik gezellig te boulen met uitzicht op Bert van der Poel, die kwam aanrijden met zijn
auto bij de zijingang. Eerst tilde hij een paar bakken met bloeiende plantjes uit de achterbak, daarna zes zakken
tuinaarde. Even later begreep ik wat hij ging doen: het vullen van de hangbloembakken. De volgende dag zag ons
park er weer feestelijk uit. De meesten van ons vinden het heel gewoon dat die bakken er hangen; ik had gezien dat
deze klus een paar uur in beslag nam. Bedankt Bert.
 
’s Avonds hadden we bestuursvergadering met Marian Nederlof als nieuwe penningmeester en Arie Imthorn als
nieuwe secretaris. We waren het snel met elkaar eens dat Taco Ringma de nieuwe vicevoorzitter moest zijn. Eerst
evalueerden we de Algemene Ledenvergadering van 22 maart. Met tevredenheid keken we terug; zo’n 50 leden
waren het bijna met alles eens en maakten het ons gemakkelijk. Een paar vragen, die tijdens de rondvraag werden
gesteld, wil ik nog even aanstippen: er werd gevraagd om het cash betalen aan de bar af te schaffen en geheel over
te gaan op pinnen (zie onder). De aanschaf van een warmtepomp en een buitenthermometer vindt het Bestuur te
duur of onnodig. Momenteel liggen de nieuwe statuten bij de notaris en die blijven daar nog even liggen, omdat er
werd geopperd om het benoemen van een lid van verdienste mogelijk te maken. Het Bestuur vindt dit een goed idee
en gaat zich over de uitvoering van dit plan buigen.
 
Momenteel ziet het er naar uit dat we vervanging gaan vinden voor Elly en Cok de Jeu, waardoor een gezellige
prijzentafel tot de mogelijkheden behoort. Ed Bennis is bereid gevonden samen met Frans Arrachart een koppel te
vormen voor wat betreft de inkoop, nu Wim Wassenaar is gestopt. Aanvankelijk zou Klaas Tanis deze taak op zich
nemen, maar zijn ziekte vormde een belemmering.
 
Nu er weer volop buiten gespeeld kan worden, zouden jullie de barmedewerkers een plezier doen, de terrasstoelen
na gebruik weer op hun plaats te zetten.
 
Ik wil nog benadrukken dat clinics ter gelegenheid van feestjes en verjaardagen moeten worden aangevraagd via
Jan van Vliet. Het is niet de bedoeling zelf iets te regelen.
 
Op vrijdag 22 april hadden we 60 leerlingen van groep 6 op bezoek; hun koningsspelen bestonden uit een kennis-
maken met onze sport. Onder leiding van een aantal enthousiaste leden hebben de kinderen een leuke ochtend
gehad. Ik hoop dat ook de komende clinics voor belangstellenden een succes gaan worden. In de loop van de maand
zullen alle vrijwilligers, vrienden en sponsors een uitnodiging krijgen voor de medewerkersmiddag/avond op 2 juli.
 
Fijn dat er weer van alles door kan gaan; ook het “Eeuwige Roem” toernooi onder leiding van André Distelbrink is
een schot in de roos.
 
Lbf bestaat dit jaar 30 jaar. Gaan we dat nog vieren? Het Bestuur denkt na; zijn er leden die een goed idee hebben?
 
Ik wens iedereen een sportief zomerseizoen en een fijne vakantie.

Cash betalen of pinnen? 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is bovenstaande vraag gesteld. Het bestuur overweegt het cash betalen af te 
schaffen. Maar daar zitten wel wat haken en ogen aan. Graag zouden we van de leden willen weten hoe ze hier tegenover 
staan. Wij roepen tegenstanders van dit plan op hun mening kenbaar te maken, digitaal, d.m.v. een briefje in de bus op de 
gang of door een van de bestuursleden aan te spreken. 
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Een lintje voor Frans Snaar
 
Dinsdagochtend werd Frans Snaar rond 10.00 uur met een
list door de voorzitter van de Zevensprong naar het ge-
meentehuis gelokt. Daar zag hij zijn vrouw Lucia, zijn beide
kinderen, familie en Lbf’ers zitten; toen wist hij genoeg.
Even later werd hij toegesproken door de burgemeester en
werd hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.
Het Bestuur was het in mei vorig jaar al unaniem eens dat
Frans een lintje verdiende. De procedure werd in gang gezet
en het Bestuur stuurde onderstaande aanbevelingsbrief
naar de gemeente:
 
 
Sinds 2010 is de heer Snaar lid van onze vereniging. Al
vanaf het begin ontpopte hij zich tot een uiterst actief lid.
Allereerst bood hij zich aan de redactie van het clubblad
op zich te nemen. Zes keer per jaar komt het blad uit; hij
is verantwoordelijk voor de inhoud, zorgt voor de lay-out,
maakt de foto’s voor bij de artikelen en coördineert de
bezorging door een aantal vrijwilligers. Daarnaast is hij
onze websitebeheerder en houdt hij de site up-to-date. Dit
jaar heeft hij onze site geheel vernieuwd.
Al direct nam hij het initiatief om een mogelijkheid te
creëren om maandelijks de banen ter beschikking te stellen
van De Zevensprong, een instantie in de Bollenstreek die
activiteiten organiseert voor mensen met een lichamelij-
ke/verstandelijke beperking. Daarvoor heeft hij een aantal
leden van Lbf om zich heen verzameld, dat hen onder zijn
leiding maandelijks begeleidt bij een avondje boulen.
De heer Snaar is een van de leden die cursus geeft aan de
nieuwe leden en die instructie geeft aan belangstellenden
die van plan zijn lid te worden. Voor hand-en-spandiensten
is hij altijd bereid.

