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Voor u ligt een nieuwe tireur van een nieuwe eindredacteur.
Peter van Dijk super bedankt voor de vele Tireurs die jij in elkaar hebt
gezet. En jij blijft betrokken denk ik zo. Jos jij succes met de invulling
van de komende Tireurs.
Het enthousiasme op onze club blijft groot. Bij de clubmiddagen en
avonden is de opkomst de laatste tijd flink gegroeid. Ook mochten we
weer diverse nieuwe leden verwelkomen. In de komende maanden start
intern ook weer de IDC-competitie met een ongekend groot aantal inschrijvingen. Superleuk. Extern gaan we weer voor de Nationale Petanque Competitie op de zaterdagen en de Winter Doublet Competitie op
de donderdagavonden. De vele deelnemers wens ik succes.
De vele activiteiten die er zijn bij onze club vergen natuurlijk ook bemanning. Zeker de wedstrijdcommissie kan wel een nieuw persoon gebruiken, nu na Jaap Lucas ook Ria Verweij is gestopt. Dame en heer bedankt voor de inbreng. Ik zou zeggen schroom niet, het is gewoon leuk
om in een goede groep iets te doen voor de club. Hierbij geldt natuurlijk vele handen maken licht werk. Ofwel hoe meer mensen er zijn hoe
minder vaak er een beroep op dezelfde persoon gedaan moet worden.
Toch ook een oproep aan de leden om bij het uiten van kritiek op de
vrijwilligers dit gefundeerd en positief te doen. Mopperen op het terras
heeft geen zin, ga dan een gesprek aan met de desbetreffende vrijwilliger(s).
Laten we trots zijn op onze vrijwilligers, zonder hen zijn er geen clubactiviteiten.
Tot slot nog een oproep om een goed doel door te geven aan onze secretaris zodat we aan het eind van het jaar weer
€ 100,00 over kunnen maken. Voor de komende tijd wens ik iedereen
weer veel bouleplezier en natuurlijk ook veel goede gesprekken op ons
gezellige terras.

Groet uw voorzitter
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WISSELING VAN DE WACHT
Cuun van Viegen verzorgde vanaf 1994
samen met Gert Koudijs het schrijven
van ons clubblad De Tireur, om hiermee
de leden op de hoogte te houden wat er
allemaal reilde en zeilde op onze vereniging.

Op een gegeven moment - eind 1996 - was het Gert Koudijs die zie
dat hij ermee wilden stoppen. Hoe nu verder dacht Cuun, wie gaat dit
doen? Hij had op de vereniging al eens gevraagd of er leden waren
die wat met ons clubblad wilden doen. Uiteindelijk hadden we een team
bij elkaar gesprokkeld van Ruud Optekamp, Angelique Wilderbeek en
mijn persoontje die samen met Cuun verder gingen met De Tireur.
Algauw waren het Ruud en Angelique die er dan toch mee stopten; dus
eigenlijk waren we toen met zijn tweeën over: Cuun als hoofdredacteur,
en ik dus in de redactie. Zo hebben we heel wat clubbladen gemaakt,
totdat Cuun 2001 wat anders ging doen. Hij stopte met de Tireur.
Wat gaan we nu doen, was de vraag.
Uiteindelijk vond ik weer twee heren die mij daar mee wilden helpen:
Jos Venes en Gert van der Wart. We konden weer verder!
Tot eind 2006; toen vonden Jos en Gert dat ze ermee wilden stoppen,
wat ook te maken had met de werkzaamheden die ze overdag deden.
Daar zat ik dan weer. Vanaf 2006 ben ik ook de lay-out van het clubblad gaan doen—deels een paar jaar gesteund door Henk van Ree—die
de verantwoording nam als eindredacteur.
En in het jaar 2008, moest ik het weer alleen uitzoeken, en wat was ik dus blij dat
Cuun weer bij de club kwam, en mij kon
bijstaan. Ik deed toen de lay-out, en Cuun
was dus degene die mij controleerde op
eventuele schrijffouten, en alles wat niet in
orde was. We waren weer een hecht team.
Cuun was eigenlijk degene die mij altijd
heeft bijgestaan, mijn maatje dus, helaas is
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hij in december 2020 overleden, en ik mis hem nog steeds.
Eigenlijk ben ik dus al vanaf 1997 in de weer met ons clubblad.
Het is best leuk werk, maar nu denk ik bij mijzelf ‘nu eens even een ander die deze werkzaamheden kan overnemen’.
En die hebben we gevonden, in het vervolg neemt Jos Venes de honneurs waar, zowel de lay-out en het hoofdredacteurschap.
DUS EEN WISSELING VAN DE WACHT…….
Ik zelf blijf wel als redacteur meewerken aan de Tireur.
Ik wens Jos dan ook veel plezier in het vervaardigen van onze nieuwe
Tireur, waarvan dit het eerste exemplaar is.
Peter van Dijk
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Fasserhof
Babette & Paul v.d. Kroef
Dorf 24-5733 , Bramberg am Wildkogel Österreich
Tel +43 (0)6649196644 info@fasserhof.at
www.fasserhof.at ATU 68057719
Regist.nr 50601-000315-2020

