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PRAKTIJK 
THEO LINDERS

Van de bestuurstafel
Zoals gebruikelijk is het verenigingsleven aan het
einde van de meteorologische zomer weer volledig
op gang gekomen. Dit jaar werd de warme zomer van
2018 bij ’n Boel Plezier wel op een zeer feestelijke
wijze uitgeleide gedaan. Op 25 augustus vierden de
in grote getale opgekomen leden het feit dat 30 jaar
geleden de vereniging werd opgericht. De viering
werd een groot succes door de gebruikelijke inzet van
velen.
 
Maar de bestuurlijke taken eisten al snel alle aandacht
op. In september ontvingen we het lang verwachte
voorstel van het hoofdbestuur van de NJBB aangaan-
de de op handen zijnde invoering van een nieuw
contributiestelsel met ingang van 2020. Samenhan-
gend hiermee zal, zo luidt het voorstel, het verschil in
rechten tussen W- en C-licenties verdwijnen. Dit alles
komt voort uit de ambitieuze doelstelling van het
hoofdbestuur, daarin gesteund door de bij de NJBB
aangesloten verenigingen, om van het pétanque een
echte sport te maken. Zodra het voorstel, al dan niet
geamendeerd, uitmondt in en definitief besluit (eind
november) zal het bestuur de leden hierover informe-
ren.
 
Pétanque dus een echte sport, een goede ontwikke-
ling. Hopelijk wordt daardoor ook het imago van het
jeu de boules opgepoetst van een spelletje voor be-
jaarden op vakantiereisjes (“We zijn er bijna”) naar
een serieuze sportbeoefening met alle daarbij beho-
rende verplichtingen en randvoorwaarden. In ieder
geval kan niemand ons ervan betichten dat we ons
afzijdig houden van een serieuze benadering. De vele
interne competities en toernooien hebben niet alleen
een recreatief doel maar dienen tevens om het spel-
niveau te verhogen. In dit verband kunnen we ook nog
meedelen dat in het voorjaar van 2019 weer trainin-
gen zullen worden verzorgd. Mededelingen hierover
volgen in januari. Rest nog de wens van het bestuur
dat de NJBB erin slaagt een voor iedere vereniging
acceptabele competitievorm in het leven te roepen
zodat ’n Boel Plezier weer kan deelnemen aan de NPC.
 
Vermeldenswaard is nog dat de ingevulde vragenlijs-
ten in het kader van de privacywet geen aanleiding
geven tot ingrijpende wijzigingen ten aanzien van de
samenstelling van de ledenlijst en de publicatie van
privacygevoelige gegevens.
Laten we tenslotte hopen dat Koning Winter zich in
de komende maanden weet te beheersen zodat we
ons ambitieuze activiteitenprogramma volgens plan-
ning kunnen afwerken.
Henk Knol, vicevoorzitter

Raadsel: 
 
Hoeveel maanden hebben 28 dagen?
Mail je antwoord naar:

Clubblad@boelplezier.nl
 
Onder de goede inzenders verloten wij een flesje wijn.

Wijsheden
Geld lijkt op vet.
Van beide is er genoeg,
maar altijd op de verkeerde plaatsen.

 In al onze ijver om sportief te blijven
 parkeren we onze auto toch zo dicht mogelijk bij de
sporthal.
 
Een goede vriend is iemand die tijdens je leven tegen
je zegt
wat anderen na je dood vertellen.
 
Elke getrouwde man weet waarom ze
aan orkanen vrouwennamen geven.
 
