Zomaartoernooi Lijnden zeer
geslaagd
LIJNDEN - Zaterdag 21
Juli werd er bij Petanque
Lijnden een zomaartoernooi gespeeld. Een toernooi voor aile leden die
niet op vakantie zijn en
het gezellig vinden om de
onderlinge strijd met elkaar aan te gaan. Zestien
koppels kwamen naar
Lijnden om het zomaartoernooi te spelen,
Om half twee werd door wedstrijdlijder en voorzitterTon Kancrnan het startsein gegeven en
konden de teams aan hun eerstc
wedstrijd beginnen. Na twee
wedstrijden gespeeld te hebben,
bleken er vijfteams te zijn die
beide partijen gewonnen hadden. Dan wordt de strijd iets fanatieker, Er heerste een gezondc
spanning onder de deelnemers.
Sommige partijen duurden wat
langer omdat er puntje voor
puntje gescoord werd. Het was
ook niet altijd direct duidelijk
welke bal het dichts bij het butje
lag. Bijna elke gegooide bal
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De winnaars van het zomaartoernooi ([oto: pi)

de wedstrijdleider gaan uitrekenen wie er in de prijzen waren
gevallen, Om zes uur was het
toernooi afgelopen en kon Petanque Lijnden terugkijken op
een goed verzorgd en goed verlopen toernooi dat zomaar werd
georganiseerd. Uitslag: I. Rob
Fontaine en Petra van der Meij,
2. Wim en Ans Selders, 3. Ton
en Jacqueline de Wolff, 4. Rob
en Corrie Duffel,S . Frans Kremer en Hilda de Kock, 6. Tonny
Harte en Jan Meekel.

werd daarom gemeten.
De leden vermaakten zich goed
in het zonnetjc langs de baan en
werden voorzien van een lekker
hapje door de dames van de
kantinecommissie, Waar de organisatie bang voor was -gelukkig onterecht- was het weer. Er
was nat en heftig onweer voorspeld, maar de weerman had het
deze keer gelukkig fout gezien.
Hct werd cen prachtige middag.
Uiteindelijk waren om vijfuur
aile wedstrijden gespeeld en kon
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