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25 jarig jubileum uitgave
Jeu de boules vereniging
'n Boel Plezier
Assen
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Voorwoord jubileumuitgave.

Het is zo ver 25 jaar geleden is 'n Boel Plezier Assen opgericht. Onder leiding van Hielke de Wit werd een
vereniging opgericht die nog steeds biedt wat toen de opzet is geweest. Het beoefenen en promoten van de
petanque sport en dat samen met plezier doen.
Samen met een groep enthousiaste boulers is de vereniging begonnen op de banen rondom de midgetgolf
baan. Kees Diender was destijds de uitbater van de midgetgolfbaan en bood daarmee ook een onderkomen
aan de jeu de boules vereniging.
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Al snel werd duidelijk dat er meer geïnteresseerden in en rond Assen waren en de club groeide gestaag. Op
enig moment werd dan ook de behoefte aan meer banen een feit en verhuisde de vereniging naar de locatie
waar ze tot op de dag van vandaag zit. In mijn ogen de mooiste locatie van Nederland.
In al die jaren, ik ben zelf bijna 24 jaar lid, heb ik 'n Boel Plezier ervaren als een actieve, plezierige en sociaal
bewogen vereniging. Naast het boulen genoeg aandacht voor de mensen, ook buiten het boulen om. Bijna
niets moet en een heleboel mag.
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De vereniging heeft in die 25 jaar 4 verschillende voorzitters gekend. Op dit moment valt mij die eer te beurt.
Er is in die 25 jaar in ieder geval altijd een volledig bestuur geweest dat met ondersteuning van alle leden de
club hebben gemaakt tot wat het nu is. Een gezonde vereniging met ongeveer 140 leden die de petanque
sport beoefenen en promoten. Het fijne is dat iedereen kan meespelen, het niet leeftijdsgebonden is en iedereen van iedereen kan winnen.
Ik sluit dit stukje af met de opmerking dat ik trots ben op 'n Boel Plezier en haar leden en spreek de wens uit
dat we het als vereniging nog lang op deze manier mogen volhouden.
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Rene Boer Rookhuizen.
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‘n Boelpraoties
COLOFON
’n Boelplezier

Toen ik aan deze klus begon om een overzicht te
maken van 25 jaar ’n Boel Plezier heb ik een moment
gehad, waar ben ik aan begonnen.

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

SECRETARIS (Vice Voorzitter)
Henk Knol
0592-242491
hemaknol@ziggo.nl
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De club ken ik nog niet zo lang en weet dus niet hoe
alles reilt en zeilt. De verlossing kwam toen ik een doos
kreeg waarin alle clubbladen zaten die verzameld
waren door Henk Steenbergen.

oo

Een mooie klus.

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

Het inlezen kon beginnen en het werd steeds leuker.
Ik denk dat ik de club nu wel goed ken; natuurlijk is
er nog veel meer te schrijven maar ik heb voor deze
opstelling gekozen en wie weet kan ik andere zaken
nog in een later stadium gebruiken.
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Rest mij een aantal bedrijven te bedanken voor de
financiële bijdragen die ons feest mogelijk maakten:
N.A.M
Unive
Van der Molen
Antonio’s Pizeria Zuidlaren.

De gemeenta Assen voor verbetering van de verlichting op ons speelveld.
Niet te vergeten alle leden die een stukje hebben
geschreven.
En natuurlijk de feestcommissie.
Wicher Dijkstra.
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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
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

