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‘n Boelpraoties

We zullen er aan moeten wennen, en ik ben er van
overtuigd dat die gewenning voor de meeste van onze
leden heel snel zal gaan.

Voorwoord voorzitter.
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Deelname aan het eerste jaar van de Nationale Pe- Wel wil ik nogmaals benadrukken dat we ons er aan
tanque Competitie zit er op. En waar we op gehoopt de (vernieuwde) regels zullen moeten houden. Juist
hadden is gelukkig helemaal waar gemaakt.
zo’n verandering in het reglement kan aanleiding zijn
om eens weer aandacht te schenken aan het regleBeide teams van ’n Boel Plezier Assen hebben de ment en benadrukken dat er volgens dat reglement
competitie helemaal uitgespeeld zonder problemen. gespeeld moet worden.
Het eerste team heeft daarbij ook nog het kampioenschap behaald, een prestatie waar we natuurlijk heel Inmiddels is er ook de nieuwe web-site van onze
blij mee zijn. Na een wat magere start heeft het vereniging in bedrijf. Een vernieuwing die noodzaketweede team in het laatste gedeelte van de competi- lijk was omdat de computertaal waarin de oude wetie ook nog goed gepresteerd, onder meer met een b-site was geschreven niet lang meer goed te gebruioverwinning op eerste concurrent Pres la But Gronin- ken zal zijn. Jan Dammer heeft met hulp van Rene
gen. Al met al is het goed verlopen en de Wedstrijd- Boer – Rookhuizen en met heel veel inzet en tijdsbecommissie zal zich moeten bezighouden met het steding, er een prachtige web-site van gemaakt met
vervolg. Welke deelnemers en hoeveel teams en veel en heel snel te vinden informatie.
welke indeling en dergelijke.
Het bestuur is hier erg mee ingenomen en we zijn er
Inmiddels dient het voorjaar zich aan en dat brengt van overtuigd, dat na uitvoerige informatie voor de
leven en levendigheid met zich mee. Allerlei activitei- leden deze er veel gebruik van kunnen en zullen
ten worden weer opgestart, en dat geldt ook voor maken.
onze vereniging. We hebben onze jaarlijkse ledenvergadering alweer gehad en de wedstrijdcommissie Egbert Muggen.
heeft weer een begin gemaakt met de activiteiten
voor het komende jaar. De trainingen zijn weer be- Ledenadministratie april 2017
gonnen, zowel op maandagavond (voor de wedstrijdspelers) als op donderdagmiddag voor de C licentieNieuw aangemeld:
houders ofwel recreatieve spelers.
Anneke Landesbergen,
De doublettencompetitie is van start gegaan, de ni- Speenkruidstraat 287, 9404 HL Assen
veau en zomercompetitie zullen binnenkort ook weer
beginnen. Ook de voorjaarscompetitie op dinsdag- Bedankt als lid:
middag is weer gestart. Kortom er zijn weer volop Anja Nossent
Jan Lammers
activiteiten.
Jannie Lammers
Een opmerkelijk punt van aandacht is dit jaar wel de
gewijzigde spelregels. Reeds meerdere keren ge- Verhuisd:
noemd, door sommigen negatief, door anderen juist Riemer Haagsma,
positief beoordeeld. Hoe u er ook tegen aankijkt, het Planetenlaan 176, 9405 PD , Assen
zijn vanaf 1 maart van dit jaar de spelregels voor het
Henk Knol, ledenadministrateur
petanquespel.
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‘n Boelpraoties
COLOFON

Op woensdag 12-04-2017 is het contract opstal van
ons onderkomen van onze vereniging
'n Boelplezier ondertekend.

COLOFON
’n Boelplezier
Clubgebouw ‘T Boelhuus
Rode Heklaan 7
9401 SB Assen
Tel: 0592-356722

Bij de ondertekening waren aanwezig, het gehele
bestuur met uitzondering van Dick Askes. Namens het
dagelijks bestuur heeft getekend:

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
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Egbert Muggen, Henk Knol en Aly Popping. Verder was
er een afgevaardigde van de gemeente en een kandidaat notaris die het contract ondertekenden.
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Ondertekening opstal contract.

