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‘n Boelpraoties Van de Voorzitter.
Begin juli heb ik samen met Anton Carabain meegedaan aan een petanque toernooi in Drachten, hetzelfde
toernooi waar ik samen met Dick Askes in een voorgaand jaar al eens aan meegedaan heb.
 
Om kwart over acht van huis gereden en eerst Anton opgehaald. Vervolgens naar Peelo om Heero en Geesje
Dammer op te halen. Die hadden ook voor dit toernooi ingeschreven. Heero en Geesje hadden een toernooi
eerder in Schoonebeek een eerste prijs gewonnen en ook Anton en ik hadden al eens een prijsje bemachtigd,
dus gingen we vol goede moed naar Drachten met z’n vieren.
 
Van de parkeerplaats naar de jeu de boules banen is daar een flink stukje lopen. Toen we nabij de jeu de boule
banen kwamen merkte ik op dat ik een vorige keer samen met Dick Askes hier gespeeld had tot de finale alles
gewonnen hadden, maar dat de finale op het terrein met zwarte grond en behoorlijke grove steenslag gespeeld
werd hetgeen voor onze tegenstanders uit Drachten een groot voordeel bleek te zijn.
 
We hadden die finale dan ook verloren en moesten tevreden zijn met de tweede prijs. Ik gaf dan ook aan
liever niet op die zwarte baan te willen spelen.
 
Zowel Geesje en Heero als Anton en ik wisten in de voorronde  te winnen en we kwamen dan ook in de a
poule. Doordat wij een hoog puntensaldo hadden gescoord in die voorronde werden we ingedeeld in de
eerste groep van de a poule. (De besten uit de voorronde bij elkaar in één poule.)
 
Anton en ik wisten de eerste partij in de poule en ook de daarop volgende te winnen. Geesje en Heero lukte
dat deze keer niet. Wij hadden dus in de poule twee winstpartijen en een goed puntensaldo. Het lot was ons
echter verder niet gunstig gezind, want we moesten die laatste partij tegen dezelfde persoon spelen waar
Dick en ik voorheen van hadden verloren. De toss werd dus belangrijk en die verloren we dan ook prompt.
Het gevolg was natuurlijk dat we weer op het zwarte terrein moesten spelen en het bleek dat ook deze keer
we op dat terrein niet goed uit de voeten konden. We verloren met 13 – 8 en kregen dus opnieuw als
tweede prijs een aardig vleespakket mee naar huis.
 
 
 
Nu zult u misschien denken wat een lang wedstrijdverslag in het gebruikelijke stukje van de voorzitter. De
reden hiervoor is dat ik heel duidelijk wil aangeven dat het spelen op verschillende terreinen wel degelijk van
invloed kan zijn op je spelprestaties. (Ik suggereer beslist niet dat we op een andere baan wel hadden gewon-
nen, maar ben er wel van overtuigd dat we daar meer kans gehad zouden hebben ).
 
Daarom adviseer ik geregeld eens op de verschillende banen bij onze vereniging te spelen.
 
Het kan van belang zijn als je eens ergens anders speelt, maar ook als binnen de eigen club tegenstanders je
meenemen naar dat gedeelte van de baan waar je bijna nooit speelt.
 
Tenslotte wil ik nog opmerken dat er op de overige banen in Drachten een veel dikkere grindlaag ligt dan bij
ons hetgeen ook zeker van invloed is op de manier waarop je moet gooien.
 
Egbert Muggen
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Riemer Haagsma
0592-345278
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2e SECRETARIS
Dick Askes
0592-354331
e.askes1@hotmail.com

BANKRELATIES
ING-Bank:Rek.nr: NL80INGB0002907028
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Wicher Dijkstra
0592-347919

Redactielid:
Dick Askes
0592-354331

E-mailadres
clubblad@boelplezier.nl

Website:
www.boelplezier.nl

                                               Het Butje

 
Oei, oei, wat gaan die zomermaanden snel voorbij. Als
u het clubblad leest, zitten we al weer in augustus, de
achtste maand van het jaar.
 
