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Bij de nieuwjaarsreceptie heb ik opgemerkt dat alles zo snel gaat. Maar dat hoeft niet altijd negatief te zijn,
want als ik nu naar de kalender en naar buiten kijk zie ik dat het voorjaar weer bijna is begonnen. Als je op
ons speelveld in het Asserbos staat hoor je weer vogels fluiten, hoor je weer de spechten hameren en zie dat
diverse bomen en struiken weer een groene kleur beginnen te krijgen.
Dan krijg je weer het goeie gevoel van het nieuwe petanque seizoen.
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De wintercompetitie, was leuk en heel spannend maar is inmiddels afgelopen. De doublette competitie is al
begonnen en op het moment dat ik dit zit te schrijven nadert het paastoernooi en het mini - maxi toernooi
alweer. Kortom het lijkt me heerlijk om straks weer in het lentezonnetje zonder dikke jassen aan met onze
sport bezig te mogen zijn en daarbij is natuurlijk geen enkel verschil tussen het boulen op wedstrijd niveau
of recreatief. Voor beide geldt dat spelen in de zomerzon bij een lekker temperatuurtje steeds weer een
prachtige sportbelevenis kan zijn.
Zoals bekend zijn er inmiddels heel wat verenigingen die beschikken over een binnen accommodatie, en dat
maakt boulen in de winter ook heel goed mogelijk.
Voorlopig zijn wij daar denk ik nog niet aan toe. Natuurlijk zouden we dat wel graag willen, maar dan zullen
we ten eerste naar een andere plaats moeten zoeken, (in het Asserbos krijgen we daar natuurlijk, en geheel
terecht, geen vergunning voor) en de financiering voor zoiets zal uiteraard ook een apart probleem worden.
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Egbert Muggen, Voorzitter.
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Tenslotte heeft het spelen in de winter en soms in de sneeuw ook wel een aparte spelbeleving. En tel nu eens
hoe vaak hebben we de afgelopen winters eigenlijk moeten besluiten niet te kunnen spelen? Het zijn er echt
niet zoveel.
Daarom blijven we voorlopig nog maar op dezelfde wijze doorgaan met onze sport.
Dit betekent natuurlijk niet dat we nooit eens dromen van een prachtige speelhal met kantine en alles wat
er bij hoort.
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‘n Boelpraoties
COLOFON

Het Butje

’n Boelplezier

Deze keer weer verschillende verslagen van o.a. Jaknikkertoernooi, Paaseierentoernooi, Mini Maxi
toernooi en de algemene ledenvergadering. Een
verhaal over “en toen begon de ellende”en de noodzaak van vrijwilligers.

VOORZITTER
Egbert Muggen
0592-316203
ehmuggen@home.nl

SECRETARIS tevens vice-voorzitter
Henk Knol
0592-242491
hemaknol@ziggo.nl
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Uiteraard ook de einduitslag van de wintercompetitie.
Het verhaal over spelregels echt uit de praktijk door
Egbert Muggen.

Clubgebouw ‘T Boelhuus
Rode Heklaan 7
9401 SB Assen
Tel: 0592-356722
Corr.adres: Huisingehof 33
9403 PV Assen
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De tijd vliegt, want voor u ligt alweer de tweede uitgave van ons clubblad van april 2016

Een paar leden werden in het gemeentehuis in het
zonnetje gezet.

Verder maken wij de winnaar bekend van de eerste
"Wie is Wie en Wat is Wat" en tevens plaatsen wij
weer een nieuwe uitdaging voor het 2e spel. Wel
hopen wij dat het aantal deelnemers nog wat zal
toenemen. Het blijkt dat nog niet iedereen het juiste
antwoord wist.
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En Toen, En Toen, gutige gezegden oet monties van
smorkies, prugelies en porkies uit het boekje van Ali
Brals-Luinge uit Norg die ze schreef in 1975, kom je
tussen de uitslagen en verhalen tegen.
De niet-Drent zal zeggen wat moet ik er mee maar
met enige inspanning zal het ook hem gelukken het
Drents te lezen en te begrijpen. Zij die van elders
komen en zich in Drente hebben gevestigd, moeten
zeker trachten Drent met de Drenten te zijn. Zij zullen
er niet minder van worden.

