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“Ooh ooh, die spelregels. Ze veranderen ze zo ongeveer per week”.
Een verzuchting die ik tegenwoordig nogal eens op de jeu de boules velden hoor.
En er is natuurlijk ook wel het een en ander veranderd en in mijn ogen zelfs verbeterd. Bijvoorbeeld het niet
meer drie keer achter elkaar het butje op jouw speciale afstand uitwerpen, maar na één misse uitworp de
plicht aan de tegenstander om dat but op de door hem of haar gewenste plaats te leggen.
Is het op een bepaalde plek laten vallen in strijd met de omschrijving neerleggen? Het lijkt mij nogal onzin
om daarover nog opmerkingen te maken. Het gaat er om dat het but in voorkomend geval op een door die
tegenstander gekozen geldige plek komt te liggen.
En zo zijn er nog wel een aantal wijzigingen in de spelregels doorgevoerd.
We hebben ze allemaal besproken en toegelicht in de daarvoor bijeengeroepen ledenbijeenkomst.
Wat mij opvalt is dat nogal veel boulers, ook ervaren boulers die veelvuldig deelnemen aan toernooien, zich
uitlaten over die veranderingen op de manier zoals in de aanhef van dit stukje genoemd.
Toch valt dat met die wijzigingen nog wel wat mee. Het huidige reglement is ingegaan in maart 2017 en de
laatste wijziging daarvoor was in januari 2011.
Dus daar zit nogal wat meer tijd tussen dan “een week”
De indruk dat het zo vaak verandert komt denk ik doordat de reglementen commissie van de NJBB tussentijds
voor verschillende regels een andere uitleg heeft gegeven, hetgeen wel eens enige verwarring teweeg bracht.
Gelukkig hebben we nu weer een vaststaand internationaal reglement waar we ons met elkaar aan hebben
te houden.
En dat laatst wil ik toch nog wel eens benadrukken.
Met name op de vrij spelen momenten en op dinsdag of vrijdagmiddag horen we steeds vaker: “ach die
regels hoeven voor ons niet zo precies”.
En dat is echt niet goed te praten. Want waar de één denkt het komt niet zo precies waar de cirkel komt te
liggen, daar vergeet de ander die cirkel te markeren en vervolgens wordt b.v. niet meer gekeken of het uitgeworpen but op de goede afstand van een lijn of obstakel ligt. Op die manier gaat het steeds wat verder met
niet juist toepassen van de spelregels. Als er vervolgens iemand komt die wel goed de regels wil toepassen
wordt die bekeken als een flauwerik die veel te precies wil doen terwijl dat juist degene is die wel correct
handelt.
Al met al: probeer de regels correct toe te passen. En wanneer er eens wat te makkelijk wordt gezegd “die
toss hoeft niet we kiezen samen wel een baantje uit” accepteer dan in ieder geval de mening van anderen
die wel de correct de spelregels willen toepassen en kom niet met negatieve opmerkingen in die richting.
Op die manier kunnen we het denk ik het gezellig houden op het speelveld van ‘n Boel Plezier Assen.
Egbert Muggen.

Gronings Dialect
Die heeft klappen gehad. Dei is goud toutokeld.

Gronings Dialect
Kool en de geit sparen. Poesten en meel ien mond
holden.
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Het Butje

En dan is het herfstnummer al weer aan de beurt.
Gelukkig is er veel gebeurd na het zomernummer van
’n Boelpraoties, zodat we qua nieuws even vooruit
kunnen.
Wat er misschien niet in staat is hoe de eerste ronde
van de NPC is gegaan. Voor het eerste team is die
redelijk verlopen, want in de nieuwe hal van Steenwijk
werd zowel de “thuiswedstrijd” tegen JBV Lemsterland 1 als de “uitwedstrijd” tegen Boskboulers 1 uit
Beetsterzwaag met 5-3 gewonnen. Ook het tweede
team presteerde goed door een dag later in de hal van
Sneek van ’n Boel Plezier 3 te winnen en gelijk te
spelen tegen SVP 1 uit Drachten.
Het derde team verloor ook z’n tweede wedstrijd. Wel
hadden de Asser teamleiders door het (onverwacht)
wegvallen van een aantal spelers enige moeite om
volledige teams op te stellen maar uiteindelijk is het
toch gelukt.
De puzzel Wie is Wie keert niet terug in het volgende
clubblad door de geringe belangstelling. Wel is inmiddels weer gestart met een nieuwe (eigenlijk oude)
rubriek, waarbij leden de pen aan elkaar doorgeven.
Verder treft u aan de eindstand van de zomercompetitie, het Midweektoernooi, het Barbecuegebeuren
(Dames grijpen de macht), het Clubkampioenschap
Individueel, Winnaar knakentoernooi, Afscheid
Anton en Mien van de vrijdagmiddag, de Ledenmutaties en natuurlijk het Voorwoord van de Voorzitter.
De oproep voor een nieuw lid van de eindredactie
(handig met de computer) blijft ook nu geldig. We
horen graag van u. Kopij voor het volgende clubblad
graag vóór Nieuwjaarsdag naar het bekende emailadres (zie colofon) of inleveren bij de redactie. Wij
wensen u veel leesplezier en alvast een prettig nieuw
boulesjaar.
Redactie.
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Stukkie over mij zelf.