PENNINGMEESTER
Aly Popping
0592-340254
ali.popping@simpc.nl
WEDSTRIJDZAKEN
Rikus Zeewuster
0592-351982
h.zeewuster@gmail.com
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ONDERHOUDSZAKEN
Jelle Hoekzema
0592-461296
jelle.hoekzema@ziggo.nl
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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
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Ouders en groothouders kijken trots
naar de spelende kinderen.

Een zeer geslaagde Mini Maxi toernooi met een hele grote speciale verrassing voor de jeugd.
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www.schaafsm

Spanjelaan 4
9403 DP ASSEN
Tel. 0592-371800
Mobiel 06-15090815
info@schaafsma-schade.nl
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TEVENS
VERKOOP!
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www.schaafsma-schade.nl

NIEUWJAARSRECEPTIE 2017

Redactie.
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Nadat de voorzitter zijn toespraak had beëindigd,
werden de gasten uitgenodigd langs het buffet te
gaan. Er was genoeg voor iedereen, en daar men op
tijd was begonnen, kon ook om 18.00 uur de bijeenkomst worden afgesloten. Bij de uitgang lag inmiddels
ook voor iedereen de eerste uitgave van het clubblad
in 2017 klaar.

oo

Zoals we van de feestcommissie gewend waren had
deze weer alles uitstekend geregeld. Onder het genot
van een feestelijk drankje kon men luisteren naar de
toespraak van de voorzitter, die alle belangrijke gebeurtenissen van het afgelopen jaar nog eens bij langs
ging. Vooral met de melding, dat onze vereniging de
eerstkomende twintig jaar op deze prachtige locatie
kan blijven, kreeg hij de handen op elkaar.

.n l

Ondanks de koude winterse omstandigheden was er
ook dit jaar weer veel belangstelling voor de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 7 januari jl. Buiten was de
baan bedekt met een deken van maagdelijk witte
sneeuw, een prachtig gezicht. Gelukkig waren de
openbare wegen redelijk goed begaanbaar, zodat de
bijeenkomst normaal kon doorgaan.

Vrijwilligers ?? zo professioneel !!

Ons clubblad een “Boelpraoties”
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Een clubblad is voor alle leden maar zonder die leden
kunnen wij geen clubblad maken.
Vaak zijn het dezelfde leden die iets schrijven waardoor het clubblad eigenlijk gaat lijken op de vorige en
dat willen wij graag voorkomen.

Daarom doen wij een dringend oproep aan alle leden
van Boelplezier om eens een stukje te schrijven. Dat
mag overal over gaan, velen hebben een hobby of
andere bezigheden, ook doen leden vrijwilligerswerk.
Misschien hebben jullie iets anders meegemaakt, iets
te vertellen over speciale handig of vaardigheden, tips
over vele zaken. Heb je genoten van je beroep. Je kunt
het bijna niet bedenken maar er is altijd wel iets wat
je belangrijk vindt om te delen.
Heeft u iets te schrijven stuur dit dan naar clubblad@boelplezier.nl
Maar het mag ook altijd nog schriftelijk in ons postbakje in de kantine dan zorgen wij er wel voor dat het
geschikt gemaakt wordt voor ons clubblad.
Alvast bedankt redactie ’n Boelpraoties.
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Tijdens dat bezoek is gesproken over de diverse toernooien en
competitiewedstrijden die wij organiseren, wat daar allemaal bij
kwam kijken en dat wij als club daar veel prijzen voor nodig zijn.
De bedrijven op de foto hebben daarop spontaan gereageerd en
aangegeven dat zij een aantal kadobonnen beschikbaar willen
stellen.
Zo kregen wij van Jumbo Nobbellaan in Assen een Kadoootje-kaart (1 x) om boodschappen te doen.

oo

Bij Niels autowas kunt u de auto uitgebreid laten wassen indien
u zo'n kadobon (3x) wint.
Fietst u veel en bent u wel eens een reparatie, onderhoud of
andere assessors nodig voor uw fiets, dan kan dat met de
waardebonnen (3x) van Klaucke tweewielerhuis.
Op de foto staan nog niet de vier TT kaarten die ook dit jaar weer
beschikbaar zijn gesteld door het TT bestuur voor ons TT toernooi.

ed
it

Mocht u wel of niet in de prijzen vallen, is het misschien wel eens
goed om aan deze bedrijven te denken die zo spontaan onze
vereniging ondersteunen, om daar uw producten te halen.

