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Eindstand niveaucompetitie 2016

“Fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toegewenst”. Dan hebben jullie mijn welgemeende wensen voor 2017 allemaal al ontvangen. In ieder geval
hoop ik inderdaad dat jullie allemaal een goed jaar
zullen hebben, waarbij voor ons met elkaar, natuurlijk
het jeu de boules spel iets van betekenis is. Niet
omdat je zoveel prijzen moet winnen, maar wel omdat
je er ’n Boel Plezier aan kunt beleven.
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Dat is wat we in de periode dat ik dit stukje schrijf heel
vaak horen zeggen.
Op het moment dat jullie dit in het clubblad kunt lezen
zijn de kerstdagen van 2016 al voorbij en is het nieuwe
jaar al begonnen. Ik zou dan ook nu kunnen schrijven:

Nr Naam
winst saldo
1 Theo Linders
16 115
2 Henk Koning
14
87
3 Joop Kreeft
13
90
4 Vincent de Wit
13
81
5 Mientje Mellies
13 74
6 Heero Dammer
13
61
7 Janneke de Wit
12
62
8 Henk Muggen
12 35
9 Erik Heddema
11 48
10 Ankie Jongert
11 39
11 Rick Jongert
10 60
12 Anton Carabain 10 46
13 Jan Dammer
10 39
14 Ben Slotema
10 34
15 Gerrit Groot de 10
8
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“Prettige kerstdagen en een gelukkig
nieuwjaar”.
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Zoals de meeste leden inmiddels weten gunt de Gemeente Assen ons dat plezier, en wil de gemeente ons
een nieuw contract aanbieden voor de huidige locatie
voor een periode van opnieuw 20 jaar. Zorgen daar- Dankbetuiging
over hoeven we ons dus niet meer te maken. Formeel
zal het allemaal nog in orde gemaakt moeten worden,
maar de toezegging hiervoor hebben we inmiddels Lieve mensen,
Zoveel kaarten,
ook schriftelijk bevestigd gekregen.
zoveel warme woorden,
Wat betreft het petanque zelf kan ik jullie ook laten zoveel belangstelling en
weten dat we erg ingenomen zijn met het fijt dat er zoveel troost.
van onze club twee teams meedoen in de Nationale
Petanque Competitie kortweg NPC genoemd. Onge- Wij danken Riemer voor de mooie toespraak op de
acht de prestaties die daarin geleverd worden is het afscheidsbijeenkomst en verder iedereen die blijk van
bestuur van mening dat het een heel goede zaak is medeleven heeft getoond na het overlijden van mijn
dat ’n Boel Plezier Assen hierin met twee teams lieve man, onze vader, schoonvader en mijn opa
deelneemt en dat we daarmee aantonen een actieve Freek Franken.
lid vereniging van de NJBB te zijn, die naast competities en recreatief spelen voor eigen leden ook mee Annie.
doet aan de landelijke competitie. Hoe deze competitie verder ontwikkeld zal worden en hoe de indeling Johan & Annet.
en dergelijke verder nog vorm zal krijgen moeten we Laura.
nog even afwachten, maar een ding is zeker, we horen
Anita & Folkert.
er bij.
Egbert Muggen.
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RESULTATEN CLUBLEDEN ELDERS

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

ww
w.

ed
it

SNEEK, 10-11-2016: A-kl. 5e pr. E. Muggen/R. Zeewuster; B-kl. 3e pr. A. Carabain/D. Askes; 4e pr. A. Jongert/
B. Buiter.
STEENWIJK, Beaujolaistoern. 19-11-2016: A-Compl.
1e pr. E. Muggen/D. Askes.
GRONINGEN, Open Gron. 19-11-2016: B-kl. 2e pr. A.
Jongert/A. Strobach.
NOORDSCHESCHUT, Capucijnerstoern. 26-11-2016:
A-kl. 5e pr. H. en G. Dammer; B-kl. 3e pr. R. Zeewuster/
A. Jongert.
SNEEK, 15-12-2016: A-kl. 7e pr. A. Jongert/B. Buiter;
B-kl. 2e pr. K. Niejenhuis/D. Askes; 6e pr. E. Muggen/
R. Zeewuster.

