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Van de voorzitter.
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“Wat gaat de tijd toch vlug, het lijkt wel of het steeds vlugger gaat.”
Dat is een opmerking die je steeds vaker hoort, maar volgens mij ook steeds vaker zelf uitspreekt. Toen ik van
onze redacteur Wicher Dijkstra de vraag kreeg dit stukje voor het clubblad zo snel mogelijk in te leveren heb
ik dat ook weer (zachtjes in mezelf) uitgesproken.
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Overigens wil ik wel even vermelden dat Wicher als redacteur fantastisch veel en goed werk verricht voor
ons clubblad. Naast Dick Askes die hem meehelpt op redactioneel gebied verzorgt Wicher alle advertenties
in het blad. Steeds krijgt hij het voor elkaar voldoende advertenties te hebben om het blad te kunnen financieren. Daarnaast zorgt hij er ook nog eens voor dat de afgesproken bedragen voor die advertenties inderdaad
geïnd worden. In het verleden is op dat gebied nog wel eens het één en ander mis gegaan.
Inmiddels hebben we de ledenbijeenkomst om met elkaar te praten over de kantine- en schoonmaakdiensten
gehad. Het bestuur denkt met de gemaakt afspraken verder te kunnen met bedoelde diensten. Van meerdere leden kregen we ook na afloop de reactie van: “Prima afspraken, we moeten gewoon met elkaar er voor
staan en af en toe de moeite nemen hieraan mee te werken.”
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Binnenkort krijgen alle leden de gelegenheid aan te geven waar men voorkeur voor heeft wat betreft die
werkzaamheden. Van Jelle Hoekzema kregen we echter te horen dat hij onmogelijk daarop kon wachten
voor het rooster van het komend halfjaar. Vandaar dat voor het eerste halfjaar 2016 het rooster nog op de
tot nu toe gebruikelijke manier is opgesteld.
Op het moment dat ik dit stukje schrijf hebben we ook de jaarlijkse kaart- en sjoelavond achter ons. Opnieuw
was het een gezellige en goed verlopen bijeenkomst. Ook de aankleding van de kantine in kerstsfeer was
weer optimaal en dit draagt zeker bij aan die gezelligheid en sfeer.
Ook voor de feestcommissie dus een dikke pluim.

ww
w.

Voor 2 januari staat onze nieuwjaarsreceptie gepland. Ook dan zullen we van de feestcommissie weer het
één en ander vernemen.
Maar wanneer u dit stukje leest zal die bijeenkomst ook al weer achter de rug zijn.
(Zoals gezegd, wat gaat de tijd toch vlug)
Wat betreft het jeu de boulen gaat alles gewoon zijn gang. Op woensdag 23 december, vlak voor kerst is
gewoon de wintercompetitie gespeeld en wat betreft de andere speelmomenten kan geconstateerd worden
dat, aangemoedigd door het mooie weer, er steeds een groot aantal leden aanwezig is.
In het nieuwe jaar, waarvoor ik de wens uitspreek dat het voor u allemaal een goed jaar zal worden, hebben
we (en vooral de wedstrijdcommissie) weer een flink aantal activiteiten gepland, zodat we ook in 2016 weer
een leuk jeu de boules jaar kunnen hebben met elkaar.
Egbert Muggen, Voorzitter.

Text van document
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‘n Boelpraoties
COLOFON
’n Boelplezier

HET BUTJE
Dit is alweer de eerste uitgave van ons clubblad
‘n Boelpraoties voor 2016.
Na het verhaal van onze voorzitter, hebben wij dit
keer een mooi verhaal van Gezinus Dol.

VOORZITTER
Egbert Muggen
0592-316203
ehmuggen@home.nl

SECRETARIS (Vice Voorzitter)
Henk Knol
0592-242491
hemaknol@ziggo.nl
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En natuurlijk de uitslagen van diverse toernooien en
competities .

oo

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

In dit nummer zult u zien dat er ook twee nieuwe
adverteerders zijn die ons ondersteunen, mocht u
eens een mooi cadeau of juridische hulp nodig hebben
dan kunt u bij deze bedrijven terecht. Uiteraard kan
dit ook bij de al bekende adverteerders die ook dit
jaar onze club blijven ondersteunen.
Wij nodigen jullie allemaal uit om het spel:
Wie is Wie en Wat is Wat mee te spelen.
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Trots zijn we op een lid van onze vereniging die een
bondsonderscheiding heeft ontvangen.
Verder een klein verslag van de extra leden vergadering.
Dus weer voldoende te lezen.

