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Van de voorzitter:

.n l

Zoals u weet heeft het bestuur zich de laatste tijd intensief bezig gehouden met de kantine en schoonmaakdiensten. Hoewel ik in het vorige clubblad geschreven heb dat de vooruitzichten gunstig leken, is ons toch
duidelijk geworden dat we het beleid moeten aanpassen. U bent hierover reeds geïnformeerd.
Voor het tweede halfjaar van 2015 hebt u al het nieuwe rooster ontvangen.Ik doe een beroep op u allen om
daar goed naar te kijken en te noteren wanneer u kantinedienst hebt. Het komt nog veel te vaak voor dat
alleen degene die de sleutel heeft ontvangen tijdig aanwezig is, terwijl de ander die dienst heeft er niet op
van op de hoogte is dat men dienst heeft.
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Ook vraag ik nogmaals tijdig voor vervanging te zorgen wanneer u een taak toebedeeld hebt gekregen op
een voor u ongelegen moment.
Tenslotte wil ik met nadruk vragen aan de mensen die bardienst hebben om voor het sluiten de voorraad aan
te vullen, zodat de volgende geen halflege koelkasten e.d. aantreft.
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Wat betreft onze wedstrijdcommissie kan ik u laten weten dat ik daar een heel positieve indruk van heb. Dit
ondanks het feit dat Theo van der Meer om voor hem van belang zijnde redenen zich inmiddels uit deze
commissie heeft terug getrokken. De samenvoeging van twee commissies is goed verlopen en de commissie
is heel druk bezig geweest om voor alle taken welke onder haar competentie vallen regels op te stellen en
vast te leggen. Daarmee denkt men misverstanden en onnodige problemen te voorkomen. Uiteraard zullen
ook daar af en toe zaken bijgesteld en/of aangepast moeten worden.
Zoals in de afgelopen weken is gebleken is contact tussen de wedstrijdcommissie en de leiding van de dinsdagmiddaggroep ook van belang. Hier zullen we de nodige aandacht aan besteden.
Nog zo’n actief, en heel goed werk verrichtende groep is de werkgroep die iedere eerste maandag van de
maand, onder leiding van Jelle Hoekzema, bezig is onze kantine en het speelveld met alles daaromheen te
onderhouden en te verbeteren. Zoals u ongetwijfeld gemerkt hebt, hebben ze er nu voor gezorgd dat de
verlichting vanaf de straat tot aan de kantine nu prima in orde is. Ze hebben daar een drietal lampen (z.g.
bully’s) aangebracht en daarmee is de entree verlichting weer prima in orde.
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Door alle beslommeringen betreffende bar- en schoonmaakdiensten zijn andere van belang zijnde onderwerpen wat te lang onbehandeld gebleven. Daarom willen we binnenkort aan het werk met zaken als: Training
c.q. oefeningen voor de leden, met ledenwerving en met opleidingen voor wedstrijdleiders en scheidsrechters.
Ik hoop daar in een volgend clubblad het nodige over te kunnen schrijven.
Voor nu wens ik eerst iedereen een goede vakantietijd toe met veel boel plezier.
Egbert Muggen.
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‘n Boelpraoties
COLOFON
’n Boelplezier

Het Butje
Net terug van een prachtige vakantie aan de Algarve.
Veel zon, lekker eten en drinken, luieren aan het
strand.