Tijdens een bezoek aan onze adverteerders over het plaatsen
van advertenties in de toekomst, is tersprake gekomen wat wij
als vereniging een "Boelplezier" allemaal organiseren.

Redactie.
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Er is toen afgesproken dat wij in het voorjaar van 2017 eens langs
zou komen om de mogelijkheden te bekijken wat zij als bedrijf
voor ons konden betekenen.

De wedstrijdcommissie en het bestuur bepalen voor welke
toernooien of andere wedstrijden de bonnen zijn te winnen.
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’N BOEL PLEZIER 1 KAMPIOEN!
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Het kampioensteam (Vincent, Erik, Gert, Egbert, Dick,
Anton, Klaas, Rikus, Theo en Ankie) werd bij monde
Het eerste team van ’n Boel Plezier heeft in de NPC van de vice-voorzitter door het bestuur gehuldigd en
gelukkig aan de verwachtingen kunnen voldoen. in de bloemetjes gezet op woensdag, 15 maart j.l.
Want laten we even nuchter blijven: een team dat
tweede divisie had kunnen spelen, met spelers die Dick Askes
ereklasse hebben gespeeld, moet zeker kampioen in
de 6e divisie kunnen worden. Dat dit niet altijd even
gemakkelijk gaat, moge duidelijk zijn. Ook tegenstanders als bijv. Groningen (Pres le But) beschikken over
sterke spelers met heel veel ervaring. De opstelling
en de vorm van de dag geven vaak de doorslag. Het
eerste team heeft, zoals blijkt uit onderstaand overzicht, duidelijk alle teams het nakijken gegeven. ’n
Boel Plezier 2, dat deze competitie niet goed uit de
verf kwam, leverde op de laatste dag een knappe
prestatie, door de nummer twee, Pres le But, met een
nederlaag naar huis te sturen! Hoe het nu verder gaat,
zal later bekend worden gemaakt.

’n Boel Plezier 1
Pres le But
Vledderboulers
PC Schoonebeek
’n Boel Plezier 2
Sur la Tête

9
7
4
3
2
0

0
1
3
2
1
3

1
2
3
5
7
7

Op zaterdag 11 maart 2017 is het eerste team van 'n Boel Plezier
kampioen geworden in de 6e divisie van de NPC ( Nationale
Petanque Competitie).
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
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EINDSTAND
(Resp: gewonnen, gelijkgesp., verl.)

BELEEF ZELF DE CREXPERIENCE OF
CRT DAGEN OF OW CUPRACES
OP HET TT CIRCUIT ASSEN
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?
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Neem dan kontakt op met CRT!

info@crtholland.nl
www.crtholland.nl

Wie is Wie Wat is Wat. 2017-2

.n l

Het 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, of waar het voor gebruikt wordt. Om
het een beetje moeilijk te maken dit keer in zwart wit.

Indien er meerdere inzendingen goed zijn zal er uit de
goede inzenders één winnaar geloot.
Stuur uw reactie voor 14 juni 2017 naar:
clubblad@boelplezier.nl maar natuurlijk mag het ook
schriftelijk via het ideeën kastje in de kantine.
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De winnaar zal in de uitgave van ’n Boelpraoties juli
2017 bekend worden gemaakt.

oo

Als prijs weer een fles wijn (rode of witte wijn naar
keuze)

Veel plezier en succes gewenst door de redactie

Eindstand Paaseieren toernooi

Wie is Wie Wat is Wat winnaar nr:
2017-1
Van de 4 inzendingen waren er 3 goed.

ww
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Na loting door onze door onze scheidsrechter Jelle
Hoekzema,
is de winnaar Gerrit de Groot.
De oplossing is:
Hielke de Wit onze speaker en organisator bij diverse
toernooien.

Prijsvraag Wie is Wie Wat is Wat.
Door gaan of stoppen ??

Tot nu toe zijn er weinig leden die een antwoord op
dit spel indienen.
Het kan ook zijn dat de prijsvraag te gemakkelijk is of
juist te moeilijk.
De redactie hoop dat er wat meer leden mee doen
met deze prijsvraag.
Laat ons even weten of wij hier wel of niet mee door
moeten gaan.
clubblad@boelplezier.nl of in het bekende postbakje.

