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Midden in de renovatie van ons huis is er nog altijd
een plekje achter de computer. De huiskamer is verder bijna leeg. De achtergevel is veranderd, onze
plavuizen vloer is er bijna uit en de keuken volgt snel.
Dan is het een kwestie van de schilder er in, de tegelzetter voor de nieuwe vloer en tot slot om het af te
maken de nieuwe keuken er in. Al met al een hele klus.

Inmiddels is de wintercompetitie afgerond en de
doublettencompetitie gestart. Na een eerste speeldag over twee partijen zijn reeds 6 teams afgevallen
voor de eindzege. Ik verkeer zelf in de gelukkige omstandigheid dat ik met mijn maat Rikus een rondje
verder ben.
Zondag as volgt het paaseierentoernooi. Traditioneel
goed bezocht. Ik ben benieuwd of het mooie weer van
de afgelopen week ook het weekend weer prettig
maakt. Ik hoop u allen te zien as zondag.
Rest mij niets meer dan iedereen een prettige periode
te wensen zo met het mooie weer in aantocht.
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Ik schrijf dit stukje terwijl we net afgelopen maandag
afscheid hebben genomen van een voormalig lid van
’n Boel Plezier. Alle “oudgedienden” weten wie ik
bedoel. Bas Post is vorige week op 39 jarige leeftijd
plotseling overleden. Een zeer verdrietig gebeuren
met een bijzonder afscheid.

.n l

Het april nummer van ons clubblad is weer een feit.
Wicher Dijkstra heeft e.e.a. naadloos overgenomen.
Zelfs het helpen herinneren dat ik nog een stukje moet
schrijven voor het clubblad.

verlopen. In de inmiddels bekende theater opstelling
was er voor iedereen een zitplek. Je kon zelfs kiezen,
direct vooraan dicht bij het bestuur of een beetje
verstopt uit het blikveld van het bestuur. Een aantal
aandachtspunten waar het bestuur mee aan de slag
moet en verder een goede vergadering. Rond 21.00
uur konden de liefhebbers nog even boulen en overige mensen vertrokken naar huis.
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Van de voorzitter.

Dat zet je dan wel weer even met beide benen op de
grond. Want waar je ook bent en wat je ook doet, we
maken ons over het algemeen druk om niets. Natuurlijk niet altijd maar toch. Ik moet zeggen dat het mij
erg heeft geraakt. Ik wens Renee en de hele familie
erg veel sterkte in de komende periode.
Bij ’n Boel Plezier stond onlangs de ALV op het programma. Ook deze keer weer goed bezocht en rustig

Rene Boer Rookhuizen.

Mopje

Hoe noem je een Nederlandse voetballer die graag
pétanque speelt?
Jeu de boulahrouz.
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COLOFON
’n Boelplezier

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

SECRETARIS (Vice Voorzitter)
Henk Knol
0592-242491
hemaknol@ziggo.nl
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Als ik met dit stukje bezig ben, zijn we net aan het eind
van een prachtig voorjaarsweekend. Daarvoor hebben we ook al een aantal zonnige dagen gehad, en
hopelijk zullen er nog vele volgen. Op een van die
prachtige dagen (29 maart) hebben we in Groningen
al de eerste helft van de achtkamp tegen Pres le But
om de Noorder Cup afgewerkt. En met geen slecht
resultaat: na vier spannende rondes was de eindstand
van de dag 17-15 in het voordeel van ’n Boel Plezier.
De tweede helft wordt op zaterdag, 19 april, in Assen
gespeeld, hopelijk met een evengoed resultaat...
Ook de eerste goede resultaten op toernooien zijn al
weer binnen, zoals elders in het clubblad (bij Resultaten clubleden elders) te lezen valt. Ook de eindstand
van de W.C., een verslag van de A.L.V., een ode aan
de rollator en nog andere onderwerpen komen aan
de orde in dit aprilnummer. Kortom, ook in dit nummer is weer genoeg te lezen.
Kopij voor het volgende nummer zien we graag weer
voor eind juni tegemoet op ons emailadres (zie colofon), in de kopijbus of bij een van de redactieleden
persoonlijk.
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Clubgebouw ‘T Boelhuus
Rode Heklaan 7
9401 SB Assen
Tel: 0592-356722
Corr.adres: Huisingehof 33
9403 PV Assen

Red.

