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Boelplezier en
een Gelukkig
en Gezond
2015

januari 2015

.n l

Van de voorzitter.

2015 is begonnen. Met veel gedoe in de wereld wel te verstaan. Op de nieuwjaars bijeenkomst heb ik u nog
meegenomen door het jaar 2014 en wat daar allemaal gebeurde. We zijn nog geen twee weken in het
nieuwe jaar en de meest vreselijke gebeurtenissen zijn alweer voorgevallen.
Onze nieuwjaarsbijeenkomst was in ieder geval weer druk bezocht en is traditioneel gezellig verlopen. Onder
het genot van een hapje en een drankje hebben we het nieuwe jaar “afgetrapt” en een toast uitgebracht.

oo

Het nieuwe jaar zal voor ons o.a. in het teken staan van de invoering van nieuwe regels omtrent het vervullen
van de vrijwilligerstaken. De uitkomst van de enquête was duidelijk en deze zal het bestuur gebruiken om
een plan te maken wat hierbij aansluit en dat tegemoet komt aan de wens van alle leden om voorbereid te
zijn op een periode dat er steeds minder mensen zijn die deze taken op zich kunnen nemen.
Verder zal onze locatie dit jaar weer gebruikt worden voor verschillende competitie van de afdeling. Op zaterdag 24 januari zal de verenigingscompetitie (sextetten) gehouden worden en op zaterdag 9 mei de afdelingscompetitie.
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René Boer Rookhuizen.
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Tot slot wens ik een ieder een gezond en vreugdevol 2015 toe.

Toernooien Boelplezier

Op de volgende dagen kan er worden
gebouled: Met uitzondering van de
dagen dat er wedstrijden zijn.

vrijdag 3 april 2015 - 'n Boel Plezier - Mini Maxi
Toernooi
zondag
zaterdag 25 april 2015 - 'n Boel Plezier - Oranje
dinsdag
Toernooi
zaterdag 20 juni 2015 - 'n Boel Plezier - TT Toernooi woensdag
vrijdag
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10:30 - ca 14.00 uur
14:00 - ca 16:30 uur
19:30 - ca 23:00 uur
13:30 - ca 16:00 uur

.n l

‘n Boelpraoties
COLOFON
’n Boelplezier

HET BUTJE

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

SECRETARIS (Vice Voorzitter)
Henk Knol
0592-242491
hemaknol@ziggo.nl
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Donkere dagen voor Kerst. Dat is de tijd waarin ik dit
stukje schrijf. En als ik het woordje ‘donker’ schrijf,
hoop ik maar dat het bij de letterlijke betekenis blijft.
Ook voor het komende jaar. Want als je ziet waarmee
men in Nederland bezig is, hou je je hart vast. Vooral
op het terrein van de zorg.

oo

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

De manier waarop dit kabinet alle verantwoordelijkheid van zich afschuift, richting onervaren plaatselijke
overheden, met alle gevolgen vandien…… Men lijkt
weer terug te willen naar de toestanden van vroeger,
waarbij hulpbehoevenden weer zijn aangewezen op
familie, vrijwilligers en liefdadigheid…. Daarnaast wil
men de ouderen langer laten werken, maar wel gemakkelijker kunnen ontslaan!
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Jonge mensen kunnen maar moeilijk pensioen opbouwen, daar er bijna geen vast werk meer is te vinden.
En zo zou je nog wel even door kunnen gaan.
Toch doen we dat niet. We houden de moed erin want
ongetwijfeld komt er na regen weer zonneschijn.
Het eerste clubblad van 2015 ligt voor u, vooral door
de stuwende kracht van mijn collega, Wicher Dijkstra.

Wicher heeft inmiddels in overleg met het bestuur,
ook het contact met de adverteerders op zich genomen, waarvoor we hem zeer dankbaar zijn.

Mede namens Wicher Dijkstra wens ik ieder een
voorspoedig, gezond en gelukkig 2015.

Kopij voor het volgende clubblad ontvangen wij graag
weer voor eind maart via ons e-mailadres of in de bus.
Dick Askes.
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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: NL80INGB 0002907028
Clubblad ’n Boel Praoties
Redactie:
Wicher Dijkstra
0592-347919
Dick Askes
0592-354331
E-mailadres
clubblad@boelplezier.nl
Website:
www.boelplezier.nl

Najaarscompetitie 2014

12 jaar later de winkel verhuurd en in de motorracerij
terechtgekomen waar we ook 12 jaar gewerkt hebben
als gastechtpaar bij 2 verschillende professionele
teams, eerst 2 jaar bij het D.C. Jeans- Team van Jan
Huberts en toen 10 jaar bij het Honda fabrieksteam
van Ten Kate Motoren uit Nieuwleusen. Hierna nog
een jaar de camper van G.P. 1 coureur Stefan Bradl
van circuit tot circuit gereden; dat was het eind van
een werkzaam leven. Nu genieten we van onze vrije
tijd waarbij een belangrijk deel wordt ingevuld door
een spelletje, genaamd jeu de boules.
Jeu de boules? ------- Spelletje?-------- Waarschijnlijk
zullen er nu menig voorhoofden gaan fronsen, want
voor velen is dit een belediging voor de SPORT--- genaamd Petanque. Wellicht zal het een eindeloze
discussie blijven over sport en of spel, voor mijzelf heb
ik het volgende bedacht:

oo
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Score
43
34
34
31
30
30
29
29
28
27
25
23
22
18
18
16
16
24
23
15
15
13
12
12
10

