
Les boules fleuries
Petanque vereniging Lisse Augustus - September 2022



 

 

 

 

 

 

Heb je iets te vieren? 

Verjaardag, trouwdag, bedrijfsuitje of iets te vieren! 

Vraag naar de mogelijkheden! Van 10-100 personen 

Denk aan een lunch, borrel, walking dinner of feestavond. 

in de besloten opkamers, private dining  

of op onze gezellige patio terras met veranda.  

 

Agenda najaar 

Vrijdag 23 september  

Live muziek op ’t Vierkant vanaf 19.00 uur 

Live muziek in De Vier Seizoenen vanaf 22.00 uur 
 

Zondag 25 september  

Jazz-ontbijt in De Vier Seizoenen van 11:00-13:30 uur 

met Jazz & easy listening duo  “Acoustic” € 18.50 p.p. 

Ringsteken op ’t Vierkant vanaf 14:00 uur 
 

26 september  

grote jaarmarkt in Lisse Dorpshart  

terras open om 9.00 uur 
 

Vrijdag 14 oktober  

Try-Out avond 

 

Zaterdag 15 oktober  

nieuwe à la carte menukaart 
 

Ergens op een zondag in oktober  

bockbier-event 
 

Vrijdag 21 oktober  

Wijn-spijsavond met Wereld Wijnen 

 

Zondag 6 november  

Lazy Sunday Afternoon 

 

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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Ron en Carla 

  

Aad en Froukje Imanse 

  

Nel van Mil 
  

Marius en Lenie  
van Velzen  

Ine Fein 

Eric Jan Dofferhoff Frans en Nel Arrachart 
  

Piet van der Voet 
  

Jan van Vliet 
  

Taco en Chantal Ringma 

  

Cees Vesseur 
  

Hans Peter Lindhout Gerard Koomen 

  

Frans Snaar 
  

Lex Bezemer  
Peter Dijkman  

Mien Grimbergen 

  

Kor Middel 
  

Rob van der Zwet 
  

Cor van de Meer 
  

Marianne en André 

  

Jan Vuijk 

  

Jan en Anda 

  

Dirk en Greet  
van Grieken 

Paula van de Loo 

  

Hans en Ingrid 

Roubos 

Hans Boezaard 

  

Jantje de Boer  Wim Roeloffs 

  

Frans Dames 

  

Riekie van Leeuwen 

  

Anneke le Roij 
  

Koos en Margriet  
van Dijk  

Hanny Reinders  

Jan van Rooden 

  

Piet en Annie van Berkel 
  

Leo Tijssen  
  

Dietmar Müller 
  

John de Bruin 

  

Michael Voorn 

  

Dick en Rina Weijers 

  

Nita 

  

Leen en Frans 

van den Dam 
Franny de Bruin 

  

Ton Hogenes 

  

Ron en Yvonne Heus 

  

Willy en Jacques 

  

Tiny en Nol 
  

Rob en Jannie Sesink 

  

Wim Bon  

J. van Rooyen 

  

Hans Hoejenbos 

  

Huug Tielemans 

  

Gerda Warmerdam  

Gerard en Ina Arrachart Gijs den Heijer Ineke en Piet Schutte  Theo en Rita Ideco 

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

Lidmaatschap
 

 

Verenigingsgegevensaugustus - september 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....

Op zaterdag 25 juni is ons lid Sina Warmerdam op 89--
jarige leeftijd overleden. Op de zondagmorgen daarvoor
was Sina nog wezen boulen. Haar schoonzoon had haar
gebracht en de regiotaxi had haar thuis in Voorhout weer
afgezet.
 
Sina was een lieve vrouw, met wie het gezellig boulen
was. Tijdens het 25-jarig jubileum van Lbf was zij een van
degenen die bloemen kreeg overhandigd, omdat zij vanaf
de oprichting in 1992 lid was. Altijd kwam ze op fiets van
Voorhout naar Lisse om te boulen.
 
De laatste jaren ging dat niet meer, maar er was een
mooie mogelijkheid gevonden, waar ze maar twee keer
gebruik van heeft kunnen maken. En plotseling is zij er
niet meer. We zullen haar vooral op de zondagmorgen
missen.

In Memoriam

Beste Lbf-ers,
 
Gelukkig is de allerergste hitte voorlopig voorbij en kunnen we weer lekker buiten spelen. Wat is het fijn dat we zo’n
koele hal hebben. Op heel wat speeldagen konden we de hitte ontvluchten. Ik hoorde dat diverse leden niet naar de
baan kwamen, omdat ze bang waren buiten te moeten spelen. Ik ga van het standpunt uit dat buiten spelen verant-
woord moet zijn en spelen in de hitte is onverantwoord; dus dan gaan we naar binnen.
 
Het is een drukke tijd met veel activiteiten. Op het moment dat je dit leest, liggen verschillende gezellige toernooien
al weer achter ons. We waarderen het dat Baaij, Van Dongen en Mokka de woensdagavonden hebben gesponsord
met iets lekkers. Maar er staat nog heel wat te gebeuren. Er is al weer vergaderd over het Harddraverijtoernooi en
ook de NPC (Nationale Pétanque Competitie) gaat in september van start.
Het is een hele klus er telkens voor te zorgen dat er op al die speeldagen voldoende bar- en keukenpersoneel is. De
NPC-teams zouden niet kunnen spelen, als dat personeel er niet zou zijn. Vandaar een dringende oproep aan de
leden: geef je op als lid van het barpersoneel. We hebben jullie hard nodig!
 
In het aprilnummer heb ik om reacties gevraagd over het voorstel om het cash betalen aan de bar af te schaffen.
De reacties waren zodanig dat voorlopig alles bij het oude blijft: je kunt zowel met de pinpas als cash afrekenen.
Dankzij ons jonge, nieuwe lid Jes Strang gaat Lbf op Facebook. Velen van ons maken allang gebruik van dit com-
municatiemiddel. Binnenkort krijgen jullie een Nieuwsbrief met alle bijzonderheden, maar je kunt er nu al vanuit
gaan dat onze facebookpagina alleen voor leden toegankelijk is.
De medewerkersdag in juli was een groot succes: een bingo met mooie prijzen, o.a. dankzij diverse sponsors,
lekker eten, een leuke sfeer en prachtig weer. Volgend jaar zal deze dag weer in de zomermaanden gaan plaatsvin-
den. Een enkeling is dan op vakantie, maar dat geldt ook in de wintermaanden. Mooi weer en lekker buiten zitten en
spelen maken zo’n dag extra gezellig.
In de fooienpot zat dit jaar 75 euro. Dit bedrag hebben we geschonken aan de Stichting Alzheimer. In ieders om-
geving komt deze nare ziekte voor. De fooienpot staat altijd op de bar, en je ziet: niet voor niks.
Onze penningmeester maakt zich zorgen: de energieprijzen rijzen de pan uit. Dat zal ook voor onze vereniging zijn
consequenties hebben. Het is onvermijdelijk dat onze contributie omhoog zal gaan; een onderwerp voor de be-
stuursvergadering en de Algemene Ledenvergadering.
 