VERZEKERINGEN PENSIOENEN HYPOTHEKEN

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

kosten besparen
dat verzekeren we

www.witte.nl
info@witte.nl
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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
e.askes1@hotmail.com
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

Gehurkt plaatsen.
Wanneer we gehurkt plaatsen, dan balanceren we op de ballen van de voeten.
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Bij gehurkt plaatsen rust het achterste op de hielen, daarbij blijft de romp rechtop. Het lichaam rust nu op
het knie- en enkelgewricht. Rust het lichaam niet op deze gewrichten, dan zijn de bovenbenen gespannen en
is de zit uiterst wankel. De spieren zullen gaan trillen doordat zij constant te gespannen zijn.
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In het algemeen komen de volgende fouten komen het meest voor:
Te frontale standVoeten te ver uit elkaarVerkeerde voet naar buiten wijzendOp de tenen
staanÉén voet half op de grond (bij staandspelen)Één voet geheel plat op de grond (bij zittend
spelen) het gevolg is een stugge worp uit de arm en een klein beetje uit de romp.De beweging
is niet harmonisch
Bij staand spelen is de meest gemaakte fout overstrekking van één of twee benen.
Het gevolg is:
Er wordt alleen met de romp gegooidSlecht voor de kniebandenBeweging stokt Moeite met de afstand
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Bij gehurkt spelen staan de bovenbenen onder grote spanning als bijvoorbeeld de spieren te kort zijn. Het
gevolg is:
Snel uit evenwichtSnel moe in de benen (spierpijn)Beweging niet constant.
Romphouding
De romp dient tijdens de worp nagenoeg rechtop te blijven. Dit geldt zowel voor staand als voor het gehurkt
plaatsen.
De armzwaai, eventueel ondersteund door de benen moet voldoende mogelijkheden bieden voor een goede
uitvoering van deze techniek.
Wanneer men toch geneigd is ver voorover te buigen, dan is dit dikwijls het gevolg van het ontbreken van
voldoende kracht. De armzwaai is dan mogelijk te kort en/of er ontbreekt een harmonische beweging.

Voor- en achterzwaai van de werparm
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w.

Bij het plaatsen van een boule zowel staand als gehurkt is de armzwaai het allerbelangrijkste.We maken bij
de armzwaai onderscheid in een achter- en een voorzwaai.De achterzwaai moet zo ruim mogelijk zijn (per
speler is dit verschillend).Wanneer de achterzwaai onvoldoende is, dan zal ter compensatie vaak op kracht
worden gegooid, hetgeen zal leiden tot onnodige afwijkingen en op de langere termijn mogelijk zelfs tot
spierblessures.De voorzwaai moet geheel worden voltooid omdat de boule anders door de hand wordt geremd
en de worp onzuiver wordt.De duim komt bij deze voorzwaai vlak langs de broek dicht bij de knie, die dus in
feite richting geeft aan de worp.De uitzwaai brengt de arm tot voorbij de horizontale lijn.Na het loslaten van
de boule wijst de hand de boule na.De handpalm is parallel aan de baan van de bal.Het voltooien van deze
pendelbeweging zonder een abrupte stop in deze beweging en souplesse aan het geheel zijn dus essentieel
voor een goed resultaat.
De voorbereidingHet draaien van de pols halverwege het naar
achteren gaanDe arm gaat voorbij de lichaamsasHalverwege het
naar voren gaanHet loslaten.