Tenslotte, de heer Snaar is ook een positief kritisch lid, die
het Bestuur voorziet van waardevolle ideeën.
Het gehele bestuur is van mening dat bovenstaande ver-
diensten gehonoreerd zouden moeten worden met een
onderscheiding.
Ook de voorzitter van de Zevensprong stuurde een aanbe-
velingsbrief. In september kregen we bericht dat onze
voordracht door het Kabinet van de Koning was goedge-
keurd.
Frans, van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding. Lbf
is er trots op opnieuw een gedecoreerde in onze vereniging
te hebben.
 
N.B. Op vrijdag 22 april coördineerde Frans de Konings-
spelen voor 60 leerlingen van basisschool “De Klarinet”;
daarna leidde hij op zondag 3 clinics voor belangstellenden
en op 12 juni coördineert hij op ons park de activiteiten ter
gelegenheid van het 150 jaar bestaan van de Harddraver-
ijvereniging.
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Op een dinsdagochtend stond ik om 10.30 uur bij George
Lengers voor de deur. Hij zat me al op te wachten: op de
hoek van de overkapping van de voordeur zat een klein
cementen mannetje met zijn benen over elkaar. Dat
moest een product van George zijn, want de stijl kwam
overeen met de stijl van de kunstwerkjes die op de tafels
in de kantine staan.
 
De meeste leden van Lbf zullen George wel kennen. Blond
haar en een vriendelijke uitstraling. Als je hem spreekt,
moet je duidelijk articuleren en hem goed aankijken, want
George heeft een gehoorprobleem. Ik ben al doof vanaf
mijn geboorte. Pas op de bewaarschool toen ik 4 jaar was
had men door dat ik doof was. Als de juf in haar handen
klapte, reageerde ik niet, maar ik ging gewoon door met
mijn knutselwerk. In de 3e klas raakte George achter en
ging hij naar een doveninstituut in de buurt van Eindho-
ven. Hij werd opgenomen in een gezin tot zijn 14e jaar.
De juf adviseerde zijn ouders om hem naar de Kunstaca-
demie te sturen, maar daar was natuurlijk geen sprake
van; dat kostte veel te veel geld.
 

George Lengers blijft knutselen

Mijn hobby’s zijn knutselen, boekbinden en schilderen.
Kijk, daar boven de bank hangt een schilderij van mij,
een zeegezicht; maar eigenlijk is het nog niet af. Ik zou
wel meer willen schilderen, maar ik heb het te druk met
andere dingen. Toen Ria bij Sikkens werkte, volgde ik daar
een schildercursus. Ik werkte toen als drukker/graficus
op de Sancta Maria in Noordwijkerhout; ik drukte bijvoor-
beeld de jaarverslagen, het personeelsblad en het cliën-
tenblad. Aanvankelijk waren dat serieuze blaadjes. Ik
probeerde om ze wat vrolijker te maken, maar de pastoor
was het daar niet mee eens, maar daar had ik lak aan.
Naast dit werk was George ook begeleider op de afdeling
bezigheidstherapie. Hiervoor heeft hij diverse creativi-
teitscursussen gevolgd. Hij heeft zelfs nog even stage
gelopen op College Leeuwenhorst, maar hij zag al snel
dat het onderwijs niets voor hem was. Naast de Sancta
was George ook werkzaam op de Bavo en op Endegeest.
Hij heeft daar zo’n 33 jaar gewerkt tot 2007.
 
Dat geknutsel heb ik eigenlijk van mijn moeder. Die
maakte allerlei poppetjes van schelpen. Met enige trots
liet George een paar kunstwerkjes van zijn moeder zien.
Met mijn broer ging ik met een lege zak naar het strand
en we kwamen terug met een zak vol met kreeftenbekken
en alle mogelijke schelpen, die mijn moeder goed kon
gebruiken. Ik ben ook met schelpen gaan werken, maar
ik maak vogeltjes.
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Lbf heeft ook mogen profiteren van de creativiteit van
George. Op de hoek van de bar staat een kunstwerk dat
George aan Lbf heeft geschonken ter gelegenheid van het
25-jarig bestaan. Het is Fanny, wier blote billen we
moeten kussen wanneer we met 13–0 hebben verloren.
Jammer dat dit ritueel in onbruik is geraakt. Op de tafels
in ons clubhuis staan 16 kunstwerkjes die George op
verzoek van Koos heeft gemaakt. Je moet eens op de
details letten: een jeu-de-boules baantje, een minibank-
je, een bloeiende boom, een kraampje. Ik loop alle
kringloopwinkels in de buurt af. Voor een paar centen heb
ik een zak vol ijzerdraad, kunstbloemen en snuisterijen,
die ik voor mijn werkjes kan gebruiken. Steentjes die
tussen mijn schoenzolen blijven zitten, peuter ik er tus-
senuit; die kan ik dan weer verwerken.
 
Ook in zijn tuin is van alles te zien. Geen zelfgemaakte
tuinkabouters, maar een fonteintje met waterbak en
vooral veel vogeltjes. George is ook trots op zijn ontwer-
pen voor logo’s (Lbf) en vlaggen van De Zilk, de Carna-
valsvereniging en de Oranjevereniging. Ik ben altijd bezig.
Ik heb allerlei oude documenten en foto’s van de familie.
Daar ga ik me nu mee bezighouden. Ik wil een familieal-
bum gaan maken.

 
Ik heb ook altijd met veel plezier aan het clubblad mee-
gewerkt. De oprichter van Lbf, Bram Borstje vroeg me of
ik de tekeningen wilde maken. Ik woonde de redactiever-
gaderingen bij. Ik heb fijn samengewerkt eerst met Leo
van Berkel en later met Frans Snaar. Maar nu is het ge-
noeg, nu is het familiealbum aan de beurt.
 