Al eindig ik een beetje in mineur, geniet van een mooi naseizoen.
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    FOTO Nr. 83/ Hieronder reeds geplaatste foto’s    
  1 Jan van der Haas 

  2 Bep van Leeuwen 

  3 Jan Bisschops 

  4 George Lengers 

  5 Peter van der Aart 
  6 Anneke le Roij 
  7 Frans van Nimwegen 

  8 Jan Beukers 

  9 Carl Romijn 

10 Alie Bisschops 

11 Nol van den Wollenberg 

12 Miep van der Woude 

13 Riekie van Leeuwen 

14 Wim Roeloffs 

15 André Distelbrink 

16 Hennie Bon 

17 Gerard Reinders 

18 Els Vermeulen 

19 Jan van de Meeberg 

20 Hanny Reinders 

21 Jan Hogervorst 
22 Hans Peter Lindhout 
23 Dik Oudkerk 

24 Nel van Mil 
25 Toos Hoogervorst 
26 Frans Mieremet 
27 Sjaan Wassenaar 
28 Aad Imanse 

29 Roos van der Ham 

30 Ada Weijer 
31 Frans Snaar 
32 Coby van der Wiel 
33 Gerard Stroeve 

34 Piet van Staveren 

35 Dietmar Müller 
36 Henk Hartman 

37 Marianne Distelbrink 

38 Tiny van den Wollenberg 

39 Joke Wubbe 

40 Piet van der Voet 
41 Toon Meeuwissen 

42 Liesbeth Roeleveld 

43 Wim Weijer 
44 Marjan Vink 

45 Arie Bon  

46 Paulien van Tol 

47 Tiny van den Wollenberg 

48 Jannie Sesink  
49 Nico Warmerdam 

50 Nita Schutter 
51 Eric Jan Dofferhoff 
52 Frans Dames  

53 Rob van der Zwet  

54 Kor Middel 
55 Igrid Roubos  
56 Paul Verhaar  
57 Peter van Dijk 

58 Ben Verhaar  
59 Gerard Arrachart 1 

60 Huug Tielemans 

61 Peter Koome 

62 Elly van den Bosch 

63 Jan Bon 

64 Elly van der Aart 
65 Wim Hoogendoorn 

66 Carla Weijers 

67 Victor Zonneveld 

68 Chantal Ringma  
69 Bert van der Poel 

70 Marga van der Poel 
71 Ria van Kesteren  
72 Wim Bon 

73 Aly van Steijn 

74 Co de Graaf 
75 Frans Arrachart  
76 Arie Imthorn 

77 Nora van der Tonnekreek  
78 Thom Sprengers 

79 Adele Zumbrink 

80 Lenie van den Burg 

81  Jerry Pattikawa 

82  Hans Boezaard 

83 Leny Maas 

84 Wie is het .....? 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

Herken je deze persoon ? 

De dame op de foto van de maanden juli/augustus is
slechts door twee leden herkend. Diverse leden dachten
Gerda Warmerdam of Ine Koopmans te herkennen. De
enigszins boos kijkende dame op de foto was echter Leny
Maas. 
 
Waarschijnlijk was ze hier boos op de fotograaf, want wij
zien Leny hier op de club alleen met een blijde glimlach
op haar gezicht. Wat ze ook al jaren glimlachend doet is
bardiensten draaien en schoonmaakwerk samen met man
Aad.
 
Leny wil nog even vermelden dat ze onlangs verhuisd is
naar Vogelenveld 47 in de Zilk. Ze heeft daar samen met
Aad een leuk appartement betrokken, gebouwd tegen de
rand van de waterleidingduinen, van waaruit ze mooie
wandelingen maken. Ze hopen beiden nog vele jaren hun
vrijwilligerswerk te kunnen doen en uiteraard vele span-
nende potjes te kunnen boulen!
 
Zoals gezegd twee goede inzendingen waaruit het kaartje
van Franny de Bruin werd getrokken door “kantinebaas”
Wim Wassenaar. Franny is dus winnaar van de felbegeer-
de koffiekaart!
 
De foto voor de maanden september/oktober zie je
hiernaast afgebeeld en natuurlijk ook op de bekende
plekken in onze kantine. Allemaal weer even meedoen en
veel succes.
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Eeuwige Roem toernooi juli

Rang Naam Winst Saldo
    1 Bert van der Poel     3    25
    2 Gerda Warmerdam     3    21
    3 Hans Boezaard     3    16
    4 Jan van Rooden     2    20
    5 Kor Middel     2    10
 Peter Koome     2    10
    7 Annuska Planje     2     9
    8 George Lengers     2     8
    9 Jan van der Haas     2     7
   10 Coby van der Wiel     2     5
   11 Gerard Arrachart 1     2     4
   12 Jannie Sesink     2     3
   Ina Arrachart     2     3
   14 To Dijks     2    -8
   15 Anda van der Haas     1     2
   16 Riekie van Leeuwen     1    -2
 Huug Tielemans     1    -2
   18 Piet van der Voet     1    -4
   19 Rina Weijers     1    -5
   20 Peter van Dijk     1    -6
   21 Rob Sesink     1   -10
   22 Chantal Bunkers     1   -11
   23 Freek Duineveld     1   -13
   24 Ine Fein     1   -16
   25 Eric-Jan Dofferhoff     1   -17
   26 Aad Duineveld     0   -13
   27 Marga van der Poel     0   -18
 Dick Weijers     0   -18

8 juli 2022
Vanmiddag was het weer zover: het “Eeuwige Roemtoer-
nooi”. De zon scheen volop en iedereen had er weer zin in.
De start ging en beetje stroef. Het was onduidelijk of
iedereen die zou komen ook werkelijk kwam. Toch maar
begonnen en gelukkig kwamen er nog twee deelnemers
aan, zodat we met 28 spelers konden doorgaan. Dit is een
prachtig aantal, want nu hadden we 7 doubletten en geen
triplette.
 
Peter Bisschops was stand-bye voor als het “nodig zou
zijn”, maar hij hoefde niet in actie te komen. Hij had ’s
avonds bardienst en vond het wel prima dat hij naar huis
kon.
De grote vraag aan het begin was uiteraard : Zou er nu
eindelijk een dame winnen en haar naam op de bord
zetten?? De vorige toernooien waren ze er steeds dichtbij.
Er waren weer meer mannen dan dames dus dat was geen
goed voorteken. Na de eerst ronde waren er diverse
spelers die inzetten op de volle winst. Er viel een paar
keer 13-0 en deze spelers waren kennelijk op oorlogs-
pad…..
 