Balafwikkeling
Bij de achterzwaai de hand ter hoogte van de heup een halve slag draaien en tijdens de zwaai de pols inschakelen.Aan het eind van de achterzwaai is de pols naar de binnenkant van arm gebogen.Aan het eind van de
voorzwaai wijst de hand de boule na.De boule verlaat de hand via de vingertoppen.De handpalm is parallel
aan de baan van de boule.Denk er aan het moet één vloeiende beweging zijn zonder onderbreking.
Balansarm
Om het lichaam goed in evenwicht te houden moet de andere arm, de zogenaamde balansarm deel uitmaken van deze beweging.
- Pagina 4 -
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In de achterzwaai moet de balansarm gelijktijdig met de werparm deze achterwaartse beweging volgen. Het
vervolg van deze beweging wordt door een reflexmatige beweging van het lichaam aangegeven.
Gebruik deze arm voor het evenwicht, eventueel als men dit prettig vindt met één boule in de andere hand.
Laat deze arm in ieder geval niet stijf langs het lichaam hangen.
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Balvoering
Pétanque is een techniek-sport waarbij het gevoel voor precisie en het gevoelsmatig aspect bij elke worp
belangrijk is.
De boule moet losjes in de hand liggenDe boule wordt al liggend in de handpalm door de vingers circa voor
de helft omsloten.Niet knijpen in de boule.De duim treedt enkel begeleidend op en oefent geen druk uit op
de boule. Bij voorkeur de duim laten rusten op het tweede kootje van de wijsvinger.De vingers zijn nagenoeg
gesloten doch mogen ook iets van elkaar zijn (enkele milimeters).Veel gemaakte fouten zijn:
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Knijpen in de boule: oorzaak is dikwijs te kleine boules.Geen grip op de boules: oorzaak vaak
te grote boules.Afwijkingen bij het gooien vaak het gevolg van de duim die sturend optreedt
of ;De boule wordt vastgehouden met het voorste deel van de vingers en de duim Verkeerde
handhouding Gewoon te hard knijpen

Dit is een stuk beter en voorkomt blessures.

Staat mooi maar het is heel gevoelig voor blessures.

PAASEIERENTOERNOOI 2014

Aantal deelnemers: 49. Na twee voorrondes volgde indeling in een A- en een B-klasse. Daarna speelde ieder
(na een pauze) nog twee partijen (via computergestuurde loting). De eindstand werd:
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A-klasse: 1. R. Haagsma, 2. P. Mellies, 3. J. Vink, 4. J(an) Lammers, 5. J(os) Janssen, 6. B. Wever, 7. D. Askes,
8. D. Janssen, 9. T. v.d. Meer, 10. G. Dol.
B-klasse: 1. J. Dammer, 2. M. Mellies, 3. L. Wesseling, 4. M. Takens, 5. G. Smit, 6. D. Vink, 7. M. Willemsen, 8.
R. Boer Rookhuizen, 9. E. Muggen, 10. B. Smit.
Halverwege de middag konden de prijzen (eieren, paashazen, stollen) worden uitgereikt, niemand ging met
lege handen naar huis. Een gezellige dag.
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D e langste wasstraat van A ssen!
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KRASVRIJ

POLYMERE

DE

NIEUWSTE

WASTECHNIEKEN

LAKBESCHERMING
UW AUTO BLIJFT

LANGER SCHOON

Ni el s Au towas B . V.

Ze i l m ake r s tr aat 1 3 ( NAAST D E TANGO )

N i e l s@ n i e l s autowas. nl
Open ing sti jd en : M a . t /m DO. 08 . 30 – 1 8 . 0 0

940 3 VA ASSEN

WWW.NIELSAUTOWAS.NL

Vr . 8 .3 0 - 2 1 .0 0

Zat . 0 8 .3 0 – 17 .0 0

Z on . 10 .0 0 – 16.00

Voor de vergadering de stoelen klaar zetten met vrijwilligers.

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
2014
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Woensdag 5 maart kort na 19.00 uur heet René Boer
Rookhuizen als voorzitter 57 leden van ’n Boel Plezier
welkom op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Buiten de orde van de vergadering om geeft hij eerst
een aantal adviezen aan de aanwezige manlijke leden
om bij toiletbezoek een zodanige houding aan te
nemen dat de vloer gespaard blijft voor ongewenste
sproeiactiviteiten. Waar een ledenvergadering zoal
niet goed voor is. Enige besmuikte opmerkingen zijn
het gevolg.
Daarna wordt in een vlot tempo de agenda afgewerkt.
De jaarverslagen leveren weinig reacties op. Nico Heij
steelt de show door op plechtige wijze het verslag van
de Feestcommissie voor het voetlicht te brengen. Ook
de andere agendapunten leveren weinig kritische
vragen op. Voor details verwijs ik naar de notulen die
te zijner tijd verschijnen.
Ik zal me beperken tot die onderwerpen die voor de
toekomst van belang zijn en als problematisch of
vernieuwend kunnen worden beschouwd.
Klimaatbeheersing Het Boelhuus
Als problematisch wordt door veel leden de temperatuur in de koude maanden in Het Boelhuus ervaren.
Hoe dit probleem kan worden opgelost is afhankelijk
van technische en financiële mogelijkheden. Feit is
dat we te maken hebben met een oud niet geïsoleerd
gebouw. Het bestuur zal zich over het probleem buigen.
RPC exit
Het feit dat de vereniging moet afzien van het predikaat Regionaal Petanquecentrum (RPC) wegens de
spectaculaire terugloop van het aantal jeugdleden
(een drietal heeft overigens de 18-jarige leeftijd bereikt) bewijst maar weer eens dat het moeilijk is de
jeugd warm te maken voor het Jeu de Boules. Wellicht
moet er een vorm worden ontwikkeld waarbij meer
actie en variatie aan bod komt. Overigens bestaat die