VOORZITTER
Egbert Muggen
0592-316203
ehmuggen@home.nl

SECRETARIS (Vice Voorzitter)
Henk Knol
0592-242491
hemaknol@ziggo.nl
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Daardoor kilo’s aangekomen dacht ik. Fout ! Ik ben er
net achter dat m’n shampoo de oorzaak is. Er stond
n.l. duidelijk op de fles: ,, Voor extra volume en body.”
Geen wonder dus, dat van die extra kilo’s….. Dus nu
gebruik ik geen shampoo meer, maar een vaatwasmiddel. Want op die flies staat nl: ,, Verwijdert vet,
dat op andere manieren moeilijk is te verwijderen. Nu
maar afwachten…..
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Clubgebouw ‘T Boelhuus
Rode Heklaan 7
9401 SB Assen
Tel: 0592-356722
Corr.adres: Huisingehof 33
9403 PV Assen
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Inmiddels zien we hier af en toe ook de zomerzon,
afgewisseld met verse regenbuien. Toch heeft de club
al weer onder redelijke omstandigheden een aantal
activiteiten kunnen afwikkelen. o.a het clubkampioenschap plaatsen, tireren en het Oranje en TT toernooi.De resultaten vindt u terug in dit clubblad.
Namens de vereniging bedanken wij het TT bestuur
voor de wedstrijdkaartjes die zij voor ons TT toernooi
beschikbaar stelde. Er is dankbaar gebruik van gemaakt.
De redactie is nog op zoek naar iemand die goed met
de computer overweg kan om te helpen bij de technische realisatie van het clubblad. Lijkt dit je wat, laat
het dan even weten aan de redactie.

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:

Kopij voor het volgende clubblad graag weer inleveren voor eind september. Dit kan per e-mail, in de
kopij bus of bij de redactie.

Wicher Dijkstra
0592-347919

Wij wensen iedereen nog een prachtige zomer en,
indien nog niet gehad, een fijne vakantie.

E-mailadres
clubblad@boelplezier.nl

Redactie: Dick en Wicher

Website:
www.boelplezier.nl
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Dick Askes
0592-354331

UITSLAGEN ORANJETOERNOOI
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A-kl.: 1. G. Zijlstra/J. Schonewil (mix);
2. J. Pot/J. Kiers (’n Boel Pl.)
A-compl.: 1. K. Koogje/S. Elderman (mix);
2. J. en R. Moorlag (mix).
B-kl.: 1. H. Tilman/R. Strobach (PlB);
2. F. Tamminga/G. de Groot (BP).
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B-compl.: 1. L. Steenhuis/R. v. Sleen (PlB);
2. C. Zijlstra/T. Berends (But 84).
C-kl.: 1. E. Muggen/D. Askes (BP);
2. B. Slotema/P. Mellies (BP).

C-compl.: 1. Fam. Gerritsen (Boule au but);
2. K. Hoekstra/Kooistra (Skarboule).
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D-kl.: 1. E. Prins/S. Dijkstra (mix);
2. J. Roest/H. Linde (Emmese B.).
D-compl.: 1. A. Franken/J. Kreeft (BP);
2. A.en Ch. Wentink (BP).

COMMISSIE LIEF EN LEED.

E-kl.: 1. J. Vrielink/H. Liemberg (mix);
2. Schonewille/V.d. Sleen (Boule Doar).
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Het is een goede gewoonte binnen onze vereniging
om aandacht te schenken aan leden die iets te vieren E-compl.: 1. G. Smit/T. vd Meer (BP);
hebben of te maken krijgen met een onaangename 2. J. en D. Janssen (BP).
gebeurtenis als bijvoorbeeld ziekte of een operatie.
F-kl.: 1. V.d. Mossel/V.d. Meer;
Tot nu toe bestond die aandacht uit een telefoontje, 2. Baron/Dokter (Emm. B.).
gevolgd door een opbeurende kaart ,en vaak nog door
een bezoekje. De laatste maanden hebben wij, als - F-compl.: 1. J. Schonewille/W. v. Vliet (Boule Doar);
commissie, het erg druk gehad met deze taak, Dit 2. Koehoorn/Postma.
heeft veel tijd en energie gekost. Wij hebben daarom
aan het bestuur voorgelegd om uiteraard wel de via Wedstrijdl.: H. de Wit. Scheidsr.: J. Hoekzema en
de telefoon en het sturen van een kaart aandacht te EHBO: H. Freriks.
blijven schenken aan leden die hiervoor in aanmerking komen maar de bezoekjes achterwege te laten Het weer viel mee en de kantine was goed verzorgd.
Om 18.00 uur konden de deelnemers al of niet met
bij ziekte of een operatie.
prijs huiswaarts keren. ’s Avonds kon men op RTV
Natuurlijk zullen er bijzondere gevallen zijn die een Drenthe nog een klein stukje van het toernooi terugandere benadering noodzakelijk maken. We zorgen zien.
er ook in de toekomst voor dat de leden op de
hoogte blijven. Het bestuur heeft instemmend gere- Scheet
ageerd zodat de commissie Lief en Leed op de bovenPietje zit op school. De meester zegt "wie heeft die
omschreven wijze te werk zal gaan.
scheet gelaten?"
Pietje antwoord "ik ik!!"
De commissie Lief en Leed,
De meester zegt "naar de gang Pietje"
Als Pietje op de gang zit, denkt hij waarom zit de hele
Annie Franken, Siny Moddejongen en Gré Wever.
klas in de stank en ik lekker op de gang.
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Kampioenschap Tireren 2015.