In de tweede ronde kwam er meer tekening in de strijd,
sommige spelers haalden weer een goed resultaat, maar
bij anderen was het minder. Maar in de top 5 stonden drie
dames op de plaatsen 2, 3 en 4. Alles hing af van de
nummer 1. Zijn naam stond al op het bord en men begon
zich af te vragen of je wel twee keer op het bord kon
komen. Moest er een kruisje achter zijn naam of zouden
we gaan turven…..
Natuurlijk mag de winnaar zijn naam op het bord zetten:
winnaar is winnaar.
 
Alles hing af van de laatste partij. En net zoals de vorige
keer was er toch een mannelijke winnaar. Hij speelde een
degelijke derde ronde en de dames lieten het helaas af-
weten. Bert van der Poel mocht voor de tweede keer zijn
naam opschrijven voor de “eeuwige roem”, maar ik ben
ervan overtuigd dat de dames spoedig zullen toeslaan.
Tot 12 augustus.
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Tweede vrijdag van de maand is het boulen om de Eeu-
wige Roem. Een toernooi dat in een korte tijd zijn plek op
de agenda heeft gevonden en met Marianne en André is
het geheel in goede handen.
 
Deze vrijdag 12 augustus is niet zomaar een vrijdag, het
is een tropische vrijdag met lokaal gemeten 32 graden.
Buiten spelen is geen optie, dus mogen we naar binnen
waar het lekker koel is. Ondanks de hitte waren er toch
24 enthousiaste deelnemers. Twaalf heren en twaalf
dames.
 
De eerste ronde verliep zoals altijd: je pakt een plank-
je en je ziet vanzelf wel wie je partners worden. Door het
aantal van 24 hoefde er deze keer  geen “zesje of een
vijfje “ gespeeld te worden. Gewoon lekker doubletten.
André, die normaal alle administratie doet, speelde mee
maar liet daarnaast toch nog alles vlotjes verlopen.
Sommige partijen waren snel klaar terwijl andere partijen
wat langer duurden. In de pauze werd er nauwelijks
koffie of thee gedronken, het was meestal een koel
drankje. Toch heb ik iemand gezien met warme chocola-
demelk. Misschien had die persoon toch wat last van een
zonnesteek. Moet kunnen zullen we maar denken.
 
Ronde twee had een iets ander karakter. Elke partij
bestond uit man vrouw / man vrouw. Soms is iets uitleg-
gen lastig en luisteren heel moeilijk, maar met een
glimlach komt alles goed. Was het in de eerste ronde
wennen aan de binnenbaan (want buiten spelen is toch
wel ietsje anders), in de tweede ronde liep het weer
lekker. Daarna een nieuwe pauze met drankjes en een
lekker hapje in een zeer gemoedelijke sfeer.
Dan is er een vraag: hoe komt het toch dat het hier bij
eeuwige roem zo gezellig en ongedwongen is? Iets om
over na te denken?
 
Ronde drie kende weer een andere combinatie: vier
dames en vier mannen. De dames nemen een plankje van
de tafel de mannen nemen en plankje van de bar. Dit liep
gesmeerd. De spanning stijgt zal er deze keer een vrouw
de eeuwige roem krijgen. Ongeveer een uur later is het
toch weer een man die de eer van de eeuwige roem met
zijn handtekening bekroond. Gefeliciteerd Peter. Ik denk
voor een volgende keer dat er een paar dames in trai-
ningskamp moeten gaan. Misschien lukt het dan wel!
 
Deze keer waren er 24 deelnemers en dat is in vakantie
tijd een mooi aantal. Toch kan het altijd beter…. Kom eens
een keertje meedoen het is echt heel gezellig.

Rang Naam Winst Saldo
    1 Peter Koome    3    26
    2 Rina Weijers    3    19
 Kor Middel    3    19
    4 Dick Weijers    3    15
    5 Elly de Jeu    3     7
    6 Ada Weijer    2    16
    7 Bert van der Poel    2    15
    8 Ina Arrachart    2     9
    9 Marga van der Poel    2     5
   10 Piet van der Voet    1     5
   11 Riekie van Leeuwen    1     2
   12 Gerda Warmerdam    1     1
   13 Hans Boezaard    1    -5
   14 Gerard Arrachart 1    1    -8
   15 Jannie Sesink    1   -11
 To Dijks    1   -11
   17 Huug Tielemans    1   -12
   18 Rob Sesink    1   -13
   19 Anda van der Haas    1   -14
   20 Cok de Jeu    1   -17
   21 Coby van der Wiel    0   -13
   22 Wim Weijer    0   -18
   23 Annuska Planje    0   -21

Eeuwige Roem toernooi augustus
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Ontmoetingstoernooi juni

Met het nachtelijke onweer en daarmee gepaard gaande
regenbuien, alsook de voorspellingen voor de dag en
avond in het achterhoofd bleek het allemaal niet te passen
op onze regio. De zon liet zich van de juiste kant zien,
weinig wind en een enigszins zwoele avond zorgde er zo
voor dat alle drie de speelronden buiten konden worden
gespeeld.
 
 
Met achter de bar de vertrouwde gezichten van Carla en
Loek, terwijl achter de wedstrijdbalie Nita en Rob de
wedstrijdleiding hadden was de organisatie in goede,
vertrouwde handen. Leonie had voor een leuke gevari-
eerde prijzentafel gezorgd en Jes hield zich tussen het
boulen door ook bezig met het fotograferen.
 
Met 45 deelnemers was het een redelijk goed bezet
toernooi. Dus alle ingrediënten waren aanwezig om er een
avond als vanouds van te maken. En dat werd het ook
wel, van meet af aan waren de gesprekken op het terras
luid en duidelijk te volgen, dat kan uiteraard ook liggen
aan de spanning. Aan de start van elke avond zijn toch
velen tuk op een goed resultaat en eens een keertje bo-
venaan eindigen is het ultieme doel (al zullen er zijn die
zeggen dat het ze niets uitmaakt….). Dus toen de plank-
jes werden getrokken begon het echt te spannen. De
teams gooiden de boules naar beste kunnen en kregen al
dan niet medewerking van de harde, stoffige ondergrond.
Niet elke boule deed wat verwacht was….
 
