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info@horecagemak.nl 

+06 (0)85-0606072 

www.horecagemak.nl 

www.vocare-ledlight.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 

Postadres:  zie adres secretaris 

 
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 
 
Bezorging de Tireur 

Jannie Korendijk 

 
Openingstijden kantine 

maandag- en woensdagavond 

 van 19:15 tot 23:00 uur 
woensdag– en zaterdagmiddag 

 van 14:00 tot 17:00 uur  

GPS  
 05.33.58 oost 55.00.56 noord 
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Van de voorzitter 

Het is alweer twee maanden 2023.  
Menige boulebal is geworpen. 
Voorbereidingen voor de uitwisseling met het Fortje en de vrijwil-
ligersdag zijn in volle gang.  
 

De uitwisseling vindt plaats op zaterdag 13 mei, de vrijwilligersdag op 
2 september. Ook komt er zicht wie er gaan strijden om het clubkam-
pioenschap en het Hotkampioenschap. In het volgende nummer zult 
u zien wie het geworden zijn.  

 
Datzelfde geldt voor de IDC, waar weer op het scherp van de snede 
wordt gestreden. De NPC heeft nog drie zaterdagen te spelen. 
Beide teams doen het goed met een derde plaats voor het eerste 
team en zelfs een eerste plaats voor het tweede team. 

 
Bij de WDC is de strijd ook bijna gestreden en kampioenschappen 
zitten er dit jaar helaas niet in. Desniettemin (mooi woord) was het 
plezier er niet minder om. 
In April start de ZACO (zomeravondclubontmoeting), waar iedereen 
aan mee kan doen. Op vijf donderdagavonden worden er drie partijen 
op tijd gespeeld. 

 
Er zijn vijf verschillende locaties, op 1 juni in Veenendaal.  
Elke avond zijn er prijzen en op de slotdag wordt de kampioen be-
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kend enorm welke vereniging  
de beste is. 
En dan is natuurlijk het mooiste 
dat het weer beter wordt zodat 
we buiten kunnen spelen en 
zelfs in de korte broek. 
De ALV kunt u ook in de agenda 
zetten, het wordt maandag 3 
april. 
En dan toch maar weer de op-
roep: 
WORDT VRIJWILLIGER, uw hulp 
kunnen we gebruiken. 
Bij de bar, de wedstrijdleiding 
(incl. De idc), het algemene on-
derhoud of de schoonmaak 
hebben we handjes nodig. 
Vraag aan bestuur of de coördinatoren 
wat het inhoud en wat u wilt doen. 

 

Ik wens alle leden heel veel spel-
plezier bij onze mooie sport en in 
de komende maanden ook veel 
mooi weer. 
 
De voorzitter 

Jos speelde de WDC met 
Freddy 

Peter & Peter tijdens de 
NPC 
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Je mag nooit je laatste 
boule schieten\ 

 

Er bestaat een stokoud en 
wijd verbreid gezegde dat 
luidt: ‘Je mag nooit je laatste 
boule in een werpronde 
schieten’.  

Een onjuiste uitspraak, of al-
thans schromelijk overdre-
ven.  

Met je laatste boule kun je 
net zo vaak schieten als met 
iedere andere.  

Je moet er pas vanaf zien als 
je het risico loopt je eigen 
positie te verknallen en niet 
meer in staat bent om daarna 
de eventuele schade te her-
stellen.  
Een waarschuwing die trou-
wens net zozeer geldt voor 
elke te spelen boule.  