Menige vakantie zit er al weer op, helaas. Menig an-
dere gebeurtenis ook, trouwens.
Langs deze weg wil ik mijn dank overbrengen voor alle
blijken van medeleven en belangstelling die ik tijdens
en na mijn openhartoperatie mocht ontvangen, ge-
weldig.
Gelukkig  kan ik al weer aardig meedraaien bij onze
vereniging.
 
Mijn collega-redactielid is wat boulen betreft, langer
uit de roulatie. Hij kan nog lang niet alles doen met
zijn rechterarm, alleen lichte werkzaamheden. Maar
we hebben het clubblad zoals u ziet toch weer rond
kunnen krijgen.
 
Wij ontvangen wel graag nog wat meer kopij.
 
Dit blad bevat o.a. een verslag over een clinic, TT-toer-
nooi, nieuwe regels inzake het dragen van sandalen
bij het boulen, een puzzel, een (kletspraat) gedichtje,
iets over een knakentoernooispeler, en diverse uitsla-
gen.
 
Kopij voor het volgende clubblad graag voor 1 oktober
naar het bekende-mailadres:
clubblad@boelplezier.nl
 
Het mag ook via de kopijbus, of inleveren bij
Wicher of ondergetekende.
 
Dick Askes
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‘n BoelpraotiesClinic voor oud leraren van het Nassau
College.
 
Op voorstel van onze secretaris Henk Knol hebben wij
voor de  oud leraren van het Nassau College een clinic
gehouden.
 
Omdat Henk en Marietje met vakantie waren hebben
wij deze happening op 29 juni j.l. gehouden.
 
Hier was echt van toepassing het gezegde:
“Onbekend maakt onbemind.”
 
Er hebben 24 personen aan deze clinic meegedaan.
 
Programma:
 
Ontvangst.
Kopje koffie.
Uitleg spelregels door Egbert Muggen en gebruik
matarialen.
Doublets formeren via loting.
Er waren 6 begeleiders nodig om de groepen te bege-
leiden.
Na de eerste ronde even pauze.
daarna weer doublets formeren en loten.
Prijsuitreiking.
Evaluatie.
Sluiting.
 
Henk Knol heeft natuurlijk zijn beste beentjevoor
gezet  en won dan ook de eerste prijs, echter hij
stelde zijn prijs weer beschikbaar aan de persoon die
4e was geworden ,Hulde.
 
Er waren weer voldoende vrijwilligers om deze clinic
mogelijk te maken. Bedankt!
 
Het weer was goed en de mensen hebben genoten .
 
Na 30 jaar zag ik Harm en Iris Huisman weer terug. Wij
hebben samen 10 jaar in de Graafschap gewoond.
 
Rond de klok van 16.00 uur is het gezelschap moe ,
maar voldaan, naar het Schakelveld vertrokken, voor
een hapje en nog een drankje.
 
Het volgende jaar zijn ze weer welkom,maar ook in-
dividueel bij onze vereniging.
 
Riemer Haagsma

KLETSPRAAT.
 
“Het kindje lijkt niet op z’n ma.
En absoluut niet op z’n pa”!
 
Zo was het oordeel van twee oudjes.
Het waren kennelijk twee vrouwtjes.
 
Die vonden na het baby kijken.
Dat die op pa of ma moest lijken.
 
Ze keken voor het verder gaan.
Elkaar een tel hoofdschuddend aan.
 
Eén vrouwtje fluisterde toen zacht:
“Vind jij dit ook niet wat verdacht?
 
Het lijkt mij meer dan zonderling.
Waarschijnlijk is ’t een vondeling”.
 
“Je hebt gelijk”, zei toen de ander.
“Het leek mij ook al niks voor Sander.
 
En helemaal niet voor Katrien.
Die amper nog genoeg kan zien.
 