De redactie wenst alle lezers een gelukkig en gezond
2016 en een boelplezier.

Kopij voor het voor het volgende clubblad graag weer
voor 21 maart 2016 inleveren, liefst naar ons e-mailadres.
Heeft u goede voornemens voor 2016 en wilt u deel
uitmaken van onze redactie en heeft u ervaring met
het werken op een PC dan horen wij dat graag.
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:NL80INGB0002907028

Clubblad ’n Boel Praoties
Redactie:
Wicher Dijkstra
0592-347919
Dick Askes
0592-354331
E-mailadres
clubblad@boelplezier.nl
Website:
www.boelplezier.nl

Mijn periode bij de Koninklijke Marechaussee.
De redactie heeft mij, Gezinus Dol, gevraagd om iets voor het clubblad te schrijven over mijn werkzame leven.
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In 1974 op 17-jarige leeftijd begonnen op het opleidingscentrum van de Koninklijke Marechaussee te Apeldoorn. Na de opleiding wacht gelopen bij het Ministerie van Defensie te Den Haag en het Koninklijk paleis
Soestdijk. Alhoewel ik na die wachtperiode graag naar het Noorden wilde - omdat ik in Groningen geboren
ben en tot mijn 17e daar heb gewoond - werd ik geplaatst op de brigade Lobith, alwaar de Marechaussee
belast was met de grensbewaking op de Rijn. Ik was toen in de veronderstelling dat de mensen in Gelderland
Algemeen Beschaafd Nederlands spraken. Achteraf bleek dat een illusie te zijn. Tijdens 1 van mijn eerste
diensten werd dat duidelijk. De Marechaussee gaf in die jaren nog grenskaarten en grensvergunningen af,
bedoeld voor mensen die in het grensgebied woonden. Zij mochten dan op vertoon van dit document - i.v.
m. voornamelijk familiebezoek (buiten de sluitingstijden van de doorlaatposten) - de grens passeren. Op de
brigade kwam een vrouw zo’n grenskaart aanvragen. Ik vroeg aan haar waar zij woonde. Zij antwoordde: “Op
de Spieksediek in Spiek”. Dus zo getypt zoals zij had gezegd. Nadat ik de grenskaart klaar had moest deze
worden getekend door de brigadecommandant. Toen ik hem de grenskaart gaf, vroeg hij mij waar die persoon
woonde. Ik herhaalde hetgeen de vrouw mij had verteld. Hij begon te lachen en zei: “Ze woont op de Spijksedijk in Spijk. Ik was toen geografisch nog niet op de hoogte dat er bij Lobith ook een dorpje Spijk lag. Iedereen krom van het lachen, behalve ik!!!! Balen natuurlijk. Ik kon weer opnieuw beginnen!!!
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Van november 1976 tot november 1977 heb ik een jaar gewerkt bij de Vreemdelingendienst van de gemeentepolitie in Amsterdam. Aldaar was ik gedetacheerd i.v.m. het opsporen en uitzetten van illegalen, voornamelijk van Chinese komaf. De aangehouden illegalen werden door ons teruggebracht naar land van herkomst.
Zo heb ik een aantal reizen mogen maken naar Hong Kong, Maleisië, Singapore en Thailand.
Vanaf 1984 heb ik twee jaar bij de Parate Koninklijke Marechaussee in Schaarsbergen gewerkt. De Parate
verzorgde o.a. transportbegeleidingen van militaire eenheden op oefening in het buitenland, voornamelijk
Duitsland. Daardoor veel van huis. In 1986 ben ik geplaatst op de brigade Assen, belast met politietaken voor
de militairen en op de luchthaven Groningen Airport Eelde.
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In 1994 ben ik een half jaar aaneengesloten uitgezonden geweest voor een internationale vredesmacht,
genaamd Multinational Force and Observers, in de Sinaï. De Sinaï was tijdens de Jom Kippoeroorlog geannexeerd door Israël. Dit gebied is uiteindelijk aan de hand van de bekende Camp David akkoorden teruggegeven aan Egypte onder toezicht van een vredesleger. Dit vredesleger zou onder auspiciën vallen van de
Verenigde Naties, ware het niet dat Rusland en China hier op tegen waren. De overige landen in de wereld
hebben toen toch een militair vredesleger gesticht om er op toe te zien dat de Camp David akkoorden werden
nageleefd. De Nederlanders waren in het gebied o.a. belast met de politietaak voor alle deelnemende internationale militaire eenheden. Enkele andere landen die aan deze missie deelnamen waren Canada, Amerika,
Frankrijk, Italië, Noorwegen, Australië, Nieuw Zeeland en Fiji. Samen met nog 9 andere collega’s van de
Marechaussee heb ik een half jaar in Sharm el Sheikh mogen vertoeven. Ook heb ik samen mogen werken
met Israëlische politiecollega’s in Eilat. Wel heet in de woestijn, maar ik heb een geweldige tijd gehad en veel
van Egypte en Israël mogen bewonderen. In verband met deze missie heb ik de status van Veteraan gekregen.
Iedere militair - en een aantal burger Defensiemedewerkers -die in oorlogsgebieden in opdracht van de Nederlandse overheid hebben gediend, krijgen deze status. Elk jaar worden er voor deze Veteranen reünies en
bijeenkomsten georganiseerd. Daar kan men de ervaringen en de herinneringen delen. Met het thuisfront
kunnen deze ervaringen en herinneringen soms moeilijk worden gedeeld, omdat men niet begrijpt hoe de
persoon zich in bepaalde omstandigheden heeft gevoeld en men geen notie heeft wat sommige ervaringen
met hem/haar hebben gedaan. Met lotgenoten is het makkelijker praten.
In 1997 ben ik twee maanden gedetacheerd geweest op de visa-afdeling van de NL-ambassade te Moskou.
Daar was ik o.a. werkzaam i.v.m. visumaanvragen van Russen die naar NL wilden. De Russen worden hier in
het Westen over het algemeen afgeschilderd als norse individuen, alcoholisten, etc. Niets is minder waar.
Sociaal en behulpzaam heb ik uit eigen ervaring. Niet de Russen dus die wij kennen van de All-Inclusive Resorts
in het buitenland en zoals wij ooit hebben meegekregen van school en de media. Moskou is een prachtige
stad, ongeveer zo groot als de provincie Utrecht. De metrostations rondom het centrum zijn een beziens- Pagina 4 -