Door corona en de ziekte en het overlijden van zijn vrouw
Ria zagen we George niet vaak meer op ons boulodrome.
Maar de laatste tijd is hij een paar keer in de week weer
enthousiast aan het spelen.

Van de redactie

Begin 2013 vroeg Leo van Berkel mij of ik de redactie van het clubblad op mij wilde nemen. In die tijd schreef ik al
regelmatig een toernooiverslag, nam foto’s en zorgde zo voor munitie voor Leo. Hij vertelde mij dat hij samen met
George Lengers het clubblad in elkaar legde, Leo voor de teksten en George voor de opmaak. Een uitstekende
combinatie.
 
In april van dat jaar meldde Leo dat hij wilde gaan stoppen, het was mooi geweest. Dus nam ik met enige spanning
de editie van april 2013 voor mijn rekening. Eerst maar eens met George gesproken over hoe we gingen samenwer-
ken. Al rap bleek mij dat George een heel creatieve geest bezit, en dat hebben we ook mogen zien aan de talloze
fotocollages in de 49 clubbladen die we samen hebben gemaakt.
 
Met de komst van de kleurenuitgaven was het helemaal een lust voor het oog om de bedenksels van George te
aanschouwen. Ik stuurde de foto’s naar George en vroeg hem een collage te maken voor pagina X, enkele dagen
later verscheen die pagina in het computerprogramma van de drukkerij.
Tja, en vanaf volgende editie moet ik het stellen zonder George. Het zal wennen zijn……
 
Vanaf deze plaats George, bijzonder veel dank voor de vele uren creatief denken en handelen.
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Ontmoetingstoernooi maart

Soms is het best moeilijk om een stukje over de avond
te schrijven. Alle avonden zijn gezellig, een goede sfeer
met enthousiaste deelnemers. En toch kijk ik steeds weer
naar uit, altijd weer benieuwd hoeveel inschrijvingen er
zijn of op de avond nog beslissen om mee te komen doen.
 
Deze avond waren er 26 inschrijvingen en gelukkig kwam
de teller op 36 deelnemers. Waar heeft het mee te maken
vraag ik mij dan af, dat het zo wisselt wat aantal betreft.
Is men erop uitgekeken? Heeft het met de nasleep van
corona te maken? Moet het spel een andere variant
krijgen? Suggesties zijn natuurlijk altijd welkom, er hangt
niet voor niets een ideeënbus in de hal.
 
Maar goed, vanavond startten we met 36 deelnemers,
mede doordat fotograaf Frans en ikzelf bereid waren om
mee te spelen, zodat we allemaal doubletten hadden, wel
zo leuk. Al moet ik wel zeggen dat het ook wel wat lastig
is wanneer je ook nog de leiding over de avond hebt (of
lange partijen hebt en tussendoor foto’s moet maken).
Gelukkig was Rob er ook dus het kwam prima in orde.
 
Over het boulen zelf kan ik niet zo heel veel vertellen,
behalve dan hoe het mijzelf verging. Nou, dat was dus
driemaal helemaal niets. Ik ha echt m’n avond niet,
herkenbaar? Je wilt wel, maar je speelt eigenlijk tegen
jezelf en of je dan hoog gooit of laag, rollend of schietend,
het blijft allemaal prut. En dan ook nog gezellig moeten
blijven……
 
En dat kan dan juist wel op dit soort avonden, het is
tenslotte een gezelligheidsavond, een avond dat je het
voor en met elkaar leuk maakt. Niet alleen tijdens het
boulen, maar ook met de koffie en tijdens de borrel. Je
schuift eens hier aan en dan weer bij anderen. De avond
was weer goed verzorgd door bartenders Carla en Loek ,
de prijzentafel van Elly en Cok (voor de op een na laatste
keer). En wat waren die bitterballen een extra lekkere
versnapering. En dat voor die prijs!
 
Na de laatste partij het gebruikelijke uitslagen tellen en
in de computer zetten. Dat laatste hield wat op, ik deed
het voor het eerst en vond het best wel spannend. Maar
goed, het is wel een mooi systeem en je ziet ook meteen
wie z’n kaart niet heeft ingeleverd….. Al met al was het
weer een geslaagde avond, op naar de volgende keer.
Schrijf je massaal in, laat ons eens schrikken van de
hoeveelheid…..

Rang Naam Winst Saldo
   1 Micael Voorn    3    26
   2 Leo Tijssen    3    17
   3 Wim Roeloffs    3     5
   4 Ron Heus    2    15
   5 Jaap Kivits    2    13
 Ingrid Roubos    2    13
 Peter Balkenende    2    13
   8 Piet van der Voet    2     12
   9 Cok de Jeu    2     9
 Arie Balkenende    2     9
  11 Jan Weijers    2     6
 Hein Stam    2     6
 Nel van Mil    2     6
  14 Jan van Marwijk    2     5
 Peter van Dijk    2     5
  16 Gerard Koomen    2     1
  17 Koos van Dijk    2    -2
 Frans Snaar    2    -2
  19 Marga van der Poel    2    -3
 Cees Vesseur    2    -3
hierna volgen 10 personen met 1 en 6 zonder winstpartij
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Beste leden van Les boules fleuries,
 