De koffiepauze op het terras tussen de beide eerste
speelronden door werd uiteraard gebruikt om de ervarin-
gen van de eerste pot te evalueren. Sommigen hadden
een uiterst mooi resultaat geboekt, uiteraard waren er
meteen ook bij die zich kansloos voor de eindoverwinning
mochten wanen.
Ronde twee en drie werden gespeeld onder een onder-
gaande zon. De kreten over het terrein werden luider, de
sfeer was prima, lachsalvo’s waren niet van de lucht, een
fijne avond. En dan komt het onvermijdelijke einde. Voor
sommigen was de avond geëindigd in een desillusie, voor
anderen in een euforie. Het verlossende woord kwam en
Nico Warmerdam mocht zich winnaar noemen.
 

De prijzentafel werd langzaamaan leeggeplukt en als extra
had Hans Boezaard een leuke verrassing meegebracht uit
Katwijk: zes gerookte makrelen! Deze zijn verloot onder
de deelnemers, zodat deze gelukkigen naar huis gingen
met twee prijzen. Een leuke geste van Hans waarvoor hij
dan ook hartelijk bedankt werd.
 
Om kwart over twaalf vonden Loek en Carla het (terecht)
welletjes en werd de tent gesloten. Het was weer een
gezellige avond.

Rang Naam Winst Saldo
    1 Nico Warmerdam    3    33
    2 Kor Middel    3    31
    3 Yvonne Heus    3    26
    4 Piet van der Voet    3    25
    5 Hein Stam    3    24
    6 Willem Ligtenberg    3    12
    7 Jes Strang    3     9
    8 Peter Koome    3     8
    9 Huug Tielemans    2    14
   10 Ron Heus    2     9
   11 Michael Voorn    2     7
   12 Cecilia Kaandorp    2     6
   13 Arie Balkenende    2     5
   14 Nel van Mil    2     3
 Co de Graaf    2     3
 Leo Tijssen    2     3
   17 Gerda Warmerdam    2     2
   Gerard Arrachart 2    2     2
   19 Willy van Leeuwen    2     1
 Hans van der Geest    2     1
 Margriet van Dijk    2     1
Hierna volgen 17 spelers met 1 en 7 zonder winstpartij.
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 Exlusieve Brilmode 

 Contactlenzen 

 

 Kapelstraat 2 

 2161 HD  Lisse 

 Tel.: 0252 - 412570 

 Email: briljantlisse@xs4all.nl 

Boule 

But 

BrilJan’t 

 Voorha e k artier  

 7  HW Sasse hei  

 5 - 979  

  . okka-sasse hei . l 
  

 ……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Tege  i le eri g a  deze 

 WAARDEBON 

10% korting  
-  Niet geldig  op producte  a  Maiso  Kelder  - 

 De lekkerste inkel an de Bollenstreek  
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Hierna volgen 22 spelers met 1 en 5 zonder winstpartij.

Quatorze Juillet toernooi

Beste boule-vrienden,
 
14 juli is het in Frankrijk altijd groot feest: Quatorze
Julliet. Zelf kan ik die naam maar moeilijk uitspreken
omdat ik gewoonweg geen Frans kan spreken. Wel heb
ik tijdens de vakantie in Frankrijk gezien dat men overal
voorbereidingen aan het treffen was. Bruggen werden
versierd, straten werden volgehangen met ballonnen en
bloembakken werden opgefleurd. Nou, daar kan men in
Nederland wel wat van leren, zo mooi als de bloembakken
eruit zien. Een heerlijk land om vakantie te vieren.
 
En net thuisgekomen werd er bij ons het Quatorze Julliet
toernooi gespeeld, als eerbetoon aan de Franse feestdag.
Deze avond is elk jaar goed bezet, zo ook dit jaar. Er
hadden zich 52 deelnemers aangemeld, waar wij als TC
heel blij mee waren. En niet zo vreemd, want de avond
staat garant voor gezelligheid en boule-plezier. Tussen
de partijen door werd er getrakteerd op Franse hapjes,
die gretig aftrek vonden. De dames achter de bar hadden
zich extra ingezet om er iets moois van te maken. Nita
en Chantal hadden de regie over de avond, zodat alles
organisatorisch op rolletjes liep.
 
Ja, over de partijen kan ik kort zijn, die liepen zoals altijd
in goede en sportieve harmonie. Wel fijn, leuk om weer
zoveel banen bezet te zien met zoveel enthousiaste
deelnemers, super gezellig. In de pauzes waren er koffie
of drankjes, vele goede gesprekken over de vakanties
merkte ik op. Na afloop was het even wachten op de
prijsuitreiking, maar dat deerde niemand. Het was lekker
weer om op het terras na te zitten. We zien terug op een
zeer geslaagde Quatorze Julliet toernooi.

Rang Naam Winst Saldo
    1 Gerrit Segers    3    23
    2 Gerard Arrachart 2    3    19
    3 Jan van Rooden    3    17
   Jan Vuijk    3    17
    5 Eric-Jan Dofferhoff    3    15
    6 Co de Graaf    3    14
    7 Bernadette Daniels    3    13
    8 Dick de Wilde    3    11
    9 Jan van de Meeberg    2    15
   10 Koos van Dijk    2    13
   11 Frans Dames    2    12
 Wim Roeloffs    2    12
   13 Jaap Kivits    2    11
   14 Peter Dijkman    2    10
   15 Peter Koome    2     9
 Ron Heus    2     9
   17 Hans Roubos    2     6
 Cees Vesseur    2     6
   19 Bart Varkevisser    2     4
   20 Paul Turk    2     3
   21 Ine Fein    2     2
   22 Taco Ringma    2     1
   23 Jerry Pattikawa    2    -2
   24 Piet van der Voet    2    -4
   25 Leo Tijssen    2    -5
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Deze maand willen twee schoonzusjes zich, hoewel
woonachtig in Hillegom, maar in Lisse spelend, even nader
aan alle leden voorstellen. De schoonzusjes waar het hier
om gaat zijn Gerda Warmerdam en Chantal  Bunkers.
 
Chantal: Ik ben geboren in
augustus 1963 te Sneek.
Samen met partner Ria woon
ik sinds 2010 in Hillegom.
Iedere drie weken reis ik nog
af naar m’n geboorteplaats
Sneek om m’n 90-jarige
moeder te bezoeken. Broer
en zus wonen in Brabant. Zij gaan ook regelmatig bij onze
moeder op bezoek.
 
 
Gerda: Hoewel ik al enige
tijd lid ben van LBF vind ik
het toch leuk om samen met
m’n schoonzus Chantal dit
interview te doen. In de laat-
ste seconde van december
1946 zag ik het levenslicht.
Ik was het 5de kind in ons
warme gezin. Er was ook nog ruimte voor nog een zus.
Ik ben opgegroeid in Hillegom en daar in 1970 getrouw-
d met Bas Warmerdam, met wie ik nog steeds in Hillegom
woon.
 