25 JAAR ’n BOEL PLEZIER. VAN HARTE GEFELICITEERD!
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25 jaar jeu de boulesvereniging ’n Boel Plezier. Dat is met recht een felicitatie waard. Want een 25-jarig jubileum betekent dat er sprake is van een vitale vereniging. Die adequaat weet in te spelen op maatschappelijke (en sportieve) ontwikkelingen . Oog en oor heeft voor de wensen van leden.
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En bovenal: beschikt over een stabiel vrijwilligerskader dat uitvoering kan geven aan beleid en toekomstplannen. En dat is in deze tijd voor elke vereniging een voornaam goed. ’n Boel Plezier is in der loop de jaren
uitgegroeid tot een florerende vereniging met inmiddels bijna 150 leden. Die behalve in competitieverband
ook in recreatief opzicht actief zijn.
Twee teams spelen inmiddels in de landelijke hoofdklasse en dat zegt wat over het niveau dat de vereniging
in de loop der jaren heeft weten te bereiken. Maar minstens zo belangrijk is het dat ’n Boel Plezier de jeu de
boulesport onder de aandacht van een breed publiek heeft weten te brengen. Tekenend daarvoor is de
toename van het aantal jeugdleden. Dat geeft iets aan over de jeu de boulesport zelf, maar ook over het
enthousiasme dat bestuur en leden naar buiten toe
uitdragen. De accommodatie speelt daarbij ook een rol. In het Asser bos beschikt de vereniging inmiddels
over een uitgebreid Petanqueterrein, waarop 32 banen uitgezet kunnen worden. Die worden behalve voor
competitiewedstrijden ook benut voor toernooien, die dan ook veelvuldig worden georganiseerd. Bij veel
verenigingen in de regio hebben ze inmiddels een vaste plaats op de agenda toebedeeld gekregen.
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Kortom: het gaat goed met ’n Boel Plezier. Dankzij een actief bestuur, enthousiaste verenigingsleden en een
tak van sport
die zich in een toenemende belangstelling mag verheugen.
Ik zou zeggen: op naar het 50-jarig bestaan!

Jaap Kuin,
Wethouder Sportzaken van de gemeente Assen
Jaap Kuin is inmiddels oud-wethouder van de gemeente Assen. (Redactie)
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0124516781912
012451611668 18
59511245167819618148
815961 12
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Petanque geleerd in Frankrijk en spelen in Nederland.

’n Boel Plezier bestaot vandaog 25 jaor
Hoe kreg dizze club dat toch veur mekaor
25 jaor leden hadden wij nog maor één jeu de
boulesbaon
Dat was bij de Ponderosa hierachter in de laon
Cees Diender zag het plan van Hielke de Wit wel zitten
En ze begonnen direct nao de oprichting te spitten

Zoals velen onder ons, heb ik het Jeu de Boule (Petanque) geleerd in Frankrijk.

.n l

25 jaor bestaon

Tijdens mijn eerste vakantie in Frankrijk werd ik uitgenodigd door Fransen
om met hun een balletje te gooien en zo is de passie
ontstaan voor deze sport.

Grote toernooien wordt er organiseerd
En jong en old hebben dizze sport anleerd

Deze vereniging was destijds de eerste club in het
noorden ,die aangesloten was
bij de N.J.B.B.
Later heb ik met Bert Lammers (nu directeur van de
N.J.B.B.) de afdeling 02
gestalte gegeven.
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An de stamtaofel wordt er veul praot en soms ok zeurt
Van: wanneer kreg onze kantine een opknapbeurt
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Niet lang daarna (weer terug in Nederland) heb ik
mede met de eigenaar van
de "Jagershof"in Peest, een club (je) opgericht.

Nou hebben wij een prachtig en groot speulveld
Met meer dan honderd leden is ons verteld

Daor willen we graog wat an doen
Maor het is altied weer die verrekte poen

Ok hier staon we weer scholder an scholder
We hebben allemaol een klein bedrag overmaakt an
de puutholder

Wat staot er toch te gebeuren met dizze achterwaand
Een paor leden wuzzen er wel raod met en hebt er
wat moois van maokt zo oet de lösse haand

Na het overlijden van de eigenaar van de "Jagershof "
ben ik er mee gestopt ,
mede door verkoop van het restaurant.
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan.

Um het cadeau in ontvangst te nimmen
Je heuift er niet veur op de ladder te klimmen

Sinds die tijd speel ik nog steeds met veel plezier bij
deze club.

Het plestic kan er veur weg
En wie het niet mooi vindt, hef pech

Kees Bouman.
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Met grote dank an Wim de Wit, Heero Dammer en
Anton Carabain
Geven we het bestuur nou het startsein

Ik ben na enkele malen in Groningen te hebben gespeeld, in contact gekomen
met n' Boel plezier, waar ik mij direct "thuis" voelde,
mede door de
vriendelijke ontvangst, door de leden van deze vereniging.

Wij hopen dat dizze club nog veule jaoren mag
bestaon
Want alle leden bint slim met ’n Boel Plezier begaon

VERZEKERINGEN PENSIOENEN HYPOTHEKEN

Annie & Marchien

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
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kosten besparen
dat verzekeren we
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Henk Steenbergen.