’t Pand mos verkocht worden. Moar geenene ad ‘r
trek in. En det was mien geluk. Ik mocht van de kurator op de boel passen en ja toen wist ik het wel. Gewoon opnieuw starten en na een aantal jaren kon ik
Vanaf mien geboorte bin ik op égroeid bij mien oom ’t pand terugkopen en de zaak weer verder uitbouen tante, ze hadden drie kienders, ’t waren meissies wen.
en zo gauw ik proaten kon ware’n ze papa, mama en
Inmiddels was mien jongste zussien uut de kienders
zussies.
en die hef mien éholpen met onder andere de etalaToen ik lopen kon (det duurde wel eempies) ging ik ges. Man, det was een sukses. Etalageswestrieden ád
noar de bewoarskole, daarna de grote skole en ten- men in die tied. De bekers éb ik now nog thuus stoan.
Ook sundekloas kwam ons nog fielsiteren met een
slotte de Mulo.
oorkonde, die éb ik boo’m mien bed ángen.
Dat was een mooie tied, ik had onder andere een leuke
obbie onder skooltied: pingpongen en det deden we Jaren later ád mien boekholder in de smiezen det er
bij Bakkerij Gunnink op de zolder, onvindbaar was ik. weer een krisus ankwam. Hij zei: Meneer de Groot het
Na zes joar (ie lezen ’t goed) ak toch een diploma is verstandig dat U ermee stopt.
biemekare ‘esprokkeld ! 18 joar was ik, tja wat nu.
Mien eigen ádden studeerd, die ádden er gien oren
Mien vader zaliger ad een meubelzaak annex meubel- naar, zes dagen in de weke warken. Wat mos ik dan ?
makerije. De zaak bleef bestaan deur een warknemer opdoeken ? Noa zoveule jaren met plezier éwarkt te
hebben ? ’t end van det lietien was: Toch maar het
te benumen as bedrijfsleider.
pand verkopen en uutverkoop hollen.
De goeie man ef’t meer as vieftig joar vol ‘ollen.
Dus mos ik det vak ook leren. Ze stuurden me naar
Den Haag en kreeg geliek een titel met: Volontair. Ik En toen kwam ik natuurlijk tuus te zitten. Maar ik ád
wist niet wat ’t was maar doar kwam ik al rap achter: geluk: Jeanet ef mien geliek bombardeerd tot huusman. Ik ád niet solsiteerd en toch weer wark.
wel warken maor geen ene spie !
Beste Redaksie,
Hier heb ie dan een stukkien veur ’t klupblad.

Na een tied kwam er een skrieven van ’t Min.van
Defensie, ik mos’t land verdedigen. Doar ak geen zin
in. Dan maar rekesten sturen wegens “zakelijk onmisbaarheid”. Maar doar trapten ze niet in. En doar ging
ik dan: lichting 68-5. Onderhand wier ik bijna 21. Toen
nog maar een rekest en ja hoor, toen mocht ik weer
naar mien ozo vertrouwde Kampen.