Waarom zijn jullie lid geworden van LBF?
Chantal: Gerda was hier al lid en zij maakte mij enthou-
siast voor de boule-sport. Ik ben één keer gaan kijken en
direct lid geworden.
Gerda: Ik speelde al tien jaar in Hillegom, toen bleek dat
de speelmomenten bij LBF beter op mijn situatie aanslo-
ten. Sinds m’n pensionering speel ik bij LBF, maar ook
nog in Hillegom. Ik vind het een heerlijk spel en sta dan
ook zoveel als mogelijk op de baan.
 
Welken scholen/opleidingen hebben jullie doorlopen?
Chantal: Na de basisschool in Sneek en Leeuwarden,
deed ik de 3-jarige opleiding MBO-Civiele Dienst. Hierna
20 maanden naar de politieopleiding in Amsterdam.
Gerda: Na basisschool en huishoudschool ben ik gaan
werken. In deeltijd heb ik daarna de MAVO afgerond.
 

Wat zijn/waren jullie werkzaamheden?
Chantal: Begonnen in een jeugdherberg in Grou, waarna
ik werkzaam ben geweest als voedings-assistente in het
Sneeker ziekenhuis. Toen voor de liefde verhuisd naar
Haarlem alwaar ik nog enige tijd op de boekenafdeling
van V&D heb gewerkt. Na afronding van de politieopleiding
ben ik in 1996 gestart als agent en doorgegroeid naar
hoofdagent/brigadier/wijkagent. Deze ervaring pas ik nu
al twee jaar toe als buurtbeheerder bij Pré Wonen.
Gerda: Ik heb 40 jaar bij Marente Thuiszorg gewerkt in
Lisse, Sassenheim en Warmond. Met m’n 60ste maakte
ik gebruik van de VUT-regeling en geniet van m’n vrije tijd.
 
Welke sporten hebben jullie zoal beoefend tot op heden?
Chantal: Vanaf m’n 10de jaar was ik actief in basketbal,
softbal en tennis. Nu volop boulen natuurlijk. Ook zijn we
samen naar het EK-Petanque geweest en daar genoten
van de diverse internationale wedstrijden.
Gerda: Als kind zat ik op gymnastiek en op een Wandel-
vereniging. Ik ben jaren lid geweest van AV de Spartaan,
maar nu niet meer actief. Lezen en fietsen doe ik ook
graag.
 
Hadden jullie naast het sporten nog andere hobby’s?
Chantal: Net als Gerda wandel en fiets ik graag, terwijl
we ook graag de Jan van Haasteren puzzels leggen. Met
Gerda en onze partners spelen we ook graag SkipBo. Om
de twee jaar ben ik nog vrijwilliger bij de Haarlemse
Honkbalweek, waar je mij ook als toeschouwer kunt
treffen.
Gerda: Jaren heb ik gitaar en mountain dulcimer (een
snaarinstrument uit de Appalachen) gespeeld. Zoals
Chantal al aangaf spelen we met familie een competitie
SkipBo. Als de inlegpot vol zit gaan we gezellig potverte-
ren.
 
Nog iets over jullie club LBF?
Gezellige, gemoedelijke club, voor alle niveaus toegan-
kelijk. Door organisatie en vrijwilligers worden leuke
evenementen georganiseerd.
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1e Midzomeravond toernooi

De eerste van twee Midzomeravond toernooien telde 44
deelnemers. Dat kwam perfect uit, geen vijfjes of zesjes,
iedereen kon doubletten. Het was niet meer zo heet als
de afgelopen 48 uren, maar wel zodanig lekker warm dat
je aan een T-shirt kon spelen. Zelfs onder de parasols op
het terras was het goed vertoeven.
 
Met Chantal en Rob achter de knoppen en Nita en Agnes
achter de bar was de organisatie alvast tiptop in orde, de
sfeer voor aanvang was opperbest, alle ingrediënten voor
een leuke, gezellige en ontspannen boule-avond waren
aanwezig. Dus toen Rob met een hees geluid de “troepen”
welkom heette en het toernooi zo op gang bracht, bleek
dat niet tegen dovemans oren gezegd. De plankjes werden
welhaast van de tafel gegrist en enkele minuten later
rolden de eerste boules al over de harde, droge onder-
grond.
 
Van de ene kant met de zon in de rug, vanaf de andere
kant met “zon tegen” speelde men alsof men het WK in
Den Bosch wilde overtreffen. Althans, in gedachten. In de
praktijk bleek het allemaal wat lastiger. Er bleef nog wel
eens een ballatje hangen, er sprong er nogal eens eentje
vreemd opzij en sommige zoefden wel heel hard over de
baan. Maar naarmate de partijen vorderden werden ook
de “missers” allengs minder. Vanaf de kant heb ik zo af
en toe met bewondering staan kijken naar de vindingrij-
ke oplossingen in schier onmogelijke situaties. Volledig
uit koers schieten en via de kluts op punt komen, het is
maar een van de voorbeelden.
 
Het plezier was er niet minder om, hoewel uiteraard wel
voor de punten werd gestreden. Tenslotte wil iedereen
wel eens de hoofdprijs bemachtigen. Na de eerste partij
wist een aantal deelnemers al dat dit er voor hen vanavond
niet inzat. En anderen gingen dus wel met de idee van
een topklassering in het hoofd verder met de twee vol-
gende ronden.
 
Tussen de ronden door was er voldoende gelegenheid om
te evalueren en een drankje te nuttigen. Het terras was
een uitstekende verzamelplaats voor onze boulers. En aan
het einde, alweer op dat terras zittend, werden de prijzen
uitgereikt. Cadeaubonnen ditmaal, voor de top drie en de
poedelprijs stond dat van te voren vast. Er werden nog
vier bonnen verloot. Daarnaast had sponsor “Mokka”, in
de persoon van Jerry drie heerlijke vlaaien als extra
prijzen in de aanbieding. De prijswinnaars gingen met een
brede glimlach huiswaarts, de anderen wacht niet anders
dan het volgende week nog maar eens te proberen…..

Rang Naam Winst Saldo
    1 Ruud de Groot    3    31
    2 Jaap Kivits    3    29
    3 Michael Voorn    3    28
    4 Bart Varkevisser    3    26
    5 Hans Boezaard    3    18
    6 Peter Koome    3    17
    7 Wim Hartman    3    16
    8 Cees Veseur    3    10
    9 Gerda Warmerdam    2    18
 Hans Roubos    2    18
   11 Rob van der Zwet    2    15
   12 Jan van de Meeberg    2    10
   13 Hans Brouwer    2     9
   14 Wim Roeloffs    2     7
   15 Carl Romijn    2     6
 Hein Stam    2     6
   17 Leo Tijssen    2     3
   18 Jan van Rooden    2     1
 Frans Dames    2     1
   20 Piet van der Voet    2    -4
   21 Leroy Dijkman    2    -5
 Jan van Marwijk    2    -5
Hierna volgen 14 spelers met één en 8 zonder winstpartij.
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2e Midzomeravond toernooi

Voor de tweede avond van deze zomercyclus hadden zich
vooraf 37 deelnemers gemeld, nog twee kwamen spon-
taan aanlopen en wanneer het aantal oneven is speel ik
doorgaans mee. Hierdoor worden de vervelende “vijfjes-
” vermeden en dat is wel zo lekker spelen.
 
