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Oktober 2014

Van de voorzitter.

RESULTATEN CLUBLEDEN ELDERS
Drachten, 9-7-2014: A-kl. 2e pr. A. Carabain/D. Askes.

René Boer Rookhuizen.
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Eind september en buiten nog 20 graden en soms
meer. Heerlijk maar wel een beetje vreemd. Het klinkt Vledder, 23-7-2014: A-kl. 1e pr. En toern.winn. A.
gek maar ik zou het niet erg vinden wanneer het nu Jongert/B. Buiter; ook 1e pr. voor A. Carabain/D.
gewoon lekker herfst wordt. Is goed voor de natuur Askes en J. Pot/J. Kiers.
en past beter bij de maand oktober.
Schoonebeek, Boortorentoern., 2-8-2014: A-kl. 1e pr.
Als het goed is heeft iedereen de dagelijkse gang van en toern.winn. D. Askes/A. Carabain; 3e pr. E. Mugzaken weer opgepakt. De vakanties zijn voorbij, de gen/R. Zeewuster.
scholen al weer een poosje bezig. Ook het boule bij ’n
Boel Plezier gaat weer zijn gangetje.
Emmen, P.de Jong-toern., 16-8-2014: A-kl. 3e pr. D.
Askes/A. Carabain.
Vorige week zondag vond het clubkampioenschap
individueel plaats. Jammer dat er maar 17 mensen zin Martini Masters Groningen, tripl. 23-8-2014: A-Comhadden om mee te doen. Jammer voor het toernooi pl. 2e pr. M. de Maar/M. Wentink/M. vd Meer; B-kl.,
en jammer voor de organisatie.
2e pr. A. Jongert/Bunskoek/Bunskoek; B-Compl. 2e
pr. St. Popken/VdVeen/VdVeen.
De dag zelf is prima gegaan. Na 4 voorrondes werden
we in poules van 4 ingedeeld en speelden we nog 3 Martini Masters doubl., 24-8-2014: B-kl. 1e pr. D.
partijen. Rond 15.30 bleek Egbert Muggen dit jaar de Askes/A. Carabain.
sterkste. Proficiat.
Coevorden, Sextetten 13-9-2014: 3e pr. E.Heddema,
Van de redacteur begrepen dat er ruimte is voor een R.Boer Rookh., E. Muggen, R.Zeewuster, H. de Wit en
kwart pagina dus ik stop hier nu maar want anders D. Askes.
past het niet.
Emmen, 17-9-2014 50+: 1e pr. en toern.winn. H.
Tot snel op het boule terrein.
Dammer en D. Askes.
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EINDSTAND NIVEAUCOMPETITIE 2014
H. Dammer
D. Askes
A. Franken
J. Kreeft
V. De Wit
H. de Wit
J. Dammer
J(a). de Wit
R. Zeewuster
J. Waldus
M. Wentink
H. Muggen
A. Carabain
T. Linders
M. Carabain
K. Niejenhuis
J(an) Pot
J(oh). De Wit
G. Philips
A. Jongert

10+86
10+65
09+61
08+48
08+45
08+39
08+34
08+24
08+18
07+43
07+42
07+40
07+21
06+26
06+16
06-01
05+13
05+11
05+07
05+01

Uw clubblad.
Iets leuks meegemaakt, een mooie foto, een hobby
die u wilt delen, een mooi verhaal,
mooie foto op het voorblad (staand). Heeft u een leuk
idee voor het clubblad.
Wilt u iets nieuws voor of in het clubblad. Wij staan
voor alles open.
Laat het ons weten via de bus in de kantine.
of: clubblad@boelplezier.nl
De redactie.

- Pagina 2 -

.n l

‘n Boelpraoties
COLOFON
’n Boelplezier

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

SECRETARIS (Vice Voorzitter)
Henk Knol
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Het clubblad is weer vol. Mede dankzij de hobby van
Heero (Dammer) en de bespiegelingen van Egbert
over wedstrijd- en spelsystemen. Aan dit laatste onderwerp zou je ook het afvalsysteem (na vier rondes)
met complementaire klassen kunnen toevoegen,
welke bij de Martini Masters wordt gebruikt. Het
voordeel is dat vrijwel zeker de sterksten overblijven
en een finale spelen (ook leuk voor het publiek). De
nadelen zijn ook bekend: de kosten kunnen wat hoger
uitvallen en het kan erg laat worden.....
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Het Butje