Jeanet ‘ad haar eigen wark in ‘t speciaal onderwies.
Toen ze uut ewarkt was hebben we gedacht: we goan
verhuzen ! maar ja, Olland is zo groot as je uut Kampen
wilt vertrekken.
’t Ef eempies ‘eduurd en toen viel onze ogen op
Assen, det mos ’t wezen. We wonen nu zo’n vier joar
hier en ’t bevalt ons merakels goed. Kloosterholt, zo
‘K was weer thuus. Doar zaten inmiddels drie meiden numen ze hier de stroate. ’t Klooster dut mien niet
mei hun vrijers op mien te wachten. Det was balen ! zoveule maar ’t holt des te meer, det zul je begriepen
Maar gelukkig ad mien jongste zus ook nog een als je krap 40 joar tussen de meubels bint op ‘egroeid.
vriendinnegien, Jeanet was de name.
Tja, hoe giet det dan. Eerst een klein bietien anpappen O ja, ‘k ad ook nog een obbie: jarenlang met een
en ja hoor de vonk sloeg over. Dan krieg ie verkering, shuttel é speuld. Ik heb me geliek an ‘emeld bij een
dan verloven en ook nog trouwen er achteran. We klub maar ja ik wier een joartien older, dus det ging
bin’t samen inmiddels 45 joar onderweg en hebben mis: mien knieen wollen niet meer. Toen op zuuk noar
ook nog 2 kienders: een meissien en een jongen. Meer wat anders. In Kampen ád ik wel eens é speult met
van die iezeren ballen, boelen numen ze det doar.
soorten waren er niet in die tied.
Now wat bleek, ier is Assen ‘em ze ook zo’n kluppie.
Onder tussen gingen de zaken merakels goed en we Dus geliek an ‘ emeld en ik kan wel zeggen: met veule
mossen ook meedoen met die grote meubelboeren. plezier. Ik hope ier nog lange te blieven.
En, ja hoor, het pand van de buren is moar ene keer
te koop. Intussen kwam de krisis, en jullie begriepen Now, det was ’t
’t al: veuls te hoog gegrepen, misse boel dus. ’t Was
begin jaren tachtig, de halve meubelwereld stond op Aju, Gaitjan. (Gerrit de Groot)
zien kop.
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Mobiel 06-15090815
info@schaafsma-schade.nl
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ANTON EN MIEN IN HET ZONNETJE
(Van onze verslaggever te velde)
Vrijdagmiddag, 1 september 2017, was het de eerste
vrijdag sinds jaren dat het echtpaar Carabain zich niet
hoefde te bekommeren om de kantine en om de organisatie van de boulewedstrijden. Een aantal vrijwilligers zal deze werkzaamheden vanaf deze datum van
hen overnemen daar het allemaal wat te bezwaarlijk
wordt voor het echtpaar. Daar zij het plm. zeven jaar
lang (volgens de seretaris zelfs langer) op zich hebben
genomen kon men dit niet zomaar voorbij laten gaan,
vond het bestuur.
De vice-voorzitter hield dan ook een korte toespraak,
waarin hij Anton en Mien bedankte voor hun grote
inzet en toewijding. Het bestuur en de vereniging
heeft het zeer gewaardeerd.
Marietje Knol overhandigde het echtpaar een bos
bloemen waarna de aanwezige boulers voor een daverend applaus zorgden. Verder zullen zij ook tijdens
de eerstvolgende alv een attentie ontvangen.

Puzzel leggen.
Het maken van het blad is iedere keer weer een leuke puzzel. We hebben natuurlijk de vaste rubrieken, maar
de rest maken we zelf. Belangrijk hierbij is dat je de leden hierbij betrekt bij het maken van het blad.
Als je dan het eindresultaat ziet geeft dat een voldaan gevoel: de puzzel is weer goed gelegd. Door persoonlijk aan leden te vragen af en toe een verhaaltje te schrijven, komt er meer binding met het clubblad.
En dat is natuurlijk voor ons en de club leuk. Zo blijft het blad van alle leden!”

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?
Neem dan kontakt op met CRT!

info@crtholland.nl
www.crtholland.nl
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Winnaar Knaken toernooi September

LEDENADMINISTRATIE

Jan Pot was de winnaar van het knaken toernooi Nieuwe leden:
september! Hij heeft de bon van auto was bedrijf Niels
Yessica Vermeer
gewonnen.
Heiner Bartels
Ineke van Delden
Amela Lie Ten
Quentin Ranson
Gerda de Groot
Michael Lie Ten
Verhuisd:
Abel en Sineke van Dam.
Nieuw adres: Het Kanaal 191-B, 9402 AE Assen
Herman Wassink.
Nieuw adres: De Santbrincke 46, 7931 TV Fluitenberg
2 oktober 2017
Henk Knol,
ledenadministrateur