’t Is ook helemaal niet raar.
Voor een stel van honderd jaar”!

Ons clubblad een “Boelpraoties”  
Een clubblad is voor alle leden maar zonder die leden
kunnen wij geen clubblad maken.
Vaak zijn het dezelfde leden die iets schrijven waar-
door het clubblad eigenlijk gaat lijken op de vorige en
dat willen wij graag voorkomen.
Daarom doen wij een dringend oproep aan alle leden
van Boelplezier om eens een stukje te schrijven. Dat
mag overal over gaan, velen hebben een hobby of
andere bezigheden, ook doen leden vrijwilligerswerk.
Misschien hebben iets anders meegemaakt. Soms is
iets vertellen over speciale handigheden, tips over
vele zaken. Heb je genoten van je beroep, je kunt het
bijna niet bedenken maar er is altijd wel iets wat je
belangrijk vindt om te delen.
 
Heeft u iets te schrijven stuur dit dan naar:
clubblad@boelplezier.nl
 
Maar het mag ook altijd nog schriftelijk in ons post-
bakje in de kantine dan zorgen wij er wel voor dat het
geschikt gemaakt wordt voor ons clubblad.
 
Alvast bedankt redactie ’n Boelpraoties.
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VOOR CARAVAN
EN CAMPER

CARAVAN-
MAKELAAR

www.caravanmakelaar-assen.nl

SCHADEHERSTEL 

& ONDERHOUD
www.schaafsma-schade.nl

KAMPEERSHOP

www.kampeershop-assen.nl

TEVENS
VERKOOP!

Spanjelaan 4
9403 DP  ASSEN
Tel. 0592-371800
Mobiel 06-15090815
info@schaafsma-schade.nl

www.schaafsma-schade.nl
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‘n BoelpraotiesUITSLAGEN TT TOERNOOI 2017
A Poule
     Team                                                           Vereniging
1e  Dick Askes en Vincent de Wit                Boel Plezier
2e  Egbert Muggen en Riemer Haagsma    Boel Plezier
3e  Yves Roussel en Nancy Post                    Mix Team
4e  Jan Vrieling en Gerda Sluter van Linde  Mix Team

A Complementair
     Team                                                           Vereniging
1e  Jan Krabbendam en Luit Medendorp   Pres le But
2e  Anton Carabain en Heero Dammer      Boel Plezier
3e  Dirk de Vries en Aggie ten Berge        Blede Boulers
4e  Noah en Michel Elzinga                         De But '84

B poule
     Team                                                           Vereniging
1e  Dolf van der Veen en Bouwe Roffel     Mix Team
2e  Trijnie Berends en Coby Zijlstra            De But '84
3e  Martin de Maar en Andries Huizeling   Mix Team
4e  Henk Muggen en Klaas Niejenhuis       Boel Plezier

Plaatsen op DE BALLENBAK        punten
1e   Egbert Muggen                       13
2e   Dick Askes                                12
3e   Joop Kreeft / Theo Linders    10

Wijzigingen ledenbestand.
Nieuwe leden:
Piet en Mientje Mellies
Jannie Muggen
Meine Meinen
 
Bedankt:
Anja Nossent
Jan en Jannie Lammers
 
Henk Knol, ledenadministrateur.
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BELEEF ZELF DE CREXPERIENCE OF
CRT DAGEN OF OW CUPRACES

OP HET TT CIRCUIT ASSEN
Zelf deelnemen aan een CRExperience

combitraining op de TT Junior Track
en het TT circuit Assen?

Zelf deelnemen aan een CRT-dag?
Zelf deelnemen aan OW Cupraces?

Neem dan kontakt op met CRT!
info@crtholland.nl
www.crtholland.nl

Knakentoernooi mei 2017
Winnaar van het Knakentoernooi mei 2017 is Johan
de Wit, de winnaar ontving naast de trofee een
waardebon van € 20,= van:
 
Twee wielercentrum Klaucke uit Assen.
 