COLOFON
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Al weer een heel kort stukje onder het Butje, door een
overvol clubblad! We moesten een aantal artikelen
inkorten, maar uiteindelijk is het toch gelukt. Het
eerste nummer in 2017 ligt voor u. Laten we vooral
zo door gaan, beter teveel dan te weinig kopij! Rest
ons nog iedereen een heel voorspoedig en gezond
2017 toe te wensen, en niet te vergeten ’n Boel
Plezier!!
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‘n Boelpraoties

Annie Knorren had voor iedereen een prijs bij het knakentoernooi, ze bakte voor de deelnemers knieperties.
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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
Redacteur & Realisatie
Wicher Dijkstra
0592-347919
Redactielid:
Dick Askes
0592-354331
E-mailadres
clubblad@boelplezier.nl
Website:
www.boelplezier.nl

Verslag van de oefen-tireer-wedstrijd.

Op vijf kilometer afstand van de grens met Luxemburg
ligt in het Duitse Eifelgebied een klein maar gemoedelijk familiepark. Men heeft de beschikking over 20
stacaravans en verder nog ruimte voor drie kampeerplaatsen. Hier kan men naar hartelust boulen, zowel
overdag als ’s avonds.

Op 22 september en 13 oktober hebben we een oefenwedstrijd gehouden voor het tireren.
32 of 33 mensen hebben meegedaan. De lijst met
scores heeft in de kantine gehangen.

In de kwartfinale behaalden Dick en Vincent de geweldige score van 35 punten.
Zij speelden later ook de finale tegen elkaar. Hierin
was Dick de sterkste, met 30 tegen 23 punten.
Nummer 3 Erik Heddema; 4, Egbert Muggen; 5, Theo
Linders; 6, Rikus Zeewuster; 7, Jelle Hoeksema en 8
Gert Niejenhuis.
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Tijdens de wedstrijden is er koffie en thee en er is
deskundige leiding aanwezig. Er zijn elf grindbanen
beschikbaar. Het jeu de boules heeft een recreatief
karakter en er hangt een heel gezellige en leuke sfeer,
aldus twee enthousiaste boulesechtparen van onze
vereniging. Jaap en Geertje Postema en Nico en Aly
Hey gaan er altijd met veel plezier naar toe.

Duidelijke winnaar was Vincent de Wit met 27 geschoten boules. Dat is 75%. Klasse!
De 8 besten streden met elkaar in kwartfinale; halve
finale en finale.
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Zo werden er in 2016 tussen 21 mei en 10 september
acht speciale petanque-vakantieweken georganiseerd, waarbij elke dag wedstrijden plaatsvonden,
met leuke prijzen.

.n l

FERIENPARK EIFELLUX EN PETANQUEVAKANTIES

Na afloop van zo’n petanque-vakantieweek gaan de
eigenaren met alle boulers gezamenlijk uit eten: een
hele leuke afsluiting.
Tussendoor is er voldoende tijd om wat van de omgeving te zien. Bekende plaatsen als Vianden, Echternach, Bitburg en Trier liggen op niet al te grote afstand.

Al met al een geslaagde test om te kijken wat we
hiermee verder gaan doen.
De wedstrijdcommissie gaat bekijken hoe we dit in
kunnen passen in ons bestaande programma.
Uit de positieve geluiden die ik al gehoord heb, kan ik
al wel een conclusie maken.
Op de jaarvergadering zal wel duidelijk worden, wat
de wedstrijdcommissie heeft bedacht.

Een adres is natuurlijk ook wel handig: Gaytalstrasse
2a, 54675 Körperich, Duitsland.

