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Nieuwe menukaart 

vanaf zaterdag 15 oktober 

Creatieve vis-, vlees-, vegetarische en wildgerechten 

 

 

Jubileum Wildmenu  

23 jaar De Vier Seizoenen 

Woensdag 2 t/m zondag 27 november 

5-gangen wildmenu inclusief wijnarrangement 

Normaal € 89,- nu € 82.50 p.p. 

 

Lazy Sunday Afternoon 

Zondag 6 november 14:00-17:30 uur 

Lekkere happen, wijnen en live muziek van de Afternooners 

 

 

Lissers Bockbier-event 

Zondag 13 november, 6 restaurants, 6 bieren en 6 happen 

12.30-17.30 uur,  

kaarten verkrijgbaar bij deelnemende restaurants 

 

 

Food la Route 24 november  

4-gangen menu in 4 restaurants incl. aperitief  

en wijnarrangement 

Opgeven via www.foodlaroute.nl 

 

 

Sinterklaas weekend 

4-gangen Sinterklaasmenu op 2, 3 en 4 december 

 

 

Kerstdiner 

1e en 2e kerstdag zijn wij geopend voor diner 

Kijk op www.rdvs.nl voor ons menu 

 

 

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
 

 

VerenigingsgegevensOktober - november 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,
 
Het zijn spannende weken voor de club en voor het bestuur. Inmiddels hebben jullie de stukken ontvangen voor de
extra Algemene Ledenvergadering op 1 november. Op het moment dat jullie dit clubblad lezen, heeft die vergadering
al plaatsgevonden, maar op dit moment nu ik dit voorwoord schrijf, weet ik nog niet hoe een en ander zal verlopen.
 
De energiecrisis treft ook onze club; jullie hebben dat kunnen zien op het overzicht dat de penningmeester heeft
gepubliceerd. En wat de toekomst ons gaat brengen, weten we niet. Het bestuur doet zijn uiterste best om alles rond
te krijgen en de goede sfeer binnen de vereniging te handhaven. Ik maak me daar wel eens zorgen over. Ik heb de
indruk dat er aan de koffietafel nogal wat onvrede wordt geventileerd, wat niet bevorderlijk is voor de sfeer. Vandaar
mijn oproep: spreek bestuursleden persoonlijk aan of maak gebruik van de ideeënbus die op de gang hangt.
 
In de laatste nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen dat ik in februari 2023 mijn functie als voorzitter ga beëindigen.
Ik ben dan 8 jaar voorzitter geweest, 2 jaar langer dan ik van plan was. Volgend jaar word ik 80 en dan is het tijd
voor een jongere voorzitter. Bovendien wordt het me langzamerhand te zwaar; een gezonde nachtrust is belangrijk.
Maar hoe vind je een nieuwe voorzitter? De aanmeldingen stromen nog niet binnen, maar het is nog geen februari.
 
Dit voorwoord klink wellicht een beetje in mineur, maar we kunnen terugkijken op veel gezellige evenementen. Het
hoogtepunt was natuurlijk het Harddraverijtoernooi in september. Wat een gezellige sfeer! Dankzij onze vele vrijwil-
ligers van de TC o.l.v. Ron Heus, de barmedewerkers, de baancommissie, de cadeau-medewerkster, de kantine-in-
kopers en de glazenophalers werd het een heerlijk festijn.
 
Elders in dit nummer kunnen jullie lezen wat er nog meer is gebeurd. Ik wil ook nog vermelden dat de NPC goed
verloopt. Op de tweede speeldag kwam ik tijdens het middaguur in de kantine en zag een terneergeslagen 1e team,
dat de eerste drie doubletten had verloren. Aan het eind van de middag hoorde ik een teamlid zeggen: “We hebben
gewonnen dankzij een uitstekende teamgeest.” Ik hoop dat alle wedstrijdspelers zich realiseren dat er op 14 wed-
strijddagen telkens vier leden per wedstrijddag achter de bar en in de keuken staan. Geef hen eens een compliment-
je.
Ik hoop dat jullie fijne wintermaanden zullen hebben in een club waar we trots op mogen zijn.
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Vrijdagmiddag 9 september stonden we klaar om te gaan
boulen voor de EEUWIGE ROEM. Er waren al talrijke buien
gevallen en omdat er bij Lbf altijd gebould kan worden
werd ervoor gekozen  binnen te spelen.
 
Om 13.30 uur waren we compleet met 28 personen.
André opende het strijdperk met een tafel vol blokjes. Dat
was gelijk al een spektakel want wie speelde met wie en
tegen wie dan wel. Iedereen wilde graag winnen, maar
wat een goede stemming heerste er.
 