Wij Babette & Paul hebben met Fasserhof onze droom verwezenlijkt.
Ons huis ligt aan de bosrand in de plaats Bramberg am Wildkogel.
Ons huis is een ultieme plek als uitvalsbasis voor
- Wandelen, fietsen, genieten van natuur en rust
- Skiën, rodelen, sneeuwschoenwandelen en nog veel meer
Fasserhof heeft 4 appartementen.
Studio Zwölferkogel en Appartement Resterhöhe voor 2 personen.
Appartement Wildkogel voor 4 personen en Woning Rettenstein voor
4 - 8 personen.
Nieuwsgierig geworden kijk dan op onze website (www.Fasserhof.at)
of stuur een mail aan (info@fasserhof.at) bellen kan natuurlijk ook
(0043-6649916644)
Graag zouden wij u willen begroeten in ons huis.
Babette & Paul van der Kroef

Gebruikt frituurvet

Uw oude frituurvet kunt u bij ons kwijt in de
daarvoor bestemde afbvalbak die in het rookhok staat. (de blauwe ton),
dan brengt het de vereniging nog een leuke
stuiver op, en u gooit het toch weg!
Gelieve het vet zonder verpakkingen in de ton
te deponeren en niet ernaast te zetten, i.v.m.
ratten.
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Het komt regelmatig voor dat iemand tot de conclusie komt dat hij een
verkeerde boule in zijn bezit heeft. En dan is het een heel gezoek van
wie die boule is, of wie er ook een verkeerde boule in zijn bezit heeft.
Dit is dan vrij makkelijk op te lossen door uw boules te laten registreren.
Daarom hebben we een lijst gemaakt waarop je je boules kan laten registreren bij de club.
Op deze lijst staat vermeld uw naam, het type boule waar u mee speelt,
het gewicht van uw boule en het serie nummer van de boule ( bijv: Bert

Butje, Obut, 700 gram en serie no. H243)

Ook als u meerdere boules heeft of van boules veranderd kunt u dit op
die lijst vermelden, of even een mailtje naar mij sturen.
Registratie lijst hangt op het publicatie bord.
Peter van Dijk piet.dijk@hotmail.com

De Blauwe Bever maakt rivierovervaarten op de Nederrijn,
waarbij je vanaf het open, overdekte bovendek een optimale
beleving hebt van de natuur en de gids daar ook meer over
vertelt.
Halverwege ga je in een natuurgebied
aan wal voor een voetsafari met de gids.
Vertreklocaties per dag verschillend,
vanaf Wijk bij Duurstede, Amerongen,
Elst, Rhenen, Wageningen en Renkum.
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Haringtoernooi

