Les boules fleuries
Petanque vereniging Lisse

Juni - Juli 2022

Bed & Breakfast
4 romantische luxe kamers, allen met eigen badkamer.
In het centrum van Lisse, zowel zakelijk als privé.
Vraag naar de mogelijkheden en/of

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

speciale arrangementen.
Uitgebreid ontbijt serveren wij op uw kamer.

Fruits de mer weken
Donderdag 30 juni t/m 31 juli
Vis, schaal- en schelpdieren
Plateau fruits de mer met o.a. kreeft, oesters, mosselen,
schaaldieren, scheermessen, gamba’s etc.

Wij zijn op zoek naar:
zelfstandig werkend kok M/V
vanaf 1 september of eerder.
3-5 daagse werkweek
Goede secondaire arbeidsvoorwaarden
Goed salaris, 1 keer een jaarcontract

Medewerker bediening M/V
vanaf 1 september of eerder.
3-5 daagse werkweek

Goede secondaire arbeidsvoorwaarden
Goed salaris, 1 keer een jaarcontract

Leerling gastheer BBL of BOL m/v
Leerling kok BBL of BOL m/v

Restaurant De Vier Seizoenen

Heereweg 224 | 2161 BR Lisse | 0252-418023
restaurant@rdvs.nl | www.rdvs.nl
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Verenigingsgegevens
februari - maart 2022
Les boules fleuries

Inhoudsopgave

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
Website:

: info@lesboulesfleuries.nl
: www.lesboulesfleuries.nl

Bestuur
Voorzitter
Huug Tielemans

0252 412 876
humatiel@gmail.com

Secretaris
Marian Nederlof

06 3060 6416
m.nederlof@snelnet.net

Penningmeester - vice voorzitter
Jan van Vliet
Accommodatiebeheer
Koos van Dijk
Technische Commissie
Taco Ringma
Beheer kantine
Wim Wassenaar
Website Lbf
Frans Snaar
Clubblad
Advertenties
George Lengers
Redactie
Frans Snaar

06 5124 9993
j.vliet@planet.nl
0252 411 193
kvd46@hotmail.com
0252 426 596
tacoringma@gmail.com

0252 411 624
wimritawassenaar@gmail.com
0252 377 973
franssnaar@outlook.com
06 3863 4621
georgelengers@gmail.com
06 1297 2244
franssnaar@outlook.com

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
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Van de voorzitter....
Beste Lbf’ers,
Ik voel me een beetje schuldig. Op 1 mei reed ik samen met mijn vrouw met auto en caravan het land uit en op
zondag 19 juni stond de boel weer voor de deur in de Veldhorstraat. Kan dat eigenlijk wel, een voorzitter die zo veel
weken de club de rug toekeert?
Gelukkig werd mijn taak overgenomen door Taco en in de afgelopen week door het duo Marian en Koos en ik heb
begrepen dat ze dat uitstekend hebben gedaan. Tijdens mijn afwezigheid heeft er zelfs een bestuursvergadering
plaatsgevonden en uit de notulen bleek dat mijn aanwezigheid niet per se noodzakelijk is. Onze nieuwe secretaris
Arie is door een ongelukkige val tijdelijk uitgeschakeld.
Maar ik ben blij weer te gaan boulen en besturen. Ik verheug me het meest op 2 juli, het medewerkerstoernooi. Op
dit moment (16 juni) hebben zich zo’n 100 leden aangemeld voor dit gezellige gebeuren. Wat te doen zonder al die
vrijwilligers? Afgelopen tijd is er veel georganiseerd en dankzij die vrijwilligers liep alles op rolletjes. Het spannendst
vond ik het evenement op zondag 12 juni, toen vele kinderen en volwassenen bij ons te gast waren tijdens de Familiefietstocht, die was georganiseerd door de Harddraverijvereniging vanwege haar 150-jarig bestaan. Met behulp
van heel veel vrijwilligers werd dit evenement een succes. Lbf stond weer even in de schijnwerpers en vele Lissenaren hebben kennis gemaakt met ons boulodrome en onze gastvrijheid. Heel veel dank daarvoor.
Natuurlijk vond ik het jammer er niet bij te kunnen zijn, maar in plaats daarvan heb ik van heel veel andere dingen
genoten: van besneeuwde berghellingen, van prachtige Italiaanse kerken, van rustige campings. Wat hebben wij in
Nederland toch uitstekende wegen. De Belgen en Italianen moeten het doen met wegen vol kuilen en bobbels en een
slechte bewegwijzering. De verwoestingen n.a.v. aardbevingen in Italië zijn nog honderd procent zichtbaar. Ouderen
onder ons kennen nog wel de boeken en de films over Don Camillo (Fernandel) en burgemeester Peppone. We
hebben hun dorp in de Povlakte bezocht waar ze allebei middels een standbeeld staan vereeuwigd op het dorpsplein
en in een armetierig museum.
We gaan genieten van een mooie zomer, van ons spelletje en van de gezelligheid op ons park.
Eén ding weet ik zeker: niemand is onmisbaar.
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Eeuwige roem toernooi mei
Vrijdag 13 mei was het weer zo ver! Het Eeuwige Roem
toernooi stond weer op het programma met prachtig weer,
een zonnetje en heel veel wind. Er waren twintig deelnemers die alle ruimte hadden en we konden ook de hele
buitenbaan gebruiken, ruimte in overvloed. Dat is in de
zomer ook zo lekker om buiten te spelen.
Er werd weer driftig met de ballen in de rondte gegooid
en ondergetekende heeft dat prima aangevoeld, want met
drie verloren partijen kon ik weer huiswaarts gaan. Maar
dat weegt niet op tegen een middagje ontspannen spelen
met in iedere partij een andere medestander en andere
tegenspelers.
Tussen de partijen door konden we gezellig kletsen met
een drankje en Marianne heeft weer voor een geweldige
plank met lekkernijen gezorgd zodat aan het einde iedereen weer voldaan naar huis kon gaan.
Bij de prijsuitreiking bleek dat er twee spelers bovenaan
geëindigd zijn (Bert van der Poel en Leo Tijssen) en er
dus twee handtekeningen op de lijst kwamen te staan.
Het moet nogmaals gezegd worden dat het organiseren
van het Eeuwige Roem Toernooi door Andre een schot in
de roos is geweest.
Dus we hopen dat het gewoon nog een hele tijd door mag
gaan met genoeg enthousiaste boulers, die dit toernooi
ook omarmen.