Positie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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Naam
Heero Dammer
Jan Pot
Marietje Knol
Geertje Postema
Itty Boer
Lies de Wit
Egbert Muggen
Riemer Haagsma
Klaas Niejenhuis
Be Neef
Bertha Smit
Rikus Zeewuster
Jos Janssen
Marinus Philips
Hielke de Wit
Geesje Dammer
Marchien de Wit
Annie Franken
Anton Carabain
Henk Knol
Johan de Wit

WinstSaldo
4
41
4
39
4
27
4
27
3
20
3
15
3
15
3
11
3
10
3
8
3
8
3
7
3
5
3
3
3
3
3
-2
3
-3
3
-6
2
12
2
9
2
5

Deze regels zullen officieel van toepassing zijn vanaf
1 maart j.l

.n l

Op dinsdag 31 januari j.l. hebben we een bijeenkomst
gehouden over de aanpassingen en uitleg van het
internationale spelreglement. Deze bijeenkomst was
uitgeschreven om met elkaar van gedachten te kunnen wisselen over vernieuwde uitleg en toepassing
van de bestaande spelregels. En dat waren er nogal
wat. Zo bestond er nogal wat verwarring over de gang
van zaken wanneer het but niet op een goede afstand
was uitgeworpen en wanneer dat eventueel door een
eerst geworpen boule verplaatst zou worden.
De uitleg door de reglementencommissie van de NJBB
was heel anders dan tot dan toe gebruikelijk was en
werd toegepast.

mag de tegenstander het but oppakken en neerleggen
daar waar die het but wil hebben. Uiteraard dan wel
op een geldige plaats.

Verder was er nogal wat verwarring omtrent het wel
of niet terugleggen van boule of but wanneer dat
tijdens het spel op een of andere manier verplaatst
zou worden. Ook daar komen nog wat aanpassingen
naar voren in het nieuwe reglement.

oo

Uitleg Internationaal Spelreglement.
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Voordat dit nieuwe reglement in werking treed, zal
onze scheidsrechte, Jelle Hoekzema op verschillende
bijeenkomsten, zoals dinsdagmiddagen, woensdagavonden, en de alg. ledenvergadering op 1 maart,
Was het tot nu toe zo, dat men meende nadat een uitleg geven over de belangrijkste wijzigingen van het
eerste boule het but had verplaatst dat dan alsnog reglement.
gemeten mocht worden of die niet verder dan 10
meter van de cirkel zou liggen of b.v. minder dan een Het zijn er eigenlijk niet veel, maar het is wel van
meter van een obstakel of uitlijn, in welke geval de belang dat we met elkaar weten wat er gewijzigd
uitworp als ongeldig gezien moest worden. In de wordt.
nieuwe uitleg wordt dat helemaal anders uitgelegd,
namelijk zo dat na het plaatsen van de eerste boule Egbert Muggen.
wel het recht bestaat om na te meten of het but
geldig was uitgeworpen, maar dat dat alleen mogelijk RESULTATEN CLUBLEDEN ELDERS.
is wanneer het niet verplaatst door een boule. Het
gaat er dus om of het but correct is uitgegooid op de
plaats waar het stil komt te liggen en niet op de plaats SNEEK, 19-1-2017: A-kl, 2e pr. E. Muggenb. /D. Askes,
waar het komt te liggen nadat het door een boule is 3e pr. A. Jongert/B. Buiter.
verplaatst.
SNEEK, 2-3-2017: A-kl., 2e pr. A. Jongert/ B. Buiter.
Het direct markeren van het but kan hier natuurlijk
GRONINGEN, 4-3-2017: doubl.kamp. afd.02: 3e pr. Th.
ook een goede oplossing zijn.
Linders/J. Dammer.
Wordt het but dus op ongeveer 10 meter uitgeworpen, en er wordt een eerste boule geplaatst op b.v. SCHOONEBEEK, 18-3-2017, poule blauw: 1e pr. E.
slecht 10 cm van het but, zonder dit te raken, dan Muggen/H. Muggen; poule rood: 1e pr. H. de Wit/J.
heeft de tegenpartij nog steeds het recht om de gel- de Wit, 2e pr. A. Carabain/J. Dammer, 3e pr. J. Hoekzema/M. Takens, 4e pr. K. Niejenhuis/R. Zeewuster,
digheid van het but te controleren.
Is het dan binnen de tien meter, dan is die eerste boule 6e pr. H. Dammer/G. Dammer.
ook gewoon geldig en kan verder gespeeld worden.
Blijkt het but op iets meer dan10 meter te liggen, dan
is het ongeldig en moeten zowel but als eerst geworpen boule opnieuw gespeeld worden.
Ook hebben we het gehad over een paar echte wijzigingen in het ISR. Verandering die internationaal
reeds zijn aangenomen, maar nog niet door de NJBB
als zodanig vertaald zijn en dus nog niet van toepassing zijn bij ons. Dat betreft o.a. ook het uitwerpen
van het but. Daar krijgt men in de nieuwe regelgeving
geen drie kansen meer voor. Slechts één keer mag een
team het but uitwerpen. Gebeurt dat niet goed, dan
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Vers van de pers!
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De volgende mène begon Jan opnieuw schitterend.
Daar werden alle boules van de tegenstander op geOp 4-03 was het districttoernooi voor doublettes bij gooid, met voor ons het beste resultaat. Weer een
Près le But in Groningen. Al ras bleek dat er bij de winstpartij.
organisatie is was misgegaan. Er waren maar 19
teams.
Ik geloof echt dat we met deze wedstrijd ook pech

