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5-1 ……. Wie had dat gedacht. Ik zelf in ieder geval niet. Na het eerste doelpunt van van Persie had ik nog
zoiets “het zou mooi zijn wanneer ze die 1-1 kunnen vasthouden”. Wat er de tweede helft gebeurde had
niemand (behalve Louis van Gaal misschien) kunnen dromen. En nu maar afwachten (tot morgenavond) of
het een eenmalig succes is geweest of dat “we het lek boven hebben” en heel ver gaan komen.
 
Eigenlijk kom je zoiets in onze boule sport ook wel eens tegen. Dat sporters het beste uit zich zelf weten te
halen. Dan moeten mensen die zich zelf niet tot de toppers rekenen tegen zogenaamde toppers en dan
winnen ze de wedstrijd dik. En dat is het mooie van sport. Zowel in het boulen als in alle andere sporten. Je
hebt pas gewonnen als de wedstrijd gespeeld is. En iedereen kan van iedereen winnen.
 
Wij hebben inmiddels weer wat activiteiten achter de rug sinds het vorige clubblad. Zo is de doublette
competitie afgerond, hebben we het Oranje toernooi gehad en zitten we volop in de zomer – en niveau
competitie. Het clubkampioenschap tireren is geweest en het plaatsen komt er aan. Oh ja en komende za-
terdag het TT-toernooi. Ik zou het bijna vergeten.
 
 Als je dat eens op een rij zet, is er best veel te doen en zijn er veel mensen bezig met het welzijn van onze
vereniging. Ik wil vanachter de computer hier toch wel de complimenten voor geven.
 
Een ander onderwerp wat ik kort wil aanhalen betreft de sluitingstijd van onze kantine. Het gebeurt namelijk
nog wel eens dat de kantinebezetting wil afsluiten en dat een groep spelers eigenlijk nog verder wil spelen.
Ik zou graag een ieder willen wijzen op onze slutiingstijden. Deze hangen in de kantine boven de bar. En let
wel beste mensen, dit zijn tijden die in overleg met de gemeente tot stand zijn gekomen en op basis waarvan
wij onze vergunning hebben.
 
Ik zou dan ook de volgende oproep willen doen: op het moment dat de kantinebezettig aangeeft dat het gaat
sluiten (uiteraard conform de gepubliceerde tijden) dan zou het prettig zijn dat iedereen hier aan mee werkt.
Dat betekent afrekeken en zorgen dat alle spullen binnen komen. Wie nog door wil spelen kan dat natuurlijk
doen maar de verlichting gaat uit en de deur van de kantine op slot. De kantinebezetting is namelijk verant-
woordelijk voor het netjes achterlaten van de kantine.
 
Als afsluiting wens ik een ieder heel veel vakantieplezier. Ik hoop dat iedereen goed uitgerust weer terugkomt
om na de vakantie het boulen weer lekker op te pakken.
 
 René Boer Rookhuizen.
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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

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  tevens vice-voozitter
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
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

HET BUTJE
Geweldig!! Wat een schitterend doelpunt van Robin
van Persie op die gedenkwaardige vrijdagavond, 13
juni j.l.
 
De avond dat Nederland de huidige wereldkampioen
Spanje zo’n verpletterende nederlaag toebracht, dat
ik zelfs iets van medelijden voelde met de Spanjaar-
den. De avond ook, dat ik eindelijk eens met eigen
ogen een uitblinkende Ariën Robben zag spelen, wat
resulteerde in twee prachtige doelpunten. Misschien
wordt dit WK toch nog interessant........
 
Voor u ligt inmiddels al weer het juli-nummer van ’n
Boelpraoties met allerlei petanque-zaken. Hopelijk is
er voor ieder wel wat interessants bij. Hebt u zelf iets
leuks of grappigs meegemaakt, waarvan u denkt dat
is iets voor het clubblad, zet het op de mail naar de
redactie. Graag voor 15 september i.v.m. vakantie
Wicher Dijkstra.
 
De redactie wenst iedereen nog een prachtige vakan-
tietijd én een prachtig WK voetbal toe.
 
Dick en Wicher.
 
