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Soms denk je dat alles redelijk geregeld en vastgelegd is en dat het wel een tijdje rustig zal zijn. Natuurlijk er
zijn de normaal geplande bestuursvergaderingen en de agenda voor activiteiten van de club geeft ook nog
wel het een en ander te doen.
Maar niet van die bijzondere dingen waar je af en toe mee geconfronteerd wordt en die je soms als prettig,
maar soms ook als heel vervelend ervaart.
 
Iets wat daar bij hoort,  en waarvan we eerst wel gedacht hebben dat het in de categorie “vervelend” geplaatst
werd, is de vernieuwde nationale competitie van de NJBB. Deze competitie heet in het vervolg de Nationale
Petanque Competitie kortweg vanaf nu de NPC genoemd.
 
De eerste ervaringen hiermee waren niet plezierig. Er zou heel veel en ver gereisd moeten worden om
hieraan deel te nemen. Dat zou heel veel geld gaan kosten. Er zou alleen gespeeld mogen worden in ver-
warmde overdekte hallen en zo nog wat regels meer waar wij niet aan kunnen voldoen.
 
Gelukkig is naderhand  duidelijk geworden dat de NJBB nogal wat aanpassingen heeft doorgevoerd in deze
regels en is het na uitvoerige informatie door een zogenaamde kwartiermaker duidelijk geworden dat her
voor ons en voor de andere verenigingen in onze regio wel mogelijk werd mee te spelen in deze NPC.
 
We zijn er als bestuur dan ook blij mee, en zelfs wel een beetje trots op, dat we nu met twee teams aan deze
competitie gaan mee doen. Twee teams met voldoende deelnemers voor alle wedstrijden die hiermee gepaard
zullen gaan.
Natuurlijk het is nog steeds een geheel nieuw opgezette activiteit van de NJBB, waar vast en zeker nog wel
weer eens iets uit naar voren zal komen waar we niet op gerekend hebben, maar we doen mee en we zien
wel hoe één en ander zich verder zal ontwikkelen.
 
Ondertussen kwam onze trainer van het afgelopen voorjaar, Theo Linders , met een idee om een proef te
starten met een andere manier van tireer wedstrijden. De vele filmpjes op you tube hierover waren voor-
beelden hiervoor.
Het bestuur was van mening dat alle leden de gelegenheid moesten krijgen om hieraan deel te nemen en dat
heeft Theo dan ook mogelijk gemaakt en zo is het idee aangekondigd als proef, waarvoor alle leden konden
inschrijven. Ook hier is de belangstelling boven verwachting geweest en inmiddels zijn de eerste activiteiten
hiervoor gestart.
 
Dat onze PR man Riemer Haagsma ook nog voor een groot aantal clinics heeft gezorgd en daarnaast nog een
open dag werd georganiseerd vroeg natuurlijk wel voor de daarbij meewerkende vrijwilligers heel veel
moeite en inzet.
 
Ik kan dit stukje dan ook afsluiten met een goed gevoel hierover en wil alle medewerkers (teveel om op te
noemen) heel hartelijk bedanken voor hun prestaties.
 
Egbert Muggen, Voorzitter.

Text van document
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COLOFON
 
’n Boelplezier
 
Clubgebouw  ‘T Boelhuus
Rode Heklaan 7
9401 SB Assen
Tel: 0592-356722
 
Corr.adres: Broeklaan 14
9405 AM Assen
 
VOORZITTER
Egbert Muggen
0592-316203
ehmuggen@hetnet.nl
 
SECRETARIS  tevens vice-voorzitter
Henk Knol
0592-242491
hemaknol@ziggo.nl
 
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
Redacteur & Realisatie
Wicher Dijkstra
 0592-347919
 