Als ik naar mijn eigen prestatie kijk, was ik in het geheel niet tevreden. Ik kan het beter. Maar de vastheid
is er niet; een aantal scheve boules brengen geen
score en zo kan ik nog wel doorgaan.
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Wilt u meer informatie of reserveren? Kijk op: www.
eifellux.com. Of mail naar: info@eifellux.com. Ook
kunt u bellen naar: 0031-346-568532 (NL) of
0049-6566-8597(DL). Van begin april tot eind september wordt Nederlands gesproken.

Wel nog het volgende: Het zou bij iedereen beter
kunnen. Wil je dat? Doe je er iets voor?

Ik heb al gepleit bij Egbert en Rikus voor een echte
trainingsavond.
Kunnen we die in gaan plannen? Willen we dat? Een
voorstel zou kunnen zijn om 1 keer per maand een
woensdag te besteden aan een training. Bijvoorbeeld
ipv een vrije speelavond, of een deel van de vrije
speelavond.
Of is het een mogelijkheid om mensen met wat meer
ambitie een extra avond te bieden????
Theo Linders
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Spanjelaan 4
9403 DP ASSEN
Tel. 0592-371800
Mobiel 06-15090815
info@schaafsma-schade.nl

www.schaafsma-schade.nl

Groot kluswerk.......
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Behalve dat we ieder najaar worden geconfronteerd
met een grote hoeveelheid aan blad en beukennootjes hebben we zo af en toe ook leukere klussen.

Heero Dammer en Jelle Hoekzema vermaakten zich
uitstekend in de hoogte, terwijl een andere ploeg zich
bezig hield met het omver zagen en afvoeren van 2
berken.( we hadden toestemming van de Gemeente
om deze 2 bomen om te zagen.)
De rest van de ploeg heeft zich bezig gehouden met
het lagere snoeiwerk en het opruimen van de banen.

ed
it

We hadden een prachtige nazomer, de bomen zaten
nog vol blad, wat een prachtig moment was om foto's
te maken.
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Zo mochten we op maandag 3 oktober, met gebruik
van een gehuurde hoogwerker de boomtoppen rond
de lantaarnpalen snoeien.

Kortom een fijne groep van 14 man die elke eerste
maandag van de maand vol enthousiasme weer komt
opdraven.
Namens het klusteam,
Jelle Hoekzema.
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Opmerking redactie:
Ook voor een grote klus, staan de klussers paraat.
De foto's op deze pagina en de voorpagina zijn geno- Met behulp van een hoogwerker werden de dichte bomen
men door Jelle Hoekzema.
vakkundig gesnoeid.

- Pagina 6 -

In Memoriam Freek Franken.

Freek was elke dinsdagmiddag steun en toeverlaat van Henny.
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Dinsdagmiddag 29 november 2016, in ons clubhuis, hoorden wij van Henny Luitjes dat Freek Franken een
hele zware operatie aan de aorta heeft ondergaan en ze was er helemaal niet gerust op.

Op dezelfde avond hoorden wij dat Freek op 78 jarige leeftijd is overleden.

De vrijdag ervoor heeft Freek nog gewoon bij ons gespeeld.
Daarom is het zo onbegrijpelijk voor ons, maar vooral voor Annie en de kinderen.
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Omdat Freek moeilijk kon lopen speelde hij meestal maar 1 wedstrijd, maar dan wel met volle overgave. Als
hij won zei hij niet veel maar zijn gezicht sprak dan boekdelen. Het was dan net alsof hij wilde zeggen, dat
had je niet gedacht. Niet alleen spelen vond hij spannend maar hij kon ook smullen van het verloop van een
wedstrijd.
Freek was er altijd en daar maakten wij dankbaar gebruik van.
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Na het opheffen van de kegelclub,11 jaar geleden, is Freek lid geworden van onze vereniging. Annie heeft
eerst nog de kat uit de boom gekeken maar werd een half jaar later ook lid.
Freek was een sportman in hart en nieren getuige het feit dat hij in het bestuur zat van veel sportverenigingen.
Een groot verlies voor Annie en de kinderen, maar wij missen Freek zijn trouwe verschijning op ons veld
natuurlijk ook.
Het bestuur en de leden van onze vereniging wensen Annie en de kinderen erg veel sterkte de komende
periode.
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Het bestuur.

