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Nadat in de ledenvergadering is bevestigd dat ik Rene Boer Rookhuizen mag opvolgen als voorzitter, kreeg ik
van Wicher Dijkstra het verzoek meteen een stukje voor dit clubblad te schrijven. Uiteraard wil ik proberen
aan dat verzoek te voldoen. Het voorzitterschap van ’n Boel Plezier Assen is voor mij niet helemaal vreemd.
Zoals vele leden weten heb ik dat al eens eerder een achttal jaren op mij genomen. Daarna heb ik (zo hoop
ik althans) de club een tijd diensten bewezen door in de wedstrijdcommissie mee te werken.
En nu dan opnieuw voorzitter van deze in mijn ogen nog steeds fantastische club.
Zoals ik in de ledenvergadering reeds genoemd heb, vind ik het beslist geen eenvoudige opgave, zeker niet
als je een voorzitter als René Boer Rookhuizen moet opvolgen.
René is in mijn ogen echt een voorzitter geweest waaraan ik me graag zou willen spiegelen. Een heel goede
voorzitter die geen probleem uit de weg gaat en die ook werkelijk problemen, ook bij onderlinge geschillen
tussen persoenen, weet op te lossen.
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Uiteraard zal ik ook mijn uiterste best doen het voorzitterschap op een goede en voor de vereniging nuttige
manier in te vullen. Al zal dat zeker niet altijd eenvoudig zijn.
Nu ik dit stukje schrijf zie ik inmiddels al een paar probleem punten op ons als bestuur af komen. We hebben
te maken met de NJBB en de manier waarop die de competities heeft ingedeeld voor de komende tijd. We
hadden daar als vereniging in mee kunnen spelen, ware het niet dat we te horen kregen dat alle competitiewedstrijden in een verwarmde binnen locatie gespeeld moeten worden. We hebben afgezegd voor die
competitie en zullen binnen de afdeling deze kwestie aanhangig maken.
Wat betreft de “vrijwilligers taken” binnen de vereniging zal ook nog het één en ander op ons af komen.
Hoewel de vooruitzichten daarvoor gunstig blijken te zijn, hebben we ook van enkele leden kritiek te horen
gekregen.
Naar het zich laat aanzien kunnen we straks met een aantal vaste teams de taken invullen. Een groep voor
de zondagen, één voor de woensdagavond en zo voor alle taken verschillende groepen die op elkaar ingespeeld
zullen raken, die met ervaring in de materie waarin ze ingedeeld worden kunnen werken en die daarvoor ook
als groep waardering zullen ondervinden via de financiële middelen die beschikbaar komen van de mensen
die er voor gekozen hebben de werkzaamheden af te kopen.
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(Lees dit laatste niet verkeerd, het worden geen betaalde functies)

Voor het overige wil ik de hoop uitspreken dat we met elkaar als petanque vereniging een plezierige tijd tegemoet mogen zien, waarbij het recreatieve deel voor veel leden het belangrijkste zal blijven, maar waar ook
het sportieve en wedstrijd gedeelte van belang zal blijven. Daarvoor is de nieuwe wedstrijdcommissie al heel
hard bezig en ik reken er op dat we met ’n Boel Plezier Assen de komende tijd weer een boel plezier mogen
hebben.
Ik beloof jullie in ieder geval dat ik mijn uiterste best zal doen dat te bereiken.
Egbert Muggen
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VOORZITTER
Egbert Muggen
0592-316203
ehmuggen@home.nl

SECRETARIS (Vice Voorzitter)
Henk Knol
0592-242491
hemaknol@ziggo.nl
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April. De laatste maand met een ‘r’ alweer. Wat dat
betreft, gaan we de goede kant op. Toch hebben we
niet te klagen gehad, de afgelopen tijd. Ik denk hierbij
even aan het Paaseierentoernooi (vrijwel droog gehouden) en het Mini-Maxitoernooi (zonnig) en een
prachtig Paasweekend, vooral de zondag. Toch zeg ik:
op naar de zomer!
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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

Voor u ligt het aprilnummer met o.a. de eindstand
wintercompetitie, het Paaseierentoernooi, het Mini-Maxitoernooi (foto’s op voorpagina), een reisverslag
van Wipie Gerding, een stukje van Dinie Lu-is, een kort
verslagje van de A.L.V. 2015 en enkele pagina’s
waarop Egbert een aantal belangrijke spelregels uit
de doeken doet, enz.
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Twee leuke eigen toernooien hebben we dus al weer
achter de rug. Ook het eerste Eurotoernooitje op de
woensdagavond was een succes. Erik Heddema en
Gert Niejenhuis gingen hier met de eerste prijs strijken. Een volgende keer moet men met een andere
partner spelen. Inmiddels is de vaste-doublettencompetitie al in volle gang. Hoe deze uiteindelijk is verlopen zal in het volgende clubblad zijn te lezen.

Tot slot vermeld ik hier nog een kleine aanvulling op
“resultaten clubleden elders”:
Vledder, 29-03-2015, doubl.: A-kl. een 1e pr. A. Jongert/B. Buiter en H. de Wit/J. de Wit.
Groningen, M.Vegtertoern. 04-04-2015: A-kl. 3e pr.
A. Carabain/D. Askes. (1e werd hier Kees Koogje met
S. Elderman).
Kopij voor het volgende clubblad graag weer voor eind
juni inleveren bij de redactie, of liever nog digitaal
naar het bekende e-mailadres.
Redactie.
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PENNINGMEESTER
Aly Popping
0592-340254
ali.popping@simpc.nl
WEDSTRIJDZAKEN
Rikus Zeewuster
0592-351982
h.zeewuster@gmail.com
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

Het team van ’n Boel Plezier kon gelijk vol aan de bak
tegen de nr. 2 van vorig jaar, JBC ’t Zwijntje uit Apeldoorn. Hoewel niet alle Assenaren helemaal fit waren,
konden ze toch goed tegenstand bieden. De ongemengde teams verloren weliswaar (tegen o.a. Frank
Schepers en Muhrat el Ansari geen schande), maar
het gemengde teamkon bij de doublettes tegenscoren.