Graag wil ik jullie bedanken voor de belangstelling na
de operatie aan de heup, hetzij door telefoontjes,
kaarten, vragen aan Jan hoe het met mij ging en de
mooie bloemen, gebracht door Annie en Sinie. Gelukkig gaat het weer wat beter, al duurt de revalidatie
mij veel te lang. Ik hoop na onze vakantie weer te
kunnen boulen.

Uitslagen dames.
nr: Naam.
punten.
1. Annie Franken
52
2. Greet Philips
21
3. Mien Carabain
19
4. Mientje Mellies 10
5. Lies de Wit
8

Vriendelijke groet,
Jannie Lammers

Uitslagen heren.
nr: Naam.
punten.
1. Vincent de Wit
94
2. Dick Askes
74
3. Erik Heddema
70
Hielke de Wit
70
4. Anton Carabain
68
5. Rikus Zeewuster
65
6. Jasper Waldus
54
Theo Linders
54
7. Jos Janssen
53
8. Jelle Hoekzema
52
9. Rene Boer Rookhuizen 51
Marinus Philips
51
10. Joop Kreeft
47
Riemer Haagsma
47
11. Jan Dammer
45
12. Jan Kiers
39
13. Wim Kruizinga
34
14. Cees Bouwman
33
15. Egbert Westerdijk
29
16. Johan de Wit
27
17 . Fokko Tamminga
20
18. Piet Mellies
19
19. Marco Willemsen
9
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Een aantal mannen kleden zich om in de kleedkamer
van de golfclub.
Een mobiele telefoon gaat af en een van hen begint
een gesprek;
Iedereen in de kleedkamer luistert natuurlijk mee.
MAN: "Hallo"
VROUW: "Schat, ik ben het. Ben je op de club?"
MAN: "Ja"
VROUW: "Ik ben aan het winkelen en ik heb een onwijs
mooi leren jasje gezien. Het kost maar 1000 euro. Mag
ik het kopen?"
MAN: "Natuurlijk, ... als je het mooi vindt moet je het
kopen."
VROUW: "Ik ben ook nog even langs de Mercedes
garage gegaan. Ik heb de nieuwe 2015 modellen gezien. Er was er eentje zo mooi."
MAN: "Hoeveel kost ie?"
VROUW: "80,000 euro"
MAN: "OK, maar voor die prijs wil ik wel alle accessoires erbij krijgen."
VROUW: "Geweldig! Oh, ja nog een ding .... het huis
dat we vorig jaar zo graag wilden kopen, staat weer
te koop. Ze vragen 950.000 euro."
MAN: "Nou, breng maar een bod uit. Bied maar
900,000 euro."
VROUW: "OK. Ik zie je later vanavond. Ik hou van je!"
MAN: "Ja Schat, ik hou ook van jou."
De man hangt op. . De andere mannen in de kleedkamer kijken vol verbazing naar hem.
Dan vraagt hij: "Weet iemand van wie deze g.s.m. is?"

oo

Golfclub.
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Beste boulers ,

Redactie.

