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info@horecagemak.nl 

+06 (0)85-0606072 

www.horecagemak.nl 

www.vocare-ledlight.com 

HilalGroothandel@gmail.com 
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Amicale de pétanque “Les Sabots” 
Ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer: V 40482200 

De Tireur is het clubblad van Amicale de Pétanquevereniging  
“Les Sabots” te Veenendaal en verschijnt 6 keer per jaar.   
De vereniging is op 20 mei 1987 opgericht in Veenendaal de Klomp.  
Website van de vereniging is: www.lessabots.nl 

BESTUUR 

Voorzitter: Peter Verweij   06 575 391 18 

 lessabots.voorzitter@gmail.com, Vrijheem 22, 3907 NA Veenendaal 

Secretaris, Ledenadministratie, Sponsorcommissie:  
Hans van der Zwaan  0318-522264  
 lessabots.secretaris@gmail.com, Otterlaan 11, 3903 CW Veenendaal          
 Correspondentie bij voorkeur per mail!                         

Penningmeester:Hans Barnhoorn   0318-552399 
 penningmeester.lessabots@gmail.com    

Wedstrijdzaken: Angelique Wilderbeek   06-28929422 

 wedstrijdzaken.lessabots@gmail.com, Gersteveld 35, 3902 EM Veenendaal 

Algemene Zaken: Peter van Dijk  06-363 153 38  
 algemenezaken.lessabots@gmail.com, Castor 19, 3902 SC Veenendaal 

Boulodrome 
Sportcomplex “De Groene Velden” 
Wageningselaan 3a,  
3903 LA  
Veenendaal 
 0318-555955 

 
Webmaster/-beheer 

Gerrit Hersevoort 

website.lessabots@gmail.com 
 
IBAN:  NL25 RABO 0141996935 

t.n.v. Penningmeester JdB Vereni-
ging “Les Sabots” 

Redactie en Layout 
Jos Venes           06 -83775638 

Peter van Dijk   06-36315338 
 redactie.tireur@gmail.com 
 
Openingstijden kantine 

maandag- en woensdagavond 

 van 18:45 tot 23:00 uur 
woensdag– en zaterdagmiddag 

 van 13:45 tot 17:00 uur  

GPS  
 05.33.58 oost 55.00.56 noord 

 

Postadres:  zie adres secretaris 
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Van de voorzitter 

Het jaar 2022 ligt al weer achter ons. 
Een jaar waarin voor menigeen een lach en een traan naast elkaar 
lagen. Ook bij les Sabots is een hoop gebeurd. 
 

Erg verheugend is het dat de avonden en middagen veel beter bezet 
zijn dan voorheen. Daarbij vergelijk ik natuurlijk met de periode voor 
Corona. U weet wel dat virus dat menigeen in de greep kreeg en in 
elk geval een flinke indruk heeft gemaakt en ook invloed had op de 
economie en onze club. 
 

Verheugend is het dat de deelname aan de IDC competitie hoog is en 
de gezelligheid enorm. Ook aan de WDC competitie doen dit jaar 
meer teams mee.  
 
De beide NPC teams hebben er de helft opzitten. 
Het tweede team staat fier bovenaan met 2 punten voorsprong op 
nummer twee, Mazijk uit Wijk bij Duurstede. 
Naast deze competities is het aantal deelnemers aan de interne euro-
daalder en Hot euro duidelijk gestegen. 
 

Om dit alles in goede banen te leiden staan vele vrijwilligers klaar die 
de handen uit de mouwen steken. Diverse commissies doen hun ui-
terste best om het clubhuis en de buiten-en binnenbanen in orde te 
maken en te houden. 
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De wedstrijd commissie en de idc-commissie zorgen ervoor dat u de 
diverse competities in stijl kunt spelen. 
De barcommissie zorgt voor de inwendige mens. En de schoonmaak-
commissie zorgt ervoor dat de kantine en de wc’s schoon zijn. 
Daarnaast hebben we nog de sponsorcommissie die advertenties en 
borden ophaalt tegen aantrekkelijke prijzen. De lief- en leedcommis-
sie zorgt ervoor dat in de voorkomende gevallen een kaartje wordt 
verzonden. 
 