Hoe wij lid werden van ’n Boel Plezier
Het was een op mooie zaterdag in september 1999,
echt een dag om een eindje te gaan fietsen. Vanaf de
camping Witterzomer kwamen we langs een club wat
later de Jeu de Boule club in Assen bleek te zijn. Mien
zei: Kijk Anton een rommelmarkt bij die club. Dus maar
even kijken en tot onze verbazing waren er mensen
aan het boulen. Wij zagen vaak mensen met een
koffertje lopen en dachten dat daar een duivenclub
was. We werden verwelkomd door Hielke de Wit die
ons uitnodigde om ook een balletje te gooien, Anton
vond het leuk en ik ook wel. Hielke gaf ons het advies
om maar direct lid te worden dan kunnen jullie direct
met wedstrijden meedoen. En na 14 jaar lidmaatschap gaan we nog steeds met een boel plezier naar
onze zeer gezellige club.
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Vanaf 1975 vertrokken we in zomervakanties vaak
met de caravan richting Frankrijk.
Je wordt op de camping op een gegeven moment
onvermijdelijk geconfronteerd
met petanque. Ook ik werd besmet met het petanque-virus. Op diverse campings
heb ik daarna een partijtje meegespeeld,soms tot laat
in de avond. Thuis in Assen
was je het weer gauw vergeten. Tot het jaar 1988
kwam. In de krant las ik toevallig,
dat een zekere Hielke de Wit (zoon van onze vroegere achterburen)van plan was
samen met Cees Diender (uitbater van de Ponderosa)
een Jeu de Boulesvereniging
op te richten. Ik liet me thuis ontvallen dat het me wel
leuk leek hiervan lid te worden,
mede omdat ik dat jaar i.v.m.40 dienstjaren met de v.
u.t. ging en dus veel vrije tijd.
Omdat ik met ons koor een concertreis maakte naar
New Castle kon ik niet aanwezig zijn bij de oprichtingsvergadering. Tijdens mijn
afscheidsreceptie was ik aangenaam verrast dat ik van mijn kinderen als cadeau een
lidmaatschap van de J.d.B.ver.
kreeg en een set jeu de boulesballen (gebruik ze nog
steeds).In dat jaar werden reeds
de Eerste Open Asser Jeu de Boules Kampioenschappen gehouden. Met mijn maatje
Frits Linneman moesten we het in de finale opnemen
tegen het doublette Marchien
de Wit - Joke Raukema en verloren. Kort daarna werd
mij gevraagd samen met Toon
v.d.Berg de wedstrijdcommissie te vormen. Later
kwam voor hem in de plaats Bart Post
(helaas jong overleden)en nog weer later aangevuld
met René (huidige voorzitter).
In die periode had ook de verhuizing plaats van de
Ponderosa (4 banen)naar de huidige
accommodatie. Er konden meer toernooien worden
georganiseerd en de sfeer was prima.
Naast wedstrijden van de club heb ik ook geregeld
elders meegespeeld.
De verenigingscompetitie met zestallen vond ik wel
een van de leukste toernooien waaraan ik heb meegedaan. Na promotie van de eerste
naar de hoofdklasse werden wij in
2005 met ons sextet (Dick,Egbert,René,Riemer,
Tiemke en ikzelf) afdelingskampioen.
In het daaropvolgende landelijke kampioenschap in
Uden verloren we van Le Biberon uit
Leeuwarden. In de loop van deze 25 jaar heb ik veel
leden zien komen en gaan. Enkele

markante leden ( reeds overleden) kan ik me nog goed
voor de geest halen. Zoals Evert
Felix een pittige speler,Jan Groen goede tireur maar
iemand met een gebruiksaanwijzing
en Jacob Meijer (vroegere partner vanTiny Vos) een
perfectionist tijdens het boulen.
Door het stijgen van mijn leeftijd daalt het aantal
activiteiten waaraan ik meedoe maar
ondanks dit nog steeds met veel plezier en enthousiasme.
Naast mijn overige hobby’s zoals kamperen met de
S.K.C.,zingen bij het A.M.K. hoop ik
ook bij n’Boel Plezier nog een poosje mee te draaien.
Last but not least feliciteer ik het bestuur van harte
met het 25 jarig jubileum en hoop
dat de club mag blijven groeien en bloeien.

oo

Zo ben ik lid geworden

Bestuur en leden proficiat met het 25 jarig jubileum
en bedankt voor al die mooie jaren!!!
Mien en Anton Carabain.
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Van harte gefeliciteerd, allemaal.
Theo van der Meer

ww
w.

