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Heb je iets te vieren dit jaar? 

verjaardag, trouwdag, jubileum of gewoon gezellig met 
elkaar 

wij regelen alles voor jou, koffie met gebak, eenvoudige 
of uitgebreide lunch,  

een afternoon tea, borrel of mooi diner, private dining 
vanaf 10-12 personen 

 

Vrijdag 13 januari 
Wijn-spijsavond vanaf 18.15 uur 

i.s.m. Martijn Claassen van Wereld Wijnen 

 

Zondag 29 januari 
Lazy Sunday Afternoon van 14.00-17.30 uur 

Live muziek en gezelligheid van de Afternooners 

Diverse gerechten, kazen, sushi, brood en oesters 

Ruime sortering witte en rode wijnen 

 

In 2023 bestaat Lisse 825 jaar,  

hou je mail in de gaten! Krijg je geen mail nog? 

Vul je mail adres in op www.rdvs.nl / contact 
 

Valentijn  

Dinsdag 14 februari zijn we open voor diner 

Romantisch dineren met je geliefde 

4-gangen Valentijnmenu 

 

Try-out avond 

Vrijdag 17 februari vanaf 18:15 uur. 

Een zes gangen menu (voorgerecht porties)  
van onze nieuwe kaart met bij elk gerecht een half glas 

wijn. 
 

Nieuwe menukaart 
Zaterdag 18 februari 

Creatieve vis-, vlees-, vegetarische- en wildgerechten 

 

 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 €   122,00
Jeugdlid      (tot 18 jaar) €     35,00
Inschrijfgeld €       6,50
Donateurschap €     30,00

Lidmaatschap
 

 

VerenigingsgegevensDecember 2022 - Januari 2023

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....

Kampioen van Nederland
 
We hebben al een kampioen in ons midden: jeugdkampi-
oen Bart Varkenvisser, maar sinds zaterdag 17 december
een tweede kampioen: kampioen precisieschieten, Dennis
Bakker.
 
Een aantal jaren geleden was Dennis al lid van Lbf en
speler in ons 1e team, maar omdat hij hoger wilde spelen
en zijn spel wilde verbeteren, vertrok Dennis naar Puck
in Haarlem. Sinds een aantal weken is hij terug op het
oude nest, omdat hij de sfeer van Lbf miste.
 
Er waren 50 deelnemers, van wie zich 8 spelers plaatsten
voor de laatste ronde. De deelnemers moesten bij 5 on-
derdelen op 4 verschillende afstanden zo veel mogelijk
punten zien te behalen. De halve finale was voor Dennis
het spannendst, terwijl hij de finale gemakkelijk won. Hij
ging met een medaille naar huis; maar het leukst vond
hij een gouden butje, aangeboden door het bedrijf
Pétanque Light.
 
Dennis, van harte gefeliciteerd.

Beste Lbf’ers,
 
Dit is mijn laatste voorwoord als voorzitter. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op dinsdagavond 21 februari
2023 zal ik de voorzittershamer overdragen aan de nieuwe voorzitter, die die avond door de vergadering gekozen
zal worden.
Toen ik in 2015 de functie overnam van mijn voorganger, André Distelbrink, wist ik dat ik zes keer per jaar een
voorwoord zou moeten schrijven in het clubblad. In die 8 jaar heb ik dat 8x6-2=46 keer gedaan. Daarbij heb ik ook
diverse leden over hun hobby geïnterviewd en de lezers een kijkje laten nemen in de liefhebberijen van interessan-
te leden. Tel daar ook nog eens alle nieuwsbrieven bij op, dan begrijpen jullie wel dat ik uitgeschreven ben. Ik heb
het goede moment gekozen, want na dit nummer van het clubblad zal het laatste nummer in maart verschijnen.
Vanaf dat moment zal de berichtgeving gaan plaatsvinden via onze website, facebook en nieuwsbrieven. Tijdens de
ALV in oktober hebben we de leden gepolst over het wel of niet beëindigen van het clubblad, genoodzaakt door de
energiecrisis en de vereiste bezuinigingen. Daarna heeft het bestuur besloten in overleg met de redactie dat ons
mooie clubblad ophoudt te bestaan.
Met de redactie (Frans Snaar en voorheen ook George Lengers) heb ik altijd prima samengewerkt. Op tijd werd ik
eraan herinnerd dat ik weer wat moest schrijven. Ik heb altijd veel bewondering voor de redactie gehad voor de wijze
waarop zij ons blad vorm gaven en redigeerden.
Een dieptepunt in de afgelopen tijd was het terugtreden van Taco Ringma als voorzitter van de Commissie Wedstrijd-
zaken en als bestuurslid. Taco heeft zijn functie in veel opzichten uitstekend uitgeoefend. Nita Schutter heeft inmid-
dels de taak van voorzitter op zich genomen en zal de commissie vertegenwoordigen in het Bestuur.
Veel evenementen liggen al weer achter ons en er staat veel te gebeuren. De NPC is nu op de helft en er wordt nog
op 7 zaterdagen gestreden voor een goed resultaat.
Ik hoop op 21 februari 2023 op een volle kantine bij de ALV en daarna ga ik gewoon zonder beslommeringen lekker
boulen.
 