Mooie meisjes zijn net eekhoorntjes......
ze vallen voor alle eikels
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COLOFON
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
 
2e SECRETARIS
Dick Askes
0592-354331
e.askes1@hotmail.com
 
PENNINGMEESTER
Pieter Takens
06-55266659
takens001@home.nl
 
2e  PENNINGMEESTER en
ONDERHOUDSZAKEN
Jelle Hoekzema
0592-461296
jelle.hoekzema@ziggo.nl
 
WEDSTRIJDZAKEN
Rikus Zeewuster
0592-351982
h.zeewuster@gmail.com
 
PR EN EXT.BETREKKINGEN
Riemer Haagsma
0592-345278
riemerhaagsma@kpnplanet.nl
 
BANKRELATIES
ING-Bank:Rek.nr: NL80INGB0002907028
 
Clubblad ’n Boel Praoties
Realisatie:
Wicher Dijkstra
 0592-347919
 
Redacteur:
Dick Askes
0592-354331
 
E-mailadres
clubblad@boelplezier.nl
 
Website:
www.boelplezier.nl

 HET BUTJE
 
Voor u ligt alweer het oktobernummer van ’n Boel
Praoties, boordevol nieuws, foto’s en wetenswaardig-
heden. Aan de orde komen o.a. Martini Masters,
Klepperstadtoernooi, Kaas-Wijntoernooi, 30 jaar ’n
Boel Plezier, Clubkampioenschap Individueel, Kna-
kentoernooi dinsdagmiddag, Gaitjan, ledenmutaties,
Resultaten clubleden elders en het Jubileumtoernooi
in Schoonebeek. Hieronder de eindstand van de zo-
mercompetitie.
 
Kopij voor het volgende clubblad ontvangen wij graag
vóór 28 december 2018.
 
Redactie.
 
EINDSTAND ZOMERCOMPETITIE 2018
1. Anton Carabain 12 +73; 2. Dick Askes 11 +68; 3.
Egbert Westerdijk 10 +73; 4. Rikus Zeewuster 9 +50;
5. Rene Boer Rookhuizen 9 +36; 6. Kees Prins 9 +36;
7. Jan Dammer 8 +38; 8. Heero Dammer 8 +30; 9.
Marchien de Wit 7 +39; 10. Theo Linders 7 +39; 11.
Henk Muggen 7 +30; 12. Annie Franken 7 +25; 13.
Ankie Jongert 7 +17; 14. Roelie Vos 7 +10; 15. Wim de
Wit 7 +8; 16. Geesje Dammer 7 +5; 17. Hielke de Wit
6 +41; 18. Jelle Hoekzema 6 +25; 19. Riemer Haagsma
6 +24; 20. Egbert Muggen 6 +17; 21. Johan de Wit
6 +3; 22. Gert Elsinga 6 +1; 23. Henk Koning 6 -4; 24.
Bertha Smit 6 -5; 25. Marco Willemsen 6 -8.
 
Deze 25 personen krijgen tevens punten bijgeschre-
ven voor de allround-competitie.
 
Heeft u zelf een persoonlijk verhaal een anekdote of
wilt u iets kwijt over uw hobby.
Laat dat dan weten aan de redacteur die u hierbij kan
helpen.
Stuur daarna het stukje op naar:
 
clubblad@boelplezier.nl
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nooi van 18 en 19 augustus 2018
 
 
Sinds een paar maanden ben ik een jonge AOW-er.
Wat een luxe want ik kan zomaar meedoen met dit
grote toernooi!  Na onze vergadering waarin we be-
sloten niet langer mee te doen met de NPC, wilde ik
een andere uitdaging. Daarom vroeg ik Erik en Gert
of zij mee wilden spelen. We hadden zo een goed
triplette vond ik. Super. Tevens vroeg ik Rikus voor
het doublette-toernooi. Ook een mooi team! Ik had
er zin in en zag niet op tegen twee dagen boulen!! Ja
ja, daarover later meer.
 
Het is echt een groot toernooi, het hele park is vol.
Gelukkig prachtig weer. Je moet er niet aan denken
als al die 240 mensen en toeschouwers in dat kleine
clubhuis staan met regen. Nee, het was prima weer.
Een paar druppeltjes op zondagavond, tijdens onze
laatste partij.
 
Beginnen met een verliespartij is geen pretje. Maar
het gebeurde wel, 13-12 voor de tegenpartij. De twee
volgende partijen dik gewonnen. Helaas hebben we
een clubgenoot en haar partners van de baan ge-
veegd. Dat doe je liever niet, maar het liep allemaal
prima bij ons Ankie! We hadden ons geplaatst voor
de A-poule. Gelukkig wel!
 