waardigheid op zich. Je waant je van het ene paleis in het andere. Alles marmer, kunst (weliswaar relaterend
aan het communisme) en kroonluchters. En diep……………diep onder de grond. Onvoorstelbaar.

.n l

In verband met een laatste bevordering tot opperwachtmeester ben ik de laatste 2 jaren van mijn werk bij
de Marechaussee nog werkzaam geweest in de functie van Operationeel Planner op de brigade te Zevenaar.
Aldaar was ik belast met het organiseren van acties m.b.t. het Mobiel Toezicht Vreemdelingen in samenwerking met o.a. de Douane, Justitie, de Duitse Zoll en Bundespolizei. Tevens was ik belast met de roosterplanning
van het personeel.
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In 2013 ging ik op 56 jarige leeftijd met FLO (functioneel leeftijdsontslag). Nog te jong om niets te doen.
Daarom ben ik momenteel oproepchauffeur voor o.a. de ANWB. Voornamelijk gedurende de zomermaanden.
Ik breng door heel Europa vervangend vervoer c.q. verblijf (auto’s, campers en caravans) naar mensen die
tijdens hun vakantie zijn gestrand i.v.m. materiaalpech of ongeval.
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Ik noem het betaalde vakantie. Aangezien reizen en autorijden mijn grootste hobby’s zijn, heb ik het nuttige
met het aangename kunnen verenigen. De mensen die ergens in Europa wachten op een vervangend vervoermiddel zijn altijd blij als ik arriveer. Dan komt het politiehart weer naar boven. Hulp bieden aan hen die
dat behoeven. De terugreis naar huis is altijd een verrassing. De ene keer met het vliegtuig. De andere keer
met het Openbaar Vervoer (bus, trein, etc). Met uitzondering van het vliegen moet ik onderweg en ter
plaatse alles (bijv. hotel, openbaar vervoer, etc.) zelf organiseren. Dat is mij, vanuit mijn Marechausseeverleden, op het lijf geschreven.
Als ik niet op reis ben werk ik - op oproepbasis – ook nog als servicemedewerker voor een aantal banken. Met
name het verhelpen van storingen aan geldautomaten, toezicht houden bij werkzaamheden bij pinlokaties
en videobeelden veilig stellen van frauduleuze handelingen. Fantastisch leuk werk.
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Zo komt Jan Splinter door de winter en heb ik gelukkig ook nog voldoende vrije tijd om wekelijks één of
meerdere partijen te komen boulen bij onze vereniging.