Je hebt haring, je hebt goeie haring en je hebt
hele goeie haring! Zonder te overdrijven, Dolf Brouwers had wederom
voor hele goeie haring gezorgd.
Net als vorig jaar had Dijk weer z’n uiterste best gedaan om deze super
lekkere vis heel mooi schoon te maken. Nog effe wat anders, mocht er
ooit een standbeeld in ons bouledrome worden geplaatst, dan moet die
wat mij betreft van Dijk zijn! Wat die man
allemaal voor onze vereniging doet!!
O ja, en er werd natuurlijk ook nog gebould, 3 partijen van 50 minuten met een
streng maar rechtvaardig fluit ‘regiem’.
Dat is de dames Ria Verweij en Angelique
Wilderbeek wel toevertrouwd!
De eerste partij mocht ik met Thea Schilders aan de bak tegen Gert Scherpenzeel
en Gert Engelen. We kwamen alle vier voor
de gezelligheid, waar we wilden natuurlijk
als ’t effe kon ook wel winnen en dat lukte! Thea plaatste goed en de eerste bal is
zoals jullie weten een belangrijke bal. De
eindstand werd 13 – 7.
Na de eerste pot gelijk effe bij barman Jos Venes langs om een haring
en een biertje te scoren, een overwinning moet je vieren en vis moet
zwemmen!
Al snel kon de 2e pot gestart worden, ik mocht aantreden met Gerrit
Hersevoort tegen Marianne Muller en Ben van Asselt. Gelukkig kan Gerrit goed schieten want onze tegenstanders konden regelmatig de eerste
bal goed plaatsen. We wonnen deze gezellige pot met 13 – 2 en zoals
eerder gezegd, we kwamen voor de gezelligheid.
Aangezien de haring en het biertje na de eerste pot goed smaakte was
de gang naar Jos snel gemaakt! De 2e ronde was misschien nog wel
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lekkerder dan de 1e!
Voordat het bericht door kwam dat we aan de 3e partij konden beginnen werden er zo links en rechts nog wat sterke verhalen uitgewisseld
en kon de laatste partij beginnen. Ik mocht samen met Berry Legters
proberen wederom een zege binnen te slepen. Onze tegenstanders Berry van Schenkhof en Henry Wortman probeerden heel duidelijk het ons
niet makkelijk te maken. Er werd door de tegenpartij in een overigens
goede sfeer heel fanatiek gestart! Maar; of we wat geluk hebben gehad,
of dat we misschien toch goed gebould hebben? We wonnen deze partij
met 13 – 2!
Als je dan toch 3 partijen wint dan kan je Jos in de kantine niet voorbij
lopen en wederom werd er een haring en biertje gescoord, maar ja, wetende dat dit de laatste ronde was, wilde ik er wat langer van genieten.
Heerlijk was ‘t!
Ja, en dan komt natuurlijk ook nog de prijsuitreiking, er zou met 3 gewonnen partijen best wel eens wat in ’t vat kunnen zitten! En dat was
ook zo, ik werd verrast met de 1e prijs die ik met gepaste trots in ontvangst heb genomen. Het was wederom een zeer
geslaagde middag en ik wil alle betrokkenen om dit
toernooi mogelijk te maken heel hartelijk bedanken!
Joop van de Bovenkamp
Voorplaat: Henry Wortman kon het niet laten om ondanks
zijn fysieke ongemak mee te spelen en maakte van de
nood een deugd. Hij vond een mooi opbergplek voor
boules.
Na 3 partijen was hij wel aan een versnapering toe! (niet
uit te sluiten valt dat het er meer waren)
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artikel

Jaarlijks leveren onze reclameborden en advertenties bijna € 6.000 op!
Helaas lopen er aan het einde van dit jaar diverse contracten af en zal
ik mijn uiterste best doen om de leeg gevallen plaatsen weer op te vullen. Omdat dit niet een makkelijke opgave is wil ik hierbij een beroep
op onze leden doen.
Kijk eens om je heen, er is vast wel een kennis of familielid die een
mooi bedrijf heeft en die graag een plekje rondom ons speelveld wilt
bemachtigen. Misschien moet je nog wel een grote aankoop doen en
wil de verkoper graag de order binnen halen en dan zeg ik maar zo:
QUOD PERTINET (voor wat hoort wat)
Onze velden liggen op een prima locatie in Veenendaal. Vele duizenden mensen die naar de SKF korfbal, de Merino’s of naar de surfvijver
gaan zien de borden hangen.
Ook tijdens de jaarlijkse triatlon zullen de reclame uitingen goed zichtbaar zijn voor de vele bezoekers.
Indien je iemand bereid vindt die nadere informatie over de prijzen,
welke absoluut de goedkoopste in Veenendaal zijn, wil hebben dan
mag je deze aan mij doorgeven waarna ik hen zal gaan bezoeken.