ed
it

Het zal niemand zijn ontgaan, maar dit jaar vieren we
het vijf en twintig jarige bestaan van onze vereniging.
Ik kan me zo indenken hoe dat toen gegaan is. Op
vakantie in Frankrijk gezellig boulen, genieten van het
spel en een glaasje wijn. Dat moeten wij in Nederland,
in Assen toch ook kunnen, hebben ze waarschijnlijk
gedacht. Met zijn allen op een sportieve wijze met
elkaar een boel plezier beleven. En zo geschiedde. De
club, onze club, een boel plezier, werd een feit. Een
gouden idee van de oprichters, want inmiddels heb
ik, door hun initiatief, al meer dan 15 jaar plezier van
hun idee. En inmiddels genieten rond de 150 mensen,
iedere week van de mix van het spel, de locatie en de
andere leden.
Want dat is het mooie van deze sport, het jeu de
boulen. Er zijn geen vaste teams. Wel worden er ieder
jaar vaste teams geformeerd, die in de nationale
competities meespelen, namens de vereniging. Regelmatig zie je deze teams tijdens het vrij spelen, zeker
vlak voor een officiële wedstrijddag, met en tegen
elkaar oefenen. Voor de rest kan iedereen zelf kiezen
met wie hij/zij wil spelen tijdens het vrij spelen. Of we
loten wie met wie een team vormt voor onze interne
competities.
Kortom, iedereen kan met iedereen spelen, op vrijwillige basis tijdens het vrij spelen of door het lot
bepaald tijdens de competities. De bedoeling is dat
we ook dan een boel plezier beleven aan het sportieve spel, maar voor sommigen gaat dat blijkbaar niet
op. Er zijn mensen wiens plezier al bedorven wordt,
omdat ze met een”mindere”speler hebben geloot. En
nog erger, die het plezier voor hun teammaat extra
vergallen, door hun ongenoegen over de “onkunde
“van hun maat luidruchtig onder de aandacht van de
anderen menen te moeten brengen.
Ja, het klopt. We hebben hele goede spelers, goede
spelers en minder goede spelers. En dat zal altijd zo
blijven. Sommigen hebben talent, sommigen niet.
Sommigen zijn zeer ervaren, sommigen zijn net bij de
vereniging. Maar iedereen komt om te genieten van
het jeu de boulen, om een sportieve wedstrijd te
spelen en om een boel plezier te beleven. Iedereen
doet zijn best om zo goed mogelijk te spelen, hoe
slecht een worp ook kan uitpakken. Iedereen wil graag
de partij winnen. Maar niemand, maar dan ook niemand heeft het recht om zich “beter “ te voelen dan
een ander. Want als je geen respect kan opbrengen
voor je maat, ondanks het feit dat hij of zij zijn best
doet, hoor je niet thuis bij deze vereniging. Niemand
heeft het recht om het plezier van een ander in het

spel en in de vereniging te bederven. Probeer juist,
als “goede” speler de nieuwe en mindere spelers bij
het spel te betrekken en ze te helpen hun spel te
verbeteren. Want wij willen toch dat iedereen trots is
op de vereniging en al haar leden en dat iedereen
plezier beleeft aan het spel en aan elkaar. Wij zijn niet
voor niets een Boel Plezier en dat willen we met zijn
allen nog heel lang behouden.

oo

25 jaar ‘n Boel Plezier en hopelijk nog
heel lang..............

Jeu de boule voor jong en oud.
Ook bij boel plezier een Mini en Maxi toernooi.
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Hielke de Wit.