De Moskva rivier met op de achtergrond het Kremlin.

Het bekende Bolsjoi-theater in Moskou.
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Meneer van Boven heeft de spijker die hij in de muur wilde slaan, kromgeslagen. Hij roept daarop zijn zoon
en zegt: "haal die ouwe tang eens uit de keuken!" Gaat de zoon naar de keukendeur en roept: "Tante Emma,
papa wil je spreken!"
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Wie is Wie, Wat is Wat.

Vioolconcert
Een kunstbeminnende vader neemt zijn
zoontje voor het eerst mee naar een
vioolconcert.

Velen hebben een speciale speelhouding of boules
en andere bekende kenmerken.

In de pauze vraagt het ventje: 'Pa, als
die man dat kistje doorgezaagd heeft,
gaan we dan naar huis?'

Als prijs hebben we deze keer een fles wijn (wit of
rood naar keuze).
Indien meerdere inzendingen goed zijn zal er uit de
goede inzenders één winnaar worden geloot.
Bij wie hoort het onderwerp op onderstaande foto ???

De winnaar zal in de uitgave van 'n Boelproaties april
2016 bekend worden gemaakt.
Veel succes gewenst door de redactie.

Wie is Wie Wat is Wat
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Foto:

“Advocaat. Raadsman. Jurist.
Adviseur. Pleitbezorger.
Verdediger. Pleiter. Meester.
Raadsvrouwe. Rechtsgeleerde.
Mentor. Patroon. Consulent.
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Stuur uw reactie voor 8 maart 2016 naar clubblad@boelplezier.nl maar natuurlijk mag het ook schriftelijk
via het ideeën kastje in de kantine.
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Het kan ook gaan over gehouden evenementen of
andere zaken die met onze vereniging te maken
hebben.

.n l

Wij hadden het al aangegeven dat we met iets nieuws
zouden beginnen.
Deze keer beginnen we met een fragment uit een foto.

Procureur. Rechtskundige.
Wetgeleerde. Raadsheer.

Juridisch adviseur.
Advocaat.”
“Advocaat.
Raadsman.
Jurist.

Adviseur. Pleitbezorger.
Verdediger. Pleiter. Meester.
“Advocaat. Raadsman.
Raadsvrouwe.
Rechtsgeleerde.
Jurist.
Adviseur.
Pleitbezorger.
Mentor. Patroon. Consulent.
Verdediger.Rechtskundige.
Pleiter. Meester.
Procureur.
Raadsvrouwe.
Rechtsgeleerde.
Zullen
we Raadsheer.
het
dan nu
Wetgeleerde.
Mentor. Patroon. Consulent.
Juridisch
adviseur.
Advocaat.”
weer
over
jou hebben?
Procureur.
Rechtskundige.
Wetgeleerde. Raadsheer.
Juridisch adviseur. Advocaat.”

Zullen we het dan nu
weer
over
hebben?
Zullen
we jou
het dan
nu
weer over jou hebben?
Komt je dit bekend voor? Juristen die graag vertellen waarom ze zo belangrijk
zijn en waarom het zo noodzakelijk is dat je ze inschakelt? Rein is
anders.
Ik luister
en ben
nieuwsgierig
verhaal.
Samen
jou
Komt
je dit bekend
voor?
Juristen die naar
graagjouw
vertellen
waarom
ze zo met
belang
rijkkijk ik
naar wat
jou kan
Wil jeisweten
je verder Rein
kan helpen?
zijn ik
envoor
waarom
het betekenen.
zo noodzakelijk
dat jehoe
ze ik
inschakelt?
is
anders.
Ik luister
en ben
naar jouw verhaal. Samen met jou kijk ik
Bel me
dan op
0592-345
188nieuwsgierig
of kijk op www.rein.nl
naar wat ik voor jou kan betekenen. Wil je weten hoe ik je verder kan helpen?
Bel me dan op 0592-345 188 of kijk op www.rein.nl

Postbus 622 9400 AP Assen Zwedenlaan 20-22 9403 DE Assen. t +31 (0)592 345 188 f +31 (0)592 372 431 mail@rein.nl www.rein.nl
Postbus 622 9400 AP Assen Zwedenlaan 20-22 9403 DE Assen. t +31 (0)592 345 188 f +31 (0)592 372 431 mail@rein.nl www.rein.nl
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Zilveren erespeld NJBB.
Op 29 september j.l. kreeg tijdens een vergadering
van het afdelingsbestuur van afdeling 2, waar onze
vereniging onder valt, en waar Riemer Haagsma onze
vereniging in vertegenwoordigt, Riemer als dank voor
het vele en jarenlang voortgaande werk wat hij voor
de NJBB heeft gedaan, de zilveren erespeld van de
NJBB uitgereikt.