Voor de mensen die met veel plezier gaan boulen en
eventueel voor de contacten onderling naar de baan
komen om een werkelijk schitterend spel te spelen is
helemaal niets mis mee, voor deze mensen is het echt
een spel. Mijns inziens wordt het een sport als je naast
bovengenoemde redenen ook (of vooral) komt om
jezelf proberen te verbeteren. Nogmaals, dit is een
heel persoonlijk idee en het is niet de bedoeling om
discussies hierover te gaan voeren.
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Naam
GespeeldWinst
Jaap Postema
6
4
Henk Knol
6
4
Ben Slotema
6
4
Jelle Hoekzema
6
4
Jaap Vegter
5
4
Ger van Egmond 5
4
Ankie Jongert
4
4
Marchien de Wit 5
4
Abel van Dam
6
4
Anton Carabain
5
4
Bertha Smit
5
4
Johan de Wit
6
4
Willem Vos
4
4
Hennie Luitjes
6
4
Harry Vreriks
6
4
Marietje Knol
6
4
Henk Steenbergen 6
4
Dick Askes
5
3
Lies de Wit
6
3
Roely Vos
5
3
Wicher Dijkstra
5
3
Stientje Popken
6
3
Erna Leijdsman
5
3
Heero Dammer
6
3
Herman Molenhuis 5
3

Januari 2014 ben ik bij de vereniging gekomen na enig
aandringen van broer Egbert, en hiervan nog geen
seconde spijt van gehad.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

duurlopen o.a. marathon Amsterdam.

Aantal spelers:
Spelers min 4x:

81
55

EEN JAAR BOELPLEZIER. Henk Muggen.

Even voor stellen: mijn naam is Henk Muggen, woon
in Beilen, getrouwd met Jannie, samen hebben we 3
dochters en 4 kleinkinderen; de oudste dochters
hebben beiden een dochter en een zoon; een van de
jongens deed afgelopen keer mee met mini- maxi
toernooi.

Jannie en ik zijn beiden geboren en getogen in Beilen,
sinds ons huwelijk 15 jaar in Assen gewoond en gewerkt, daarna weer terug naar Beilen om daar een
winkel in elektra artikelen te beginnen.(beeld, geluid
en huishoudelijke artikelen)
Deze periode was ik als sporter actief bij volleybal en

We moeten ons met elkaar realiseren dat de vereniging uniek is qua sfeer en onderlinge verstandhouding. Dit werd me al duidelijk toen ik vorig jaar lid werd
door de hartverwarmende ontvangst van meerdere
dames en de kundige begeleiding en tips die ik van
menig man mocht ontvangen en nu geniet ik nog
steeds volop van de fijne sfeer onderling.
Zonder te overdrijven mag ik dan ook stellen echt trots
te zijn om deel uit te maken van deze groep fantastische mensen en hoop hier nog jaren heel veel (boel)
plezier mee te beleven.

Overeenkomst
Overeenkomst tussen een briefje van
duizend euro en de politie.
"Als je ze nodig hebt, zijn ze er niet".
Annie Leever.
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Mijn Hobby.

Prachtig weer, een ideaal aantal (48) deelnemende
doublettes en prachtige resultaten op een vlekkeloos
verlopen evenement. Ziedaar in het kort omschreven
het Snerttoernooi van 2014 (9 nov. j.l.). En daar de
gratis snert en de worst uitstekend smaakten (met
dank aan de kantinemedewerkers(sters) en er veel
prijzen beschikbaar waren, was ook de stemming
opperbest.

Ik zal het maar nummer twee noemen.

Na twee voorrondes werden de teams verdeeld over
een A-, een B- en een C-klasse. Die werden elk weer
opgedeeld in 4 poules van 4, waarin een 1e en een 2e
prijs viel te verdienen. Opvallend was dat alle eerste
prijzen in de hoogste klasse naar eigen clubleden
gingen (zie onder). Een van de ongeslagen teams, die
het hoogste winstsaldo over de hele dag had, werden
tevens toernooiwinnaar met een extra prijs:
Het (top) duo Erik Heddema en Vincent de Wit ging
hiermee strijken. Voor 17.30 uur kon wedstrijdleider
Hielke de Wit een succesvol toernooi afsluiten.
De uitlagen waren:

Voor mij de eerste keer, wat moet dat worden ?
Een hele ervaring mag ik wel zeggen als beginnend
bouler en helemaal geen spijt !

