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Ik schrijf dit stukje op donderdag 29 maart.
 
Gisteravond is team één van ’n Boel Plezier Assen in
ons eigen Boelhuus gehuldigd voor haar prestatie in
de Nationale Petanque Competitie (NPC)
 
Voor het tweede achtereenvolgende jaar is ’n Boel
Plezier één daarin kampioen geworden. Was dat vorig
jaar in de 6e divisie, dit jaar was het in de 5e divisie.
 
Dit zijn de twee eerste jaren dat deze competitie door
de NJBB georganiseerd is. Heel terecht merkte Klaas
Nienhuis op dat de voorgaande competitie van de
NJBB, de zo genaamde “Nationale Competitie” voor
triplettes de afsluitende competitie in de eerste
klasse ook was gewonnen door een team van ’n Boel
Plezier Assen.
 
Kortom de resultaten van onze vereniging zijn wat
betreft de krachtmetingen met de andere verenigin-
gen in de regio Noord Nederland heel positief te
noemen.
 
We waren immers ook nog de enige vereniging die
drie teams wist in te zetten en ook team twee en team
drie zijn zeker niet weggespeeld. Team twee is vierde
geworden en team drie is als zevende geëindigd.
 
Goede resultaten dus in de afgelopen periode en dat
geeft meteen te denken over de volgende periode.
Team één kan b.v. promoveren naar de 4e divisie,
maar dat brengt meteen heel wat verplichtingen mee.
Met name vaker moeten spelen en veelal op grote
afstanden. Dus hoge kosten en de vraag of iedereen
het kan opbrengen zoveel meer tijd te besteden aan
dit onderwerp.
 
We zullen binnenkort met alle mogelijke deelnemers
hierover gaan overleggen.
 

Waar ik zojuist de hogere kosten voor deelname aan
de competitie genoemd heb, daar kan ik, na een in-
formatieavond van de NJBB, gehouden in Appelscha,
(het middelpunt van de drie noordelijke provincies)
wel duidelijk maken dat voor het volgend jaar de
contributie voor alle leden iets hoger zal worden.
 
Er zijn twee modellen voorgesteld door het NJBB
bestuur. Het is afwachten welke van die twee door de
lid verenigingen wordt gekozen. Gaat voor iedereen
de basiscontributie wat omhoog, (van €12,50 naar
€15,00 of naar €18,50) of wordt het verschil tussen
recreatiespelers en wedstrijdspelers groter. Zeker is
wel dat we met enige verhoging rekening moeten
houden.
 
Binnen onze eigen club gaat er vanaf nu ook weer van
alles gebeuren. Waar het winterweer en de gesteld-
heid van de baan enige vertraging heeft veroorzaakt
voor het programma van de wedstrijd commissie is
het nu zo dat we vanaf morgen (goede vrijdag) weer
volop met ons eigen programma bezig gaan. We be-
ginnen morgen met het Mini - Maxi toernooi, waar-
voor maar liefst 46 doublettes zijn ingeschreven.
 
Dat geeft wel aan dat dit toernooi bekendheid krijgt
in de regio en zelfs deelnemers uit Haarlem en Gouda
zal hebben dit jaar.
 
Kortom, de lente begint en onze vereniging gaat weer
volop en vol goede moed beginnen aan het nieuwe
seizoen.
 
Ik wens iedereen daarbij een boel plezier.
 
Egbert Muggen.
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PENNINGMEESTER
Pieter Takens
06-55266659
takens001@home.nl
 
2e  PENNINGMEESTER en
ONDERHOUDSZAKEN
Jelle Hoekzema
0592-461296
jelle.hoekzema@ziggo.nl
 
WEDSTRIJDZAKEN
Rikus Zeewuster
0592-351982
h.zeewuster@gmail.com
 
PR EN EXT.BETREKKINGEN
Riemer Haagsma
0592-345278
riemerhaagsma@kpnplanet.nl
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Realisatie:
Wicher Dijkstra
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Redacteur:
Dick Askes
0592-354331
 
E-mailadres
clubblad@boelplezier.nl
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www.boelplezier.nl
 

HET BUTJE
 
Het is weer gelukt, een nieuw clubblad ligt voor u
klaar.
 
Dankzij vooral de inspanningen van onze technische
man, Wicher, die alle verslagen en foto’s weer tot één
geheel heeft weten te maken. Gelukkig hadden we
ook nu weer genoeg kopij, want er is nogal wat ge-
beurd, de afgelopen maanden.
 