.n l

P R AK T I JK
T H E O L I N DE RS

Fysiotherapie
Haptonomie
Massage

Het was dan ook voor Riemer een volkomen verassing
dat hem deze eer te beurt viel. Dit temeer omdat hij
als afscheid van de promotiecommissie van de NJBB
reeds een bos bloemen had ontvangen.

Egbert Muggen

Nijverheidsstraat 15
9648 JA Wildervank
Tel. 06 5341 0790
t.linders@netvisit.nl
www.theolinders.nl
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De voorzitter gaf aan dat pas bij nader inzien was
duidelijk geworden hoe groot de inzet van Riemer wel
geweest is en dat deze erespeld zeker op z’n plaats is.

oo

De voorzitter van de NJBB was in deze vergadering
aanwezig om zaken de NJBB aangaande aan het afdelingsbestuur uit te leggen en te bespreken.
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Leden mutaties per 1 januari 2016

Op de foto speld voorzitter Sjoerd Pieterse, Riemer de erespeld
op.

“Ik werd opgevoed met oudere mensen
te respecteren.Nu hoef ik echter niemand
meer te respecteren.”

Nieuwe leden
Truida Boxma
Rieks Boxma
Rob de Visser
Dirk Jan Wiechers
Albert Jan Oosterhof
Koos Strating
Aaf Ludwig
Adri Takens-Bruggink
Bedankt als lid
Chanté Adams
Michel Wentink
Koen Wentink
Ab Wentink
Johan Vink
Djamilla Vink
Annie Knorren
Rens Niejenhuis
C- licentie ipv W-licentie:
Kees Prins
Jos Janssen
Dinie Janssen
Wim de Wit
Marchien de Wit
Wicher Dijkstra
Jasper Waldus
W-licentie ipv C-licentie
Gert Elzinga
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Naam

Gesp.

score

gewonnen

1

Johan de Wit

6

40

4

2

Anton Carabain

6

36

4

Bertha Smit

6

36

4

4

Heero Vondeling

6

36

4

5

Heero Dammer

6

35

4

7
8

Jan Lammers

6

34

4

Ben Slotema

6

34

4

Sineke van Dam

5

31

4

Hennie Luitjes

6

30

4

10 Piet Mellies

6

29

4

11 Jaap Vegter

5

29

4

12 Geertje Postema

6

28

4

13 Jelle Hoekzema

6

28

4

14 Harm Luitjes

6

27

4

9

4

16 Bert Jansma

5

25

4

17 Egbert Muggen

4

22

4

18 Dick Askes

6

22

4

19 Els Lootsma

6

20

4

20 Jaap Huizinga

6

19

4

18

4

21 Rikus Zeewuster

5

16 december 2015 werd de jaarlijkse kaart en sjoelavond gehouden in ons clubhuis.
Aanwezig: Totaal 48 deelnemers,die zich kostelijk
hebben vermaakt.
De feestcommissie had kosten nog moeite gespaard
om de binnenkant van het clubhuis kerstig aan te
kleden. Hulde.!
Bij binnenkomst ontving men een kop koffie met een
kerstkrans en om 19.00 uur kon het feest beginnen.
Egbert zorgde voor de gang van zaken bij de sjoelers
en Rene zorgde voor een goed verloop bij de kaarters.
Tijdens het spelen kwam de feestcommissie langs met
lekker hapjes.
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3

6

26
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Najaarscompetitie dinsdagmiddag
groep 2015