De Tireur wordt tegenwoordig door Jos Venes verzorgt en menigeen 
voorziet hem van Kopy. 
En natuurlijk is er het bestuur die alles in goede banen probeert te 
leiden. 
Met zijn allen zorgen we voor een goede sfeer en veel mooie boule-
wedstrijden. 
 

Beste mensen ga zo door in 2023 en hebt u zich nog niet aangemeld 
om te helpen schroom niet en GEEF U OP. 
 

Ik hoop dat u allen fijne kerstdagen hebt gehad en dat de oliebollen 
en appelbeignets (met dank aan Freddy Wortman en Berry Legters) u 
goed hebben gesmaakt. 
 

Voor 2023 wenst het bestuur u veel 
gezondheid en voorspoed toe. 

 
En natuurlijk heel veel bouleplezier. 
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Verslag van de 
Toppers.     
 
Zaterdag vijf november was al-
weer onze vijfde NPC wedstrijd 
van het Toppers team tegen PVN. 

 
We speelden samen met ons eer-
ste team thuis. Onze teamleider 
Peter kon er vandaag niet bij zijn 
maar had een goede vervanger 
aan Jannie.  
 

Peter en Ria moesten om twee 
uur weg maar kwamen ons tot 
die tijd wel supporteren. 
 

Om twaalf uur begonnen we aan onze eerste wedstrijden met veel 
enthousiasme. We hadden bepaald geen koude start 3-0 na de eerste 
ronde. Toen we weer in de kantine kwamen werden we overvallen 
door een heerlijke erwtensoep geur. 
Jos had bardienst en had thuis een bijzonder grote pan erwtensoep 
gemaakt voor ons. Jos hij smaakte fantastisch bedankt namens ons 
allen. 
 

Alleen de pan was te groot voor ons Joske en hij moest roeren op een 
trap anders kon hij er niet bij. 
Na een bakkie snert gingen we verder met onze triplette rondes die 
wederom succesvol verliep 5-0 na twee rondes. 
De buit was binnen en ons enthousiasme groot toen we begonnen 
aan onze laatste drie wedstrijden. 
Het werd 6-0 effe later 7-0 en we eindigden met 7-1 na een spannen-
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de laatste wedstrijd die nipt verloren ging met 13-12 van een overi-
gens zeer sportief PVN. 
Het eerste team had vandaag ook thuis gewonnen met 5-3 dus het 
was een mooie dag voor ons. 

 
Onze concurrenten hadden 4-4 gelijk gespeeld zodat we nu twee pun-
ten los staan van ze. Hiiii Haaaa. 

 
We hebben de eerste wedstrijd gelijk gespeeld en de andere vier ge-
wonnen waardoor we op negen punten staan. 
 

Bedankt allen we hebben onze naam eer aan gedaan en een gezellige 
dag gehad. Zeker zo belangrijk. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Groetjes Ton A. 
 
 

STAND                               

Les Sabots 2        5 - 9 

De Nijenboulers 3     5 - 7 

Mazijk 3                             5 - 7 

De Gemshoorn 2               5 - 6 

PVN 5                                4 - 4 

JBC de Hakhorst 4            4 - 2 

PVN 4                                5 - 2 

Boulamis 4                         5 - 1 
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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.  

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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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,  Ameron-
gen, Elst, Rhenen, Wageningen en 
Renkum.   