Clubgebouw ‘T Boelhuus
Rode Heklaan 7
9401 SB Assen
Tel: 0592-356722
Corr.adres: Huisingehof 33
9403 PV Assen
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Bij de M.M. voor doublettes in Groningen kwamen er
na drie voorrondes o.a. 32 teams in de A- en 32 teams
in de B-klasse. Anton en Dick belandden in de B, waar
zij uiteindelijk nog eens vijf partijen moesten spelen
(dus acht in totaal). Zij versloegen achtereenvolgens
een Gronings team, een Gelders team (van ’t Zwijntje), een Drents team (M.Bouwers/B. Jutstra van
Coevorden), een Fries team (Minnema/J.Norder van
Biberon), en in de finale M. Jong a Pin en Bubba van
Pres le But Groningen met 13-7. Het zal inmiddels rond
tienen zijn geweest dat de (geld)prijzen werden uitgereikt.
Iets dergelijks kan ook eigenlijk alleen, als het een
groot toernooi betreft met aantrekkelijke geldprijzen
en dus veel topspelers . En uiteraard met een degelijke organisatie en veel vrijwilligers. Ik ben blij dat de
Groningers het tot nu toe ieder jaar weer voor elkaar
krijgen, al wordt de deelname toch steeds wat minder.
Kopij voor het volgende clubblad zien we graag weer
tegemoet vóór eind december 2014.
Indien u een stukje heeft stuur dit dan z.s.m. op.
De redactie kan dan alvast een indeling maken van
het clubblad (wel even uw naam vermelden ).
Redactie: Dick en Wicher
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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

Worpen voor tireurs.

.n l

Het schieten, meestal tireren genoemd is ook een basistechniek. Tireren is spectaculair maar vraagt opperste concentratie, vaardigheid en kracht. De beste tireurs zijn echter niet diegenen die het hardst gooien. Het doel van tireren is het raken van de goed
geplaatste bal van de tegenstander, zodat deze weggespeeld wordt.
De tireerbeweging moet soepel verlopen en het is een samenspel van een aantal factoren zoals lenigheid, coördinatie, behendigheid,
kracht en snelheid.
De uitgangshouding komt overeen met die van het staand plaatsen, slechts de romphouding verschilt, deze is iets meer gebogen.
Ook de beweging is vrijwel gelijk, hier ligt het enige verschil in het gebruik van de pols. De pols wordt bij het schieten minder gebogen.
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Bij het tireren is nog meer dan bij het plaatsen een harmonische beweging van belang. Een heel geringe afwijking immers leidt al
tot een misser, terwijl bij het plaatsen een afwijking van enkele centimeters een goede bal tot gevolg kan hebben.
Naast het schieten van ijzer op ijzer is er ook nog het schieten over de grond. Deze uitvoering is vooral geschikt voor zeer gladde
terreinen en kan uitermate effectief zijn. Na een raak schot blijft je eigen bal vaak dicht in de buurt. Er kunnen vaak makkelijk
meerdere boules tegelijk worden weggeschoten. Dit laatste voordeel is meteen ook het nadeel, het is een zeer destructieve
techniek waarbij een zorgvuldig opgebouwde situatie totaal verstoord kan worden. De kans op klossen (ballen die tegen elkaar
aanspringen) is zeer groot. Daarom moet je het zien als een uitbreiding op, en niet als een vervanging van het schieten op ijzer. Je
moet het alleen gebruiken als er sprake is van balvoordeel.
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Net als bij pointeren zijn er verschillende manieren om te schieten.

Schieten over de grond, Slepend schieten, Indirect schieten en Schieten op ijzer.

Slepend schieten (lang over de grond)

Bij dit schot wordt de bal zo krachtig mogelijk gespeeld, waarbij de boule 3 tot 4 meter voor het doel de grond
raakt. Het grote nadeel van dit schot is dat de speelbal alle onregelmatigheden van het terrein tegenkomt,
waardoor er minder contole is. Het resultaat is dus zeker niet voorspelbaar.

Indirect schieten (kort over de grond)
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Een van de meest voorkomende redenen dat tireurs de boule van de tegenstander missen is dat de boule
over de tegenstander heen springt (met name bij harde banen). Om dit te voorkomen kan men het beste kort
schieten. Laat de boule 20 tot 30 cm. landen voor de boule van de tegenstander. De aanvallende boule rolt
door en ketst de tegenstander weg. Deze worp is alleen geschikt voor zanderig en vlak terrein. Zelfs het
kleinste steentje kan er voor zorgen dat men het doel mist.