.n l

SNERTTOERNOOI 2014

Naast het boulen een Boelproaties, dat heeft u inmiddels wel gemerkt.

oo

Meegedaan aan het Snerttoernooi, daartoe aangezet
door Wicher en na enige aarzeling toch maar toegehapt.

Een zondag met snert……. en dat voor maar 5 euro.

ed
it

Na de eerste voorronde (die nou niet direct een
hoerastemming opriep) toch vol goede moed, aangemoedigd door Wicher de volgende partijtjes gespeeld
met als resultaat ja ja, een zak met 3 worstsoorten.

A-klasse: 1e prijzen voor K. Niejenhuis/R. Zeewuster,
E. Heddema/V. de Wit, A. en M. Carabain en E. Muggen/D. Askes (allen B. Plez.); 2e prijzen voor Y. Roussel/G. Zijlstra (mix), P. v.d Schief/G. van Linde (mix),
E. Schothorst/L. Wesseling (B.Plez.), J. Stuiver/H.
Laagland (mix).

Dat viel uiteraard in goede aarde, vooral omdat mijn
echtgenote vegetariër is.
Wanneer de gelegenheid zich voordoet schrijf ik me
natuurlijk weer in.
Gerrit de Groot.
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B-klasse: 1e pr. voor H. en H. Smit (Schooneb.), A. en
E. Weening (Pr. Le But), A. en M. Wentink (B. Plez.) en
H. Muggen/T. v.d. Meer (B. Plez.); 2e pr. voor M.
Wolbers/G. Kramer (Emm. Boule), N. Thöne/S. Popken (B. Plez.), G. Philips/M. Takens (B. Plez.) en D. de
Vries/A. ten Berge (Blede Boulers).
C-klasse: 1e pr. voor H. Liemberg/I. Schaaf(mix), T.
van Roon/B. Kaper (Pr. le But), J. en A. Zwaneveld
(Schooneb.) en R. Haagsma/C. Bouman (B. Plez.); 2e
pr. voor: B. Slotema/E. Leydsman (B. Plez.), W. Dijkstra/G. de Groot (B. Plez.), M. de Maar/B. Kane (mix),
J. Schonewille/W. van Vliet (Boule Doar).
Redactie

Ouderdom

Die periode van ons leven waarin we
instemmen met de ons nog resterende
ondeugden door die ondeugden te be
schimpen waartoe we niet langer in staat
zijn om ze te begaan.
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Examen.

Een Belg doet examen voor helikopter
piloot. Ze stappen in en stijgen omhoog.
Er wordt wat rond gevlogen, omhoog en
omlaag en het gaat goed.Nu vraagt de
examinator enkele theorie vragen."Hoe
heet dat draaiding boven op de
helikopter?""Een ventilator." Nee,denk
eens goed na. "Ja dat is en ventilator!!!!
"Fout gezakt. "Nou als ik hem uitzet,
moet je maar eens zien hoe warm het
wordt"
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MUTATIES LEDENLIJST Henk Knol,
ledenadministrateur

.n l

Hardenberg, 15-10-2014, Herfsttoern.: A-kl. 1e pr. en
toern.winn.: A. Carabain/D. Askes.
Groningen, 18-10-2014, Open Gron. Kamp.: A-kl. 2e
pr. M. de Maar/J. Moorlag; A-Compl. 2e pr. A. Carabain/D. Askes; 3e pr. A. Jongert/B. Buiter; C-kl. 2e pr.
G. en M. Philips.
Emmen, 25-10-2014, DSM-toern.: A-kl. 3e pr. M. de
Maar/D. de jong; B-kl. 2e pr. A. Carabain/D. Askes.
Sneek, 13-11-2014, Herfsttoern.: A-kl. 3e pr. E.
Muggen/D. Askes.
Steenwijk, 22-11-2014, Beaujolaistoern.: A-kl. 2e pr.
A. Carabain/D. Askes; A-Compl. 1e pr. M. de Maar/J.
Stuiver; C-kl. 2e pr. H. en J. Dammer.
Emmen, 6-12-2014 Kersttoern.: B-kl. R. Zeewuster/K.
Niejenhuis; C-kl. 3e pr. W. de Wit/J. Janssen.
Sneek, 18-12-2014, A.Kl. 1e Pr. +Toern.winn. A Carabain / D. Askes, 7e Pr. R. Zeewuster / K.Niejenhuis.