 

 

Er systematisch van af zien 
om je laatste boule te schie-
ten, komt voort uit een hard-
nekkig bijgeloof.  
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Het kiezen van een ansichtkaart  
 

Op de ansichtkaart staan een paar mannen  

ze spelen pétanque onder een plataan  

aan hun voeten de kogels die ze hebben gegooid  

 

ze hebben het spel stilgelegd en denken na  

ze staan in een kring met hun hoofden gebogen  

over wat daar ligt  

 

er ligt een probleem  

zo hebben hun kogels nog nooit gelegen  

 

ik kan heel lang kijken naar deze kaart  

het zal daar bijna avond zijn,  

de schaduwen zijn al lang,  

het einde van een warme dag  

en terwijl er daar niets be-
weegt  

groeit onzichtbaar langzaam 
een vraag  

de vraag: wat nu  

 

ik zou je deze kaart graag wil-
len toesturen  

 

Rutger Kopland  
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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.  
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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 

ALV 

3 april 

Aanvang 19:30 
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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 

Zoekplaatje 

Wie is die meneer met dat petje die op de grond ligt ??? 

 

Uit de goede inzendingen loten we de winnaar.  
Prijs: een drankje naar keuze. 
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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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Een aantal praktische tips.  

 

 Als je in de loop van een 
partij het but wint, werp 
het dan niet uit naar de 
plek waar of waarheen je 
tegenstanders het daar-
voor steeds hebben uitge-
worpen. Kennelijk beviel 
die plek hen op de een of 
andere manier en mis-
schien hebben ze er eerder 
in de loop van het toernooi 
wel meerdere goede werp-
ronden gespeeld en er zelf-
vertrouwen gekregen.  
Aangezien het in het pe-
tanque vaak gaat om sterk persoonlijke voorkeuren, moet je het 
spel op zo’n moment zien te verplaatsen naar een plek die je 
tegenstanders niet ligt. Leid ze, als het maar even kan, weg van 
hun favoriete terrein.  

 Gooi het but nooit uit op een plek waar je in een eerdere werp-
ronde niet hebt kunnen winnen. Vermijd die plek en gooi het 
but ergens anders heen. Zowel om re- denen van technische, 
maar vooral van psychologische aard.  

 De tireur van de tegenpartij is geweldig op dreef. Probeer de 
speelafstand zoveel mogelijk te variëren tussen zes en tien me-
ter, dat zal het ritme van de sterkste speler ontregelen. Er be-
staat immers verschil in de manier van schieten op de groot- ste 
en op de kleinste afstand en dergelijke abrupte veranderingen 
zijn een probaat middel om een tireur uit zijn spel te halen.  

 Als er nog slechts één punt moet worden gemaakt, bijvoorbeeld 
bij een stand van 12-8, moet je het but altijd op de grootst mo-
gelijke afstand uitwerpen. Houd daarbij geen enkele rekening 



 13 

 

 

met de voorgaande werpronden en alles wat er reeds eerder 
over dit onderwerp is gezegd. Zelfs bijeen stand van 12-12 moet 
je het but zover mogelijk uitwerpen.  

 De verklaring is als volgt.   
Op een afstand van zes meter is het team dat als eerste plaatst 
in het nadeel omdat de tegenpartij, die jullie als eerste heeft 
zien plaatsen, de keus heeft welke tactiek hij wil toepassen. 
Schieten op zes meter is, zoals iedereen weet, gemakkelijker 
dan op tien meter en zal op die kortere afstand dan ook eerder 
worden gedaan.  

 Op tien meter is het echter gunstiger om als eerste te plaatsen: 
er ligt niets in de weg en met een eerste goed geplaatste boule 
vlak voor het but bezorg je de pointeur van de tegenpartij be-
hoorlijk veel last. En grote kans dat je in je opzet slaagt. Maar 
pas op, je eerste boule moet dan natuurlijk wel heel goed en 
met heel veel zorg worden gespeeld!  

 Een partij is slecht van start gegaan. Je staat bijvoorbeeld met 
12-3 achter. Omdat er nog maar één punt te maken is, werpen 
je tegenstanders het but zover mogelijk uit. Desondanks win je 
de werpronde. Aarzel niet en pas zes meter af, de kortst moge-
lijke afstand. ... Als de tireur van de tegenpartij, verrast als hij is 
door de plotselinge verandering, een boule mist, is de kans 
groot dat je vanwege die korte afstand de aanval kunt overne-
men en een groot aantal punten scoort. Probeer het nieuwe 
overwicht te behouden tot aan het einde van de partij.  