Uitslag jubileum toernooi
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’n Boel Plezier bestaat al 25 jaar. Op zo’n dag denk je
meteen: wat gaat de tijd snel en word je ook duidelijk
gewezen op het feit, dat je zelf ook alweer 25 jaar
ouder bent.
25 jaar geleden, lekker boulen op de drie banen, die
er al na korte tijd lagen. Cees en Hielke waren erg
fanatiek destijds en binnen no time lagen die 3 banen
er ook. Ondergrond van de banen was uitstekend om
op te spelen en lantaarns verlichtten de banen. Als
het op een gegeven ogenblik te donker werd, zaten
we ’s zomers nog even heerlijk op het terras na te
genieten met een glas en ’s winters kropen de dames
rond de open haard in de Ponderosa en de mannen
zaten aan de bar nog wat na te praten. Ook toen waren
er groepjes, die wel eens wat langer na bleven zitten
en ook, wanneer Cees om een uur of elf de deur sloot,
bleven ze om de haard of aan de bar zitten. Alleen wat
velen niet wisten, was dat na 23.00 uur, Cees de fles
bessenjenever, ja toen werd dat nog veel en vaak
gedronken, veel later werd dat pas de wijn, bij de
dames neerzette en de mannen gingen richting gokkast en pakten van hun geheime plekje, het potje
guldens en rijksdaalders tevoorschijn. Ook van dit
groepje wist Cees precies wat er gedronken werd en
de fles met kleine glaasjes stond naast de gokkast op
de bar. En na 23.00 uur betaalde ‘Good old Cees’.
Andere sponsors hadden we op deze avonden ook
: Cees leverde de drank na 23.00 uur gratis, Toon
zorgde voor de Unox rookworst en Pieter goochelde
soms zo maar weer een rol guldens of rijksdaalders
tevoorschijn als het potje leeg was.
Een korte greep uit het boulesleven van:
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Op 4 mei 1988 is onze vereniging in feite officieus
opgericht, althans kwamen de toen 23 aspirant leden
bijeen en besloten om de jeu de boules vereniging per
1 juni 1988 op te richten. In die tijd speelden we op
een tweetal achter elkaar liggende banen van elk 13
meter lang en iets meer dan 2 meter breed. Al snel
bleek dat volstrekt onvoldoende en zeker toen er na
een open dag een aantal nieuwe leden zich kwamen
melden.
Cees Diender, mede-initiatiefnemer voor het oprichten van onze vereniging en tevens de toenmalige
uitbater van “De Ponderosa”, zag zich al snel genoodzaakt om een tweetal midgetgolfbanen op te heffen,
waarna op het vrijgekomen stuk grond nog eens drie
jeu de boules banen door de leden werden gerealiseerd. Eind Maart 1990 kregen we van de gemeente
Assen de toestemming om het huidige terrein, alsmede het theehuis van het Jeugdverkeerspark dat daarvoor aan de Rode Heklaan gevestigd was, te gaan
gebruiken.

Jeu de boulesvereniging ’n Boel plezier
Assen 25 jaar.

oo

Officieus opgericht op 4 mei 1988.
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1: Klaas Niejenhuis ( 3 winst +31) Snelkookpan
2: Anton Carabain ( 3 winst +26) Krupps. Koffiezetapparaat.
3: Nel Thöne ( 3 winst +24)
4: Gezinus Dol (3 winst +22)
5: Jaap Postema ( 3 winst +21)
6: Egbert Muggen ( 3 winst +21)
7: Joop Kreeft ( 3 winst +20)
8: Ankie Jongert ( 3 winst +16)
9 : Mientje Mellies ( 3 winst +15)
10: E.J Schothorst ( 3 winst +14)
11: Piet Mellies (2 winst +15)
12: Cor van Veenen ( 2 winst +14)
13: Wim de Wit ( 2 winst +13)
14: Harm Luitjes ( 2 winst +12)
15: Jan Ducaat ( 2 winst +11)
16: Henk Koning ( 2 winst +11)
17: Jan Dammer ( 2 winst +7)
18: Theo van de Meer ( 2 winst +7)
19: Jolanda Pot ( 2 winst +7)
20: Rikus Zeewuster ( 2 winst +6)
21: Egbert westerdijk ( 2 winst +5)
22: Els Lootsma ( 2 winst +4)
23: Gert Niejenhuis (2 winst +3)
24: Alie Hey ( 2 winst +2)
25 Gien Smit ( 2 winst +0)

Wim en Marchien.
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Onze trots "T Boelhuus"
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Kado van de leden voor alle leden.
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Vrijwilligers in beeld.
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Vrijwilligers achter de bar en gezelligheid voor de bar.
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Wethouder Jaap Kuin op bezoek.
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In het kader van ons 25 jarig jubileum hebben Hielke
en ik op 22 november 2012 een bezoek gebracht aan
wethouder Jaap Kuin.
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Beide verzoeken zijn toegezegd en de heer Hein Potze
(specialist sportaccommodaties) werd ingeschakeld
om onze verlichting op het speelveld te optimaliseren
.
Hulde aan wethouder Jaap Kuin.
Echter de burgermeester werd op een zijspoor gezet
en van de wethouder vernamen wij dat hij op 22 juni
2013 niet beschikbaar was i.v.m. verplichtingen in
Utrecht.
Wel wilde de wethouder met zijn gevolg komen op
woensdag 19 juni 2013 voor een gratis clinic.
Natuurlijk zijn wij hiermee akkoord gegaan en de
volgende groep mochten wij verwelkomen.:

oo

Tijdens dit bezoek hebben wij o.a. gevraagd of de
burgermeester ons TT-jubileumtoernooi wilde openen en een bijdrage verlenen aan een verbeterde
lichtinstallatie op ons speelveld..