oo
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al, het zogenaamde Jeu provençal waarbij de but op
15 tot 21 meter van de werpcirkel ligt en er met een
aanloop moet worden getireerd. Misschien iets voor
’n Boel Plezier.
Kantinediensten
Uit de vergadering klinkt de bezorgdheid over het feit
dat het merendeel van de leden bestaat uit een groot
contingent krasse knarren maar dat eens de tijd komt
dat zij niet meer in staat zullen zijn aan de verplichtingen in de vorm van schoonmaak- en bardiensten
te voldoen. In de toekomst ontkomt de vereniging er
niet aan hiervoor een structurele oplossing te zoeken.
Tirerende dames
Een voorstel uit de vergadering om bij competities
een heuse “Coupe des dames” uit te reiken wordt
verworpen, maar levert wel spontaan een meerderheid op voor het originele voorstel om in het vervolg
een trofee beschikbaar te stellen voor dat vrouwelijke
lid dat het onderdeel tireren het best beheerst.
Tripletten
Na enig voorafgaand denkwerk is een lid tot de ontdekking gekomen dat het spelen met drietallen niet
populair is bij de leden. Dit gaat hem aan het hart en
daarom vraagt hij steun voor het voorstel om in de
clubkalender een plaats in te ruimen voor een intern
triplettetoernooi. Het voorstel wordt omarmd en de
Wedstrijdcommissie Intern zal de mogelijkheid hiertoe onderzoeken.
Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat Dick Askes
zich voor de vierde keer Allroundkampioen mag
noemen en dat Gré Wever stopt met haar werk voor
de Feestcommissie en met een bloemetje huiswaarts
keert.
Conclusie
Het was een standaardvergadering zonder veel
vuurwerk. Het bestuur kan verder maar heeft wel
huiswerk meegekregen.
Henk Knol

De stoelen zijn niet voor niets geplaatst.
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Stand Doublettecompetitie 2014
Na 2 gespeelde partijen.
Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17*
18*
19*
20*
21*
22*
·