Ik wens iedereen een gelukkig en gezond 2023
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Eeuwige Roem toernooi november 
De tiende editie van dit gezellige en succesvolle toernooi.
Toen André en Marianne er begin dit jaar mee startten
konden ze niet bevroeden dat het elke keer weer een
prima invulling voor de vrijdagmiddag bleek. Iets voor
half twee opende André het toernooi met de mededeling
dat er 36 deelnemers waren, maar dat hij er nog wel een
of twee verwachtte. Dat bleek ook, de 37e had in gedach-
ten dat de aanvang om twee uur was (foutje). Dus een
partij via een vijftal.
Drie ronden werden afgewerkt, de eerste speelde ik op
baan 3 met Frans Arrachart en die had er wel zin in
vandaag. Alle boules bovenop de but en wat de tegen-
standers ook probeerden, die boule bleef liggen. Tja, en
dan nog wat puntjes er bij sprokkelen en in vijf mènes
was het bekeken, 13-0. Geheel tegen mijn principes in,
maar soms loopt het spel nu eenmaal zo. Marianne was
nog in de keuken bezig met het snijden van de hapjes
toen wij gevieren binnen twintig minuten al koffie kwamen
drinken.
De tweede partij met George op de o zo vervelende baan
15, de knikkerbaan. Laat je boule vallen en hij rolt wel
richting de but. Maar ja, de snelheid is van evident belang.
Na een 7-0 voorsprong stokte de productie van ons beiden
en tegenstanders Nel en Wim kwamen allengs dichterbij.
Erop en erover dachten ze daarna, maar uiteindelijk
wisten we de partij met 13-11 te winnen. Alle vier hadden
we zoiets van volgende partij maar weer ergens op een
van de banen 2 tot en met 12, dit is niet zo heel leuk
spelen, gauw volgooien met grind.
In ronde drie speelde ik met op baan twee met Jan van
der Haas, tegen Dietmar en Peter van Dijk. Lange ballen
troef, de but vloog over de baan en stopte ergens rond
de negen en een halve meter. Geen lekkere afstand voor
de tireurs, maar als je maat de boule dicht in de buurt
van de but deponeert moet je toch wat. Het werd een
nek-een-nek gevecht en op het beslissende moment
gooiden Dietmar en Peter een fractie beter dan Jan en ik.
Met 11-13 dolven we het onderspit, spijtig, maar ook wel
verdiend.
Tja, en zo wachtte eenieder aan het einde van de speel-
ronden in de kantine op de verlossende woorden van
André. Terwijl hij de stand bijwerkte ging Marianne rond
met de hapjes en waren de gesprekken aan tafel in volle
gang. Toen André met de uitslag kwam aanlopen werd
het gaandeweg stil in de zaal. En opnieuw werd de winst
gepakt door een van de heren, Frans Arrachart bleef Gerda
Warmerdam met slechts één saldopunt voor. Het leverde
Frans een applaus op en uiteraard mocht hij z’n naam
bijschrijven op het bord van de Eeuwige Roem.
Met dank aan André en Marianne, was het ruim vijf uur
voor we huiswaarts keerden, voldaan over een leuke
middag.

Rang Naam Winst Saldo
   1 Frans Arrachart    3    28
   2 Gerda Warmerdam    3    27
   3 Peter Bisschops    3    26
   4 Huug Tielemans    3    22
 George Lengers    3    22
   6 Dietmar Müller    3    18
 Bert van der Poel    3    18
   8 Ina Arrachart    3    13
   9 Frans Snaar    2    13
  10 Ingrid Roubos    2    12
  11 Wim Weijer    2    11
  12 Hans Boezaard    2     6
  Jannie Sesink    2     6
  14 Rob Sesink    2     5
  15 Ben Durieux    2     2
  16 Ada Weijer    2    -1
 Gerard Arrachart    2    -1
Hierna volgen 14 spelers met 1 en 6 zonder winstpartij.
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Eeuwige Roem toernooi december

Op 9 december was het weer tijd voor het laatste Eeuwi-
ge Roem toernooi van dit jaar. Door de mooie kerstver-
siering was het een prettige binnenkomst. Gelukkig
hadden we geen last van het WK-voetbal, want dat was
pas ’s avonds. Hoewel we even moesten wachten op
mensen die mogelijk nog zouden komen (maar niet
kwamen), konden we toch vrijwel op tijd starten. Helaas
was er een vijfje, maar het was niet anders.
 
Er werd hevig gestreden en in menige partij ging het
puntje voor puntje. Dat hield wel in dat het mogelijk was
dat de stand na 45 minuten spelen nog slechts 5-7 was.
Natuurlijk wilden we ons aan het tijdschema houden,
omdat het anders teveel zou uitlopen. Tijdens de 1e ronde
kwam er nog iemand binnen, die op de bonnefooi langs
kwam. Hij kon meespelen zodat we van het vijfje een
zesje konden maken. Dat speelt toch wel iets prettiger.
 