Mocht een reclameboord niet interessant zijn dan bestaat altijd nog de
mogelijkheid om een advertentie in ons veel gelezen clubblad de Tireur
te plaatsen.
Diverse leden hebben inmiddels al een reclamebord/advertentie aangedragen. Wie volgt????? Gezien de grote uitgaven die we de komende
jaren moeten doen, ik denk hierbij aan de vervanging van de dure gaskachels hebben wij onze centjes hard nodig.
Ik reken op jullie medewerking! Hans van der Zwaan
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Spelregels voor interne toernooien van Les Sabots
Men dient zich een kwartier voor aanvang te melden
•

HOT 14:00

Aanvang 14:15

•

Euro 19:00

Aanvang 19:15



Kunt u voor aanvang van het toernooi aanwezig zijn maar niet op
tijd om zich te melden dan kunt u telefonisch contact opnemen
met de club 0318 555955 om te melden dat u eraan komt. U
kunt dan alsnog meedoen.



Maar bent u niet op tijd (14.00 – 19.00) en heeft u niet voor aanvang van het toernooi laten weten wel op tijd aanwezig te zullen
zijn, dan kunt u niet aan het toernooi meedoen. Deze regels zijn
opgesteld zodat we het toernooi op tijd kunnen starten.



Bij het voorlezen van de teams wordt altijd het baannummer vermeld zodat bekend is waar gespeeld wordt. Afhankelijk van bijvoorbeeld de weersomstandigheden en/of de toestand van de
banen kan hier door en in overleg met de wedstrijdleiding van
worden afgeweken.



Er wordt altijd voor aanvang van de wedstrijd getost wie er mag
beginnen. Er wordt op tijd gespeeld. Duur van een wedstrijd is
45 minuten.



Na het fluitsignaal wordt de lopende mène uitgespeeld. Bij een
gelijke stand wordt er nog een mène gespeeld om de einduitslag
te bepalen.



Tussen de partijen in is 15 minuten pauze. Deze pauze gaat in
wanneer het laatste team van de baan komt.



Iedereen dient dicht schoeisel te dragen op de baan. Slippers en
sandalen zijn dus niet toegestaan.

Dit is ter bescherming van uw eigen voeten maar ook om claims richting de vereniging te voorkomen.
Dit laatste is een officiële spelregel van de bond. Bovendien bent u dan
niet verzekerd.

De wedstrijdcommissie
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Dit jaar bestaat de Nederlandse Jeu de boulebond 50
jaar.
Dat was de reden van de Europese bond om de Europese kampioenschappen dit jaar aan Nederland toe te
wijzen.
Alles vond plaats in het centrum van ‘s-Hertogenbosch
op de Parade. Van 13 tot en met 17 juli streden 26
landen om vijf titels.
Tete a Tete mannen en vrouwen en de doubletten mannen, vrouwen en
mix. U zult begrijpen dat uw reporter daar bij moest zijn. Met 4 leden
van onze vereniging togen wij op vrijdag 15 juli met de trein naar de
Brabantse hoofdstad.
Alles was super geregeld, 26 banen, allen overdekt. En tribunes rond
het Carré d’honneur waar de grote wedstrijden werden gespeeld. Liefst
900 mensen konden op de tribune het fraaie petanque aanschouwen.
Zo ook wij op deze vrijdag en we troffen het heerlijk in de zon zagen
we de Nederlands kampioen Kees Koogje de vloer aanvegen met de
wereldkampioen tete a tete uit Spanje. Ook zijn zus won van een Zwitserse. Helaas moest Kees het later in de halve finales alsnog afleggen
tegen dezelfde Spanjaard, die stevig revanche nam. Voor Nederland wel
succes met drie bronzen medailles, bij de beide tete a tetes en de mix
doublet.
Wat een happening, ruim 20.000 mensen bezochten op een van de dagen dit spektakel. Ik zou zeggen voor herhaling vatbaar.
Uw reporter
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Das Taubenhaus ligt in het Nationalpark „Hohe Tauern“
We verhuren7 app. tussen de 39-60 m² geschikt voor 2-4 pers.
Goed bereikbaar, rustig gelegen en compleet ingericht.
De ideale uitgangsbasis voor een wandel- fiets- en of wintersportvakantie.
In de zomer incl. Nationalpark Sommercard
(www.nationalpark-sommercard.at)
Zin in een leuke vakantie kijk dan op www.taubenhaus.at
waar je direct je app. kunt boeken, of stuur een e-mail
aan info@taubenhaus.at Bellen kan natuurlijk ook :
Tel: +43 6562 70085
Ons adres:
Henriëtte en Ruud Bout,
Das Taubenhaus, Hollersbach 139
5731 Hollersbach imPinzgau, Oostenrijk
Misschien ontmoeten we elkaar