Redactielid:
Dick Askes
0592-354331
 
E-mailadres
clubblad@boelplezier.nl
 
Website:
www.boelplezier.nl

LEDENADMINISTRATIE.
Nieuwe leden:
Pieter Takens, Wollegras 27, 9421 NB Bovensmilde.
Trijn Middelbos –Beuving, Fivelingostraat 96,
9405 EH Assen.
Lea de Vries van der Krieke, Klompmakerstraat 6,
9403 VL Assen.
Truus Koster, Jan Fabriciusstraat 139, 9401 BV Assen.
Ina Rijkens, Markedreef 86, 9403 KS, Assen.
Johan Jansen, Markedreef 86, 9403 KS, Assen.
Dirk Dallinga. Maria in Campislaan 67, 9406 JB, Assen.
Berend Dollenlamp, Vondellaan 110, 9402 NX,  Assen.
Herman Wassink, Stedewaarts 17, 9408 HJ, Assen.
 
Bedankt:
Eddy Liebert.
 
Adreswijziging:
Jaap en Geertje Postema, nieuw adres:
Anemoonstraat 15, 9404 RA, Assen.
 
Henk Knol, ledenadministrateur.

Dit keer een heel kort butje omdat het blad overvol is.
De redactie is heel blij met de vele artikelen die zijn aangeboden.
Voor januari 2017, is er weer volop ruimte.
Graag aanbieden voor 23-12-2016.
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Toernooi Noordscheschut.
 
27 augustus 10.30.uur gestart met het toernooi.
Uit Assen waren er 3 teams en onze scheidsrechter
Jelle Hoeksema.
 
We hadden prachtig weer, een gezellige sfeer en leuke
boulers.
 
Team Gien Smit en Theo van der Meer, hebben met
veel plezier gespeeld, maar helaas, geen prijsje.
 
Team Egbert Muggen en Anton Carabain 2e prijs in de
A poule.
Team Geesje en Heero Dammer 7e  prijs in de A poule.
 
Jelle heeft het niet al te druk gehad, maar zoals altijd,
was hij prima bezig.
 
Was een leuk toernooi in Noordscheschut en zeker
voor herhaling vatbaar.
 
Onder het genot van een portie bitterballen en een
fris flesje water, hebben wij op onze prijsjes gewacht.
 
Heero Dammer.
 

CLUBKAMPIOENSCHAP TIREREN 2016
Woensdag, 7 september 2016, was het weer tijd voor
het clubkampioenschap tireren.
Onder de 32 deelnemers waren er zeven dames, die
onderling ook nog een strijd om de damestitel  uit-
vochten.
 
 Deze werd glansrijk gewonnen door Bertha Smit, die
na het uitvoeren van de acht opdrachten, 48 punten
had behaald. Zij was ook de enige dame die bij de
eerste vijftien eindigde.
Als tweede en derde (maar zonder prijs) eindigden
Geesje Dammer (32 p.) en Janneke de Wit (30 p.).
 
Bij de heren (of eigenlijk iedereen) was de titelverde-
diger Vincent de Wit ook dit jaar (met 100 p.!!)  onge-
naakbaar.  Op behoorlijke afstand werden Erik Hed-
dema (76 p.) en Egbert Muggen (71 p.)  respectievelijk
tweede en derde.
 
Bij de eerste vijftien (belangrijk voor de all-roundpun-
ten) eindigden verder: 4. D. Askes (66), 5. G. Dol (60),
6. T. Linders (59), 7. R. Zeewuster (58), 8. H. Dammer
(53), 9. R. Boer Rookhuizen (52), 10. H. de Wit (52),
11. G. Niejenhuis (50), 12. B. Smit (48), 13. A. Carabain
(48), 14. B. Slotema (39) en 15. J. Dammer (39).
 