Zo was er natuurlijk het NPC 2017/18 waar we met
drie teams aan deelnamen, het Paaseierentoernooi,
het Mini-Maxi-festijn, de wintercompetitie, onze
Jaarvergadering, het altijd populaire Jaknikkerstoer-
nooi in Schoonebeek, en natuurlijk niet te vergeten
de avonturen van onze Gait in smeuïg dialect.
 
Ook zijn er enkele ingezonden stukjes, waaronder die
van Mini-Maxi-deelnemer Luc Vierhoven. En een
aantal kleurrijke foto’s uiteraard. U ziet het, de redac-
tie heeft niet stilgezeten.
 
 
Met het mooie weer in het verschiet, breekt ook de
tijd voor allerlei vakantieavonturen  weer aan. Maakt
u iets leuks mee of iets wat interessant kan zijn voor
andere vakantiegangers, stuur het naar de redactie
en wij zorgen dat het in het volgende clubblad komt.
 
Doe dit dan wel vóór 22 juni, want dat is de sluitings-
datum voor het clubblad van juli 2018.
 
De redactie wenst een ieder weer veel leesplezier en
alvast een prachtig voorjaar!
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BOEL PLEZIER 1 KAMPIOEN !!
De laatste ronden van de NPC, afwisselend gespeeld
in de hallen van Steenwijk en Sneek, zijn achter de
rug. En met een  uitstekend resultaat: team 1 (Erik,
Gert, Rikus, Egbert, Dick, René, Theo, Anton, Klaas en
Ankie)  is zonder puntverlies en met een ruime voor-
sprong kampioen van  de vijfde divisie, 5001, distr.
Noord geworden. En daarmee is ook een eind geko-
men aan een aantal superspannende wedstrijden, al
doet de eindstand misschien anders vermoeden.
 
Zo werd er bijv. ’s morgens met 7-1 gewonnen van de
Boskboulers, maar keek men ’s middags opeens tegen
een 0-3 achterstand aan tegen La Boule au But 1 uit
Sneek. Ik hoorde één van de Friezen een opmerking
plaatsen, dat ze nu toch minstens nog wel één partij
zouden kunnen winnen, genoeg voor een gelijkspel.
De Assenaren moesten daarna inderdaad tot het ui-
terste gaan, maar konden de dag toch met  een 5-3
zege afsluiten! Totaal werd er achtmaal met 5-3, vier
keer met 7-1 en tweemaal met 6-2 gewonnen.
 
Ook het tweede team deed het heel goed en bleef
lange tijd meedoen in de race om de eerste plaats in
5002 van distr. Noord. Na de laatste twee speeldagen 
moest men echter genoegen nemen met een vierde
plaats, achter Biberon, Pres le But 2 en SVP 1. Het

5001
                                Winst    Gelijk    Verlies     Punten
Boel Plezier 1                  14          0          0             28
Vledderboules 1              9           2          3             20
Pres le But 1                     8           2          4             18
Boskboulers/Blêde b. 1  8           1          5             17
La Boule au But 1             5          3          6             13
JBV Lemsterland 1           3           2          9             8
PC Schoonebeek 1           3           0          11           6
De But 84 1                       1           0          13           2
 

5002
 
                                    Winst   gelijk   verlies   punten
Le Biberon 1                      8            6         0         22
Pres le But 2                      8            2         4         18
* SVP 1                               6            5         3         17
’n Boel Plezier 2               7            3          4           7
La Boule au But 2             5           4          5         14
JBV De Blêde Boulers 1   5           1          8         11
’n Boel Plezier 3                4           1          9          9
Sur la Tête 1                      2           0          12        4
* SVP Beter Saldo

Nijverheidsstraat 15
9648 JA Wildervank
Tel. 06 5341 0790
t.linders@netvisit.nl
www.theolinders.nl

Fysiotherapie
Haptonomie
Massage

PRAKTIJK 
THEO LINDERS

derde team, dat nogal eens met bezettingsmoeilijk-
heden kampte, wist toch nog een ander team (Sur la
Tête 1) de rode lantaarn toe te spelen.                        -
                                                        
De kampioenen zijn op woensdagavond 28 maart in
de kantine gehuldigd.
 
De eindstanden zijn:                                                             

Mini maxi toernooi
 
Om 10 uur begonnen de eerste wedstrijden, het was
slecht weer maar dat mocht de pret niet drukken. Zelf
hebben Dick en ik de eerste wedstrijd met 13-3 ge-
wonnen. Daarna werd het weer al weer beter. De
tweede wedstrijs hebben we met 13-0 gewonnen.
 