We zitten bij de beste 32 teams. Onze volgende te-
genstanders was een team uit Sint Michelsgestel, met
de oud Nederlands kampioen Ad Wagenaars. We
hebben onze kansen niet gegrepen, kregen bij de
handdruk complimenten voor ons spel, maar verloren
wel.
 
Ok. Afsluiten en overnieuw beginnen. In de A-comple-
mentair doorgaan. We haalden de halve finale en
verloren daar met 13-12. Mijn laatste boule had er
een moeten zijn met een ster! Het werd een worp van
niks. De donnée gevonden net achter een voorste
boule. En je raadt het al,….. net op die boule en mijn
boule was waardeloos geworden. 
 
Er was een voordeel aan: we konden naar huis! Het
was inmiddels haf elf in de avond geweest! Van 10 uur
tot 22.30 boulen. Wat een dag!
 
Na een kleine maaltijd en een glas wijn, het bed ge-
vonden, ik was héééél moe! Helaas was ik om 4.30 al
weer wakker, nog wel wat weggedoezeld, maar niet
goed geslapen.

 
Op zondag waren we met 6 spelers van ’n Boel Plezier
op het doublette-toernooi. Dat was leuk! En wij
kwamen ze niet tegen! Er was ook een 7e van onze
club, scheids Jelle was er ook twee dagen. Complimen-
ten Jelle, want het niet makkelijk om lekker te zitten
en opeens actief te moeten zijn, de hele dag door!
 
Natuurlijk hadden Rikus en ik grote ambitie, stinkend
ons best te doen en hoog te eindigen. Maar het liep
anders beste clubgenoten. We haalden de C-poule,
zeer teleurstellend. Alleen Heero haalde de A-poule
met zijn partner Jan; Ankie de B-poule en Anton en
Dik de finale van de C-complementair, die ze uitein-
delijk ook wisten te winnen.
 
Na twee verliespartijen zei: Ik kan echt wel een
beetje boulen, maar dit maakt weer nederigheid!!
 
Erik en Gert bedankt voor zaterdag, en Rikus voor
zondag. Ook alle clubleden die zomaar kwamen kij-
ken, dat was heel leuk.
 
Samen met Gert Elzinga staan praten. Hij stelde voor
om 3 teams klaar te stomen voor het volgende Mar-
tini-Masters. Als een nieuwe AMBITIE voor de club.
Wordt vervolgd!
 
Theo Linders

Klepperstadtoernooi 
Op zaterdag, 21 juli jl., vond in Hardenberg het jaar-
lijkse Klepperstadtoernooi plaats. Een populair eve-
nement met deelnemers  uit Friesland, Groningen,
Drenthe, Overijssel, Gelderland en Duitsland. In twee
grote groepen werd er gestreden om zes prijzen per
groep. De winnaars van beide groepen speelden uit-
eindelijk een finale om de grote wisselbeker. Na een
2-8 achterstand tegen Tilman/Steenhuis uit Gronin-
gen werd deze gewonnen door de heren Askes en
Carabain met als eindstand 13-8 (Zie foto). De heren
Muggen/Haagsma en de gebroeders Dammer behaal-
den elk een vierde prijs.
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HET EERSTE KAAS-WIJNTOERNOOI
 
Woensdag 5 september werd het eerste Kaas-Wijn-
toernooi (voorheen Midweektoernooi) aan de Rode
Heklaan gehouden.
 
De weersomstandigheden waren goed, het was ideaal
bouleweer, en er heerste dan ook een opgewekte
stemming op het terrein. Negenentwintig teams
hadden zich aangemeld, waaronder een Duits en een
Belgisch duo.
 
Na twee voorrondes werden de teams volgens sterk-
te ingedeeld in poules van vier (4 in de A en 3 in de
B-klasse). In elke poule werd om een 1e en 2e prijs
gestreden (pakketten met wijn, kaas, nootjes, kaas-
koekjes e.d.). De wedstrijdleiding was in goede han-
den bij Rikus Zeewuster, geassisteerd door Egbert
Westerdijk.
 