IJzer op ijzer schieten

Dit type schot wordt voornamelijk gebruikt op onregelmatig terrein. De bal van de tegenstander moet men
recht in het midden raken, een schot op het ijzer dus. Dit is het moeilijkste schot, dat veel nauwkeurigheid
vereist. De boule moet de tegenstander raken zonder de grond te raken. Het perfecte schot noemt men een
"carreau".

- Pagina 4 -

Verhaal van een taxichauffeur.
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Ik arriveerde bij een adres en toeterde. Na een paar minuten wachten toeterde ik weer. Aangezien dit mijn
laatste rit van mijn dienst was, dacht ik: 'Zal ik gewoon wegrijden?'
Maar in plaats daarvan parkeerde ik de auto op de parkeerplaats, liep naar de deur en klopte.. 'Een momentje', zei een zwakke, oudere stem. Ik hoorde iets dat over de vloer werd gesleept.
Na een lange pauze, werd de deur geopend. Een kleine vrouw eind 90 stond voor mij. Ze droeg een mooie
jurk en een hoed met een sluiernetje, zoals iemand uit de 40-er jaren.Naast haar stond een kleine nylon
koffer. Het appartement zag eruit alsof er niemand woonde. Al het meubilair was bedekt met lakens. Er
waren geen klokken aan de muren, geen snuisterijen of gebruiksvoorwerpen. In de hoek stond een kartonnen
doos gevuld met foto's en glaswerk.
'Zou u mijn koffer willen dragen?' vroeg ze. Ik nam de koffer mee naar de taxi, en keerde terug terug om de
vrouw te helpen. Ze nam mijn arm en we liepen langzaam naar de stoeprand.
Ze bedankte me voor mijn vriendelijkheid. 'Het is niets', vertelde ik haar.. 'Ik probeer alle passagiers gewoon
te behandelen op de manier waarop ik zou willen dat mijn moeder behandeld zou worden.'
' Oh, u bent een goede jongen, zei ze. Toen we in de taxi zaten, gaf ze me een adres en vroeg: ' kunt u
door de binnenstad rijden?' 'Het is niet de kortste weg,' antwoordde ik snel...
'Oh, dat maakt niet uit,' zei ze. ' Ik heb geen haast. Ik ben op mijn weg naar een hospice'.
Ik keek in de achteruitkijkspiegel. Haar ogen glinsterden. 'Ik heb geen familie meer,' zei ze met een zachte
stem.' De dokter zegt dat ik niet erg lang meer heb.' Ik keek haar rustig aan via de achteruitkijkspiegel en
schakelde de meter uit. 'Welke weg zou u willen rijden?' vroeg ik.
De komende twee uur reden we door de stad. Ze liet me het gebouw zien waar ze ooit had gewerkt als liftbediende.
We reden door de buurt waar zij en haar man hadden gewoond toen zij pasgetrouwd waren en ze liet me
stoppen voor de ingang van een warenhuis dat vroeger een balzaal was geweest, hier had ze als meisje
dansles gehad. Soms vroeg ze mij om even langzamer te rijden voor een bepaald gebouw of een hoek van
een straat en ze staarde dan in de duisternis en zei niets.
Toen de eerste zonnestralen aan de horizon verschenen, zei ze plotseling, ' Ik ben moe. Laten we nu gaan '.
We reden in stilte naar het adres dat ze mij had gegeven. Het was een laag gebouw, zoals een klein verzorgingstehuis, met een oprijlaan die onder een portiek doorging.
Twee verpleegsters kwamen naar de taxi toen ik de oprit opreed. Ze waren bezorgd en keken naar elke beweging van de oude vrouw. Ze moeten al op haar hebben zitten wachten.
Ik opende de kofferbak en nam de kleine koffer mee naar de deur. De vrouw zat intussen al in een rolstoel.
'Hoeveel ben ik je schuldig?' Vroeg ze: en ze pakte haar tas.
"Niets," zei ik
'Maar je moet toch iets verdienen om te leven' antwoordde ze.
"Er zijn andere passagiers," antwoordde ik. Bijna zonder na te denken, boog ik en gaf haar een knuffel. Ze
drukte me tegen zich aan met alle kracht die ze in zich in had.
'U gaf een oude vrouw een klein moment van vreugde,' zei ze. 'Dank u wel'.Ik drukte haar hand, en liep dan
in het eerste ochtend licht...naar mijn taxi. Achter me ging een deur dicht. Het was het geluid van de afronding
van een leven...
Er kwamen die dienst geen andere passagiers meer. In gedachten verzonken reed ik rond. De rest van die
dag, kon ik nauwelijks praten. Wat als die vrouw een chagrijnige chauffeur had gekregen, of iemand die te
ongeduldig was en de rit zo snel mogelijk wilde afwerken omdat zijn dienst bijna was afgelopen. Wat als ik
niet was uitgestapt en naar haar deur was gelopen of een keer had getoeterd en dan was weggereden? Alles
overdenkend, denk ik niet dat ik iets belangrijks heb gedaan in mijn leven.
We zijn geneigd om te denken dat onze levens rond grote momenten draaien.
Maar vaak pakken die grote momenten ons op een moment dat we het niet verwachten en wat voor anderen
dan een kleine stap lijkt, blijkt iets groots te zijn.
Redactie.
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WASTECHNIEKEN