Het is voor de redactie onmogelijk om altijd zelf
aanwezig te zijn op alle evenementen om foto’s en
verslagen te maken. Daarom een dringende oproep
aan alle leden indien u foto’s maakt op activiteiten
en u heeft er ook nog een verslag bij, stuur dit dan
naar e-mail adres: clubblad@boelplezier.nl alleen
een clubblad maken is onmogelijk daar zijn we de
leden wel voor nodig.
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0592-340254
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IN MEMORIAM

Vervolg Wintercompetitie 2015 / 2016

Gre is lid geweest van onze wedstrijd- feest- en lief
en leedcommissie.
Ook als er mensen nodig waren achter de bar,kon je
een beroep op haar doen samen met haar zoon Peter
,schoondochter Carina en kleinzoon Bjorn.
Bjorn en Peter waren ook lid van onze vereniging.

Bij elke goede bal die ze gooide bleef ze nog even in
de circel staan en gingen de schouders even naar
achteren.
Gre is 72 jaar geworden.

Het bestuur en de leden van onze vereniging 'n Boel
Plezier wensen de familie erg veel sterkte de komende tijd.
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Het bestuur.

Beste Jeu de Boulers,

Hierbij wil ik een ieder bedanken voor alle post, telefoontjes en bloemen die ik tijdens mijn thuiskomst uit
het ziekenhuis na een hartoperatie van jullie heb
ontvangen.
Het heeft mij heel goed gedaan.
Bedankt hiervoor.
Binnenkort zien jullie mij wel weer terug op de baan.
Hartelijke groeten Diny Kolk.

Uitslag Wintercompetitie 2015 / 2016
Nr. Naam:
1 Rikus Zeewuster
2 Dick Askes
3 Marinus Philips
4 Herman Molenhuis

Anton Carabain
Egbert Muggen
Martha Takens
Joop Kreeft
Ankie Jongert
Henk Knol
Jan Kiers
Klaas Niejenhuis
Vincent de Wit
Riemer Haagsma
Gert Elzinga
Gezinus Dol
Janneke de Wit
Mien Carabain
Marco Willemsen
Jan Dammer
Ann Naaijer
Erik Heddema
Roelof Suk
Piet Mellies
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Graag speelde ze met Bjorn een doublet en met Peter
erbij een triplette.
Het genieten kon je dan van haar gezicht aflezen.
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7
8
9
10
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13
15
16
17
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19
20
21
22
23
24
25

Gesp. Gew. saldo voor tegen

Gesp. Gew. saldo voor tegen
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10
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12
8
18
54 -36
2 8 20 39 -19
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8
5
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6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
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4
4
4
4
3
3

15
29
15
34
31
-3
14
-3
16
-2
20
-8
8
-2
4
-16
1
-2
17
13

53
48
47
38
42
36
34
28
36
31
39
39
38
30
31
19
26
29
22
21
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In het voorjaar van 2015 openbaarde zich de ziekte .
Diverse behandelingen heeft Gre ondergaan,echter
Gre heeft de ongelijke strijd niet kunnen winnen.

Nr. Naam:

oo

Op 13 Januari 2016 hebben wij in het crematorium
te Assen ,afscheid moeten nemen van ons verenigingslid, Gre Wever.

-38
-19
-32
-4
-11
-39
-20
-31
-20
-33
-19
-47
-30
-32
-27
-35
-25
-31
-5
-8

Rikus.