Ps. Stukjes zonder naam die via de box in de kantine
worden aangeboden worden niet geplaatst.
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Worpen voor pointeurs
 
Zowel bij het staand als bij het gehurkt plaatsen is de beweging hetzelfde, slechts de houding van de benen
is verschillend. De uitgangshouding is als volgt:
de voeten staan zoals beschreven bij basistechniekhet been aan de kant van de werparm wijst in de richting
waarin gespeeld wordt.de knie kan als richtingswijzer worden gezien.de romp is zo recht mogelijk, bij een
donnée dicht bij de cirkel is de romp licht gebogen.de balvoering is zoals beschreven bij basistechniek.Het
belangrijkste van de beweging is dat deze harmonisch is. Alle onderdelen dienen goed op elkaar afgestemd
te zijn, zodat de worp één vloeiende beweging is.
 
De achterzwaai moet zo ruim mogelijk zijn. Ook in de voorzwaai (uitzwaai) moet de arm de beweging voltooi-
en. Er mag geen abrupte stop in de beweging zitten.
Deze uitzwaai brengt de arm tot voorbij de horizontale lijn. De romp moet tijdens deze beweging nagenoeg
rechtop blijven.
In de voor- c.q. achterzwaai draaien de schouders in, (in de richting van de werparm). Bij een rechtshandige
speler zal dus de rechter schouder, in de uitzwaai ten opzichte van de linkerschouder naar voren komen.
De beweging is als volgt:
 
Een ruime achterzwaai, waarbij de balansarm de werparm volgt.Een voldoende voorzwaai.Na het loslaten
van de bal wijst de hand de bal na.De handpalm is parallel aan de baan van de bal.Tijdens de zwaai wordt de
pols ingeschakeld.Aan het eind van de achterzwaai is de pols naar de binnenkant van de arm gebogen. Tijdens
de zwaai corrigeert de balansarm het evenwicht.
Naast de uitgangshouding is ook de keuze van de worp belangrijk, spelen we hoog of spelen we laag of daar
tussenin?
Er zijn grofweg drie manieren om te plaatsen.
 
Rollende bal plaatsen Halfhoge bal gooien (demi- of halfhoge portée)Hoge bal gooien (portée-complête of
volledige portée) 

Rollende bal plaatsen
De bal wordt bij deze worp gehurkt of half voorovergebogen gespeeld. Bij het rollen raakt de bal binnen een
afstand van 2 tot 5 meter van de werpcirkel de grond (op de donnée), waarna de bal zo dicht mogelijk naar
het butje rolt. Voor deze worp is het belangrijk dat de baan goed bekeken wordt, daar er veel onregelmatig-

heden op de baan kunnen voorkomen.
 

Hoge bal gooien (porté)
Bij een hoge gooi wordt de boule zeer hoog in de lucht gegooid zodat de bal bijna verticaal naar beneden valt.
De bal raakt de grond (op de donnée) op minder dan 1 meter van het butje. Ook bij deze worp is de mate van

tegeneffect (waardoor de bal terug wil rollen of niet doorrold), vooral bij harde
ondergrond, belangrijk.

 Halfhoge bal gooien (demi-porté) 
Bij de lage gooi wordt de bal met een boog gegooid zodat de bal halverwege de werpcirkel en het butje de
grond (op de donnée) raakt. Hoe hoger je de bal gooit, hoe korter de bal zal uitrollen. Het uitrollen wordt ook
bepaald door de bodemgesteldheid. Bij deze worp is de mate van tegeneffect (waardoor de bal terug wil

rollen of niet doorrold) belangrijk.
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LEDENADMINISTRATIE 
Aangemeld:
Margriet Oosterhuis, geb. 23-03 1955,
adres: Wiekenas 2 9422 LD Smilde,
tel. 420584, e-mail: m.oosterhuis01@home.nl
 
Gerrit de Groot, geb. 30-07-1948,
adres: Kloosterhout 41 9408 DL Assen
 tel. 422971, e-mail: kaasschieter@kpnmail.nl      
                 
NIEUW ADRES: Piet en Mientje Mellies,
Eem 21, 9406 HG Assen,tel. 0619906332
 
AFGEMELD: Fred Groenbroek
 
Henk Knol, ledenadministrateur

NOORDER CUP 2014
 Van onze verslaggever te velde
 
Zaterdag, 19 april: een zonovergoten bouleterrein in
het Asser Bos met zestien her en der verspreide
doublettes, strijdend om de Noorder Cup. Hectisch
was het dus niet met acht wedstrijden per ronde,
maar het was er niet minder spannend om.
 