Ook nu waren er weer spannende wedstrijden die in de
reguliere speeltijd niet tot de 13 kwamen. Op zich is dat
geen probleem, omdat het saldo telt. Na de derde ronde
was alles duidelijk: Er waren drie spelers die drie wed-
strijden gewonnen hadden. Jan van der Haas, John de
Bruijn en Jan van de Meeberg. Geen dame in de hoogste
regionen. Het saldo maakte het verschil 28, 27 en 20 in
het voordeel van Jan. Na een mindere periode speelde hij
weer als vanouds.
 
Voordat ik de uitslag bekend kon maken werden Marian-
ne en ik verrast met een presentje van de boulers. We
waren echt overdonderd, omdat we dit geen van tweeën
ook maar in de verste verte verwacht hadden. Uiteraard
zijn we hier verguld mee, te meer omdat we dit zien als
blijk dat de deelnemers het kennelijk zeer naar hun zin
hebben en dat is uiteraard ons uitgangspunt.
 
Daarna was het tijd voor de uitslag en het tekenen van
het “Eeuwige Roem bord” door Jan. Op naar het volgende
toernooi: volgend jaar 12 januari

Rang Naam Winst Saldo
   1 Jan van der Haas    3    28
   2 John de Bruin    3    27
   3 Jan van de Meeberg    3    20
   4 Toon Derks    2    12
   5 Kor Middel    2     9
   6 Co de Graaf    2     8
   7 Jannie Sesink    2     6
   Frans Arrachart    2     6
   9 Ellen Lutke    2     5
  10 Rob Sesink    2     5
  11 Dick Weijers    2     4
 Rina Weijers    2     4
  13 Bert van der Poel    2     0
  14 Ingrid Roubos    2    -1
  15 Netty Veth    2    -3
Hierna volgen 11 spelers met één en 4 zonder winstpartij.
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Najaarstoernooi

Het al vele jaren in de ruime omtrek goed bekend staan-
de Najaarstoernooi trok ditmaal 21 teams naar het Lisser
boulodrôme. Buiten scheen een heerlijk zonnetje, was de
wind voor een poosje gaan liggen en was het eigenlijk
best wel heel aardig en zacht najaarsweer. Binnen was
het warm en gezellig, de meeste teams kennen elkaar al
langer en dat zorgt altijd weer voor hartelijke begroetin-
gen.
 
De leiding was vandaag in handen van wedstrijdleider
Marian en scheidsrechter Frits. Nadat eenieder zich had
ingeschreven werd om half elf het startsein gegeven voor
de eerste van vijf ronden. Tossen, baan kiezen en aan de
slag. En daar vlogen als eerste de butjes naar een min of
meer vooraf bepaalde plek op het speelveld. De eerste
boule volgde al snel en daarna ontspon zich elke wedstrijd.
Hier en daar was het snel klaar, maar bij de meeste
partijen bleek het niet zo eenvoudig om de tegenstander
op de knieën te krijgen en was beduidend meer tijd nodig.
En dat betekende voor de volgende tegenstander vaak
een lange wachttijd.
 

Een bakkie koffie tussen de eerste partijen door, na de
tweede partij de lunch. Voor het ene team een welkome
onderbreking, voor het andere een noodzakelijke. Na de
pauze is het toch weer een kwestie van mentaal opladen,
zorgen dat de spieren gecontroleerd hun werk doen en
het ritme behouden. Na ronde drie kwam al enige tekening
in de stand, een soort van kopgroep en uiteraard ook een
staartgroep. Zo lang je blijft winnen heb je motivatie
voldoende om de resterende partijen ook in winst om te
zetten, maar als je er al meerdere hebt verloren is moti-
vatie een moeilijke zaak.
 
Het was al laat voordat ook de laatste partijen van dit
toernooi werden beëindigd. Marian had de uitslagen snel
verwerkt en zo hoefde de prijsuitreiking niet lag op zich
te laten wachten. De winnaars mochten als eerste de loop
naar de prijzentafel maken, onder luid applaus van de
anderen. En zo liep het voor de andere prijswinnaars idem
dito. Onder dank aan de leiding en de barmedewerkers
werd deze editie van het Najaarstoernooi afgesloten.

Rang Naam Naam Naam Winst Saldo
   1 Teun van Oijen Hans van der Wouden Richy Nowak Abdalla    5   44
   2 Koos van Dijk Peter Bisschops Peter van Dijk    5   34
   3 Nita Schutter Cees Vesseur Jaap Kivits    5   31
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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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Pepernoten toernooi

Vol verwachting klopt ons hart. Lang heb ik ernaar uitge-
keken om weer eens 60 deelnemers te begroeten op een
ontmoetingsavond. En nu leek dat dan uit te komen.
Helaas lieten drie deelnemers verstek gaan, maar dat mag
de pret niet drukken, met 55 deelnemers zijn we dik te-
vreden. De tafels waren gezellig gedekt met schaaltjes
pepernoten, bij de wedstrijdtafel stond een grote schaal
met pepernoten en hartjes en spekjes, heerlijk. En of het
niet op kon stond op de bar een schaal met speculaas-
brokken. Wel, wel, de Sint heeft z’n best wel weer gedaan!
 