Rikus is ook een lief kereltie. Hij zit in de tweede klas.
Dat e now zo slim loos is ku’j niet zeggen, mor och
dom ku’j hum ok nog niet numen. Allèn reken, dat
vindt Rikus slim stoer. Veural de lèste daogen, giet
het echt boven zien klein pettie.
As juffrouw bezig is met sommegies oet te leggen
waor vermenigvuldegen bij te pas komp, dan wordt
zien ogies zo groot as koffieschöttelies en juffrouw
wet’t precies, hoe groter de ogies word, hoe minder
Rikus er van snapt.
Op zekere dag nimt ze ’t jongkie us bij heur in de klas
an heur taofelie en probeert hum het volgende
sommegie dudelijk te maoken: ,,Als jouw moeder tien
eieren koopt en elk ei kost tien cent, dan zegt ze niet,
dat is tien + tien + tien + tien + tien is vijftig, nee, dan
rekent ze dat uit met de tafel van tien en dan zegt
jouw moeder, dat is vijf keer tien is vijftig. Snap je ’t
now manneke ?”
Rikus schud wat met zien koppie en zegt gien jao of
gien nee. Juffrouw zot wel, dat’t niet hielmaol tot hum
deur dringt mor ze zegt toch, dat e wel weer mag gaon
zitten. Een Hiele poos zit’t ventie in gedachten. Dan
giet iniens zien klein vingertie umhoog en as juf vrag
wat er is, dan klinkt hiel helder zien stemmegie deur
de klas.
,, juf , mijn moeder koopt nooit eieren. Wij hebt zelf
kippen”.
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Lastiger, en toch vaak voorkomend, vind ik het wanneer spelers of speelsters in voorkomende gevallen
stellen dat ze precies de regels kennen en weten hoe
en wat er moet gebeuren, terwijl ze van die regels
alleen maar een eigen interpretatie, of iets van horen
zeggen, als overtuigende spelregelkennis naar voren
brengen.
Jarenlange boule ervaring betekent lang niet altijd
goede spelregelkennis.

Ik heb het daar ook maar weer bij gelaten. Nog wel
opgemerkt dat ik haar boekje niet ken en dat ik wel
redelijk op de hoogte ben van de regels bij het petanque.
Toen we even later de partij met 13 – 2 gewonnen
hadden verontschuldigde deze dame zich voor die
uitslag met de opmerking dat ze nog maar een half
jaar met jeu de boules bezig was.
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Enige tijd geleden speelde ik in een toernooi in
Emmen. Bij het controleren of ik het but wel op 6
meter had uitgeworpen kwam een tegenspeler, (Inderdaad iemand met jarenlange ervaring) naar me toe
en vertelde me dat ik bij dat uitpassen van de afstand
werpcirkel tot but een grote fout maakte. Ik mocht
absoluut niet vanaf de teen van mijn schoen beginnen
maar moest dat met de hak doen.

.n l

Dat de spelregels van petanque niet altijd simpel zijn
is welbekend. Niet iedere bouler kent de details van
sommige regels. Dat is op zich niet zo’n groot probleem. Met wat overleg en eventueel vragen aan de
scheidsrechters worden de meeste problemen daaromtrent wel opgelost.

Op een volgend toernooi, in Sneek, kreeg ik van een
keurige zeer zelfbewuste dame (dat is een heel nette
omschrijving nietwaar?) hetzelfde verwijt. U moet
met de hak beginnen te meten en niet met uw teen.
Mijn reactie was natuurlijk eenzelfde als in Emmen,
met dit verschil dat ik nu kon verwijzen naar een artikel in het blad petanque van september 2015, waarin
scheidsrechter Boudewijn Waijers juist hierover een
artikel had geschreven. Ook nu kreeg ik geen gelijk.
De dame in kwestie zei: “Het moet zo, het wordt ons
zo geleerd en het staat ook zo in het boekje”.
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Spelregels
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Ik heb gezegd dat het niet van belang was wat de man
beweerde omdat de passen die je maakt even groot
zijn of je nu met de hak of met de teen begint. Van
belang is alleen dat je op dezelfde manier eindigt als
waarmee je begint. Dus begin je met de hak, dan ook
eindigen met de hak. Begin je met de teenkant dan
ook eindigen met die teenkant.
De man wond zich op over mijn opmerkingen. Hij
beweerde op basis van jarenlange ervaring te weten
hoe het moet.