Wethouder Jaap Kuin
Jenny Waning (medewerker sport beleid)
Andre Kasel (medewerker sport beleid)
Ewoud Kamphuis (voormalig coordinator Team Sport
Hein Potze (specialist sportaccommodaties)
Gerrit Stolte (Beleidsspecialist Sport en Gezondheid)
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Nadat de spelregels waren uitgelegd hebben ze
samen met Rene en Egbert 2 partijen gespeeld.
Onder het genot van een drankje zijn de prijzen uitgereikt .

Tevens hebben wij de wethouder bedankt voor zijn
bijdrage aan onze verlichting op het speelveld.
Alle gasten zijn bijzonder tevreden weer huiswaarts
gekeerd.
Riemer Haagsma

N.B.
Burgermeester Heldoorn heeft tijdens zijn afscheid
op 21 juni 2013,het Jeu de Boules-boek van Henk
Reesink ontvangen hetgeen bijzonder op prijs werd
gesteld.
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Ik heb eens gehoord dat het voor onze vereniging de
bedoeling was een Franse naam te kiezen, maar dat
de gewenste naam reeds in gebruik was bij een andere vereniging. Men heeft toen gekozen voor dezelfde
naam maar in het Nederlands. (Vind ik overigens
prima) Nu ik gevraagd ben een stukje te schrijven n.
a.v. het 25 jarig bestaan van ’n Boel Plezier Assen gaat
mijn aandacht vooral uit naar het eerste deel van deze
naam, namelijk ’n Boel Plezier. Iedereen begrijpt dat
je het kunt opvatten als plezier van de boules sport,
maar ook als een aanduiding van de mate van plezier
bij het boulen. Ik heb inmiddels een derde toepassing
ontdekt. Namelijk toen ik onlangs in klappers met
oude stukken van de vereniging bladerde kwam ik tot
de conclusie dat 25 jaar ‘n Boel Plezier Assen niet alleen een boel plezier heeft gebracht voor de leden
maar ook dat die 25 jaar aan een hele boel mensen
dat plezier heeft gebracht. Het is me opgevallen dat
er een boel (heel vee)l mensen in Assen e.o. langere
of kortere tijd lid zijn geweest van ’n Boel Plezier
Assen. Veel en veel meer dan de huidige ± 135 doet
verwachten. Ik las de tussenstand van een wintercompetitie van zo’n 15 jaar geleden. Van de 40 genoemde
personen waren er 31 die nu geen lid meer zijn.
Hierdoor en door een oude ledenlijst ben ik ervan
overtuigd dat de vereniging ’n Boel Plezier Assen aan
veel meer mensen ‘n boel plezier gebracht heeft dan
in eerste instantie verwacht zal worden.

.n l

25 jaar ’n Boel Plezier Assen.

Na de oprichting werd in 1988 eerst een blaadje uitgegeven
genaamd "Boule-info"
In februari 1989 kwam het eerste echte clubblad uit met de
naam 'n Boel Plezier".
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Dus wat mij betreft hulde voor ’n Boel Plezier Assen.
(en haar oprichters)
Egbert Muggen
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De eerste clubkampioen van een Boelplezier
was Toon v.d. Berg.

In 1989 werden er al goede resultaten geboekt in:
"de Nationale Kompetitie"
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In 1992 is het voorblad gewijzigd.
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In 1990 en 1991 zijn vele werkzaamheden verricht aan de uitbreiding en verlichting van de banen, daarvoor waren vele vrijwilligers actief.
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In 1997 maakte de redactie van het clubblad bekend
dat ze er mee gaan stoppen omdat hoeveelheid kopie
sterk was afgenomen.
In 1997 is de lichtinstallatie in gebruik genomen.
Op onderstaande foto ziet u hoe die er toen uitzag.
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1993 stond in het teken van het 1e lustrum.
Het 5 jarig bestaan van de vereniging werd gevierd met een
toernooi en een barbecue-festijn op zaterdag 5 juni.