Rob en Chantal hadden de leiding, terwijl Agnes en Ria
voor de inwendige mens zorgden. Het deelnemersveld
had zich zo alleen te bekommeren om de eigen speelkwa-
liteiten, het beetje geluk en de samenwerking met de via
de blokjes toegewezen maat. Ook het weer werkte mee,
althans wanneer je aan de zijde van de fietsenstalling
speelde. Daar was het aangenaam en vrijwel zonder wind
en de eerste partijen in het zonnetje. Aan de andere kant
van het sportpark werd het vrij snel fris door een zee-
windje en de jasjes en jackjes werden tevoorschijn ge-

Rang Naam Winst Saldo
    1 Leo Tijssen    3    27
    2 Leroy Dijkman    3    25
    3 Peter Dijkman    3    24
    4 Gerrit Segers    3    19
    5 Gerard Arrachart 1    3    16
    6 Wim Hartman    3    13
    7 Gerard Koomen    2    20
    Koos van Dijk    2    20
    9 Marian Nederlof    2    14
   10 Jaap Kivits    2    12
 Wim Roeloffs    2    12
   12 Co de Graaf    2     9
  Jan Weijers    2     9
   14 Jan Vuijk    2     8
   15 Frans Dames    2     7
   16 Piet van der Voet    2     6
 Michael Voorn    2     6
 Dick de Wilde    2     6
   19 Ina Arrachart    2     2
 Peter Koome    2     2
   21 Robert Loesberg    2     0
   22 Gerda Warmerdam    2    -1
   23 Gerard Arrachart 2    2    -2
Hierna volgen 9 spelers met één en 8 zonder winstpartij.

Totaalstand over twee avonden
Rang Naam Winst Saldo
    1 Wim Hartman    6    29
    2 Jaap Kivits    5    41
    3 Michael Voorn    5    34
    4 Leo Tijssen    5    30
    5 Leroy Dijkman    5    20
    6 Peter Koome    5    19
    7 Ruud de Groot    4    34
    8 Gerard Arrachart 1    4    19
    Wim Roeloffs    4    19
   10 Gerda Warmerdam    4    17
   11 Frans Dames    4     8
   12 Gerrit Segers    4     3
   13 Piet van der Voet    4     2

haald. Naarmate de avond vorderde werd het overal wat
frisser.
 
De drie speelronden verliepen vrij snel, hoewel de leiding
soms moest ingrijpen en een duel niet volledig kon worden
uitgespeeld. Het hoort allemaal bij dit soort toernooien,
we willen het wachten voor de anderen niet te lang laten
zijn. Tenslotte komen we om te spelen en niet om vrijwel
de hele avond op het terras te vertoeven.
 
Eigenlijk viel er niet zo heel veel te beleven, anders dan
ofwel zegevierend het strijdperk te verlaten of met de
staart tussen de benen troost te vinden in de versnape-
ringen.
 
Winnaar van de avond werd Leo Tijssen die de grootste
Hema taart in ontvangst mocht nemen. Als-ie dat van te
voren had geweten had-ie de taart thuis laten staan…..
Leroy en Peter Dijkman werden tweede en derde, ook zij
gingen met een taart naar huis. En Koos van Leeuwen
ging vanavond voor de troetelprijs, het is gelukt, een taart
voor Koos.
 
Een volledig Sassenheimse aangelegenheid werd de
prijsuitreiking inzake de stand over beide avonden. Wim,
Jaap en Michael kregen eveneens een taart mee op de
lange weg naar huis. Gefeliciteerd mannen.
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Ontmoetingstoernooi juli

Laatste vrijdag van de maand en dan is het de beurt aan
het ontmoetingstoernooi, ditmaal van juli. Met 34 deel-
nemers was het niet al te druk, maar dat had geen enke-
le invloed op de sfeer en gezelligheid. Cees aan het roer
en Alie achter de bar zorgden ervoor dat alles op rolletjes
verliep.
 
De plankjes lagen vandaag eens binnen, dus enig gedoe
met in- en uitlopen. Buiten de maat en tegenstanders
opzoeken, tossen, scorebord pakken en aan de slag.
Binnen enkele minuten rolden de eerste boules al over de
harde, stoffige banen richting het but. Aan de verschrik-
te kreten te horen verliep die reis niet overal vlekkeloos.
Het lukte sommigen echter wel om het butje dicht te
benaderen, waardoor de tegenstander zich minder prettig
voelde. Meteen al schieten is niet de favoriete bezigheid
voor velen. Gelukkig werden er over en weer geintjes
gemaakt en spelers “getroost”.
 
Het zonnetje was deze avond lang bij ons, tenminste als
je op de achterste, de minst favoriete banen aan het
spelen was. Het koelde niet zo heel snel af en zo bleek
het een lekkere speelavond te zijn. Er waren er zelfs die
tijdens de match op een bankje genoten van de onder-
gaande zon.
 
De drie ronden werden keurig binnen de tijd gespeeld,
Cees hoefde niet in te grijpen. Het terras bleek een ge-
zellige pleisterplaats, alvorens opnieuw de krachten
werden gemeten in een volgende partij. Nieuwe maat en
nieuwe tegenstanders en het spel begon opnieuw. Voor
de derde partij werden de lampen ontstoken, het werd
toch al wel donker.
 
Cees had uit de prijsjesvoorraad voor eenieder wat opge-
snord en op volgorde van de uitslag mocht men een
prijsje uitzoeken op de tafel. Nog een laatste rondje drank
op het terras en men keerde in goede stemming huis-
waarts.