Eddy Liebert, Borgerderstraat 13, 9449 TX Nooitgedacht, geb.18-06-1944
Henk van der veen, Oosterparallelweg 72, 9404 AZ
Assen, geb 16-07-1947
Bedankt als lid
Elly de Plaa, Bjõrn Wever, Peter Wever,Anne Kreeft,
Henk van Dijken, Gré van Dijken, Henkjan Stel, Renate Kooij, Jannie Hogenbirk, Jan Ducaat, Louise Fietje,
Joop Jansen, Irene Jansen, Jolanda Pot, Rick Boer
Rookhuizen, Martin de Maar(overschrijving Steenwijk) Lenie den Haan. Jessica Stuiver.
Verhuisd
Jos en Diny Jansen, Zuidhaege 79, 9401 XV Assen
Chiel Bos, Mercuriusplein 109, 9401 DH

oo

RESULTATEN CLUBLEDEN ELDERS

Annie Leever.
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Nieuwe leden
Chanté Adams, Vaartweg 145, 9423 RK Hoogersmilde,
geb. 22-10 1985
Rob de Boer, Hertenlaan 5, 9408 CT Assen, geb.
13-02-1950
Harry Vreriks, Oosterparallelweg 66, 9404 AZ Assen,
geb.10-09-1948
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Ik heb me namelijk
nadat ik in 2005 gestopt ben bij Atos/Origin, aangemeld bij verzorgingshuis “de Vierackers”, niet voor mezelf, ik kan me samen met Marchien nog redelijk redden, maar als vrijwilliger. Mijn
moeder woonde daar en zodoende, kwam ik daar een
paar keer per week en zag dat de mensen die daar
verbleven, het leuk vonden als ik eens een verhaal
vertelde of wat knutselde met de bewoners. Ik doe
dat vrijwilligerswer nog steeds.

Dit jaar staan er van 18 t/m 23 december vele kerststalletjes met heerlijke
hapjes en leuke hebbedingetjes rond een
grote kerstboom op
het Koopmansplein. Daarnaast zingen 90 (!)
koorleden (Popkoor Assen,
gospelkoor El Elohim en ons koor Advendo), begeleid
door 40 muzikanten (van de Orange Christmas band
en de Mercurius Marching en Showband uit Assen)
tijdens een gezamenlijk optreden op zaterdagmiddag
20 december. Concert is van 15.00 uur tot 16.00 uur.
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Daarnaast werden Marchien en ik, op
jeu de boules benaderd door Jos Janssen, die dirigent was bij een gemengd
koor in Hooghalen, Advendo. Hij kon
nog wel een tenor en een alt gebruiken. Nadat hem
het na vele malen vragen niet lukte om ons enthousiast te maken, schakelde hij Diny, zijn vrouw in en zij
haalde ons over om een keertje een oefenavond op
de dinsdagavond te bezoeken. Vanaf dat moment (zij
oefenden net met nummers uit de prachtige musical
“The Lion King”) waren we gelijk verkocht.

.n l

Toen Wicher mij benaderde en vroeg of ik nog meer
hobby's had dan Jeu de Boules, moest ik hoe gek het
ook klinkt toch even nadenken. Ik zeg namelijk meestal dat ik het nog nooit zo druk heb gehad als na mijn
“werkzame leven” bij mijn werkgever.

Momenteel ben ik druk (meestal rond deze tijd) met
kerstversieringen aan te brengen in de verzorgingstehuizen en uiteraard thuis. Bovendien ben ik een
aantal jaren geleden benaderd om mee te denken
over het invullen van de Kerstmarkt in Assen. Hiervan
willen we binnen een aantal jaren het grootste
Kerstmeezingplein van Noord Nederland maken.

oo

Mijn Andere Hobby's

Voor een overzicht van mijn schilderijen kunt u terecht op mijn website : http://www.wimdewitkunst.
nl Daarnaast exposeer
ik van 1 februari t/m 31
mei 2015 in verzorgingshuis “Vierackers” ,
Burg. B. Lohmanweg 7,
9404LB Assen
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Maar ja de dinsdag
werd nu wel erg druk
voor mij: ’s middags de
dinsdagmiddag jeu de
boules, dinsdagavond
koor Advendo, terwijl
ik ’s ochtends al schilderde bij de creatieve
vereniging Vincent. Daar ben ik na beëindiging bij mijn
werkgever Atos/Origin gaan schilderen en heb ik inmiddels zo’n 40 doeken geschilderd. Naast het schilderen op doek, houd ik me de laatste jaren ook bezig
met wandschilderingen. In de kantine hangt de eerste
wandschildering die ik samen met Heero en Anton
heb gemaakt.
Daarnaast heb ik samen met Heero een wandschildering in de “Vierackers” gemaakt en staan er nog
wandschilderingen in verzorgingshuis
Kloosterveste en een wandschildering
in Hooghalen en elders in Assen op
stapel.
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Wim de Wit

UW AUTO
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GLANST

WEER VAN

TROTS
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D e langste wasstraat van A ssen!

HET

DE

ZACHTSTE

VEILIGSTE

WASMATERIAAL

WASSTRAAT

DUS
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VAN

100%

ASSEN
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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

Foto impressie snerttoernooi 2014
Nina Wink fotografe in opleiding

oo
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Feestavond.
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Wij hebben nog geen prijs, zij wel. En er zijn zoveel prijzen.

Nieuwjaarsreceptie weer druk bezocht.
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Grote concentratie bij de spelers tijdens het snerttoernooi.
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Vrijwilligerswerk. Dit keer de klusclub.