oo

gehad hebben. Iedereen had kunnen zien hoe gewelGelukkig waren wij met 3 teams vertegenwoordigd. dig Jan geplaatst had, ook onze volgende tegenstanAnton en Dick, Ankie en Henk, en Jan en ondergete- ders.
kende. Er was droog weer voorspelt en iedereen was
daar blij mee.
De finale dus tegen Harrie en Roelof van de thuisspelende ploeg. Zij wonnen de toss en we gingen spelen
Het toernooi werd een wedstrijd waarbij telkens de tussen de bomen ver voorbij het restaurant.
winnaars van een partij bij hun volgende partij weer
een winnaar troffen. Ik had een kleine persoonlijke We kwamen nog met 6-0 voor en zachtjes zei ik tegen
agenda: bij een goede prestatie wilde ik nog overwe- Jan: “ Doorgaan zo, ze vallen in de kuil die ze zelf gegen me in te schrijven voor het NK doublettes in De- graven hebben.” Maar helaas het mocht niet zo zijn.
venter. Bij mijn vorige vereniging, Karro Deux.
Met een paar vreselijke slechte plekken om naar toe
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te plaatsen; een paar vreselijk slechte boules van ons,
Jan en ik begonnen niet goed. Met 6-0 achter komen; waren de tegenstanders de winnaars met 13-8.
daarna 9-1, en toch nog winnen met 13-10. Deze
wedstrijd verliezen, had meteen betekent dat het NK Zeer tevreden waren Jan en ik na afloop. En er volgt
voor ons niet van toepassing zou zijn.
nog een besluit of we wel of niet gaan meedoen in
Deventer.
In de 2e wedstrijd kwam er weer een grote achterstand en gelukkig konden we dat ook ombuigen tot Theo Linders
winst. 2 Groningse dames waren de tegenstanders.
En wij hadden goed gespeeld.
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Dat sterkte ons in het vertrouwen om daarna een
geweldig succes te boeken tegen 2 toppers van onze
vereniging. Waarom weet ik niet, wij waren heel goed,
maar Anton en Dick bereikten niet hun normale geweldige niveau. Met ruim verschil gewonnen. Super
voor ons.

In de 4e wedstrijd werden we gekoppeld aan Jacob,
die jonge kerel die het TT-toernooi bij ons gewonnen
had, en zijn speelpartner. Dit was een prachtige partij,
duurde lang en alle andere mensen waren het aan het
volgen. Het ging mooi gelijk op, na een voorsprong
van ons, werd het 8-8. De volgende mène was fantastisch voor ons. Jan had voor de zoveelste keer een
geweldige boule geplaatst. Er volgden twee missers
van Jacob en 3 redelijk geplaatste boules van de tegenstanders.
De volgende 2 boules van Jan waren zo geweldig super
dat we al op 3 punten lagen. Mijn eerste boule was
iets te hard en daardoor lagen we niet met 4 maar nog
steeds met 3 punten. Ik schoot een boule weg, 3
punten. Mijn laatste boule moest geplaatst worden
tegen 2 boules van de tegenstanders om het 13e punt
binnen te halen. Het lukte net niet! 4 Punten.
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P R AKT I JK
T H E O L I N DE RS

Fysiotherapie
Haptonomie
Massage

Nijverheidsstraat 15
9648 JA Wildervank
Tel. 06 5341 0790
t.linders@netvisit.nl
www.theolinders.nl
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Zie ze glunderen samen met Enzo en
Milan Knol.