De tweede partij begon om 14.30 uur. Toen werd het toch
wel spannend. Na afloop van deze partij waren er diverse
boulers met twee gewonnen partijen. Bert van der Poel
had al tweemaal eeuwige roem verdiend en stond op 18
winstpunten. Wim Weijer stond op 19 winstpunten.
 
Om 15.30 uur was het tijd voor de derde ronde. Het is
haast niet te geloven dat deze twee heren in de derde
ronde met elkaar moesten spelen en de partij wonnen
met 13-5. Wim had de eeuwige roem verdiend en mocht
zijn naam op het Eeuwige Roembord bijschrijven.
 
Het was een zeer geslaagde middag met alleen maar blije
mensen, zeker voor herhaling vatbaar! Uiteraard werd
André bedankt voor de voortreffelijke organisatie. Zoals
altijd stond Marianne achter de bar en ze had weer voor
lekkere hapjes gezorgd. Na afloop werd Marianne met
applaus hartelijk bedankt. Ze had het eerst niet door, ze
snoepte het laatste hapje van de schaal. Een komische
afsluiting van een gezellige middag.

Eewige Roem toernooi september

Rang Naam Winst Saldo
   1 Wim Weijer    3    27
   2 Bert van der Poel    3    26
   3 Ada Weijer    3    21
   4 George Lengers    2    16
   5 Gerda Warmerdam    2     9
   6 Annuska Planje    2     9
   7 Peter Koome    2     9
   8 Ina Arrachart    2     8
   9 Hans Boezaard    2     6
  10 John de Bruin    2     5
  11 Piet van der Voet    2     3
  12 Hans Roubos    2     1
  13 Gerard Arrachart 1    2     0
  14 Ingrid Roubos    2     0
Hierna volgen 11 speler met één en 3 zonder winstpartij
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Eeuwige Roem toernooi oktober

Rang Naam Winst Saldo
   1 Freek Duineveld    3    20
   2 Kor Middel    3    19
   3 Cok de Jeu    3    17
   4 Ingrid Roubos    3    17
   5 Jan van de Meeberg    2    13
   6 Piet van der Voet    2    12
   7 Erik-Jan Dofferhoff    2    11
   8 George Lengers    2    11
   9 Chantal Bunkers    2    11
  10 Dick Kortekaas    2    10
  11 Gerda Warmerdam    2     9
  12 Wim Weijer    2     9
  13 Bert van der Poel    2     8
  14 Hans Roubos    2     8
  15 Ine Fein    2     7
  16 Dick Weijers    2     7
  17 Rina Weijers    2     7
  18 Frans Arrachart    2     4
  19 Peter van Dijk    2     4
  20 Nel Arrachart    2     3
  21 Jan van Rooden    2     0
  22 Toon Derks    2     0
  23 Peter Koomen    2    -2
Hierna volgen 7 speler met één en 8 zonder winstpartij

Het was weer zover, het 9e Eeuwige Roem toernooi in
Lisse op vrijdag 14 oktober 2022. Er waren 38 gemoti-
veerde Jeu de Boules spelers. Het was duidelijk, iedereen
had er echt zin in. Er waren 8 teams van 4 personen en
1 team van 6 personen. We werden uitgenodigd de
bordjes met nummer van de baan van de tafel te halen.
 
Ik (Ine) begon al op baan 17, nooit gespeeld, vond het
een nare baan met de grove steentjes maar uiteindelijk
toch gewonnen, ook dankzij mijn maat die prima tireerde.
 
Aan verschillende spelers gevraagd, waarom ze het
Eeuwige Roem toernooi kwamen spelen? Antwoord;
omdat de sfeer gezellig is en om de eeuwige roem te
halen, want je wilt toch een (beetje) winnen met een
ander spel. Het viel ons ook op dat er steeds meer
mensen komen spelen, omdat ze horen dat het zo’ n leuk
spel is en ook de sfeer goed en gezellig is.
 

Nieuw van de pers: Als bij het fluitsignaal van de scheids-
rechter (eindsignaal) de beide teams gelijk eindigen, mag
het team dat het laatste punt heeft gehaald, het butje
uitgooien. Elke speler gooit één boule en de speler die het
dichtst bij het butje ligt krijgt één punt erbij en dat team
wint de wedstrijd.
 
De winnaar van het Eeuwige Roem toernooi van vandaag
was: Freek Duineveld, 3 gewonnen met een saldo van 20
en hij mocht zijn naam (handtekening) zetten bij de vo-
rige winnende spelers op het mooie ingelijste tableau. De
2e plaats was voor Kor Middel met 1 punt verschil en de
3e plaats ging naar Ingrid Roubos en Cock de Jeu, beiden
zijn gelijk geëindigd met 3 punten verschil, dus saldo 17.
 