Redactie

Uitslag KampioenschapTireren 2016
Dames.
Positie     Naam                 punten    
1          Bertha Smit                 48
2          Geesje Dammer          32
3          Janneke de Wit           30
4          Adri Takens                 26
5          Ankie Jongert              24
6          Greet Philips               19
7          Mientje Mellies          15

Heren.
Positie    Naam                  punten    
1          Vincent de Wit           100
2          Erik Heddema               76
3          Egbert Muggen             71
4          Dick Askes                      66
5          Gezinus Dol                    60
6          Theo Linders                  59
7          Rikus Zeewuster            58
8          Heero Dammer              53
9          Rene Boer Rookhuizen 52
9          Hielke de Wit                 52
10        Gert Niejenhuis             50

- Pagina 4 -



ww
w.

ed
ito

o.
nl

JB
V
 ’N

 BOEL PLEZIE
R

ASSEN

BOULEN EN BARBECUEN.
Een leuk en gezellig weekje, week 35 van 2016.
Eerst het Midweektoernooi op 31 augustus, waarvoor
zich 28 teams hadden opgegeven. Hier werden vijf
voorgelote  wedstrijden gespeeld, waarvan  de twaalf
hoogst geëindigde  doublettes in de prijzen vielen.
 
Onder uitstekende weersomstandigheden kende het
toernooi een vlot verloop zonder enige wanklank. De
wedstrijdleiding lag in handen van Rikus Zeewuster,
die alles goed onder controle had. Zo kon het gebeu-
ren keurig op tijd  worden afgesloten.
 
Twee  teams bleven die woensdag ongeslagen, maar
één team had ruim het hoogste saldo: Egbert Muggen
en Anton Carabain zorgden ervoor dat de eerste prijs
in Assen bleef.  De tweede en derde prijs gingen naar
teams uit Friesland. De volledige uitslag vindt u on-
deraan dit verslag. (Scheids: Jelle Hoekzema, EHBO:
Harry Vreriks).
 
De zaterdag daarna vond eveneens onder prachtige
weersomstandigheden  het Barbecuetoernooi plaats.
Er hadden zich 46 personen opgegeven voor  dit ge-
deelte, zodat er steeds 20 doublettes en 2 triplettes
gevormd  werden.
 
 Na drie voorgelote partijen met steeds verschillende
partners werd de eindstand  opgemaakt. Ruim de
helft van de boulers viel in de prijzen, waarvan er acht
ongeslagen bleven:
 
1. Vincent de Wit 3+26, 2. Gien Smit 3+20, 3. Egbert
Muggen 3+17, 4. Jan Dammer 3+16, 5. Wim de Wit
3+15, 6. Dick Askes 3+14, 7. Hielke de Wit 3+13 en 8.
Aad van Noord 3+9! De poedelprijs was voor…… Piet
Mellies!
 
Voordat Hielke  overging tot de prijsuitreiking voer-
den twee dames, Marchien en Annechien, een stukje 
op, waarbij uit de doeken werd gedaan, wat er vroeger
zoal met het vaatdoekje oftewel ‘schuddeldouk’ 
werd schoongemaakt. Het werd een ieder duidelijk,
dat niet alleen het aanrecht hiermee werd afge-
veegd…….
 
Inmiddels had de feestcommissie alles voor het bar-
becuefestijn klaargezet (salades, pakketjes vlees e.d.)
zodat na de prijsuitreiking Roelie het startschot voor
de barbecue kon geven.
 
Het werd een gezellige drukte en onder het genot van
een drankje kon iedereen aan tafel.
Wederom een geslaagd evenement, waarvoor dank

aan alle medewerkers van de organisatie.
 
Redacteur  Dick Askes.
 

Wat ?, zie je dat ?. zie niks.

RESULTATEN CLUBLEDEN ELDERS
APRIL-SEPT.
Gron. Miep Vegter, 9/4/2016: A-Compl.: 1e pr. A.
Carabain/D. Askes; 2e pr. E. Muggen/R. Zeewuster.
 
Beetsterzwaag, 11/5/2016: B-kl.: 2e pr. K. Niejenhuis/
R. Zeewuster.
 
Schoonebeek, Midw.toern. 15/5/2016: 3e pr. E.
Muggen/A. Carabain.
 
Coevorden Ganzen Geesje, 9/7/2016: 3e pr. A. Cara-
bain/E. Muggen.
 
Vledder Zomertoern. 20/7/2016: A-kl. een 1e pr. A.
Jongert/B. Buiter; een 2e pr. A. Carabain/E. Muggen.
 
