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‘n BoelpraotiesVan de voorzitter,
 
Voor u ligt het eerste clubblad van 2014. Bijzonder in meerdere opzichten. Het is de eerste sinds het overlij-
den van Cor van Veenen en het is ook de eerste die is gemaakt door de nieuwe redacteur. Dat is Wicher
Dijkstra. Wij zijn met Wicher in overleg gegaan om toch ons prachtige clubblad te laten voortbestaan. Cor
heeft de laatste jaren veel energie gestoken in het verbeteren en professionaliseren van het blad en dat
willen we koesteren en behouden. Wij zijn erg blij dat Wicher bereid is gevonden om dit de komende tijd
voort te zetten. Ik wens Wicher vanaf hier veel succes.
 
Zoals u allen weet is behalve Cor ook Roelof Popken eind vorig jaar heengegaan. Hij was al langer ernstig ziek
en heeft helaas de strijd verloren.
 
Ik wens de familie van zowel Cor als Roelof heel erg veel sterkte de komende tijd.
 
Het nieuwe jaar is alweer een maand oud. De tijd vliegt. We hebben op zaterdag 4 januari het nieuwe jaar
ingeluid. Onder het genot van een hapje en een drankje hebben ongeveer 85 leden de moeite genomen om
bij deze gelegenheid aanwezig te zijn. Daar zijn we als vereniging erg blij mee. De feestcommissie steekt er
veel tijd en energie in en dan is het fijn dat er zo veel mensen op af komen. Het is voor mij ook een teken dat
de binding met de vereniging goed is.
 
Het nieuwe jaar starten betekent ook een jaar van jubileum afsluiten. Op naar de volgende mijlpaal. Ik hoop
dat deze periode net zo goed wordt als de afgelopen 25 jaar. Ik wil nogmaals alle mensen die hebben bijge-
dragen aan een aantal geweldige activiteiten en gebeurtenissen nogmaals bedanken. Ik kijk er met plezier op
terug. Het was echt een jubileum voor de leden en niet voor de buitenwacht.
 
De eerste vernieuwing heeft alweer plaatsgevonden. Als zich wilt inschrijven voor een van onze toernooien
kan dat sinds kort digitaal en u krijgt een mail ter bevestiging. Hebt u het nog niet gezien, dan nodig u uit om
even op www.boelplezier.nl te kijken. Dan zult u zien hoe het werkt.
 
Tot slot wens ik al onze nieuwe leden van de laatste van harte welkom bij een boel plezier. Wij zullen er alles
aan doen om het iedereen zo goed mogelijk naar de zin te maken. Veel succes en plezier bij onze vereniging.
René Boer Rookhuizen.������������	
���������������������������	����������������	
��������������������	������������
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COLOFON
’n Boelplezier

Clubgebouw  ‘T Boelhuus
Rode Heklaan 7
9401 SB Assen
Tel: 0592-356722
Corr.adres: Huisingehof 33
9403 PV Assen

VOORZITTER
René Boer Rookhuizen
0592-343449
renebr@home.nl

SECRETARIS (Vice Voorzitter)
Henk Knol
0592-242491
hemaknol@ziggo.nl

PENNINGMEESTER
Aly Popping
0592-340254
ali.popping@simpc.nl

WEDSTRIJDZAKEN
Egbert Muggen
0592-316203
ehmuggen@hetnet.nl

ONDERHOUDSZAKEN
Jelle Hoekzema
0592-461296
jelle.hoekzema@ziggo.nl

PR EN EXT.BETREKKINGEN
Riemer Haagsma
0592-345278
riemerhaagsma@kpnplanet.nl

2e SECRETARIS
Dick Askes
0592-354331
d.askes1@kpnplanet.nl

BANKRELATIES
ING-Bank:Rek.nr: 654679509
Postbank:Rek.nr: 2907028
 
Clubblad ’n Boel Praoties
Redactie:

Wicher Dijkstra
0592-347919

Dick Askes
0592-354331

E-mailadres
clubblad@boelplezier.nl

Website:
www.boelplezier.nl

 
HET BUTJE
 
En weer is er een heel jaar voorbij met al zijn ups en helaas ook
enkele downs. Een ieder van ons liggen die downs nog vers in
het geheugen, o.a. die van het overlijden van redactielid Cor van
Veenen. Als één van de gevolgen van dat laatste verschijnt dit
clubblad wat later dan normaal. Hoe het er uit zal zien is op dit
moment van schrijven nog niet helemaal duidelijk.  Wel is inmid-
dels duidelijk, dat Wicher Dijkstra nu het technische gedeelte
(opmaak, indeling e.d.) op zich neemt, en dat er nu één e-mail-
adres voor het clubblad in gebruik blijft: clubblad@boelplezier.
nl.
 
Natuurlijk blijft het ook mogelijk, uw kopij aan mij of Wicher
persoonlijk te overhandigen, of in de kopijbus bij de ingang te
deponeren. Op dit moment is nog niet precies bekend, wanneer
het volgende clubblad zal verschijnen maar dat zal vermoedelijk
in de maand april of mei worden. Wij proberen dan een samen-
voeging van dit nummer met het jubileumnummer te combine-
ren. Graag ontvangen wij uw kopij dan ook vóór half april.
 
Tot slot wens ik, mede namens mijn collega-redacteur, iedereen
nog veel voorspoed en geluk toe in 2014 en tevens hopen wij
voor alle clubleden op een prachtig bouljaar...
 
Dick.
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Het bestuur en de leden van onze jeu de boules ver-
eniging 'n Boel Plezier condoleren de familie van
Roelof Popken en in het bijzonder zijn vrouw Stien en
de kinderen
Wij wisten natuurlijk allemaal dat Roelof ernstig ziek
was maar ondanks alles kwam hij elke dinsdagmiddag
met zijn scootmobiel naar de jeu de boules baan aan
de Rode Heklaan om even te spelen. Voor het laatst
op dinsdag 10 december j.l.
Roelof was verknocht aan de sport ,was een goede
speler en had er alle s voor over om tot het laatst te
spelen .
Roelof was lid van 2 verenigingen ,n.l onze vereniging
en de jdb vereniging Pres le But te Groningen, waar
hij 2 jaar voorzitter is geweest.
De familie heeft bij de documenten van de wilsbe-
schikking van Roelof een briefje gevonden waarin
Roelof de leden van een boel Plezier bedankt voor de
mooie momenten die hij met de leden heeft meege-
maakt.
Wij zij er trots op dat Roelof samen met Stien leden
van onze vereniging zijn geweest. Wij nemen aan dat
wij in de toekomst Stien mogen blijven begroeten bij
onze vereniging.
Het bestuur en de leden wensen u allen heel veel
sterkte de komende tijd en bedenk hierbij dat de
mooie herinneringen aan Roelof blijven bestaan.
 
Het bestuur van 'n Boel Plezier.
 

In memoriam Cor van Veenen
 
 Cor, de bezige bij
 
Cor van Veenen is niet meer
Dat doet velen van ons zeer
 
Cor was lid van de Jeu de Boules vereniging “n Boel
Plezier”
Daar plaatste hij de boules met veel zwier
 
De club bestaat uit een grote ledengroep
Er was voor Cor vaak een oproep
 
“We komen niet op outlook of internet”
Cor kwam en een ieder was weer gered
 
Ook was hij de man van het clubblad
Het voorbereiden op de computer, daar weet hij veel
van
 
En dan de maandelijkse klussen dag
Met z’n allen waar hij nooit tegenop zag
 
Bij Scheepskoor “Nacht en Ontij” ging Cor niet voor
het zingen
Maar deed hij vele andere dingen
 
Bij optredens deed hij de techniek en het geluid
En natuurlijk alles met een glimmende tuit
 
De Fiets vierdaagse is er ook nog
Daar is voor Cor ook nog wel een baantje toch !
 