Zo ging de eerste ronde met 6-2 naar ’n Boel Plezier,
maar de tweede ronde was met 3-5 voor Pres le But.
Daar de derde ronde met 4-4 gelijk eindigde, moest
de laatste ronde de beslissing brengen. Hoewel de
Groningers veel tegenstand boden, waren de Assena-
ren toch net wat sterker: met 6-2 werd de eindstand
van deze dag op 19-13 gebracht. Daar de eerste dag
in Groningen al met 17-15 was gewonnen werd de
totale score nu dus 36-28 in het voordeel van ’n Boel
Plezier.
 
De sfeer was uitstekend en werd er niet minder op,
toen de kantinemedewerkers met wat hapjes rond-
gingen.
 
De wedstrijdleiding was in handen van Egbert Mug-
gen, die met een vrolijke kwinkslag tegen 16.00 uur
het evenement kon afsluiten.
 
Redactie.
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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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Clubkampioenschap Tireren 2014
 Op woensdag, 11 juni
j.l. werd bovenstaand
evenement voor 2014
gehouden. Er waren 42
deelnemers, waaron-
der 12 dames. Bij de
heren was er een dui-
delijke winnaar: titel-
verdediger Erik Hedde-
ma scoorde 82 punten,
9 punten meer dan
Rikus Zeewuster en
Rene Boer Rookhuizen
die beiden met 73 pun-
ten op de tweede
plaats eindigden. Beste
dame werd dit jaar
Marchien de Wit, die

een score van 55 punten neerzette.
 
Bij de beste 15 eindigden verder: 4. Theo Linders 72
p.; 5. Vincent de Wit 67 p.; 6. Anton Carabain 63 p.; 7.
Björn Wever 62 p.; 8. Jan Pot 56 p.; 9 Marchien de Wit
55 p.; 10. Egbert Muggen 54 p.; 11. Cees Bouman 53
p.; 12 Theo v.d. Meer 52 p.; 13. Jelle Hoekzema 49 p.;
14. Gezinus Dol 47 p.; 15. Heero Dammer 46 p.
 

 Mini kantine met Theo van der Meer.
 Het mini-maxi toernooi is een dag om nooit meer te
vergeten, maar voor het kantine personeel was het
wel extra zwaar. Opa's en oma's vinden namelijk dat
hun kleinkinderen alles al kunnen, dus mochten ze
ook wel zelf bestellen.
Nou, dat kunnen ze wel! De standaard vraag was:
"Wat hebben jullie allemaal?" En na een hele opsom-
ming wordt er vervolgens iets besteld wat je niet had
opgenoemd. Met veel geduld en tact konden we dan
toch iedere keer tot overeenstemming komen. Ver-
volgens zeiden ze, heel geroutineerd: "Zet maar op
het kaartje van opa (oma)". Ja, vroegen wij dan, welke
opa (oma)? Nou zoiets stoms hadden ze nog nooit
gehoord. Ze keken ons zeer verontwaardigd aan, alsof

(Waar zijn die knikker nou gebleven?)
 
we werkelijk nergens verstand van hadden en zeiden,
terwijl ze zich omdraaiden en wegliepen: "Dat weet
jij toch ook wel, mijn opa (oma) natuurlijk" en weg
waren ze.
Ja, geloof me, als je zo'n antwoord krijgt, ben je met
stomheid geslagen maar wel een mooie dag om
achter de bar te staan.

 Hebben ze die fles nou verstopt voor de kinderen?  ik ben echt
wel 18+.
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A1 
1e:   Lucas Steenhuis en Harry Tilman
         (Pres le But)    3 winst +36  (algemeen kampioen)
2e :  Fam. Mobach (PON Schagen)    2 winst – 10 
A2
1e:  Jan Kiers en Anton Carabain
       (BP Assen)    3  winst + 24
2e:   Egbert Muggen en Dick Askes
        (BP Assen)    2 winst + 5 
A3
1e:  Jan Bart Zijlstra en Klaas Hoekstra
        (Skarboule)   3 winst + 17
2e:   Herman Molenhuis en Riemer Haagsma
        (BP Assen)   2 winst +6
A4:
1e:   Fam. Philips (BP Assen)  2 winst +12
2e:   Henk Stoel en Jan Nikerk (mix)  2 winst +1 
B1:

1e:   Koos Strating en Hielke Martini (mix) 3 winst + 18
2e:   Sake Dijkstra en Sietie Minnema
        (Le Biberon)   2 winst + 11 
B2:
1e:   Wim van Vliet en Jose Schonewille
        (Boules Doar)  2 winst + 16
2e    Fam. Lok (Emmese Boule)  2 winst + 13 
B3:
1e:   Willem en Roely Vos (BP Assen)  3 winst + 26
2e:   Jenny Roest en Marietje Wolbers
        Emmese Boule)   2 winst + 4

EEN BIJZONDER KNAKENTOERNOOI
 Hoewel de voorspelling niet gunstig was, werd het
toch prachtig weer op dinsdagmiddag 6 mei.                  
 