Alcoholcontrole

Waarom zet eeen dronken belg zijn bril
af bij een alcohol controle?
Twee glazen minder!

Uitslagen Kampioenschap plaatsen
2015
Nr.
Naam.
1 Theo Linders
2 Kees Bouwman
3 Rikus Zeewuster
4 Egbert Muggen
5 Dick Askes
6 Jan Pot
7 Klass Niejenhuis
8 Gezinus Dol
9 Riemer Haagsma
10 Bertha Smit
11 Erik Heddema
12 Anton Carabain
13 Annie Franken
14 Lies de Wit
15 Joop Kreeft
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Punten.
118
117
116
112
107
106
103
100
98
98
96
91
87
86
85
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P R AK T I JK
T H E O L I N DE RS

Mooi staaltje van meesterschap.
Op 7 juni 2015 is er een equipe van ‘n Boel Plezier gepromoveerd
naar de hoofdklasse van de NJBB.
Voorwaar geen geringe prestatie omdat je te maken hebt met
de beste spelers in zone A( 5 noordelijke provincies)

Toch maar even in de bloemetjes gezet.

Dick Askes- Rikus Zeewuster-Klaas Niejenhuis.
(Egbert Muggen heeft 1 keer als vervanger meegedaan)
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Riemer Haagsma

Nijverheidsstraat 15
9648 JA Wildervank
Tel. 06 5341 0790
t.linders@netvisit.nl
www.theolinders.nl
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Omdat de NJBB bedacht heeft dat er een andere opzet van de
Nationale Competitie moet komen ,heeft dit verder geen gevolgen.
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Fysiotherapie
Haptonomie
Massage
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Begrijp jij er iets van ?

Bij twijfel is hier de oplossing
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Zij twijfelen ook.

Zij niet.

Toppunt van …………..Hoezo wij hebben gewonnen.
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Terugblik.

Ben nog fantastisch zo op ‘t oog...
We wat artrose in mijn heup en mijn knie.
Als ik me buk, is het net of ik sterretjes zie.
Mijn pols is iets te snel, mijn bloeddruk wat te hoog.
Maar ik ben nog fantastisch goed ... zo op ‘t oog.
Met de steunzolen die ik heb gekregen,
loop ik weer langs 's Heerens wegen,
kom ik in de winkels en ook weer op het plein.
Wat heerlijk zo gezond te mogen zijn.
Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen
en over vroeger te kunnen dromen.
Mijn geheugen is ook niet meer zoals het was
en ik ben weer vergeten wat ik gisteren nog las.
Ook heb ik wat last met mijn ogen
en mijn rug raak meer en meer gebogen.
De adem is wat korter, mijn keelvaak erg droog.
Maar ik ben nog fantastisch ... zo op ‘t oog.
ls het leven niet mooi, het gaat zo snel voorbij,
als ik kijk naar de foto‘s, over vroeger van mij.
Dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren.
Wilde ik een jas, dan moest ik heel lang sparen.
lk ging fietsen en wandelen, overal heen,
en ik kende geen moeheid, zo het scheen.
Nu ik ouder word, draag ik vaak blauw, grijs of zwart
en ik loop heel langzaam, vanwege mijn hart.
Doe het maar op uw gemak, zei de cardioloog.
U bent nog fantastisch ... zo op ‘t oog.
De ouderdom is goud, ja begrijp me wel.
Als ik niet kan slapen en dan tot honderd tel.
Dan twijfel ik, denk ik of dat wel waar is
en of dat beeld van goud niet een beetje raar is.
Mijn tanden liggen in een glas,
mijn bril op tafel, gehoorapparaat in mijn tas
Mijn steunzolen naast het bed op de stoel.
U weet dus wat ik met die twijfel bedoel.
Trek niets in twijfel, zei de pedagoog.
U bent nog fantastisch goed ... zo op ‘t oog.
En 's morgens als ik ben opgestaan
en eerst de afwas heb gedaan,
lees ik het laatste nieuws in de krant.
lk wil toch bijblijven en naderhand
doe ik van alles, eerst geef ik de planten water,
de kamer stoffen doe ik later.
Wel gaat alles wat traag.
Heb na 't eten wat last van mijn maag.
Maar ik wil niet zeuren, want 't mag,
dat is heel gewoon op je oude dag.
Aanvaard het rustig zei de psycholoog.
U bent nog fantastisch goed .-. zo op ’t oog.