Ik had op dat moment in de wedstrijd geen zin om
hierover een discussie aan te gaan en we zijn gewoon
door gaan spelen. We wonnen de partij met 13 – 3
Na afloop van de partij kwam de man opnieuw naar
me toe en probeerde me alsnog van zijn gelijk te
overtuigen. Met de hak tegen de rand van een tegel
en dan drie grote passen maken dan kwam hij precies
10 tien tegels (3 meter) verder. Ik gaf hem daarin
gelijk, maar stelde meteen dat die drie passen ook
precies zo groot zouden zijn als je met de teen begint.
Ik kreeg geen gelijk en heb het daar maar bij gelaten.

Om voor de leden van ’n Boel Plezier Assen duidelijkheid te verschaffen het volgende:
Er is geen vaste regel voor de manier van meten
tussen but en werpcirkel. Het mag zowel door te beginnen en eindigen met de hak van je schoen als met
de teen van je schoen.
Het laatste heeft voorkeur, omdat de binnenkant van
de cirkelrand maatgevend is. Sta je in de cirkel met
de teen tegen die binnenrand, dan raak je die rand
niet aan. Sta je met je hak tegen die binnenrand, dan
sta je dus op de cirkellijn, welke daardoor minder
duidelijk zal worden. Hetzelfde geldt bij het but, als je
met de teen meet, zal je als het but b.v. op 6,10m ligt
niet tegen het but aankomen. Als je met de hak meet
tot 6 meter, zal je dan met de voet op het but trappen.
Nogmaals er is geen vaste regel voor en in twijfelgevallen is er niks beter dan met het meetlint, (wat we
natuurlijk allemaal bij ons hebben) te meten of het
but op een goede afstand ligt.
Egbert Muggen.

Mama.
,, Mama”, zegt kleine Jaap, een porkie van een jaor of
zes,
,, Mamma, ik heb ook al verkering. Met Marietje, mor
ik vrij er nog niet met.
Dat döt Henkie wel, want dat kan ik niet waachten”.

- Pagina 5 -

.n l
oo
ed
it

In het zonnetje gezet.
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Vorig jaar op 7 juni 2015, in Apeldoorn, zijn Dick AskesRikus Zeewuster en Klaas Niejenhuiskampioen geworden in de eerste klasse van de NJBB-competitie en
gepromoveerd naar de hoofdklasse..Egbert Muggen
heeft nog bijgedragen aan dit sukses d.m.v.een dag in
te vallen.Inmiddels is de N.C. anders georganiseerd.
Een prestatie van formaat en daarom aangemeld bij
de gemeente Assen om in aanmerking te komen voor
sportploeg van het jaar 2015 in de gemeente Assen.

Op maandag 14 februari 2016 zijn alle genomineerden
in het gemeentehuis ontvangen door wethouder
Smit.

Ons team is niet sportploeg van het jaar geworden
maar de heren ontvingen een leuke attentie en een
bos bloemen.
Van harte gefeliciteerd.
Het bestuur.

Meester

,,Meester wezen is een mooi baontie”, zeg Egbert.
,,Alles wat e weten wil, vrag e a noes.
Wij kunt ’t wark doen en hij Haolt de centen op”.
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Wie is Wie Wat is Wat winnaar nr: 1

Geachte redactie,

Van de 11 inzendingen waren er 5 goed.