1998
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was voor de vereniging alweer het 10 jarig bestaan
dit werd gevierd met een jubileum-toernooi en een
barbeque.
Voorjaar 1998 was het alweer een poosje geleden dat
er een clubblad was uitgekomen maar gelukkig is dat
weer opgenomen door Ger van Egmond.

Spannende tijden voor Boelplezier.
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In 1994 en 1995, de gemeente onderzoek wat er met
de “vuile”terreinen aan de Rode Heklaan moet gebeuren.
Het rijk heeft de eerste 15 a 20 jaar geen geld voor
sanering. Omdat de huur in 1995 afloopt gaan er geruchten dat het terrein van de Jeu de boulesvereniging wordt ingeplant met bos. Voor het bestuur komt
een tijd dat er veel met de gemeente moet worden
overlegd en dat er al naar een andere mogelijkheid
wordt uitgekeken.
Ook in 1996 is er nog geen duidelijkheid over het
voortbestaan van de locatie maar dat de vereniging
voorlopig nog wel mag blijven. Uiteindelijk komt dan
de mondelinge toezegging van de gemeente dat de
vereniging zowel de kantine en de speelvelden mag
blijven gebruiken. Op 31 juli 1996 komt dan eindelijk
de brief van het gemeentebestuur met het opstalrecht en op 26 november 1996 is in het kantoor van
Notaris Tijdhof en Daverschot de betreffende akte
getekend.
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Inbraken en nieuw baan
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December 2003 en januari 2004, de vereniging werd
opgeschrikt door een aantal inbraken in onze kantine.
Er werden vele goederen meegenomen maar ook de
schade was groot en niet te vergeten de werkzaamheden om de rommel weer op te ruimen en grote
impact die dit had op vele leden.
2004 was ook het jaar dat de renovatie aan de banen

oo
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1999 waren er vele veranderingen aan de baan
er werd o.a. een looppad om de baan heen gelegd.

in een face dat de eerste ronde kon worden af te
ronden. De tweede face kan dan rond april klaar zijn.
Aan het einde van het jaar is ook de nieuwe top laag
aangebracht aan de ene kant fijn en de andere kant
wat groffer.

Tja wat moeten we nu ??

Koopmansplein promotie toernooi
2006

26 augustus 2006, Koopmansplein in Assen wordt er
een groot promotietoernooi gehouden.

Dit toernooi is altijd al een wens van het bestuur geweest.
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Promotie sport gemeente Assen
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7 oktober 2006, alle sportverenigingen uit Assen
komen bijeen op het Koopmansplein om zo hun sport
onder de aandacht te krijgen van het publiek. Dit was
een initiatief van de gemeente Assen waar ook ’n Boel
plezier aan mee heeft gedaan.

Het grote feest
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Wat een spreker is die man.

ed
it

Ja en dan het grote feest op 31 augustus 2013 met
een toernooi, chinees buffet en natuurlijk de feestavond. Er werd echt fanatiek gespeeld.

De burgemeester probeert het ook even.
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Groot feest

Het eten was heel goed en smaakte prima na het
toernooi.

Daarna was het alleen maar genieten van de geweldige feestavond.
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Chinees buffet
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Het begon rustig.
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Maar de sfeer zat er al snel in.

Waarom was toch iedereen op de fiets ???????
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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 rs t raat 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

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

Zat . 0 8 .3 0 – 17 .0 0

Z on . 10 .0 0 – 16.00

Belangrijke informatie van het bestuur

Dinsdagmiddagboulers
De voorjaarcompetitie begint op:
Dinsdag 11 maart 2014
6 middagen spelen, de uitslagen van de vier beste
partijen,
voor de pauze gespeeld, tellen mee voor de uitslag.

Datum:
februari 2014
Onderwerp: Algemene ledenvergadering

Aanvang 14.00 uur.

Aan de leden van ‘n Boel Plezier

U wordt verzocht 15 minuten voor aanvang aanwezig
te zijn.

Geacht medelid,
hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering.