Heren opgelet, het waren maar 3 punten verschil, de
dames zijn in opkomst, zet hem op dames. Verder was
het weer heel goed verzorgd door het team Marianne en
Andre Distelbrink. Onze dank daarvoor...
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Mokka toernooi

De tweede in de reeks van drie sponsortoernooien. Na het
zeer geslaagde Van Dongen toernooi van vorige week was
het dit keerde beurt aan Mokka uit Sassenheim. En dan
weet je al bijna dat er iets lekkers voor bij de koffie wordt
geserveerd (en misschien wel iets meer). Mmmjammie.
 
Jerry had daarnaast voor een mooie avond gezorgd,
nauwelijks wind, een laagstaand zonnetje en een heerlij-
ke temperatuur. Cees en Rob hadden de regie vanavond,
Alie en Lucia verzorgden de inwendige mens, terwijl ik zo
hier en daar een fotootje schoot. Sommigen vroegen me
waarom ik niet meedeed, het antwoord is simpel: als het
aantal spelers oneven uitkomst doe ik mee, bij een even
aantal doe ik niet mee. Dat is voor iedereen wel zo
prettig, want met een vijfje spelen is niet echt prettig.
 
Cees had de microfoon niet nodig om ons allen een ge-
zellige avond toe te wensen, ons uitnodigde de plankjes
te pakken en aan de slag te gaan. Dat zorgde uiteraard
voor letterlijke beroering, op naar de tafel en gewapend
met een plankje naar het corresponderende nummer op
de straat nabij de fietsenstalling. Daar vinden we mee-
en tegenstander, tossen en naar een van de banen om
het spel te spelen. Met veel goede moed begonnen we
aan de eerste van drie partijen, na enige minuten zag ik
bij menigeen de moed al in de schoenen zakken, het zou
vanavond niet gaan lukken. Dat heb je wel meer, de ene
dag gooi je de sterren van de hemel, de andere kun je
net zo goed niet gooien omdat ook niets lukt.
 
Terwijl eenieder aan de gang was legden Alie en Lucia een
stukje taart op een schoteltje, voor zo meteen bij de
koffie. Het was niet te versmaden, heerlijk! De pauze was
daardoor iets langer dan anders, maar allengs was men
weer aan het spelen. En zo op de eretribune onder de
parasol zittend zag ik soms de meest afgrijselijke worpen,
maar soms ook dingen die ik niet voor mogelijk had ge-
houden. En ook wel dingen die latent bij mensen aanwe-
zig zijn en op een avond als deze gewoon tevoorschijn
komen. En dan de reacties, of je nu met of tegen bent,
een mooie worp kunnen we allemaal prima waarderen.
 
Na drie partijen werden de prijzen uitgereikt, één voor
nummers 40, 1, 2 en 3 (in die volgorde). Daarnaast
werden nog enige prijzen verloot. En terecht werd spon-
sor Mokka met een daverend applaus bedankt voor de
lekkernijen en waardebonnen. Super!

Rang Naam Winst Saldo
   1 Jaap Kivits    3    32
   2 Frans Dames    3    28
   3 Gerda Warmerdam    3    26
   4 Hans Roubos    3    21
   5 Gerrit Segers    3    20
   6 Chantal Bunkers    3    16
   7 Hans van der Geest    3    14
   8 Hans Brouwer    2    15
   9 Koos van Leeuwen    2    15
  10 Ina Arrachart    2    13
  11 Michael Voorn    2    12
  12 Freek Duineveld    2    10
  13 Peter Koome    2     9
  14 Ruud de Groot    2     8
  15 Peter van Dijk    2     6
  16 Ingrid Roubos    2     4
  17 Jes Strang    2     3
  18 Leroy Dijkman    2     1
  19 Willem Ligtenberg    2    -1
  20 Co de Graaf    2    -3
Hierna volgen 13 spelers met één 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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Baaij toernooi
Op de laatste dag van augustus werd het Baaij toernooi
gespeeld. “Baaij catering” is een begrip in Lisse en de
weide omtrek, gegarandeerd de beste kwaliteit op het
gebied van vis- en vleesgerechten. Eigenaar Ad Baaij is
er zichtbaar trots op en vindt het bijzonder leuk dat Lbf
een toernooi naar de firma heeft vernoemd.
 
Het weer werkte prima mee, weliswaar stond er een
stevige bries uit het oosten, doch die werd door de rond
het sportpark staande bomen keurig opgevangen. De
temperatuur was aan het begin prettig, later werd het
toch wat frisser, hoewel het om half twaalf nog 20 graden
was! Kennelijks is ons lichaam gewend geraakt aan ho-
gere temperaturen. Wel werd het wat vroeger donker,
dus dat betekende wat vroeger de lampen aan.
 