Te beginnen met het Paaseieren toernooi op zondag.
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Ben nog fantastisch zo op ‘t oog...

Zomertijd dus, ja, dat wist ik zaterdagavond maar
niet meer na een nachtje slapen. En ja hoor, wie kwam
er een uur te laat? Gerrit dus! Helaas niet gespeeld,
maar wel met de nodige eieren naar huis. Een schrale troost en …….het kostte niets!
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Dan maar inschrijven voor het Oranjetoernooi, maar
met wie? Gelukkig hoefde ik er niet zelf achteraan
want Fokko zag mijn aspiraties. Die dag gelukkig wel
op tijd en samen ( ja ja ) hebben we de sterren van
de hemel gespeeld. Hoe bestaat het ! Net een jaar
lid en aan het eind van de dag een levensgrote doos
met verschillende vleesartikelen erin als prijs. Fokko
bedankt! Ik was op de fiets en ben zonder ongelukken
thuisgekomen in hoera stemming.
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En toen kwam die beruchte woensdagavond met het
zal ik het maar preciesiegooien noemen? Natuurlijk
wilde ik dat ook wel eens proberen al zag ik er wel een
beetje tegenop. En ja hoor, ik bakte er dan ook niks
van. De uitslag van deze poging: helemaal onderaan!
Voor mijn gevoel een blamage. Toen met een rood
hoofd naar huis. Maar geen nood: er komt weer een
toernooi aan : Het TT Toernooi op 20 juni. Samen
met Fokko gaan we proberen er een sportieve en
spannende dag van te maken.
Gerrit de Groot.

Napoleon

Op een dag ging Jantje naar school. Toen vroeg de
meester: "Waar stierf napoleon?" Jantje: "Op bladzijde 72 van het geschiedenisboek."

Annie M.G- Schmidt
Klaas Niejenhuis
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Uitslagen TT Toernooi 2015.

RESULTATEN CLUBLEDEN ELDERS

De landelijke triplettencompetitie, die dit jaar voor
het laatst plaatsvond, kon in stijl worden afgesloten.
Het enige deelnemende team van ’n Boel Plezier,
Rikus, Klaas en Dick (plaatsvervanger voor de geblesseerde Jan Pot) veroverden in de eerste klasse, zone
A, het kampioenschap. Behalve de huldiging met
bloemen en medailles op de laatste dag, heeft dit
verder geen promotie tot gevolg, daar men nu overstapt op een sextettencompetitie voor clubs die over
een hal kunnen beschikken. Als tweede eindigde Ma
Boule uit Ede en derde werd het team uit Steenwijk.

A poule complementair.
1e Jan Nikerk, Stoel Henk.
't Zwijntje / ’t Harde
2e Paul Koenen, Rieks Hamhuis. Pres le But
3e Cees Minnema, Han Sluter.
Le Biberon /JBV Blede Boulers
4e Egbert Muggen, Henk Muggen. Boel Plezier

oo

PRIMA AFSLUITING NC TRIPLETTEN.
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Noordscheschut, 8-4-2015: 7e pr. A. Jongert/D.Askes A poule.
1e Sandra Elderman, Kees Koogje.
Beetsterzwaag, 13-5-2015: B-klasse: 1e pr. E. Mug- Pres le But / Les Cailloux
2e Gert Niejenhuis, Erik Heddema.
Boel Plezier
gen/R. Zeewuster
3e Klaas Niejenhuis, Rikus Zeewuster. Boel Plezier
Noordscheschut, 30-5-2015: A-kl. 6e pr. A. Carabain/ 4e Riekele Land, Jur Moorlag.
Boskboulers/JBV Blede Boulers
D. Askes; B-kl. 2e pr. H. en G. Dammer