En dus werd het een leuke middag voor de 52 deel-
nemers, die waren komen opdagen.
 
En daar er een iets ander spelsysteem werd toegepast
(niet het aantal gewonnen partijen, maar je eigen
gescoorde punten waren het belangrijkst), werd het
een bijzonder knakentoernooi.
 
En spannend, want er waren maar liefst zeven boulers
met de maximale score van 39 punten, zodat alsnog
het saldo de doorslag moest geven. De tien hoogst
geëindigden waren:
 
1.       D. Askes 39 p. (+34); 2. H. Steenbergen 39 p.
(+33); 3. K. Niejenhuis 39 p. (+27); 4. G. Philips 39 p.
(+23); 5. A. Jongert 39 p. (+23); 6. J. Postema 39 p.
(+23); 7. G. v. Egmond 39 p. (+20); 8. A. Hey 38 p.; 9.
A. Carabain 37 p.; 10. Joh. De Wit 37 p. De poedelprijs
was voor... E. Leijdsman.
 
Redactie.

De zon
De Belgen gaan hun eerste raket lanceren. "En,"
vraagt een verslaggever, "waar gaat de reis naar toe?"
"Awel", zegt de Belg, "wij gaan naar de zon." "Naar de
zon?" vraagt de reporter, "Maar daar is het toch veel
te heet? Bent u niet bang dat de raket zal smelten?"
"Wat denkt gij?," antwoordt de Belg, "Wij zijn niet gek,
hoor. We gaan natuurlijk 's nachts!"
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Voorjaarscompetitie 2014    
      Naam                Aant gesp    Score    Gewonnen
1     Dick Askes                    6           43                4
2     Nico Heij                       5           41                4
3     Willem Vos                   6           35                4
4     Herman Molenhuis     6           34                4
5     Henk Knol                     6           33                4
6     Anton Carabain           6           31                4
7     Piet Mellies                  6            31               4
8     Henk Steenbergen      6           30                4
9     Wicher Dijkstra           5            28                4
10    Jan Lammers              6            27                4
11    Abel van Dam            6            27                4
12    Geertje Postema       6            26                4
13    Miep van Noord        6            26                4
14    Mientje Mellies         6            24                4
15    Riemer Haagsma       6            24                4
16    Ger van Egmond        6            24                4
17    Dinie Lu-is                   5            20                4
18    Jan Hoekstra               6            18                4
19    Lammie Diets             6             25               3
20    Harm Luitjes               5             23               3
21    Jos Janssen                 6             19               3
22    Sineke van Dam         6             17               3
23    Johan de Wit              6             16               3
25    Tiny Vondeling           4             11               3

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

Fysiotherapie
Haptonomie
Massage

PRAKTIJK 
THEO LINDERS

Uitslag Mini Maxi toernooi 18 april
2014.

1 Dick Askes / Luc Vierhoven
2 Mien en Ancherel Carabain
3 Ab Wentink / Robin Sueters
4 Piet en Kikki Mellies
5 Han Sluter / Lars de Roos 
6 Elly Prins / Xenne van der Baan 
7 Ben Slotema / Kyran Kolk
8 Rens de Roos /Willem Akkerman
9 Gerda van Linde / Luna van Linde
10 Jan Pot /Wouter Oostra
11 Anton Carabain / Tygo Willems
12 Annie en Laura Franken
13 Egbert en Nienke Muggen
14 Jolanda Pot / Shana Metiary
15 Michel Wentink Tim Sueters
16 Hennie Luitjes / Manon Vierhoven

Finale werd gespeeld door:
Dick Askes en Luc Vierhoven tegen Mien en Ancherel
Carabain uitslag 13-12  
Eindstand.