BELEEF ZELF DE CREXPERIENCE OF
CRT DAGEN OF OW CUPRACES
OP HET TT CIRCUIT ASSEN
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Zelf deelnemen aan een CRExperience
combitraining op de TT Junior Track
en het TT circuit Assen?
Zelf deelnemen aan een CRT-dag?
Zelf deelnemen aan OW Cupraces?
Neem dan kontakt op met CRT!

info@crtholland.nl
www.crtholland.nl

Uitslagen Snert toernooi 6-11-2016
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Dag winnaars: Anton Carabain - Dick Askes
Poule A1
Vereniging
1e Anton Carabain-Dick Askes
Boel Plezier
2e Cees Minnema-Hans Timmermans Le Biberon
Poule A2
1e Koos Strating-Wouter Hoekstra
Boel PlezierWie is deze persoon ?????
De But 84
2e Mark Norder-Vincent de Wit
Le BiberonWie is Wie Wat is Wat winnaar nr: 4
Boel Plezier
Helaas waren er maar 8 inzendingen en die hadden
Poule A3
allemaal het goede antwoord.
1e Lucas Steenhuis-Rieks Strobach
Pres le But
2e Wil Neef-Bè Neef
Boel Plezier
Na loting door onze scheidsrechter Jelle Hoekzema,
Poule A4
1e Gerda van Linde-Louis Steringa
LemsterlandDe winnaar is : Egbert Muggen.
Hattem
2e Heero Dammer-Willen Vos
Boel Plezier
Poule B1
1e Bè Oosting-G Oosting
Emmese Boule
2e Jan Kiers-Klaas Niejenhuis
Boel Plezier
Poule B2
1e Erik Heddema-Gert Niejenhuis
Boel Plezier
2e Bally Kaper-Ton van Roon
Pres le But
Poule B3
1e Annemarie Keurs-Klaas Keurs
Emmese Boule
2e Luit Mededorp-Jan Krabbendam Pres le But
Poule B4
1e Jan Dammer-Henk Muggen
Boel Plezier
2e GeertjePostma-Jaap Postma
Boel Plezier
Poule C1
1e Greet Philips-Marinus Philips
Boel Plezier
2e Klaas Kaper-J Gorter
Pres le But
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Wie is Wie Wat is Wat. 2017-1

Hat kan gaan over gehouden evenementen of andere
zaken die met onze vereniging te maken hebben.
Deze keer een afbeelding waarvan jullie mogen aangeven wie deze persoon is.

Als prijs weer een fles wijn (rode of witte wijn naar
keuze)
De winnaar mag deze afhalen in de kantine
Indien er meerdere inzendingen goed zijn zal er uit de
goede inzenders één winnaar geloot.

Stuur uw reactie voor 15 maart 2017 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
april 2017 bekend worden gemaakt.

Ook dit jaar heeft de feestcommissie met een aantal vrijwilligers
binnen onze vereniging, weer veel tijd en zorg besteed voor een
gezellige kerstsfeer in onze kantine.
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EVEN VOORSTELLEN…....
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We wensen deze sympathieke tachtiger toe dat hij
nog lang mag genieten van het Jeu de boules en de
Thuis gekomen heb ik het aanmeldingsformulier nog hele entourage rond ’n Boel Plezier.
maar eens goed bekeken. Heb ik het goed gezien? is
het nieuwe lid dat zich zojuist heeft aangemeld 85 Assen, 8 november 2016
jaar?
Henk Knol.