Meer info en reserveren:  
www.deblauwekamer.nl/reserveren 
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 Polo Sweater 

Polo €20,35  

Sweater  €32,55 

Borduren van je naam €2,50 €2,50 

Borduren Les Sabots logo €7,50 €7,50 

Totaal prijs €30,35 €42,55 

Voor informatie kan men zich tot Hans van de Zwaan wenden 

Kostprijs van een Polo of Sweater 
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Berry Schenkhoff had een nieu-
we trui nodig.  

Maar de tekst stond hem toch 
niet zo aan, vond hij bij nader 
inzien.  

Het woordje ‘Queen’ zou toch 
tot verkeerde associaties kun-
nen leiden. 

Er werd snel een gewillig slacht-
offer gezocht waar de tekst be-
ter bij past.  
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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  
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Beginners en mensen die al een poosje spelen maar nog niet zoveel 
van dit toch zo boeiende spel afweten, vragen zich vaak af hoe som-
migen het klaarspelen zulke mooie punten te maken;  

      - een mooie hoge bal die precies goed terecht komt 

      - een perfect geplaatst schot 

      - een schot die ook nog blijft liggen 

      - een bal die een andere bal opspeelt 

      - een bal die met een mooie boog naar links draait       

Snel neem je misschien aan dat het aangeboren behendigheid is. 
Maar bedenk wel dat ook jij - met evenveel kennis van het spel en 
veel oefening - zulke resultaten kunt bereiken. 

En als je dat oefent met vrienden - en vooral ook bespreek - onder 
het genot van een glaasje pastis (lees alle voorkomende lekkere 
drankjes) dan kom je verder! 

 

Zoals Rudi Carell al zei: uben, uben, uben 

en Fons Jansen herhaalde ' je moet net zo lang oefenen tot het spon-
taan wordt'  

En Jackson Brown Jr ' je kunt niet iemand 
huren om voor jou te oefenen'  

Teleurstellend is dan wel de uitspraak 
voor de meeste van ons van Friedrich von 
Schiller ' wie een meester in zijn vak 
(sport) wil worden, moet jong gaan oefe-
nen'    
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Aliens 
Prikkende aliens bij Les Sabots 

 

Ze zijn gesignaleerd! Aliens met Lange angels. Al een paar weken ma-
ken ze de hal van Les Sabots onveilig. Aliens?  
 
Nee hoor het zijn een docent en leerlingen van het CLV. De leerlingen 
krijgen schermles en het CLV heeft daarvoor onze hal gehuurd.   



 16 

 

Van Walsem 

 

• tijdschriften 
 

• cadeaukaarten 
 

• kansspelen 
 

• tabak 

 

VEENENDAAL  | SCHERPENZEEL 

 

• boeken 
 

• wenskaarten 
 

• kartoorartikelen 
 

• tickets 

 

ook voor al uw PostNL zaken 

Primera Van Walsem 
Dr.Sl.de Bruineplein 31 
T 0318 514 780 
 

Primera Scherpenzeel 
Dorpsstraat 245 
T 033 277 2247 
 

….even naar Primera 

GRATIS  

PARKEREN 
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Sluitingsdatum kopij 
Heeft u kopij voor de volgende Tireur  

wilt u die dan vóór 1 maart 2023 

Aanleveren bij: 

Jos Venes 

Nijhofflaan 51 

Of mailen naar: 

Redactie.tireur@gmail.com  

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   
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La Boule  

           Carrée  

Diverse Zuid-Franse dorpen/steden 
doen mee met het kampioenschap van 
de vierkante ballen, genaamd La Boule 
Carrée. De ballen zijn van hout en heb-
ben verschillende kleuren. Net als de 
metalen ballen die verschillen van elkaar door het aantal strepen, 
speelt iedere speler hier met een bepaalde kleur om zich zo van de 
andere spelers te kunnen onderscheiden.  