Plaats: Het Boelhuus
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Datum: Woensdag 5 maart 2014, aanvang 19.00 uur
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‘N BOEL PLEZIER
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Agenda
OpeningMededelingen3. Vaststellen notulen algemene vergadering dd. 6 maart 2013
4. Inventarisatie rondvraag
5. Jaarverslag secretaris 2013
6. Jaarverslag Feestcommissie 2013
7. Jaarverslag wedstrijdcommissie intern 2013
8. Jaarverslag wedstrijdcommissie extern 2013
9. Jaarverslag werkgroep onderhoud 2013
10. Jaarverslag penningmeester 2013
11. Begroting 2014
12. Verslag kascommissie
13. Vaststelling contributie 2015
14. Bespreking balans en exploitatierekening 2013
15. Benoeming kascommissie
16. Bestuursverkiezing.
Aftredend zijn Aly Popping en Egbert Muggen
Beiden stellen zich herkiesbaar
Tegenkandidaten kunnen bij het secretariaat
worden ingediend.
Om praktische redenen verzoekt het bestuur u dit
vóór maandag 24 februari 18.00 uur
schriftelijk bij de secretaris kenbaar te maken.
RondvraagSluiting
Als u verhinderd bent de vergadering bij te wonen kunt u zich afmelden bij het secretariaat.

Doublette competitie 2014 eigen leden
’n Boelplezier
Speeldagen woensdagavond 19 maart;
2 april; 9 april en 16 april.
Aanvang 19.30 uur.
Finale woensdagavond: 23 april om 19.30 uur.
Inschrijvingen voor 11 maart 2014
Overige informatie is beschikbaar op het publicatie
bord
In ons clubhuis “Boelhuus”

Namens het bestuur,
Met vriendelijke groet,
Henk Knol, secretaris

- Pagina 18 -

club, maar ook de verrassing, vertellen
Haagsma (69) en Askes (63).
Haagsma: "Elke boule is een verrassing.
Het gaat soms om een millimeter
verschil. Dan moeten we
meten. Als hij mist", knikt hij bulderlachend
in de richting van Askes,
"vinden we dat prachtig."
Askes, een van de topspelers van
’n Boel Plezier, lacht hard mee.
Waar hij ook komt voor een wedstrijd,
hij ’leest’ het veld. "Ik loop eroverheen.
Waar loopt het af en
waar omhoog. Daar moet je met
het gooien rekening mee houden."
Meer jongeren zou hij graag zien
bij de Asser club die de gemiddelde
leeftijd van 55,5 jaar telt.De jongste
is 8 jaar, de oudste 85. "Ze zouden
moeten weten hoe zo’n kick dat
geeft, dat op de kop schieten." Jargon
voor een boule wegketsenmet
een andere. En het mooiste is als je
boule meteen stil blijft liggen,
voegt Askes er gelukzalig aan toe.
Jubileum
Het 25-jarig jubileum van ’n Boel
Plezier in Assen wordt gevierd
op 1 juni en met een TT-toernooi
op 22 juni. Meer informatie:
www.boelplezier.nl.
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Als hij mist vinden wij dat prachtig.
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REPORTAGE
JEU DE BOULES
3 Asser vereniging viert
25-jarig bestaan
Door Janna Zuiderveld
Assen "Kijk, Dick ligt nu." De boule
van Dick Askes ligt het dichtst bij
de but, het kleine balletje. En daar
scoor je puntenmee. Riemer Haagsma,
Dick Askes en Annie Franken
staan gebogen over de boules op de
jeu-de-boulesbaan in hetAsserbos.
Ze zijn lid van de vereniging ’n Boel
Plezier die op 1 juni 25 jaar bestaat
en bijna150 leden telt. Het drietal is
trots op het terrein dat verscholen
en beschut achter Ponderosa ligt.
Hier reden ooit de autootjes van het
verkeerspark. Het vroegere theehuis
heeft de club in gebruik als
thuishonk. Dat zit met zo’n veertig
leden flink vol op deze regenachtige
middag. Het hele jaar doorwordt
er gespeeld, weer of geen weer.
Voor de ingang liggen de boules
klaar op houten plankenmet ronde
uitsparingen, als bier in een glazenhouder.
Gewapend met hand- of
vaatdoekjes omde boules af te drogen,
lopen mannen en vrouwen in
regen- of fleecejacks richting baan.
Lekker spelen. Met plezier, maar
zeker ook serieus, benadrukt Annie
Franken (72). Ze vindt het fijn om
te spelen tegen een sterkere. En dat
kan ook, want op trainingen wordt
er geloot wie tegen wie strijdt.
Franken, stralend van enthousiasme:
"Die mix is heel leuk." Het is
de combinatie van buiten zijn, lekker
in de natuur, het sociale van de
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’Elke boule is weer een verrassing’

Van links naar rechts, Riemer Haagsma, Annie Franken en Dick Askes
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