Op zondag 1 april werden de halve finales en de finale gespeeld. Deze resulteerde in de eindstand: 1. Les
Cailloux; 2. De Gooiers; 3. PU Kennemerland; 4. De
Toss.
Een prachtige dag, waarbij ook het kijken naar hoogstaand spel veel voldoening gaf.
Dick.
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PR AKTIJ K
THEO LI NDE RS

Fysiotherapie
Haptonomie
Massage

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

Saldo
42
32
29
18
23
21
16
15
14
11

EINDSTAND WINTERCOMPETITIE
1 . V. de Wit
2. H. Koning
3. J. Waldus
4. A. Carabain
5. E. Muggen
6. R. Boer Rookh.
7. H. de Wit
8. D. Askes
9. R. Suk
10. J. Kreeft
11. J. Hoekzema
12. G. Dol
13. G. Philips
14. M. Carabain
15. J. Dammer
16. K. Bouman
17. J(a). de Wit
18. J. Kiers
19. A. Jongert
20. R. Haagsma
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Na deze uitschakeling konden we nog nog genieten
van een paar prachtige wedstrijden tussen topteams
als De Gooiers en ’t Zwijntje en les Cailloux en Biberon
in de kwartfinales.

Naam
winstpartijen
1. Anton Carabain
4
2. Dick Askes
4
3. Abel van Dam
4
4. Marco Willems
4
5. Bertha Smits
3
6. Egbert Muggen
3
7. Mien Carabain
3
8., Henk Steenbergen
3
9. Jaap Postema
3
10.Egbert Westerdijk
3

.n l

Op zaterdag, 28 februari, was er het landelijke vervolg
op de afdelingskampioenschappen voor verenigingen
in Nieuwegein. Daar stond een prachtige hal, waar de
16 teams alle ruimte hadden om zich met elkaar te
meten.

Uitslagen Paaseieren Toernooi
29 maart 2015.
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Een dagje Nieuwegein

8—72
8—65
8—52
8—52
8—49
8—46
8—44
8—32
7—42
7—38
7—38
7—29
7—29
6—36
6—29
6—23
6—23
5—30
5—25
5—24

RESULTATEN CLUBLEDEN ELDERS
Sneek, 15-01-2015, doubl.: A-kl. Een 1e pr. (3e tot.) A.
Jongert/B. Buiter; een 1e pr. (4e tot.) E. Muggen/H.
Muggen.
Steenwijk, 29-01-2015, tripl.: A-kl. 2e pr. C. Bouman/
K. Niejenhuis/R. Zeewuster.
Sneek, 21-02-2015, Snerttoern.: A-Compl. 3e pr. E.
Muggen/R. Zeewuster; B-Compl. 2e pr. A. Carabain/
D. Askes.
Sneek, 19-03-2015, doubl.: A-kl. Een 2e pr. (5e tot.) E.
Muggen/D. Askes; een 2e pr. (7e tot.) A. Jongert/B.
Buiter.
Schoonebeek, 21-03-2015 Jaknikkerstoern.: A-kl. 6e
pr. A. Carabain/D. Askes.
Benidorm, Spanje: Hier behaalde Fokko Tammenga
een 1e pr., evenals Piet Mellies dat meerdere keren
deed.
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Mini Maxi toernooi 3 april 2015.
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Onder een heerlijk voorjaars zonnetje werd op Goede vrijdag ons Mini Maxi promotie toernooi gespeeld.
Voor dit toernooi hadden zich 26 teams ingeschreven. Na de loting kwamen 14 teams in de roze poule en 12
teams in de gele poule. In deze poules werden 3 voorgelote partijen gespeeld. Vervolgens werd de eindstand
opgemaakt waarna de nrs 1 van de gele- en de roze poule de finale speelden.
De wedstrijdleiding was in handen van Gerda en Ypie, scheidsrechter was Jelle en de EHBO werd verzorgd
door Harry.
De eindstand in de poules.
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Gele poule
1. Luc Vierhoven / Dick Askes
3w +13
2. Ilse Hut Rikus / Zeewuster
2w +10
3. Kiki / Piet Mellies
2w +8
4. Ruben Vrieling / Heero Dammer 2w +4
5. MarthaTakens / Kevin
2w +4
6. Roelie Vos / Claudia Zeewuster 2 w +3
7. Luna / Gerda van Linde
1w +4
8. Ancherelle / Anton Carabain
1w -1
9. Naline Wijnveen / Lies de Wit
1w -8
10. Daphene Fijen / Hennie Luitjes 1w -10
11. Stijn / Gerjan de Roos
1w -11
12. Vanora Wijnveen /Johan de Wit Ow -15
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Roze poule
1. Ben Slotema / Kiran Kolk 3 w +16
2. Nienke /Egbert Muggen 3 w +14
3. Chris Fijen / Harm Luitjes 2w +23
4. Manon Vierhoven/Greet Philips 2w +14
5. Joseline / Riemer Haagsma 2 w +10
6. Tesse Koster /Henk vd Veen 2w +8
7. Dominique Gils/Henk Muggen 2w +4
8. Rens de Roos / Henk Piek 2w +1
9, Jarmo Roozenveld/Jos Jansen 1w +4
10. Laura / Annie Franken 1w -6
11. Esmee / Mientje Mellies 1w -14
12, Lars de Roos /Margriet 0w -12
13, Iris Mellies / Ann Naaijer 0w -29
14, Harry Vreriks / Emilie Polling 0w -33

Finale Luc Vierhoven en Dick Askes tegen Ben Slotema en Kiran Kolk uitslag: 13-2
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De mini's ontvingen een medaille en een zakje paaseitjes en maxi's een paasstol, daarna werden de bekers
aan de nummer 1 en 2 uitgereikt.
Nadat de wedstrijdleiders, scheidsrechter, EHBO en kantine personeel was bedankt ,werd het toernooi rond
de klok van 15,00 uur gesloten.
Een deelnemer.