Want regelmatig is de klusclub, bediening in de kantine, de schoonmaakt ploeg en het bestuur bezig dit
te realiseren.

Het lijkt allemaal zo gewoon we gaan naar onze club
en kunnen gaan spelen.
Maar is het allemaal wel zo vanzelf sprekend het
antwoord is duidelijk nee.

oo

.n l

Namens de klusclub wil ik graag even in beeld brengen
wat zij zoal op een klusmorgen doen.
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En natuurlijk doen ze dat met veel plezier !!!!!!!!!!.

Altijd staat er iemand klaar om je in te schrijven voor
de deelname en kun je een plaatsje loten op de baan.

Foto’s: Ben Slotemaker.
Tekst: Redactie.

Bij toernooien worden de standen verwerkt en niet
te vergeten de organisators die dit allemaal mogelijk
maken.
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In de pauze een kop koffie o.i.d. gebruiken voor de
inwendige mens.
Gebruik maken van een schoon toilet.
Buiten handen wassen.

Onze tassen kunnen wij kwijt bij de ingang van de
kantine.
En binnen is het heerlijk warm "soms te warm".

De banen en de omgeving zijn klaar om ongestoord
te kunnen spelen

In Drentse bedstee jaren 50
( Uit Trouw 07-11-2014.)
“Hendrik”
“Ja, Mina”
“Wo’j mej nog bruken ? Anders wend ik
mej tot den Here.”
“Tis al Laat, Mina. Morgen ist weer vrog
dag.”
“Welterusten, Hendrik.”
“Welterusten,Mina.”
Gerrit de Groot.
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Ofschoon de Heer het mij verbiedt,
mist men een, twee appels niet.'

Snoep verstandig, eet een peer....
EET NOOIT MEER APPELS

.n l

Eva brandde van verlangen
toen zij al dat fruit zag hangen,

Adam leefde lang geleden,
eenzaam in de tuin van Eden,

Ze nam een hap terwijl ze zei:
An apple a day keeps the doctor away.

met de zegen van de Heer,
wat verlangt een mens nog meer.

Toen was 't gedaan het mooie leven ,
Het paradijs werd opgeheven,

Hij liep lekker in z'n blootje
baadde zon en baadde pootje,

oo

Door een appel, zo ik weet,
werken wij ons nu in 't zweet,

in het water van de beek,
zeven dagen van de week

Door het eten van die appel,
werken wij ons nu te sappel:

Adam leefde zonder zorgen,
tot dat hij op zekere morgen,

Hij zei:'Heer, ik wil niet klagen,
maar ik zou U willen vragen
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plotseling ontdekte dat
ieder dier een vrouwtje had !

Het is daarom dat ik beweer:
Snoep verstandig, eet een peer!'
Want de Russen willen ze niet meer !
Henk Knol.

onderdanig en beleefd,
of U ook voor mij een vrouwtje heeft.

"Je weet dat je heel oud bent als je je
nog een tijd kunt herinneren waarin de
fouten aan mensen in plaats van aan
computers werden toegeschreven".

'Goed,' zei God,'ik zal mijn best doen,
maar dan moet jij zelf de rest doen.

Redactie

CLUBKAMPIOENSCHAP PLAATSEN
2014
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Ik zal zorgen voor een vrouw,
die haar leven deelt met jou'
Adam liep van pret te zingen,
hij kocht twee verlovingsringen.
Prijs de Heer, ik krijg een wijf,
al kost 't me een rib uit 't lijf.'

En toen Adam lag te slapen,
heeft de Heer de vrouw geschapen,
't Was een droom van elke man,
alles d'r op en alles d'r aan.
En ze leefden heel tevreden,
samen in de tuin van Eden.

Tot dat op zekere dag,
Eva de boom met appels zag,

Eva dacht:'Wat kan het schaden
aan zo'n boom zo volgeladen.

Op woensdag, 25 juni, werd onder goede weersomstandigheden het clubkampioenschap plaatsen gehouden.
Er waren dertig deelnemers komen opdagen die weer
diverse opdrachten moesten uitvoeren. Het leverde
dit keer een verrassende winnaar op:
Ben Slotema scoorde 125 punten en veroverde
daarmee de titel voor 2014. Met één puntje minder
eindigde René Boer Rookhuizen op de tweede plaats
terwijl Henk Koning met 122 punten de derde plaats
opeiste.
Zonder prijs, maar wel bij de eerte vijftien eindigden:
4. A. Carabain (121), 5. K. Niejenhuis (117), 6. T. van
der Meer (111), 7. D. Askes (108), 8. J. Kreeft (99), 9.
J. Waldus (98), 10. T. Linders (96), 11. Joh. de Wit (93),
12. R. Zeewuster (92), 13. Jan Pot (91), 14. R. Haagsma
(88) en M. Knol (88).
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saldo
32
37
27
26
20
11
30
19
17
17
17
16
13
12
13
11
5
3
-1
-4
-6
-9
13
10
3