De kantinemedewerkers verhoogden de sfeer, door
met lekkere hapjes rond te gaan wat zeer werd ge-
waardeerd. Een geslaagd toernooi!

Samen op de foto bij het jubileum feest onze jongste en oudste
spelers.

Er waren weer mooie prijzen voor het Tete a Tete kampioen-
schap.
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De tent staat, laat de gasten nu maar komen

Maar  eerts taartjes bij de koffie is altijd een mooi ontvangst.

Daarna inschrijven voor het jubileum toernooi.

Er werdt fanatiek en ontspannend gespeeld.

Maar regen gooide roet in het feestje al hoe wel een enkeling
trok er zich niets van aan.

Velen zochten toch te tent op om te schuilen.

Maar ook de punten moeten worden geteld.
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Familie de Wit werd in het zonnetje gezet. Zij waren 30 jaar geleden de oprichters van deze mooie vereniging.

Voor de verloting waren er weer mooie prijzen.

Bij een feestje hoort een borreltje.

De voorzitter en de organisatie namen ook de tijd om van het
buffet te genieten.

Ook was er tijd voor een vrolijke noot

Hulde voor deze dames.
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VOOR CARAVAN
EN CAMPER

CARAVAN-
MAKELAAR

www.caravanmakelaar-assen.nl

SCHADEHERSTEL 

& ONDERHOUD
www.schaafsma-schade.nl

KAMPEERSHOP

www.kampeershop-assen.nl

TEVENS
VERKOOP!

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

www.schaafsma-schade.nl

De voorzitter kan terug kijken op een zeer geslaagde dag.

Namens Klarie en mij bedankt voor de uitnodiging
Het eten was voortreffelijk. Groet Wicher Dijkstra
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Uitslag Knakentoernooi dinsdagmiddag
groep.

Positie Naam Winst part. Saldo

1  Rikus Zeewuster 3 29

2 Jaap Postema 3 20

3 Dick Askes 3 17

4 Sineke van Dam 2 13

5 Roely Vos 2 11

6 Bertha Smit 2 5

7 Marco Willemsen 2 2

8 Annie Franken 2 1

9 Margriet Oosterhuis2 1

10 Dinie Lu-Is 2 1

11 Henk Knol 2 1

12 Geertje Postema 2 -2

13 Harm Luitjes 2 -3

14 Nico Heij 1 4

15 Cees van der Scheer1 3

16 Jan Kiers 1 0

17 Marietje Knol 1 -5

18 Jan Pot 1 -6

 
Op 24 juli 2018 is er een knakentoernooi voor de
dinsdagmiddag groep georganiseerd.
Onder tropische temperaturen werden 3 partijtjes
van 30 minuten gespeeld.
 
Hierna werd de uitslag opgemaakt en deze ziet er als
volgt uit:
 

CLUBKAMPIOENSCHAP INDIVIDUEEL
2018
Op zaterdag, 6 oktober jl., werd onder prachtige
weersomstandigheden het clubkampioenschap indi-
vidueel (tête à tête) gehouden. Door de goede op-
komst (33 deelnemers) en het heerlijke weer werd
het een uiterst geslaagde en gezellige dag. De organi-
satie was in goede handen bij Rikus Zeewuster en
Greet Philips terwijl Roelie Vos en Geesje Dammer
uitstekend voor de innerlijke mens zorg droegen.
 