Probleem ??

Lachen

De Nederlanders vinden het na jaren
uitlachen van de belgen ook wel 's tijd
worden dat de Belgen eens om ons kun
nen lachen. Dus er ging een Nederlander
naar Willem Alexander en vraagt aan
hem of hij misschien een brug in de Sa
hara wilde bouwen, zodat de Belgen ons
een lekker konden uitlachen. Willem
Alexander vond dit wel een goed idee,
dus hij laat een brug bouwen in de Saha
ra. Toen de brug klaar was gingen de
Nederlanders naar de brug toe om zich
te laten uitlachen. Stonden de Belgen
daar op de brug te vissen!
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Wij als kantinemedewerkers zijn ook zeer goed bedeeld, maar liefst 20 eieren per persoon.
Maar goed het toernooi was begonnen en ja hoor wie
behoorden tot de laatkomers oftewel de ‘verslapers’?
Gerrit de Groot en Fokko Tamminga.
Gerrit was helemaal van slag, maar Fokko heeft nog
kunnen boulen omdat Chiel het na 2 rondes voor
gezien hield.
Het weer viel mee, alhoewel er wel een fikse bui is
gevallen waardoor het veld blank stond.
Maar na de lunch (met een ei) gingen de boulers weer
vrolijk naar buiten om de 2 laatste rondes te boulen.
Rond 14.30 uur was de prijsuitreiking en ging een
ieder met een doos(je) eieren naar huis. De laatste in
de rij, Siny, kreeg zelfs een doosje met 6 paaseitjes.
Wim weet jij hier meer van?
Al met al een geslaagde dag en de deelnemers gingen
met een goed gevoel naar huis.
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Op woensdagavond 4 maart j.l. werd onder iets
minder belangstelling dan vorige jaren de Algemene
Ledenvergadering gehouden. Deze ving aan om 19.00
uur en kon voor 22.00 uur worden gesloten. De vergadering verliep dan ook voorspoedig: de jaarverslagen werden alle goedgekeurd. Ook de financiën zagen
er goed uit, ondanks de aanleg van centrale verwarming. Een belangrijk onderwerp, wat ter sprake
kwam, was de aanpak van de vrijwilligersdiensten. De
voorzitter deed deze uitgebreid uit de doeken. Alle
leden krijgen hierover bericht thuis. Belangrijkste
punt hiervan was, dat leden die zich lichamelijk of
geestelijk niet (meer) in staat voelen om aan de
verplichtingen te voldoen, deze kunnen afkopen.
Aftredend waren Rene Boer Rookhuizen en Henk
Knol, de laatste was herkiesbaar en werd dan ook
direct weer herkozen. Egbert Muggen werd als nieuwe voorzitter voorgedragen en gekozen, en Rikus
Marchien de Wit
Zeewuster werd als nieuw bestuurslid wedstrijdzaken
gekozen. Om deze zaken mogelijk te maken werden
de interne en externe wedstrijdcommissies weer samengevoegd tot een wedstrijdcommissie.
De aftredende voorzitter werd voor zijn grote inzet
beloond met bloemen, de “envelop” en met een ingelijste oorkonde, waarop zijn diensten voor de club
stonden vermeld. Voorts werd de beste all-roundspeler van 2014 bekend gemaakt, die voor het vijfde
achtereenvolgende jaar de prijs daarvoor in ontvangst
mocht nemen (Dick).
Na sluiting door de nieuwe voorzitter kon men de
ballen nog behoorlijk laten knallen.

Paaseierentoernooi, de dag nadat de
klok vooruit gezet moest worden.

Om 8.30 uur begint de kantinedienst voor Roely,
Wilma, Wim en ondergetekende.
Niemand van ons was te laat, maar gedurende de
morgen bleek dat het uur minder slaap meer impact
heeft gehad dan we dachten. Om een of andere reden
was er geen cola light, hè Roely? Wim zit driftig te
roeren in de jus voor de gehaktballen, maar vergeet
het gas aan te steken. Marchien denkt koffie te kunnen zetten zonder koffie in de filter te doen. Gelukkig
werd er op tijd ingegrepen zodat de deelnemers aan
het paaseierentoernooi er niets van gemerkt hebben.
Om 10 uur begint het toernooi en gaan zo’n 32 boulers
hun best doen om te winnen. De eerste prijs is niet
mals. Maar liefst 60 eieren voor de eerste plaats en
de gelukkige winnaar was Anton Carabain. Anton
gefeliciteerd en veel geluk met de eieren.