Het spelen met vierkante ballen is uitgevonden in Cagnes sur mer in 
het departement Alpes-Maritimes. Het verspreidde zich snel omdat 
het gemakkelijker was om in bepaalde steile dorpen te spelen. Ook 
speelde mee dat men bepaalde aspecten van petanque, zoals compe-
titie, ernst en de relatie met geld, wilde voorkomen. De vierkante bal 
is vooral een gelegenheid om elkaar te ontmoeten en minder om 
strikt genomen te spelen. Sinds het begin van de jaren tachtig wor-
den er echter kampioenschappen georganiseerd:       
 het Wereldkampioenschap vindt plaats in de tweede helft van 

augustus in Cagnes-sur-Mer , sinds 1980;  

 het Europees Kampioenschap wordt sinds 1982 elk jaar gehou-
den in Pierrefort ( Cantal ), op de tweede zaterdag van augus-
tus;  

 het Franse kampioenschap in Bagnols-en-Forêt  ;   

 het Belgisch Kampioenschap van de discipline wordt elk jaar 
georganiseerd in het Ardense dorpje Suxy elke eerste zondag 
van juli;   

 het gemeenschappelijk kampioenschap van Chârost in 
de Cher sinds 1994 .     

https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Cagnes-sur-Mer?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Pierrefort?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Cantal_(d%C3%A9partement)?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Bagnols-en-For%C3%AAt?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Suxy?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Ch%C3%A2rost?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Cher_(d%C3%A9partement)?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/1994?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp
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Veel mensen kennen jeu de boules 
(petanque) van vakanties in Frank-
rijk. Ook in Nederland wordt deze 
sport beoefend door jong en oud 
en door mannen en vrouwen  
In Veenendaal wordt dit ook ge-
speeld  bij Jeu de Boulesvereniging 
‘Les Sabots’, zowel recreatief als in 
wedstrijdverband.  De sfeer is ge-
moedelijk en gezellig, waarbij het 
sociale aspect bij ‘Les Sabots’  een grote rol speelt. Er kan het hele jaar 
door gespeeld worden. 

 

Amicale de Petanque ‘Les Sabots’ spelen ook overdekt 
 

Jeu de Boulesvereniging ‘Les Sabots’ is op 20 mei 1978 opgericht in 
Veenendaal-De Klomp, door onder andere Hette Wassenaar, die de 
grote animator was en voorzitter is geweest tot aan 1992. In maart 
1992 is hij door de club tot Erelid benoemd. Ook Erelid zijn Bram Vink 
en Danilo Mirolo. Les Sabots kreeg een veldje naast de ingang van SKF 
Korfbal aan de Wageningselaan en een soort container/garage om de 
spullen in op te bergen. Daar hebben ze vijf jaar mee gedaan. Ze had-
den een grote bak met gravel, waarin vier banen gemaakt konden 
worden. Ze zijn destijds begonnen mat 16 leden, maar dat groeide ge-
staag door tot aan ruim  100 leden op dit moment.  
 
Er wordt in de media, onder andere De Rijnpost, veel aandacht be-
steed aan de oprichting van de jeu de boulesclub in Veenendaal.  
In 1992 bestond Les Sabots vijf jaar en maakte een stormachtige peri-
ode door. In het begin lag het accent op gezellig met elkaar boulen 
maar naarmate de club groeide wilde men toch ook buiten het eigen 
terrein gaan spelen. Eerst deed men mee met de nationale toernooi-
en, daarna wilde men zich gaan meten met andere clubs. Er werd een 
wedstrijdteam geformeerd, die uitkwam in de onderste regionen van 
de competitie. Ze deden het zo goed dat ze het eerste jaar direct pro-
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moveerden. Vrijwilligers van de club  met eigen middelen in 1992 be-
gonnen met het bouwen van een eigen clubhuis. Begin 1994 was het 
klaar.  
 