Er werden vier voorronden gespeeld, waarbij zoals
wel vaker gebeurt enkele verrassende uitslagen
plaatsvonden. Toen alle kruitdampen waren opge-
trokken en de ranglijst kon worden opgesteld bleken
nog vier spelers ongeslagen, die automatisch nog
uitzicht hadden op de titel. De voorzitter, Egbert
Muggen, die in de voorronden zeer sterk voor de dag
kwam, kon het in de eerste kruisfinale tegen de titel-
verdediger Dick Askes net niet bolwerken (8-13). In
de andere kruisfinale die tussen Theo Linders en Kees
Prins ging trok eerstgenoemde aan het langste eind
(13-7). Ook Theo kon echter in de eindfinale niet
voorkomen dat Dick opnieuw de titel pakte (13-8).
Doordat Egbert  van Kees won pakte hij de derde prijs.
Ook in de resterende poules vonden kruisfinales
plaats (nrs 1 tegen 3 en 2 tegen 4, daarna winnaars
tegen elkaar en verliezers evenzo), want in elke poule
was er een prijs te verdienen. Bovendien verdienden
de eerste vijftien van de eindranglijst punten voor de
allround-competitie van 2018.

Uitslagen Individueel Kampioenschap 6-10-2018. 

A poule  Naam  wp saldo 

1  Dick Askes  2 10 

2  Theo Linders  1 1 

3  Egbert Muggen  1 0 

4  Kees Prins  0 -11 

B Poule Naam   wp saldo 

1  Rikus Zeewuster 2 10 

2  Henk Muggen  1 1 

3  Anton Carabain  1 0 

4  Heero Dammer  0 -11 

C Poule Naam   wp saldo 

1  Adri Takens  2 18 

2  Wil Neef    1 -8 

3  Wim de Wit   1 8 

4  Jaap Postema   0 -18 

D Poule Naam   wp saldo 

1  GeertjePostema  2 7 

2  Jelle Hoekzema  1 5 

3  Annie Franken   1 -2 

4  Jos Janssen  0 -10 

E Poule Naam   wp saldo 

1  Johan de Wit   2 16 

2  Marietje Knol   1 0 

3  Lies de Wit d  1 -3 

4  Sinny Moddejongen  0 -13 

F poule Naam   wp saldo 

1  Greet Philips   2 4 

2  Ginie van der Veen  1 0 

3  Henk Knol   1 -2 

4  Diny Janssen  0 -2 

G Poule Naam   wp saldo 

1  Henk Koning  2 5 

2  Jan Dammer  1 4 

3  Miep Prins   1 -1 

4  Joop Kreeft   0 -8 

H Poule Naam   wp saldo 

1  Marchien de Wit 2 24 

2  Rob de Boer  1 5 

3  Jannie Muggen  1 -2 

4  Arda Leinweber  1 -7 
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Now, ier ben ´k dan weer  ies. ´t ef eempies éduurt,
tja vekansie .
Eerstens wol ik Bertha complementeer´n veur haar
verslag uut ́ t verleden. Daor eb ik ook een tik van mee
ékregen.

`K ben pas weer een jaartien older  èworden en omdet
ik èlemaole gek bin van `t boulen kreeg ik een fantas-
tisch mooi boek over het ontstaon van Jeu de Boule.
Ze numen  `t Een document veur de liefèbber.
Nooit geweten det dit spellegien al zo old was.
Machtig mooi beskree`m met plaaties en natuurlijk
Fanny. Daor wol ik meer van weten en vooral bekie-
ken.  Zat ik al met een rooie kop die plaaties in mien
op te nemen kump mien Jeanet eran . Wat eb ie een
rooie harses! `k Eb het boek maor rap dicht èklapt en
zeeg maar det `t zo inspannend was.

Alle gekheid op een stokkien, mien aandacht veur `t
olde ef mien interesse, ook èb ik een boek over Assen
èkregen met de titel 101 Assen  aardigheden en meer.
Alweer zo`n mooi boekwark met veule foto`s com-
pleet met beskrievingen. Zo kan `k nog ies op de
fietse of met de benenwagen Assen bekieken. Toeval-
lig bin ik ook nog een daggien met de A.O.B. in ̀ t Drents
Archief èwest.

Zo kump ̀ t det ik in korte tied twee liefdes eb ontdekt
en ik àd  `r al ene!
Aju maor weer,

Gaitjan.

MUTATIES LEDENLIJST
De laatste maanden werden de volgende mutaties op
de ledenlijst aangebracht.
 