Alie was ons vertrouwde gezicht achter de bar, terwijl Nel
haar hielp in drukke tijden. Alie doet het graag en dat
straalt ze ook wel uit, relaxed en rustig helpt ze eenieder
aan een natje en droogje. De prijzentafel was ook een
feest om naar te kijken, Leonie heeft wel erg haar best
gedaan om alle prijsjes netjes in te pakken. Tijdens dit
toernooi zijn de prijzen een “surprise”. Zo zie je maar dat
je met enthousiaste mensen veel leuke dingen kunt doen.
En zo hoort het ook. Nita en ikzelf vormden de wedstrijd-
leiding en om een vijf- en zestal te voorkomen deed een
van ons mee met spelen.
 
De avond begon sfeervol, iedereen was (net) op tijd, dus
konden we tijdig starten met het toernooi. Tja, over het
verloop van de speelronden kan ik niet meer vertellen dan
dat het gezellig boulen was. Fijn hè om zo’n volle hal te
zien, fijn ook dat iedereen ervan genoot in deze ambian-
ce te spelen. Fijn dat we zo’n mooie vereniging hebben.
 
Voor de tweede ronde bezorgde Nel ons een lekker hapje,
zelfs dat kon er bij Sint nog af. Dat wordt wel gewaardeerd.
De inwendige mens wil tenslotte ook wel wat. Alle partij-
en moeten zijn afgelopen wanneer de gong zich laat horen.
Voor de een is dat pech voor de ander een welkome
verlossing. Ondertussen schrijf ik mijn verhaaltje, soms
is dat tussen de speelronden wel eens lastig, maar uitein-
delijk komt er toch wel wat uit de pen.

 
De eerste prijs bestaat uit een bokaal gevuld met wat
lekkers, bestemd voor de beste dame en de beste heer.
De poedelprijs was in de vorm van een stenen Sinter-
klaaspot. Doordat het wat drukker is dan normaal (geluk-
kig) neemt de prijsuitreiking wel iets langer in beslag.
 
Zelf zou ik het wel eens leuk vinden als een van de spelers
een stukje zou willen schrijven over de avond. Schroom
dus niet en meld je gewoon aan op de avond. Wij vinden
dat wel “cool” en weet je, fout kan het nooit zijn, taal-
foutjes worden gecorrigeerd voor plaatsing op de websi-
te. Doen hè?
 
Na een prachtige en gezellige Sintavond sluiten Nita en
ik af. Dank allen voor deze mooie avond en graag tot de
volgende keer.

Rang Naam Winst Saldo
   1 Jan Vuijk    3    30
   2 Dennis Bakker    3    27
   3 Leo Tijssen    3    21
 Ria van Kesteren    3    21
   5 Ron Heus    3    20
   6 Jaap Kivits    3    16
 John de Bruin    3    16
   8 Jan Weijers    3    15
   9 Dirk Varkevisser    3    12
  10 Peter Bisschops    3    11
  11 Harry van de Loo    3    10
Hierna volgen 15 spelers met 2, 21 met 1 en 7 zonder
winstpartij
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Nieuwjaarsreceptie:  
8 januari 

Eeuwige Roem  

toernooien  

(aanvang 13:30 uur) 

 

• 13 januari 

• 10 februari 

• 10 maart 

• 14 april 

• 12 mei 

• 09 juni 

• 21 juli 

• 11 augustus 

• 08 september 

• 13 oktober 

• 10 november 

• 08 december 

Open toernooien:  

 

18 februari:  Krokus toernooi 

10 juni:   Zomaer toernooi  

19 augustus:  Lisse Open 

11 november: Najaar toernooi 

Algemene Vergadering: 
21 februari

Specials voor leden: 

 

29 maart:  Joker toernooi

21 april:   Tridotet toernooi 

19 augustus:  Lisse Open

11 november: Najaar toernooi

Ontmoetingsavonden

(aanvang 19:30 uur)

• 27 januari

• 24 februari

• 31 maart

• 28 april

• 26 mei

• 30 juni

• 28 juli

• 
• 29 september

• 27 oktober

• 24 november

• 22 december

Gezelligheidstoernooien 

voor leden: 

 

10 april:   Paastoernooi

14 juli:   Quatorze Juillet 

19 juli:   1e Midzomeravond

26 juli:   2e Midzomeravond

29 november: Pepernoten toernooi

17 december:  Kerstsurprise toernooi

29 december:  Euro toernooi

Toernooien leden en niet leden: 

27 april:   Oranje toernooi

19 mei:   Kom Mee toernooi 

25 juli:   Kom Mee toernooi

24 september: HDV toernooi

Sponsor toernooien voor leden: 

 

02 augustus: Mokka toernooi

16 augustus: Van Dongen toernooi

30 augustus: Baaij toernooi
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• 09 juni