Stoppen
We stoppen met de belgenmoppen. Voort
aan maken we moppen over Russen. De
Belgen zijn dan gerust en de Russen zijn
gebelgd.
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Eerste prijs, wat ging er aan vooraf

Het resultaat.
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Vanmiddag (30-01-15) met een man of 12 de jeu de J.B.V. ’n Boel Plezier kampioen
boules banen van n,Boel Plezier sneeuwvrij gemaakt. Afgelopen zaterdag (31-01-2015) vonden in Assen de
Toch gauw zo,n 1500 m2. x 8 cm = 120 m3 sneeuw laatste wedstrijden plaats van de Verenigingscompeverplaatst.
titie voor afdeling 02 van de Nederlandse Jeu de
Boules Bond. Een 15-tal sextetten van diverse vereScheelt weer een middagje sportschool. Zo kan hope- nigingen uit Groningen, Drenthe en Overijssel, verlijk het sextet toernooi doorgaan waar 90 spelers aan deeld over een A- en een B-poule, leverden uiteindemee doen.
lijk twee finalisten op: Pres le But uit Groningen en ’n
Boel Plezier uit Assen. Deze twee verenigingen zorgZo, we kunnen terug kijken op een geslaagd jeu de den samen voor een spannende finale.
boules toernooi.
In de eerste ronde werden de sextetten verdeeld in
Gelukkig is er de nacht voor de wedstrijd geen noe- twee triplettes aan beide kanten. Zowel Groningen
menswaardig sneeuw gevallen en had iedereen vol- als Assen won een partij: 1-1. Daarna werden de
doende ruimte om te spelen. Geeft toch wel voldoe- teams verdeeld in doublettes zodat er drie partijen
ning. dat sneeuwschuiven, dan heb je toch eer van je werden gespeeld. Hiervan wisten de Assenaren twee
werk.
in winst om te zetten, zodat het sextet van ’n Boel
Plezier (R. Zeewuster, K. Niejenhuis, A. Carabain, M.
Namens de Sneeuwschuivers: Jelle Hoekzema.
Carabain, E. Muggen en D. Askes) uiteindelijk als
kampioen van afd. 02 werd gehuldigd. Pres le But 2
uit Groningen en Vledder 1 eindigden beiden op de
derde plaats.
Wedstrijdleider was Hielke de Wit, als scheidsrechter
trad op Harry Smit.
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Op 28 februari zal het team van Assen deelnemen aan
de landelijke finales in Nieuwegein. Als het team die
eerste dag succesvol afsluit, zal men op 1 maart het
met de allerbeste teams van Nederland moeten uitvechten.
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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

de kust hebben gemaakt met prachtige rotsen en
stranden van cathedral cave. De zelfde stranden waar
Na een voorbereiding van +/- 14 maanden vertrokken Abel Tasman en James Cook ook langs hebben gevawij op 6 jan 2015 voor onze camperreis van 6 weken ren, maar niet aan land zijn gegaan .
naar Nieuw Zeeland. Om 13:00 uur kozen we het
luchtruim voor een vlucht van elf en een half uur naar Een aantal dagen later kwamen we aan in Rotorua een
Hong Kong waar we op woensdagmorgen 7 jan. om stad met de grootste Maori bevolkingsgroep van het
07:00 uur lokale tijd aankwamen. Nadat we de koffers land. In deze stad hebben we het prachtige Maori
hadden ontvangen werden we met een shuttle bus museum bezocht (veel musea in NZL zijn gratis te
naar ons hotel gebracht. Tijdens de rit van het vlieg- bezoeken) met prachtige tuinen en parken er om
veld naar het hotel die ongeveer 50 minuten duurde heen met zelfs een bowls baan waar Wiepie het even
begon het wat te motregenen. We werden vriendelijk mocht proberen op het heilige gras.
ontvangen (volgens ons worden chinezen geboren
met een glimlach)en nadat we hadden ingecheckt
gingen we naar onze kamer toe die er voortreffelijk
uitzag. Het uitzicht vanuit de hotelkamer was niet zo
geweldig. Maar ja we zouden er maar een dag verblijven. De volgende dag hebben we even de omgeving
bekeken maar dit duurde niet zo lang omdat we om
12:00 uur weer met de bus mee moesten die ons weer
terug bracht naar het vliegveld waar we om 15:30 uur
zouden vertrekken richting Auckland, ook een vlucht
van elf en een half uur. Dit gedeelte van de reis vonden
we korter duren dan het eerste gedeelte terwijl de
Nadat we twee dagen in Rotorua hadden gestaan
reistijd voor beide het zelfde is. Bij aankomst in
reden we verder richting Taupo aan het meer van
Auckland scheen de zon volop want het was daar
Taupo,dat met een oppervlakte van 610 vierkante
harte zomer. Nadat we ons ingecheckt hadden gingen
kilometer het grootst meer van Nieuw Zeeland is.
we de stad in, in onze zomerkledij. We hebben een
Toen we op weg waren van Taupo naar Wanganui
tijdje aan het water gezeten maar we voelden de zon
reden we door een prachtig vulkanisch gebied met
al behoorlijk prikken, en dat deed ons na een half uur
nog drie werkende vulkanen, een plek waar ’s winters
besluiten om de schaduw maar op te zoeken. Na een
ook geskied wordt. In Wanganui kwamen we terecht
goede nachtrust gingen we naar het camper verhuurop een kleine maar rustige camping aan de rivier. Op
bedrijf om onze camper op te halen, maar daar aan19 jan. kwamen we aan in Lower Hutt een klein
gekomen bleken we niet de enige te zijn. Uiteindelijk
plaatsje wat ligt aan de baai van Wellington, zo’n 12
waren we aan de beurt en na goede uitleg over het
km van de hoofdstad. Hier hebben we drie dagen
hoe en wat van de camper gingen we op pad met ons
gestaan en zijn twee dagen met de bus naar Wellingnieuwe huis voor de komende zes weken. Onze
ton gegaan om deze levendige stad met veel jonge
prioriteit was eerst boodschappen doen voor de
mensen te bezichtigen. Op 22 jan. zijn we met de ferry
eerste dagen. Daarna gingen we op pad richting
van 08:30 uur vanuit Wellington vertrokken voor de
Corromandel in het noordoosten van het Noorder
overtocht naar Picton op het zuidereiland, een drie
eiland waar we hebben overnacht.
uur durende bootreis. Vooral het laatste uur van de
bootreis heb je een prachtig uitzicht omdat de boot
dan door de fjorden vaart op weg naar Picton. Het
zuidereiland is bijna vier maal zo groot als Nederland
en er wonen maar een miljoen mensen. Nadat we een
aantal dagen naar het zuiden waren gereden via de
prachtige westkust kwamen we aan in Franz Josph
een bekende plaats op het zuidereiland. Hier hebben
we met nog vier andere personen een helikopter
vlucht van een uur geboekt, die ons naar de gletsjers
van Mount Cook bracht. De volgende dag zijn we
verder gereden en kwamen aan in Te Anau een klein
plaatsje in een prachtig natuurgebied in het zuid
De volgende zijn we naar Whitanga gegaan waar we
westen van het zuidereiland. Van hier uit zijn we met
een boottocht met een 10 persoons rubberboot langs
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New Zealand.
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een Australisch echtpaar naar Milford Sound geweest
voor een boottocht door de fjorden. Deze bootreis
met totaal 17 personen aan boord was echt fantastisch omdat op een gegeven moment toen we de kust
naderden de dolfijnen langs de boot zwommen en
allerlei fratsen uithaalden.
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Na nog een aantal dagen rond gereden te hebben
langs de zuid en oost kust kwamen we aan bij Moeraki een klein gehucht aan de oostkust waar gigantische
ronde stenen op het strand liggen. Deze ronde stenen
worden ook wel de knikkers van de duivel genoemd.
Hier moest ik wel even mee op de foto.