Ja...wie wat. Voor mij niet zo moeilijk maar meedoen
voor een prijs, doe ik maar niet.
Het is duidelijk mijn "boeltasje"{hoewel duidelijk}
maar voor mij wel. Goed gedaan fotograaf !!!
Ga verder met deze mysteries. Leuk bedacht.

Na loting door onze scheidsrechter Jelle Hoekzema en
Wicher Dijkstra namens de redactie,

.n l

Wie is Wie Wat is Wat. Oplossing Nr:1

is de winnaar: Mien Carabain.

Wie is Wie Wat is Wat. Nr:2
Hat kan gaan over gehouden evenementen of andere
zaken die met onze vereniging te maken hebben.
Deze keer een afbeelding waarvan jullie mogen aangeven wat het is.

“Advocaat. Raadsman. Jurist.
Adviseur. Pleitbezorger.
Verdediger. Pleiter. Meester.
Raadsvrouwe. Rechtsgeleerde.
Mentor. Patroon. Consulent.
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Als prijs weer een fles wijn (rode of witte wijn naar
keuze)
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Vriendelijke groet,
Annie Leever.

Indien er meerdere inzendingen goed zijn zal er uit de
goede inzenders één winnaar geloot.

Stuur uw reactie voor 8 juni 2016 naar:
clubblad@boelplezier.nl maar natuurlijk mag het ook
schriftelijk via het ideeën kastje in de kantine.
De winnaar zal in de uitgave van ’n Boelpraoties juli
2016 bekend worden gemaakt.

ww
w.

Veel plezier en succes gewenst door de redactie

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.
Pleiter.
Meester.
Procureur. Rechtskundige.
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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Een jongkie.

Op 25 maart 2016, Goede Vrijdag, was het weer zo
ver: oud en jong konden weer volop hun hart ophalen
bij het Mini-Maxitoernooi van 2016. Het weer was wat
druilerig, maar dat kon toch de stemming niet bederven. Van de 25 teams waren er 24 komen opdagen,
die verdeeld werden in een blauwe en een gele poule.
Er waren zes teams van buiten Assen, voornamelijk
van Steenwijk en Lemsterland/Beetsterzwaag(?). Dat
waren zeker niet de slechtste, want in de gele poule
namen zij de eerste drie plaatsen in beslag, en in de
blauwe poule de tweede plaats. In die blauwe poule,
waar de meeste wedstrijdspelers van ’n Boel Plezier
ingedeeld waren, eindigden twee teams gelijk, maar
de kampioenen van de vorige jaren, Luc en Dick,
plaatsten zich door een hogere eerste uitslag voor de
finale.

Een jongkie en een wichie zit in de zandbak.
Piet: ,, Mientje, waor was jij, toen jij er nog niet was”.
Mientje: ,, Blokkie um, denk ik”.

Eindstand in de poules:

oo

PRAKTIJK
THEO LINDERS

Fysiotherapie
Haptonomie
Massage
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In de gele poule waren dat Coby en Jason Zijlstra uit
Steenwijk, die met ruime cijfers bovenaan stonden.
De finale, die op een afgebakende baan voor de
kantine werd gespeeld, werd uiterst spannend. Uiteindelijk wisten de titelverdedigers Luc en Dick opnieuw de hoofdprijs (de titel) in de wacht te slepen
(13-10).

.n l

MINI-MAXI 2016
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Blauw: 1. Luc Vierhoven/Dick Askes; 2. Jan Brouwer/Gerjan de Roos; 3. Nienke Muggen/Egbert Muggen
(allen 3 gewonnen); 4. Rutger Katerbarg/Joop Kreeft;
5. Iris Mellies/Annie Franken (allen 2 gew.); 6. Thygo
Willems/Anton Carabain: 7. Ilse Hut/Rikus Zeewuster;
8. Claudia Zeewuster/Roely Vos; 9. Rens de Roos/
Ancherelle Carabain; 10. Manon Vierhoven/Henk v.d.
Veen (allen 1 gew.); 11. Esmee Mellies/Piet Mellies;
12. Naline de Wit/Johan de Wit (allen 0 gew.).