Rang
1
3
4
6

Naam

Winst

Saldo

Leo Tijssen

3

19

Freek Duineveld

2

14

Bert van der Poel
To Dijks

Gerard Arrachart 1

3

2

19

13

14

2

13

Dick Weijers

2

2

10

Gerda Warmerdam

1

-1

12

George Lengers

1

-8

Frans Arrachart

1

-8

7
8
9

11

16
19
20

Nel Arrachart

3

Peter Koome

Jannie Sesink

Jan van de Meeberg
Eric-Jan Dofferhoff
Hanny Reinders

Jan van der Haas

Ine Fein

2

1

1

1

1

1

1

Rina Weijers

1

Rob Sesink

1

Anda van der Haas

1

7

0

-5

-8

-8

-9

-9

-9

-11

-25
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Euwige Roem toernooi juni
Tweede vrijdag van de maand, tijd voor een nieuw
“Eeuwige Roem” toernooi. Tegen half twee was het terras
bezet door 25 enthousiaste boulers, die zich niet lieten
afschrikken door het lekkere weer. We werden goed bedeeld wat dat betreft. Nauwelijks een wolkje te zien, dus
zonnebaden vandaag.
Met Marianne achter de bar en André achter de knoppen
was de regie in vertrouwde en deskundige handen. Stipt
half twee opende André het toernooi met de mededeling
dat er 25 deelnemers waren, maar hij verwachtte er nog
een. Die had toegezegd te komen, doch “de brug stond
open”. 26 deelnemers dus, dat betekende een “zesje”.
Altijd nog een stuk beter dan een “vijfje”.
De plankjes werden niet klaargelegd, André reikte ze
gewoon uit. Maat en opponenten opzoeken, ring en scorebord pakken, baan uitzoeken, het mag wat voordat de
eerste boules door de arena vlogen. Het spel was op de
wagen en eenieder was zeer serieus bezig met indruk te
maken op de anderen. Dat lukte ook wel, hoewel hier en
daar de overmacht iets te groot bleek. Maar gelukkig geen
extreme uitslagen, dat past ook niet echt bij dit toernooi.
Uiteraard waren er wat snellere en langzamere partijen,
doch André hoefde niet in te grijpen als de tijdslimiet
dreigde te worden overschreden. Het terras, met de uitstaande parasols, bleek een verademing, want het zonnetje prikte stevig. Petten op en insmeren….
Ronde twee: opnieuw deelde André de plankjes uit, eerst
aan degenen die in het “zesje” hadden gespeeld, daarna
aan de anderen. Velen waagden zich op een andere ondergrond, het ging wellicht niet zo heel goed in ronde één.
Dat verging de spelers ook zo in ronde drie.
Tja, en dan komt de ontknoping, wie mag z’n naam op
het “Eeuwige Roem”-bord bijschrijven. Er waren veel
dames kanshebber, twee van hen hadden drie partijen
gewonnen. Riekie en Ina hadden onderling al gezien dat
Riekie een beter saldo had. Toen ik dus van het speelveld
kwam, werd mij gevraagd of ik had gewonnen, ja dus, en
met hoeveel, 13-9. Dat bleek dus voldoende voor de
overwinning. Weer geen dame die op het bord mocht
tekenen……
Nog een lekker hapje en drankje, uiteraard onder toezicht
van alle aanwezigen de handtekening zetten en we konden
opnieuw terugkijken op een prima toernooi.
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1
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9