Hier was hij Verkeersregelaar
Fietsers begeleiden op drukke punten vond hij leuk,
echt waar
 
Voor de ROSA was Cor veel in de “Slingeborg” en de
“Boshof”
CD-tjs draaien voor de oudere bewoners vond hij tof
 
Voor al dit vrijwilligerswerk deed Cor het voor een
kopje koffie en niet voor de poen
Cor mocht dit allemaal zo graag doen
 
Hennie wat fijn dat je Cor die vrijheid hebt gegeven
En dat Cor dit alles met veel plezier heeft mogen
beleven
 
Cor bedankt en vaarwel mijn vriend 
(Dit gedicht heb ik voorgedragen bij de uitvaart van
Cor)
Annie Franken

Bedankje
Hallo Boulers,
 
Wij willen jullie bedanken voor de belangstelling voor
mij en Jolanda na mijn ongeluk dat ik heb gehad
en Jolanda met haar operatie aan de galstenen.
Het heeft ons goed gedaan de vele telefoontjes en het
bezoek.
 
Jolanda en Jan Pot.
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Even voorstellen
Graag wil ik mij even voorstellen, velen kennen mij
wel van het boulen op de dinsdag middag maar er zijn
nog meer leden die op andere tijden spelen. Ik zit net
een paar maanden in de redactie van ’n Boelpraoties
en had niet de ambitie om het over te nemen maar
gewoon met Cor en de andere redactie leden samen
een blad maken helaas liept het heel anders.
Toen heb ik contact met onze voorzitter opgenomen

hoe nu verder met ons clubblad.
Om het zo maar even over te
nemen van Cor was voor mij
toen nog geen optie maar hoe
verder we in gesprek kwamen

en er duidelijke afspraken werden gemaakt heb ik aan
gegeven het wel verder voort te willen zetten. Inmid-
dels ben ik bij Editoo de drukker van ons blad op
cursus geweest en ik kan al redelijk met het program-
ma werken maar ik kan dit niet alleen. Ik wil daarom
toch een beroep doen op alle leden om bijzondere
belevenissen, foto’s, wedstrijdverslagen of ludieke
stukjes op te sturen naar clubblad@boelplezier.nl of
in de bekende bus in de kantine zoals Dick al heeft
aangegeven in Het Butje. Ook zou ik het op prijs
stellen om te horen hoe jullie denken over het club-
blad en of er wensen en ideeën zijn. Voor opbouwen-
de kritiek sta ik altijd open. Zo komen we tot een
clubblad door en voor leden.
 
Wicher Dijkstra

Het mysterie Fanny  
 
Iedereen die verliest met 0-13, zal ongetwijfeld wel
eens geconfronteerd worden met de uitdrukking
Fanny. In volslagen onschuld vraag je je voorzichtig af,
wat deze uitdrukking dan wel inhoud.
Aan het eind van de 19de eeuw bij een van de eerste
verenigingen (Jouve) in Lyon had Fanny Dubriand de
gewoonte haar achterste te laten zien om spelers die
met 0-13 verloren hadden, te vernederen. Waren de
verliezers gedwongen haar billen te kussen? We
weten het niet. In ieder geval gebruikt men sindsdien
de uitdrukking: "Émbrasser Fanny" (Fanny kussen of
omhelzen).
Volgens een ander verhaal was Fanny aan de voor-
avond van de eerste wereldoorlog serveerster in een
café in Grand Lemps in het noorden van Frankrijk. Zij
liet zich omhelzen door verliezers die geen enkel punt
tijdens een spel behaalden. Deze omhelzing was een
troost, een schadevergoeding. Tot op een dag de
burgemeester van de regio ook bij haar kwam om te
worden getroost. Had Fanny iets tegen hem? Het is
in ieder geval zo dat ze boven op een stoel klom, haar
rokken omhoog deed en wat hield ze hem voor? Haar
andere wangen, waarop meneer de burgemeester
trouwens zonder blikken of blozen, twee dikke klap-
zoenen gaf. Dat was het begin van een lange traditie.
Sindsdien, omdat de spelers niet altijd een lieve Fanny