oo

Gr. Wiepie en Herman Gerding.

Daarna reden we naar Christchurch een stad die vier
jaar geleden werd getroffen door een aardbeving,
waarvan de sporen nog duidelijk zichtbaar waren in
het centrum van de stad. Het centrum is uit de stad
en dit vonden wij een vreemde gewaarwording. De
kathedraal stond er nog net zo bij als vier jaar geleden,
en alles werd ondersteund door zware metalen balken. Op 11 febr. hebben we de camper weer ingeleverd bij het verhuurbedrijf in Christchurch. Daarna
werden we naar ons hotel bij het vliegveld gebracht,
vanwaar wij op 12 febr. zouden vertrekken uit dit
fantastische land waar we zes weken lang geweldig
mooi weer hebben gehad met al zijn natuurschoon en
zeer relaxte bevolking die volgens ons absoluut geen
last van stress hebben. Dit land is voor een ieder een
aanrader om te bezoeken maar neem er wel de tijd
voor. Wij wilden u langs deze weg graag laten mee
genieten van onze FANTASTISCHE reis.

- Pagina 10 -

Mijn vader had besloten om de hamer neer te leggen
en ging alleen naar Den Haag om daar werk en woning
te vinden. Toen dat was gelukt ging de hele familie,
vader,moeder en vier kinderen emigreren naar Den
Haag. lk was toen 1 jaar. November met een vrachtauto en drie verhuizers, halverwege was er banden
pech. 's Avonds laat kwam het hele spul aan. De verhuizers bleven slapen op kermis bedden.

Na de scheiding ben ik nog een paar jaar door gegaan
met de galerie maar dan met minder openings uren.
Bij de Hendrik Kok st. werkte ik partime op de dementie afd. als activiteiten begeleider, een dienstje van 5
uur per keer. lk was gesloopt bij thuis komst, maar ik
vond het geweldig. Alles wat je doet en ziet hardop
zeggen en veel zingen, eten en drinken aangeven en
gerust stellen. Voor de SOWA was ik twee seizoenen
creatief docent voor 11 dames. De eerste keer vertelde ik dat ik zeker wist dat alle dames geweldig mooi
kunnen haken en breien maar dat het bij mij scheef
mag gaan en zelfs steken laten vallen. Dat was even
schrikken maar later vonden de dames alle nieuwe
dingen erg leuk.
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Het moet een enorme overgang zijn geweest vooral
voor mijn moeder. Het drukke verkeer, de trams enz.
maar ook de gewone dingen zoals de groenteboer.
"Wat zal het zijn mevrouwtje ? Boontjes. Kilootje.
Pondje"? Hoeveel is dat, vroeger liep ze naar de tuin
en pakte op gevoel een aardig maaltje. Het kwam
allemaal heel goed. We kregen er nog een zusje bij.
Thuis spraken wij drents en buiten keurig hollands.

.n l

Dat was een tijdje geleden de vraag. Dus start ik maar
met mijn geboorte in 1946 te Gieten
in het huis dat mijn vader zelf vlak voor de oorlog
gebouwd had. Het huis staat er in de asser-straat nog
steeds mooi bij.

duur om te exposeren en amateurs kwamen al helemaal niet aan bod. Ik had een ideaal beeld om iedereen een plek te geven, zowel profs. als amateurs en
beoordeelde het werk zelf. Er was ruimte voor o.a. 10
vitrinekasten met, sierraden, ceramiek of andere
voorwerpen. Op losse verrijdbare panelen hingen de
schilderijen. Daarnaast veel beelden en gemaakte
kleding en sjaals enz. Het was een mooie tijd mevr.
van As bracht een werkbezoek met haar secr. En
Marga Kool heeft het geopend.
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Een "stukje" schrijven over mijzelf.

ln 2006 kreeg ik een nieuwe heup. Na het herstel ben
ik gestopt met de galerie, sta weleens op een markt
of geef advies bij een nieuw in te richten kamer. Repareer wat kettingen maar verder komt er weinig uit
mrjn handen, daar heb ik weleens last van.