Team

Hielke / Janneke
Anton / Dick
Henk K. / Kees
Egbert / Henk M.
Erik / Gert
Jan P. / Jan K.
Gezinus / Klaas
Marinus / Greet
Renè / Rikus
Diny / Marchien
Vincent / Jasper
Piet / Riemer
Johan / Djamilla
Henk K. / Marietje
Michel / Ab
Jelle / Herman
Mien / Martha
Jos / Wim
Jan D. / Bjorn
Anny / Jaap
Joop / Anne
Johan / Lies
= uitgeschakeld
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Iedereen bij de vereniging weet natuurlijk dat Gien en
ik eigenlijk bij de top horen. Het komt er niet altijd uit,
maar toch. Wij speelden vorig jaar regelmatig toernooitjes bij andere verenigingen. Het is nou niet zo
dat dan gelijk iedereen de schrik om het hart sloeg,
maar toch, wij werden gevreesd. Soms ging het fout,
omdat we het te gezellig maakten, maar over het algemeen, ongelooflijk hoe top wij speelden. En daar
sta je natuurlijk niet altijd bij stil, maar als je op zo’n
nivo speelt, moet je wel goed voorbereid zijn. Want
wat gebeurt er? Je krijgt wekelijks prijzen. En niet een
klein doosje, nee, reusachtige pakketten vol heerlijk
vlees. En omdat wij samen als team spelen, krijg je er
niet één, nee, wij krijgen er gelijk twee. Regelmatig
moest de achterbank plat om de prijzen te vervoeren.
Voor alle zekerheid heb ik zelfs een trekhaak onder
de auto laten zetten. Maar thuis ontstond er ook een
probleem, we hadden geen vriezer. Wij doen iedere
dag boodschappen, dus wat moet je met een vriezer?
Omdat we iedere week enorme bergen vlees aanvoerden, moest er een vriezer komen. Via internet een
vriezer aangeschaft en voor de zekerheid ook maar
bij Praxis een transport karretje gekocht om de pakketten naar de auto te vervoeren. En toen ging het
mis. Blijkbaar hadden we last van sterallures gekregen, want we wonnen niets meer. Stond ik daar met
mijn karretje te wachten bij de prijsuitreiking. Niets,
helemaal niets wonnen we meer. Iedere keer stond
ik compleet voor joker. O ja, één keer hadden we een
prijs. Een VVV bon, leuk natuurlijk, maar op zo’n
karretje van 1 m. bij 60 cm. valt zo’n bon toch in het
niet. En onze vriezer, ja, die staat nu in de hoek van
de kamer, niet aangesloten. Ik heb de deur eruit gehaald en er staan wat prijzen in die we ooit hebben gewonnen. Ik met ballen gooien op de kermis en Gien
in Gieten met neutje schieten. En de VVV bon ligt er
natuurlijk in. We konden niet anders, want Gien heeft
op die verduvelde vriezer, met mooie, onuitwisbare
gouden letters geschreven. “PRIJZENKAST”. Voor
echte toppers misschien een leuke aankoop?
Theo van der Meer
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Prijzenkast.
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saldo voor tegen
22
16
16
14
13
10
10
9
7
2
1
1
3
6
7
10
11
13
15
17
19
20

26
26
26
26
26
26
26
26
25
20
21
21
18
19
19
16
15
13
11
9
7
6

4
10
10
12
13
16
16
17
18
18
20
20
21
25
26
26
26
26
26
26
26
26

Eindstand Wintercompetitie 2013 –
2014

MIEP VEGTERTOERNOOI: EEN LEUKE
DAG

Nr Naam

Gesp.W saldo

V T

8 74

74 0

2 Dick Askes

8

8 72

72 0

3 Vincent de Wit

8

8 70

70 0

4 Erik Heddema

8

8 64

64 0

5 Roelof Suk

8

8 58

58 0

6 Gezinus Dol

8

8 57

57 0

7 Annie Franken

8

8 43

43 0

8 Rikus Zeewuster

8

7 57

62 -5

9 Jelle Hoekzema

8

7 54

56 -2

10 Egbert Muggen

8

7 49

55 -6

11 Anton Carabain

8

7 43

50 -7

12 Johan Vink

7

6 46

49 -3
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1 Rene Boer Rookhuizen 8

Als toernooiwinnaars werd ons gevraagd, een stukje
voor het clubblad van Pres le But te schrijven, wat ik
hierbij doe.
’s Morgens in de auto zei ik tegen m’n maat (Anton
Carabain) dat ik zo’n gevoel had, dat het een mooie
dag zou worden. Eenmaal in Groningen, toen we diverse sterke concurrenten uit Coevorden, Steenwijk,
Friesland, Assen en Groningen zagen binnendruppelen, wisten we dat het een interessant, maar zwaar
toernooi zou worden. En zwaar werd het zeker,
vooral tegen enkele thuis spelende teams (ik noem
geen namen). Maar het weer was prachtig, de sfeer
was uitstekend en voor zover wij konden zien verliep
het toernooi redelijk op rolletjes. Door het gevolgde
systeem (drie voorrondes en met complementaire
klassen) werd het vrij laat, maar persoonlijk vind ik
dat je dat als wedstrijdspeler ervoorover moet hebben. En (hoofd)finale spelen is natuurlijk altijd leuk,
ook al hadden beide teams wat moeite met het terrein.
Al met al werd het voor ons Assenaren inderdaad een
prachtige dag, ook al doordat onze clubgenoten Erik
Heddema en Gert Niejenhuis de eerste prijs in de
A-Complementair mee naar huis namen. Rest mij nog
Pres le But te complimenteren met de goede organisatie (en de leuke prijzen}.
D. Askes.

.n l

Overige uitslagen op het informatie bord.