bij de hand, of liever
gezegd aan de lippen
hebben, bezitten veel
verenigingen een na-
maak Fanny die ze op
een ereplaatsje heb-
ben staan en waar de
winnaars hun slacht-
offers mee naar toe
nemen en verplich-
ten met een kniebui-
ging een kus te geven
op de billen van
Fanny. Wanneer het

een goede speler betreft die het ongeluk heeft Fanny
tegen te komen, dan halen de wat mindere spelers
weer eens opgelucht adem. Hun zelfvertrouwen is
weer wat opgekrikt. Al ben je nog zo goed, de bal blijft
rond. Een prachtige psychologische oplossing om het
spel voor iedereen aangenaam te houden. Een schit-
terende folkloristische traditie, en een wonderlijk
verhaal dat nog steeds voortleeft.

VESTIGING HOOGEVEEN 
Griendtsveenweg 3
Postbus 115
7900 AC  Hoogeveen
T  0528 - 299 400
F  0528 - 299 496

VESTIGING ASSEN 
Zwedenlaan 12
Postbus 877
9400 AW  Assen
T  0592 - 311 646
F  0592 - 316 018

www.witte.nl
info@witte.nl

VERZEKERINGEN PENSIOENEN HYPOTHEKEN

kosten besparen
dat verzekeren we
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WASSTRAATWASSTRAAT

ASSENASSEN

DE
VEILIGSTEVEILIGSTE

VAN

LAKBESCHERMINGLAKBESCHERMING

LANGER SCHOONLANGER SCHOON
UW AUTO BLIJFT

POLYMEREPOLYMERE WASTECHNIEKENWASTECHNIEKEN

DE
NIEUWSTENIEUWSTE

Niels@Nielsautowas.Nl    www.Nielsautowas.Nl

TROTSTROTS

GLANSTGLANST
UW AUTOUW AUTO

WEER VAN

WASMATERIAALWASMATERIAAL

HET
ZACHTSTEZACHTSTE

DUS

100%100%
KRASVRIJKRASVRIJ

DE LANGSTE WASSTRAAT VAN ASSEN!

Niels autowas B.V.    Zeilmakerstraat 13 (Naast De taNGo)    9403 Va asseN 

opeNiNGstijDeN: ma. t/m Do. 08.30 – 18.00   Vr. 8.30 - 21.00   Zat. 08.30 – 17.00   ZoN. 10.00 – 16.00
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Kerstklaverjassen en Sjoelen
Op woensdagavond, 18 december, vond het jaarlijk-
se kerstklaverjassen en -sjoelen plaats in een feeste-
lijk aangekleed clubgebouw. Het werd uiteraard weer
een gezellige boel, met voor het eerst een meerder-
heid aan sjoelers (28 tegen 26). Om technische rede-
nen moesten er nog 2 spelers van de klaverjassers
overgeheveld worden naar de sjoelers, zodat het
uiteindelijk 30 sjoelers en 24 klaverjassers werden.
Bij de kaarters gingen met de prijzen strijken: 1, Heero
Vondeling, 4809 p. (rollade); 2. Heero Dammer, 4252
p. (rollade); 3. Nel Thöne, 3980 p. (fles wijn). Heero
Vondeling kreeg bovendien nog de prijs voor de
meeste roem, een fles wijn. 
Bij de sjoelers, die vier gewone bakken, één mini-bak
en één “rolbak”bij langs moesten, gingen de rollades
en fles wijn respectievelijk naar: 1. Egbert Muggen,
389 p., 2. Dick Askes, 375 p., en 3. Roelof Suk, 332 p.
De avond werd afgesloten met een verloting, waar-
voor onze enige echte PR-man, Riemer Haagsma, een
enorme hoeveelheid aan prijzen had vergaard. De
hoofdprijs, een tas met boodschappen, ging dit jaar
naar de familie Philips. Voorts zorgde de feestcom-
missie ook nu weer op professionele wijze voor de
inwendige mens, waarbij niemand tekortkwam.
Zoals reeds gezegd, een feestelijke en gezellige avond.
Redactie.