10
11
13
14
15
16
17
19
20
21
23
24
25
26

Naam

Winst

Saldo

Riekie van Leeuwen

3

19

Rina Weijers

2

20

Frans Snaar

Ina Arrachart

3

3

21

14

To Dijks

2

13

Coby van der Wiel

2

12

Piet van der Voet
Jannie Sesink

Bert van der Poel

2

2

2

12

11
6

Aad Duineveld

2

Rob Sesink

2

-2

Peter Koome

1

-1

Eric-Jan Dofferhoff
John de Bruin

2

2

2

-2

-3

Ine Fein

1

-2

Anda van der Haas

1

-5

George Lengers

Jan van de Meeberg

1

1

-4

-5

Dick Weijers

1

-6

Gerard Arrachart 2

1

-10

Gerda Warmerdam

1

-9

Hans Boezaard

1

-10

Marga van der Poel

0

-15

Freek Duineveld

Jan van der Haas
Jan van Rooden

1

0

0

-14

-19

-21
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Ontmoetingstoernooi april
Een drukke week voor de TC-leden, na een geslaagd
Koningsdag toernooi nu al weer een Ontmoetingstoernooi
op de agenda. Met 46 deelnemers wordt het langzaamaan
weer ouderwets druk. Het was nog wat kil op deze vrijdagavond, vandaar dat de hal werd gebruikt als decor.
Dus een goed bezette hal.

Rang

Vrijwel iedereen had zich van tevoren ingeschreven, toch
waren er zeven die zich zonder voorinschrijving aan de
balie meldden. Aan de ene kant prima, maar aan de andere kant heel lastig voor de organisatie en ook voor de
inkopers van de prijzentafel. Tenslotte wil iedereen wel
met iets naar huis, maar dat wordt moeilijk als men op
39 deelnemers rekent en er 46 aan de meet staan…. Dus
is het bijzonder prettig als je je van tevoren inschrijft!!!

6

Vooraf aan het speelgeweld vroeg Huug even het woord,
ik was binnen gekomen om wat foto’s te schieten, en Huug
wilde nog even kwijt dat ik een lintje had ontvangen op
26 april. Al die drukte hoeft niet zo voor mij, maar het
was wel heel leuk. Dank!
Over de sfeer hoeven we nauwelijks meer iets te schrijven,
zelfs zonder de op Koningsdag gesneuvelde bitterballen
was het weer ouderwets gezellig. En dat moeten we ook
maar zo houden. Rob en Chantal zorgden voor de regie,
Loek en Carla waren ingevlogen voor de inwendige wens
en Cok en Elly hadden weer een uitgebreide prijzentafel
bijeen gesprokkeld.
Nu alleen de boules nog laten rollen, de zegekreten uiten
en het verlies inslikken. Dat lukte de deelnemers uitermate goed. Hier en daar een snelle pot, maar ook “puntje-voor-puntje” mènes. Gelukkig hoefde geen enkele
partij te worden afgebroken, dat is toch altijd een beetje
minder leuk. En na de eerste partij was al een beetje
duidelijk wie zich wel en niet in de kop van het klassement
zouden plaatsen. Met 13-1 op de broek krijgen geeft
weinig perspectief…..
Uiteindelijk werd Peter van Dijk winnaar, dat doet-ie wel
meer de laatste tijd. Vorm, kennis en kunde? Of een
beetje geluk met mede- en tegenstanders? Laten we het
maar op het eerste houden, proficiat Peter.
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3
4
5
7
8
9