LAKBESCHERMING
UW AUTO BLIJFT

LANGER SCHOON

Ni el s Autowas B . V.

Ze i l m ake rs traat 1 3 ( NAAST D E TANGO )

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

9 40 3 VA ASSE N

WWW. NIELSAUTOWAS.NL

V r. 8 .3 0 - 2 1 .0 0

Zat . 0 8 . 3 0 – 17 .0 0

Z on. 10 .0 0 – 16.00
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Soms wil ik wel eens iets in opdracht doen, maar dan
moet ik er ook helemaal achter kunnen staan.
Eens per week kom ik met nog een aantal mensen
samen, om van elkaar te leren, dit onder begeleiding
van een ervaren schilder.
Dit doen we op de dinsdagochtend, en er kunnen nog
wel een paar liefhebbers bij.
Dit nieuwe seizoen, dat begint in oktober, schilderen
en tekenen wij in de nieuwe kantine van de voetbalclub L.T.C.

Mijn Hobby
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Groetjes Heero Dammer.
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Mij is gevraagd om iets te schrijven over een andere
hobby van mij, naast het boulen n.l. het schilderen.
Ik ben vroeger begonnen met het decoratief tekenen
en heb dat een aantal jaren gedaan. Daarna ben ik
overgegaan op schilderen.
Eerst begonnen met de bekende landschappen,
boerderijtjes en vergezichten en daarna helemaal
overgegaan naar, zoals ik het noem, figuratief abstract.
Het eindeloos zoeken naar de voor mij goede kleuren
vind ik geweldig.
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PRAKTIJK
TH EO LI ND E RS

Fysiotherapie
Haptonomie
Massage

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

Elders in dit clubblad heb ik het één en ander opgeschreven over de verschillende systemen die toegepast worden bij eendaagse toernooien.
Eén van de daarin genoemde toernooien was het
toernooi in Schoonebeek, waar ik samen met Rikus
Zeewuster in meegespeeld heb.
Samen met Anton en Dick gingen we daar vol goede
voornemens op af.
Het is best gezellig om zo met elkaar voor een toernooi
in de auto te zitten.
De gesprekken gaan uiteraard over het weer, maar
meer nog over jeu de boules toernooien die geweest
zijn en vooral over het komende toernooi.
We waren (zoals meestal) vroegtijdig vertrokken en
dus hadden we volop tijd voor een kop koffie en voor
het ingooien.
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50+ TOERNOOI EMMEN
Nog zo’n prachtige zomerse dag werd het op 17 sept.
in Emmen bij het 50+ toernooi. Een redelijk aantal van
33 doublettes had zich hier ingeschreven, waaronder
één team uit Assen (Heero en Dick). Vijf voorgelote
wedstrijden moesten er worden gespeeld, waarna de
balans werd opgemaakt. Dat de Assenaren er zin in
hadden, bleek wel uit de volgende resultaten: 13-3,
13-2, 13-4, 13-12 en 13-2, totaalsaldo dus +42. Dit
bleek ruim voldoende voor de hoofdprijs: voorlopig
weer even niet naar de slager.....