Sluitingsdatum kopij
Heeft u kopij voor de volgende Tireur
wilt u die dan vóór 1 november 2022
Aanleveren bij:
Jos Venes
Nijhofflaan 51
Of mailen naar:
Redactie.tireur@gmail.com
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In deze rubriek interviewt
Jannie Korendijk bekende en
minder bekende Les Sabots—
leden met het doel hen bij
een breder Les Sabotspubliek in het zonnetje te
zetten en meer bekendheid te
geven.
In deze editie op voorspraak
van Kees Brenk:
Ton Arendonk
Ton komt uit een gezin met 5
kinderen. Ton is de jongste.
Hij was maar liefst 11 pond bij de geboorte en de melkboer riep verbaasd dat het geen baby was maar al klompen aan kon! Hij is altijd een
stevige knul geweest. Dat werd thuis ook wel goed onderhouden. Zo
kreeg hij bijvoorbeeld per dag 14 sneeën brood mee naar de LTS.
Ton is gehuwd met Marianne. Ze leerden elkaar in 1975 kennen in
Doorn bij discotheek LaPaz. Ze zijn getrouwd in 1978. Ze hebben twee
kinderen: Bianca 39 jaar en Bastiaan 36 jaar oud. Ook zijn er twee
kleinkinderen: Julia van 11 en Menno van 8.
In 1970 is Ton begonnen bij aannemer Appels in Driebergen als timmerman. Hij ziet zichzelf nog op zijn fiets met zijn zelf gemaakte gereedschapskist naar zijn werk fietsen. Een klant adviseerde hem (beste
advies ooit is achteraf gebleken) om een woning te gaan kopen. Iets
waar het gezin Arendonk nog nooit over nagedacht had. Dat kon toch
helemaal niet? Het werd een oude woning aan de Valleistraat voor
Fl.100.000,=. Alles rond de hypotheek werd door de verkopende partij
geregeld en zo werden ze eigenaar van hun eerste koopwoning. In
1980 werd het de Trekvalk en daarna De Monding. Nu wonen ze alweer
14 jaar aan de Brouwersgracht. En met heel veel plezier.
Vanaf de LTS is Ton als timmerman werkzaam geweest. Eerst bij Appels
in Driebergen, daarna bij van Doorn Veenendaal en toen bij Vahstal in
Amersfoort. Daarna 32 jaar bij Wessels Zeist. In de laatste jaren bij
Wessels werd hij aangesteld als portier op grote werken.
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Op zijn 65e ging hij met pensioen.
Aan Wessels heeft hij warme herinneringen. Goede sociale werkgever.
Diep in zijn hart had hij eigenlijk hovenier willen worden, maar gezien
zijn opleiding en inmiddels behoorlijk inkomen uit het bouwvakkersbestaan, kwam dat er niet van. Ziet dit achteraf wel als gemiste kans, maar
het is nu eenmaal zo gelopen.
Ton ziet zichzelf duidelijk als een doener.
Steekt graag de handen uit de mouwen.
Daar kunnen de VVE (Vereniging Van Eigenaren) en Peter van Dijk over meepraten.
Als goede eigenschap geeft Ton zelf aan
vaak voor anderen klaar te staan en behulpzaam te zijn. Wel wil hij daar iets voor
terug: waardering! Hij omschrijft zichzelf
als een avondmens. Probeert niet te lang
uit te slapen, maar moet zich wel dwingen
om niet te lang te blijven liggen. Vooral in
de avond is het relaxen voor de tv en samen met zijn zwager naar voetbal kijken, waarbij vooral Ajax erg belangrijk is.