Een gezellige en feestelijke avond, met dank aan de
feestcommissie en andere medewerkers.
Red.
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winst
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
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Naam
Gesp.
Egbert Muggen
6
Henk Koning
6
Roelof Suk
6
Rene Boer Rookhuizen6
Greet Philips
6
Hielke de Wit
6
Vincent de Wit
6
Gezinus Dol
5
Joop Kreeft
6
Jasper Waldus
6
Janneke de Wit
5
Jan Kiers
6
Jan Dammer
6
Dick Askes
6
Mien Carabain
6
Heero Dammer
6
Michel Wentink
3
Martha Takens
4
Anton Carabain
6
Annie Franken
5
Jos Janssen
4
Kees Bouman
6
Rikus Zeewuster
5
Marietje Knol
6
Riemer Haagsma
4
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Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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Ook dit jaar had onze PR-man weer veel prijzen bijeengebracht (hoe doet-ie dat toch), waarvan de
hoofdprijs (de boodschappenmand) dit jaar naar Diny
Lu-is ging.

03-12-2014 Tussen stand wintercompetitie 2014 - 2015

KLAVERJASSEN EN SJOELEN

Woensdagavond, 17 december j.l., was weer gereserveerd voor de sjoelers en klaverjassers van onze
club. Van 19.00 tot 23.30 uur was het weer een gezellige boel aan de Rode Heklaan, mede door de prachtige kerstversieringen in de kantine.

Ziet er weer gezellig uit bij de nieuwjaarsreceptie.

Het geheim om jong te blijven is eerlijk
te leven, langzaam te eten en te liegen
over je leeftijd.

Maar strijd werd er ook geleverd, want er vielen weer
heerlijke rollades te winnen. Opvallend was, dat bij
het klaverjassen alle prijzen naar de dames gingen,
terwijl bij het sjoelen de heren daarmee gingen strijken. Die prijswinnaars waren:
Klaverjassen (24 deelnemers): 1. Annie Leever; 2.
Ankie Jongert; 3. Geertje Postema.

Sjoelen (17 deelnemers): 1. Johan de Wit; 2. Roelof
Suk; 3. Henk Muggen.
Charmante dames genieten op de feestavond.
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Spelregelnotities december 2014 blad 1

Door Egbert Muggen
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Ik heb reeds enkele keren notities gemaakt over de spelregels voor het Petanque.
In de periode kort na dat uitgeven van die notities merk je dat leden van ’n Boel Plezier Assen inderdaad wat
meer aandacht voor de spelregels hebben. Onlangs kwam ik er achter dat scheidsrechters binnen de afdeling
veelvuldig geconfronteerd worden met onbekendheid betreffende de spelregels. Ook kwam mij ter ore dat
de leden van bepaalde verenigingen bijzonder weinig spelregelkennis hebben. Toen dacht ik bij mijzelf:
Daar mag ’n Boel Plezier Assen niet bij horen.
Daarom heb ik nog maar eens het plan opgevat de belangrijkste onderdelen van het reeds eerder behandelde Internationaal SpelReglement I.S.R. nog eens te herhalen via het clubblad. De redactie bepaald per keer
hoeveel hiervan wordt opgenomen.
Staande letters: Tekst, of gedeeltes, van het Internationaal Spelreglement. ISR
Cursieve letters: Eigen uitleg en toevoegingen.
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Artikel 2
Goedgekeurde boules
Petanque wordt gespeeld met door de FIPJP goedgekeurde boules die:
1. van metaal zijn;
2. een diameter hebben van ten minste 7,05 en ten hoogste 8,00 cm;
3. een gewicht hebben van ten minste 650 en ten hoogste 800 g; het handelsmerk van de fabrikant
en het gewicht moeten in de boules zijn gegraveerd en altijd leesbaar zijn
Het komt nogal eens voor dat met boules gespeeld wordt waarvan de letters en cijfers niet meer goed te lezen
zijn. Dit zijn dus ondeugdelijke boules. Gebruik je die bij een toernooi of competitie dan kunnen tegenstanders
je mooi in de problemen brengen als men de scheidsrechter er bij haalt, die vervolgens jouw boules moet afkeuren.. Toch mag je het die tegenstanders en nog minder die scheidsrechter, niet aanrekenen, maar alleen
jezelf.
Jij moet er voor zorgen dat jouw boules goed in orde zijn.

ww
w.