10
12
15
16
18
19
20
21
23
24

Naam

Peter van Dijk

Chantal Bunkers

Gerard Arrachart 1
Arie Balkenende

Winst

Saldo

3

26

3

3

3

29

19

17

Alie Bisschops

3

11

Hans Brouwer

2

14

Huug Tielemans

2

11

Elly de Jeu

2

8

Michael Voorn

2

7

Didier Hallard

2

6

Koos van Dijk

2

5

Wim Roeloffs

2

2

Dirk Varkevisser
Margriet van Dijk
Gerard Koomen
Co de Graaf

George Lengers
Ina Arrachart

Dick de Wilde
Jan Weijers

2

2

2

2

2
2

2

2

15

13
8

7

7
5

4

1

Peter Bisschops

2

0

Marian Nederlof

2

-2

2

-4

Jan van Marwijk
Jerry Pattikawa

Wim de Haas

2

2

0

-4

Hierna volgen 14 spelers met 1 en 7 zonder gewonnen
partij

11

12

zo Pinksteren

Mêlee

Mêlee

Zelf partner zoeken

30 do Mêlee

29 wo

28 di
Vrij spelen

Zelf partner zoeken

30 za
31 zo Mêlee

29 vr

28 do Mêlee

27 wo

26 di

26 zo Mêlee

27 ma

25 ma

24 zo Mêlee

24 vr

Ontmoetingstoernooi

23 za

25 za

22 vr

21 do Mêlee

Zelf partner zoeken

23 do Mêlee

Zelf partner zoeken

20 wo

22 wo

21 di

Zevensprong

19 di

20 ma

19 zo Mêlee

17 zo Mêlee
18 ma

Vrij spelen

16 za

15 vr

18 za

17 vr

16 do Mêlee

15 wo

Zelf partner zoeken

14 do Mêlee

13 wo

Mêlee

Zelf partner zoeken

13 ma

14 di

12 di

11 ma

10:30 uur

Fam fietstocht HDV

Tripletten

za

10 zo Mêlee

9

vr

12 zo Fam fietstocht HDV

Vrij spelen

Zelf partner zoeken

do Mêlee

wo

di

11 za Zomaer toernooi

Eeuwige roem toernooi

8

7

6

10:00 uur boulen

ochtend

zo Mêlee

za

vr

4 ma

3

2

1

5

Doubletten A+B+C

Bram Borsje Bokaal

Individueel

avond

geen boulen

middag

Juni

Juli

Clinic

Mêlee

Zevensprong

Clinic

Ontmoetingstoernooi

2e Midzomer toernooi

Vrij spelen

1e Midzomer toernooi

Clinic
Mêlee

Vrij spelen

Quatorze Juillet toernooi

Vrij spelen

Individueel

Medewerkersavond

Bram Borsje Bokaal

avond

Clinic

Mêlee

Eeuwige roem toernooi

Mêlee

Medewerkersavond

middag

Speelkalender juni + juli 2022

10 vr

do Mêlee

Zelf partner zoeken

9

di

wo

8

7

6 ma Pinksteren

5

za

vr

3

4

do Mêlee

2

ochtend

wo

1
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Ontmoetingstoernooi mei
Na een geweldig Kommee toernooi en dito Pinkster
weekend was het afwachten hoe de opkomst vanavond
zou worden. We startten met 33 inschrijvingen en het liep
op via de email en nog eens 10 aanmeldingen op de avond
zelf naar 49 personen, een mooie opkomst. Er waren nu
ook een aantal nieuwkomers bij, ben benieuwd hoe zij
deze avond hebben ervaren (maar dat zit wel snor, denk
ik).
De bar werd weer verzorgd door Carla en Loek, met assistentie van kleindochter Benthe. Die had de kneepjes
van het vak al snel door. Goed gedaan Benthe en bedankt
voor je hulp. De leiding was in handen van Rob en mijzelf,
de prijzentafel was weer keurig verzorgd door Elly en Cok.
Het weer was helaas niet echt fantastisch te noemen,
menigeen stond bij de eerste partij al te bibberen, niet
van de spanning maar van de kou. Toch maar even
polsen wie er binnen willen spelen met de tweede partij.
Dat viel wel mee, dus nog maar een partij buiten.
De stemming zat er als gewoonlijk goed in, men was goed
gemutst, alhoewel de muts beter op het hoofd gezet kon
worden vanwege de kou. Tegen de zon in met dichtgeknepen ogen of in de “indianenstand” (hand boven de
ogen). Ik heb nog even staan kijken bij de nieuwelingen
en die speelden hartstikke leuk. Maar belangrijker nog:
ze genoten er zichtbaar van.
De partijen waren alle binnen de tijd klaar. Tijdens de
tweede pauze werden we voorzien van een drankje en
hapje. Altijd weer lekker zo’n snack tussendoor. Een goed
gesprek of gewoon wat lol, alles kan op deze avonden.
Gezelligheid is troef.
De laatste ronde begon om kwart voor tien, hoewel een
paar mensen het niet meer zo leuk vonden om buiten te
spelen, zijn we toch naar buiten gegaan. Ik raad je aan
om voor de kou iets warms mee te nemen en is het echt
geen goed weer, geloof me, dan gaan we naar binnen.
Tijdens de prijsuitreiking werden Elly en Cok nog in het
zonnetje gezet voor de vele prijzentafels. Het zit erop, in
Leonie van Engelen is een prima opvolger gevonden.
Succes Leonie!
Ik denk dat ik genoeg heb verteld en wil afsluiten met
jullie allen te bedanken voor de gezellige avond. Het was
weer top en we zien je graag weer terug op de volgende
ontmoetingsavonden.
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Rang
1
2
3
4
6
7
9

Naam

Bart Varkevisser
Jan Vuijk

Gerard Arrachart 1

3

14

18
19
20
22
23
24

3

14

Peter Koome

3

13

Freek Duineveld

3

10

Leonie van Engelen
Koos van Dijk

Willem Ligtenberg

16

25

15

12
14

3

28

3

Annuska Planje

Peter Balkenende

13

Saldo

3

Hans Roubos

10
11

Winst

3

2

2

10

15

14

Ron Heus

2

12

Bernadette Daniels

2

9

Gerard Arrachart 2

Piet van der Voet
Yvonne Heus

2

2

2

2

10
8

8

7

Jerry Pattikawa

2

7

Hans Boezaard

2

5

Leo Tijssen

2

4

Arie Balkenende

2

1

Gerda Warmerdam
Dick Kortekaas
Hein Stam

Michael Voorn

George Lengers

2

2

2

2

2

6

4

3

-2

-2

Hierna volgen 16 spelers met 1 en 8 zonder gewonnen
partij

15

16
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Nog vrij onbekend is het echtpaar Elly en Ed Bennis. Zij spelen alleen op de zondag- en donderdagochtend. Vanaf
het begin van hun lidmaatschap zijn zij ook actieve vrijwilligers geworden. In deze rubriek willen zij zich even
voorstellen zodat alle leden even kunnen kennismaken.