Schoonebeek, Boortorentoern. 31/7/2016: 2e pr. E.
Muggen/A. Carabain; 4e pr. H. en J. de
Wit.
 
Hardenberg, Klepperstadtoern. 23/7/2016: 3e pr. A.
Carabain/E. Muggen.
 
Gron. Martini Masters, 21/8/2016: A-Compl.: 1e pr.
E. Heddema/G. Niejenhuis. C-kl.: 1e pr. St. Popken/D.
v.d. Veen.
 
Schoonebeek, Blikken Boulie, 24/9/2016: 1e pr.
(blauwe p. met 5+48) D. Askes/A. Carabain); 1e pr.
(rode p. met 5+34) Ricardo/H. Sluter; 2e pr. (rood
4+26) E. Muggen/H. Muggen.
 
P.S. Dit zijn de resultaten die aan ons zijn doorgege-
ven. redactie
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Wat zal ik eens kiezen ?

BOULEN EN BARBECUEN 2016

En er was genoeg voor iedereen.

Opendag.
 
Nadat we onlangs met een groot aantal leden hebben
genoten van ons barbecue toernooi heeft Riemer
Haagsma op 10 september j.l. voor de club een open
dag georganiseerd.’s
 
Morgens om 9.00 uur waren we al met een aantal
vrijwilligers bezig met voorbereidingen. Roelie Vos
was druk doende achter de bar en in de keuken.
Geesje Dammer hiep haar daarbij terwijl Willem Vos
bezig was met het ophangen van de spandoeken van
de NJBB. Rikus Zeewuster hielp daarbij en was ook
met de vlaggen al aan de gang.
 
Heero Dammer, Dick Askes, Joop Kreeft , en Jelle
Hoekzema waren bezig met uitstallen van voldoende
boules voor de gasten en Riemer had de totale leiding
over het geheel.
 
Zelf was ik ook aanwezig en heb ik hier en daar wat
meegeholpen.

Om kwart voor tien zaten we met elkaar aan de koffie
en om tien uur kwamen de eerste bezoekers. Dat
betreft een paar heren welke bezig zijn met het op-
richten van een jeu de boules vereniging in Vries.
 
Deze heren heb ik, samen met Riemer te woord ge-
staan en informatie gegeven over de aan de banen te
stellen eisen en dergelijke, maar zeker ook over het
boulen zelf en het belang van aansluiting bij de NJBB
organisatie. De uitnodigingen voor toernooien op het
publicatiebord waren voorbeelden voor het nut
daarvan. Nadat Jelle Hoekzema nog een paar onder-
delen van de spelregels heeft toegelicht, gaven beide
heren aan zeker van plan te zijn de op te richten
vereniging bij de NJBB aan te sluiten.
 
We wachten af hoe een en ander zich verder zal
ontwikkelen daar in Vries.
 
Terwijl Riemer en ik met de beide heren over het veld
liepen om informatie te geven kwamen er reeds een
aantal andere belangstellende voor de open dag,
maar (gelukkig) kwamen er ook meer leden van de
club een kijkje nemen en dat betekende meespelen
en laten zien hoe het werkt, maar ook met belangstel-
lenden alvast een partijtje spelen en daarmee het 
enthousiasme proberen op te wekken.
 
Wij hadden deze dag concurrentie van 6 verenigingen
die ook, in samenwerking met de Gemeente Assen,
een open dag hadden georganiseerd.De gemeente
heeft deze open dag voor de  6 verenigingen en onze
vereniging extra ondersteuning gegeven. Warrie
Lammerts van de gemeente Assen kwam nog even op
bezoek op zich van de gang van zaken op de hoogte
te stellen.
 
Rond de klok van 14.00 uur kwam de laatste belang-
stellende en heeft met onze leden nog een doublette
gespeeld. Men heeft  een  NJBB-folder ontvangen
waarin de spelregels zijn opgenomen. Tevens een
folder verstrekt  met alle informatie betreffende onze
vereniging.
 