• 21 juli

• 11 augustus

• 08 september

• 13 oktober

• 10 november

• 08 december

Open toernooien: 

18 februari:  Krokus toernooi

10 juni:  Zomaer toernooi 

19 augustus:  Lisse Open

11 november: Najaar toernooi

Algemene Vergadering:  
21 februari 

Specials voor leden:  

29 maart:  Joker toernooi 

21 april:  Tridotet toernooi  

19 augustus:  Lisse Open 

11 november: Najaar toernooi 

Ontmoetingsavonden 

(aanvang 19:30 uur) 

 

• 27 januari 

• 24 februari 

• 31 maart 

• 28 april 

• 26 mei 

• 30 juni 

• 28 juli 

•  

• 29 september 

• 27 oktober 

• 24 november 

• 22 december 

Gezelligheidstoernooien  

voor leden:  

10 april:  Paastoernooi 

14 juli:  Quatorze Juillet  

19 juli:  1e Midzomeravond 

26 juli:  2e Midzomeravond 

29 november: Pepernoten toernooi 

17 december:  Kerstsurprise toernooi 

29 december:  Euro toernooi 

Toernooien leden en niet-leden:  

 

27 april:    Oranje toernooi 

19 mei:    Kom Mee toernooi  

25 juli:    Kom Mee toernooi 

24 september: HDV toernooi 

Sponsor toernooien voor leden:  

02 augustus: Mokka toernooi 

16 augustus: Van Dongen toernooi 

30 augustus: Baaij toernooi 
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Kerstsurprise toernooi

Het was guur koud op deze zondagochtend, de laatste
zondag voor de feestdagen. Een straffe wind uit het
zuidoosten, gekoppeld aan een gure vrieskou zorgden
voor minder aangenaam weer. En dan ook nog eens de
gladde plekken op de straten als gevolg van de ijzelavon-
den eerder deze week. Het was een barre dag.
 
Bij mijn entree in het clubhuis ontwaarde ik zo’n 30 nog
van de kou vetrokken gezichten, hoewel het ondertussen
al wel een enigszins aangename temperatuur was. Nadat
Huug de meute had toegesproken en degenen die de
kerststukjes en -boom hadden verzorg had bedankt, nam
toernooileider Rob het woord om eenieder te bewegen
naar de frisse hal te gaan. En fris was het. Dat we moeten
bezuinigen op de energievreters is duidelijk, maar op deze
manier worden de leden wel erg aan het denken gezet
om te komen spelen. Het was op de thermometer 13
graden toen de eerste ronde al in volle gang was. Bbbbr-
rrr. Ik zag leden met jassen aan, sjaals om, handschoenen
aan om de kou van de boules te weren, te gek voor
woorden.
 
Met koude “bekkies” werden dan toch de boules richting
het but geworpen, we maakten er maar het beste van.
Geen snelle partijen vanochtend, dus moesten we langer
in de kou staan (en soms zelfs even zitten). Maar daarna
toch het einde van de match en gauw naar de warmere
kantine. Daar wachtte de hete chocomelk, koffie of thee
met een door Marianne gesneden dikke plak kerststol.
Rina zorgde dat de warme drank snel was ingeschonken.
Opwarmen maar…..
 
Bij ronde twee was het al iets minder koud, maar het bleef
(te) fris om lekker te kunnen spelen. Zojuist het lichaam
nog opgewarmd, nu maat hopen dat het bestand is tegen
de kou. Onderwijl rolden de boules naar de overkant,
sommige dichtbij het but, andere verdwaalden in de weide
omgeving. Het plezier was desondanks van de gezichten
te lezen en zo werden de punten geteld. Ook nu weer
geen al te snelle partijen, men hield elkaar kennelijk
aardig in evenwicht, dan wel werd puntje voor puntje
veroverd.
 
Terug naar de warmte, kop soep voor de liefhebbers. Zo
hoort het ook op de zondag. En dan nog even de derde
ronde spelen, waar degenen die al twee partijen hadden
gewonnen uiteraard hun beste beetje voorzetten om ook
de derde in de wacht te slepen. De anderen wisten al dat
ze waren uitgeschakeld voor de “hoofdprijzen” en zorgden
voor uitgekiend tegenspel.
 

Rang Naam Winst Saldo
   1 Bert van der Poel    3    30
   2 Nel Arrachart    3    24
   3 Jan van der Haas    3    16
   4 Wim Wassenaar    3    15
   5 Anda van der Haas    3     8
   6 Elle Lutke    2    16
   7 Wim Roeloffs    2    12
   8 Piet van der Voet    2    11
   9 Ben Durieux    2     9
 Wim Hoogendoorn    2     9
  11 Yvonne  Heus    2     8
  12 Ron Heus    2     7
  13 Klaas Tanis    2     6
  14 Paul Meeuwissen    2     4
  15 Frans Arrachart    2     3
  16 Dietmar Müller    2     1
  17 Willy van Leeuwen    2    -1
  18 Elly de Jeu    2    -2
Hierna volgen 10 speler met 1 en 6 zonder gewonnen partij