Artikel 6
Begin van het spel; de werpcirkel
Een speler van de equipe die de toss heeft gewonnen, kiest de plaats waar wordt begonnen en tekent of
plaatst op de grond een cirkel waar de voeten van elke speler geheel in passen. De diameter van een getekende werpcirkel bedraagt ten minste 35 en ten hoogste 50 cm.
De werpcirkel geldt voor de drie opeenvolgende uitworpen waarop de equipe recht heeft, en moet worden
geplaatst of getekend op ten minste één meter van enig obstakel en, bij niet-afgebakende terreinen, op ten
minste twee meter van enige andere in gebruik zijnde werpcirkel. De equipe die het but gaat uitwerpen moet
alle werpcirkels in de nabijheid van de te gebruiken cirkel uitwissen.
Tijdens het werpen van boules moeten de voeten van de speler binnen de cirkellijn blijven (zij mogen deze
niet deels bedekken); zij mogen de werpcirkel niet verlaten of geheel van de grond komen vóór de geworpen
boule de grond raakt. Geen ander lichaamsdeel mag de grond buiten de werpcirkel raken. Dat een speler het
but uitwerpt betekent niet dat hij ook de eerste boule moet werpen.
De diameter van de cirkel.
Er staat duidelijk aangegeven hoe groot de werpcirkel mag zijn. minimaal 35 en maximaal 50 cm.
Als ik zie hoe groot de cirkels zijn bij ons op het speelterrein, dan kom ik tot de conclusie dat dit artikel niet erg
serieus wordt genomen. Veelal maken we de cirkels veel te groot.
Als je tijdens een wedstrijd de cirkel echt zo groot maakt, geef je de tegenstanders steeds de kans iets meer
naar rechts of naar links te gaan staan, waarbij de mogelijkheid reeds gespeelde boules te ontwijken groter
wordt. Ik begrijp dat je er dan zelf ook gebruik van kunt maken, maar de praktijk leert dat jij je het meest zult
ergeren als je ziet dat een tegenstander hier voordeel uit weet te halen.
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En denk er om: Niets is nadeliger voor je eigen spel dan ergernis tijdens een partij.
Dus maak de cirkel niet te groot.
Niet voor niets heet onze sport PETANQUE hetgeen betekent: “Met gesloten voeten”
Er wordt niet aangegeven hoe of waarmee men de cirkel moet maken. Soms gebeurt dat met de platte
schoenzool, hetgeen lijnen van soms wel 8 á 10 cm breed oplevert.Dit komt de duidelijkheid natuurlijk niet ten
goede en daarom is het beter een cirkellijn te maken met een dun voorwerp.
De werpcirkel moet tenminste 1 meter van een obstakel getekend of geplaatst worden. Het hoeft dus b.v. op
ons speelterrein geen meter van de uitlijn te zijn maar van de balk.
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Dan het plaatsnemen in de cirkel. Daarvoor wordt in dit artikel heel duidelijk aangegeven dat de voeten op
geen enkele manier over de cirkel mogen komen en duidelijker nog:
De voeten mogen de lijn niet deels bedekken. Meestal zeggen we dan “Je mag de lijn niet aanraken” En
daarbij gaat men uit van de binnenrand van de cirkel. Hiermee wordt eigenlijk het belang van een scherpe
smalle lijn uitgeschakeld, want je mag immers het binnenkantje van die cirkellijn niet raken. Toch blijf ik van
mening dat een scherpe lijn het beste is.
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En geachte clubgenoten, als er één ding is waar velen de fout in gaan, dan is het wel deze regel.
Bij competitie, bij toernooien, of dat nu binnen de eigen club is of in ander verband, onnoemelijk vaak wordt
tegen deze regel gezondigd. En dat is dom!!
Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, let er op dat je correct in de cirkel gaat staan.
Het is niet moeilijk om je dat zelf aan te wennen.
Waarom moet ieder het nu eerst meemaken dat tijdens een spannende partij de tegenstander op het moment
dat je wilt gooien roept: “Stop, je staat niet correct in de cirkel”
Dat geeft pas echt irritatie. Dan verwens je die tegenstander om zijn onsportief gedrag.
Maar eigenlijk moet je jezelf de schuld geven. Jij staat niet correct in de cirkel en die ander maakt daar, (mij
om het even, gepast of ongepast, incorrect of onsportief) gebruik van.
Hoe het ook uitgelegd wordt, jij bent uit de concentratie, jij laat je verlijden tot ergernis en jij gaat daarna
minder goed spelen.
En het is zo gemakkelijk te voorkomen. Ik wil nogmaals benadrukken let er niet alleen op dat je correct gaat
staan bij belangrijke wedstrijden, maar wen het je zelf aan, door ook bij het simpelste vriendenpartijtje correct
in de cirkel te gaan staan.
Artikel 7 Voorgeschreven afstanden bij het uitwerpen van het but
Bij het uitwerpen van het but is het slechts geldig als:
1. de afstand van het but tot de binnenrand van de werpcirkel voor junioren en senioren ten minste 6 en
ten hoogste 10 m bedraagt.
2. de afstand van de werpcirkel tot enig obstakel ten minste één meter bedraagt;
3. de afstand van het but tot enig obstakel en tot de uitlijn ten minste één meter bedraagt; en
4. het but zichtbaar is voor een speler die geheel rechtop in de werpcirkel staat