Kortom, al met al is onze vereniging goed in beeld
geweest en hebben wij een leuke dag gehad waar we
met veel plezier op terug kunnen kijken.
 
Waarschijnlijk heeft ons dit 6 nieuwe leden opgele-
verd.
 
De leden die zich hiervoor hebben ingezet:
HARTELIJK DANK !
 
Egbert Muggen, Voorzitter.
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Wie is Wie Wat is Wat. Nr 4.
 
Het kan gaan over gehouden evenementen of andere
zaken die met onze vereniging te maken hebben.
 
Deze keer een afbeelding waarvan jullie mogen aan-
geven wat het is.
 
 
Als prijs weer een fles  wijn (rode of witte wijn naar
keuze)
 
Indien er meerdere inzendingen goed zijn zal er uit de
goede inzenders één winnaar geloot.
 
Stuur uw reactie voor 8 december 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
januari 2017 bekend worden gemaakt.
 
Veel plezier en succes gewenst door de redactie

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

Fysiotherapie
Haptonomie
Massage

PRAKTIJK 
THEO LINDERS

Winnaar Nr. 3 van  Wie is Wie Wat is
Wat,  zie: pagina 10.
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Zaterdagochtend 17 september. Op 06.00 uur gaat de
wekker af, want nog geen uur later vertrekken we
samen met Vincent en Kim richting Esch, onder de
rook van ’s-Hertogenbosch.
 
Elk jaar op de derde zaterdag van september wordt
daar het Essche Boeltje gehouden. Een toernooi
waaraan dit jaar maar liefst 420 doublettes aan
deelnamen. De inschrijving hiervoor start altijd op 1
juli, maar nog geen tweede dagen daarna is het
toernooi vaak al volledig volgeboekt. Dat hebben dit
jaar Egbert en Henk Muggen en onze (schoon)zus en
zwager Adri & Pieter Takens helaas ook gemerkt, want
ondanks het feit dat zij zich al snel hadden aangemeld,
werden ze niet meer toegelaten.
 
Voor de beeldvorming: Esch in een klein dorp dat die
dag volledig in het teken staat van het jeu de boules.
Er is midden in het dorp een finale veldje, maar verder
wordt die dag in het gehele dorp gebould: Bij dorpe-
lingen in de tuin, op voetpaden, grasveld en op oprit-
ten. Je kunt het zo gek niet bedenken. Regels omtrent
de afmeting van de banen zijn er die dag dan ook niet.
Er is evenmin een scheidsrechter aanwezig, maar toch
verloopt deze dag –mede dankzij een uitstekende
organisatie- altijd zonder problemen en in een heel
goede sfeer.
 
Het is een,wat de NJBB noemt, “zwart toernooi”
omdat voor deelname aan dit toernooi geen licentie
of zelfs maar lidmaatschap van de bond nodig.
 
Of het daaraan ligt weet ik uiteraard niet, maar feit is
dat net als vorig jaar ook dit jaar weer ongelooflijk veel
jonge mensen meededen. Ik schat dat van de 420
doubletten er toch zeker 250 waren in de leeftijds-
klasse tot 30 jaar.
 
Na de traditionele opening in vier talen kon een ieder
om even na tienen zijn baan in het dorp opzoeken,
waar je dan je tegenstanders trof. Er worden altijd 5
voorgelote partijen gespeeld en na de eerste twee
partijen is er een pauze die opgeleukt wordt door een
blaasorkest. ’s-Middags worden de resterende drie
partijen gespeeld, waarna vanaf 17.00 uur een grote
blaaskapel de stemming verder vergroot. Om 18.30
uur worden de finale’s gespeeld, d.w.z. om de 1e en
2e plek en om de 3e en 4e plek.
 
Om in aanmerking te komen voor deze plekken moet
je trouwens wel alle vijf partijen met klinkende cijfers
(bijv. met 13-0, 13-0, 13-0, 13-1 en 13-1) gewonnen
hebben.