Een glimlach en positieve ontroering krijgt hij bij het zien van zijn kinderen en kleinkinderen. Als het met Marianne en de kids goed gaat is
het al snel goed in het leven. Beide houden ze van gezelligheid. Een
terrasje, een drankje, een hapje en fijn gezelschap doen veel goed. Vaak
blijven ze hangen tot het licht uitgaat (of ze doen het zelf uit). Ook bij
Les Sabots hebben we daar inmiddels ervaring mee. Als lievelingsplek
heeft Ton Griekenland in het hart gesloten. Kreta, Koss, Rhodes, Cyprus
en Lesbos zijn bijvoorbeeld al bezocht tijdens hun vakanties. Wil hij
graag weer heen de komende jaren.
Hobby’s heeft Ton zeker. Fitnessen, fietsen en natuurlijk boulen. Daarnaast het klussen voor de VVE en Les Sabots. Hij heeft er wat moeite
mee dat hij sinds zijn pensionering vaak in zijn volle agenda moet kijken wanneer ze iets leuks willen plannen. Vervelen doet hij zich dus
niet. Ook tot 2 jaar geleden was zijn grote hobby het schaatsen.
Hij heeft 8 keer de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee uitgereden. Twee jaar geleden, vlak voor Covid uitbrak dus voor het laatst.
Tochten van 200 km waarvoor aan trainingsarbeid in de maanden daar
voorafgaand zo’n 1000 km werd verorberd. In Oostenrijk was het dus
afzien maar vooral ook heel gezellig en stond het bol van de kameraadschap.
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Waarom ben je eigenlijk gaan boulen? Ton werd door Marianne en Gert
Scherpenzeel (buurman) meegesleurd naar Les Sabots. Marianne had er
via Wijs met je Wijk kennis mee gemaakt en vond het bij uitstek een
sport voor Ton. Ook zij werd lid (zelfs pas na Ton) en eindelijk is er iets
wat ze samen aan hobby hebben.
Uitstellen zal hij niet snel doen, maar het regelen van zaken zoals uitjes
etc. laat hij graag aan Marianne over. Plannen van dat soort zaken is
hem al snel teveel aldus Ton. Hij vindt zichzelf daarin te weinig ondernemend. Wacht graag af.

Zijn glas is meestal halfvol. Soms ook niet. Ziet nogal eens beren op
zijn weg en wil weleens aan zichzelf en zijn kennis en kunde twijfelen.
Daarnaast is hij ook Pietje Precies en is half werk leveren er niet bij!
Hij waardeert bij anderen vooral aardigheid en goedheid. Iets wat hij
zelf ook graag uitstraalt en laat zien. Zo complimenteert hij regelmatig
de vrijwilligers bij Les Sabots wanneer hij tijdens het boulen bv door de
kantine komt.
Hij zou weer eens een paar oud-collega’s op moeten zoeken en meer
tijd maken voor zijn Marianne. Meer nog samen doen.
Dat was in het verleden dus duidelijk wel eens anders.
Ontspannen betekent voor hem lekker relaxen op de bank, een goede
wedstrijd kijken en genieten van de inspanning na de fitness (2 x per
week). Hij wil fit oud worden en gruwelt van de gedachte ongezond en
slap als een vaatdoek weg te kwijnen. Daar heeft hij voorbeelden van
gezien. Wandelen doet hij niet graag. Komt meestal nog niet aan tweeduizend stappen per dag. Voor zijn pensionering was de vrijdag zijn
meest favoriete dag van de week. Dan was het weekeinde in zicht en
werd op het werk ook zeer culinair uitgezien naar dat weekeind. Sinds
zijn pensioen is er geen echte favoriete dag meer. Heel de week is prima. Al is hij wel eens kwijt welke dag het ook alweer is….
Hij heeft nog 1 grote droom: beter leren boulen en clubkampioen worden. Jaja…. Daarvoor staat hij samen met Marianne open voor training
bij Les Sabots.
Nog niet zo lang geleden kregen ze van hun zoon kaartjes voor de Stones in Brussel. Hij is toen echt helemaal uit zijn dak gegaan. Springen
en dansen als een jonge god. Het wel bekende, geleende krukje van
Gert Scherpenzeel, was niet nodig. Zo is zijn zoon wel vaker met “leuke”
cadeautjes aan komen zetten: parachutespringen (GEWELDIG!!), besturen
van een sportvliegtuigje op/boven Texel enzovoort. Al met al is hij met
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zijn leven momenteel best tevreden. Zijn gezondheid en fitheid zijn in
orde en samen hebben ze het goed. Ook heeft hij achteraf gezien in zijn
leven nogal wat kansen laten lopen en zegt te weinig ambitieus te zijn
geweest. (Wie niet?).
Levensmotto: GEZELLIGHEID KENT GEEN TIJD!!
Wie we na Ton zullen interviewen?
Daar was Ton snel duidelijk in.
Nu maar eens een vrouw na al die
mannen! Wie?
Dat zien jullie de volgende keer.