Elly:
Geboren in Den Haag, lagere school en voortgezet onderwijs genoten en mijn eerste echte baantje was bij verzekeringsmaatschappij Nillmij (later Aegon). Assurantiekantoren en bouwbedrijven zijn altijd mijn werkgevers
geweest.
Ik heb Ed ontmoet op jonge leeftijd via zijn zus, die
leidster was in het clubhuis De Burcht in Den Haag. Op
20-jarige leeftijd zijn we gaan samenwonen in Den Haag,
nadat Ed uit de West was teruggekeerd. Na nog twee
verhuizingen in Den Haag kochten we ons eerste koophuis
in Hazerswoude Rijndijk. Daar zijn onze twee dochters
geboren. Op een gegeven moment kregen we de kans om
voor drie jaar naar Amerika (Florida) te gaan. We hebben
daar een mooie tijd meegemaakt. Ik mocht niet betaald
werken, maar wel vrijwilligerswerk doen op school van de
kinderen. En daar heb ik vele uren doorgebracht, o.a. als
Picture Lady. Dan ging ik naar school met posters van
schilders om met de kinderen erover te praten wat ze erin
zagen bijv., om ze op die manier iets van kunst bij te
brengen. Op de school van onze dochters was een speciaal programma E.S.O.L. (Englisch Spoken Other Languages) waar het belangrijkste was om emigratiekinderen,
de Engelse taal te leren. Daarna stroomden ze dan in, in
het "normale" onderwijs.
Na drie jaar zijn we teruggekomen (1996) en hebben in
Lisse een huis gekocht waar we nu nog steeds fijn wonen.
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Ed:
Ik ben geboren in Rotterdam. Daar heb ik de lagere school
en LTS gedaan en met 15 jaar en 9 maanden ging ik bij
de Marine. Daar opgeleid tot “gwtk” (grondwerktuigbouwkundige), dus vliegtuigonderhoudsmonteur. In de loop
der jaren heb ik diverse opleidingen gedaan waardoor ik
steeds een stapje hoger op de ladder kwam om te eindigen als adjudant.
Ik heb tot aan mijn 48e gewerkt bij de Marine Luchtvaartdienst (MLD); door het verkopen van de Orions, de
vliegtuigen waar ik het meest aan gewerkt heb, kon ik
met vervroegd pensioen. Deze kans heb ik genomen en
daarna nog 16 jaar twee dagen per werk gewerkt als
conciërge (klusjesman) bij de Hogeschool Leiden.

Elly: In mijn jeugd deed ik aan handbal, ballet en turnen,
in Lisse ben ik begonnen met hardlopen bij AV De Spartaan, maar door een hardnekkige blessure wandel ik er
nu alleen nog, maar wel met veel plezier. Daarnaast
hebben wij een hond Sam, nu 14 jaar, die in het begin
mijn personal trainer werd genoemd want we liepen
samen toch al snel 13 tot 15 km per dag.
Ed: ik deed aan voetbal, tennis en hardlopen, allemaal
kort gedane sporten. Wel ben ik 9 jaar trainer geweest
van de dames/meisjes van FC Lisse. Na mijn pensionering
bij de Marine hebben we een tuinhuisje in Rotterdam
gekocht; daar ben ik begonnen met beeldhouwen. Nu het
huisje verkocht is, schilder/knutsel ik graag op mijn
werkkamer, beeldhouwen stoft heel erg…..

In september 2021 zijn we beiden lid geworden van LBF.
Wij zijn geen campingmensen, dus dit leuke spelletje was
nieuw voor ons. We komen standaard op de zon- en
donderochtenden. De sfeer bij LBF ervaren wij als gemoedelijk en gezellig.
Elly: vrijwilliger bij het museum De Zwarte Tulp (echt een
bezoekje waard) en AV de Spartaan
Ed: vrijwilliger bij de LBF als lid barcommissie en inkoop
en samen doen we bar- en schoonmaakdiensten.
Leuk dat wij ons op deze manier kunnen voorstellen en
we hopen nog jaren te komen boulen.