Clusteam 'n Boelplezier

Uitslag Niveaucompetitie
 
1.   Vincent de Wit         9+62
2.   Henk Koning             8+48
3.   Björn Wever             8+44
4.   Anton Carabain       8+43
5.   Dick Askes                7+38
6.   Annie Franken         7+37
7.   Cor van Veenen       7+36
8.   Egbert Westerdijk   7+33
9.   Riemer Haagsma     7+27
10. Piet Mellies              7+26
11. Janneke de Wit        7+25
12. Klaas Niejenhuis      7+22
13. Egbert Muggen        7+12
14. Mien Carabain         6+27
15. Jasper Waldus         6+23
16. Jan Ducaat               6+20
17. Eppo Schothorst     6+18
18. Rikus Zeewuster      6+13
19. Mientje Mellies       6+04
20. Jan Dammer            6--01
 

 Uitslag Zomercompetitie
1.      Vincent de Wit           10+81
2.      Dick Askes                   10+80
3.      Egbert Muggen          10+69
4.      Jan Dammer               09+69
5.      Riemer Haagsma       09+63
6.      Heero Dammer          09+61
7.      Henk Koning               09+49
8.      Hielke de Wit             08+55
9.      Anton Carabain         08+48
10. Gezinus Dol                   08+48
11. Marco Willemsen         08+41
12. Jan Pot                           07+57
13. Martha Takens             07+43
14. Kees Prins                     07+40
15. Ankie Jongert               07+22
16. Mientje Mellies            07+15
17. Greet Philips                06+28
18. Gert Niejenhuis           06+25
19. Cor van Veenen          06+24
20. Piet Mellies                  06+23
21. Erik Heddema             06+19
22. Björn Wever                06+15
23. Jelle Hoekzema          06--01
24. Marinus Philips           06--11
25. Wim de Wit                 05+28
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fout bezig.
 
Als je een toernooi speelt weet je dat het laat kan
worden en als er een competitie avond is weet je dat
er 2 partijen worden gespeeld en dat je niet standaard
om 21.00 klaar bent. En als dat voor jou wel een
probleem is moet je eigenlijk niet eens meedoen. Je
zit je zelf in de weg en wordt ook nog eens enorm ir-
ritant naar je omgeving.
 
Om nog maar te zwijgen wat het doet met personen
die zo’n lange partij spelen.
 
Ik wil bij deze iedereen oproepen om niet meer op-
zichtig en overdreven te reageren op het moment dat
er een partij uitloopt. Schakel desnoods een scheids-
rechter in als het echt buiten de regels om gaat maar
blijf vooral met respect alles doen.
 
Tot slot naar onze leden die het wel eens overkomt
dat een partij lang duurt, probeer naar vermogen
rekening te houden met de invloed het heeft op je
omgeving en speel waar mogelijk gewoon vlot door.
 
In gewoon Nederlands zeggen we ook wel “leven en
laten leven…”.
 
René Boer Rookhuizen.

Boulen en “TIJD”verdrijf.
We kennen het allemaal wel, je speelt een toernooi
of de competitie binnen de club en je wilt eigenlijk
lekker vlot doorspelen. Jij bent op tijd klaar maar ja er
zijn nog veel partijen bezig en sommigen duren erg
lang. Gevolg, jij kunt lang wachten en waarschijnlijk
wordt het een latertje.
 