Helpdesk.
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B poule.
1e Gerard Zijlstra, Erik Rehorst.
Le Biberon / De But 84
2e Rik Moorlach, Arend de Vrie.
De But 84/JBV Blede Boulers
3e Theo Linders, Michel Wentink. Boel Plezier
4e D .v.d. Veen, Bouke Roffel.
Teams die competitie willen blijven spelen zijn nu dus Hattem Petanque / De But 84
aangewezen op de Afdelingscompetitie. Verder is er
op dit moment sprake van een alternatieve competi- B poule complementair.
SVP Drachten
tie voor tripletten of doubletten voor zone A in het 1e J.Middelbos, A.Koehoorn.
2e
Minke
de
Meer,
Jan
de
Meer.
SVP Drachten
voorjaar van 2016, maar nog niet bekend is of dat zal
3e Jitse Betten, Cas Looman.
Pres le But
doorgaan.
4e D.de Vries, A.ten Berge.
JBV Blede Boulers
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Helpdesk: "Waarmee kan ik U helpen?"
Klant: "Ik krijg geen beeld op mijn LCD scherm!"
Helpdesk: "Zit U achter uw computer, meneer?"
Klant: "Neen"
Helpdesk: "Kunt U even achter de computer zitten."
Klant: "OK"
Helpdesk: "Vertelt U even wat U nu ziet?"
Klant: "Allemaal kabels!!"