Ben je een echte Assenaar?
Ik ben geboren en getogen in Assen en heb daar mijn
hele leven gewoond. Ik ben geboren in de Talmastraat, trouwde met Aaltje Felzel met wie ik 2 dochters
kreeg (inmiddels 62 en 63 jaar oud!)
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Wat voor werk heb je gedaan?
Ik ben begonnen als meubelmaker en werd later
timmerman. Dat komt me hier goed van pas want een
meetapparaat bij het boulen heb ik niet nodig. Ik
beschik over een perfect werkend timmermansoog.
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In mijn functie van ledenadministrateur had ik nog
nooit een lid ingeschreven van die leeftijd. Het was
correct, aanleiding dus voor een nadere kennismaking. Onder het genot van een biertje stelde ik Berend
Dollenkamp, want hij was het, een paar vragen.

Heb je in je jonge jaren aan sport gedaan?
Ik was één van de eerste leden van LTC. Ze hadden
me nodig om het vereiste ledenaantal te halen voor
de aanmelding bij de KNVB. Ik voetbalde zelf niet maar
maakte me verdienstelijk als leider en chauffeur. Later
trainde ik ook nog de handbaldames van LTC.
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Hoe ben je er toe gekomen om je aan te melden bij
’n Boel Plezier?
IK heb een zware tijd achter de rug. Na het overlijden
van mijn vrouw, die ik 12 jaar heb verzorgd, viel ik in
het beruchte “zwarte gat”. Ik kon mijn draai niet
vinden en had weinig sociale contacten.. Willem en
Roely Vos, buurtgenoten, hebben mij enorm geactiveerd en zelfs druk op mij uitgeoefend om eens een
kijkje te nemen bij ’n Boel Plezier.
Als echte Drent heb ik eerst de kat uit de boom gekeken en daarna op aandrang van Hennie Luitjes een
keer proef gespeeld. Ik dronk een kop koffie in de
kantine en voelde me direct op mijn gemak. Ik voelde
me welkom en werd goed opgevangen.

Wat vind je, is Jeu de boules een spel of een sport?
Voor mij is het een spel, maar als ik de beste spelers
van de club tijdens echte wedstrijden in volle concentratie ballen zie plaatsen en wegtireren, dan zeg ik het
is een echte sport.

EINDSTAND ZOMERCOMPETITIE 2016
1. E. Heddema
2. T. Linders
3. E. Muggen
4. J. Pot
5. R. Zeewuster
6. A. Carabain
8. J. Hoekzema
9. M. Willemsen
10 .M. Takens
11. J. Dammer
12. J. Kreeft
13. G. Dol
14. G. Niejenhuis
15. R. Haagsma
16. H. Molenhuis
17. G. Elzinga
18. V. de Wit
19. J. Janssen
20. P. Mellies
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8 +71
8 +57
8 +54
8 +43
7 +68
7 +55
7 +54
7 +41
7 +41
6 +37
6 +36
6 +35
6 +29
5 +18
5 +12
5 +5
4 +22
4 +17
4 +6

LEDENADMINISTRATIE.
P R AKT I JK
T H E O L I N DE RS

Bedankt:
Gezinus Dol, Dien Kolk, Bert Jansma, Arda Leinweber,
Koos Strating, Piet Mellies, Mientje Mellies en Truus
Arends.

Fysiotherapie
Haptonomie
Massage
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Overleden:
Freek Franken.
Adreswijziging:
Kees Prins, Tiphofweg 2, 9471 EV Zuidlaren.