Ja, en kun je daar iets aan doen. Nou nee dus. Iedereen
heeft het recht om te spelen zoals het hem of haar
past. Je kunt bij een toernooi de scheidsrechter vragen
om hier op te letten maar meer kun je niet.
 
Ik heb zelf ook wel eens bij “zo’n” partij staan kijken
en gemerkt dat je als toeschouwer al snel het idee
hebt dat iemand veel meer dan een minuut gebruikt
terwijl dat meestal niet zo is. Jij staat aan de kant en
wilt dat die persoon opschiet en dan lijkt iedere bal
een eeuwigheid te duren.
 
Ook heb je van die partijen dat iedere bal wordt ge-
meten en dat een team regelmatig kort met elkaar
overlegd. En ja ook dat vertraagt.
 
Maar het hoort er wel allemaal bij. Ik merk dat er
mensen zijn die zich er aan ergeren en ook dat er
mensen zijn die in woord en daad hun ongenoegen
hier over laten blijken.
En juist dat laatste wil ik in dit stukje even bespreken.
Het is namelijk zo dat niemand met opzet een partij
laat uitlopen. Het hoort er op de een of andere manier
bij. Wanneer jij je dan ergert en ook nog anderen hier
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Basis techniek
Pétanque is een spel van concentratie, tactiek en techniek.
 
Het aspect techniek is voor alle nieuwe spelers vooral in het begin het allerbelangrijkste. Nieuwe spelers
die de techniek nog niet beheersen, krijgen dikwijls goed bedoelde adviezen van anderen. Goed bedoeld
maar ook vaak slechte of verkeerde adviezen.
 
Het is belangrijk dat je vooral in het begin vaak zorg en aandacht besteedt aan je manier van spelen. Want
is er na verloop van tijd een foutieve manier van spelen ingeslopen, dan zal het moeilijk zijn dit weer kwijt
te raken. Alleen met de nodige inspanning en trainingsarbeid zal dit weer gecorrigeerd kunnen worden.
 
We hopen met dit stukje over basistechniek te bereiken dat nieuwe spelers hiermee enig inzicht krijgen in
de techniek van het pétanque en het spel op de juiste manier zullen aanleren.
 
De beste methode om het goed te leren is natuurlijk door onmiddellijk een trainingscursus te volgen. Bedenk
dat de ideale techniek niet bestaat maar dat een beweging wel omschreven kan worden als zijnde de meest
logische, het meest natuurlijke. Dus ga in principe uit van de omschreven techniek.
 
Iedereen zal uiteindelijk wel zijn eigen stijl ontwikkelen maar dit is dan een persoonlijke interpretatie van
de techniek en is voornamelijk afhankelijk van lichaamsbouw.
 
Basistechniek
 
Basishouding

Voetenstand en beenhouding
De voeten staan kort bij elkaar,waarbij voor rechtshandigen de rechtervoet in de werp-
richting staat en voor linkshandigen de linkervoet.
 
Bij staand plaatsen is het erg belangrijk dat de benen iets gebogen blijven waardoor de
spieren actief zijn. Als de worp ondersteuning vraagt van de beenspieren, dan zullen ze ook
mobiel moeten zijn.
 
Het overstrekken van de beenspieren is sterk af te raden, de gewrichten en de kniebanden

worden onnatuurlijk zwaar belast en de blessures kunnen het gevolg zijn.
 
Meer hierover in de komende clubbladen.
 