Ria en Alie verzorgden de inwendige mens, Chantal en
Rob hadden de organisatie en de 52 deelnemers hoefden
zich dus slechts op het spel te concentreren. Onder hen
een gloednieuw lid, Ben Durieux die vanavond voor het
eerst kwam spelen en zo subiet werd ingewijd in het spel
en de sfeer kon proeven. Het werd de avond van de dames.
Waar dat bij de Eewige Roem toernooien maar niet wil
lukken bestond de top-drie vanavond geheel uit dames.
En voor al die mannen was er dus een bijrol weggelegd.
Slechts Jerry kwam aardig in de buurt, maar alle eer ging
vanavond naar Anda, Yvonne en Margriet.
 
Ad Baaij had nog wat lekkers meegenomen naar het
clubhuis, nu ja, wat lekkers, hele schalen vol met haring
en zalm en alsof dat nog niet voldoende was ook enige
worsten die wat opgewarmd ook niet te versmaden waren.
Tussen ronde 2 en 3 gingen de eerste schalen al rond en
na afloop liep Ad zelf als stralend middelpunt met de
schalen te sjouwen. Er was meer dan voldoende en uiter-
aard smaakte het voortreffelijk.
 
De derde ronde speelde Ad een partijtje mee, het werd
een “zesje” met enige min of meer aangewezen vrijwilli-
gers. Trots meldde Ad later dat hij deze avond tweede
was geworden.
 
Bij de prijsuitreiking werden eerst vier bonnen uitgereikt
aan de winnaressen en Marloes, die laatste was geworden.
Daarnaast werden er nog vier bonnen verloot onder de
aanwezigen. De avond van Ben was al geslaagd, maar
werd nog mooier toen ook hij een bon ontving uit de lo-
terij. Ad Baaij nam nog even het woord, hij vond de avond
zeer geslaagd en was vereerd met het verbinden van zijn
naam aan dit toernooi. Uit de borstzak van z’n shirt to-
verde hij zelfs nog een extra bon, die eveneens werd
verloot. Het applaus was niet van de lucht, ook voor de
organisatie.

Rang Naam Winst Saldo
   1 Anda van der Haas    3    23
   2 Yvonne Heus    3    22
   3 Margriet van Dijk    3    20
   4 Jerry Pattikawa    3    18
   5 Willem Ligtenberg    2    20
   6 Carl Romijn    2    17
   7 Ruud de Groot    2    15
   8 Kor Middel    2    13
   9 Leonie van Engelen    2    13
  10 Michael Voorn    2    12
  11 Peter van Dijk    2    12
  12 Gerrit Segers    2    12
  13 Hans Roubos    2    10
  14 Wim Weijer    2     9
  15 Bart Varkevisser    2     8
  16 Taco Ringma    2     7
  17 Nico Warmerdam    2     6
  18 Piet van der Voet    2     5
  19 Frans Snaar    2     5
  20 Paul Turk    2     4
  21 Ron Heus    2     4
  22 Peter Koome    2     4
  23 Gerard Arrachart 2    2     3
  24 Marian Nederlof    2     3
  25 Leroy Dijkman    2    -2
  26 Ingrid Roubos    2    -2
  27 Arie Balkenende    2    -3
  28 Frans Dames    2    -4
  29 Gerard Arrachart 1    2    -5

Hierna volgen 16 spelers met één en 7 zonder winstpartij
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Uiteraard speelden we ook deze laatste vrijdag van de
maand weer het ontmoetingstoernooi….. uiteraard? Het
had weinig gescheeld of ik had in plaats van dit stukje alle
leden moeten informeren dat er te weinig interesse was
in deelname en daarom de TC het doorgaans toch zo
gewaardeerde ontmoetingstoernooi moest afblazen…..
Opmerkelijk genoeg verviervoudigde het aantal deelne-
mers in drie dagen tijd. Gelukkig maar. Wellicht voortaan
iets eerder (en bij voorkeur via de inschrijflijst)
aanmelden?
 
Goed, we gingen van start, Rob en Chantal hadden de
avond strak in handen, en waren blij met 28 deelnemers.
De sfeer was te omschrijven als “relaxed gedreven”
waarbij wij samen “op het botst van de snede” de boules
met elkaar kruisten. En dat allemaal voor dat ene item
van de wederom door Leonie veelzijdig en aantrekkelijk
samengestelde prijzentafel. Alie draaide haar hand er niet
voor om in haar eentje de horeca subliem te verzorgen.
Koude en zelfs warme hapjes vonden ondanks al het tap-
werk ook nog hun weg naar het terras. Dat Alie daarin
creatief genoemd kan worden bleek wel uit het aanbod
van heerlijke groenten loempia’s. (Lang leve haar per-
soonlijke airfryer-touch.)
 