Even Boulen met de meisjes die de finale hebben gespeeld

Ook de scheidsrechter heeft geen gebrek aan belangstelling

Even een rustig moment.

MINI MAXI Toernooi 14-04-2017
Winnaars Mini Maxi Toernooi :

.n l

1e plaats Astrid en Egbert Muggen.

2e plaats Luna van Linde en Riccardo Chiriatti.
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Gele Poule
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Team
Punten Saldo
1 Astrid en Egbert Muggen
3
29
2 Maaike Tuinbeek en Vincent de Wit
3 22
3 Rutger Katerberg en Joop Kreeft
3 19
4 Ruben Vrieling en Heero Dammer
2
20
5 Niels Wiechers en Henk Muggen
2 12
6 TinoRodriguez en Dani Rodriguez
2
7
7 Gerjan de Roos en Jan Brouwer
2
6
8 Ben Slotema en Kiran
2
5
9 Rens de Roos en Bonita Brouwer
2
4
10 TigoWillems en Carabain Anton,
1
8
11 Be Neef en Manon
1
-7
12 Joris Tiersma en Willem Vos
1 -9
13 Sam van der Jagt en Greet Philips
1 -11
14 Claudia Zeewuster en Jaap Postema
1 -12
15 Naline Wynveen en Wit de Lies
1 -15
16 Anouk Brouwer en Ypie Slot
0 -23
17 Christiaan Polling en Henk van der Veen 0 -23
18 Michella Wiechers en Jannie Muggen
0 -32

Blauwe Poule
Team
Punten Saldo
1 Luna van Linde en Chiriatti Ricardo
3 24
2 Jarno en Jos Janssen
3
14
3 Maud en Adri Takens
2 15
4 Vanora Wynveen en Johan de Wit
2
13
5 Nikki Tuinbeek en Vincent de Wit
2 13
6 Jasper van der Werf en Lammy Wesseling 2
7
7 Lars de Roos en Beene Brouwer
2 3
8 Tycho en Rikus Zeewuster
2 2
9 Emily Polling en Harry Vreriks
1 2
10 Nynke Walsweer en Rob de Visser
1
1
11 Lieke en Geesje Dammer
1 -8
12 Chris Feijen en Harm Luitjes
1 -8
13 Nikki en Han Sluter
1 -9
14 Daphne Feijen en Hennie Luitjes
1 -10
15 Loes Tiersma en Roely Vos
1 -10
16 Anouk Tuinbeek en Janneke de Wit
1 -11
17 Fokko en Fokko jr Tamminga
1 -17
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Voorjaarscompetitie 2017
totaal scoregewonnen
38
38
35
34
34
34
34
32
31
30
29
28
28
28
28
27
27
27
25
23
18
17
27
22
20
19
14
12
0
13
12
12
11
11
10
7
6
3
0
0
-3
-4
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Heero Dammer
Johan de Wit
Ben Slotema
Nico Heij
Marietje Knol
Jelle Hoekzema
Rikus Zeewuster
Heero Vondeling
Anton Carabain
Willem Vos
Harm Luitjes
Jaap Postema
Jenny Melchior
Henk Knol
Bertha Smit
Abel van Dam
Sineke van Dam
Bé Neef
Eppo Schothorst
Lies de Wit
Riemer Haagsma
Johan Jansen
Wiepie Gerding
Aly Heij
Henk van der Veen
Jaap Vegter
Albert Jan Oosterhof
Wil Neef
Annie Franken
Jos Janssen
Geertje Postema
Henk Steenbergen
Marco Willemsen
Herman Molenhuis
Gerrit de Groot
Gerrit Buwalda
Annie Leever
Geesje Dammer
Els Lootsma
Greet Philips
Rob de Visser
Onno Hoekzema
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

aant gesp hoogste
score
6
12
6
11
4
11
5
13
5
11
5
11
5
9
5
13
5
11
6
8
6
8
6
13
5
12
6
11
6
9
6
11
6
11
6
10
5
13
6
10
5
10
5
8
6
11
5
13
6
11
5
12
6
11
6
8
6
3
5
13
6
11
5
9
5
10
5
9
4
13
5
11
6
8
6
7
5
8
5
4
5
9
6
6