Rang Naam Winst Saldo
    1 Jan Weijers    3    26
    2 Chantal Bunkers    3    22
    3 Leo Tijssen    3    19
 Harry van de Loo    3    19
 Margriet van Dijk    3    19
    6 Koos van Dijk    2    12
    7 Leroy Dijkman    2    11
    8 Peter Koome    2     9
    9 Ina Arrachart    2     7
   10 Freek Duineveld    2     6
   11 Willy van Leeuwen    2     5
 Gerard Koomen    2     5
   13 Gerrit Segers    2     4
   14 Michael Voorn    2     3
   15 Jan Vuijk    2     1
Hierna volgen 15 spelers met één en 3 zonder winstpartij
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Rang Naam Winst Saldo
    1 Teun van Oijen    3    29
    2 Leroy Dijkman    3    17
    3 Hans van der Geest    3    16
 Hans Brouwer    3    16
    5 Gerard Arrachart 1    2    20
 John de Bruin    2    20
    7 Willem Ligtenberg    2    13
    8 Gerard Koomen    2    12
 Marian Nederlof    2    12
   10 Ron Heus    2    10
   Ruud de Groot    2    10
   12 Jaap Kivits    2     9
 Nico Warmerdam    2     9
   14 Gerrit Segers    2     6
   15 Michael Voorn    2     5
   16 Bernadette Daniels    2     2
   17 George Lengers    2     0
   18 Rob de Kruijff    2    -3
   19 Willy van Leeuwen    2    -6
   20 Aad Duineveld    2    -9
Hierna volgen 16 spelers met één en 4 zonder gewonnen
partij

Van Dongen toernooi

Het eerste in de serie van drie sponsor toernooien kende
een opkomst van 40 deelnemers. De zon was opgehouden
met schijnen, de regen had gezorgd voor wat zachtere,
minder stoffige banen en een lichte bries zorgde voor een
min of meer aangename temperatuur (hier waren de
meningen iets over verdeeld).
 
Sponsor “Van Dongen, uw poelier” in de persoon van
eigenaar Leo van Dillen kwam vooraf aan met allerhande
tasjes en tassen, die veilig in de keuken werden opgebor-
gen. Heel gezellig en leuk was dat Leo vanavond in een
kwartet speelde met zus Yvonne en Taco en Nita als
vertegenwoordigers van het bestuur. En dat deed hij heel
verdienstelijk. Wat mij betreft had het contract gereed
gelegen!
 
De organisatie was in handen van Nita en Taco, terwijl
Alie zich achter de bar verdienstelijk maakte. Met een
lichte vertraging opende Taco het toernooi, waarna het
bekende ritueel van plankjes pakken kon starten. Enkele
minuten later waren de viertallen bekend, werd een baan
uitgekozen, werden scoreborden opgehaald en daar rol-
den de eerste boules al over de banen. Het viel niet he-
lemaal mee op de door de regenbuien van eergisteren en
vandaag wat zacht geworden ondergrond, dat bleek wel
uit de uitroepen en resultaten van de eerste boules. Maar
gaandeweg ging het crescendo en werd, hoewel gezellig,
toch wel echt om de punten gestreden.
 
Na de eerste ronde was de eerste schifting ook al gemaakt,
de verliezers wisten al zo goed als zeker dat de hoofdprij-
zen aan hun neus voorbij gingen, de winnaars mochten
blijven hopen. De gesprekken tijdens de koffie waren
geanimeerd en lacherig.
 
Na ronde twee werd de koffie ingeruild voor een borrel of
wat fris, waarbij de door Van Dongen gesponsorde hapjes
op tafel kwamen. Die waren in elk geval niet te versmaden,
super lekker en om extra dorst van te krijgen. Maar eerst
nog de derde ronde spelen. Het ging erom spannen, di-
verse spelers hadden al twee winstpartijen op hun naam
staan, nu maar hopen dat de tegenstander niet al te goed
z’n best doet…. Uiteindelijk ging Teun van Oijen met de
toernooizege strijken.
 

Van Dongen had ook voor de prijzen getekend: vier
waardebonnen voor de nummers 1, 2, 3 en laatst en vier
waardebonnen ter verloting. En alsof dat nog niet vol-
doende was ook nog eens zes kippen ter verloting. Enfin,
het eerste en tweede deel werd bekend gemaakt door
Taco, voor de kippen mochten spelers een scorekaart uit
de tas trekken. Hierbij wist Peter Koome zichzelf tevoor-
schijn te toveren, tot groot (on)genoegen van de omstan-
ders. Bij de prijs voor Freek Duineveld werd de sfeer
uitgelaten en hilarisch: “Vergeet je de kip niet mee naar
huis te nemen, Freek”. Vorige keer had hij z’n prijs
(handschoenen) laten liggen. Tja, dat moet je dan dus
wel even horen.
 
Enfin, altijd goed om aan het einde te proeven dat de
avond zeer geslaagd was geweest. Met veel dank aan
sponsor Van Dongen.
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Kom Mee toernooi

Beste boule vrienden, wat is nu eigenlijk het “Kom Mee”
toernooi? De gedachte achter dit toernooi is een lid van
Lbf een introducé meeneemt, zodat die het plezier in het
spel beleeft en wellicht wel getriggerd wordt om eventu-
eel lid te worden. Maar bovenal gaat het om een gezelli-
ge boule avond.
Voor vanavond hebben zich 22 teams vooraf aangemeld,
best wel een leuk aantal. Het weer werkt ook mee met
een temperatuur van zo’n 20 graden en nauwelijks wind.
We startten niet goed met de blokjes, maar goed, dat
mag de pret niet drukken, het blijft tenslotte mensenwerk.
Het is wel leuk dat we nu wat andere gezichten zien. En
de gezelligheid zit er ook lekker in, dat is bij Lbf eigenlijk
altijd wel zo. Taco en ik hebben de leiding vanavond,
terwijl Alie en Rina de gastdames zijn. Leonie heeft een
gezellige tafel met prijsjes in elkaar gefikst. Jes is onze
fotograaf vanavond, dus komen er vast weer mooie
kiekjes in ons clubblad.
We spelen drie partijen van maximaal 45 minuten, met
het van de ontmoetingsavonden bekende systeem. De
eerste ronde is mooi binnen de tijd klaar en er kan even
tijd worden genomen voor een bakkie. Er wordt ontspan-
nen met elkaar gesproken over ditjes en datjes, maar ook

over het verloop van het spelletje. De tweede partij begint
om tien over half negen en de boules kletteren weer tegen
elkaar, er wordt driftig overlegd en met veel enthousias-
me gespeeld. Zelf zit ik langs de banen hier en daar de
partijen gade te slaan. Leuk om de introducees te zien
spelen, vol vuur en strijdbaarheid. Intussen loop ik even
bij Alie en Rina langs, die zijn druk bezig met het snijden
van de hapjes kaas, worst en komkommer. Het ziet er
lekker uit, ik kan er nauwelijks van afblijven. Dan maar
gauw achter de tafel om dit verhaal af te maken.
Na de tweede ronde is het gezellig op het terras onder
het genot van een glaasje en een hapje. Er wordt heel
wat gelachen, de sfeer zit er goed in, geweldig. Het kost
me dan ook enige moeite om boven het geluid uit te komen
om de derde ronde aan te kondigen. En nu maar zien wie
deze avond als beste uit de bus komen, alhoewel we al-
lemaal winnaar zijn, want het is een zeer geslaagde avond.
En zo gaan we allemaal met een voldaan gevoel huis-
waarts.
Op naar de volgende avond, het “Mokka toernooi”. Ik heb
van deze avond genoten, jullie ook? Schrijf je dan zoveel
mogelijk in voor de andere toernooien. Wij zien jullie graag
in groten getale tegemoet.