C poule.
1e Johan de Wit, Lies de Wit.
Boel Plezier
2e Theo van der Meer, Gien Smit. Boel Plezier
3e L.Medendorp, B.Buiter.
Pres le but
4e Hiltje Laagland, Bert La Faille. De But 84
5e Riemer Haagsma, Piet Mellies. Boel Plezier
6e Trynie Berends, Wendy Vos De But 84
Boomstam Tireerwedstrijd.
1e Kees Koogje,
Les Cailloux
2e Cees Minnema, Le Biberon
3e Theo Linders,
Boel Plezier
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Blad 8
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Artikel 19 Tegengehouden boules
Als een boule na het werpen wordt tegengehouden of van richting veranderd door een toeschouwer of door
de scheidsrechter, blijft hij liggen op zijn nieuwe plaats.
Als een boule na het werpen wordt tegengehouden of onopzettelijk van richting veranderd door een speler
van de equipe waartoe deze boule behoort, is hij ongeldig.
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Als een geplaatste (gepointeerde) boule wordt tegengehouden of onopzettelijk van richting veranderd door
een tegenstander, beslist de speler de boule opnieuw te werpen of hem te laten liggen op zijn nieuwe plaats.
Als een geschoten (getireerde) of weggeschoten boule wordt tegengehouden of onopzettelijk van richting
veranderd door een speler, mag zijn tegenstander beslissen:
1. de boule te laten liggen op zijn nieuwe plaats; of
2. de boule neer te leggen in het verlengde van de lijn van zijn oorspronkelijke naar zijn nieuwe
plaats, maar uitsluitend op toegestaan terrein en op voorwaarde dat zijn oorspronkelijke plaats
was gemarkeerd.
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Voor een boule but die wordt tegengehouden zijn hier regels opgesteld.
Er is duidelijk verschil gemaakt tussen het tegenhouden door een toeschouwer of scheidsrechter en het tegenhouden door een speler.
Betreft het een toeschouwer of scheidsrechter dan heb je geluk of pech, maar blijft de bedoelde boule of
but op die plaats liggen. Wordt een gespeelde boule tegengehouden door een speler dan is er onderscheid
of het een speler uit het eigen team of van de tegenpartij betreft. Is het iemand van je eigen team, dan is de
gespeelde boule ongeldig. (dus meteen uit het spel nemen)Is het iemand van de tegenpartij, dan heb je de
keuze bedoelde boule te laten liggen, of de bedoelde boule verplaatsen tot maximaal de grens van niet
toegestaan terrein. Kortweg: Dus niet verder dan 20 meter van de werpcirkel en niet over een uitlijn.
Artikel 20 Toegestane speeltijd
Zodra het but is uitgeworpen heeft een speler ten hoogste één minuut om zijn boule te werpen. De tijd gaat
in zodra het but of de laatst geworpen boule tot stilstand is gekomen, dan wel zodra een eventuele meting
verricht is.
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Artikel 21 Verplaatste boules
Als een stilliggende boule door bijvoorbeeld de wind of de helling van het terrein verplaatst wordt, wordt hij
teruggelegd op zijn oorspronkelijke plaats. Dit gebeurt ook als de boule per ongeluk verplaatst wordt door
toedoen van een speler, de scheidsrechter, een toeschouwer, een dier of enig bewegend voorwerp.
Om onenigheid te voorkomen moeten spelers de plaats van de boules markeren. Protesten met
betrekking tot niet–gemarkeerde boules worden niet in overweging genomen; de scheidsrechter zal zich
louter baseren op de feitelijke ligging van de boules op het terrein.
Als echter een boule wordt verplaatst als gevolg van een in deze partij geworpen boule, blijft hij wel geldig.
Een voor veel jeu de boule spelers onbekende regel. Toch komt hetgeen hier is omschreven wel eens voor,
een (gemarkeerde) boule die plotseling wegrolt doordat er een helling in het terrein ligt.
Hier staat niet “mag terug gelegd worden” maar wordt terug gelegd.
Dit geldt dus ook wanneer die boule slechts enkele centimeters wegrolt.
Wat in de tweede regel staat is vaker van belang, daar gaat het er namelijk om dat een boule per ongeluk
verplaatst wordt. Betreft het de scheidsrechter, toeschouwer, dier of iets anders, dan is dit duidelijk: …. Terug
leggen.
Dat dit ook geldt wanneer het een speler is die per ongeluk een boule verplaatst is nogal verrassend. Wanneer
b.v. bij of na het meten iemand terug loopt en daarbij een gespeelde boule van plaats verandert geeft dit
nogal eens een boze reactie. Is de betreffende boule van de tegenstander dan wil die hem natuurlijk terug
leggen, of (wanneer die boule dicht bij het but is terecht gekomen) juist laten liggen. Betreft het een boule
van de eigen equipe dan is de tegenstander vaak geneigd die boule ongeldig te verklaren. De regel is echter
duidelijk, ook dan moet die boule terug gelegd worden. Voorwaarde is wel dat de boules gemarkeerd zijn.
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Blad 9 Artikel 22 Werpen van andermans boules