We fietsen ook heel graag samen met Sam en de vakanties houden we gezien de leeftijd van Sam ook in Nederland. Buitenland komt wel weer. We stopten met werken
precies in coronatijd dus dat was best wel lastig. Gelukkig
wonen onze (klein-) kinderen ook in Lisse, dus we konden
in de lockdown wel oppassen en van ze genieten.
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Zomaer ('n) toernooi
Het Zomaer (‘n) toernooi was dit jaar niet al te druk bezet,
het blijkt een trend te zijn, andere verenigingen hebben
eveneens “last” van matige bezettingen van de toernooien. Of ze nu binnen de club zijn, dan wel spelers van
buitenaf aan moeten trekken, het maakt niet echt uit.
Desalniettemin was de stemming onder de aanwezig
spelers opperbest. Debet daaraan waren de zon en het
sportpark. De regie was vandaag in handen van Ron en
Nita. Nadat een ieder was ingeschreven en de koffie
achter de kiezen had opende Ron het toernooi en kletterden de boules over de vrij harde banen. Nauwelijks enige
beschutting tegen de zon, maar daar waar het kon
speelde zich een partij af. Anderen maakte het niet uit of
de zon prikte of niet, pet op en gooien die boules! Zoals
te doen gebruikelijke op dit soort toernooi, vijf partijen
voorgeloot, was de ene partij na een half uurtje gespeeld,
terwijl er ook partijen van rond de twee uren bij zaten.
En dan is het lang wachten voor de komende tegenspelers.
Maar de geroutineerde toernooitijgers zijn hiermee bekend en wapenen zich ertegen.
Doorgaans waren de partijen redelijk in evenwicht, er
moet natuurlijk altijd een winnaar zijn. Maar 13-10 klinkt
toch anders dan 13-1, hoewel het slecht een 0 scheelt….
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Marco Eveleens

16
17
18
19
20

Zaki

Winst

Saldo

4

31

5

45

Adil Boudiaf

Hassan Tabiat

4

28

Andre Alders

Dick Duijnhoven

4

22

Max Tophoven

Paul van de Broek

4

Didier Hallard

Dirk Varkevisser

4

Jaap Kivits

Robert Loesberg

3

Teus van der Tonnekreek
John de Bruin

Harry Witteman
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Zo rond 18:00 uur werd het snel rustig op het complex.
Het was weer een prima verlopen toernooi.

Leroy Dijkman

12
14

Voordat Ron aan de prijsuitreiking begon kenden de
concurrerende spelers de eindstand al en met een brede
smile werd het door Ron gebrachte nieuws aanvaard. Een
voor een maakten de teams de gang richting de prijzentafel. Niet iedereen had een prijs, dus sommigen waren
al huiswaarts gegaan. De kanshebbers bleven uiteraard
en maakten het op het terras nog even gezellig met elkaar.

Naam

Tino Rodriguez

Bernadette Daniels

13

Er waren nog aardig wat kanshebbers op de titel, dus was
alle concentratie nodig om de komende partijen tot een
goed einde te brengen. En dat bij steeds warmere temperaturen met een prikkend zonnetje op de kop. Het bleef
spannend tot het einde, maar uiteindelijk bleek de zege
voor het koppel Tino en Zaki.

Naam

10
11

Na drie partijen werd “het kaf toch wel van het koren”
gescheiden. Er kwam enige tekening in de tussenstanden.
Dat betekende uiteraard voor degenen die nog kans
maakten op de titel de concentratie op peil houden, voor
hen die geen kans meer maakten was het zaak toch goed
partij te blijven geven.

Richy Nowak Abdalla

Gerrit Segers
Peter Koome

3

3

2

22
5

17

16
3

-4

Teun van Oijen

Carl Romijn

2

-5

Koos van Dijk

Gerard Arrachart 1

2

-8

Carla Duivenvoorden

2

-6

Fien Rietdijk

Han Beenders

2

-24

Han Meijer

Myrian Meijer

1

-23

Carel Hoeben

Leo Fakkeldeij

1

-25

Gerard Arrachart 2

Ina Arrachart

1

-30

Dani Rodrigues
Rebecca Dekker
Joke van den Berg

Bart Varkevisser
Twan Dekker

Peter Johan Ugen

1
1
1

-12
-23
-29
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23
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Kommee toernooi
Het Kommee toernooi? Wat is dit eigenlijk? Wel, een
clublid neemt een introducé mee (een familielid, vriend,
kennis, buren) en dan is het de bedoeling dat de introducé
kennis maakt met de pétanque sport (ook wel jeu de
boules genoemd). En dat in een ontspannen sfeer met
een hapje en drankje.
En wij als TC kijken altijd weer uit naar hoeveel mensen
zich hiervoor inschrijven, altijd spannend. Met enige afzeggingen en nieuwe inschrijvingen kwamen we vanavond uit op 26 teams, helemaal niet verkeerd. Helaas
kon een team niet meedoen omdat ze zich niet hadden
aangemeld en daardoor het aantal deelnemende teams
op oneven zou uitkomen. Een oneven aantal is niet zo
leuk omdat dan elke ronde één team geen tegenstander
heeft en dus niet kan spelen.
Bij de opening gaf ik aan dat we 26 teams hadden en ik
constateerde at men er wel zin in had. Helaas werkte het
weer geenszins mee (stortbuien overdag en miezer in de
avond), dus werd “uitgeweken” naar de hal. Nita en ik
hadden de regie, Jes zorgde voor de foto’s, Rina en Agnes
als zeer bekwaam team achter de bar en Elly en Cok
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8