Rikus Zeewuster

Winnaar knakentoernooi juni 2017.
 
De winnaar van het knakentoernooi juni 2017 was
wederom Johan de Wit
 
Hij kreeg daarvoor een autowas bon die beschikbaar
is gesteld door:
 
Niels autowas.
 
Rikus Zeewuster
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‘n BoelpraotiesWie is Wie Wat is Wat.
Het kan gaan over gehouden evenementen of andere
zaken die met onze vereniging te maken hebben.
 
Deze keer een afbeelding waarvan jullie mogen aan-
geven wie spelen er met deze boules.
Wie ze allebei raad heeft kans op de prijs, als die niet
valt kan dit ook nog wanneer je er maar 1 raad.
 
 
Als prijs weer een fles  wijn (rode of witte wijn naar
keuze)
 
Indien er meerdere inzendingen goed zijn zal er uit de
goede inzenders één winnaar geloot.
 
Stuur uw reactie voor 22 september 2017 naar:
clubblad@boelplezier.nl  maar natuurlijk mag het ook
schriftelijk via het ideeën kastje in de kantine.
 
De winnaar zal in de uitgave van ’n Boelpraoties  ok-
tober 2017 bekend worden gemaakt.
 
Veel plezier en succes gewenst door de redactie

winnaar nr: 2017-2
Wie is Wie Wat is Wat.
De oplossing moest zijn de muntenbak
die we gebruiken bij toernooien voor consumpties.
 
Na loting door onze door onze scheidsrechter
Jelle Hoekzema,
 
 is de winnaar Geesje Dammer.

Mee doen is enige kans om te winnen.
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Nijverheidsstraat 15
9648 JA Wildervank
Tel. 06 5341 0790
t.linders@netvisit.nl
www.theolinders.nl

Fysiotherapie
Haptonomie
Massage

PRAKTIJK 
THEO LINDERS

Spelen op sandalen of andere open
schoeisel.
 
Sinds 1 maart 2017 is het om veiligheidsredenen
verplicht om gesloten schoeisel te dragen tijdens het
boulen, dit staat in het Reglement voor de Petanqus-
port (artikel 39)
 
Velen weten het niet of storen zich er niet aan maar
Als scheidsrechter worden we er wel mee geconfron-
teerd, een scheidsrechter mag/ moet zelfs de betref-
fende speler diskwalificeren.
 
Nu denken sommige leden dat dit niet geldt voor de
speeldagen op onze club maar het staat in het regle-
ment en geldt dus voor elk moment dat men via
clubverband speelt.
 
Onze leden zijn namelijk via de bond verzekerd en
wanneer zich een ongeval voor doet en je speelt op
sandalen o.d. dan ben je niet verzekerd bij een
“voetongeluk”
 
Nu gaat het ons( het bestuur) te ver om in deze ge-
wenning periode sandalen echt te verbieden op de
speeldagen binnen onze club maar denk er om dat je
dan geheel op eigen risico speelt.
 
Uiteraard zijn bij toernooien vanaf 1 maart jl:
 

         
Gesloten schoeisel verplicht. 
 