Tja, op zo’n avond zie je van alles gebeuren op de banen,
waarbij niet zelden geheel onbedoeld en onverwacht ware
kunststukjes gepresteerd worden. Gelijktijdig sterven
tientallen uit overmoed en bovenmatig zelfvertrouwen
ontstane plannen in schoonheid of nou net het gebrek
daaraan. En….. soms lukt gewoon wat er bedoeld wordt.
Goed bedoelde onderlinge adviezen worden niet zelden
verkeerd begrepen, of blijken minder goed dan gedacht.
Het blijft een kwestie van tactiek, techniek en een dosis
fortuin tenslotte.
 
Zelf had ik het genoegen met Hans Boezaard aan te mogen
treden tegen Gerard Koomen en Jan van Marwijk. Die
twee snapten het sympathieke karakter van de avond en
weigerden ridderlijk om bij 3-12 de partij af te maken.
Met een uiterst draagbare 10-12 eindigden wij met opge-
ven hoofd. Leo Tijssen redde mij in de tweede ronde,
waardoor Kor Middel met ondersteuning van wederom
Hans een voorschot kon nemen op de rode lantaarn…
13-1. Tot slot kwamen Gerard de Tweede en Wim Roeloffs
mij en Annuska Planje angstige momenten aanjagen.
Maar Annuska steeg boven zichzelf uit, compenseerde
mijn geklungel vakkundig en we wonnen met 13-11.
 
Overall won Gerard Arrachart 1 de avond. Uiteraard legde
Michael “de eeuwige 2e” Voorn beslag op zijn eigen

Ontmoetingstoernooi augustus

plekje en Koos van Dijk redde de eer van het bestuur door
3e te worden. En dan is het altijd leuk hoe iedereen blij
als een kind terugkeert naar het terras met een gekoes-
terde buit van de prijzentafel. We houden het er maar in,
dat ontmoetingstoernooi.

Rang Naam Winst Saldo
   1 Gerard Arrachart 1    3    26
   2 Michael Voorn    3    20
   3 Koos van Dijk    3    19
   4 Jan van de Meeberg    3    17
   5 Ina Arrachart    3    12
   6 Didier Hallard    3    12
   7 Hein Stam    2    13   
   8 Wim Roeloffs    2    13
   9 Taco Ringma    2    12
  10 Ron Heus    2    11
  11 Leo Tijssen    2     7
  12 Annuska Planje    2     5
  13 Yvonne Heus    2     3
  14 Gerard Koomen    2    -4
Hierna volgen 8 spelers met één en 6 zonder winstpartij
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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 Cok de Jeu 

85 Wie is het .....? 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

Herken je deze persoon ? 

Diverse malen werd door veel leden het smoelenboek
geraadpleegd om uit te vissen wie de te raden persoon
was van de maanden september - oktober.
 
De afgebeelde persoon was Cok de Jeu.
Hoewel ik diverse leden hoorde klagen dat deze foto zéér
moeilijk te raden was, bleken er toch nog twee goede
inzendingen tussen de briefjes te zitten. Deze twee goede
inzendingen bleken van Leni en Aad Maas te zijn, en het
lot wees Leni als winnares aan.
 
Gefeliciteerd Leni. Misschien kun je Aad af en toe blij
maken met een kopje koffie van je gewonnen kaart?
 
Voor de leden die Cok minder goed kennen: ondanks dat
hij regelmatig op de club komt vindt hij nog tijd om op de
maandagen met cliënten te fietsen bij de Stichting
Fietsmaatjes. Op dinsdag heeft hij dan nog energie om
een potje te badmintonnen. De rest van de week vult hij
met fietsen en boulen, maar ook z’n schoonmaakwerk
met Elly op onze club mag niet onvermeld blijven!!
 
Hij nodigt nog wel mensen uit om ook aan te sluiten als
vrijwilliger, want vele handen maken immers licht werk!
 
Rechts op deze pagina vind je de te raden foto voor de
maanden november - december. Allemaal weer even
meedoen en de koffiekaart is misschien voor jou!!
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Ontmoetingstoernooi september

Na een mooi en zeer geslaagd Harddraverij toernooi en
een prachtige feestweek hebben we twee dagen later al
weer ons vaste ontmoetingsavond. Is dit niet te snel
achter elkaar, zou je denken. En natuurlijk zijn we dan
ook benieuwd naar het aantal aanmeldingen. En uitein-
delijk valt dat reuze mee. 36 deelnemers is zeker niet
verkeerd, natuurlijk mag het wel wat meer, want: hoe
meer zielen hoe meer vreugd. Fijn is het dat er nu weer
binnen gespeeld kan worden, dat is maar goed ook, want
het weer wordt toch wel een heel stuk minder dan we de
laatste maanden gewend waren. Dat is overigens wel heel
mooi in ons kikkerlandje, vier jaargetijden die even
aantrekkelijk zijn.
 