Toen hadden we een korte pauze waarbij de mini’s
iets lekkers in de kantine konden halen. De Laatste
wedstrijd hadden we ook gewonnen. Toen werd het
spannend omdat we niet zeker wisten of we in de fi-
nale stonden. Uiteindelijk stonden we toch nog in de
finale. Het was een hele spannende wedstrijd maar
uiteindlijk trokken we aan het langste eindje. Al met
al was het een gezellige dag.
 
Luc Vierhoven
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Kampioensteam 2018 Boelplezier
Assen
Vijfde divisie, 5001, distr. Noord.

Bovernsterij van L naar R
Theo, Gert, René, Egbert, Dick en Rikus.
 I.v.m. zieken huis opname staat Erik niet op de foto
Ondersterij van L naar R
Anton, Ankie en Klaas
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PAASEIERENTOERNOOI 2018
 
Van een onzer verslaggevers
Lange tijd was het onzeker of het altijd zo gezellige
Paaseierentoernooi i.v.m. de opdooi van de baan door
kon gaan, maar toen bekend werd dat het weer zou
gaan vriezen, kon op donderdag groen licht worden
gegeven. Drieëndertig dapperen trotseerden de kou
om een gezellige bouledag mee te maken en de orga-
nisatie van haar eieren af te helpen. En die waren in
ruime mate aanwezig: zelfs voor de 33ste plaats
(Hielke de Wit) waren nog 15 eieren beschikbaar. Ook
was er voor ieder weer een gekookt eitje, waren er
chocolade eitjes en zorgden de kantinemedewerkers
met o.a. warme soep en gehaktballen voor inwendige
verwarming van de deelnemers.
 
De wedstrijdleiding was in handen van Egbert Wes-
terdijk en Greet Philips, en laatstgenoemde ging er
ook met de eerste prijs (o.a. 50 eieren) vandoor! Na
4 speelrondes en de prijsuitreiking was men keurig op
tijd (nog vóór 15.00 uur) klaar. Ondanks de kou een
zonovergoten en geslaagde dag.
 
De eerste tien prijzen gingen naar:
 
Greet Philips 4+34; 2. René Boer Rookhuizen 4+33; 3.
Marco Willemsen 4+15; 4. Johan de Wit 3+25; 5. Klaas
Niejenhuis 3+25; 6. Lea de Vries 3+24; 7. Heero
Dammer 3+12; 8. Jos Janssen 3+10; 9. Ankie Jongert 
3+10; 10. Jan Pot 2+16.
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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

- Pagina 8 -



ww
w.