Na 26 jaar penningmeester te zijn geweest van Les
boules fleuries heb ik tijdens de laatste Algemene Leden-
vergadering vanwege mijn leeftijd afscheid moeten
nemen.
Het begon allemaal in 1996. Ik was pas lid van Les boules
fleuries, toen de toenmalige voorzitter, Bram Borsje, naar
me toekwam en vroeg of ik penningmeester wilde worden.
De vereniging telde toen nog weinig leden en ik aanvaard-
de de functie waarna ik per 1 maart 1996 penningmees-
ter werd. Korte tijd later kwam Bram met de boekhouding
van mijn voorganger penningmeester. Die bestond uit een
Droste chocoladedoosje met daarin wat betaalde rekenin-
gen en een paar briefjes waarop inkomsten en uitgaven
stonden.
Ik heb toen al snel Davilex Business voor verenigingen
aangeschaft. Dit is een geautomatiseerd boekhoud pro-
gramma waarbij op elk moment de ledenadministratie,
de Balans en de Verlies- en Winstrekening up-to-date
zichtbaar zijn.
                                                   
 In het begin werd gespeeld op een trainingsveldje van
FC Lisse en ‘s winters werd een leegstaande hal gehuurd
van een bloembollenexporteur waardoor er het hele jaar
gespeeld kon worden. Als bestuur hadden we echter
andere ambities. We wilden een eigen boulodrome met
binnen- en buitenbanen en een kantine. Er werden be-
sprekingen gevoerd met de Gemeente die vanwege het
maatschappelijk karakter van de vereniging positief stond
ten opzichte van de plannen. Daarna was het zoeken naar
een geschikte locatie. We wilden het liefst bij FC Lisse
blijven, maar daar was niet genoeg ruimte, dus moest er
elders gekeken worden.
 
Nadat we diverse locaties bekeken hadden, kwam de
gemeente met een plek aan de Gerard Doustraat die groot
genoeg was voor een boulodrome met buitenbanen. De
plannen werden voorgelegd aan de leden en nadat die
ermee ingestemd hadden, kon er met de voorbereidingen
worden begonnen. Er werd door architectenbureau

Veldhoven, samen met Koos van Dijk, een ontwerp ge-
maakt en een schatting van de kosten. Deze werden
geraamd op € 750.000,-. Dit was een fors bedrag, maar
we dachten toch de financiering rond te kunnen krijgen.
Allereerst konden we rekenen op een fors subsidiebedrag
van de gemeente. We gaven een hypotheek op het ge-
bouw en plaatsten een obligatielening bij de leden.
Daarnaast zouden de leden voor een groot bedrag zelf-
werkzaamheid verrichten waarna de begroting rond was.
 
En toch bleef het spannend. Hoe zou het in de toekomst
gaan? Zouden we aan onze verplichtingen voor rente en
aflossing kunnen blijven voldoen? Zou de contributie
misschien drastisch verhoogd moeten worden?  Gelukkig
is alles goed gegaan en is de hypotheek en obligatielening
volledig afgelost en zijn we momenteel een financieel
gezonde vereniging en ik ben blij dat ik hieraan heb mogen
bijdragen.
 
Gelukkig is mijn opvolging geregeld. We hebben Marian
Nederlof bereid gevonden het penningmeesterschap op
zich te nemen. Ik wens haar veel succes.
 
Groetend, Jan van Vliet
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Joker toernooi

30 maart 2022 en we mochten weer als vanouds het
“Jokertoernooi” spelen. Het was wel weer wennen. Bo-
vendien strekte het Coronavirus toch nog zijn tentakels
over het toernooi uit. Er waren vier mensen, die na
aanmelding toch geschrapt moesten worden, omdat ze
positief getest waren.
Daarom gingen we met 50 deelnemers van start. Voor de
mensen die voor het eerst meededen, was het afwachten
wat hen te wachten stond, de geroutineerden moesten
het geheugen weer even opfrissen. Hoe ging het ook al-
weer precies met die joker.
Terwijl Marianne en Rina, vanaf 9 uur, hard bezig waren
met de voorbereidingen, kwam Leo Tijssen langs met een
traktatie. Die werd uiteraard in dank aanvaard, maar
moest nog wel “even” gesneden worden. Marianne had
er de handen vol aan, maar deed het met genoegen, want
het was toch wel een waardering. Ondertussen was Dick
Weijers de banen aan het trekken, zodat die er bij aanvang
weer prima bij lagen.
 
Om half 11 ging het toernooi van start en er werd direct
“fanatiek” gespeeld. Omdat we goed in de tijd zaten
konden alle partijen gewoon tot 13 uitgespeeld worden.
Daar kwam ook de eerste blijdschap of de eerste teleur-
stelling naar voren. Goede of slechte joker…. Een enkele
deelnemer rekende zich al rijk en zag toernooiwinst voor
zich, een ander zag de toernooiwinst in de verte verdwij-
nen.
Bij aanvang van de tweede ronde trokken sommigen een
somber gezicht: weer dezelfde baan. Gelukkig was dat
hun eigen schuld, want ze hadden zelf het baannummer
getrokken. In de eerste en tweede pauze kon een voor-
spelling gemaakt worden, wie het toernooi zou winnen.
Uiteindelijk werden er 40 voorspellingen uitgebracht.
 
Aan het eind van de vierde ronde moest er nog een
laatste wedstrijd uitgespeeld worden. Omdat ze het rijk
alleen hadden, werd er over de gehele lengte van de hal

gespeeld. Het plezier was groot, van baan 16 naar baan
14, naar baan 12 en baan 8. Toen de laatste boule ge-
schoten was en over de vijandelijke boule huppelde, was
het toernooi geëindigd.
Iedereen kreeg een doosje bonbons en Jerry Patikawa
had de eerste 3 prijzen gesponsord.
Het toernooi werd grandioos gewonnen door Jaap Kivits,
terwijl het echtpaar Ina en Gerard Arrachart tweede en
derde werd.
Er waren 10 mensen die de winnaar juist voorspeld
hadden en ze kregen elk €4,– uitbetaald.
Omdat we op tijd klaar waren, kon iedereen nog even
nagenieten met een drankje en een hapje.
Ik heb het vermoeden dat iedereen het goed naar zijn zin
heeft gehad en dat er deelnemers zijn, die zich nu al voor
volgend jaar zouden willen aanmelden…..
Moe, maar voldaan keerden Rina en Dick en ook wij om
18.00 uur huiswaarts.