 
Namens het bestuur,
 
Jelle Hoekzema
scheidsrechter
 

EINDSTAND DOUBLETTENCOMPETITIE
2017
Positie Team
1          Heero Dammer en Geesje Dammer
2          Henk Koning en Theo Linders
3          Gert Niejenhuis en Erik Heddema
4          Vincent de Wit en Jasper Waldus
5          Anton Carabain en  Gert Elsinga
6          Jan Dammer en Egbert Muggen
7          Jan Pot en Jan Kiers
8          Janneke en Hielke de Wit
9          Rene Boer Rookhuizen Rikus Zeewuster
10        Jelle Hoekzema en Martha Takens
11        Henk en Marietje Knol
12        Henk Muggen en Ankie Jonger
13        Riemer Haagsma en Herman Molenhuis
14       Jaap en Geertje Postema
15       Jos Janssen en Klaas Niejenhuis
16       Johan en Lies de Wit
17       Be en Wil Neef
18       FokkoTamminga en Gerrit de Groot
19       Joop Kreeft en Egbert Westerdijk
20       Greet en Marinus Philips
21       Christien Westerdijk en Marco Willemsen
22       Pieter en Adri Takens
23       Diny Janssen en Annie Franken
24       Dirk Dallinga en Rob de Boer
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Eindklassement Oranjetoernooi 29-04-2017  
Poule Positie       Team                                                           Vereniging            Winstp.    Saldo 
A1     1e prijs       Henk Muggen en Anton Carabain                Boel Plezier         3             18  
A1     2e prijs       Janneke de Wit en Egbert Muggen              Boel Plezier         2              8  
A2     1e prijs       Michel van Sichem en Martin de Maar       de But '84            3            15  
A2     2e prijs       Erik Heddema en Gert Niejenhuis               Boel Plezier          2            14  
A3     1e prijs       Klaas Niejenhuis en Rikus Zeewuster          Boel Plezier          3            20  
A3     2e prijs       Geesje en Heero Dammer                             Boel Plezier          2              8  
A4     1e prijs       Jeannette en Kees Schoonderwoerd           PV Gouda             2            12  
A4     2e prijs       Jose Schonewille en Wim van Vliet             Emmese boule     2              9  
B1     1e prijs       Theo Linders en Henk Koning                       Boel Plezier          3            32  
B1     2e prijs       Jur Moorlag en Wil van Oort                        Blede Boulers       2             -4  
B2     1e prijs        Esther Roffel en Henk Ambergen             PC Schoonebeek
                                                                                                     JBV Coevorden        2             6
                                                                                      obv onderling resultaat
B2     2e prijs        Rob de Boer en Gerrit de Groot                   Boel Plezier        2            10  
B3     1e prijs        Rieks Stroobach en Lucas Steenhuis           Pres le But          3            26  
B3     2e prijs        Harry Tilman en Harry van Lier                     Pres le But         2            13  
B4     1e prijs        Marjan Stadman en Delia van der Sleen     Boules Doar      3             18  
B4     2e prijs        Ineke en Ab de Vrij                                         Boule Nocht       2            18  

ASSENAREN OVERTUIGEN IN TT-
TOERNOOI
 
Zaterdag, 17 juni j.l., werd  weer ons jaarlijks weerke-
rend TT-toernooi  gehouden, waaraan geldprijzen 
zijn verbonden. De hoofdprijs leverde daarnaast nog
 twee TT-kaartjes t.w.v. 45 euro op. Het werd een
prachtige dag om te boulen, niet te koud, niet te warm
en het bleef gelukkig droog.
 
De 25 deelnemende teams kwamen uit de vier 
noordelijke provincies behalve één team uit Gouda
dat op een Drentse camping verbleef. Na twee voor-
ronden werden de teams  verdeeld: 16 in de A-klasse
en 9 in de B-klasse.In de A-klasse volgde het Comple-
mentaire systeem met afvalrondes, waarbij  uiteinde-
lijk een finale het sterkste team oplevert. In de B
speelde ieder team 3 wedstrijden. ’n Boel Plezier was
goed vertegenwoordigd, wat vooral in de A-klasse
bleek: één doublette bleef het gehele toernooi met
klinkende cijfers ongeslagen. Vincent en Dick schakel-
den o.a. bekende toernooispelers als Wouter Hoeks-
tra en Yves Roussel l met respectievelijk 13-2 en 13-1
uit. In de finale werd het andere goed presterende
Asser team, Egbert en Riemer, met 13-2 verslagen. Zie
voor verdere resultaten de volledige uitslagen.
 