Nieuwe leden:
Irma Lie Ten, Ria Zijlsta, Walter Zijlstra, Ginie van der
Veen, Marijke Hegge, Ronald Weerheijm, Dick Woest
en Klaas Zwartsenburg
 
Bedankt als lid:
Mientje Mellies, Alie Heij, Nico Heij, Jessica Vermeer,
Ger van Egmond, Tera Jager.
Onno Hoekzema  (per 1 januari 2019)
 
Overleden:
Hero Vondeling.
 
30 september 2018
Henk Knol, ledenadministrateur

DERTIG JAAR ’N BOEL PLEZIER!
Zaterdag, 25 augustus jl., was het eindelijk zo ver: de
feestelijke dag dat het 30-jarige jubileum werd ge-
vierd met een leuk alternatief toernooi, een optreden
van een komische goochelaar, zang van Charlene
Molenhuis, huldiging van de nog aanwezige oprich-
ters van onze club en een uitgebreid verrassingsbuffet
van Mercurius Catering. Het gebeuren werd begeleid
met vrolijke muziek (en af en toe een regenbui) en
speelde zich af tussen ongeveer 13.00 en 20.00 uur.
 
Een klein gedeelte van de baan werd in beslag geno-
men door twee grote tenten, die als schuilplaats
dienden voor de regen. Op de rest van het veld waren
een aantal banen uitgezet, voorzien van Franse
streeknamen. Iedere deelnemer kreeg een kaart met
zes vakjes: twee vooraan voor de 100-tallen, twee in
het midden voor de 10-tallen en twee achteraan voor
de enkeltallen. Er werden 6 partijtjes van 3 mênes
gespeeld. Het positieve saldo (met een maximum van
9 punten) moest men  direkt na elke wedstrijd invul-
len in één van de vakjes: de hoge vooraan, de lage
achteraan en de rest in het midden. De verliezers
vulden een 0 in. Natuurlijk moest er wel eens worden
gegokt, wat niet altijd gunstig uitpakte voor de
deelnemers!
 
Doordat we enkele keren werden getrakteerd op een
fikse regenbui liep het tijdschema iets uit, maar dat
mocht de pret niet drukken. Na afloop van het toer-
nooi en de prijsuitreiking (met een verrassende win-
nares, zie de uitslag onder) door wedstrijdleider
Hielke de Wit, hield de voorzitter een speech, waarin
hij de gebroeders De Wit en hun echtgenotes bedank-
te voor het oprichten van onze club: al 30 jaar een
bron van plezier! Ook ontvingen zij een plaquette met
inscriptie en een bos bloemen. Hierna volgde de ko-
mische act van de goochelaar, die o.a. heel goed de
touwtjes aan elkaar kon knopen en er allerlei trucs
mee uithaalde, ook wist hij met z’n jolige kwinkslagen
het publiek flink aan het lachen te krijgen.
 
Ondertussen werd in de kantine koortsachtig gewerkt
om voor al die mensen een uitgebreide maaltijd klaar
te zetten. Het verrassingsbuffet bestond uit diverse
soorten warm vlees en gebakken aardappeltjes aan
de ene kant en diverse salades en brood met kruiden-
boter aan de andere kant. Als toetje was er een be-
kertje ijs met chocoladesaus. Bovendien was de hele
dag koffie en thee gratis verkrijgbaar net als drie an-
dere consumpties per persoon. Ook ging men tussen
de wedstrijden met hapjes rond, zodat niemand op
een houtje hoefde te bijten.
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RESULTATEN CLUBLEDEN DIVERSE
TOERNOOIEN.
Klepperstadtoernooi Hardenberg 21/7: 1e pr. en
toernooi.winnaar Dick Askes / Anton Carabain, 4e pr.
Egbert Muggen / Riemer Haagsma, eveneens 4e pr.
Heero Dammer / Jan. Dammer.
 

BLIKKEN BOELIE / JUBILEUMTOERNOOI
Het Blikken Boelietoernooi in Schoonebeek stond dit
jaar in het teken van het 25-jarig bestaan van die
vereniging. Naar aanleiding daarvan had men een
extra finale (tussen de rode- en de blauwegroepswin-
naar)  met een prachtige jubileumbeker aan het
toernooi toegevoegd.
 