Als kind was ik altijd aan het knutselen, met mljn
oudste zus bij de naaimachine, bij mijn vader met het
afval van zijn werkbank. lk was altijd in zijn buurt als
hij iets maakte, soms mocht ik gereedschap aangeven
of opruimen. Ons Dien is mijn krullejongen, daar was
ik trots op.
lk was ook vaak aan het tekenen.

Als ik kan en me goed voel kom ik graag een potje jeu
de boulen.
Zo dit is een stukje van mijn leven als ik in details zou
treden wordt het een boekwerk.
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lk ging naar school, werken en trouwen. Twee jongens
werden geboren in Bronovo, net als alle andere
prinsen en prinsessen. Marco en Bart, ik ben erg trots
op mijn jongens. Het zijn fijne mannen die erg zorgzaam zijn en altijd om zien naar dieren en mensen.
Toen ze 2 en 5 jaar waren ging ons gezin verhuizen
naar Assen. We zijn hier nogal eens verhuisd maar
hebben altijd met veel plezier gewoond en troffen
steeds leuke buren.

Nu neem ik de tijd om te zingen bij twee koren, ga
aqua joggen in warm water en heb tekenles bij mijn
Oekraïense juf.

Hartelijke groeten Dinie

Pas veel later in Assen, heb ik het creatief bezig zijn
weer
opgepakt. Cursus textiele werkvorming, tekenen,
schilderen, ceramiek en alles wat toen voorbij kwam.
Nadat ik de volwassen mavo had afgerond ben ik
verder gegaan met certificaten kunstgeschiedenis-tekenen, mavo Assen, havo Roden en v.w.o.Groningen.
ln het jaar dat ik 50 werd ben ik een eigen galerie
gestart. ln de loop der tijd had ik ervaren, dat de
kunstwereld vaak erg hooghartig is. Voor beginnende
kunstenaars was het vaak te
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Blad 4 vervolg spelregelnotities.

.n l

Artikel 9
Ongeldig worden van het but
Het but is ongeldig in de volgende zeven gevallen:
1. als het tijdens een werpronde wordt verplaatst naar niet-toegestaan terrein, zelfs als het daarna weer op
toegestaan terrein terugkomt (een but op de uitlijn is geldig; het is pas ongeldig als het recht van boven bezien
de uitlijn geheel is gepasseerd); een plas water waarin het but vrij drijft is niet– toegestaan terrein;

oo

3. als het wordt verplaatst naar meer dan 20 m van de werpcirkel (voor senioren en junioren), of naar meer
dan 15 m (voorjongeren), of naar minder dan 3 m;
4. als bij afgebakende terreinen het but een onmiddellijk naastgelegen terrein geheel heeft
overschreden of de achterlijn passeert;
5. als het verplaatst en zoek is en niet binnen vijf minuten wordt gevonden; of
6. als zich niet–toegestaan terrein bevindt tussen de werpcirkel en het but
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In dit artikel gaat het vooral over de gevallen waarbij het but verplaatst wordt tijdens het spelen.
Het but is ongeldig (wij spreken vaak van “is uit”) als het over de uitlijn gaat. Ook als het via een balk of iets
anders weer in de baan terug stuitert. Als het but op niet toegestaan terrein komt is het ongeldig. Drijven in
een waterplas is hier een voorbeeld van.
Er wordt nog eens extra benadrukt dat het but in z’n geheel over de lijn, of op dat niet toegestane terrein,
moet zijn.
In artikel 18 wordt voor een boule dit zogenaamd “ongeldig of uit zijn” omschreven. Ik wil hier beide onderwerpen tegelijk behandelen. Voor zowel boule als but geldt dat ze de lijn geheel gepasseerd moeten zijn. In
onderstaande tekening zal ik dit nog proberen te verduidelijken.
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Hier is ruimte tussen boule (of but) en de lijn.
Deze moet dus als “uit” gegeven worden.
Deze is dus ongeldig. →
_____________________________O___________________
Speelveld.
Speelveld.
_________________________________________________
O

Deze boule (of but) is niet geheel over de lijn en is dus nog geldig.
Er staat ook genoemd: “als bij afgebakende terreinen het but een onmiddellijk naastgelegen terrein geheel
heeft overschreden”. Dat houdt dus in dat het but niet uit is als hij in de baan direct naast je terecht komt. In
dat geval moet je dus gewoon doorspelen alsof het but normaal verplaatst is in de eigen baan. Het enige
verschil is dat je rekening moet houden met het spel van je buren en eventueel moet wachten tot die hun
werpronde hebben afgewerkt.
Ongeldig terrein tussen werpcirkel en but is niet toegestaan. Dus spelen over een waterplas waar een but in
kan drijven is niet toegestaan.
Onthoudt ook nog dat het but ongeldig is als het meer dan 20 meter of minder dan 3 meter van de cirkel komt
te liggen.
Artikel 10
Kleine obstakels
Het is de spelers verboden een klein obstakel dat zich op het terrein bevindt te verwijderen, te
verplaatsen, in de grond te drukken of plat te stampen. Een speler van de equipe die aan de beurt is, mag
één inslag van een eerder gespeelde boule dichtmaken.
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Het is niet toegestaan enig obstakel (en dat geldt dus ook voor steentjes die iets groter zijn dan de gemiddelde grindkorrel) te verwijderen, of te verplaatsen enz.
Niet voor niets wordt hier ook nog bijgenoemd “de grond in drukken”.
In de praktijk zien we soms dat een boule op een steentje terechtkomt en daardoor uit koers raakt. Men wil
dan nog wel eens dat steentje opzoeken en wegwerpen. Dit is dus absoluut niet toegestaan. Ook het opzettelijk in de grond trappen van dergelijke steentjes is niet toegestaan.
Duidelijke regel: Niets aan het speelterrein veranderen tijdens het spel.