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Naam
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In het alledaagse spraakgebruik moet men denken
aan “uitblinker”, iemand die in een bepaalde discipline zeer hoge prestaties, ofwel topprestaties levert.
Dit kan op ieder gebied in de maatschappij zijn, in de
wetenschap, de politiek of op sportgebied enzovoort.

Schrijver dezes hoopt op een goede mix van toppers
en subtoppers op het podium na afloop van de
Voorjaarscompetitie 2017 van de dinsdagmiddag.
Henk Knol (op persoonlijke titel)

ed
it

Laten we ons beperken tot onze eigen sport, het petanque. ’n Boel Plezier telt 120 leden van wie een
aantal regionaal, maar ook landelijk in het verleden
in de ereklasse, goed presteert. Dat zijn de toppers
van onze vereniging. Ze hebben allen een W-licentie
om zich te kunnen meten met leden van andere verenigingen tijdens toernooien en competities en behalen hoge klasseringen. Natuurlijk zijn er ook W-licentiehouders die niet tot de toppers behoren maar wel
hun best doen om het te worden.

Want let wel: de recreanten, subtoppers, vormen de
basis van de inkomsten van ’n Boel Plezier. Denk
daarbij aan contributies en kantine inkomsten.

.n l

Waar denkt iemand aan bij het horen van het woord
“topper”? Het hart van vogelaars gaat harder kloppen. Een mooie eend die in Nederland wel overwintert maar niet broedt. Een voetballiefhebber ziet een
spannend duel op TV verschijnen tussen Ajax en
Feijenoord. Dan schijnt er nog een groepje liedjeszangers te bestaan dat zich zonder enige vorm van bescheidenheid de toppers noemt.
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TOPPERS EN SUBTOPPERS
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Als er toernooien of competities in clubverband
worden georganiseerd die voor alle 120 leden toegankelijk zijn zal je zien dat voornoemde toppers het
vaakst het denkbeeldige podium beklimmen.. Dat is
logisch en er is niets mis mee. Daarna volgen in de
rangschikking de subtoppers, de rest van de leden. ALL-ROUNDCOMPETITIE
Een derde categorie bestaat niet want niemand “presteert” het om altijd te verliezen, want dan ben je een
1. Egbert Muggen
96 p.
tobber.
2. Joop Kreeft
78 p.
75 p.
Op dinsdagmiddagen wordt tweemaal per jaar een 3. Rikus Zeewuster
clubtoernooi georganiseerd waar dus zowel toppers
als subtoppers aan meedoen. Het merendeel van de WINTERCOMPETITIE 2017
8+73
deelnemers beschikt over een C-licentie, geen won- 1. V. de Wit
8+64
der want twee derde van het ledenbestand heeft zo’n 2. K. Niejenhuis
3.
E.
Muggen
8+57
licentie. De dinsdagmiddag is het drukst bezochte
8+49
speelmoment van de hele club. Het is typisch een 4. D. Askes
5.
R.
Boer
Rookh.
8+45
middag voor de recreatiespelers, maar nogmaals alle
7+36
leden zijn van harte welkom. Niet zelden zijn er meer 6. A. Carabain
7.
J.
Hoekzema
7+33
dan 60 deelnemers, meer dan de helft van alle leden.
8. H. Knol
7+28
9.
G.
Niejenhuis
6+41
Tijdens de ALV van 1 maart jongstleden is duidelijk
6+41
gemaakt dat het bestuur de populariteit van dit ge- 10. E. Heddema
11.
T.
Linders
6+39
beuren zeer waardeert en daarom heeft besloten het
6+38
podium drastisch uit te breiden van 3 naar 10 plaat- 12. J. Dammer
13.
R.
Zeewuster
6+27
sen, zodat naast de toppers hopelijk ook de subtop14. J. de Wit
6+20
pers de gang naar het podium kunnen maken.
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