Maar terug naar vanavond, de leiding is in handen van
Cees en Nita. Helaas voelde Nita zich verre van fit en is
huiswaarts gegaan. De bar wordt bezet door Alie, Leonie
zorgde voor de prijzentafel en Frans voor de foto’s, alles
is weer top geregeld. Het inschrijfgeld is ondertussen naar
€ 2,00 gegaan, want ook de prijzen voor de prijzen zijn
gestegen. En met deze kleine verhoging kan Leonie van
de prijzentafel toch nog een feestje maken. En met elkaar
gaan we er weer een mooie avond van maken. Dat merk
je dan ook al als men binnenkomt, aanschuift bij wie dan
ook aan tafel en een babbeltje met elkaar maken. Zo ook
nu, de sfeer is al snel zoals we die gewend zijn.
 
Iedereen is op tijd binnen, zodat ik om 19:30 uur de avond
kan openen en het startsein kan geven om de 1e partij
te gaan spelen. Zonder de microfoon kost het enige
moeite, maar uiteindelijk trok eenieder ten strijde. Er
wordt zoals gewoonlijk lekker ontspannen gespeeld, wat
niet inhoudt dat er geen strijd geleverd wordt. Het tegen-
deel is waar, wie wil er nu niet winnen? Bij de gong waren
nog vier partijen bezig. Altijd jammer dat je wordt “afge-
gongd”, want ja, voor hetzelfde geld was je op dat moment
in de winning mood en ben je met een inhaalrace bezig
en kun je dat niet verzilveren door die verduvelde gong.
Nou, dan maar lekker een bakkie halen, wat napraten en
wie weet wat de volgende ronde brengt. In elk geval wel
alert blijven op je speeltijd, want de gong is onverbidde-
lijk.
 
Om 20:45 uur startten we met de 2e ronde. Ja, over het
spel kan ik verder niet zoveel zeggen, anders dan dat
iedereen z’n best deed om er een leuke, spannende pot
van te maken. En ditmaal was eenieder op tijd gereed.
Tijdens de pauze was het gezellig napraten onder het
genot van een drankje. Alie zorgde goed voor ons en kwam
langs met een schaal heerlijke snoeperijtjes voor de in-
wendige mens.

 
21:45 uur ving de 3e en laatste ronde aan en dan maar
zien wie zich uiteindelijk de winnaar van het toernooi mag
gaan noemen. We hebben met z’n allen weer een mooie
avond beleefd en gaan tevreden naar huis, al weer uitkij-
kend naar de volgende maand. Van onze kant: dank voor
jullie bijdrage aan deze leuke avond en we zien jullie graag
in groten getale op de volgende ontmoetingsavond.

Hierna volgen 17 spelers met één en 3 zoner winstpartij

Rang Naam Winst Saldo
   1 Marian Nederlof    3    21
   2 Hans Roubos    3    16
   3 Michael Voorn    3    12
   4 Gerard Koomen    3    11
   5 Doreen de Wilde    3    10
   6 Hans Boezaard    2    19
   7 Frans Arrachart    2    14
   8 George Lengers    2     8
   9 Elly de Jeu    2     8
  10 Gerda Warmerdam    2     7
  11 Huug Tielemans    2     3
  12 Nel Arrachart    2     3
  13 Co de Graaf    2     2
  14 Cecilia Kaandorp    2     1
  15 Annet van Gerven    2    -3
  16 Ingrid Roubos    2    -4
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Gezelligheidstoernooi

Deze clubontmoeting tussen “De Spaanse Ruiter”
(Nieuw-Vennep), De Boel De Boule (Roelofarendsveen)
en Les boules fleuries is een jaarlijks evenement. Elk jaar
is één van de clubs gastheer en dit jaar was de eer aan ons.
 
Met Marian en Huug achter de bar waren we er zeker van
dat de horeca goed bestuurd zou worden. Met veel plezier
hielpen zij de hele middag iedereen aan wat te drinken
en tussen het spelen door een lekker hartig hapje.
Chantal en Gerrit Janssen (DSR) vormden de foutloze
wedstrijdleiding en ondergetekende vervulde diverse
ondersteunende rollen, waaronder tot vervelens toe ie-
dereen toespreken door de microfoon over allerhande
huishoudelijkheden.
 
Bij dit toernooi speel je tripletten. In principe bestaat elke
triplette uit een vertegenwoordiging van de drie clubs.
Waar nodig (en dat was het) kan dit door uitvallers of
tekorten in aanmelding opgelost worden met invallers.
Zelf was ik heden spontaan lid van DSR. En heb ik er
natuurlijk voor gezorgd daar meteen een “aanmoedi-
gingsprijs” te pakken. Had iets te maken met drie verlo-
ren partijen gok ik. Want van elke club krijgt de minst
gelukkige van de dag een prijs. Namens DBDB werd dat
Tinie Klein en namens onze eigen club Piet van der Voet.
Een prijs is een prijs zeg ik, what’s in a name….
 