Rang Naam Winst Saldo
    1 Jaap Kivits    4    55
    2 Ina Arrachart    4    29
    3 Gerard Arrachart (2)    4    28
    4 Didier Hallard    3    24
    5 Frans Arrachart    3    22
    6 To Dijks    3    21
 Leo Tijssen    3    21
    8 Ingrid Roubos    3    18
    9 Wim de Haas    3    17
   10 Paul Verhaar    3    16
   11 Hans Roubos    3    14
   12 Nel van Mil    3     8
   13 John de Bruin    3     2
   14 Hans van der Geest    3    -9
     
Hierna volgen 23 spelers met 2, 10 spelers met 1 en 3
spelers zonder gwonnen partijen. 
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Basisschol De Klarinet op werkbezoek

Een week of wat terug werd Huug gebeld met de vraag
of Lbf in het kader van de Oranjespelen voor basisscholen
iets kon betekenen voor groep 6 van basisschool De
Klarinet. Huug kwam bij mij met deze vraag en ik meldde
dat we dat prima konden verzorgen. Dus een aantal leden
van de club benaderd of zij konden helpen als begeleiders.
 
En zo geschiedde dat op vrijdagochtend 22 april zo’n 60
in oranje kleding gestoken kinderen en hun leerkrachten
binnen kwamen gemarcheerd. De kinderen zochten een
plekje op het terras en Huug sprak een welkomstwoordje,
waarna ik heel kort uitlegde wat de bedoeling was. En we
speelden uiteraard om het kampioenschap van De
Klarinet!

 
De kinderen maakten zelf groepjes van twee en werden
door de begeleiders meegenomen naar een van de ge-
reedliggende banen. Daar werd eerst een mène gespeld
om aan de ballen te wennen en de beginselen van het tot
zich te nemen. Al ras was het een pandemie van vreug-
dekreten, vlogen de boules over de baan en werd allengs
beter resultaat geworpen. Ze vonden het zonder meer
leuk. Twee partijtjes voor de pauze, met wisselende te-
genstanders, en twee na de pauze. En aan het eind bleken
twee koppels alle vier partijen te hebben gewonnen. Dus
een heuse finale.
 
Twee meisjes tegen twee jongens die in drie mènes uit-
maakten wie zich de kampioenen mochten noemen. Eén
tegen één na twee mènes, spannend, ook voor de toe-
schouwers. De jongemannen bleken uiteindelijk net te
sterk voor de jongedames. Blij en goedgemutst ging
eenieder terug richting school. De begeleiders ruimden
de spullenboel op, praatten nog wat na en gingen even-
eens blij huiswaarts. Een prima ochtend…..

Basisschool De Klarinet
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Goed nieuws! Lang hebben we onder de leden 

oproepen gedaan om vervangers te vinden voor 

Elly en Cock de Jeu die ons vijf jaar lang bij alle 

ontmoetingstoernooien, harddraverijtoernooien 

en eigenlijk te veel om op te noemen hebben 

verblijd met veelzijdige cadeautafels. Op het 

moment dat ik dit artikel schrijf zijn we gelukkig 

in gesprek met één enthousiaste opvolgster, en 

een tweede heeft zich kenbaar gemaakt. We zijn 

daar natuurlijk enorm blij mee. 

 

Vanaf juni zal de nieuwe ploeg het volgens de 

huidige planning op gaan pakken. Omdat nog 

niet alles definitief is noem ik nu nog geen na-

men, maar, dat gaan jullie, hopelijk jarenlang, 

vanzelf vernemen. 

 

NPC seizoen 2022-2023 

Na het toch wat deprimerende nieuws vorige 

keer over 3 degradaties zijn we, zoals beloofd, 

bepaald niet bij de pakken gaan neerzitten.  

 

De TC is in vergevorderd stadium om zeker drie 

en mogelijk zelfs vier teams op te stellen voor 

het komende seizoen NPC.  

 

Anders dan in het vorige seizoen hebben we 

daarbij met name voor het 1e team een missie: 

promotie! We denken ook een selectie te kun-

nen vormen die daar gemotiveerd en kansrijk 

naar toe kan spelen.  

Aan het eind van het komende seizoen (dat ho-

pelijk volledig gespeeld zal worden…..) is de 
missie een succes als we weer een team in de 

3e divisie hebben. We dromen er eigenlijk al van 

dat we daarna ook voor de volgende traptrede 

gaan, maar, voor nu is onze ambitie uiteraard al 

hoog genoeg. 

De andere twee of drie teams krijgen een an-

dere opdracht mee. Uiteraard hopen we dat ie-

dereen kampioen wordt, maar, bij deze teams 

is de insteek toch vooral ook een sportief, leuk, 

en tevredenstellend seizoen. 

 

Herhaling: 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 over-

dag op zaterdag, en altijd in de periode septem-

ber 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 wedstrijdza-

ken@lesboulesfleuries.nl.  

Meer weten over de NPC? Kijk dan eens op de 

site https://nlpetanque.nl/wedstrijdsportnpc/. 

 

Verzoek van de wedstrijdleiding  

De TC leden zitten regelmatig bij toernooien 

achter de wedstrijdtafel. De spelers leveren 

daar op verzoek en zeer enthousiast hun wed-

strijdkaarten in nadat ze gespeeld hebben. Zo 

ver, zo goed….. Sommigen onder u denken de 

wedstrijdleiding enorm te helpen door niet al-

leen de uitslag, maar ook al het “saldo” te ver-
melden. DOE DAT NIET! In de praktijk werkt het 

verwarrend, hoe goed bedoeld het ook is. Dus: 

ALLEEN DE UITSLAG IS VOLDOENDE!  