Ze kregen geen subsidie  maar wel een lening van de gemeente. De 
toenmalige Sprotstichting Veenendaal heeft geholpen waar nodig en 
onderhield goede contacten met de kersverse Jeu de Boulesvereni-
ging. Sportservice Veenendaal doet nu het groot onderhoud aan de 
buitenbanen.  
Toen SKF Korfbal een andere ligging kreeg, kon de Jeu de Boulesclub 
een extra stukje terrein inlijven. Onder leiding van Wim de Kleuver 
werd op zaterdag 24 juli 1993 de fundering gestort en gestart met de 
bouw van het clubhuis. Wethouder Peter Beaart opent op 8 juni 1996 
officieel het clubhuis. Les Sabots heeft nu 22 buitenbanen en 10 bin-
nenbanen. Bij slecht en koud weer kan er dus binnen worden ge-
speeld. Verder beschikken zij over een prachtige kantine en goede 
sanitaire voorzieningen.  
Al met al een leuke sport voor jong en oud en voor mennen en vrou-
wen. Iedereen die kennis komt maken met deze sport kan vier weken 
gratis komen spelen. Er is altijd wel koffie of thee, en uitleg over de 
sport is gratis en interessant. Met andere leden kunnen partijtjes ge-
speeld worden om de vaardigheid en kennis van het jeu de boulen uit 
te breiden. De interne competities en toernooien melden zich bij 
voorkeur alle leden aan. Niet alleen voor de sport maar ook voor de 
gezelligheid en gemoedelijkheid.  

 
 
 
 
(Luut van het fortje van de Antwerpse 
jeu de Boulesvereniging biedt aan de 
voorzitter Peter Verweij iets aardigs 
aan.   
Wim Veenendaal en Hans van der 
Zwaan kijken toe. (bron Les Sabots) 
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In het boulodrôme vermaakten de gasten uit Antwerpen zich kostelijk 

(bron Les Sabots) 

 
Aan het einde van het jaar wordt bekend wie Algemeen Kampioen is 
geworden en bij het Hangouderen Toernooi heet de winnaar Hot-
Kampioen. Op een gegeven moment wilden een aantal dames graag 
spelen zonder competitieverband. Dus die zijn op de woensdagmid-
dag onderling gaan spelen. Dit recreatief Jeu de Boulen doen ze nu al 
meer dan 20 jaar. 
 
Les Sabots organiseert ieder jaar 4 open toernooien waaraan ieder-
een die lid is van de bond, mee kan doen. Er zijn weleens 150 spelers 
bij een toernooi van Les Sabots geweest. 
Het Boerenkooltoernooi is in januari, het Lenttoernooi in maart, het 
Valleitoernooi in juni en het Herfsttoernooi in oktober. Deze toernooi-
en worden bijna altijd gespeeld in het boulodrôme, met zijn 10 ba-
nen. Voor ieder toernooi moet je inschrijven. Bijna elke dag is er wel 
ergens een interland Jeu de Boulestoernooi. 
Men begon te spelen in de laagste klasse op de zaterdag en ook op de 
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donderdag deden ze mee met de Winter-Doubletten.  
Les Sabots is aangemeld bij de N.J.B.B.  
In de Nationale Petanque Competitie (de verenigingscompetitie die 
landelijk is ingedeeld) speelt Les Sabots met twee ploegen. In de 
voorloper van deze competitie, die regionaal verspeeld werd heeft 
Les Sabots op het hoogste niveau gespeeld. 
In de Winter Doublet Competitie, die we regionaal op donderdag-
avond wordt gespeeld, spelen nu drie teams, maar enkele jaren gele-
den speelden er nog zeker 10 teams mee. Vooral het ouder worden 
van de leden heeft voor deze teruggang gezorgd. 
 
Ieder speeldag bestaat uit opeenvolgend een ronde doubletten, een 
ronde tripletten en een rode doubletten. En hoe hoger men speelt, 
zo langer de reisafstand.  
 