Bij de “Ballenbak”, die bijna 100 euro opleverde, ging
Egbert met het TT-kaartje strijken (13 p.), Dick met de
rollade (12 p.) en Joop en Theo (10 p.) elk met een fles
wijn. Al met al een geslaagde dag met veel dank aan
de medewerkers die het mogelijk hebben gemaakt.

Uitslagen precisieschieten 2017
1e   Erik Heddema  31 punten
2e   Henk Muggen  15 punten
 
Overige resultaten.
 
Posities gedeeld 3 / 4
Heero Dammer en Gert Nijenhuis.
 
Posities gedeeld 5 / 8
Anton Carabain,
Vincent de Wit,
Egbert Muggen,
Dick Askes.
 

Dank,
Ik wil iedereen bedanken voor de aandacht en onder-
steuning die ik heb ervaren en nog steeds ervaar tij-
dens de ziekte en na het overlijden van mijn zoon
Henk.

Het meeleven doet me goed.

Dank jullie wel.

Jullie boelmaatje

Bertha Smit
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Eindklassement Kampioenschap Plaatsen 2017
 

positie   naam  punten  positie  naam punten 
1 Jan Pot 137  17 Bertha Smit 102  
2 Wim de Wit 133  18 Greet Philips 101  
3 Vincent de Wit 131  19 Heero Dammer 96  
4 Theo Linders 130  19 Henk Muggen 96  
5 Rene Boer Rookhuizen 127  20 Ben Slotema 93  
6 Egbert Muggen 126  21 Geesje Dammer 91  
7 Rikus Zeewuster 124  21 Gert Elsinga 91  
8 Dick Askes 123  22 Joop Kreeft 90  
8 Klaas Niejenhuis 123  23 Gerrit de Groot 88  
9 Gert Niejenhuis 122  24 Egbert Westerdijk 83  
10 Jelle Hoekzema 120  25 Hielke de Wit 80  
10 Henk Koning 120  25 Ankie Jongert 80  
11 Jan Kiers 115  25 Adri Takens 80  
12 Jasper Waldus 112  26 Dirk Dallinga 76  
12 Anton Carabain 112  27 Rob de Boer 75  
13 Marinus Philips 108  28 Fokko Tamminga 74  
14 Jos Janssen 107  28 Christien Weste-

rdijk
 74  

15 Herman Molenhuis 105  29 Johan de Wit 73  
16 Riemer Haagsma 104  29 Lies de Wit 73  
17 Janneke de Wit 102  30 Jannie Muggen 60

Kampioenschap Tireren 19-04-2017
 

positie naam punten  
Beste Dame Janneke de Wit 25  
1 Vincent de Wit 92  
2 Egbert Muggen 70  
3 Hielke de Wit 64  
4 Jelle Hoekzema 61  
5 Egbert Westerdijk 57  
6 Rikus Zeewuster 57  
7 Theo Linders 55  
8 Rene Boer Rookhuizen 55  
9 Heero Dammer 51  
10 Klaas Niejenhuis 50  
11 Jan Pot 49  
12 Johan de Wit 45  
13 Ben Slotema 42  
14 Jos Janssen 35  
15 Joop Kreeft 35  
16 Henk Muggen 35  

OVERIGE RESULTATEN CLUBLEDEN.
Schoonebeek Midweektoernooi 14-6-2017:
Rode gr. 1e pr. Heero en Geesje Dammer.
Blauwe gr. 2e pr. Anton Carabain / Egbert Muggen.
 
Drachten Midweektoernooi 12-7-2017:
A-kl. 2e pr. Egbert Muggen / Anton Carabain.
 
Vledder Midweektoern. 19-7-2017:
B-kl. 1e pr. Ankie Jongert / Dick. Askes.
Jan. Pot / Jan Kiers.
 
Hardenberg, Klepperstadtoern. 22-7-2017:
zwarte poule: 2e pr. Heero en Jan Dammer.
rode poule: 6e pr. Anton Carabain / Dick Askes.

Heeft u de dringende oproep
 

   op pagina 4 al gelezen ?
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