Overall is er ook een klassement, waarvan de top drie een
prijs krijgt. Dit jaar gingen die allemaal naar DBDB, die
dan ook in een bijna volwaardige competitiebezetting
aantraden.  Wim Verboom, René Vork en Elly Zandvliet
gingen ermee aan de haal. Het stond de gezelligheid zeker
niet in de weg. Los van al die winnaars werden er per club
ook nog drie prijzen verloot, dus het is nog net niet “altijd
prijs” op dit toernooi.
 
Nadat alle stofwolken waren gaan liggen en Gerrit de
prijzen had uitgereikt was het tijd voor het zeer gewaar-
deerde Chinese buffet, ditmaal komende van onze spon-
sor King Lao. Dat het erg goed beviel bleek uit de vele
spontane complimenten. Rond 20 uur sloten we “de hut”
na een heerlijke middag.
 
Dit evenement zal zeker herhaling krijgen in de komende
jaren en is een aanrader voor elk lid van onze club. De
olympische gedachte is zeker present en het is natuurlijk
ook gewoon leuk om eens met en tegen andere mensen
te boulen. Volgens jaar zien we de deelnemers graag in
Roelofarendsveen aantreden.

Rang Naam Ver.  Winst Saldo
   1 Wim Verboom DBDB     3    24
   2 Rene Vork DBDB     3    23
   3 Elly Zandvliet DBDB     3    22
   4 Aziz Bel Boukhari DSR      3    21
   5 John de Bruin Lbf      3    21
   6 Hans Klein DBDB     3    18
   7 Carla v Duivenvoorden DSR      3    18
   8 Juup Visser DSR      3    17
   9 Gerard Arrachart 2 Lbf      3    17
  10 Wim Roeloffs Lbf      3     8
  11 Thea Jongkind DBDB     2    14
  12 Frits van der Klei DSR      2    13
  13 Teus vdr Tonnekreek DSR      2    12
  14 Simone Bijleveld DSR      2    12
  15 Loes den Boer DSR      2    12
  16 Franny de Bruin Lbf      2    12
  17 Ingrid Roubos Lbf      2    10
  18 Nel Arrachart Lbf      2     9
  19 Theo l'Ami DBDB     2     7
  20 Coby van der Wiel Lbf      2     7
  21 Wil de Groot DSR      2     4
  22 Ruud Vork DBDB     2     3
  23 Wilma Witteman DBDB     2     2
  24 Elly van Halderen DBDB     2     1
  25 Margriet Stokhuijzen DBDB     2     1
  26 Bert Visser DSR      2     0
  27 Anke van Haaften DSR      2     0
  28 Carlo Conci DSR      2    -1
  29 Hanny Reinders Lbf      2    -1
  30 Margriet Koenis DBDB     2    -4
  31 Alie Bisschops Lbf      2    -8
Hierna volgen 18 speler met één en 11 zonder winstpartij
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De feestweek in Lisse is vorige week vrijdag los gebarsten.
Het programmaboekje van de Harddraverij Vereniging
puilt uit met een veelheid aan activiteiten, voor jong en
oud. Eén van die activiteiten is het Harddraverij toernooi
op ons complex. Doorgaans bezet met rond de 100
koppels die in vier poules van verschillende sterkte zijn
ingedeeld en de strijd met elkaar aangaan. De weersvoor-
spellingen waren volledig in ons voordeel, waar de hele
week dreigende wolken en regen wordt voorspeld, was
het op deze zondag nagenoeg droog. De zon nam brutaal
de haar toegewezen ruimte en dat bleek een uiterst
aangename temperatuur op te leveren.
 
De organisatie verliep vlekkeloos voor het oog van de
toeschouwers en spelers, zoals we eigenlijk al gewend
zijn (maar toch!). Chapeau!! En nadat ook de laatste
spelers zich hadden gemeld kon het strijdgeweld losbar-
sten. In vier poules, dat betekende dat elk van de vier
rondes bij toerbeurt één poule binnen speelde. Het uit-
reiken van de scorekaarten en het bepalen van de tegen-
standers verliep vlotjes en dus vlogen even later de
boules over de banen. Beetje oppassen voor elkaar, het
was druk met de 86 koppels. De eerste partijen werd er
gespeeld met de gedachte te gaan winnen, later werd het
meer gezelligheid staat voorop. Het maakt niet uit, als je
het maar naar je zin hebt.
 
Rond het middaguur werd het langzaamaan drukker op
het complex, doordat familie en vrienden de verrichtingen
van hun helden kwamen bekijken. En op het door de zon
verwarmde terras was het uitermate goed toeven. De
barmedewerkers hadden het druk, naast de drank vonden
vele broodjes bal en hamburger hun weg naar hongerige
spelers.
 