 

(Les Sabots in Antwerpen in het kader van het Gilbertjaar in 2019. 
bron Les Sabots)  
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Voorzitter Peter Verweij vertelt: “In het kader van het Gilbertjaar in 
2019 hebben we in april een uitwisseling gehad met Petanque Club ’t 
Fortje in Antwerpen. We zijn met 21 leden drie dagen in Antwerpen 
geweest. Op vrijdag werden we hartelijk ontvangen en hebben met 
zijn allen een bierbrouwerij bezocht, daarna gingen we aan het diner. 
Zaterdagmorgen rond 11.00 uur hebben we een toernooitje gespeeld 
en in de avond hadden we een Bourgondische avond en lieten ons 
het Belgische bier goed smaken. Zondags nog een rondleiding gehad 
door de mooie stad Antwerpen. In september van dat jaar is Petan-
que Club ’t Fortje bij ons geweest. Vanwege ouderdom van de spelers 
bleven de gasten helaas maar één dag. We hebben ze hartelijk ont-
vangen, een toernooitje gespeeld en een lekker diner aangeboden. 
Een zeer geslaagde uitwisseling met de Antwerpse Jeu de Boulesclub. 
 
Vanwege het coronavirus werd er in augustus nog geen competitie 
gepaald. De bond was druk om de boel te inventariseren en de clubs 
werden telefonisch op de hoogte gehouden. 
Eens in de twee jaar gaat Les Sabots een dagje uit met de vrijwilligers. 

 

Jeu de Boulesvereniging Les Sabots heeft een prachtige accommoda-

tie bij sportpark de Groene Velden. (bron Les Sabots) 
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Dan wordt er een touringcar gehuurd en 50 vrijwilligers vermaken 
zich dan ergens in het land.  
De leden zijn over het algemeen wat ouder, de oudste speler was 
zelfs 93 jaar.  
In 2012 werd het 25 jarig jubileum gevierd in het eigen clubhuis. Tus-
sen de hapjes en drankjes door was er live-muziek, bijna alle leden 
waren daarbij present. 
Zelfs de mensen die normaal gesproken achter de bar hun werk 
moesten doen, werden die avond afgelost door hun zonen/dochters.  
 
Naast het Jeu de boulen worden er goede gesprekken gevoerd door 
de leden en het sociale aspect wordt zeker niet vergeten. 
Er zijn twee dames die kaartjes versturen naar zieken of jubilea en 
gaan op huis- ziekenhuis bezoek als het nodig is. Als er een feestje 
gevierd moet worden, verhuurt Les Sabots haar accommodatie tegen 
een zeer redelijke prijs. Er moeten  dan wel Jeu de Boules activiteiten 
plaatsvinden. Er kan gezorgd worden voor lekker eten en drinken, in 
combinatie met een activiteit die voor iedereen haalbaar is en  
door de gasten zeer gewaardeerd wordt. 
Ze zorgen natuurlijk ook voor speluitleg en begeleiding. 
 
Wat voor andere verenigingen geldt,  geldt ook voor Les Sabots; men 
kan niet zonder vrijwilligers! Er zijn mensen nodig voor de bardienst, 
voor het schoonmaken van de kantine en voor het onkruidvrij  
houden van de banen. Deze vrijwilligers rouleren met elkaar, zodat  
ze ook mee kunnen spelen. Ze helpen elkaar waar nodig. Het is een 
goede vereniging met aandacht voor elkaar. 
 
Vaak komt het op dezelfde mensen neer, maar bij Les Sabots weten 
de leden wat hun plicht is. De accommodatie is te vinden op Sport-
park ‘De Groene Velden’, Wageningeselaan 3a in Veenendaal. 
Het huidige bestuur bestaat uit: voorzitter Peter Verweij, penning-
meester Hans Barnhoorn, secretaris Hans van der Zwaan, wedstrijd-
zaken Angelique Wilderbeek en algemene zaken Peter van Dijk 
Uit ‘Groot Veenendaals Sportclub Boek’ door Co Keulstra  
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AUTOMATEN SERVICE BV 

info@gaasbeek.nl 

Patrimoniumlaan 

Passage Corridor 

Winkelcentrum Ellekoot 

Winkelcentrum Veenendaal Oost 

 