oo

Ook van belang is de regel dat één inslag van een eerder gespeelde boule dicht gemaakt mag worden. Denk
er om, geen andere gaten of oneffenheden wegwerken. Dus niet met de vlakke voet vegen over de baan
waarbij meerdere oneffenheden weggewerkt worden
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Artikel 11 Verborgen of verplaatst but
Als het but tijdens een werpronde onverwachts wordt bedekt door een boomblad of een papiertje, wordt
dat verwijderd. Als het but in beweging komt, bijvoorbeeld door de wind of de helling van het terrein, of per
ongeluk door de scheidsrechter, een speler, een toeschouwer, of een boule uit een andere partij, een dier of
enig bewegend voorwerp wordt verplaatst wordt het teruggelegd op zijn oorspronkelijke plaats, mits deze
was gemarkeerd. Om onenigheid te voorkomen moeten spelers de plaats van het but markeren. Protesten
met betrekking tot niet–gemarkeerde buts en boules worden niet in overweging genomen.
Vooral in gewone onderlinge partijtjes vergeten we meestal but en /of boules te markeren. Toch kan het heel
onvoordelig uitpakken Daarom zou ik, zeker voor echte wedstrijden, willen adviseren in ieder geval wanneer
je boule gunstig ligt t.o.v. het but, beide te markeren. Van een boule die meer dan twee meter van het but ligt
zullen we het niet zo gauw sneu vinden als die door een ander verplaatst wordt. Wel als die boule op 20 cm
of minder van het but lag.
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Over het markeren op zich wil ik ook nog wel even iets vermelden.
De manier waarop gemarkeerd moet worden wordt namelijk in het reglement op geen enkele wijze aangegeven. Veelal zie je dat men naast but of boule drie strepen op de grond maakt, in het midden waarvan dan
die boule of but moet liggen. Dit is m.i. wel een grove manier van aangeven, maar toch blijkt het in de praktijk
wel toepasbaar te zijn op deze manier. Het gaat er dus om de situatie weer zo te herstellen dat verder spelen
mogelijk is met dezelfde positie van de gespeelde boules ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het but.
Nog een advies, Gebruik hetzelfde scherpe voorwerp wat je gebruikt bij het maken van de werpcirkel voor het
markeren. Doe het niet met een vinger, want verder spelen nadat je iets scherps hebt geraakt, of een steentje
onder de nagel hebt gekregen is niet echt lekker meer.
Het overige in dit artikel spreekt voor zich, een blad of papier dat op een but valt mag worden weggenomen.
Laten we niet zo flauw zijn te zeggen dat dit voor een stukje plastic of iets anders niet zou gelden. Maakt een
tegenstander wel bezwaar vraag dan de scheidrechter een beslissing te nemen.
Artikel 12 But in ander spel
Als het but tijdens een werpronde naar een ander terrein wordt verplaatst (al dan niet afgebakend), blijft het
geldig, tenzij artikel 9 van toepassing is. Als het but terechtkomt op een terrein waar een andere partij gespeeld
wordt, wachten de spelers die met het verplaatste but spelen indien nodig tot de spelers van de andere
partij hún werpronde hebben beëindigd, en maken daarna hun eigen werpronde af. Alle betrokken spelers
dienen geduld en hoffelijkheid te betrachten.
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Hier wordt gedoeld op een situatie waarbij het but door een boule verplaatst wordt en in het speelveld van
een andere partij terechtkomt. De beschrijving in de laatste regel is voor onze leden eigenlijk overbodig, want
geduld en hoffelijkheid hebben wij natuurlijk allemaal voldoende
Artikel 13 Puntentelling bij ongeldig geworden but
Als het but tijdens een werpronde ongeldig wordt, kunnen zich de volgende drie gevallen voordoen:
1. beide equipes hebben nog boules te spelen: de werpronde eindigt onbeslist;
2. slechts één equipe heeft nog boules te spelen: deze equipe krijgt zoveel punten als zij nog boules
te spelen heeft; en
3.geen van beide equipes heeft nog boules te spelen: de werpronde eindigt onbeslist.
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Artikel 14 Tegengehouden but
1. Als het but, na te zijn weggeschoten, door een toeschouwer of de scheidsrechter wordt
tegengehouden of van richting veranderd, blijft het liggen waar het tot stilstand komt.
2. Als het but, na te zijn weggeschoten, door een speler die zich bevindt op toegestaan terrein wordt tegengehouden of van richting veranderd, heeft zijn tegenstander de keuze uit:
a. het but te laten liggen op zijn nieuwe plaats;
b. het but terug te leggen op zijn oorspronkelijke plaats; en
c. het but neer te leggen in het verlengde van de lijn van zijn oorspronkelijke naar zijn nieuwe plaats, op ten
hoogste 20 m afstand van de cirkel (15 m voor jongeren), en zo dat het zichtbaar is.
Om b. of c. te kunnen kiezen moet de plaats van het but tevoren gemarkeerd zijn geweest. Als dat
niet het geval is, blijft het but liggen op zijn nieuwe plaats.
In sub 1). Wordt genoemd het tegenhouden van het but door een toeschouwer of de scheidsrechter. Dit
wordt eigenlijk gelijk gesteld als wanneer het tegen een bestaand obstakel op de baan zou komen.
In dat geval dus gewoon laten liggen waar het gestopt is en gewoon doorspelen.
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Wordt het but door een tegenstander tegengehouden, (natuurlijk gaat men er vanuit dat dit niet opzettelijk
zal gebeuren.) dan kun je kiezen of je het but wilt laten liggen of, als dat voor jouw ploeg gunstiger uitkomt,
verplaatsen in rechte lijn in het verlengde van de oorspronkelijke plaats en de nieuwe plaats van het but. Je
mag hem dus, in rechte lijn, verder weg leggen, tot maximaal 20 meter van de werpcirkel. Ook in dit artikel
