
 
 
Lindens “Jeu de boules toernooi”  25 september 2022 
 
Wat boften we met het weer. De vorige dag had het de hele dag staan miezeren, maar deze dag was 
het bijna windstil en scheen de zon volop. Nou ja, er kwam een klein buitje later op de middag langs, 
maar dat mocht de pret niet drukken. Met hulp van Vince stonden de tafels, stoelen en parasol weer 
netjes klaar toen rond 13:00 de spelers binnen liepen en iedereen met een kopje koffie of thee en 
koekje werd verwelkomd.  
Nadat het inschrijfgeld van €3,= was betaald, de koffie op en door Ed nog het een en ander uitgelegd, 
konden de mensen aan de gooi. Er hadden zich 10 teams ingeschreven zodat er  in 2 poules van 5 
werd  gespeeld. De baan was strak aangeharkt en bladvrij gemaakt, de zon scheen en de 
verwachtingen hooggespannen.  
Natuurlijk waren Vince en Twan erbij, die hun titel van vorig jaar kwamen verdedigden. En ook Hayke 
en Willy, om de kampioenen van de troon te stoten. Er waren ook spelers bij die voor het eerst 
meededen, zoals Carina Nikkelen, die, hoewel ze beweerde nog nooit het spel gespeeld te hebben, 
uiterst precies kon gooien en samen met Peter Hopman 2de in hun poule werden. Theo en Bert, ook 
voor het eerst, kregen er steeds meer plezier in toen ze het spel eenmaal doorhadden. Adwiek en 
Ingrid ook debutanten, lieten meteen zien dat ze er wat van konden. Oudgedienden, zoals Wiel en 
Maria, speelde de sterren van de hemel. Maar natuurlijk zetten alle teams hun beste beentje voor. 
De sfeer was gezellig maar op de baan best fanatiek. Het was maar goed dat Jos en Ed als 
scheidsrechters de zaken goed onder controle hielden en dat de spelers tussen de wedstrijden door 
even konden afkoelen en zichzelf laven aan bier, wijn en fris dat zo gul door het bestuur van “De 
Burcht” ter beschikking was gesteld. Ook de door Willemien gemaakte Sangria,  was binnen de 
kortste keren op. “Volgend jaar meer maken” was de wens.  (want Jos, de sangria aanlengen met 
rode wijn, is de boel verprutsen <Willemien>). Samen met de hapjes op tafel zorgde dit alles voor 
een ontspannen en gezellige sfeer, waar het zonnetje natuurlijk ook aan bijdroeg. 
 
Uiteindelijk bleven er 4 teams over die de kruisfinales mochten spelen. Vince en Twan tegen Maria 
en Wiel -en- Hayke en Willy tegen Carina en Peter. Maar hier toonde de ervaren teams zich 
oppermachtig. Vince en Twan hadden wel de nodige moeite met Maria en Wiel, maar wisten in de 
laatste gooi de winst naar zich toe te trekken (5-2). Hayke en Willy wonnen van Carina en Peter (7-1) 
waardoor net als vorig jaar de finale tussen de Vince/Twan en Hayke/Willy ging. 
In de verbeten wedstrijd om de 3de en 4de plaats, stonden Carina en Peter tot de laatste worp voor 
maar werden daarin door Maria en Wiel met 2 punten gepasseerd (3-4) 
De finalewestrijd was uiterst spannend. Met telkens één 
verdiend puntje (0-1) (1-1) (1-2) (2-2) was het toch Vader & 
Zoon Maassen die met (3-2) aan het langste eind trokken. 
 
Anneriet en Diny kwamen dit jaar in aanmerking voor de 
poedelprijs. Zij kregen door Willemien een Bhoeda beeldje 
uitgereikt, dat ze volgend jaar meer geluk moet brengen. 
Twan en Vince gingen met de wisselbeker naar huis. Hayke en 
Willy met de tweede, en Maria en Wiel toch mooi met de 
derde prijs. 
 
Het was weer een gezellige Lindense aangelegenheid en na 
veel hulp bij het opruimen, ging iedereen voldaan huiswaarts. 
 
Hierbij bedanken we het bestuur van “De Burcht”voor het 
beschikbaar stellen van de faciliteiten en de drank en de 
dorpsraad voor de sponsering. 
  
 
  