13 Riemer Haagsma

8

6 40

45 -5

14 Klaas Niejenhuis

8

6 36

46 -10

15 Henk Knol

8

6 33

38 -5

16 Ankie Jongert

8

6 23

32 -9

17 Marinus Philips

8

5 32

47 -15

18 Janneke de Wit

8

5 31

39 -8

19 Herman Molenhuis

8

5 21

32 -11

20 Michel Wentink

8

5 18

27 -9

21 Hielke de Wit

8

5 16

29 -13

Student

Een student komt bij een lampenwinkel werken. Zijn
baas vraagt of hij op zolder lampen wil halen. De
student zegt: "Ja hoor, dat doe ik wel even". Als hij
weer beneden komt zonder lampen vraagt zijn baas:
"Waarom heb je geen lampen meegenomen?". Zegt
de student: " Er stond op de doos: hallogeenlampen".
Redactie.
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O rollator, mijn steun en toeverlaat
Heerlijke wagen, die altijd naast me staat
Waar ik ook ga, jij bent in mijn buurt
Of het nu korte, of lange tijd duurt.
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Rollator, jij geeft me weer wat zekerheid
In jou heb ik vertrouwen, geen mens die dat bestrijdt
Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat
Bied jij mij steun, sta jij paraat
Als onvermoeibaar apparaat.
Zonder jou zat ‘k op een stoel
En miste ik een heleboel!
Ben je voor velen ’n sta-in-de-weg
Voor mij ben je onmisbaar, zeg!
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Ik leun, ik steun en zit op jou
Jij bent degene die ‘k vertrouw
En hij, die ooit jou heeft bedacht
Gedenk ik nog steeds dag en nacht.

Beste rollator, bij het eerste ochtendgloren
Sta jij weer netjes naast mijn bed
En onze eerste wandeling samen
Is altijd die naar het toilet.
En zo kan ik nog uren doorgaan
Maar ’t belangrijkste moet nog gezegd:
Zonder jou had ik veel eerder
Het bijltje er bij neer gelegd!!
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Ingestuurd door Jos Janssen

sport, dat begrijpt iedereen. .
Maar de boule sport, dat zijn twee teams, die tegen
elkaar spelen. Vrijwel na iedere worp gaat het werpende team kijken hoe de situatie is veranderd. Als ze
dichterbij liggen, wordt dat aan de tegenstander gemeld. Daarna gaat dit team kijken op welke wijze zij
een beter resultaat kunnen bereiken. Samen overleggen wat ze het beste kunnen doen om weer op punt
te komen. Belangrijk daarbij is hoeveel boules de tegenpartij nog heeft, waar hun boules precies liggen
en wat ze daar nog mee kunnen doen. Wat nu zelf te
doen, is de vraag. Als leek zijnde zie je dat er een
wedstrijd wordt gespeeld, dat de teams proberen het
elkaar moeilijk te maken en dat er verschillende manieren zijn om resultaat te boeken.
En beide manieren van het boulen zien we dagelijks
bij onze vereniging.
Net als bij alle sporten, zie je ook bij onze vereniging
dat er toppers zijn, mindere goden en mensen die het
gewoon voor hun plezier doen. Bij alle sportverenigingen zie je dat de leden zijn opgesplitst in verschillende afdelingen of groepen, gebaseerd op hun talenten. Het blijft nu eenmaal sport en je wilt je graag
meten met tegenstanders van je eigen nivo.
Bij het boulen, in elk geval bij onze eigen vereniging
gebeurt dat niet. Maar doen we daar wel verstandig
aan? Vaak hoor ik gemopper vanuit beide kampen.
Twee toppers die twee recreanten van de baan vegen,
dat is voor beide “kampen“ niet leuk. De toppers
hebben geen tegenstand en de recreanten zitten alweer in de kantine voordat ze goed en wel weten wat
er gebeurd is. Het bovenstaande is wel heel erg zwart
/wit, maar maakt hopelijk wel het een ander duidelijk.
Persoonlijk vind ik dat we niets aan de indeling moeten veranderen. Iedereen moet altijd met iedereen
kunnen spelen en niemand mag langs de kant blijven
staan. Maar ik vind wel dat iedereen, die lid is van een
sportvereniging, zijn spel moet willen verbeteren. En
dat kan bij ons, juist door de unieke mix van het nivo,
uitstekend. Het is een kwestie van bij het spel betrokken zijn, opletten wat er gebeurt. Overleggen met je
maat wat je gaat doen, waarbij je alle mogelijkheden
bekijkt. Jeu de boule is namelijk ook een tactisch spel.
Als je goed kunt plaatsen, kun je ook opspelen, dubbelleggen, uitplaatsen en zelfs schieten. Niet bang zijn
om iets te proberen. Door het spel actief en geconcentreerd te spelen ben je meer in beweging en houd
je ook je geest scherp. Trainen doe je door te oefenen,
ook tijdens de onderlinge competities. Hoe meer je
bij het spel betrokken raakt, hoe beter je gaat spelen
en hoe meer plezier je eraan hebt. Door met zijn allen
steeds beter te boulen is er voor iedereen meer boule
plezier. En zo heten we toch!!!!
Theo van der Meer
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HULDE AAN DE ROLLATOR