.n l

Zaterdag 13 september j.l. was er weer een sextettentoernooi in Coevorden. ’n Boel Plezier was die dag met
1 sextet vertegenwoordigd. Het werd een prachtige
dag, waarbij tien teams om de prijzen streden. Er
werden 6 rondes gespeeld, waarbij het sextet steeds
werd opgesplitst in een triplet, een doublet en een
enkelspel. Het Asser team (Erik, Rene, Egbert, Hielke,
Rikus en Dick) verloor alleen z’n ronde (3 partijen)
tegen Coevorden 1, maar de andere rondes werden
met een positief resultaat afgesloten. Boule d’Or
(Noordscheschut), de kampioen van vorig jaar, werd
zelfs met 9-0 (triplet=4 punten, doublet=3 p. en enkelspel 2 p.) verslagen. Toch eindigde dit team achter
Coevorden op de 2e plaats door een iets betere
puntentotaal dan de Assenaren die beslag legden op
de 3e plaats. Al met al, een leuk toernooi.

Een toernooi in Schoonebeek.
Egbert Muggen. (mede namens Rikus
Zeewuster)

oo

SEXTETTEN IN COEVORDEN

Er was voldoende deelname om het toernooi in twee
poules te verdelen, waarvoor twee voorrondes gespeeld moesten worden.
Rikus en ik gingen heel geconcentreerd van start.
Rikus ging plaatsen en het tireren was aan mij toebedeeld. We mogen wel stellen dat zo ongeveer alles
lukte wat we wilden. De prachtige banen die ze daar
hebben bevielen ons heel goed. En omdat we de toss
hadden gewonnen hadden we juist dat gedeelte uitgekozen wat ons bij het ingooien het beste was bevallen. 13 – 0 was het resultaat. En we waren dan ook
als eersten klaar met de eerste partij. We moesten
wachten op de volgende tegenstanders en het bleek
dat dat een paar dames waren die naar wij meenden
nog niet zo lang petanque spelen. Na 4 werprondes
was het ook nu 13 – 0 voor ons.
We waren dus klaar met de voorrondes en konden op
ons gemak eens kijken hoe onze vrienden Anton en
Dick bezig waren.
Nou, dat was op z’n zachtst gezegd wel wat bijzonder.
We werden door Anton er op attent gemaakt dat het
helemaal niet goed ging, dat ze met 9 – 1 achterstonden en dat de tegenstanders, (een stel jonge kerels
uit Duitsland) enorm lang treuzelden voordat er weer
eens een boule gegooid werd.
Het was duidelijk dat hij zich hieraan nogal ergerde.
We letten daar even op en kwamen tot de conclusie
dat Anton bepaald niet zat te overdrijven. Onvoorstelbaar zoals die heren de zaak ophielden.
Allereerst door veelvuldig van cirkel naar but en andersom te lopen. Dan weer samen overleggen wat te
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Inmiddels waren Anton en Dick wel wat punten ingelopen en er werden nog een paar werprondes door
hen gewonnen, maar uiteindelijk werd de partij met
gering verschil toch verloren.
De andere partij in de voorronde was wel zo goed
gespeeld en gewonnen dat ze toch in de A poule ingedeeld werden. Omdat Rikus en ik beide partijen
hadden gewonnen met 13 – 0 werden wij als eersten
in de A poule geplaatst.

De laatste partij verloren we de toss en moest op een
ander veld (ze hebben daar wel vier of vijf verschillende banen) spelen.
Deze partij was niet zo spectaculair en hebben we
ook gewonnen met 13 – 5.
Daarna hadden we nog even weer tijd over om naar
de laatste partij van Anton en Dick te kijken.
Die waren nog maar net begonnen en stonden meteen al met 4 – 0 of zoiets voor.
We hoefden niet lang toe te kijken want een paar
werprondes later hadden ze de partij met 13 – 0 gewonnen.