Uitslagen Individueel kampioenschap

1 Egbert Muggen
2 Dick Askes
3 Joop Kreeft
4 Jelle Hoekzema

Najaarscompetitie 2016
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Poule B.
5 Heero Dammer
6 Rikus Zeewuster
7 Marinus Philips
8 Theo Linders

Poule C.
9 Anton Carabain
10 Johan de Wit
11 Henk Koning
12 Geesje Dammer

Poule D.
13 Greet Philips
14 Marco Willemsen
15 Bertha Smit
16 Henk Knol
Poule E.
17 Harm Luitjes
18 Dirk Dallinga
19 Rob de Boer
20 Lies de Wit

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

(tete a tete) 01-10-2016
Poule A.
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Nieuwe leden:
Nel Doek, Vondellaan 131, 9402 NK Assen.
Cees van der Scheer, Deelheugte 114, 9403 HG Assen.
Berend Dollenkamp, Vondellaan 110, 9402 NX Assen.
Christien Westerdijk, Etstoel 26 9481 PG Vries.

Naam
Gesp H-Score. T-Score Gewonnen
1 Dick Askes
6 13
46
4
2 Anton Carabain
6 13
46
4
3 Heero Dammer
6 13
43
4
4 Henk van der Veen 6 12
37
4
5 Geesje Dammer
6 13
35
4
6 Ben Slotema
6 13
34
4
7 Berend Dollenkamp 6 12
34
4
8 Henk Knol
6
13
33
4
9 Gerrit Buwalda
5
10
32
4
10 Greet Philips
4
13
31
4
11 Abel van Dam
5
13
30
4
12 Eppo Schothorst 4
10
29
4
13 Nico Heij
5
10
29
4
14 Jelle Hoekzema
6
8
29
4
15 Ankie Jongert
5
13
28
4
16 Bertha Smit
6
11
26
4
17 Martha Takens
6
9
25
4
18 Marco Willemsen 6
6
16
4
19 Wiepie Gerding
6
12
28
3
20 Jan Lammers
5
12
28
3
21 Marietje Knol
6
13
21
3
22 Stientje Popken
5
10
19
3
23 Harm Luitjes
6 13
18
3
24 Jan Pot
4
9
16
3
25 Harry Vreriks
6
8
14
3
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SNERTTOERNOOI 2016
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Op zondag, 6 november, was het ondanks de toegift
van een (gratis) regenbui goed toeven bij ’n Boel
Plezier aan de Rode Heklaan: alle deelnemers aan het
Snerttoernooi konden gratis genieten van een lekkere kop snert met een extra stuk worst.

Er hadden zich 36 teams ingeschreven , afkomstig uit
de drie noordelijke provincies en een enkeling uit
Overijssel. Deze werden na twee voorronden verdeeld over drie klassen: 16 teams in de A-, 16 in de Ben 4 in de C-klasse.
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Elke klasse werd weer verdeeld in poules van vier
teams en in elke poule werd gestreden om een eerste
en een tweede prijs. Het team dat over de hele dag
de meeste winstpartijen en het hoogste saldo behaalde kreeg als toernooiwinnaar een extra prijsje.
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Ook de hapjes na afloop vonden gretig aftrek en
zorgden voor een gezellige sfeer in het “Boelhuus”.

En natuurlijk was het leuk, dat die eer net als bij het
Oranjetoernooi weer aan Assenaren ten deel viel:
Anton Carabain en Dick Askes bleven als enigen on- Heerlijke Snert, was lekker bij deze kou.
geslagen met 5xwinst en een saldo van 49 punten.
Ook andere Asser teams vielen in de prijzen. De volledige uitslagen vindt u elders in het clubblad.
De wedstrijdleiding was in handen van Hielke de Wit,
scheidsrechter was Jelle Hoekzema en als e.h.b.o.’er
was Harry Vreriks present.

ww
w.

Ook de mensen achter de bar en de munttafel zorgden
ervoor dat alles op rolletjes verliep en droegen zo bij
aan een geslaagd evenement.
Het toernooi kon dan ook keurig op tijd worden afgesloten.

Maar onze EHBO-er blijft lachen, hij stond lekker droog.

Het was al echt herfst !!!!!
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