Gronings Dialect
Eigenschuld. Dij het zog zulf veur kaaste scheetn.
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DAMES GRIJPEN DE MACHT.
Zaterdag, 26 augustus, was het weer zover: ’s middags
boulen en na 17.00 uur barbecuen.
Beide onderdelen waren perfect georganiseerd door
de wedstrijd- en de feestcommissie: er was veel zorg
besteed aan het indelen van de banen (alle voorzien
van Franse regionamen) en aan het barbecuefestijn.
Ook het mooie weer droeg gelukkig een steentje bij
aan een zeer geslaagd evenement.
Tussen 13.00 en 20.00 uur was het dan ook een vrolijke boel op de Place de Petanque.
Na drie boulerondes, waaraan 46 personen deelnamen, kon de eindstand worden opgemaakt. Opvallend hierbij was dat drie van de eerste vier prijzen naar
de dames gingen. Boulekoningin werd…. Annie
Franken met 3x winst en 25 pluspunten. Henk Muggen
redde nog een beetje de eer voor de heren door met
een saldo van 23 plus als tweede te eindigen, maar
de derde en vierde plaats waren respectievelijk weer
voor het vrouwvolk: Mien Carabain (20+) en Christien
Westerdijk (17+). Verder bleven ook ongeslagen Henk
Knol (16+), Marietje Knol (13+) en Herman Gerding
(12+). Toch knap van laatstgenoemde, daar hij nog
geen lid is!
Er waren behoorlijk wat prijzen te verdienen, maar
ook zij die hierbuiten vielen, konden een kleinigheid
meenemen.
Dan was er nog de “ballenbak” waar veel gebruik van
werd gemaakt: er werd vooral gemikt op de bovenste
opening die tien punten opleverde. Het geknal was
niet van de lucht, want de meeste boulers wisten de
ballenbak feilloos te raken! Toch wisten enkele spelers ook de gaten te vinden: Willem Vos won met een
score van 18 punten de taart, de flessen wijn gingen
naar Egbert Muggen (15 p.) en Geertje Postema (11
p.).
Hierna werden de vleespakketten uitgedeeld en kon
men zich bedienen van salades en stokbrood. Er was
genoeg in huis en ieder liet het zich dan ook goed
smaken. Ook het toetje in de vorm van magnums vond
gretig aftrek onder de deelnemers.
Nogmaals: een dikke tien voor de organisatie!
Van onze verslaggever te velde.
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Wie is Wie Wat is Wat winnaar nr: 3

MIDWEEKTOERNOOI 2017

Door de geringe deelname is besloten om voorlopig
Dertig teams uit de vier noordelijke provincies en te stoppen met Wie is Wie Wat is Wat.
België namen deel aan ons Midweektoernooi 2017
voor doublettes op 6 september jl. Voor dit toernooi De Oplossing: de boules van:
hanteerde men het systeem van vijf voorgelote par- Egbert Muggen en Heero Dammer.
tijen, waardoor men nog vóór 17.00 uur de laatste
Na loting door onze door onze scheidsrechter Jelle
prijs kon uitreiken.
Hoekzema is de laatste winnaar:
Bijna de helft van de deelnemers ging met een prijs Heero Dammer.
naar huis. Ook met een nat pak trouwens, want helaas hielden we het niet droog: vooral in de loop van OVERIGE UITSLAGEN CLUBLEDEN.
de middag werden we getrakteerd op een behoorlijke plensbui. Gelukkig kon het toernooi gewoon uitgeSchoonebeek, Boortorentoernooi 29 -7-2017: Rode
speeld worden.
gr. 3e pr. H. Muggen / D. Askes; blauwe gr. 4e pr. J.
Hoekzema / M. Prins.
Slechts één team won alle vijf wedstrijden met een
hoog positief saldo van 47 punten: het Asser duo Jan
Emmen, Van Buurentoern. 1-8-2017: A-kl. 1e pr. en
Dammer en Dick Askes zorgde ervoor dat de hoofdtoern.winn. D. Askes / A. Carabain. B-kl.
prijs binnen onze eigen vereniging bleef.
1e pr. E. Muggen / H. Muggen, 2e pr. J. Pot / J. Kiers;
C-kl. 5e pr. J. Hoekzema / M. Prins.
Een ander Asser team verloor maar één wedstrijd:
Heero Dammer en Willem Vos eindigden met een
Groningen, Martini Masters tripl. 19-8-2017: B-kl. 1e
saldo van 10 punten op de zesde plaats.
pr. E. Heddema / R. Boer Rookh./
G. Niejenhuis.
De volledige verdeling van de prijzen was als volgt:
J. Dammer/D. Askes (Assen)
A. Keurs/K. Keurs (Emmen)
M. de Maar/E.v.Dijk (Steenw.)
P. Bel/K. Leijendijk (Gron.)
C. Zijlstra/N. Schaaf (Steenw.)
H. Dammer/W. Vos (Assen)
A. Jongert/M. Carabain (Ass.)
K. Hoekstra/J.B. zijlstra (Frl.)
J. Pot/J. Kiers (Assen
H. Muggen/J. Muggen (Assen)
J. Krabbendam/J.Stevenh.(Gr)
A. Lie Ten/Q. Ranson (Assen)
G. de Groot/R. de Boer (Assen)
J. Postema/J. Janssen (Assen)