Redactie
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Liegen
In de omgeving van ons dorpje, kwam een nieuwe
predikant.
’t Was een boeiend vlotte spreker, en begaafd met
veel verstand
En van welke kerkformatie, vrijgemaakt of synodaal,
Laat ik hier maar in het midden, onbelangrijk voor ’t
verhaal.
 Dominee, in ’t ambt ervaren, met een steeds geopend
oor,
Kende spoedig zijn gemeente, had hen zo te zeggen
door!
Hij zei weinig, liet hen praten, kwam daar door veel
aan de weet:
’t Waren beste brave mensen, wat ook niemand daar
bestreed.
 Op een goede zondagmorgen zei hij: denk eraan in
deze week,
Dat ik in de dienst van zondag, over ’t liegen van de
mensen preek.
Lees dus goed Hebreeën 14, lees het ook in uw gezin
Want gemeente, in Hebreeën, daar staat ook mijn
tekstwoord in.
 En wie las Hebreeën 14, in de afgelopen week?
Vroeg hij toen, zijn bril afzettend, hij heel snel de kerk
rondkeek.
Wie ’t niet deden bleven zitten, wie ’t wel deden
gingen staan.
En het zal u niet verbazen, ’t merendeel stond op,
spontaan.
 Ga maar zitten beste mensen, dan begin ik nu mijn
preek,
En het zal u niet verwond’ren, dat ik slechts tot leu-
genaars spreek....
Dat zij hier zo konden liegen, heeft mij toch versteld
doen staan
Want u treft Hebreeën 14... in geen enkele bijbel aan!!
 
Dick

EINDSTAND NAJAARSCOMP. DINSD.
2013 
(Allen met 4 gewonnen partijen)
1. Joh. de Wit 30 p.
2. Jan Pot 28 p.
3. N. Heij 27 p.
4. G. Postema 26 p.
5. M. Carabain 26 p.
6. A. Carabain 24 p.
7. Jan Lammers 21 p.
8. D. Janssen 20 p.
9. L. Diets 18 p.
10. L. de Wit 17 p.
11. E. Lootsma 15 p.
12. A. Jongert 13 p.
13. T. Vondeling 09 p.
De overige uitslagen hangen op het publicatiebord
in de kantine.

Knakenroernooi december 1013
KNAKENTOERNOOI 29 december 2013.
 
Verschillende keren heeft Egbert Muggen ons geat-
tendeerd op dit toernooi,wat zal worden gehouden
op de laatste zondag van de maand december. Deze
morgen ben ik om 09.00 uur lekker wandelend van
huis gegaan. Deze sport vind ik nog altijd belangrijk
om als oudere in beweging te blijven. Freek heeft voor
mij de bouls en mijn twee sneetjes brood nagebracht
in een mooie plastic roze tas van Hunkemoller. Na de
wedstrijd heb ik de boules en de rest laten liggen in
de kantine voor een volgende keer. Tijdens de prijs-
uitreiking heb ik de tas bij mij gehouden en ik kon het
niet nalaten om te vertellen dat ik een mooi lingerie
setje in het rood en zwart van Freek heb gekregen.
(gekheid natuurlijk). Maar ik heb wel een mooie
ochtendjas gekocht bij deze zaak, mijn tas kwam goed
uit, ik had namelijk ook nog een prijs gewonnen. De
eerste prijs ging naar Dick Askes, hij koos voor een
mooi schilderij, wat door Erna Leydsman was aange-
boden. Haar veel te vroeg overleden man Piet heeft
dit landschap geschilderd.  Daarna hebben we thuis
onder het genot van een drankje de gehaktballetjes
lekker opgepeuzeld.
Bij deze wil ik de bakkers van de knieperties en de
oliebollen hartelijk danken voor hun medewerking en
natuurlijk ook de mensen achter de bar en de wed-
strijdcommissie voor de organisatie. Ik vind dat wij als
“Boel Plezier” altijd maar weer  onverwachts worden
verwend. Al met al weer een gezellige zondag.
 