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

Geesje.

Geesje is vaok wat dorrelig en mak een nog al verstrooide indruk.
Elke dag as ze op school komp, hef ze wel weer wat
vergeten.

Geel: 1. Jason Zijlstra/Coby Zijlstra; 2. Luna van Linde/Gerda van Linde; 3. N. Elzinga/Michel Elzinga (allen
3 gew.); 4. Ruben Vrieling/Heero Dammer; 5. Michella Wiechers/Henk Muggen; 6. Chris Feijen/Harm Luitjes (allen 2 gew.); 7. Tijmen Walsleer/Rob de Visser;
8. Lars de Roos/Bene Brouwer; 9. Emily Polling/Harry
Vreriks (alle 1 gew.); 10. Vanora de Wit/Lies de Wit;
11. Daphne Feijen/Hennie Luitjes; 12. Anouk Brouwer/Ypie Slot (allen 0 gew.).

Dat begint juf te vervelen en ze zeg: ,, Weet je wat jij
moet doen ?

De wedstrijdleiding was in goede handen bij Gezinus
Dol, scheidsrechter was Jelle Hoekzema, en Harry
Vreriks stond garant voor de e.h.b.o. Ook de kantinemedewerkers hadden de zaken prima geregeld, zodat
de vereniging kan terugblikken op weer een geslaagd
evenement.

O ja, ik moet voor juf nog geld meenemen voor het
schoelreisje.
Snap je het now, Geesje ?”

Een knoop in je zakdoek.”
,,Waorum juf”?
,, Now, dan kom je vanmiddag thuis, je wilt je neus
snuiten,
Je voelt de knoop en je denkt:

,, Ja Juf, maor moet ik vanmiddag eerst een knoop
metnimmen, want die heb ik niet bij mij”.
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PAASEIERENTOERNOOI

Liefst 51 doublettes deden mee aan dit steeds populairder wordende toernooi in Schoonebeek. Twaalf
teams hiervan kwamen uit Duitsland en ook Assen
was met zes teams goed vertegenwoordigd.

Op zondag, 20 maart, werd weer het jaarlijkse paaseierentoernooi georganiseerd.
Dit gebeuren, waarbij niemand zonder eieren de deur
uitgaat, staat bekend als een van de gezelligste toernooitjes binnen de vereniging. Ook dit maal was het
weer een gezellige dag, waaraan ook een regenbui
geen afbreuk kon doen.

oo

Er waren 42 deelnemers die samen na afloop van het
toernooi plm. duizend eieren meekregen! Ook kon
men een gekookt eitje nuttigen, en uiteraard waren
er volop chocolade--eitjes aanwezig.
Alles was tot in de puntjes geregeld, een pluim voor
de organisatoren is zeker op zijn plaats.
Behalve eieren was er ook nog een slagroomtaart te
verdienen voor degene die met drie boules het vaakst
een eitje van kaarsvet van een boomstronk schoot.
Zowel Egbert Muggen als Hielke de Wit schoten
tweemaal raak. Na een barrage kwam Hielke als
winnaar uit de strijd.
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Men had de deelnemers via loting verdeeld in drie
groepen: rood (18 teams), blauw (17 teams) en groen
(16 teams). Er werden vijf partijen gespeeld, waarbij
er in de blauwe groep noodgedwongen steeds een
vrijloting was. De Asser teams, waarvan sommigen
elkaar helaas het leven zuur moesten maken, kwamen
uitstekend voor de dag. Zo kwamen Hielke en Janneke bij de groene groep als eerste uit de bus, en gingen
Dick en Anton in de rode groep met de eerste prijs
strijken. Klaas en Rikus haalden in hun laatste partij
nog eens alles uit de kast en veroverden in de blauwe
groep de tweede prijs. De grootste dozen met vlees
waren dus voor ’n Boel Plezier en pasten maar net in
de kofferbak.
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JAKNIKKERSTOERNOOI SCHOONEBEEK