oo

doen en wie moest gooien en dan (vooral de pointeur)
het staan in de cirkel en zich concentreren voordat
een boule gegooid werd.
Alleen dit laatste duurde soms al de hele minuut die
maximaal toegestaan is voor het geheel van de genoemde activiteiten.
Omdat de partij wel erg lang duurde kreeg de scheidsrechter dit ook in de gaten en die heeft de bedoelde
persoon (heel correct tussen twee werprondes in) een
waarschuwing gegeven en gemaand zich te houden
aan de maximale speeltijd van 1 minuut.
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Bij de prijsuitreiking bleek dan Anton en Dick royaal
het hoogste saldo gescoord hadden in de A poule en
dus de eerste prijs hadden gewonnen.
Tweede was het team van Erik Grootte uit Coevorden
en Rikus en ik hadden de derde prijs.
Omdat het zo’n warme dag was had de organisatie er
van afgezien vleesprijzen aan te bieden en kregen we
geldprijzen uitgereikt. Met elk € 15,00 waren Rikus en
ik heel tevreden. Anton en Dick hadden naar ik meen
In de poule kregen we zelf te maken met heel andere elk € 22,50 en waren daar ook content mee.
tegenstanders dan in de voorrondes.
Voor de eerste partij wonnen we weer de toss en we De thuisreis was dan ook weer net zo plezierig als de
heenreis.
gingen dus weer naar hetzelfde speelveld.
Waar het in de voorrondes allemaal heel gemakkelijk Anton was nog wel bezig met z’n partij tegen die beide
ging, daar kregen we nu toch wel even wat meer te- Duitsers, waarbij het niet helemaal naar wens verliep.
genstand. In de voorrondes was het nagenoeg niet Toen hij aan Mien doorgaf dat we over een half uurtje
nodig te tireren omdat we steeds voldoende ruimte thuis zouden zijn gaf hij als antwoord toen ze vroeg
hoe het gegaan was;
kregen om met plaatsen punten te scoren.
Nu was het wel degelijk nodig af en toe te tireren om “Niet zo best, maar we zijn wel toernooiwinnaar gegoed geplaatste boules van de tegenstanders weg te worden.”
schieten. Doordat we nog steeds heel geconcentreerd Op mijn vraag daarover gaf hij als antwoord dat hij
en gedreven bezig waren lukte dat heel goed en on- natuurlijk niet de einduitslag of alle partijen bedoelde,
danks het goede plaatsen van de tegenstanders maar eigenlijk alleen die ene tegen die beide Duitse
heren.
hebben we de partij gewonnen met 13 – 6 .
Daarna moesten wij tegen een team uit Duitsland Al met al een prachtdag, een dag die je weer laat
weten dat petanque niet alleen een spelletje als
(niet dezelfde als Dick en Anton)
Die heren hadden tot dan toe ook alles gewonnen en tijdverdrijf is, maar een prachtige sport, waar simpededen wel zeer hun best ook deze partij te winnen. le amateurs heel veel plezier aan kunnen beleven.
Uiteraard, en zoals u uit het voorgaande al opgemerkt
hebt, deden Rikus en ik niet minder ons best. Het
waren sympathieke tegenstanders en het werd een
prachtige partij, met wederzijds bewondering voor
elkaars goede spel.
Dan weer stonden we één of twee punten voor, dan
weer was het juist andersom of precies gelijk.
Bij de stand 9 – 9 werd door hun een keer mis geschoten en mislukten ook een paar plaats pogingen.
Daardoor kregen we de kans in eens drie punten te
scoren en toen werd ook in de laatste werpronde nog
een punt gemaakt en waren we heel opgelucht dat
we ook deze partij toch hadden gewonnen.
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CLUBKAMPIOENSCHAP TETE A TETE
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1. E. Muggen (P)
2. D. Askes (P)
3. R. Boer Rookhuizen (P)
4. A. Carabain (P)
5. H. de Wit (P)
6. R. Zeewuster
7. J. Postema
8. R. Haagsma
9. T. Linders (P)
10. B. Slotema
11. M. Wentink
12. G. Philips
13. M. Willemsen (P)
14. J(a). de Wit
15. F. Franken
16. Ch. Bos
17. G. Postema

.n l

En mooie dag, met slechts één regenbui. Vier voorrondes, daarna drie partijen. Slechts 4 personen
wonnen alle voorrondes en eindigden dus bovenin.
Einduitslag:

ww
w.

De namen met een (P) zijn prijswinnaars.

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
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VERZEKERINGEN PENSIOENEN HYPOTHEKEN

kosten besparen
dat verzekeren we

tijen in de voorrondes weer mee tellen voor het
eindresultaat. (Onder andere in Sneek wordt het op
die manier toegepast).

Enige tijd geleden gingen we met zes man naar Hardenberg om aan een doublette toernooi deel te
nemen.
Anton Carabain speelde met Dick Askes, Jelle Hoekzema speelde met Heero Dammer en ondergetekende speelde samen met Riemer Haagsma.
In de voorrondes (2 stuks) wisten Jelle en Heero,
evenals Anton en Dick beide partijen te winnen.
Riemer en ik verloren de eerste partij met 13 – 11
maar wisten de tweede partij met een zodanig saldo
te winnen dat we toch ook in de A poule kwamen.