Annie Franken
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Snerttoernooi 2013
 Het Snerttoernooi werd dit jaar gehouden op zondag
10 november j.l. Er hadden zich 34 teams, afkomstig
uit de drie noordelijke provincies, ingeschreven, die
na drie voorronden werden ingedeeld in een A-, B-,
C- en D-klasse. De vierde wedstrijd bepaalde of je in
de hoofd- of Complementaire klasse verder ging en
daarna was het knock-outsysteem van toepassing.
Door de deelnemers over vier en daarna zeven klas-
sen te verdelen zorgde men voor een vlot verloop van
het toernooi, ondanks de toegift van enkele regenbui-
en.  Uiteraard droeg ook de goede wedstrijdleiding,
in handen van Hielke de Wit, in niet geringe mate
daartoe bij. Voor 17.30 uur was de laatste partij al
afgelopen en voor 18.00 uur kon de wedstrijdleider
een leuk toernooi zonder enige wanklank afsluiten
Voor dat laatste was natuurlijk ook de heerlijke snert
en worst mede verantwoordelijk, waarvoor enige
dank aan onze kantine medewerkers op z’n plaats is.
In Jelle Hoekzema hadden we zoals gewoonlijk een
goede scheidsrechter. Wat de prijzen betreft, die
gingen vooral naar Assenaren, want behalve in de
B-Compl. vielen de thuisspelers in alle klassen in de
prijzen. Als toernooi-winnaars eindigden Jan Pot (’n
B.Plez.) en Jan Kiers (P. Le B.) die in de finale Klaas
Niejenhuis en Rikus Zeewuster (beiden ’n Boel Pl.)
versloegen.
De overige uitslagen waren:
A-Compl.: 1. E. Muggen/D. Askes (BP); 2. A. Carabain/
L. Medendorp (BP/PlB).
B-klasse: 1. Gebrs. H. en J. Dammer (BP); 2. E. Hedde-
ma/G. Niejenhuis (BP).
B-Compl.: R. Stroobach/H. Elderman (PlB); 2. A.
Weening/J. Betten (PlB).
C-klasse: 1. H. Liemberg/C. Nieuwland (Blede B.); 2. J.
en A. Kreeft (BP).
C-Compl.: 1. M. en G. Philips (BP): 2. Joh. en L. de Wit
(BP).
D-klasse: 1. A. Jongert/B. Buiter (BP/PlB); 2. R. Koot-
stra/Roest (Emmen); 3. B. Wever/M. Wentink (BP); 4.
A. Franken/S. Moddejongen (BP).

Resultaten clubleden elders
Resultaten clubleden elders
Vledder, Oldersmatoern. 22-09-2013: B-klasse 1e pr.
H. Dammer/A. Carabain.
Schoonebeek, Blikken Boeli, 28-09-2013: A-klasse 3e
pr. A. Carabain/D. Askes; 5e pr. H. en J. de Wit.
Coevorden, Gouden Ganzen, 12-10-2013: A-Compl.
1e pr. V. De Wit/M. Bouwers.
Hardenberg, Herfsttoern., 16-10-2013: A-klasse, 1e
pr. en toern.winnaar D. Askes/A. Carabain.
Open Groninger Kamp., 19-10-2013: A-Compl. 1e pr.
H. en J. de Wit; B-kl. 3e pr. E. Muggen/D. Askes.
Emmen, DSM-toern., 26-10-2013: A-kl. 2e pr. A. Ca-
rabain/D. Askes; 5e pr. E. Muggen/R. Zeewuster.
Noordscheschut, Capucijnerstoern., 23-11-2013: A--
kl. 3e pr. R. Haagsma/H. Molenhuis; 5e pr. A. Cara-
bain/D. Askes; B-kl. 1e pr. H. en J. de Wit.
Sneek, 12-12-2013: A-kl. 1e pr. en toern.winn. E.
Muggen/R. Zeewuster; 2e pr. A. Jongert en B. Buiter.
Emmen, Kersttoernooi, 14-12-2013: A-kl. 1e pr. en
toern.winn. D. Askes/A. Carabain.
Sneek, trpl.toern. 19-12-2013: A-kl. 4e pr., ongeslagen
met 43+ E. Muggen/D. Askes/R. Haagsma
Sneek, doubl. 16-01-2014: A-kl. 2e pr. D. Askes/A.
Carabain; B-kl. 1e pr. E. Muggen/H. Koning.
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