Terwijl Dick het inschrijfgeld voor hemzelf en Anton
betaalde (10 euro), gaf Anton voor benzinekosten een
tientje aan Rikus (dacht hij, maar in werkelijkheid was
het een briefje van 50 euro). Rikus keek hem aan,
stopte het geld in z’n portemonnee en zei, dat hij ’t
hele jaar niet weer hoefde te betalen. Anton had nog
niets in de gaten, en ging muntjes kopen. Daar miste
hij opeens z’n 50 euro, en kwam er alsnog achter, dat
hij iets te royaal was geweest……. Toch maar even
weer omruilen, Rikus stond hem al met een brede
grijns op te wachten…….

Willem.

De poedel was voor Marietje Knol.
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Redactie.

Bij het hoofdtoernooi speelde men vier partijen,
steeds met een andere partner. Uiteindelijk kwam
hier een dame als eerste uit de bus: Gien Smit won 4x
met een positief saldo van 33 punten. Ook ongeslagen
bleven de nrs. 2 tot en met 5: Egbert Westerdijk (30
p.), Ankie Jongert (29 p.), Henk Muggen (23 p.) en
Egbert Muggen (21 p.). Verder eindigden bij de eerste
acht met 3x winst Dick Askes (27 p.), Hielke de Wit
(21 p.) en Marco Willemsen (20 p.).

Willem komt oet schoel in Hoes en verteld dat e
proefwark Aardrijkskunde had hef.
,, Zunde zeg e, ,, ik was ien vraog vergeten”.
Zien klein breurtie vind dat zeker sneu en zeg: ,,
Waor lag die dan? Waorom he’j hum niet even
ophaold”?

Voor 16.00 uur waren alle prijzen uitgereikt en kon
ieder na een leuke dag huiswaarts keren.
Redactie.

Text van document
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016
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Bovengenoemde vergadering vond plaats op woensdagavond 2 maart j.l. De voorzitter kon 42 leden om
19.00 uur welkom heten.
Er kwamen geen bijzondere zaken ter tafel. Alle
jaarverslagen werden positief ontvangen en goedgekeurd.

oo

De aanschaf van centrale verwarming heeft goed
uitgepakt, en zorgde ervoor dat de energiekosten wat
omlaag gingen. De vereniging heeft dan ook weer een
goed jaar achter de rug, waardoor de nodige investeringen voor 2016 met een gerust hart tegemoet
kunnen worden gezien.
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De kascommissie liet zich lovend uit over het werk van
de penningmeesteresse. Aftredend bij deze commissie was Klaas Niejenhuis, Kees Bouman volgde hem
op, en Jan Dammer werd reserve-lid.
Bij het bestuur waren aftredend Dick Askes en Riemer
Haagsma, beiden werden onder applaus herkozen.
Tot slot reikte Riekus Zeewuster namens de wedstrijdcommissie de prijzen voor de Allround-competitie uit. Winnaar werd hier Anton Carabain, tweede
Dick Askes en derde Vincent de Wit.
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De voorzitter, Egbert Muggen, kon om 20.05 uur de
vergadering, die zonder wanklank verliep, afsluiten.
Redactie

Sineke.
Sineke, 6 jaor, nimt de tillefoon op en zeg:
,,Met Sineke”.
Stem an de aandere kaant: ,, Dag Sineke, met tante
Annie.
Waor is mamma ?”
,, Under de does”.
,, En pappa dan ?”
,, Die hef net een kalfie kregen”.
Tante lat niet marken, dat ze in de lach schöt en zeg:
,, Now, Jij bint al een grote meid, zeg !.
,, Ja, mor dat komp, ik stao boven op een stoel”.
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Vrijwilliger.