ed
ito

o.
nl

JB
V
 ’N

 BOEL PLEZIE
R

ASSEN

Wintercompetitie      Telling beste 8

Nr Naam Gesp. Gew. saldo voor tegen winst saldo

1 Dick Askes 12 10 95 100 -5 8 87

2 Vincent de Wit 12 10 63 76 -13 8 74

3 Jan Dammer 10 9 71 73 -2 8 70

4 Egbert Westerdijk 11 8 44 61 -17 8 61

5 Kees Prins 11 8 29 50 -21 8 50

6 Jasper Waldus 12 8 19 41 -22 8 41

7 Gert Elsinga 9 8 28 32 -4 8 32

8 Rene Boer Rookhuizen 10 7 35 47 -12 7 45

9 Heero Dammer 9 7 35 44 -9 7 40

10 Rikus Zeewuster 10 7 29 40 -11 7 39

11 Johan de Wit 10 7 10 37 -27 7 34

12 Theo Linders 10 6 18 49 -31 6 39

13 Egbert Muggen 12 6 0 38 -38 6 32

14 Anton Carabain 11 6 -2 35 -37 6 24

15 Janneke de Wit 10 6 10 31 -21 6 23

16 Hielke de Wit 11 6 5 27 -22 6 22

17 Jelle Hoekzema 12 5 6 46 -40 5 39

18 Henk Koning 12 5 -1 35 -36 5 31

19 Klaas Niejenhuis 11 5 -3 43 -46 5 30

20 Ankie Jongert 10 5 4 36 -32 5 26

21 Jos Janssen 8 5 13 36 -23 5 13

22 Christien Westerdijk 12 5 -32 29 -61 5 12

23 Henk Knol 12 5 -25 20 -45 5 11

24 Riemer Haagsma 10 5 -21 20 -41 5 4

25 Mien Carabain 9 5 -11 31 -42 5 2

26 Marco Willemsen 9 5 -21 18 -39 5 -8

27 Gert Niejenhuis 6 4 34 40 -6 4 34

28 Jan Pot 7 4 18 32 -14 4 18

29 Bertha Smit 10 4 -13 17 -30 4 6

30 Adri Takens 9 4 -5 29 -34 4 6

31 Henk Muggen 8 4 -4 36 -40 4 -4

32 Joop Kreeft 11 3 -13 31 -44 3 18

33 Martha Takens 6 3 -1 20 -21 3 -1

34 Geesje Dammer 9 3 -15 23 -38 3 -3

35 Greet Philips 11 3 -41 9 -50 3 -9

36 Herman Molenhuis 10 3 -33 16 -49 3 -14

37 Wim Kruizinga 2 2 14 14 0 2 14

38 Pieter Takens 2 2 11 11 0 2 11

39 Marinus Philips 4 2 8 20 -12 2 8

40 Maya de Munnik 3 2 7 8 -1 2 7

41 Erik Heddema 4 2 4 12 -8 2 4

42 Cees Bouman 5 2 -6 8 -14 2 -6

43 Jannie Muggen 6 2 -14 15 -29 2 -14

44 Dirk Dallinga 11 2 -60 10 -70 2 -25

45 Marietje Knol 8 2 -26 18 -44 2 -26

ASSENAREN  DOMINEREN OP
JAKNIKKERSTOERNOOI
 
Van een onzer verslaggevers
 
Op zaterdag 17 maart, een zonnige maar o zo koude
dag, werd in Schoonebeek het jaarlijkse Jaknikkers-
toernooi gehouden. Vorig  jaar nog met een tempe-
ratuur van plm. 18 graden boven nul, nu met een
gevoelstemperatuur van  minstens 12 graden onder
nul!  En toch was er een deelname van 50 teams(!),
waaronder zes uit Assen en een aantal uit Duitsland.
Deze werden  weer onderverdeeld in twee groepen
van 16 en een van 18 doubletten.
 
Anton Carabain en Dick Askes wonnen de eerste prijs
in de groene poule door alles te winnen en een saldo
op te bouwen van 46+. Heero en Geesje Dammer
deden hetzelfde in de blauwe groep met 5 winst en
36+. Hielke en Janneke de Wit maakten het succes van
de Assenaren compleet door met viermaal winst en
35+ als tweede in die groep te eindigen. De winnaar
in de rode groep eindigde met viermaal winst en een
lager saldo.
 
Ondanks de koude, gure noordoostenwind toch een
geslaagde en niet ongezellige dag.

“Onze taal”
 
D’r mut mien toch wat van ’t hart, ’t ef elemaole niks
met boulen te schaften.
Giet onze taol ter ziele?
Zondagavond 18 maart op de beeldbuze een docu-
mantaire ezien.
’t Ging over Het Bildt, ie weet vast wel: det vlakke land
in Friesland tegen de
Waddenkuste an. De bewoners daor binn’n op de bres
ésprungen umme hun
eigen streektaal te behouden.
De volgende morgen een heel groot artikel in Trouw
en det ging over ene
Jannie Karst, geboren in Emmererfscheiderveen (wat
een name).
Ze was overleden. Haar hele leven ef ze ézungen in ’t
Drents met haar zeune Rene
onder de name Duo Karst. Ik denke det jullie det duo
wel kennen.
En vanmorgen  (21 maart) in de wachtkamer bij de
dokter; op de leestaofel
’t Dadblad van het noorden alweer een stukkien over
Drente.
Men  éf zeker de behoefte umme de streektaol in ere
te ‘ollen.
Ikzellef kom uut Kampen en dan giet mien bloed oke
harder stroom’.
En nu komt het: wat mien de leste tied opvalt det er
zoveule Engels ebruukt wordt.
Ie mut d’r haast een woordenboek bij pakk’n.
Zullen we afspreken det we allenig onze eig’n taol
hoog houden?
Of  bin ik now  olderwets?
D’r is toch niks mooier as Drents (desnoods Kampers) 
of niet dan!
Mien lijfspreuk eblef: plat praoten mu’j doen!
 