Jeu de boules, recreatiespel of Sport ??

Als ik vertel dat ik jeu de boules speel, wordt er vaak
geroepen: ”Dat is toch geen sport, man, gewoon een
bal zo dicht mogelijk bij een klein balletje gooien!”. Nee, roep ik dan altijd, met 11 mensen samen
proberen een bal in een doel van 8 vierkante meter
te schieten, dat is pas moeilijk! Maar het boulen heeft
wel degelijk twee gezichten. Vier mensen, die gezellig
onderling keuvelend ieder drie ballen naar het butje
gooien. Soms gaat er iemand even kijken wie het
dichts bij ligt. En na de twaalfde boule gaan ze gezamenlijk kijken wie hoeveel punten heeft. Gezellig
samen bezig zijn met een spelletje. Nee, dat is geen
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Een moeder heeft haar vriendin op viLEDENADMINISTRATIE
site en zit vreselijk op te scheppen over Aangemeld
haar dochter.
Tera Jager, geb. 29-03-1938, Zwin 89, 9406 EX Assen,

Hotel kamer
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Bedankt als lid
Henk en Rineke Huttinga

Nieuw mailadres
Jaap en Geertje Postema: jgpostema@ziggo.nl
Martha Takens: marchje78@live.nl
Henk Knol, ledenadministrateur
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Een Groninger, een Fries en een Drent komen in een
hotel, ze vragen aan de receptionist of er nog kamers
vrij zijn.
“Jawel” zegt de receptionist, “Loop maar even mee”.
De receptionist doet een deur open en de Fries loopt
naar binnen, ineens begint de Fries te vloeken en te
tieren.
“Wij krijgen ook altijd de kleinste kamer!!!”
“Rustig maar”, zegt de receptionist, “Dit is … de lift”.

tel 06 12917046
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“Ja,” zegt ze, “Mijn Nettie is zo knap. Ze leert ook
Engels en Frans.” Op dat moment komt Nettie net van
school. Haar moeder vraagt direct: “En wat hebben
jullie vanmiddag gedaan?”
“Algebra,” zegt Nettie. “Ja, daar heb je weer zoiets,”
zegt moeder tegen haar vriendin.”En het mooiste is
nog, dat mijn kind het allemaal nog onthoudt ook.”
Dan kijkt moeder weer trots naar haar dochter Nettie
en vraagt: “Zeg mevrouw nu eens netjes gedag in het
Algebra!”
Redactie

REULTATEN CLUBLEDEN ELDERS
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Emmen, Afd.kamp.schap doubl. 25-1-2014: B-kl. 1e
pr. J. Vink/D. Vink; C-kl. 3e pr. M. Carabain/A. Jongert.
Sneek, 20-3-2014 doubl.: A-kl. 1e pr. en toern.winn.
D. Askes/A. Carabain.
Steenwijk, 29-3-2014 tripl.: A-kl. 4e pr. V. de Wit/M.
de Maar/M. Wentink; A-Compl. 1e pr. H. de Wit/J. de
Wit/T. Linders.
Vledder, 30-3-2014, Voorjaarstoern.: A-kl. (een) 1e
pr. A. Carbain/D. Askes; 2e pr. A. Jongert/M. Carabain;
B-kl. (een) 1e pr. T. van der Meer/G. Smit; 2e pr. M.
Wentink/A. Wentink.
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