komt nogmaals het belang van markeren aan de orde .
BOULES
Artikel 15 Werpen van boules
De eerste boule van een werpronde wordt geworpen door een speler van de equipe die de toss heeft gewonnen of als laatste punten heeft behaald. Daarna werpt steeds de equipe die niet op punt ligt.
Boules moeten één voor één geworpen worden.
Eenmaal geworpen boules mogen niet opnieuw worden geworpen.
Als de eerste boule op niet-toegestaan terrein terechtkomt, moet de tegenstander zijn eerste boule
spelen; daarna spelen beiden om de beurt, zolang er geen boule op toegestaan terrein ligt.
Het gestelde over boules die “uit” zijn lijkt me duidelijk.
Is de eerste boule uit, dan moet de tegenpartij gooien. Gaat die boule ook uit, (zoiets is denkbaar op een
sterk aflopende harde baan of als de baan bevroren is) dan moet beurtelings worden gegooid, tot er wel een
boule op toegestaan terrein blijft liggen.
Artikel 16 Gedrag van spelers en toeschouwers
Gedurende de tijd die een speler reglementair ter beschikking staat om zijn boule te werpen, moeten de
toeschouwers en andere spelers stil zijn. De tegenstanders mogen niet lopen, gebaren, of iets anders doen
dat de speler af zou kunnen leiden. Alleen zijn medespelers mogen zich tussen de werpcirkel en het but bevinden. De tegenstanders moeten zich voorbij het but of achter de speler bevinden, in beide gevallen zijwaarts
van de speelrichting, en bovendien op ten minste 2 m afstand van but en speler.
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( De overige artikelen in de komende clubbladen)
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De eerste regel geeft alleen maar aan dat zowel toeschouwers als spelers de grootst mogelijke stilte in acht
moeten nemen zolang een speler in de cirkel staat om een boule te werpen.
Hier lijkt me alle commentaar overbodig. Ssssst.
De tweede regel zegt dat tegenstanders van degene die een boule gaat spelen niet mogen lopen, of gebaren
maken of iets anders doen wat de speler zou kunnen storen.
Het blijkt best wel goed hieraan nog eens aandacht te schenken. Het gebeurt namelijk echt nog wel eens dat
tegenstanders toch even met een arm zwaaien of iets dergelijks op het moment dat gespeeld zal worden.
Laat dat achterwege en zorg er voor de tegenstander niet te storen.
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Eigenlijk moet ik nu de derde regel hiermee combineren, want daar in staat waar tegenstanders zich mogen
ophouden als een speler in de cirkel staat. Als we ons daar correct aan houden, dan heeft die speler helemaal
geen last van ons. Daarbij hebben we dan ook nog minimaal twee meter afstand van het but of de speler in
acht te nemen. Wanneer je achter de speler voldoende ruimte hebt is dat de beste plaats om je op te stellen.
Kortom: Stoor een tegenstander niet, maar vraag van die tegenstander ook hetzelfde respect en correct
gedrag. Neem geen genoegen met tegenstanders die vlak achter het but gaan staan. Werkt een tegenstander
niet correct mee op dit gebied, meldt het dan bij de scheidsrechter.
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Artikel 17 Oefenen; boules die het afgebakende terrein verlaten
Tijdens een partij mag niet worden geoefend. Een speler die zich niet aan deze regel houdt, riskeert de
sancties genoemd in artikel 34.
Artikel 18 Ongeldig geworden boules
Als een boule uit is geweest en vervolgens op het terrein terugkomt, hetzij vanwege de helling van het terrein,
hetzij na contact met een bewegend of stilstaand voorwerp, wordt hij meteen uit het spel genomen, en alles
wat hij na het overschrijden van de uitlijn heeft verplaatst wordt op zijn oorspronkelijke plaats teruggelegd.
Een ongeldige boule moet meteen worden opgeraapt en voor de betreffende werpronde uit het spel
worden genomen. Als dat niet gebeurt, wordt hij automatisch geldig zodra de tegenpartij een boule
gespeeld heeft.
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In geval een boule “uit” is geweest en terug op het speelveld komt moet hij meteen worden opgeraapt en uit
het spel worden genomen. Dit “meteen” staat er niet voor niets. Het is n.l. al heel wat keren voorgekomen
dat men een boule die teruggekaatst werd in het spel, maar op een onbelangrijke plaats kwam te liggen,
rustig op die plaats liet liggen. Dan was er niets aan de hand, totdat een tireur het but een heel eind naar
achter speelde. Op dat moment was het wel van belang of bedoelde boule in of uit was. En let op:
Een boule die in het veld ligt is geldig zodra de tegenstander een volgende boule heeft gespeeld.
Wanneer een tireur die heeft misgeschoten meteen een volgende boule wil schieten en daarvoor meteen
klaar staat in de cirkel kan men, om op sportieve wijze te voorkomen die tireur uit de concentratie te brengen,
even wachten tot ook de volgende bal is geschoten en dan pas de eerder bedoelde boule die uit was alsnog
oprapen en uit het spel nemen.
Bezwaar hierbij kan zijn:
1e. Door de actie van de tweede boule wordt het spel helemaal veranderd en doordat je daar de
aandacht bij hebt vergeet je de bedoelde eerste boule op te rapen.
2e. De tweede boule, of de geschoten boule, komt tegen de bewuste boule die uit was aan en blijft
op die plaats liggen, terwijl deze anders ook uit geweest zou zijn. Deze is dan tegen een
obstakel gekomen en moet als geldig blijven liggen.
Men mag een tireur de gelegenheid geven meteen door te gaan met schieten. Hij kan echter dat recht niet
claimen.
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9406 AJ ASSEN
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