Aju maar weer,
Gaitjan.
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De meningen verschilden nogal na afloop van de
jaarlijks algemene ledenvergadering. De één vond het
een tamme vergadering zonder kritische vragen van
de aanwezige leden, de ander vond het allemaal prima
en stelde dat als er geen vragen zijn iedereen content
is met het gevoerde bestuursbeleid.
 
Over twee zaken was men het wel met elkaar eens.
Alie Popping die 28 jaar de financiën van de club heeft
beheerd werd door voorzitter Egbert Muggen zeer
terecht geprezen en in de bloemen gezet. Ook het
vocale optreden van Sharlene Molenhuis die behalve
in de pauze ook nog Alie toezong met een loflied over
’n Boel Plezier oogstte alom waardering.
 
Het was volgens Jan Dammer op 1 maart complimen-
tendag wat voor hem aanleiding was om namens de
kascommissie Alie Popping te complimenteren met
de correctheid van de gecontroleerde kas zodat
daardoor het bestuur décharge kon worden verleend
voor het gevoerde financiële beleid.
 
De vice-voorzitter nam de gelegenheid te baat om
voorzitter Egbert die vaak terecht de loftrompet
blaast over de verdiensten van de vele vrijwilligers nu
zelf maar eens lof toe te zwaaien over diens tactvolle
optreden en wijze besluiten bij problematische zaken
binnen bestuur en vereniging.
 
Op een enkele vraag na over de balans en exploitatie-
rekening verliep de vergadering aan de hand van
voorzitter Egbert Muggen verder zonder opmerkin-
gen uit de zaal van agendapunt naar agendapunt.
 
Dat het clubblad op zijn laatste benen loopt werd ook
nu weer duidelijk omdat geen enkel lid zich geroepen
voelde of zich zelf in staat achtte zich de noodzakelij-
ke kennis eigen te maken die vereist is voor het maken
van een modern cluborgaan.
 
De laatste verschijning van dit mooi vormgegeven
blad ligt in handen van Wicher Dijkstra die heeft
aangegeven te zijner tijd te willen stoppen.
 
Tot opluchting van een ieder werden de aftredende
en herkiesbare bestuursleden Egbert Muggen en
Rikus Zeewuster herbenoemd. In de ontstane vacatu-
re van het afgetreden bestuurslid Alie Popping werd
het voorgedragen lid Pieter Takens benoemd. Hij gaat
de functie van penningmeester van Alie overnemen.
 
 

Na de overhandiging van een cadeaubon aan Mien
Carabain die samen met Anton vele jaren op vrijdag-
middag de zaken regelde en een bos bloemen aan
Sharlene Molenhuis sloot de voorzitter om 21.20 uur
de vergadering waarna men zich of naar huis of naar
de bar spoedde.
 
Henk Knol

Het park
Als er een ongewoon lange, ongeschoren, glimmen-
de, en een onaangenaam penetrante bloemetjesgeur
verspreidende landloper die al zeker een maand geen
bad van dichtbij gezien heeft, met een blik bier van
een niet nader te noemen huismerk in zijn binnenzak,
zou liggen slapen op zijn meest geliefde, twee weken
geleden nog gelakte bankje; onder de misschien wel
honderd jaar oude eik waar ik als kind met een
schroefje mijn naam in kerfde, zouden er op dit mo-
ment twee oude vrouwtjes met vriendelijk doch ge-
rimpeld gelaat, die niet voorzien zijn van twee handi-
ge blauwe rollators met zo’n handig rekje voorop waar
die oudjes hun handtassen in kunnen plaatsen zodat
ze zich met beide handen vast kunnen klampen aan
de vertrouwde stevigheid van het zelfs met handrem-
men voorziene karretje, uitgeput op de grond liggen.

Maar daar dit niet het geval is; een vriendelijk ogende
meneer, met fonkelende pretogen en een stoppel-
baard van slechts enkele dagen; een zachte bloeme-
tjesgeur verspreidend, en zittend op het uiterste
puntje van het onder de oude eik gelegen, pasgelakte
bankje – dat fonkelt in het warme zonlicht – twee
naderende oude vrouwtjes hoffelijk een goede dag
wenst, en ze aanbiedt naast hem te komen zitten en
te genieten van het mooie weer en de luwte van de
oude eik, omdat hij dit stukje geluk en ook genot niet
voor zichzelf wil houden maar wil delen met zijn
medemensen tijdens het samen converseren over
koetjes, kalfjes, het weer en de schoonheid van de
natuur – daar dit zo is, ziet deze landloper zijn geluk
terug in kleine dingen en oude vrouwtjes, en terwijl
hij het geritsel van de bladeren van de oude eik als
muziek op zich in laat werken, pinkt hij voorzichtig,
zonder dat iemand het ziet, een traantje weg – een
traantje van geluk.