 Bij het uitwerpen van het but moet je ook rekening houden met 
het krachtsverschil tussen beide teams. Als het verschil slechts 
gering is, zal het team dat iets sterker is er voordeel bij hebben 
om lang te spelen. Een gering overwicht komt immers het beste 
tot uiting op de langste afstand.  Volgende keer een vervolg op 
deze tips. 

Bron: Volle zon over het petanque. Jac Verheul  
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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 mei 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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Oliebolletoernooi 28-12-2022 
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Boerenkooltoernooi 

Meer fotos zien? 

Zie onze website 
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HET BOERENKOOLTOERNOOI 
 

Een jaarlijks weerkerend evenement dat altijd een vol deelne-
mersveld kent. Nu geen verslag van het toernooi zelf (dat is aan 
anderen) maar een kijkje in de keuken van Les Sabots. 

 

Een idee, planning en uitvoering. En klaar zul je zeggen. 

Maar dan begint het pas. 

 Hoeveel deelnemers? 

 Wie / hoeveel spelers eten er boerenkool? 

 Waar halen we de kool vandaan? 

 Spekjes erbij? 

 Worst? 

 

Gelukkig is er enige ervaring binnen de club en kunnen sommigen 
ook aardig schatten. 

Op basis daarvan ging Hans van der Zwaan de boer op en met 
zijn ongekende talent wist hij kool, aardappelen en worst los te 
krijgen bij sponsoren: Jumbo Huibers bedankt en groenteboer 
Koopman bedankt!  

 

We kregen 10 kg dubbel gestripte boerenkool, 15 kg Zeeuwse 
roem aardappelen, 30 rookworsten en 1500 gram spekjes binnen 
en konden aan de slag! 

 

Met zes man/vrouw werden de piepers geschild. Het was net de 
keuken van een veldkeuken van het leger. Saamhorigheid en ge-
zelligheid vormden de boventoon, al kwam Hans er vaak flink bo-
venuit. Hij kletste ons de oren van de kop (niet waar Ben?). 

Intussen was onze eigenste clubkok Alwin al begonnen met het 
koken en fijner snijden van de boerenkool. Aardappelen werd ge-
kookt, spekjes gebakken en jus (met Port!) gemaakt. Stampen, 
stampen, stampen …. en klaar waren Alwin en zijn koksmaatjes. 
De dag daarop was er het toernooi. Een toernooi als van ouds 
met veel sfeer, sportief strijden en mooie winnaars. 

En dan de boerenkool. Het was best een klus de kool warm te 
houden en alle bestellingen op tijd het luik uit te krijgen.  
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De reacties waren tijdens 
het toernooi zeer positief 
en zelfs achteraf ontvingen 
we tijdens een overleg op 
het Bondsbureau de com-
plimenten van deelnemers.  

 

Al met al weer een heel ge-
slaagde dag die met behulp 
van vele handen tot stand 
kwam. Iedereen die heeft 
geholpen heel erg be-
dankt!!! 

 

 
Jannie 
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ZACO (Zomer Avond Club Ontmoeting) 

Deze competitie is open voor een ieder of je nu 1 x of alle keren mee-
doet. Er wordt in principe triplette gespeeld tenzij het aantal 
deelnemers niet toereikend is. 

Er wordt op tijd gespeeld 3x 50 min + 1 werpronde 

 

Er worden 3 klassementen bijgehouden  

• 1 dagprijs  

• Elke avond is er een prijs voor de beste spelers 

• 2 persoonlijk klassement 

Elke avond worden de eigengemaakte punten genoteerd als je 5 
avonden meedoet kun je aan het eind kans maken op het eindklasse-
ment, de winnaar van het klassement krijgt de wisseltroffee 

3 verenigings klassement  

De eigen gemaakte punten van alle leden van een vereniging worden 
bij elkaar opgeteld (alles wordt naar 7 deelnemers herleid) de win-
naar van het klassement krijgt de wisseltroffee.  
 