 
Vincent en Kim wonnen vier partijen met ruime cijfers
en verloren er helaas één. Bepaald niet slecht als je je
bedenkt dat Kim slechts tweemaal per jaar boult: op
het toernooi in Esch en op de camping in Zuid-Frank-
rijk.
 
Janneke en ik hebben deze dag alle vijf partijen ge-
wonnen (13-0, 13-4, 13-10, 13-1 en 13-1) en werden
uiteindelijk 16e. Gelet op het grote deelnemersveld
dus niet eens slecht, maar wat veel belangrijker is dat
je ongeacht de uitslag altijd uit Esch vertrekt met een
heerlijk gevoel en op de terugweg bij wijze van spre-
ken alweer uitkijkt naar het volgende jaar.
Dit jaar stonden er naast de 420 doubletten ook nog
bijna 80 doubletten op de reservelijst.
 
In 2017 zal er (voorlopig éénmalig) naast het bekende
toernooi op de derde zaterdag van september een
extra toernooi plaatsvinden op de tweede zaterdag
van juni. Dat schijnt te maken te hebben met een ju-
bileum. Bijzonderheden daarover zullen nog op de
site (zie: www.esscheboeltje.nl) volgen. Hou dat dus
in de gaten.
 
Het was 20.15 uur toen we Bovensmilde weer kwa-
men binnenrijden en we lui op de bank ploften. Het
was weer super gezellig in Esch.
 
Janneke & Hielke
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UITSLAG MIDWEEK TOERNOOI 2016
 

Positie Team winst partijen saldoVereniging
1e Anton Carabain / Egbert Muggen 5 46 n Boel Plezier
2e Jur Moorlag / Wil van Oord 5 34 Blede Boulers
3e Klaas Hoekstra / Jan Bart Zijlstra 4 34 Skarboule
4e Jan Stevenhagen / Luit Medendorp 4 23 Pres le But
5e Aggi ten Berge / Dirk de Vries 4 22 Blede Boulers
6e Annemarie Koehoorn / Joop Middelbos 4 18 SVP Drachten
7e Jan Krabbendam / Lucas Steenhuis 4 17 Pres le But
8e Delia van der Sleen / Janny ten Velde 4 5 Boules Doar
9e Dick Askes / Klaas Niejenhuis 3 14 n Boel Plezier
10e Bertha Smit / Stien Popken 3 11 n Boel Plezier
11e Ankie Jongert / Barbara Buiter 3 6 n Boel Plezier / Pres le But
12e Riekele Land / Thea van Amsterdam 3 4 Boskboulers

Martini Masters Doublette 21-8-2016.
 
Na een kop koffie met Groninger koek even ingooien
en om 10 uur gaan we van start.
 
De 1e wedstrijd spelen we tegen een team uit Olden-
burg(Duitsland) nog wat stroef maar winst,
op naar de 2e partij tegen een team uit Steenwijk ook
deze ging lekker en ook deze  keer winst.
 
De 3e partij tegen een team uit Groningen, tos verlo-
ren dus op naar de vijver op het schuine stuk even
wennen maar hier ook winst dus op naar de A poule.
 
Pas om 15.15 uur was de poule indeling bekend en
we moesten tegen een team van Le biberon
deze verloren we en konden we naar de A comple-
mentaire maar toen waren we op stoom en wonnen
eerst van een team uit Apeldoorn daarna van een
team uit de jeugd selectie.
 
De laatste 4.. dat hadden we eerder niet gedacht maar
nu was het kop der veur, want we moeten tegen Frank
Schepers en Bert van Dijk, niet de minsten ook deze
partij winnen we met 13-8...en dan nu de finale tegen
twee van de drie winnaars van de zaterdag na goed
plaatsen en schieten gewonnen met 13-9
 
Om 23.05 uur klaar met onze finale partij en moe maar
zeer voldaan naar huis.
 
Het was een mooie dag.
 