Rang Naam Naam Winst Saldo
   1 Marco Segers Gerrit Segers    3    26
   2 René Kortekaas Ron Heus    3    15
   3 Co van der Geest Hans van der Geest    2    14
   4 Rosa Ruigrok Michael Voorn    2    13
   5 Ben van der Zalm Jan van Marwijk    2    12
 Ryonne Heus Leroy Dijkman    2    12
   7 Jos Bout John de Bruin    2    10
   8 Marijke Warmerdam Marian Nederlof    2     9
   9 Roland Ligtenberg Jaap Kivits    2     8
  Monique Turk Paul Turk    2     8
  11 Mart Roozen Leo Tijssen    2     5
  12 Jeff Hallard Didier Hallard    2    -5
  13 Marian Roozen Yvonne Heus    1     0
  14 Malu Koome Peter Koome    1    -3
  15 Guusje Varkevisser Bart Varkevisser    1    -6
  16 Marrien Otte Dick Kortekaas    1    -7
  17 Beau Lefeber Rob de Kruijff    1    -9
  18 Michel van Kampen Dick Weijers    1   -12
  19 Wendy de Kooker Jerry Pattikawa    1   -16
  20 Natasja Schutter Nita Schutter    0   -24
 Dirk van der Plas Hans Boezaard    0   -24
  22 Hans van Hutten Teun van der Plas    0   -26

30



Lisse Open
Zaterdag 20 augustus, het belooft een prachtige dag te
worden met een lichte bries uit het westen en een uitbun-
dig schijnende zon, die zo af en toe wordt toegedekt door
witte wolken. Geen regenbuien in de buurt.
 
De organisatie had er alles aan gedaan om het toernooi
in goede banen te leiden en het eenieder naar de zin te
maken. Men hoefde zich slechts te concentreren op het
spel. Rond half elf was het zover, de opening was achter
de rug, de strijders zochten elkaar op, er werd getost en
daarna vlogen de eerste boules richting het but. Door de
fikse regenbuien van maandag en woensdag, waardoor
de banen voor een deel blank stonden, was het meeste
stof verdwenen. De ondergrond was aan de zachte kant
en het was voor menigeen even wennen hoe de boules
de beste weg konden nemen. Maar allengs lukte dat en
was het spel op de wagen.
 
De pointeurs lagen de boules dichtbij het but, zodat de
tireurs hun schotvaardigheden konden tonen. In veel
mènes werd het missen van één boule al fataal voor de
punten. Dus het was alle zeilen bijzetten om de schade
te beperken. En zoals altijd waren er partijen met een
close einde en met een groot verschil in behaalde punten.
En met voorgelote partijen is het altijd maar de vraag of

je veel tegen sterke tegenstanders moet of niet. Veel
teams bestonden uit op elkaar ingespeelde dames en/of
heren, maar sommige waren ook “speciaal voor vandaag”
samengesteld. Het maakte niet zo heel veel uit, zolang
de sfeer binnen het team goed bleef werd er gestreden.
 
Voor de middagpauze waren twee partijen afgerond, een
kopje soep en wat brood zorgden voor de inwendige mens.
En doorlopend drinken was zeer aan te raden. En daarna
nog drie matchen te gaan. Het werd allemaal in een
rustig tempo afgewerkt, geen haast, tijd zat. Na drie
partijen waren de kanshebbers voor de eindoverwinning
al een beetje inzicht. Doorgaans is het bij dit soort toer-
nooien zo dat je alle vijf de partijen moet winnen om een
goede kans te maken, verlies je er een dan mag je nog
wat hoop hebben, maar…..
 
En na vijf partijen kenden we twee teams met vijf over-
winningen, het saldo was dus beslissend en dat viel uit in
het voordeel van Peter (uut Drenthe) en Bart, die net 2
saldopunten meer hadden dan Max en Nico. Voor de
eerste tien equipes op de ranglijst stond een prijs te
wachten en keurig op volgorde werden die van de prij-
zentafel gepakt. Het was ondertussen ruim half zeven,
een lange dag spelen lag achter ons, het terras liep
langzaam leeg en om zeven uur werd de poort gesloten.

Rang Naam Naam Winst Saldo
   1 Bert Visser Peter Balkenende    5    33
   2 Max Tophoven Nico Veldhoven    5    31
   3 Aldert Kwak Marco Eveleens    4    33
   4 Fred Stenekes Carro de Goei    4    25
   5 Koos van Dijk Gerard Arrachart 1    4    24
   6 Teus van der Tonnekreek Richy Nowak Abdalla    4    20
   7 Teun van Oijen Michael Voorn    4    13
   8 Frans Dames Tarik Baali    4    10
   9 Bart Varkevisser Dirk Varkevisser    4     9
  10 Menno van Drunen Littel Björn Spanjer    3    16
       
  12 Yvonne Heus Leo Tijssen    3     1
  13 Bernadette Daniels Peter Koome    3   -12
  15 Leroy Dijkman Peter Dijkman    2     4
  20 Hans Boezaard Gerard Arrachart 2    2   -12
  24 Ineke Verbeek Didier Hallard    1   -15
  26 Jaap Kivits Aad van Nieuwkoop    1   -21
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Naam Adres Postcode Woonplaats
Bas van Duyn Prinses Beatrixlaan 31 2224 XG Katwijk
Ben Durieux Kerklaan 46 2215 KM Voorhout

Nieuwe leden
 

 

Naam Adres Postcode Woonplaats
Peter Balkenende Irissenstraat 35 2161 XH Lisse

Opgezegd
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ONDERHOUDSBEDRIJF GESPECIALISEERD IN OPENHAARDEN EN SCHOORSTEENKANAALTECHNIEKEN 

  

 

Heeft u iets te vieren, kom  

gezellig jeu de boulen. 

Ons mooie clubhuis is te huur 

voor een feestje, jubileum,  

verjaardag, personeelsuitje, 

 etc. 

 

Wanneer u plannen heeft  

neem dan contact op met  

Jan van Vliet. 

Tel: 0252-414815. 

E-mail: j.vliet@planet.nl 

 

 

 

 

Les boules leuries 

Aangesloten ij de NJBB 

  

KvK:  

Bank : NL  RABO    

Se retariaat: 

Gerard Doustraat ,  CP, Lisse 

  