Harddraverij toernooi

En dan klinkt onverbiddelijk weer de stem van Ron om
met de derde ronde te gaan starten. Het duurde iets
langer voordat eenieder de opponent had gevonden en
de partijen konden starten. Hier en daar een “veegpartij”
omdat de een veel sterker bleek dan de ander, maar er
waren ook veel partijen die heel close werden afgesloten.
Tegen half drie de laatste ronde, de aanmoedigingen
waren niet van de lucht, de sfeer werd hier en daar hila-
risch via harde lachsalvo’s en uitroepen. Maar het was en
bleef gezellig.
 
Na de laatste ronde vloeide de drank rijkelijk naar dorsti-
ge kelen, het werd langzaamaan koeler en de medewer-
kers achter de wedstrijdtafel zorgden vrij snel voor de
uitslagen per poule. Voor iedereen prijs, Leonie had er
haar handen meer dan vol aan gehad om de prijzentafel
leuk op te maken met ruim 170 prijzen en prijsjes. Ron
riep eenieder in volgorde naar de prijzentafel, maar het
duurde toch wel even aleer allen waren voorzien. Rond
half zes werd het steeds rustiger, men ging voldaan
huiswaarts. Een uitermate mooie prestatie van de Lbf-ers
die op welke manier ook deze dag tot een succes hebben
gemaakt. Hulde!!

25



26



27



Dat de bakermat van het jeu de boules/petanque in
Frankrijk ligt weten we allemaal, maar dat onze club een
heuse Fransman in de gelederen heeft is nog vrij onbe-
kend. Even een korte kennismaking:
 
“Mijn naam is Didier Hallard en ik ben geboren in Orleans
(Frankrijk), de stad van Jeanne d’Arc. Tijdens een stage
aan de universiteit Leiden in 1994 (ik studeerde farmacie
in Tours), ontmoette ik mijn vrouw Pauline en besloot ik
in Nederland te gaan wonen. We hebben twee zoons,
Charlie (26) en Jeff (21) en we wonen nu al weer 10 jaar
in Valkenburg. Ik ben trainer geweest van Jeff’s voetbal-
team bij Valken ‘68 en ging vaak kijken bij DIOK Leiden
waar Charlie tot vorig jaar rugby speelde. Ik werk sinds
een aantal jaar bij Kite Pharma in Hoofddorp.
 
In mijn jeugd heb ik vaak petanque gespeeld tijdens de
zomervakanties. In 2016 werd ik lid van de jeu de boules
club in Katwijk en daar heb ik 3 jaar gespeeld. Omdat ik
meer uitdaging zocht en competitie wilde spelen ben ik in
2019 lid geworden van Les Boules Fleuries. Ik ben door
iedereen met open armen ontvangen en heb het hier erg
naar mijn zin. De trainingsavonden en toernooitjes zijn
heel gezellig en goed georganiseerd. Ik hoop nog lang lid
te kunnen zijn en ooit de competitie te winnen! “
 
Op de vraag of hij nog mogelijkheden zag om te bezuini-
gen op de club, gaf hij de volgende tips:
“Totdat de prijs acceptabel wordt, zou ik de verwarming
in het speelveld verminderen of stoppen. Ik heb 2 jaar
buiten gespeeld in Katwijk en ook in de winter. We
moeten ook zoeken naar zonne-energie paneel.”
Aldus Didier, die we willen bedanken voor z’n nadere
kennismaking!
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Koffiekaarten
 
Regelmatig worden de volle koffiekaarten geteld. En uit
iedere 25 kaarten laat Marian
Nederlof door een willekeurig lid van de vereniging één
kaart trekken en die is dan de gelukkige
winnaar voor een gratis nieuwe koffiekaart.
 
De laatste keren waren dat:
Gerda Warmerdam - Koos van Dijk - Dick Oudkerk - Frans
Arrachart - Arie Imthorn - Martijke van der Geer - Cok de
Jeu en Frans Dames. 
 
Van harte gefeliciteerd!

Spinnenwebben
 
De redactie ontving deze foto van Niek Derriks, genomen
op donderdag 29 september. Soms loop je tegen zo'n
mooi plaatje aan, doorgaans valt het niet zo op. Niek's
oog viel er wel op met een prachtig resultaat.

Naam Adres Postcode Plaats
John Tholen Kievitstraat 44 2161 GZ Lisse
André Alders Jupiterstraat 18 2172 CM Sassenheim

Naam Adres Postcode Plaats
Victor Zonneveld Mendeldreef 65 2163 KB Lisse
Jan Verhaar Keukenhofdreef 14 2161 AZ Lisse
Ellen Strang Verdistraat 34 2162 AW Lisse
Joke Schakenbos Ooievaarstraat 145 2162 XH Lisse
Niels Groot Obliehoorn 27 2171 MA Sassenheim

Nieuwe leden
 

 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 

  