Patrimoniumlaan 45 

T 0318 512 489 

F 0318 526 833 

INFO@ROELOFSENBLOEMEN.NL 

WWW.ROELOFSENBLOEMEN.NL 
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www.lessabots.nl 
Op de website (www.lessabots.nl) vindt je alle infor-
matie 

 nieuwsflitsen 

 de laatste Tireur 

 uitslagen van toernooien (eurodaalder, HOT, open toernooi-
en) (lessabots.nl/uitslagen)  

 info over en uitslagen van officiële competities (NPC, WDC) 

 inschrijving voor open toernooien (via On Tip) 

 toernooikalender 2022-2023 

 foto's 

AI BOT 

Recent was in het journaal 
een  manier om geautomati-
seerd teksten te maken. Een 
AI bot. Leerlingen gebruikten 
dit bijvoorbeeld om teksten te 
maken. Uiteraard niet te be-
doeling. Om te kijken hoe goed die teksten zijn heb ik onderstaande 
getest op de vraag:  “Wat is het beste schieten of plaatsen bij petan-
que” was het antwoord:  

Het beste bij petanque is afhankelijk van de situatie en de positie 
van de bal op het veld.  

Als de bal dicht bij de doelbal ligt, kan het beter zijn om te schieten 
om de doelbal weg te duwen.  
Als de bal verder weg ligt, kan het beter zijn om te plaatsen om de 
bal op een bepaald punt op het veld te leggen.  
Het is belangrijk om te blijven aanpassen aan de situatie op het 
veld en de juiste techniek te gebruiken om de beste resultaten te 
behalen.  
Niet slecht lijkt me zo! 
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HET BEAUJOLAIS TOER-
NOOI van 2022 

Het was weer tijd voor het 
traditionele Beaujolais toer-
nooi, zoals jullie weten is 
Beaujolais een wijnstreek in 
Frankrijk dat vooral bekent 
staat doordat er elk jaar op 
de derde donderdag van no-
vember de beaujolais nou-
veau, waarvan de druiven 
slechts twee maanden daar-
voor zijn geplukt, op de markt 
komt, deze wijn is altijd een 
feest voor de kenner. 
Bij ons op de vereniging is 
ook een beetje een traditie 
om dan het beaujolais toer-
nooi te spelen, wat overigens 
meestal op de vierde zaterdag van november gespeeld wordt, en zo 
ook op zaterdag  
26 november 2022 was het weer zover. 
 
Alleen jammer dat er maar 20 deelnemers waren, er waren helaas 
een paar zieken, die zich netjes hadden afgemeld, en dan heb je na-
tuurlijk ook nog leden die niet met iedereen willen spelen, maar dat 
mocht de sfeer van dit toernooi niet echt drukken, die zat er goed in. 
De wedstrijdleiding was ook traditioneel in handen van Alwin en Dijk. 
Na het bekend maken van de teams, en de loting tussen de teams 
gingen we dan van start. 
 
In deze eerste wedstrijd werd er toch goed gespeeld, Joop van de Bo-
venkamp die samen met Ben van Asselt speelde hadden het toch wel 
moeilijk tegen Iske Jelsma en Peter Verweij, dat uiteindelijk resulteer-
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de in een overwinning van Ben en Joop van 13-9 
 
Ook zeer verassend was de winst van Marianne Muller met Hans van 
Schaik op Thijmen en Daniel van Zoeren met 13 tegen 4, die daar 
door gelijk met Jannie en Reina aan de kop stonden. 
 
Tegen het einde van de eerste ronde kwam ook Hette Wassenaar 
langs om de teams aan te moedigen, Hette is al jaren één van de pila-
ren onder dit toernooi, en zorgt dan ook altijd als traditie  6 fessen 
beaujolais beschikbaar. 
 