Werk van beeldend kunstenaar Liesje van de Berk die beweging omzet
in een tekening. In dit geval een jeu de boules partijtje.

www.liesjeberk.nl
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Plaats er eerst 1 bij..
Een tamelijk veel gemaakte fout.
Het is het begin van de werpronde
en de tegenpartij heeft een goed
punt liggen.
Als je van mening bent dat deze
boule in het verloop van de werpronde geschoten dient te worden,
wacht daar dan niet mee en doe het
meteen.
Laat je niet van de wijs brengen
door een misplaatste voorzichtigheid van je al te bezorgde medespelers die zeggen:
‘Laten we eerst nog een keer plaatsen alvorens te schieten’.
Stel dat je inderdaad besluit het
schieten nog even uit te stellen en
te wachten totdat je pointeur een
goede boule heeft geplaatst. Grote kans dat je pointeur een zogeheten
‘narri’ plaatst, een zeer slechte boule. Iets wat vaak voorkomt als je
moet plaatsen terwijl er een heel goed punt van de tegenpartij ligt.
Een belangrijk principe in het petanque zegt dat het niet aan te raden
is om te schieten vlak nadat een van je medespelers een zeer slechte
boule heeft geplaatst.
Dit om een veelheid van tactische en psychologische redenen. Door op
een dergelijke wijze te spelen, maak je de situatie alleen maar nog gecompliceerder.
Veronderstel daarentegen dat je pointeur wel goed speelt, maar het
punt net niet wint. Als hij net iets te kort is, loop je grote kans dat zijn
boule vlak voor de boule die geschoten moet worden komt te liggen
en deze laatste daardoor ‘afdekt’. En als hij iets te lang is, loop je, zelfs
bij een goed schot, het risico van een ongelukkige carambolage.
Wacht dus niet, maar schiet meteen op goede en moeilijk te winnen
punten, zeker als die vlak voor het but liggen.
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In alle gevallen waarin het lastige dilemma ontstaat ‘moeten we schieten
of plaatsen?’ is op dat moment het meest essentiële dat je goed uitvoert waartoe er besloten is. Dat is waar alles mee staat of valt.
Maar pas op! Tussen teamgenoten onderling leiden dergelijke situaties
soms tot felle en opgewonden, maar vooral zinloze discussies. De één
wil schieten en de ander plaatsen. En allebei dreigen ze hun gelijk tot
het bittere eind vol te willen houden. Maak je echter niet sappel om zoiets onbenulligs. Zoals eerder gezegd, het verstandigste is om in al dat
soort gevallen de keus te laten aan degene die moet spelen.