Schoonebeek, Blikken Boelie 23-9-2017: Blauwe gr.
1e pr. H Muggen / J. Muggen,
2e pr. J. Po t/ J. Kiers; rode gr. 2e pr. A. Carabain / D.
Askes.

5 w. +47
4 w. +35
4 w. +24
4 w. +15
4 w. +11
4 w. +10
3 w. +21
3 w. +18
3 w. +13
3 w. +10
3 w. +08
3 w. +07
3 w. +05
3 w. +04

Gronings Dialect
De handen tintelen me van de koude !. Handen pippern mie van de Kôlle.

De Pen.

Scheidsrechter was Jelle Hoekzema, Harry Vreriks
zorgde voor de e.h.b.o.

Op pagina 4 heeft Gerrit de Groot een
“Stukje over mij zelf ” geschreven.
Gerrit draagt De Pen over aan:
Harry Vreriks.

De wedstrijdleiding was in goede handen bij Rikus
Zeewuster.
Ook de zorg voor de inwendige mens werd uitstekend
voorzien door Roelie Vos en haar team.

De redactie ziet zijn stuk graag voor 22
december 2017 voor plaatsing in het
eerste nummer van januari 2018.

Zij allen maakten weer een geslaagd toernooi mogelijk.

Daarna mag de schrijver De Pen zelf
overdragen aan iemand waarvan hij weet
dat hij of zij iets moois te schrijven heeft.

Red.
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Eindstand zomercompetitie 2017
Nr:
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.

Naam
ges.
Gew.
Egbert Muggen
12
9
Dick Askes
12
11
Vincent de Wit
10
9
Rene Boer Rookhuizen 10
8
Gert Elsinga
12
9
Marco Willemse
12
9
Anton Carabain
12
8
Rikus Zeewuster
12
8
Theo Linders
10
7
Heero Dammer
12
7
Erik Heddema
9
7
Jasper Waldus
10
7
Hielke de Wit
8
6
Jos Janssen
12
6
Jan Dammer
10
6
Henk Koning
8
6
Johan de Wit
10
5
Jan Pot
7
5
Ankie Jongert
8
5
Jelle Hoekzema
12
5
Adri Takens
8
5
Geesje Dammer
12
4
Egbert Westerdijk
10
4
Marietje Knol
6
4
Klaas Niejenhuis
8
4

Saldo. Voor
66
80
81
85
67
75
48
68
49
71
46
64
24
52
24
44
47
60
20
58
43
54
24
44
34
48
-13
40
15
39
24
37
3
34
22
31
21
36
-27
26
2
26
-13
37
-8
37
10
25
10
27

Telling Beste 8
tegen Winst. Saldo.
-14
8
78
-4
8
76
-8
8
72
-20
8
68
-22
8
68
-18
8
61
-28
8
52
-20
8
44
-13
7
57
-38
7
57
-11
7
51
-20
7
43
-14
6
34
-53
6
32
-24
6
31
-13
6
24
-31
5
25
-9
5 22
-15
5
21
-53
5
15
-24
5
2
-50
4
24
-45
4
11
-15
4
11
-17
4
10

behoorlijk nerveus. Want normaal zou ik nooit zoiets
doen. Ik dacht, even kijken wat er in die tassen zit. En
wat ik daar zag, was echt te gek voor woorden: Beide
What the fuck is er toch met sommige mensen aan de tassen zaten net zo vol met….. onzin, als het verhaal
hand?! Moest gisteren nog even snel naar de super- hierboven!!!
markt en terwijl ik aan de beurt ben, laat ik 20 euro
vallen…. De vrouw voor me pakt het op, dus ik be************************************
dankte haar en zei dat ik zo stom was om het te laten
vallen. Zegt ze doodleuk: “De dingen die op de grond
liggen zijn voor diegenen die ze vinden”, en ze draait
zich om en loopt weg.