Als na drie opeenvolgende pogingen door eenzelfde equipe het but nog altijd niet reglementair is
uitgeworpen, gaat het over naar de tegenstander die eveneens drie pogingen mag doen.
De toegestane tijd voor het uitvoeren van deze drie worpen is ten hoogste 1 minuut.
In elk geval behoudt de equipe die het but na de eerste drie worpen moest afstaan, het recht de eerste boule
te werpen.
Alweer een artikel waarin in principe een heel eenvoudig onderdeel van het spel is gereglementeerd, maar
wat toch ook weer van belang kan zijn en van veel invloed op het spel.
Wat betreft het meten van de afstand tussen de rand van de cirkel en het but, (dus nameten of het but wel
op 6 meter of niet meer dan 10 meter ligt) is in dit artikel (lid 1) heel duidelijk..
Er moet gemeten worden vanaf de binnenkant van de cirkellijn.
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De minimaal en maximaal genoemde afstanden spreken voor zich.
Het gebeurt nogal vaak dat na te kort of te ver uitgooien met de voet het but verplaatst wordt.
Dat is absoluut niet toegestaan. Zo lukt het namelijk altijd om net over de zes meter of net binnen de tien
meter te spelen. Het reglement is niet voor niets zo duidelijk in deze. Drie beurten om het but uit te gooien en
als dat niet goed lukt, drie beurten voor de tegenstander.
Ook dit is zo’n regel waar je jezelf aan moet wennen.
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Dat de cirkel op 1 meter van elk obstakel en van niet toegestaan terrein moet worden getrokken is een heel
concreet en duidelijk gegeven. Voor het uitgeworpen but wordt daaraan nog toegevoegd een meter van de
uitlijn. Dus bij ons terrein mag de cirkel v.a. een meter van de balk getrokken worden, maar dat geld niet voor
het uitgeworpen but. Dat moet op minimaal een meter van de uitlijn, dus van het op de grond gespannen
touw of draad.
Verder wordt hier nog duidelijk gesteld dat de ploeg die als eerste het but mag uitgooien altijd het recht houdt
als eerste een boule te mogen plaatsen. Ook al mag de tegenstander na drie foute worpen het but uitwerpen,
het recht op spelen van de eerste boule blijft bij hen.
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Artikel 8
Ongeldig uitwerpen van het but
Als het but bij het uitwerpen wordt tegengehouden door de scheidsrechter, een speler, een toeschouwer,
een dier of enig bewegend voorwerp, is het ongeldig en moet het opnieuw worden uitgeworpen; de uitworp
telt dan niet mee voor het aantal van drie waarop de equipe recht heeft.
Na het uitwerpen van het but en van de eerste boule mag de tegenstander nog altijd de geldigheid van de
ligging van het but betwisten. Als het bezwaar terecht blijkt, worden het but en de boule opnieuw gespeeld.
Om het but opnieuw te kunnen uitwerpen moeten beide equipes het erover eens zijn dat het ongeldig lag,
of de scheidsrechter moet dat hebben beslist. Als een equipe in strijd hiermee handelt, verliest zij het recht
het but uit te werpen.
Heeft ook de tegenstander een boule geworpen, dan wordt het but geacht geldig te liggen en wordt er geen
protest tegen de ligging meer in overweging genomen.
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Het nameten van de afstand tussen but en werpcirkel.
Heel wat misverstanden zijn hierover al ontstaan.
Na het spelen van de eerste boule heeft de tegenstander het recht te controleren of het but op correcte afstand
van de werpcirkel ligt.
Het kan natuurlijk voorkomen dat een equipe zich heel formeel opstelt en pas nadat de eerste boule is geworpen wil controleren of het but wel goed ligt. Daar heeft men het recht toe. Ook in zo’n geval moeten we ons
niet boos laten maken, maar domweg het meetlint pakken en precies meten of het but correct is uitgeworpen.
Zo nee, dan eerst nog weer aan de tegenstanders vragen of men het daarmee eens is, alvorens het but op te
rapen om opnieuw uit te werpen. Ligt het volgens uw meting wel goed dan in alle rust eerst het but markeren,
vervolgens de eerste boule plaatsen en dan maar afwachten of de tegenstanders nog willen nameten. Doen
ze dat, dan heeft het geen enkele invloed want jij weet immers dat het aan de vereiste afstand voldoet.
Dus nogmaals in twijfelgevallen:
Zelf meten of het but goed ligt. - But markeren. - Dan pas de eerste boule plaatsen.
Vaststaand feit: Als beide partijen een boule gespeeld hebben ligt het but geldig ook al zou bij nameten blijken
dat het niet helemaal aan de afstanden voldoet.
In de komende clubbladen volgen de overige artikelen.
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C1000 Nobellaan
Nobellaan 259
9406 AJ ASSEN

C1000 Nobellaan
Openingstijden:

Maandag t/m zaterdag
Zondag

08.00 - 20.00
12.00 - 18.00

Nobellaan 259 - Assen - Tel. 0592 - 398989 - www.c1000.nl - email: smo.rienks@c1000.nl
Openingstijden: Maandag t/m zaterdag van 08.00 - 20.00 uur
Zondag van 12.00 - 18.00 uur
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