We hadden een eenvoudig leven, mijn vader en ik. Hij
was weduwnaar en ik was ongetrouwd. We woonden
in een flatje, drie hoog, en hadden een mooi uitzicht
op het aangelegen park. Beneden ons kwamen op een
gegeven moment twee dames te wonen, niet onaardig om te zien. Zoals later bleek, was het een weduwe
die met haar ongetrouwde dochter samenwoonde.
Niets aan de hand dus. Totdat we verliefd werden.
En het toeval wilde, dat ik uitgerekend op de moeder
viel (en omgekeerd), en dat er ook tussen mijn vader
en de dochter een enorme vonk oversprong. En van
het een kwam het ander, beide stelletjes traden uiteindelijk in het huwelijk. En toen begon het……………

Vrijwilliger worden is een kunst
Vrijwilligers krijgen is een gunst
Vrijwilligers hebben is een geluk
Vrijwilligers blijven een meesterstuk
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Want vrijwilliger zijn
Is vrijwillig maar niet vrijblijvend
Is verbonden maar niet gebonden
Is onbetaalbaar maar niet te koop
Is positief denken en doen met als doel
Voor de ander en jezelf een goed gevoel
Want daar alleen kan liefde wonen
Daar alleen is het leven goed
Waar men blij en ongedwongen
Alles voor elkander doet
Een zachte blik, een goede daad
Een vriendelijk woord, een blij gelaat
Al lijkt het soms weinig wat je doet
Je geeft veel meer dan je zelf vermoedt
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De dochter van mijn vrouw, werd dus ook mijn dochter. Maar als vrouw van mijn vader werd ze ook mijn
moeder, zodat ik dus zowel haar vader als haar zoon
werd. Mijn vader werd de schoonvader van mijn
vrouw, maar hij werd ook haar schoonzoon omdat hij
met haar dochter trouwde. En omdat ik met zijn
schoonmoeder ben getrouwd werd ik dus ook de
schoonvader van mijn vader…. Maar daar bleef het
niet bij, want mijn vrouw en ik kregen een zoon. En
toen begon de ellende pas goed!
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EN TOEN BEGON DE ELLENDE

Hennie Luitjes
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Mijn zoon is allereerst mijn zoon. Maar verder is hij
de broer van mijn schoonmoeder omdat die de
dochter van mijn vrouw is. Mijn zoon is dus ook de
zwager van mijn vader, en tevens zijn kleinzoon.
Omdat hij de zwager van mijn vader is ben ik dus zijn
neef. Mijn schoonmoeder is dus mijn tante. En het
kan nog erger….

Bedenk dus, je bent beslist niet overbodig
Want ieder vrijwilliger is hard nodig.

Mijn vader en zijn vrouw kregen ook een zoon. Die
werd dus mijn broer. Mijn vrouw werd zijn grootmoeder, want hij was een zoon van haar dochter. Ik ben
als man van mijn vrouw dus de grootvader van mijn
vaders zoon. En daaruit volgt weer onomstotelijk, dat
ik….. mijn eigen grootvader ben!!!
(Deels overgenomen uit De Boei, deels bewerkt door
red.)

RESULTATEN CLUBLEDEN ELDERS

Sneek, 14-1-2016: A-kl. 5e pr. E. Muggen/D. Askes; Bkl. 1e pr. R. Zeewuster/G. Dol.
Sneek, 11-2-2016: A-kl. 8e pr. E. Muggen/A. Jongert.
Sneek, 3-3-2016: A-kl. 1e pr. en toern.winn. E. Muggen/D. Askes.
Sneek, 17-3-2016: A-kl. 2e pr. G. Dol/A. Jongert; 5e pr.
E. Muggen/D. Askes.
Schoonebeek, 19-3-’16, Jaknikkerstoern.: 1e pr. A.
Carabain/D. Askes en H.de Wit/J. de Wit; 2e pr. R.
Zeewuster/K. Niejenhuis.
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