6
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Coevorden, Gouden G.toern. 10-10-’15: A-Compl. 2e
pr. R. Zeewuster/A. Carabain.
Groningen, Open Gron. Kamp., 17-10-’15: A-Compl.
2e pr. E. Muggen/G. Dol; 3e pr. Ricardo Chiriatti/H.
Sluter.
Emmen, DSM-toern. 24-10-’15: B-kl. 1e pr. A. Carabain/D. Askes.
Sneek, 12-11-’15: A-kl. 2e pr. K. Niejenhuis/D. Askes;
5e pr. E. Muggen/R. Zeewuster.
Steenwijk, Beaujolaistoern. 21-12-’15: A-kl. 1e en
toern.winn. D. Askes/A. Carabain.
Noordscheschut, Capucijnerstoern. 28-11-’15: A-kl.
1e pr. en toern.winn. A. Carabain/D. Askes; 7e pr. R.
Zeewuster/A. Jongert. B-kl. 1e pr. M. en G. Philips.
Emmen, 12-12-’15 Kersttoern.: B-kl. 4e pr. R. Zeewuster/K. Niejenhuis.

15 Herman Molenhuis

oo

Resultaten overige toernooien.

Voor beide spellen was beschikbaar:
1e prijs : Rollade van 2 kg.
2e prijs : Rollade van 1 kg.
3e prijs : Roomboterkerstkrans
4e prijs : Fles wijn.
Winnaars: Klaverjassen
Sjoelen
Jan Dammer
Heero Vondeling
Eppo Schothorst Egbert Muggen
Jelle Hoekzema Klaas Niejenhuis
Wim de Wit
Roelof Suk.
De feestmand werd gewonnen door Rene BoerRookhuizen.
Na de lootjesverkoop,6 voor € 5,= en 13 voor € 10,=
begon de verloting.
De grootste sponsor voor onze club was Poiesz,die 10
waardebonnen van € 5,= beschikbaar stelde en een
tas met geschenken.
Een aantal supermarkten gaven helaas niet thuis maar
met kunst en vliegwerk was er toch nog een rijkelijk
gevulde tafel met prijzen.
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Uiteindelijk was de conclusie, dat het vijfde en laatste
plan de beste kans van slagen bood: Gezamenlijk de
schouders eronder waarbij zoveel mogelijk rekening
wordt gehouden met de voorkeur van de leden.

SNERTTOERNOOI 2015

Onder vrijwel ideale weersomstandigheden kon ’n
Boel Plezier op zondag 8 november haar jaarlijkse
Snerttoernooi afwerken. Dat ik schrijf vrijwel en niet
geheel ideale weersomstandigheden slaat op de
bulten bladeren die niet alleen vrijdagmiddag, maar
zelfs op de speeldag zelf vroeg in de ochtend moesten
worden verwijderd.
Met dank aan leden van de wedstrijd- en kluscommissie, die ook verder voor een goede organisatie
van het toernooi zorgden.
Samen met de kantinemedewerkers, die voor een
gastvrij onthaal van de toernooigangers zorgden, de
scheidsrechter (Jelle), ehbo’er (Harry), muntverkoper
(Freek) en uiteraard de man die op de dag zelf de
wedstrijdleiding had (Jan Pot), maakten zij deze dag
tot een succes.
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Op verzoek van enkele leden wordt daar opnieuw
onderzoek naar gedaan (bij verschijnen van dit clubblad is dat uiteraard al gebeurd).

Waarom durft een dom blondje niet aan
de computer?
Ze is bang voor de muis.

.n l

Onder het genot van een gratis kopje koffie met cake
gaf de voorzitter na de opening om 19.30 uur eerst
een korte samenvatting van de gang van zaken betreffende de aanpak van bar- en schoonmaakdiensten tot
nu toe. Daarna werden stuk voor stuk de mogelijkheden die op de uitnodiging voor de vergadering stonden vermeld, besproken. Van een aantal waren de
nadelen duidelijk groter dan de voordelen.

Muis

oo

KORTE SAMENVATTING EXTRA LEDEN
VERGADERING 18-11-2015

Door waar mogelijk één persoon voor bardiensten in
te roosteren (wel assistentie aanwezig) en door de
aanwas van nieuwe leden, moet de vereniging nog
vele jaren met dit systeem vooruit kunnen.

Ook werd besloten, dat op woensdagavond de
baanverlichting om 22.30 uur uitgaat en om ca. 22.45
uur moet worden afgerekend, zodat iedereen op tijd
naar huis kan.
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Het afsluiten van de kantine moet altijd door
minimaal twee personen gebeuren.

De vergadering kon om 20.35 uur worden beëindigd,
en even na dit tijdstip werd ook het hemelwater afgesloten, zodat er nog volop kon worden gebould.
Red.