 13 april Nijeboulers, Nijkerk 

 11 mei les Cailloux, Zeist 

 1 juni Les Sabots, Veenendaal  

 22 juni les Taxateurs, Culemborg  

 6 juli Randenbroek, Amersfoort 

 20 juli de Gooiers, Nieuw-Loosdrecht 

 
Heb je nog vragen stel ze gerust. 

Angelique Wilderbeek 
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Zaterdag 13 mei 2023 onze jaarlijkse uitwisselingstoernooi met onze 
Belgische vrienden van PC Fortje! 

Datum: zaterdag 13 mei 2023 

Locatie: Wageningselaan 3a te Veenendaal 

Inloop: met koffie + wat erbij tussen 11.00 en 11.30  

Toernooi: 12.00 uur - 13.00 uur 

Aanvang lunch:  tussen 13.00 en 13.30 uur 

Vervolg toernooi: 14.30 uur  

Borreluurtje: 16.30 uur en 17.30 uur 

Indische rijsttafel: 17.45 uur - 20.30 uur 

Nazit: tot .....uur 

partners van de leden kunnen zich ook voor onderstaande activitei-
ten inschrijven! 

Kosten per persoon:  

Deelname toernooi + lunch + melk:                                            € 10,00 

Geen deelname toernooi, en geen lunch maar wel deelname 
buffet:            € 20,00 

Deelname aan toernooi, lunch en buffet:                                  € 25,00 

Alleen deelname lunch en buffet en geen deelname  
toernooi:                     € 25,00 

 

Bij deze prijzen zijn 2 consumptiebonnen voor een kopje koffie of 
thee of een ander drankje inbegrepen. Na het ijs dessert is er voor de 
liefhebbers ook nog een kopje koffie of thee. 

Tevens zal er tijdens het borreluurtje lekkere versnaperingen op de 
tafels komen te staan.  
Verder zijn er diverse leuke prijzen te winnen. Alle kosten zijn in de 
lunch- en buffet prijs verrekend. Daarom kan je alleen aan het toer-
nooi deelnemen als je ook gebruik maakt van de lunch en/of buffet. 
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Inschrijfformulier: 

PC Fortje heeft aangegeven dat zij met ongeveer 25 personen naar 
Veenendaal komen waarvan er zeker 20 personen meespelen.  
Omdat er maximaal 60 personen in ons boulodrome kunnen spelen 
blijven er 40 plaatsen voor Les Sabots over.   
Als we zeker weten dat het mooi weer wordt kunnen er uiteraard 
meerdere personen deelnemen aan dit unieke toernooi.  
Van Lut, coördinator PC Fortje, krijg ik tijdig een lijst met hun (niet)
spelers door.   
De Les Sabots spelers dienen zich via het inschrijfformulier, welke na 
20 februari 2023 op het publicatiebord hangt, in te schrijven. 

Sluiting inschrijving: 1 mei 2023. 

 

Het inleggeld dient uiterlijk op 6 mei 2023 op rek. nr. NL 25 RABO 
0141996935 t.n.v. penningmeester JdB Vereniging Les Sabots o.v.v. 
Fortje te staan 

Wij hebben er alles 
aan gedaan om er weer een 
super gezellige dag met on-
ze Belgische vrienden van te 
maken en zijn er dan ook 
van overtuigd dat deze ont-
moeting wederom een 
groot succes gaat worden. 

 

Heb je vragen? Bel of mail 
naar Wim Veenendaal (06-
23957408) of Hans van der 
Zwaan (06-53579481)  
Wim Veenendaal & Hans 
van der Zwaan  
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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 

Hebt u belangstelling voor een doekje om de jeu de bouleballen af te drogen dan 
kunt u deze bij Ria Verweij ophalen. Kosten € 7,50 compleet met logo. 

 

Wie wil 
die nu 
niet! 
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HOT MASTERS PECHVOGEL TOERNOOI. 
 