12
13
14
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Naam

Naam

Didier Hallard
Carla Weijers

hadden de prijzentafel goed gevuld. Alles was aanwezig
om er een leuke avond van te maken. Alles liep op rolletjes, er werd met veel plezier gebould, tijdens de pauze
werd gezellig nagebabbeld onder het genot van koffie of
thee of een vroege borrel.
Na de tweede ronde werden lekkere hapjes rondgedeeld,
een extra zetje voor de gezelligheid. Het is fijn om zoveel
mensen zoveel plezier te zien hebben. Om eenieder aan
de derde ronde krijgen moest ik wel even m’n best doen
om boven het geluid van de deelnemers uit te komen, het
was alsof het een familiefeest was, heerlijk.
De derde ronde was om half elf voltooid en daarna konden
Nita en ik de balans van de avond opmaken. Ondertussen
was het een kakofonie aan geluiden om ons heen. Uiteindelijk waren er drie teams met drie gewonnen partijen,
waarvan de youngsters Bart en Joran de hoogste podiumplek mochten bestijgen.
Na de prijsuitreiking bleef het nog een tijdje gezellig, men
had niet zo’n haast om huiswaarts te gaan. Dit zegt genoeg
over de avond. En zulk enthousiasme onder deelnemers
maakt het leuk om iets te organiseren. We zijn dus allemaal dik tevreden…..
Winst

Saldo

Pauline de Graaf

3

13

Ed Meeldijk

2

15

Rob de Kruijff

Gilbert Lefeber

2

9

Frans Dames

Brigit Thomas

2

Jan Guldemond

Anneke Guldemond

2

Willy van Leeuwen

Luc Brochen

1

Bart Varkevisser
Willem Ligtenberg
Gerard Arrachart 2
Riekie van Leeuwen

Anda van der Haas
Jan van der Haas
Peter Koome

Joran van Pijkeren

Frank de Wagt

Hans Hoogkamer

Sam van Leeuwen

Danicia van Glomen - Weijgel
Bart Rozendaal

3

3
2
2

16
9

12
6

2

2

2

2

2

2

8

Malu Koome

1

6

Ina Arrachart

Ria Hoogkamer

1

2

Jerry Pattikawa

Wendy de Kooker

1

0

Cok de Jeu

Chris van der Voort

Han Boezaard
Jes Strang

Dick de Wilde

Sam Boezaard

Patrick Augustinus

1

1

2

0

Daniele Fiscaletti

1

-1

Miriam de Vries

1

-7

Alie Bisschops

Louis Bisschops

1

-9

Leonie van Engelen

Marit Augustinus

1

-18

Ingrid Weijers

0

-21

Arie Imthorn

Gerrit Segers

Peter Balkenende
Freek Duineveld
Dick Weijers

Manco Segers

John van der Aart

Aad Duineveld

1

1
1

0

-6

-8

-13

-11
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Harddraverij Vereniging Lisse: familiefietstocht
We schrijven ergens in april wanneer Huug contact heeft
met de Harddraverijvereniging Lisse e.o. (HDV). In het
kader van het 150-jarig bestaan van de HDV is het
weekend van 11 en 12 juni een weekend dat in het teken
staat van allerlei activiteiten.
De vraag aan Lbf is of wij willen meewerken aan een familiefietstocht. De bedoeling is dat er 8 start-/pleisterplaatsen komen (waaronder Lbf), dat de deelnemers zich
vooraf inschrijven en dat men zelf kan bepalen of alle 8
plaatsen worden aangedaan. Op elke plaats is voor de
kinderen iets te doen.
Huug kennende kan hij moeilijk iets weigeren en dus is
Lbf genoteerd als start-/pleisterplaats.
Na enkele nachtjes slapen komt het besef dat Lbf ook nog
iets moet organiseren voor de kinderen, dat er barbezetting moet zijn, dat het sportpark er picobello bij ligt, dat....
En dan ook nog die vakantie die tegelijkertijd plaatsvindt.
Om kort te gaan, Huug benadert mij, of ik iets voor deze
dag kan optuigen. Maar uiteraard kan dat Huug, geen
probleem.

En dan wordt het spannend, 12 juni nadert met rasse
schreden. Het weer werkt mee, een stevig stralende zon,
rond de 20 graden en een verkoelende bries uit het
westen. Ideaal fietsweer. 's Morgens ruim voor achten
zijn Lucia, Koos en ik op het sportpark en zorgen dat de
vaantjes en vlaggen worden opgehangen, zitjes voor de
administratieve handelingen en alle benodigdheden voor
de spelletjes. En uiteraard kofiie, want rond kwart voor
negen verwachten we de vrijwilligers.
Rond negen uur, wanneer de koffie is ingedaald, vraag ik
de aandacht en leg uit welke spelletjes we gaan doen en
wat een ieders rol daarin is. Kennelijk erg duidelijk, er zijn
geen vragen. Er is slechts één "dissonant" vandaag, we
hebben geen enkel idee op het aantal mensen dat de
fietstocht rijdt en ook nog eens Lbf zal aandoen. Het kan
dus zomaar zijn dat we heel weinig te doen hebben, maar
ook dat het erg druk zal worden. We gaan het meemaken.