Er waren twee voorronden, de eerste geloot, de
tweede speelden de winnaars tegen elkaar evenals
de verliezers, waardoor er uiteindelijk twaalf teams
in de voorronden ongeslagen bleven, 24 teams met
1xwinst en 1xverlies en twaalf teams met 2xverlies.
Tevens rekening houdend met de hoogste saldo’s
werden de teams ingedeeld in een A-. B- en C-klasse
(2x16, 1x15). Elke klasse werd weer in 4 poultjes van
4 geknipt, die onderling weer streden om een 1e en
een 2e prijs.
Het team met de meeste winstpartijen en het hoogste
saldo, gerekend over de gehele dag (dus inclusief de
voorronden) werd uitgeroepen tot toernooiwinnaar,
met als extra-prijs 2 flessen wijn per persoon. Dit resultaat werd bereikt door twee Asser bestuursleden,
Egbert Muggen en Dick Askes, die een score van 5xwinst en een saldo van 44+ p. behaalden in de A1-poule. Maar ook in de andere A-poules werden de 1e
prijzen veroverd door Asser teams.
Ook een uitstekende prestatie leverde onze jeugdspeler Ricardo Chiriatti, die met zijn jonge teamgenoot
Bas de Roos van Lemsterland toch maar mooi een
eerste prijs in de B-klasse behaalde.
De volledige uitslagen zie pagina 11.
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Poule A1 1e prijs en winnaar dagprijs Dick Askes en
Egbert Muggen Boel Plezier,
2e prijs Erik Heddema en Gert Nijenhuis Boel Plezier.

Poule A3 1e prijs Hielke de Wit en Vincent de Wit Boel
Plezier,
2e prijs Koos Strating en Wouter Hoekstra Blede
Boulers / De But 84.
Poule A4 1e prijs Anton Carabain en Heero Dammer
Boel Plezier,
2e prijs Chante Adams en Coby Zijlstra Boel Plezier
/ De But 84.
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Poule B1 1e prijs Gerda van Linde en Cees Minnema
Lemsterland / Le Biberon,
2e prijs Gerjan de Roos en Jeroen de Vrije Lemsterland.
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Poule A2 1e prijs Cees Bouwman en Jan Dammer Boel
Plezier,
2e prijs Rieks Kooistra en Tjibbe Bruinsma Emmese
boule.

Poule B2 1e prijs Rik Moorlach en Elly Prins De But
84 / Lemsterland,
2e prijs Martha Taken en Stientje Popken Boel
Plezier.
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Poule B3 1e prijs Wim van Vliet en Jose Schonewille
Boules Doar,
2e prijs Annie Franken en Jan Kiers Boel Plezier.

Poule B4 1e prijs Riccardo Chiriatti en Lars de Roos
Boel Plezier / Lemsterland,
2e prijs Yvonne Klabbers en Dirk Prins Boules Doar.

Poule C1 1e prijs Jur Moorlach en Flip de Vries Blde
Boulers / De Boskboulers,
2e prijs Anky Jongert en Mien Carabain Boel Plezier.

Poule C2 1e prijs Jacob Huitsing en Martijn Veenstra
Pres le But,
2e prijs Bertha Smit en Erna Leidsman Boel Plezier.
Poule C3 1e prijs Greet en Marinus Philips Boel Plezier,

2e prijs Mieke Prinsen en Fred Bunskoek Pres le But.
Poule C4 1e prijs Aggi ten Berge en Dirk de Vries Blede
Boulers,
2e prijs Delia van der Sleen en Jaap Anninga Boules
Doar.

Bagage voor het leven
Stop wat humor in je rugzak
Neem wat optimisme mee
En wat reisgenoten zoeken
Is ook lang geen gek idee.
Weten welke kant je op wilt
En op weg gaan met een doel
Ook al is dat doel maar simpel
’t Geeft je toch een goed gevoel.
Durf eens naar de weg te vragen
Stuur misschien een beetje bij
Laat je af en toe verrassen
Door die gekke maatschappij.
Met wat wilskracht als bagage
Zit je bijna altijd goed
Grote struikelblokken neem je
Met een beetje durf en moed.
Als je liefde durft te geven
Wordt het leven kinderspel
Vul je rugzak dus met liefde:
Wie die uitdeelt komt er wel!
(Uit Lopend vuur, iets aangepast door red.)
De juf: Zeven en zeven, wat krijg je dan
Juliëtte?
Juliëtte: Heel fijn zand juf!
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