Bron: Volle zon over het petanque. Jac Verheul

Les Sabots —Rebus

Hierboven staat een rebus die een vraag oplevert. Het antwoord is
een naam van een lid van Les Sabots.
Stuur het antwoord op de vraag van de rebus op naar:
redactie.tireur@gmail.com
Eeuwige roem is je deel! Je naam wordt uiteraard gepubliceerd in de
volgende uitgave.
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Hoe komt een mens de week door.
Vele “ouderen” hebben dat probleem.
Nou ben ik ruim twee jaar met pensioen
en ik heb mij nog niet verveeld.
Niet alleen hebben Ria en ik veel gefietst en gewandeld, zeker in de coronatijd. Nu is die beperking er niet meer en dat zie ik
ook aan de agenda.
Niet alleen boulen we best veel, vind ik, ook gaan we graag een weekje
op vakantie of doen wat in het vrijwilligers circuit van les Sabots.
De eurodaalders op maandag proberen we altijd te spelen, vakanties
dienende. Verder hebben we al twee keer gespeeld bij Lingewaard. Een
erg leuk toernooi op de laatste woensdag van elke maand.
Ook was er natuurlijk zes donderdagen de ZACO.
Op zes locaties speelden leden van de verenigingen van het district
Midden Nederland tegen elkaar. De spelsoort is a la mêlee, ofwel door
loting samengesteld. Bij dit toernooi eindigde Les Sabots op een fraaie
tweede plaats in het verenigingsklassement. De slotavond bij ons cluppie was, ondanks de regen, erg geslaagd en met 40 deelnemers nog
goed bezet. De zaterdag daarop was een zonovergoten dag die bijdroeg aan het succes van ons Valleitoernooi. Diverse promo’s op de
club hield menig lid aan het werk.
Verder is een commissie, bestaande uit Marianne Arendonk, Ge Meintema en Peter Verweij, gestart met de voorbereidingen voor de vrijwilligersdag 2023.

Eigenlijk is het gewoon te veel om op te noemen. Je zou bijna overwegen weer te gaan werken, zoveel vrije tijd is ingevuld.
Ik zie jullie wel op ons terrein of bij een
andere club, of bij een vergadering van een van
de commissies of gewoon aan
de bar.
Peter Verweij
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Toernooien in september,oktober,november bij Les Sabots

Eurodaalder toernooi

Doublette door loting

5 september

3 partijen

Leiding Piet K&Angelique
Punten ja €1,50 pp

Aanvang 19:15 uur
Woensdag

HOT toernooi

Doublette door loting

14 september

3 partijen

Leiding Angelique

Aanvang 14:15 uur

Punten ja €1,50 pp

Maandag

Lampegieter toernooi

Triplette, vaste teams

19 september

3 partijen

Leiding Theo & Alwin

Aanvang 19:15 uur

Punten ja €1,50 pp

Maandag

Euro Franse Kaas Toernooi

Doublette door loting

3 oktober

3 partijen

Leiding ?

Aanvang 19:15 uur

Punten ja €2,50 pp

Woensdag

HOT Frans Kaas Toernooi

Doublette door loting

12 oktober

3 partijen

Leiding ?

Aanvang 19:15 uur

Punten ja €2,50 pp

Maandag

Eurodaalder toernooi

Doublette door loting

24 oktober

3 partijen

Leiding ?

Aanvang 19:15 uur

Punten ja €1,50 pp

Donderdag

HERFST doublette toernooi

27 oktober

Open toernooi

Doublette vast voorgeloot / 5 partijen
Leiding Angelique

inschrijven via “one tip’
Zie website Les Sabots”

Punten nee €5,- pp
Aanvang 10:30 uur

Maandag

Eurodaalder toernooi

Doublette door loting

7 november

3 partijen

Leiding ?

Aanvang 14:00 uur

Punten ja €1,50 pp

Woensdag

HOT toernooi

Doublette door loting

16 november

3 partijen

Leiding Dijk en Piet K

Aanvang 14:15 uur

Punten ja €1,50 pp

Zaterdag

Het Beaujolais toernooi

Doublette door loting

26 november

3 partijen

Leiding Peter en Alwin

LET OP bij deze toernooien moet u 15 minuten voor aanvang van het toernooi aanwezig zijn!
De nummer 1tm10 krijgen de volgende punten 1-10,2-9,3-8,4-7,5-6,6-5,7-4,8-3,9-2,10-1

Maandag

Voor de aanvang van dit
toernooi wordt u in de
volgende tireur op de
hoogte gehouden
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