Oh ja, nog dit: wij zijn hoewel best slim nog net 

geen handschriftexperts. Sommige leden vullen 

hun wedstrijdformulieren in als oude Egypte-

naren (of moderne huisartsen)….. We vragen 

zeker geen schoonschrift, maar, probeer het al-

lemaal een beetje leesbaar te houden…. 
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Het smoelenboek werd regelmatig doorgebladerd om de
persoon te zoeken die was afgebeeld op de foto van de
maanden maart/april. Opvallend was dat 9 leden ons
grootste lid John de Bruin dachten te herkennen! De
persoon op de foto was zeker ook geen kleintje: Hans
Boezaard.
 
Er was één persoon die na veel studie toch de juiste
persoon had ingevuld: Marianne Distelbrink. Zij ziet als
barmedewerkster natuurlijk veel mensen langs komen en
weet daar weer de juiste persoon uit te filteren. Marianne,
gefeliciteerd met je gewonnen koffiekaart!
 
Voor de leden die Hans nog niet zo goed kennen, hij woont
in Katwijk aan Zee en is van beroep vrachtwagenchauf-
feur. Hij zag diverse collega’s die op oudere leeftijd geen
hobby’s hadden. Hans wilde dat anders invullen en werd
in Katwijk lid van de jeu de boules vereniging. In de
winter werd daar ook bij koud weer buiten gespeeld,
waardoor onze club LBF in beeld kwam vanwege de mooie
verwarmde hal en perfecte banen. Hij wil nog even aan-
geven dat hij in Lisse met veel plezier speelt!!
 
De nieuwe foto voor de maanden mei/juni zien
jullie hiernaast en natuurlijk op de bar en in de
garderobe. Doe allemaal weer even mee en depo-
neer je briefje in het kistje!!
 
PS: raadpleeg vóór het invullen even onderstaande lijst
met leden welke al ooit geplaatst zijn.
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Paastoernooi

We schrijven 18 april, geen wolkje aan de hemel en de
zon heeft daardoor vrij spel. Ze was al vroeg op vandaag
en verwarmde al snel het Nederlandse aardoppervlak.
Daardoor konden de matadoren lekker buiten spelen,
hoewel het om half elf nog enigszins fris aanvoelde. Maar
het werd snel warmer.
 
Het toernooi werd gespeeld onder leiding van Nita en Rob,
terwijl Elly en Rina de inwendige mens de nodige brand-
stof gaven. Op de bar stonden paasbrood en paaseitjes
gereed, die vonden gretig aftrek. Elly en Cok hadden de
prijzentafel al uitgestald en dus wisten de deelnemers
waarvoor zij de baan op gingen, allerlei paaseieren in
allerlei soorten en maten.
 
En zo kwam het dat toen ik het sportpark betrad de
eerste partij al was geëindigd, Fanny wachtte, naar nie-
mand kuste haar achterwerk….. Jammer, jammer, tradi-
ties zijn om in ere te houden luitjes. De andere spelers
kwamen zo langzamerhand ook op het terras, een bakkie
halen en napraten over het verloop van de partij. Geluk-
kig was de sfeer gemoedelijk en gezellig. Op enig moment
kwam Nel Barnhoorn nog even langs, die hadden we al
een hele tijd niet meer gezien, leuk!
 
Drie ronden lang werd gestreden om de punten en de eer
(en uiteraard om als eerste naar de prijzentafel te mogen).
En dat werd een verrassende eindstand (hoewel?). Om
de gezelligheid nog enigszins te verhogen kwamen de
advocaatjes met slagroom tevoorschijn, ze waren niet aan
te slepen op deze 2e Paasdag. En als toegift nog een
rondje bitterballen, het kon niet op.
 
Ditmaal bij de prijsuitreiking een eerste prijs voor de beste
dame en beste heer, Ben en Ada ontvingen een grote doos
bonbons in paasverpakking. En opnieuw een geslaagde
dag onder een heerlijk zonnetje.

Rang Naam Winst Saldo
    1 Ben Verhaar     3    23
    2 Ada Weijer     3    21
    3 Nettie Veth     3    18
 Ine Fein     3    18
 George Lengers     3    18
    6 Cok de Jeu     3    14
    7 Anda van der Haas     2    18
    8 Jan van der Haas     2    15
    9 Wim Roeloffs     2    14
   10 Wim Hoogendoorn     2    12
   11 Jan van Marwijk     2    11
   12 Liesbeth Hulsebosch     2     9
   13 Wensy Hoornsman     2     6
 Yvonne Heus     2     6
   15 Dietmar Müller     2     5
   16 Marius van Velzen     2     4
 Annuska Planje     2     4
   18 Ron Heus     2     2
   19 Franny de Bruin     2     0
   20 Huug Tielemans     2    -2
   21 Wim de Haas     1     1
   22 Arie Imthorn     1     0
   23 Dick de Wilde     1    -3
 Dick Weijers     1    -3
   25 Piet van der Voet     1    -7
   26 Wim Weijer     1    -9
 Cees Hulsebosch     1    -9
   28 Jan van de Meeberg     1   -11
   29 Alie Bisschops     0   -16
   30 Taco Ringma     0   -18
   31 Thea de Haas     0   -22
 Hans Boezaard     0   -22
 Eric-Jan Dofferhoff     0   -22
 Coby van der Wiel     0   -22
   35 Willy van Leeuwen     0   -23
   36 Hanny Reinders     0   -27
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Tridotet toernooi
Op 22 april konden we eindelijk weer het tridotet toernooi
spelen. Na twee jaren stilstaan door corona was het een
beetje in de vergetelheid geraakt. Maar nu we weer
konden was de oude gezelligheid weer terug.
 
