
 
 
Lindens “Jeu de boules toernooi” 2021 
 
Dit jaar heeft de organisatie lang getwijfeld of het jaarlijkse toernooi wel doorgang kon vinden. 
Niet zozeer vanwege de om zich heen slaande Delta variant van het coronavirus, maar om de 
weersvoorspellingen voor de bewuste zondag van 25 juli. Onweersbuien met zware windstoten 
waren voor de hele middag voorspeld en dat is vaak niet bevorderlijk voor de sfeer. 
Pas zaterdagochtend, na overleg met Frans, besloten we de weerswaarschuwingen te negeren en 
alsnog alle boodschappen in huis te gaan halen, die voor het slagen van het toernooi mede 
noodzakelijk zijn; Koffie, koekjes, ingrediënten voor de sangria, wijn, bier, nootjes, kaas en 
komkommer en nog wat van dat gerei. Willemien was dezelfde middag nog druk met het maken van 
8 liter sangria en de bloemetjes voor op de tafels en ik druk met het verwijderen van al het blad op 
de baan en het enigszins egaliseren van het hobbelig geheel. Gelukkig kwam Frans me even helpen. 
Nadat we zondagsochtend de tafels, stoelen en de parasols hadden staan en met de hulp van Jellie in 
de keuken alles voorbereid was, konden we om 13:00 uur starten met 14 enthousiaste teams. 
Het weer hield zich fantastisch, de zon scheen volop en het duurde niet lang voordat de mensen zich 
geconcentreerd hadden in de schaduw van de parasols. Daar deed men zich tegoed aan de 
voortreffelijke en alom geroemde sangria van Willemien, het ijskoude bier en witte wijn, inclusief 
een blokje kaas, een plakje worst of komkommer en een nootje. 
Maar daar draait het toernooi niet om. Gegooid moet er worden. Met zware ijzeren ballen nog wel. 
Op de droge stoffige, enigszins zachte ondergrond, ontsponnen zich aantrekkelijke wedstrijden.  
Jan en Trees probeerden de triomf van 2 jaar geleden te continueren, maar moesten in hun poule de 
meerdere erkennen in 4 andere teams. Natuurlijk meldde de jaarlijkse favorieten zich, Hayke en 
Willy, Twan en Vince, Luuk, dit keer samen met gelegenheidsgooier Joop. Maar ieder jaar is er wel 
een team bij dat boven verwachting erg goed gooit en dat waren dit jaar Ans en Jellie. Bijna tot het 
einde van de poulewedstrijd stonden zij bovenaan totdat ze tegen Twan en Vince onderuit gingen en 
als tweede in hun poule eindigde. (Twan en Vince als nummer 1). In de andere poule gooiden Jan en 
Laura erg goed (8 punten uit 6 wedstrijden), maar moesten toch hun meerdere erkennen in de teams 
Willy en Hayke die 1ste werden en Luuk en Joop 2de. 
Nieuwe deelnemers merkten al gauw dat jeu de boulen in Linden meer is dan alleen een “balletje 
gooien en wat drinken” en dat zo’n toernooi heel gezellig kan zijn. 
Ondertussen was er op het plein voor “De Burcht” een gezellige groep toeschouwers binnen 
gedruppeld, zodat het toernooi een echt “Lindens gebeuren” werd. Ook zij genoten van de 
gezelligheid en drankjes. 
De finales bepaalden uiteindelijk wie de aantrekkelijke 
wisselbeker mee naar huis mocht nemen. In de spannende 
kruisfinales moesten Luuk en Joop het afleggen tegen Vince 
en Toine. (2 – 4)  en waren Hayke en Willy te sterk voor Ans 
en Jellie (7-1). De finale was een complete walk-over voor 
Vince en Twan die met 10-0 wonnen van Hayke en Willy. Luuk 
en Joop werden 3de en Ans en Jellie, ondanks hun 
voortreffelijke gooien,  4de . De poedelprijs dit jaar ging naar 
Fons en Mien, mede misschien door het feit dat Fons dacht 
dat je met twee i.p.v. drie ballen ook wel kunt winnen. 
 
Het was weer een geslaagd Lindens festijn. De Sangria en de 
witte wijn op, de borden met nootjes, chips en kaas  leeg. 
 Zoals Willemien en ik het ervaren hebben, ging ieder met een 
voldaan gevoel naar huis. Fijn dat een evenement dat ooit 
door Wil Willemse en Toon Driessen is opgezet, nog steeds op 
zoveel enthousiasme kan rekenen.  
We danken de dorpsraad ook dit jaar weer voor de 
sponsoring.  
 
Ed  
 
Voor meer foto’s klik hier. 
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