17 Stientje Popken/ Jurjen Huizenga
18 Koen Wentink /Frank Sueters
19 Rikus Zeewuster /Ilse Hut
20 Gerjan en Stijn de Roos
21 Geet Philips / Iris Mellies
22 Derk en Max Grijpstra
23 Riemer Haagsma /Joselyn de Haan
24 Harm Luitjes / Chris Feijen
25 Henk Muggen /Niels Wiechers
26 Ineke de Vrije Kraaijmaat /Iris de Vrije
27 Roely Vos /Claudia Zeewuster
28 Mien en Esmee Mellies 
29 Jeroen en Youri de Vrije
30 Johan de Wit /Naliene Wijnveen
31 Annie Knorren /Annika Ettema
32 Lies de Wit / Vanora Wijnveen
 
Mobiel netwerk
Er komt een Nederlander in Belgie en ziet 2 belgen.
De één graaft een lange geul en de ander gooit hem
weer dicht.
Dus vraagt de Nederlander "waarom doen jullie dat"
Zegt een van de belgen: "We leggen een draadloze
telefoon verbinding aan!!"
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Zaterdag 7 juni zijn we met 4 teams naar het  pannen-
koeken toernooi geweest in Noordseschut. 
 De teams waren: Anton - Mien, Theo -  Gien, Martha
- Ann en Marinus en Greet. Het was heel gezellig en
prachtig weer.
Natuurlijk hadden ze weer heerlijke pannenkoeken
en vele andere lekkere hapjes in Noordseschut, het is
daar altijd heel goed verzorgd.
 Er waren twee voor gelote wedstrijden daarna een A
en een B  poule. Er zaten 3 teams in de B poule te
weten Anton - Mien, Theo - Gien, Martha en  Ann.
 Marinus en ik zaten in de A poule het ging voor de
poules in deling dus heel goed maar helaas we hadden
ons kruid verschoten want we verloren alle 3 partijen. 
 Anton en Mien hadden meer succes en haalden de
tweede prijs in de B poule een prachtige vleesschotel.
 Nog een eervolle vermelding voor Ann, die speelde
haar eerste toernooi buiten Boelplezier en deed het
heel goed.
 Wij hadden daarom voor haar een oorkonde gemaakt
die Martha haar na afloop heeft uitgereikt.
 Om half zes gingen wij naar huis na een gezellige Jeu
de Boules dag. 
 
 Groet, Greet Philips. EINDSTAND DOUBLETTENCOMPETITIE.

1.      R. Boer Rookhuizen/Rikus Zeewuster
2.      J. Vink/D. Vink
3.      D. Janssen/M. de Wit
4.      V. De Wit/J. Waldus
5.      J. Pot/J. Kiers
6.      A. Carabain/D. Askes
7.      E. Heddema/G. Niejenhuis
8.      H. de Wit/J. de Wit
9.      M. Philips/G. Philips
10. M. Wentink/A. Wentink
11. H. Koning/K. Prins
12. G. Dol/K. Niejenhuis
13. P. Mellies/R. Haagsma
14. E. Muggen/H. Muggen
15. J. Hoekzema/H. Molenhuis

TT-TOERNOOI
 
A-kl.: 1 J.Moorlag/R. Land; 2 E. Heddema/G.Niejen-
huis; 3 M.de Meer/T.v.Mossel; 4 FJ Hengst/J. v. Aal-
deren. A-Compl.: 1 J. Pot/J. Kiers; 2 R. Boer Rookh./G.
Dol.
B-kl.: 1 Fam. Mobach; 2 B. en P. Wever; 3 Mulderij/-
Stadtman; 4 B. Buiter/J.Breider; B-Compl.: 1 K. Bou-
man en K. Niejenhuis; 2 T.van Roon/B. Kaper.
 