De tweede ronde ging van start, en weer was het spannend, Mar-
greet en Fred die nu tegenover Ben en Joop stonden hadden een he-
le moeilijke pot, die ze dan uiteindelijk toch nog wonnen. 
Dat we in dit toernooi niet op tijd spelen brak in de tweede ronde op, 
want de partij tussen Piet Korendijk en Ben Zuiderduijn tegen Iske 
Jelsma en Peter Verweij duurde ruim een uur, maar daar staat Peter 
Verweij om bekend, uiteindelijk verloren ze die pot met 3 tegen 13 
tegen Piet Korendijk en Ben Zuiderduijn. Naast Peter en Ben wonnen 
de dames Teunie Brouwers en Ria Verweij ook beide partijen. 
 
Na die tweede ronde was het dan tijd om iets te gaan eten, in onze 
kantine waren lekkere broodjes en heerlijke erwten- en groentesoep 
verkrijgbaar, allemaal goed verzorgd door Gé en Angelique die de 
bardienst voor hun rekening genomen hadden, top meiden! 
 
Toen de derde ronde, en weer werd er goed gespeeld, en in deze 
derde ronde wonnen de koppels Piet en Ben en Teunie en Ria ook 
hun partijen, en gingen glorieus door. 
Door te winnen voegde zich hierbij de koppels Hans van Schaik met 
Marianne Muller en Margreet van Zoeren met Freddy Wortman toe 
voor een plaats in de finales 
Al met al duidelijk dat de teams aan elkaar gewaagd waren, behalve 
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de twee teams die als enige 3 partijen wonnen en, met grote over-
macht. 
 
Ja, en dan naar de halve finale, de vier beste teams van deze avond 
waren op 1. Piet Korendijk en Ben Zuiderduijn die dus de  tegen de 
nummer 4. Hans van Schaik en Marianne Muller waar Piet en Ben 
wonnen met 13 – 9, en de nummer 2. Ria en Teuni die tegen de num-
mer 3. Margreet en Fred deze halve finale speelde een hier wonnen 
Ria en Teunie  met 13 – 5 
  
Uiteindelijk werd de finale gespeeld door Piet en Ben tegen Ria en 
Teuni voor de eerste en tweede plaats en voor de derde en vierde 
plaats werd er gestreden door Hans en Marianne en Hans 
 
De uiteindelijke stand van dit toernooi werd, 
op één – Ria Verweij en Teunie Brouwer, 
op twee – Piet Korendijk en Ben Zuiderduijn, 
op drie – Hans van Schaik en Marianne Muller 
en op een vierde plaats Margreet van Zoeren en Fred Wortman. 
 
Allen gefeliciteerd met jullie overwinning. 
 
Maar we hadden natuurlijk ook een poedelprijs, deze ging uiteindelijk 
naar Thijmen en Daniel van Zoeren, toch ook een felicitatie waard ze 
hebben er echt om gestreden, alleen …… 
 
En voor het eerst in het bestaan van het beaujolais toernooi een kop-
pel won dat bestond uit twee dames, een bijzonder unicum. 
 
Maar al met al was het weer een heel leuk en  gezellig beaujolais 
toernooi, waar dan ook menig glas van ingeschonken is. 
         
         
    Peter & Peter (V&D) 
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Dr. Slotemaker de Bruïneplein 29 Veenendaal  

voor al uw groente en fruit 
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 Kleine beurt voor de meest gangbare 
merken €125,- 

 Losse APK €35,- 

 Zomer / winter banden wissel €25,- 

 Reparatie en onderhoud van alle merken 

 
Ruime ervaring met Franse, Duitse  

en Japanse automerken 

maak een afspraak voor een  

GRATIS APK 
In combinatie met een onderhoudsbeurt 

Hermans Autoservice 06– 273 098 64 

Gildetrom 13 3905 TB Veenendaal 
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