Tja, en dan is het opeens over. Op naar de prijzen. Die
kwamen ditmaal niet via de gebruikelijk weg van Leonie,
maar elke deelnemer had een kleine surprise nabij de
kerstboom gedropt. En dan is het toch altijd weer enigs-
zins spannend wie jouw cadeautje gaat op- en uitpakken.
Volgens mij moet het al een aardig “gedoe” zijn om een
presentje te gaan kopen, een typisch vrouwen cadeautje
kan wel eens in handen van een mannelijke vrijgezel
vallen, of andersom. Dat vraagt wel om nadenken voor-
afgaand aan de koop. Enfin, Bert van der Poel mocht, als
toernooi winnaar, het spits afbijten en een surprise pak-
ken. De anderen volgende in rap tempo, soms gelardeerd
met gejoel en gelach.
 
En daarna de koude buitenlucht weer in, beladen met de
warmte van een gezellig toernooi en het gewicht van een
heuse surprise. Hopelijk is eenieder zonder vallen thuis
gekomen….
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Kerstmarkt aan huis

Jarenlang ben ik in december Sinterklaas geweest. Ik
beschouwde de Kerstman (waarom met een hoofdletter?)
als mijn grootste vijand, overgewaaid uit het meest ka-
pitalistische land van de wereld.
 
Ik schrok me dood toen ik de gang van ons lid Ben
Verhaar (76) binnenstapte. Van alle kanten werd ik
aangestaard door kerstmannen. Ben drukte op allerlei
knopjes, verscholen onder de baard van die kerstmannen,
en toen klonken er van alle kanten jingles bells, waarbij
de ene kerstman zijn baard optilde en de andere zijn oren
liet wapperen. Ben loodste mij direct naar de keuken en
de bijkeuken (Pas op voor de twee afstapjes!), waar weer
verschillende kerstmannen mij toelachten en toezongen.
Daarna betraden we de tuin. Jammer dat het ochtend was
en de lichtjes niet brandden. Aan alle kanten stonden of
hingen kerstversieringen en kerstmannen, die de tuin een
aanblik gaven van een complete kerstmarkt. Intussen had
ik mijn afkeer voor de kerstman van me afgeschud
dankzij de trots die van Ben afstraalde. Wat had hij dat
allemaal prachtig voor elkaar! Toen ontstak hij een stel
lampjes, waardoor ik enig idee had hoe het er ’s avonds
uit zou zien.

 
We betraden de huiskamer: een tweede kerstmarkt. Maar
eerst koffie. Intussen vertelde Ben over zijn leven en zijn
hobby’s. Hij is geboren in Lisse, in de Prins Hendrikstraat.
Ik ben begonnen als automonteur, daarna belandde ik in
Voorschoten (Engelbert) bij de verkoop van machines:
bulldozers, draglines, veegmachines. Daar heb ik 12,5
jaar gewerkt. Toen ging ik naar Koks in Alkmaar, waar
vacuümwagens en zwaar wegmaterieel werden geprodu-
ceerd, o.a. de hele sneeuwvloot van Schiphol. Ik heb daar
13 jaar gewerkt tot mijn pensioen.
 
Ben is nu 8 jaar lid van Lbf. Een jaar daarvoor overleed
zijn vrouw. Dankzij André Distelbrink is hij gaan boulen.
Die zei: “Kom eens kijken.” Elke dag alleen is ook niet
alles. Gelukkig heb ik een heel goede hulp in huis. Twee
keer in de week ga ik naar Lbf. Ik vind het er gezellig, ik
houd van kletsen en gekkigheid.
 
Wanneer ben je begonnen met die grote hobby van je?
Zo’n 25 jaar geleden. We gingen naar de kerstmarkt bij
Jaap Kooy; daar stonden van die prachtig gedekte tafels.
Met mijn vrouw ging ik ook geregeld naar de Lichtschuur
aan de IJweg. Die hadden wel 900 soorten kerstverlich-
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ting. Schitterend! Zij verzorgen ook de kerstverlichting in
de Kanaalstraat. Op een gegeven moment gingen we
allerlei spullen kopen. Ieder jaar kwam er het nodige bij.
Ik koop alleen maar dingen waar verlichting in zit. Het
begon met kleine huisjes. Die staan nu in de vensterbank.
Later trokken we de tuin erbij. Het is de bedoeling dat
mensen ook komen kijken hoe mooi het is. Terwijl Ben
mij de bedrading en de trafo’s onder  de vensterbak laat
zien, stoot ik mijn hoofd tegen een hangende kerstman,
die gelijk een liedje laat horen. Ik schrik van de kluwen
elektrische draden. Dat doe ik allemaal zelf; bij het sol-
deren gebruik ik vaak een vergrootglas.
 