Er waren jammer genoeg maar vijf teams, maar dit ook
wel gelukkig want het toernooi kon in ieder geval door-
gaan. De opzet van het toernooi is dat iedereen een tri-
plette, een doublette en een tête-à-tête speelt. Dat deze
formule aanslaat was wel af te leiden aan de reacties van
de deelnemers. Deze afwisseling op een avond vraagt wel
een omschakeling, maar is toch wel leuk.
 
In de eerste ronde speelde iedereen een triplette. Alle
teams behaalden één overwinning en één verliespartij.
Dat betekende dus één winstpunt voor ieder team.
In de tweede ronde waren er per team 3 doublettewed-
strijden en dus 3 winstpunten te verdienen.  Er kwamen
nu verschillen tussen de  teams.
In de derde ronde moest iedereen tête-à-tête spelen en
stonden en 6 partijen op het spel. Het ging er nu om
spannen, welk team haalde de meeste winstpartijen
binnen. Het gaat om het aantal winstpartijen en het saldo
heeft geen invloed.
 
Na deze ronde kwam het team “de Positivo’s” als winnaar
uit de bus. De Positivo’s konden de trofee (en een kleine
extra prijs) in ontvangst nemen en ze staan een jaar als
winnaars te boek.
 
Iedere deelnemer had zijn eigen prijs (één koffiebon en
één consumptiebon) toen al bij Marianne ingewisseld. Op
naar volgend jaar ….
 Uitslag:
 
1          De Positivo's     7 punten
2          Vroege vogels   6 punten
2          Bestuurslui       6 punten
4          De Distels        5 punten
5          6 Tinten Grijs   4 punten
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Koningsdag toernooi
27 april, Koningsdag. Het hele land kleurt op deze dag
oranje, een meer dan feestelijke kleur. Ook  bij Lbf waren
de meeste deelnemers aan het Koningsdagtoernooi ge-
tooid met enige vorm van oranje, een lust voor het oog.
Sommigen waren wel heel fraai uitgedost met hun opval-
lende outfits, franstastisch!
 
De Technische Commissie had 30 inschrijvingen ontvan-
gen, niet bijzonder veel, maar wel voldoende om een
passende sfeer aan het Koningsfeest toe te voegen.
Verdeeld over twee poules hadden Ron en Rob de lotingen
verricht. Na een kort openingswoordje van Ron werden
de teams aan elkaar gekoppeld en niet lang daarna rolden
de boules over de harde, droge banen. Het vereiste enige
techniek om de boules de juiste richting mee te geven en
met name de deelnemers die het spel niet zo veel spelen
hadden zichtbaar moeite de boules bij het but af te leve-
ren. De pret was eer niet minder om en de lachende
gezichten spraken boekdelen.
 
Zoals gebruikelijk waren de eerste partijen snel gespeeld,
terwijl aan de andere kant opvallend veel uitslagen op
13-12 eindigden. De eerste consumpties werden bij Ma-
rianne, Marian en Yvonne aan de bar afgehaald en daar-
bij stond voor allen een heerlijke tompouce klaar. Bedekt
met een stralende laag oranje deden ze zeer aan de ogen.
Gauw opeten maar.
 
Op het terras was het toch wel aan de frisse kant, maar
iedereen zat lekker buiten. We hebben vanmiddag wel vijf
minuten de zon echt gezien, dat scheelde wel een jas,
maar verder was het een frisse bedoening. Ron en Rob
voerden nog tweemaal dezelfde act op en zo kwamen alle
teams aan drie partijen toe tegen min of meer gelijkwaar-
dige tegenstanders. Als een partij te lang duurde greep
Ron in, om zo niet alle wachtenden nog langer te laten
zitten. We kwamen vooraleer om te spelen.
 
Na de derde ronde was het terras gevuld met mensen,
drank en etenswaar. Het was heerlijke gezellig en toen
Ron en Rob de uitslag kwamen melden duurde het even
voordat ze de aandacht hadden. In volgorde van de
ranglijst werden de namen opgeroepen en men kon een
prijsje oppikken op de door Cok en Elly rijkelijke voorzie-
ne oranje prijzentafel. Het duurde nog wel even voordat
eenieder huiswaarts ging, goedgemutst en een leuke
middag rijker.

A-poule
Rang   Namen WinstSaldo
   1 Teun en Arie van Oijen    3    18
   2 Peter van der Laan - Lou Beelen    3    18
   3 Ruud de Groot - Peter Koomen    2    15 

 
   4 Jacqueline Vreedenburgh - Carl Romijn    2    14
   5 Didier Hallard - Bart Varkevisser    2     9
   6 Jerry Pattikawa - Taco Ringma    2     2
   7 Koos en Margriet van Dijk    2    -4
   8 Gerard en Ina Arrachart    1     4
   9 Leo Tijssen - Bernadette Daniels    1    -6
  10 Peter van Dijk - Peter Bisschops    1    -7
  11 Lex Bezemer - Peter Dijkman    1   -11
  12 Jan Vreedenburgh - Michael Voorn    1   -14
  13 Wim Roeloffs - Willy van Leeuwen    0   -15
  14 Jan van Marwijk - Jan van de Meeberg    0   -22