Erik Heddema en Gert Niejenhuis

Esch 2016
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Het clubblad van Boelplezier heb ik twee keer gelezen
en hier staat in dat als je een stukje kwijt wil over een
bepaalde gebeurtenis dit de plek is om dit te doen.
Na heel veel jaren van mijn familie gehoord te hebben
hoe leuk Jeu de Boules nu wel is heb ik besloten om
ook lid te worden.
Een paar ballen bij een klein balletje gooien moet niet
zo moeilijk zijn dacht ik.Ik kreeg met veel termen te
maken zoals een klein balletje heet een butje en het
Belgooien en nog veel meer termen die ik later
hoorde op de boulebaan.
 
Vanaf half maart kwam ik vaker op de baan en kreeg
op de maandagmiddag les van Egbert Mulder en Dick
Askes.
Van deze twee heren heb ik heel veel geleerd. Het
waren leuke en leerzame middagen.
Nu kom ik ook regelmatig op de dinsdagmiddag,
woensdagavond en op de zondagmorgen.
 
Het balletje bij het butje gooien gaat steeds beter en
ik had zelf nooit gedacht dat ik dit Spel zo leuk zou
vinden.
Ik ga dan altijd met veel plezier naar deze dagen.
 
Dit plezier is niet alleen aan het spel te danken maar
ook aan de zeer vriendelijke mensen van de vereni-
ging Boelplezier.
Afgelopen zaterdag  ( 3 september ) was er ook een
gezellig tournooi met als afsluiting een zeer goed
verzorgde barbeque die geregeld was door de dames
van de feestcommissie.
 
Het was in mijn ogen een geslaagd tournooi met een
prima afsluiting.
We mogen blij zijn met als deze vrijwilligers die zich
het hele jaar inzetten voor alle activiteiten.
Vereniging ,n Boelplezier doet zijn naam eer aan.  
 
Adri Takens.
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Wie is Wie Wat is Wat  winnaar nr: 3
De oplossing is: een fragment uit de reklame van Niels
Auto Was, op de achterpagina van ons clubblad.
 
Van de 6 inzendingen waren er 6 goed.
Na loting door onze scheidsrecter Lelle Hoekzema is
de winnaar:  Wil Neef
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EUROTOERNOOITJE.
 
Woensdag 10 augustus werd er weer een eurotoer-
nooi  gehouden.
 
Het bleek, dat verschillende boulers  moesten wen-
nen, aan het goed invullen van de wedstrijdbriefjes.
We noemen geen namen, maar het als nummer vier
geëindigd team had geen twee partijen  gewonnen
maar verloren en eindigde in werkelijkheid als elfde.
Het als laatste geëindigd team had  z’n drie verlies-
partijen  als winstpartijen ingevuld, maar gelukkig had
men dat nog op tijd gezien.  Dat waren twee voorbeel-
den, maar er waren er meer.
 
Gelukkig hadden de prijswinnaars hun briefje wel
goed ingevuld, en dat was uiteraard het belangrijkste.
Voor de goede orde:
 
Een team vult altijd in het eerste vakje zijn eigen ge-
scoorde punten in en in het tweede vakje die  van de
tegenstander!
 
Voor elke gewonnen partij krijgt men 3 winstpunten,
is hij echter niet volledig uitgespeeld krijgt men 2
winstpunten en voor een gelijkspel  krijgt men 1
winstpunt.

 
Drie teams bleven ongeslagen, maar Rikus Zeewuster
en Riemer Haagsma eindigden als eerste met het
hoogste saldo (24).
 
Vincent en Hielke de Wit werden tweede met een
saldo van 20
 
 Egbert Muggen en Dick Askes, die hun laatste partij
met 10-6 wonnen pakten de derde prijs (saldo 19).
 
Het volgende eurotoernooi  dient men weer met een
andere partner te spelen.

Alcoholist
 
Zoontje vraagt aan zijn vader:
 
Papa wat is een alcoholist.
 
Zijn vader antwoord:
 
Zie je die vier bomen daar staan ?
Een alcoholist ziet er dan 8 staan.
 
Zoontje tegen vader:
Maar papa ik zie maar twee bomen.
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