Als ik vraag wat dat allemaal heeft gekost, haalt Ben zijn
schouders op. Anders ben je het in de kroeg kwijt, is zijn
laconieke antwoord. Een hobby kost nou eenmaalgeld.
Het is wel zo dat de elekticiteitsrekening in de maand
december beduidend hoger is dan anders. Drie maanden
geleden ben ik begonnen met opbouwen. Na Sinterklaas
gaan de lampjes aan vanaf 15.30 uur. Op maandagmiddag
als ik aan het boulen ben, dan zeg ik: ik ga naar huis,
want de lampjes moeten aan. In de tuin gaat alles auto-
matisch door een tijdklok. Eigenlijk maak ik iedere dag
twee rondjes: een om alles aan te doen en een voor ik
naar bed ga om alles weer uit te doen.
 

Ben je wel eens naar het buitenland gegaan om daar
kerstmarkten te bezoeken? Ja, één keer was ik voor mijn
werk in Zwitserland. Toen hebben we onderweg een
Duitse kerstmarkt bezocht, maar dat stelt niks voor. Een
paar kramen met spullen en voor de rest alleen maar
vreettenten. Nee, dan moet je in Valkenburg zijn, in de
grotten, die zijn prachtig. Daar moet je in de rij staan om
binnen te komen.
 
Wanneer ga je alles weer opruimen? Na begin januari. Ik
heb er wel 14 dagen voor nodig. Eerst moet alles drogen.
Met de traplift gaan er 20 kisten omhoog. Mijn zoon brengt
daarna alles naar de zolder; ook de overbuurman helpt
een handje mee. Zelf werk ik een half uurtje en daarna
weer een half uurtje pauze.
 
Komen er veel mensen bij je kijken? Vooral ouders met 
kinderen. En ieder jaar komen er groepen voetballers,
hardlopers en fietsers langs. Ze zorgen dan dat ik op hun
route lig. En als pauze komen ze dan effe kijken. Ik laat
ze dan graag alles zien. Mensen van Lbf zeggen vaak: ik
kom ook eens bij je langs, maar je ziet ze zelden.
 
En als jij er niet meer bent, Ben, wat gebeurt er dan met
heel die verzameling? Mijn zoon heeft het kerstenman-
nenpak al gereserveerd. Voor de rest zoeken ze het maar
uit.
 
Na anderhalf uur pak ik mijn fiets, nagestaard door Ben
en tientallen kerstmannen...

23



24



Wordt gespeeld op iedere tweede vrijdag-
middag van de maand.   

 

De toernooien vinden plaats op: 
13 jan, 10 feb, 10 mrt, 

 

14 apr, 12 mei, 9 juni, 
 

21 juli, 11 aug, 8 sept, 
 

13 okt,10 nov, 8 dec. 
 

Het toernooi kent: 3 wedstrijden 

Geen inschrijfgeld, Geen prijzen, 
Alleen voor de winnaar : de eeuwige roem. 

Aanvang: 13.30 uur. 
Inschrijven per mail naar  
adistoernooi@outlook.com 

Vermeld duidelijk wie u inschrijft. 
25



Het enige all-round toernooi van de vereniging : 
 

Het tridotet-toernooi staat gepland op  
vrijdagavond 21 april 19.30 uur. 

 

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

 

Er kunnen minimaal 4 en maximaal 8 teams meedoen dus :  
 bij te weinig animo gaat het toernooi niet door en  

vol = vol. 
 

Een team bestaat uit 6 spelers, waarvan hoogstens 4 spe-
lers, die meedoen in de NPC competitie en/of  spelen in de 

A poule van de interne doublettencompetitie. 
De inschrijving (teamnaam + spelers) is alleen mogelijk 

vanaf vrijdag 14 april 0.00 uur per email 
(adistelbrink@hotmail.com).  

De inschrijving sluit als er 8 teams zijn ingeschreven of op 
zaterdag 15 april om 24.00 uur. 

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

Inschrijfgeld € 18,--  per team.  

 

STEL JE TEAM SAMEN EN DOE MEE!!!! 
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Woensdag  

29 maart 2023 

Inschrijven tot uiterlijk 
vrijdag 24 maart op de 
inschrijflijst of eventu-
eel per mail naar 
adistelbrink@hotmail.com 

Van 10.30 tot ± 16.30 uur 
Kosten  € 3, - 
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Hier een kleine kennismaking van ons. Wij zijn Paul en
Paula Meeuwissen, resp. geboren in Sassenheim en Lisse.
Wij zijn in 1985 getrouwd en hebben twee dochters die
inmiddels niet meer thuis wonen.
 
Paul heeft 8 jaar bij jachthaven Jonkman gewerkt als
tuinman, tussendoor nog even 14 maanden militaire
dienst. Vanaf augustus 1986 werkzaam bij Hoek Hove-
niers in Voorhout. Daar diverse werkzaamheden gedaan,
zoals bermen maaien langs (rijks)wegen en kanalen in
opdracht van Rijkswaterstaat. Maaien van gazon en
sportvelden. In 2004 mijn greenkeepers diploma gehaald
en vanaf die tijd bijna alleen nog maar te vinden op de
golfbaan. Inmiddels ben ik met mijn actieve werkzaam-
heden gestopt.