 
 
Het is woensdag 8 mei, ik kijk naar buiten en zie een lichte sneeuw-
bui uit de lucht vallen, 
het is erg koud, daar wordt ik niet echt vrolijk van, ik zie in mijn agen-
da dat ik er toch uit moet,  

ik had Angelique beloofd dat 
ik rond half tien op de club 
zou zijn, we hebben samen 
de leiding van het HOT 
master/pechvogel toernooi 
dat vandaag weer gespeeld 
gaat worden. 
Wel raar een HOT op een 
IJSKOUDE dag.  
Dus we stappen maar weer 
op de fiets en trotseren de-
ze kou. 

Op de club aangekomen was ik dus niet de enige die het koud had. 
Het toernooi zou om 10.00 uur beginnen en de eerste Masters kwa-
men al langzaam binnen, er werden nummertjes getrokken voor de 
loting van wie tegen wie zou gaan spelen, we spelen dus eerst twee 
tripletten, vervolgens twee doubletten, en dan spelen de eerste vier 
een tête a tête tegen elkaar, de nummers één tegen vier, en de num-
mer twee tegen drie, en daarna gaan de winnaars tegen elkaar voor 
de éérste en tweede plaats, en de verliezers voor de derde en vierde 
plek 
En de eerste ronde gaat beginnen, we spelen vandaag niet op tijd 
maar gewoon als het hoort tot de 13e punt. 
 
De catering was vandaag in handen van  Piet en Jannie Korendijk en 
Jaap Lucas, die met heerlijke hapjes en drankjes ons weer goed ver-
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zorgde, echt helemaal top! 
 
En in de eerste ronde moest Peter en Thea Schilders met Joop Jansen 
het opnemen tegen Joop van de Bovenkamp, Teun de Kwaadsteniet 
en Piet Huijs.  
Nou het team van Piet Huijs had geen schijn van kans, die Thea plaat-
se haar boules bijna allemaal op de but, Peter lag zij boules er goed 
bij een Die Jansen schoot alles weg, een hele prachtige partij, wat re-
sulteerde in een overwinning van Thea, Peter en Joop Jansen met 13 
tegen 2. 
Het andere team in de eerste ronde Teuni, Ben van Asselt en Piet 
Vriend stond op een gegeven moment op 2-8 achter, maar die wer-
den opeens wakker, wat uiteindelijk een overwinning opleverde van  
13-11  tegen Roelie, Gert Scherpenzeel en Hans van Schaik. 
De tweede ronde was wel erg vreemd, er werd weer goed gespeeld 
maar de standen in die ronde waren, winst met 13-7, of verlies met 7
-13, raar toch? 
Maar deze ronde was het weer Thea Schilders die de meeste bouls 
op de but plaatste. 
De derde ronde een doublette was het team van Piet Huijs en Joop 
Jansen die een forse overwinning haalde op het team van Teuni Brou-
wers en Hans van Schaik met 13 tegen 5.  
In de vierde ronde was het team van Roelie en Piet Vriend dat al snel 
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weer in de kantine verscheen, deze waren niet opgewassen tegen het 
geweld van Ben van Asselt en Piet Huijs, zij verloren dan ook met 0-
13,  ook het team van Joop Jansen en Gert Scherpenzeel speelde 
voortreffelijk en wonnen met 13-2 van Joop van de Bovenkamp en 
Thea Schilders. 
 
Na deze wedstrijden werd het al een beetje duidelijk wie zich 
plaatste voor de eerst vier plaatsen, dat waren, op 4 – Thea Schilders, 
op 3 – Ben van Asselt, op 2 – Piet Huijs en op 2 – Joop Jansen. 
Daarbij moest Thea het opnemen tegen Joop (13-10), en Ben tegen 
Piet (13-12). 
Voor de 3e en 4e plaats moest dus gespeeld worden door Thea tegen 
Ben (7-13), en voor de eerste twee plaatsen wedt dus gespeeld door 
Piet tegen Joop en dat werd uiteindelijk (12-13) 
 
Ja en dan de pechvogels, die zouden dus om twee uur beginnen, deze 
pechvogels zouden twee doubletten spelen, er waren jammer ge-
noeg maar 16 spelers die zich hier aan waagde. 
In het eerste doublette was het toch wel spannend, maar één team 
sprong er toch wel een beetje uit, en dat waren Jan Kooij en Berry 
Schenkhof die met 13-2 wonnen van Truus Verboom en Ivonne Lu-
cas, verder waren er niet echt grote verschillen qua punten. 
Het tweede doublette daar was het Ina en Gert van Doleweerd die 
toch met 13-6 van Els Broekhof en Jan Kooij gewonnen hadden. 
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Ja en dan de eindstand. 
 