Bij de opening van het toernooi (met 38 deelnemende
teams) hield ook onze eigen voorzitter een korte
speech, waarbij hij namens ’n Boel Plezier een bloei-
ende plant aan de heer Bakker overhandigde.
 
Liefst acht teams van onze vereniging mengden zich
in de strijd om de prijzen. Zes daarvan wisten daad-
werkelijk een prijs te bemachtigen: Theo van der Meer
en Gien Smit een zevende, Heero en Geesje Dammer
een zesde, Hielke en Vincent de Wit een derde en
Egbert Muggen en Rikus Zeewuster een tweede prijs
in de blauwe groep.
 
In de rode groep wonnen Henk en Jannie Muggen een
derde en Anton Carabain en Dick Askes een eerste
prijs. Dit laatste duo mocht voor een groot publiek de
finale om de jubileumbeker spelen die ze met 13-5
overtuigend wisten te winnen. Wederom een succes-
volle dag voor ’n Boel Plezier dus.

Boortorentoernooi Schoonebeek 28/7: 1e pr. Rikus
Zeewuster / Dick Askes,
5e pr. Theo v.d. Meer / Gien Smit, eveneens 5e pr.
Greet Philips / Marinus. Philips.
 
Martini Masters Groningen. Tripl. 18/8: A-compl. 3e
pr. Erik Heddema / Gert Niejenhuis / Theo Linders.
 
Martini Masters Groningen. Doubl. 19/8: C-Compl. 1e

pr. Anton Carabain / Dick Askes.
 
Meppel 1/9: 2e pr. Rikus  Zeewuster / Dick Askes.
 
Beetsterzwaag 12/9: een 2e pr. Heero Dammer /
Geesje Dammer.
 
Drachten: 5e pr. R Zeewuster / Klaas Niejenhuis.
 
Blikken Boelie/Jubileumtoernooi Schoonebeek 22/9:
1e pr. en toern.winnaar Dick Askes / Anton Carabain,
2e pr. (blauw) Egbert Muggen / Rikus Zeewuster, 3e
pr. (bl.) Hielke de Wit / Vincent de Wit, 3e pr. (rood)
Henk Muggen / Jannie Muggen, 6e pr. (bl) Heero
Dammer/Geesje Dammer, 7e pr. (bl) Theo v.d. Meer
/ Gien Smit.

Naar onze mening kunnen we rustig spreken van een
super geslaagde dag! Met dank aan alle vrijwilligers
die zich hiervoor hebben ingezet.
 
EINDSTAND JUBILEUMTOERNOOI:
 

positie                 naam                      aantal punten
1                 Lammy Wesseling               1730
2                 Gien Smit                              1634
3                 Herman Molenhuis             1601
4                 Enzo Knol                              1570
5                 Dick Askes                             1563
6                 Wim de Wit                          1520
7                 Ann Naaijer                          1510
8                 Theo Linders                        1405
9                 Adri Takens                          1372
10              Geertje Postema                 1320
11              Henk Knol                             1294
12              Rick Jongert                          1280
13              Riemer Haagsma                 1200
14              Ankie Jongert                       1180
15              Klaas Niejnhuis                    1150
16              Berend Dollenkamp            1150
17              Abel van Dam                       1120
18              Heero Dammer                    1110
19              Els Lootsma                          1020
20              Riccardo Chiriatti                 1020
21              Harm Luitjes                         1000
22              Rikus Zeewuster                   990
23              Jannie Muggen                     970
24              Henk Muggen                       960
25              Wil Neef                                940
26              Bertha Smit                           940
27              Miep Prins                            940
28              Eppo Schothorst                  940
29              Anton Carabain                    930
30              Willem Vos                           922
31              Truida Boxma                       920
32              Christien Westerdijk           920
Poedel       Aad van Noord                     0                
 

Alle paddestoelen zijn eetbaar.
Weliswaar zijn er paddestoelen die je maar één keer
kunt eten.
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