B-poule
Rang   Namen WinstSaldo
   1 Marinus en Ingrid Hendriks    3    23
   2 Elly en Cok de Jeu    3    12
   3 Ingrid Roubos - Jantje de Boer    3     9
   4 Robert en Marga Loesberg    2    13
   5 Netty Veth - Arie Imthorn    2    11
   6 Riekie van Leeuwen - Hannie Reinders    2     5
   7 Ria van Kesteren - Joke van der Zijden    2     4
   8 Ted en Saskia Freriks    2     0
   9 Ben en Pascal Verhaar    2    -5
  10 Frans en Lucia Snaar    1     9
  11 Jaap Kivits - Freek Duineveld    1     9
  12 Hans Roubos - Nel van Mil    1     3
  13 Leo en Lia Kleijhorst    1     0
  14 Lenie en Gerard van den Burg    1    -7
  15 Jan en Anda van der Haas    1    -8
  16 Wim en Thea de Haas    0   -22
  17 Mart en Elly Dofferhoff    0   -23
  18 Dick en Tineke Kortekaas    0   -27
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Wat zijn/waren jullie werkzaamheden?
Bart: Ik heb als student enige tijd op de vleesafdeling
van Jumbo gewerkt, maar kon dit niet langer combineren
met studie en boulen.
Dirk: Eigenaar Metselbedrijf Warmond VOF. Als maat-
schappelijk werk ga ik als vrijwilliger mee naar Roemenië.
Daar organiseren wij vakantiekampen voor plattelands-
en Roma-kinderen. Dit is elk jaar weer bijzonder om te
mogen doen.
 
Welke sporten hebben jullie zoal beoefend tot op
heden?
Bart: Ik heb tot m’n achtste gevoetbald als keeper.
Daarna ben ik verder gegaan als muzikant bij: Marching
en Showband DVS (Door Vriendschap Sterk) in Katwijk.

Deze rubriek is ooit opgezet om onze club nader kennis
te laten maken met relatief nieuwe, onbekende leden. Dat
geldt zeker voor jonge, werkende en studerende leden,
die alleen ‘s avonds kunnen spelen. De overdag spelende
pensionado’s kunnen nu even nader kennismaken met
vader Dirk en zoon Bart Varkevisser.
 
Dirk Varkevisser, geboren in 1975 te Katwijk aan Zee,
getrouwd met Renate. Samen hebben we drie kids: zonen
Stan en Bart en dochter Guusje.
Bart Varkevisser, geboren in 2005 te Valkenburg (ZH).
 
Waarom zijn jullie lid geworden bij LBF?
Bart: Na een jaar gestopt te zijn ben ik het boulen erg
gaan missen. Lisse was aardig in de buurt en er kon ook
competitie worden gespeeld. Bovendien waren er veel
mogelijkheden om te spelen.
Dirk: Na twee jaar gespeeld te hebben in Katwijk wilde
ik meer gaan boulen in competitie vorm en met een leuk
team toernooien gaan spelen. In Katwijk kun je niet onder
licentie spelen, daarom zijn wij Didier Hallard gevolgd naar
LBF Lisse.
 
Welke scholen/opleidingen hebben jullie doorlo-
pen? 
Bart: Na basisschool de Burcht in Valkenburg ging ik naar
vooropleiding van het Koninklijk Conservatorium in Den
Haag, waar ik nu 4 HAVO hoop af te ronden. Instrument-
keuze is slagwerk. Daaronder vallen: marimba, snare-
drums en pauken. Mijn plan is om op dit conservatorium
de HBO opleiding te volgen om uiteindelijk als orkestslag-
werker ergens aan de bak te kunnen.
Dirk: Na basisschool: de Oranje school, heb ik de LTS in
Katwijk afgerond. Om mij te specialiseren ben ik op de
Streekschool in Leiden de Metselopleiding gaan volgen.
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Dirk: Als klein ventje ben ik eerst gaan tennissen.
Daarna ben ik gaan keepen in de jeugd van Quick Boys.
Als senior ben ik overgestapt naar Valken ‘68 om daar
drie jaar als keeper in het eerste team te gaan keepen.
Ik ben daar gescout door VV Katwijk en gevraagd als
reserve keeper voor Katwijk 1. Ik heb daar toch nog 24
wedstrijden in het eerste team mogen spelen. Om af te
bouwen ben ik weer teruggekeerd naar Valken ‘68 om
daar nog acht jaar in het eerste team te keepen.
 
Hadden jullie hiernaast nog andere hobby’s?
Bart: Ik heb nu dus boulen en muziek maar af en toe
voetbal ik nog in een vriendenteam.
Dirk: Boulen uiteraard, daarnaast kijk ik veel sporten
zoals wielrennen/snooker en voetbal.
 
Hoe ervaren jullie de sfeer en organisatie van onze
club LBF?
Bart: Goede sfeer, zeker in vergelijking met de club in
Katwijk.
Dirk: Ik vind de sfeer gemoedelijk/gezellig, maar ook met
wedstrijden zeker fanatiek!
Wij danken het bestuur, evenementencommissie en TC
voor alles wat er perfect georganiseerd wordt. Ga vooral
zo door, want volgens ons beiden kun je nooit teveel
boulen!!!!
 
Wij vonden het leuk om langs deze weg ons even
voor te stellen, ook aan de overdag spelende leden.

Bart Varkevisser Nederlands kampioen
 
Op zaterdag en zondag 23/24 april werden in Oisterwijk de Nederlandse Kampioenschappen Doubletten gehouden.
Ons 16-jarig lid Bart Varkevisser is met zijn dubbelpartner uit Tilburg juniorenkampioen van Nederland geworden.
Zij versloegen in de finale hun tegenstanders uit Haarlem (Puk) met 10-13, 13-11, 13-11. Jammer dat het deelne-
mersveld erg klein was, maar niettemin is het een prachtige prestatie.
 
Binnenkort doet Bart mee aan een groot internationaal toernooi in Noord-Frankrijk. Hij is niet van plan om op korte
termijn naar een andere vereniging te gaan, want Bart heeft het bij Lbf prima naar zijn zin.
 
Bart, van harte gefeliciteerd.
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