Ann met de aan haar uitgereikte oor-
konde.
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Verslag van de nationale competitie,
eerste klas. 
Voor de goede orde wil ik vermelden dat Hielke,
Janneke en ik nog geen evaluatie met elkaar gedaan
hebben. Dus het is louter en alleen van mij.
Op onze eerste competitiedag troffen wij, Hielke,
Janneke en Theo, eerst onze andere twee teams. In
de eerste wedstrijd was het vader en moeder tegen
zoon Vincent en co. Zeer bijzonder deze situatie! Tot
4-4 deden wij nog aardig mee. Maar vervolgens wilde
het voor ons niet echt meer lukken. We hadden geen
vastigheid, alle drie niet. Onze vrienden liepen hard
weg met de punten en wij hebben geen echte kans
op de overwinning gehad.
Tegen onze andere clubleden waren we helemaal de
kluts kwijt. Eerlijker is het om te zeggen, dat zij alles
goed gedaan hebben. Klaas heeft bijna geen slechte
boule gegooid, Rikus idem dito, en Jan schoot bijna
alles raak. Daar konden we niet aan tippen.
In beide wedstrijden kwamen we wel tegen dat wij
nog maar net samen spelen, dat je elkaar nog moet
leren kennen. Dat betekende ook dat, en ik heb het
hier over mij, dat enige onenigheid, extra spanning
opriep, en daardoor weer een minder goede of
slechte boule. Ik kon dit niet echt loslaten in mijn spel.
Aan elkaar hebben we dat wel gemerkt, en we pro-
beerden elkaar eruit te tillen, maar in deze wedstrijd
lukte dat niet.
In de twee volgende wedstrijden lukte bij ons nage-
noeg alles, we wonnen glansrijk van twee teams uit
Apeldoorn. In de derde wedstrijd hebben we ieders
geen boule verkeerd gegooid, onze tegenstanders
hadden geen kans. Helaas hadden wij geen kans in
onze 5e wedstrijd.
De tweede dag wil ik graag vergeten. Regen en regen
en regen en ………… regen. Waardeloos bouleweer!
We hebben niet goed gespeeld, ik was niet best, we
hadden er drie of vier kunnen winnen. Het werden er
twee. Tegen mijn oude maten uit Deventer zegevier-
den we glansrijk. Om drie uur toen we klaar waren,
begon de zon achter de wolken vandaan te komen.
Wat een leedvermaak!!
Op dag drie in Groningen speelden we met invaller
Jan Kiers voor Hielke. De twee eerste partijen speel-
den we wedstrijden van meer dan twee uur. De eerste
ging toch nog verloren, maar de tweede wonnen we
met 13-12. Kansrijk tegen twee teams die boven ons
stonden op de ranglijst. Het gaf ons moed voor de dag.
Het is triest om te zeggen, maar de volgende partijen
gingen verloren. We hadden ons kruit verschoten.
Goed en slecht wisselde zo snel, dat we er geen touw
aan vast konden knopen.
De vierde dag, Hielke en Janneke op vakantie, speel-

den Bjorn en Cees samen met mij. Een partij verloren
met kans op de overwinning; een partij kansloos
verloren en een partij gewonnen. Als ik die laatste had
verloren, was ik gestopt met boulen. In sommige
partijen zie je dat je meer in huis hebt dan de tegen-
standers en kan je toch nog verliezen. Soms gebeurt
dat ook. Nu gelukkig niet, anders had ik mijn lidmaat-
schap van Boule Plezier al weer moeten opzeggen.
Dat zou jammer zijn!!
Eindstand voor ons team: de 14e plaats en we zijn erin
gebleven. Team Vincent bereikten plaats 12, en die
oude kerels plaats 11. Hulde mannen.
Mijn eindconclusie: Ik zal meer moeten trainen om
beter en vaster te worden. Als ik niet beter ben ge-
worden rond januari 2015 geef ik me niet op voor de
NC 2015. Als Hielke en Janneke terug zijn van vakantie
zullen we bij elkaar gaan zitten om de evaluatie van
het team te doen.
 
Theo Linders

  Resultaten clubleden elders.
Drachten, 03-05-2014 Voorjaarstoern.: A-kl. 3e pr. A.
Carabain/M. Wentink; B-kl. 1e pr. A. Jongert/R. Zee-
wuster.
 
Beesterzwaag, 14-05-2014 Midweektoern.: A-kl. 2e
pr. R. Zeewuster/K. Niejenhuis.
 
Hardenberg, 21-05-2014 Voorjaarstoern.: A-kl. 2e pr.
D. Askes/A. Carabain.
 
Noordscheschut, 07-06-2014 Pannekoekentrn.: B-kl.
2e pr. A. en M. Carabain.
 
Schoonebeek, 18-06-2014 50+toern.: A-kl. 2e pr. D.
Askes/A. Carabain.

Vrouw van 6.
Een man heeft 6 kinderen en is trots op zijn prestatie.
Hij is zo trots op zichzelf dat hij zijn vrouw 'moeder
van 6'  noemt, ondanks haar protest.
Op een avond gaan ze naar een feest.
De man besluit dat het tijd is om naar huis te gaan en
kijkt of zijn vrouw ook klaar is om te vertrekken.         
Hij roept zo luid hij kan: "Gaan we naar huis 'moeder
van 6' ?"
Zijn vrouw, geïrriteerd door het gebrek aan discretie
van haar man, roept terug : "Wanneer je maar wil
'vader van 4' !"
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