Vrijwilligerswerk
Wilt u ook eens een mooi blad maken dat kan meld u
aan bij de redactie.
Maar ook zijn we blij met een mooi stukje door u
geschreven. 
Wist u dat bovenstaande met een beetje oefenen best
is te leren.
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 Knakentoernooi februari 2018
Marco Willemsen had de eerste prijs, maar aan gezien
Marco geen auto heeft en rijd is de bon van Niels
autowas naar de  vierde prijs winnaar gegaan Anton
Carabain! De koffie van de Jumbo is door Henk van
der Veen gekozen als prijs!
 
Greet Philips.

ASSER MINI-MAXI: EEN WAAR FEEST!
Leek het in de aanloop naar de 30-ste maart dit jaar
nog wat minder rooskleurig voor wat betreft het weer
en de gesteldheid van de baan in Assen, bij de aanvang
van het toernooi bleek het alleszins mee te vallen. Het
weer werd op de dag zelf steeds beter en mondde uit
in een stralende, zonnige dag, en de kluscommissie
was er geslaagd het terrein toch bespeelbaar te
maken. Ook de kantine zag er op z’n paasbest uit, wat
de stemming onder de deelnemers zeker ten goede
kwam.
 
Het jaarlijkse Mini-Maxi toernooi is een evenement
voor doublettes, bestaande uit een jeugdspeler en
een volwassene (vader, moeder, opa, oma of een
kennis). Eén in het bezit van en één zonder licentie.
Dit jaar hadden zich 46 teams ingeschreven, waaron-
der de bekende floggers Enzo en Milan Knol. De
meeste teams kwamen uit de drie noordelijke provin-
cies, maar ook uit Haarlem en Gouda waren er aan-
meldingen. De deelname was gratis en aan het eind
van de dag ging er niemand met lege handen naar huis
(paaseitjes en medaille voor de jeugd, paasstol voor
de senioren).

De teams werden in een gele en een blauwe poule
ingedeeld. Na drie voorronden speelden de poulewin-
naars op een afgebakend terrein met aan weerszijden
al het publiek de finale. In de gele poule waren dat
Ricardo Chiriatti (technisch begaafd en veelbelovend
talent) en Luna van Linde, in de blauwe poule eindig-
den als eerste veteraan Dick Askes en Luc Vierhoven
die in deze samenstelling al vijfmaal het toernooi
hadden gewonnen. In een spannende en prachtige
finale dreigde laatstgenoemde tweetal voor het eerst
het onderspit te delven, maar bij de stand 3-9 keerde
het tij. Met 13-10 wisten zij toch weer de titel te
pakken, voor Luc extra leuk, daar hij voor het laatst
als ‘mini’ mee mocht doen.
 
De jeugd werd nog verwend met ijs en chips, wat
samen met het prachtige weer het feest compleet
maakte. De deelnemers waren dan ook vol lof over
het uitstekend georganiseerde evenement, waarvan
de wedstrijdleiding in handen lag van Greet Philips,
geassisteerd door Rikus Zeewuster (presentatie), en
scheidsrechter was Klaas Kaper.
 
Een dag met een boel plezier bij ’n Boel Plezier in
Assen. Op de foto de finalisten met de bekers.
 
Bij de eerste tien in de gele poule eindigden verder:
2 Tino Rodriguez en Manon Vierhoven, 3 Anton Cara-
bain en Tycho Willems, 4 Egbert Muggen en Astrid
Muggen, 5 Gien Smid en Nena Bugel, 6 Heero Dammer
en Ruben Vrieling, 7 Ton van Roon en Tristan Kuipers,
8 Jan Pot en Wouter Oostra, 9 Truida Boxma en Sanne
Gorter, 10 Bally Kaper en Tino Eefting.
 
Bij de blauwe poule waren dit: 2 Jelle Hoekzema en
Sam van der Jagt, 3 Ypie Slot en Timo Risselada, 4
Robbert en Jeffrey Nijholt, 5 Rieks en Max Boxma, 6
Geesje en Lieke Dammer, 7 Lea de Vries en Bjorn
Struik, 8 Lars de Roos en Robert Jelsma, 9 Jan en
Matthijs Dammer, 10 Johan de Wit en Naline Wijn-
veen.
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