Paula heeft vele jaren als administratief medewerkster
gewerkt bij een accountantskantoor en een gemeente.
Op dit moment werkt ze nog een paar uurtjes in de
thuiszorg.
Hobby en sport: Paul golft regelmatig en Paula roeit bij
roeivereniging Iris. Verder fietsen en wandelen we graag.
Waarom lid geworden van LBF: Paula is jaren lid geweest
van een bowlingclub in Sassenheim en aan het eind van
het seizoen hadden ze de gewoonte om voor de fun te
gaan jeu de boulen bij "De Vaste Voet" in Sassenheim.
Zij vond dit altijd erg leuk. In augustus 2021 hebbben wij
meegedaan met een clinic bij "Les boules fleuries" en zijn
meteen lid geworden. Het is een gezellige club waar je je
gauw thuis voelt. Sinds van de zomer maak ik deel uit
van het klusteam. Best gezellig met al die vrijwilligers.
 
Tot ziens bij de club. Paula en Paul.
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    FOTO Nr. 86/ 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 Elly de Jeu 

86 Wie is het .....? 

87 

88 

89 

90 

91 
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Herken je deze persoon ? 

Erg lastig was de stoere dame, gezeten op een oude 
brommer, op de foto in het clubblad van november/
december te herkennen. 
Als je goed kijkt herkennen we hier: Elly de Jeu. 
 

Alle leden kennen haar natuurlijk van haar diverse vrij-
willigerstaken zoals: 
• Verzorging prijzentafel voor de interne toernooien 

(zopas gestopt) 
• Barmedewerkster 
• Interieurverzorgster samen met echtgenoot Cok 
Voor de nieuwe leden een korte kennismaking: 
• Elly bracht haar jeugd door in Sassenheim van 

waaruit ze in 1968  samen met Cok verhuisde 
naar Lisse. 

• Elly maakte kennis met boulen via buurvrouw Lia 
Boogerd 

• Ze was eerder fanatiek in-line dancer en badmin-
tonner maar koos toch voor een carrière bij onze 
club LBF. 

 

Geen enkel lid herkende Elly op deze foto dus heeft Elly 
de fles wijn naar keuze verdiend! Gefeliciteerd! 
 

Rechts hiernaast zien jullie de te raden foto voor de 
maanden januari/februari 2023. Voor het eerst kunnen 
jullie een gokje wagen op dit LBF bruidspaar. Beide 
echtelieden zijn al sinds jaar en dag fanatieke/
succesvolle boulers van onze club. 
Vul allemaal even het briefje in en deponeer deze in de 
kist op de bar en win de koffiekaart. Een duidelijke ver-
groting hangt op het prikbord in de garderobe. 
 

SUCCES ALLEMAAL!! 
 

Wellicht een overbodige tip: beiden zijn na 60 jaar hu-
welijk niets veranderd!!! 
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Marian Nederlof en Yvonne Heus hebben uit elke 25 volle
koffiekaarten een kaart getrokken. De gelukkigen ontvan-
gen een grats koffiekaart, dit zijn ditmaal:

•   Lia Boogerd
•   Jopie van Duijvenbode
•   Piet van der Voet
•   Hein Stam
•   Sierdje van den Berg
•   Jes Strang
•   Hans Hoejenbos
•   Dick Kortekaas
•   Dick de Wilde 

Gefeliciteerd allemaal......

Naam Adres Postcode Plaats
Anne Matze Veldhorststraat 50 2161 ER Lisse
Martin Matze Veldhorststraat 50 2161 ER Lisse
Floor Maaskant Magnoliastraat 41 2165 CK Lisserbroek 
Elly van der Heijden Absveen 3 2211 EX Noordwijkerhout
Aad Laros Ooievaarstraat 108 2162 XT Lisse
Elly Karreman Klipperdijk 1 2162 LX Lisse
Joke Clemens Fazantstraat 51 2162 GK Lisse
Dennis Bakker Hannie Schaftstraat 98 2135 KH Hoofddorp

Nieuwe leden
 

 

Naam Adres Postcode Plaats
Anneke le Roy Voerman 38 2163 BK Lisse
Bas van Duyn Prinses Beatrixlaan 31 2224 XG Katwijk
Annuska Planje Hoogstraat 2 H 2225 BC Katwijk
Hannie Dames Loosterweg Zuid 18 2161 DT Lisse
Marijke Snippe Veldh. van Zantenpark 53 2163 GB Lisse
Aya Göbel Van Ostadestraat 44 2162 BR Lisse
Alie Zirkzee Ooievaarstraat 94 2162 XT Lisse
Erik Snapper Heemskerklaan 39 2181 XL Hillegom
Nel Vroomans Ooievaarstraat 147 2162 XH Lisse
Carla Weijers Ooievaarstraat 235 2162 XM Lisse
Paul Turk Vivaldipark 552 2216 EA Voorhout
Chantal Ringma Klein Vreewijk 5 2161 AA Lisse
Ton Fokker Maronia 38 2182 RL Hillegom
Frank van de Groep Randmeerstraat 72 2162 LL Lisse

Opzeggingen
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