De MASTERS van seizoen 2022 – 2023 zijn; 
Joop Jansen   1e en Kampioen HOT Masters !  
                           (totaal 6 gewonnen partijen)  
Piet Huijs (totaal 4 gewonnen partijen) 2e HOT Masters 
Ben van Asselt (totaal 4 gewonnen partijen) 3e HOT Masters 
Thea Schilders (totaal 3 gewonnen partijen) 4e HOT Masters 
 
De PECHVOGELS van seizoen 2022 – 2023 zijn; 
Gert van Doleweerd  (2w/+9) 1e en Kampioen PECHVOGEL ! 
Frans Kok  (2w/+7) 2e Pechvogel 
Theo Broekhof  (2w/+6) 3e Pechvogel 
 
En de poedelprijs van dit toernooi was voor IVONNE LUCAS 
En zo kwam er dus aan deze lange maar dag weer een eind,  
           
Peter van Dijk. 
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OPROEP AAN ALLE LE-

DEN!!!! 

 

Namens de wedstrijd-
commissie en het bestuur 
willen we iedereen op 
het hart drukken om na 
het spelen van een toer-
nooi te blijven tot na de prijsuitreiking. Als je echt weg moet… helaas. 
Tien tot vijftien minuten later vertrekken zou toch geen probleem 
hoeven te zijn?  

We passen voor bijvoorbeeld de speeltijd per ronde tijdens het HOT 
toernooi aan naar 40 minuten, zodat we een kwartier winnen ten op-
zichte van de eindtijd. 

Deze oproep is met name ontstaan door het recente Beaujolais toer-
nooi en het HOT mastertoernooi. 

Tijdens de prijsuitreiking zijn alleen de finalisten aanwezig en kunnen 
dan vol trots hun trofee tonen aan…… 

 

Wees solidair en sportief 
en gun de winnaars hun 
moment of fame!!! 

 

Piet  
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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 

Hebt u belangstelling voor een doekje om de jeu de bouleballen af te drogen dan 
kunt u deze bij Ria Verweij ophalen. Kosten € 7,50 compleet met logo. 

 

Wie wil 
die nu 
niet! 
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Deze week waren Abdul en Corrie ( oud leden van Les Sabots en nu 
wonend in Tunesië) over uit Tunesië. 

Zij sparen brillen, horloges en gehoorapparaten om mensen daar mee 
te helpen. 

Hebt u nog een en ander liggen en doet u er niets mee lever ze dan in 
bij de bar. 

Als zij dan weer hier zijn hebben wij hopelijk een mooie hoeveelheid 
voor hen waarmee ze menigeen kan blijmaken. 

Maak Piet blij! 

Piet Korendijk mist zijn kleine zwart port-
moneetje, met een beetje geld erin. 

Iemand gevonden? 
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Dr. Slotemaker de Bruïneplein 29 Veenendaal  

voor al uw groente en fruit 
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Maandag 3 april:              
Algemene Ledenvergadering om 19.30 uur 
 

Donderdag 13 april:        
Start ZACO in Nijkerk 
 
Zaterdag 13 mei:             
Uitwisseling met het Fortje op ons boulodrome 

 
Zaterdag 20 mei:            
20 mei toernooi 
 

Zaterdag 2 september:   
Vrijwilligersdag ( het boulodrome is gesloten)  
 

Zaterdag 23 september:    
Start NPC 2023-2024  
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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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info@janzegers.nl 