What the fuck….

De caissière keek me aan en was, net als ik, stomverbaasd! Dus ik riep vrij hard: “Is dit een grap of zo??
Geef me m’n geld terug, trut!”. Maar die trut liep al
weg, dus ik snel verder met het afrekenen van mijn
boodschappen en daarna rende ik achter haar aan tot
op de parkeerplaats. Ze was al bij de auto. Haar twee
boodschappentassen stonden op de grond zodat ze
de deur open kon maken! Dus ik zette het op een
rennen, pakte haar twee tassen en rende weg, terwijl
ik keihard riep: ”De dingen die we op de grond vinden
zijn voor diegenen die ze vinden!!!”.

Gronings Dialect

Een brok in de keel hebben.
Buiten adem kwam ik met de twee tassen bij m’n auto, ’n Kloet in de strotte heb ‘n
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CLUBKAMPIOENSCHAP INDIVIDUEEL
2017
De weersvoorspellingen voor zaterdag 7 oktober
2017 waren niet echt florissant te noemen. Men
beloofde ons rijkelijk veel nattigheid, maar gelukkig
viel het nog mee: de meeste wedstrijden konden
gespeeld worden met een miezerig regentje afgewisseld met wat droge periodes. Alleen bij de laatste
wedstrijd kwam er nog een echte regenbui aan te pas.
Ondanks deze wat mindere vooruitzichten waren er
toch nog 29 deelnemers, zodat er sprake was van één
staand nummer oftewel vrijloting (elke ronde). Er
werden vier voorrondes gespeeld waarna er een
ranglijst werd opgemaakt. Deze werd opgedeeld in 6
poules van 4 en 1 van 5 (van boven naar beneden).
Na de voorrondes speelden in elke groep de nummers
1 tegen 3 en 2 tegen 4. Daarna de winnaars tegen
elkaar en de verliezers evenzo. De winnaars van elke
groep gingen met een taart naar huis en ook de
nummers 2 en 3 van de A-poule hadden een prijsje.
Zo bleef het voor iedereen na de voorrondes toch
interessant.

C-poule: 1. H. Muggen, 2. J. Hoekzema, 3. R. Zeewuster, 4. L. de Wit.
D-poule: 1. K. Niejenhuis, 2. A. Carabain, 3. J. Kreeft,
4. M. Carabain.
E-poule: 1. J(oh). de Wit, 2. G. Philips, 3. B. Smit, 4. J
(os) Janssen.
F-poule: 1. J. Dammer, 2. M. Philips, 3. W. de Wit, 4.
C. Westerdijk.
G-poule: 1. H. Molenhuis, 2. E. Westerdijk, 3. D.
Janssen, 4. A. van Noord, 5. F. Tamminga.
De wedstrijdleiding was in goede handen bij Rikus
Zeewuster, en Roelie, Geesje en Alie zorgden ervoor
dat ieder ook van binnen nat kon worden en kon genieten van een lekkere bal gehakt. De sfeer was uitstekend want de jarige kampioen werd nog luid toegezongen op ’t laatst. Om 15.30 u. kon Rikus het
toernooi afsluiten.

In de voorrondes bleven slechts drie personen ongeslagen, die automatisch in de A-groep kwamen: Vincent de Wit, Dick Askes en Heero Dammer, Egbert
Muggen die z’n laatste partij nog nipt verloren zag
gaan, maar wel bij de overige drie een behoorlijk
winstsaldo had opgebouwd, voegde zich alsnog bij
deze groep.
Daarna versloeg Vincent de Wit, Heero Dammer en
Dick Askes wist in een uiterst spannende partij met
13-12 van Egbert Muggen te winnen. In de finale
verwees Dick Askes, Vincentde Wit naar de tweede
plek en Heero wipte Egbert uit de prijzen.
De volledige uitslag was:
A-poule: 1. D. Askes, 2 . V. de Wit, 3. H. Dammer, 4. E.
Muggen.
B-poule: 1. M. de Wit, 2. M. Prins, 3. A. Takens, 4. H.
Koning.
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