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Een speler die met een boule van een ander speelt, krijgt een officiële waarschuwing. De geworpen boule
blijft niettemin geldig, maar wordt, indien nodig na meting, onmiddellijk vervangen. Dit wordt kan gewoon
opgelost worden door bedoelde boule om te wisselen met één van je eigen .
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Artikel 23 Onreglementair gespeelde boules
Een boule die in strijd met de regels wordt geworpen is ongeldig en alles wat als gevolg daarvan is verplaatst,
wordt op zijn oorspronkelijke plaats teruggelegd, mits deze was gemarkeerd.De tegenstander mag echter de
voordeelregel toepassen en de worp alsnog geldig verklaren. De geworpen boule blijft dan geldig, en alles
wat als gevolg van de worp is verplaatst, blijft op zijn nieuwe plaats liggen.
Artikel 25 Metingen
Een meting wordt verricht door de equipe die de laatste boule heeft geworpen. De tegenstander heeft altijd
het recht na te meten. Ongeacht de ligging van de te meten boules en het moment in de werpronde kan de
scheidsrechter worden geraadpleegd; tegen diens beslissing is geen beroep mogelijk. In het bijzonder is het
niet toegestaan met de voeten te meten Hier is denk ik niks onduidelijks aan. Als je gegooid hebt mag je
bepalen of je op punt ligt. Is daarvoor meting nodig dan doe je dat. En het is de equipe die het laatst gegooid
heeft die moet meten. Dit kan van belang zijn, want bij het meten de boule of but verplaatsen kan nadelig
zijn voor degene die de meting uitvoert. Denk je dan op punt te liggen, dan mag altijd de tegenstander nameten. Is er dan geen duidelijkheid, dan de scheidsrechter vragen.
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Hier kom naar voren dat ieder team verplicht is meetgereedschap bij zich te hebben. Ik wil er nogmaals voor
pleiten om inderdaad te zorgen voor minimaal een meetlint. Het gebeurt best nog wel eens dat er vanuit een
verkeerde cirkel gegooid wordt. Hier is meteen duidelijk gemaakt dat een boule dan ongeldig is en dus
meteen uit het spel moet worden genomen.
Heeft die boule een andere boule of het but geraakt, dan moeten die in principe weer op de oorspronkelijke
plek gelegd worden, maar (daar heb je het weer) mits gemarkeerd.De tegenstander van degene die uit de
verkeerde cirkel heeft geworpen mag echter in dit geval een voordeelregel van toepassing laten zijn. Bijvoorbeeld wanneer het gebeurt dat die verkeerd geworpen boule een boule van de tegenstander opstoot tot vlak
bij het but. In dat geval mag die tegenstander er voor kiezen dat de boule geldig is en dan moet alles blijven
liggen. Dus ook de uit de verkeerde cirkel geworpen boule.
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Hierop aansluitend wil ik nog een situatie schetsen welke nogal eens voor verwarring zorgt. Namelijk het
volgende: Een speler van equipe A probeert een geplaatste boule van equipe B te verbeteren. Zijn teamgenoot
staat bij het but en geeft aan hem door dat het niet gelukt is te verbeteren. Dezelfde speler (of een teamgenoot van hem) zal dus de volgende boule spelen.Daarna (tijdens de werpronde, of eventueel bij de puntentelling) komt men tot de ontdekking dat de bedoelde boule van equipe A toch wel beter lag dan de beste
boule van equipe B. De teamgenoot had zich dus vergist en eigenlijk had team B op dat moment verder
moeten spelen. In deze situatie, dus per ongeluk doorspelen terwijl men reeds op punt ligt, geldt hetzelfde
als bij boules die uit een verkeerde cirkel zijn gegooid. De teveel gespeelde boules zijn onreglementair gegooid
en moeten eigenlijk uit het spel genomen worden. De uitleg van de NJBB reglementen commissie hierover is
echter zo dat men in geval van meerdere boules geworpen terwijl men reeds op punt lag enkel de laatst
gespeelde boule als onreglementair moet beschouwen. De stelling is: Dan had ook de tegenpartij maar beter
moeten opletten.
PUNTEN EN METINGEN
Artikel 24
Tijdelijk wegnemen van boules. Om te kunnen meten is het toegestaan boules en obstakels
tussen het but en de te meten boules tijdelijk weg te nemen, na hun plaats te hebben gemarkeerd. Na het
meten worden de boules en obstakels op hun plaats teruggelegd. Als de obstakels niet kunnen worden
weggenomen, wordt met behulp van een passer gemeten. Wat hier staat is volstrekt duidelijk. Er valt ook
niet veel aan toe te voegen. Wel wil ik nog opmerken dat ook hier weer staat “nadat deze zijn gemarkeerd”
echter nergens wordt aangegeven hoe gemarkeerd moet worden. In deze gevallen is het denk ik goed mogelijk om de plaats van de boule te markeren door er even op te tikken met een andere boule, zodat hij bij
het terugleggen precies in hetzelfde kuiltje zal komen te liggen. Daarmee verander je het speelveld in ieder
geval niet meer dan door b.v. 3 strepen naast de boule te trekken. Volgende keer meer
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