Wanneer je alle 5 partijen weet te winnen en toch niet
eerste wordt, vindt je het tweede genoemde systeem
natuurlijk veel eerlijker.
Wanneer je in de poule je wedstrijden zo weet te
winnen dat je daar het hoogste saldo scoort vindt je
dat natuurlijk het beste systeem.

.n l

Toernooien en spelsystemen
Egbert Muggen
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Ik heb nu beide gevallen meegemaakt. De ene keer
paste het me beter dat alleen de wedstrijden in de
poule meetelden en de andere keer had ik liever geIn die A poule wonnen onze drie teams alle wedstrij- zien dat alle vijf de uitslagen meetelden.
den en wel zodanig dat Anton en Dick eerste en Voor beide is natuurlijk wat te zeggen. Als je alle
toernooiwinnaars werden, Riemer en ik tweede partijen weet te winnen en een ander niet, heb je het
gevoel dat je beter gescoord hebt.
werden en Jelle en Heero derde.
Voor ’n Boel Plezier Assen natuurlijk een niet te verMaar in het andere geval is er natuurlijk de geluksfacbeteren resultaat.
tor waarbij je in de voorrondes veel grotere kans hebt
zwakkere tegenstanders te treffen dan in de A poule.
We gingen dan ook opgetogen terug naar Assen.
Jelle maakte echter de (volkomen terechte) opmer- (Immers die voorselectie is bedoeld om de sterkste
king dat Riemer en ik de tweede plaats hadden met 4 spelers in de A poule tegen elkaar uit te laten komen.)
winst- en een verliespartij terwijl zij derde waren met Daardoor kun je (zoals Riekus en ik in Schoonebeek
hadden) in die voorrondes een flink saldo opbouwen,
vijf winstpartijen.
Simpelweg werd daarop geantwoord dat dit nou waar je dan uiteindelijk de eerste plaats mee kunt
bereiken.
eenmaal inherent aan het systeem was.
Natuurlijk is er ook nog het vaak toegepaste systeem
Onlangs zijn we met twee doublettes (Anton + Dick en van vijf voorgelote partijen.
Dan tellen altijd alle vijf partijen mee, maar ook dan
Riekus + Egbert) naar Schoonebeek geweest.
Riekus en ik wisten de beide eerste partijen (voorron- heb je weer dat de geluksfactor bij de loting groter is
dan na een poule indeling.
des) te winnen met 13 – 0
Anton en Dick wonnen een partij en verloren van een
Voor de zoveelste keer moeten we dus concluderen
team uit Duitsland.
Op saldo kwamen Anton en Dick toch in de A poule. dat er voor een eendaags toernooi geen ideaal sysGezien de uitslag van de voorrondes kwamen Riekus teem valt te bedenken.
Immers als je zegt dat alleen een direct afval systeem
en ik als nummer 1 in de A poule.
Daarna wonnen zowel Anton en Dick als wij alle par- eerlijk is, zodat uiteindelijk een finale partij de winnaars bekend maakt, heb je wel een duidelijke toertijen.
Op saldo van de partijen in de poule werden Dick en nooiwinnaar, maar geen ideaal systeem, omdat na de
Anton eerste en toernooiwinnaars. (De voorzitter eerste partij de helft van de deelnemers als naar huis
noemde bij de prijsuitreiking hun dan ook als “een kan gaan.
Ook een verliezerspoule kan in dat geval enkel zorgen
bekend top doublette in het Noorden” )
Het team Groote uit Coevorden werd tweede en voor twee partijen voor de helft van de deelnemers.
Dat zal vast niet motiverend zijn voor deelname aan
Riekus en ik kregen de derde prijs.
Ook nu was het dus zo dat vier winstpartijen en een het volgende toernooi.
verliespartij over de hele dag de eerste prijs oplever- Laten we daarom maar blij zijn dat er verschillende
systemen worden toegepast, waarbij ik wel wil opde en vijf winstpartijen de derde plaats.
merken (en ik zal dat ook in het afdelingsbestuur inEr zijn verenigingen waar eenzelfde systeem toege- brengen) dat er meer aandacht besteed moet worden
past wordt van twee voorrondes en daarna 3 partijen aan het vooraf goed duidelijk te maken welk systeem
in de poule, maar waar ook de uitslagen van de par- er toegepast wordt in een bepaald toernooi.
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