Dus, Huug met vakantie, de bal ligt bij mij. Enig creatief
denken brengt mij tot een sestal speletjes voor de kinderen en uiteraard ook voor de meefietsende volwassenen,
die toch een uitgelezen mogelijkheid krijgen om op onze
banen hun kunnen te laten zien. Voor de kinderen bedenk
ik dat we kunnen gaan bussen gooien (zoals op de kermis),
dus vraag ik de barmensen om op de zondagen de
soepblikken voor mij te sparen. Dozen vol heb ik gekregen, hartstikke leuk ook de reacties.
Uiteraard moet de dag in goede harmonie verlopen,
veilig ook voor de kinderen die met die zware boules de
spelletjes moeten spelen. Een beroep doen op onze leden
zorgt voor een stortvloed aan spontane reacties. Het is
heerlijk om op deze manier iets te kunnen organiseren,
de hulp is altijd aanwezig. Super.
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Iets na half tien komen de eerste fietsers aangereden en
is het spel op de wagen. Maar even aankijken hoe de
begeleiding bij de spelletjes gaat lopen, het gaat als
vanzelf allemaal prima. Iets anders dan bedacht, maar
daar gaat het niet om. Eerst boules ophalen, dan naar de
eerste hindernis. Tussen de blokken door en de boule
laten stoppen vóór de erachterstaande pilon. Dat wordt
gaandeweg de dag "overal tussendoor en niets raken".

Harddraverij vereniging Lisse: familiefietstocht
Daarna in de cirkel zo dicht mogelijk bij het but gooien.
Die was makkelijk. Vervolgens de boule laten stoppen
tussen twee een meter uit elkaar liggen de linten, ook een
makkie. En dan de uitdaging, de boule door een stuk
plastic afvoerpijp rollen of gooien. Verbazingwekkend
hoeveel kinderen dit goed deden en hoe weinig ouders
hun kroost niet konden nadoen. Bij het vijfde spelletje
gaan we drie pilonnen proberen om te gooien. Dit is
meteen de voorbereiding op het laatste spel, bussen
werpen. Dit spel heeft alle aandacht van de kinderen. Ze
staan soms zelfs mooi in een rijtje achter elkaar, willen
allemaal meerdere keren gooien, het is een lust voor het
oog. En het weer opbouwen van de toren is ook een
spelletje op zich, de kinderen vinden het prachtig.
Bij alle spelletjes passen we de afstand wat aan op de
leeftijd en grootte van de kinderen, zodat ze allemaal kans
hebben het "goed" te doen. De vrijwilligers genieten
zichtbaar van het plezier dat de kinderen hebben, prachtig.
Rond één uur arriveert blaaskapel "De Pretnoten". In
fleurig oranje spelen zij een klein half uur enkele bekende deuntjes en ontvangen alle aandacht van de aanwezigen. En daarna gaan we nog zo'n dikke twee uren door
met waar we mee begonnen waren: mensen vermaken.

Tegen vieren is het zo'n beetje afgelopen en met elkaar
ruimen we alles weer op. De eensgezindheid is groot.
Uiteraard moeten we de middag nog even evalueren en
dat doen we onder de parasols met een drankje erbij. De
algemene beleving van de dag is dat we een prima
prestatie hebben geleverd, maar ook veel plezier hebben
gehad.
Dank aan allen die hebben meegewerkt aan de
voorbereiding en uitvoering van deze dag. Ik ben
trots op ons allen!!
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Nieuwe leden:
Naam

Harrie Allard

Margreeth van Oort

Ellen Luttke Schipholt - Molenaar
Aad Duineveld

Adres

't Lange Rack 11

Van Eijsingspark 1

Rembrandtplein 106

Postcode
2162 XX
2333 VJ

2162 EE

Plaats
Lisse

Leiden

Lisse

Rooversbroekdijk 90

2161 LL

Lisse

Adres

Postcode

Plaats

Naam

Adres

Postcode

Plaats

Hein Stam

Burg. Van Stamplein 322

2132 BH

Hoofddorp

Opgezegd:
Naam

Tessa Meeuwissen

Verhuisd: (nieuw adres)
Aad en Lenie Maas

Floris Schoutenstraat 45 B

Vogelenveld 322

2172 SK

2191 XT

Sassenheim

De Zilk

Na het behalen van de titel Nederlands Kampioen doubletten bij de junioren is Bart Varkevisser ook Nederlands
Kampioen geworden op het onderdeel tête-à-tête.
Het bestuur verraste Bart met een dikke bos bloemen en
de welgemeende felicitaties. En Bart was er zichtbaar blij
mee.....
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