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PRAKTIJK 
THEO LINDERS

quenter met de regels om te gaan.
 
Ook voor de officiële petanque spelregels geldt het-
zelfde. Deze zo correct mogelijk toepassen. Afglijden
naar het niveau van de camping of bij het buurthuis
maakt dat het spel minder leuk word. En bedenk
daarbij dat, waar jij je misschien ergert aan de wens
van anderen om bepaalde regels stipt toe te passen,
dat anderen zich er aan ergeren wanneer die regels
niet correct toegepast worden. Wij zijn en blijven een
bij de nationale bond aangesloten sportvereniging en
willen het jeu de boulen dan ook als sport blijven
beoefenen. Dus volgens de regels.

Egbert Muggen.
 

Van de voorzitter: Consequent zijn.
 

Consequent zijn, wat is het belangrijk en soms toch
zo moeilijk. Onlangs heb ik het weer eens aan den lijve
ondervonden. Consequent omgaan met de regels
geeft soms even het idee dat je te strak en te onrede-
lijk met die regels omgaat. Toch is niks minder waar.
Het is wel degelijk van belang juist de regels na te
leven en je er aan te houden. Het volgende deed zich
voor:
 
Op een woensdagavond moesten we spelen voor de
wintercompetitie. Bij aankomst werd ik even aange-
sproken door een paar leden over verschillende on-
derwerpen. Daarna ging ik even ingooien op het
voorste, zowel als op het achter de balk liggende veld.
Toen naar binnen om voordat de loting bekend ge-
maakt zou worden even een kopje koffie te drinken.
Vervolgens kwam de uitslag van de loting keurig op
het grote TV scherm(wat hebben we het toch goed
voor mekaar hè)
 
Ik zocht, zoals gewoonlijk tussen alle namen, met en
tegen wie ik zou moeten spelen. Bij de eerste vlugge
ogenschouw over het scherm zag ik het niet. Toen
even rustig van boven naar beneden alle namen be-
keken, maar vond mijn naam er niet bij. Pas op dat
moment drong het tot mij door dat ik me helemaal
niet had aangemeld op de presentielijst. Ik schrok
daarvan en riep meteen dat ik zo dom geweest was
me niet aan te melden. Ook de wedstrijdleider schrok
toen en even was er de nijging om dan maar opnieuw
de loting te doen, omdat daarmee ook voorkomen
zou worden dat er negen personen in drie triplettes
zouden moeten spelen. Gelukkig maakte een geheel
terechte opmerking van: “Persoonlijk geen bezwaar,
maar je schept wel een president” dat ik onmiddellijk
aangaf dat het mijn eigen fout was en dat er niet
opnieuw geloot moest worden. Dat ik daardoor ook
nog de eerste plaats van die competitie zou verliezen
was van geen belang.
 
Consequent de geldende regels toepassen dat was
veel belangrijker. Het brengt namelijk met zich mee
dat de wedstrijdcommissie, maar ook alle leden van
’n Boele Plezier Assen weten waar ze aan toe zijn en
weten dat er volgens die regels gehandeld moet
worden. En dat willen we graag zo houden.
 
Hierop aansluitend wil ik ook verwijzen naar een el-
ders in dit blad opgenomen (herhaald) stukje van het
bestuur betreffende de lotingen op dinsdag-
en vrijdagmiddag. Ook daarin wordt gevraagd conse-

Limerick
Een boule zo zwart als de hel
Is altijd wel in voor een rel
Dus wees niet verbaasd
Want men noemt hem al haast
De schrik van elk jeudeboulesspel!
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Tel: 0592-356722
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9405 AM Assen
 
VOORZITTER
Egbert Muggen
0592-316203
ehmuggen@hetnet.nl
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Henk Knol
0592-242491
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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
Het is al weer dinsdag18 december en de Kerst nadert
met rasse schreden, als ik dit stukje schrijf. Wicher
Dijkstra wil het graag nog voor het weekend ter be-
schikking hebben zodat hij het clubblad met de
Nieuwjaarsreceptie kan presenteren. Heb dit keer
weinig inbreng gehad en ook niets van de stukjes van
tevoren gelezen, dus zelf ben ik ook benieuwd.
 
Het aanbod was ruim voldoende, want het was passen
en meten geblazen, aldus mijn collega redacteur. Een
greep uit de onderwerpen: Van de wedstrijdcommis-
sie, Eindstand All Round 2018, Even Voorstellen, Fo-
to’s en uitslagen Snerttoernooi, Foto’s en uitslagen
Sjoelen en Kaarten, Raadsels, Eindstand Niveaucom-
petitie, stukje van Aly en Nico Hey, Najaarscompetitie,
15 jaar geleden (van Annie Lever), Uitslag Puzzel, Le-
denmutaties, en meer.
 
Voorts vanmiddag nog iets leuks meegemaakt: Samen
met Jan Lammers speelde ik voor aanvang van de
officiële wedstrijden tegen Anton Carabain en Bertha
Smit. Op een gegeven moment gooide Anton de
laatste bal en kwam daarna naar ons toelopen. Ik zei
tegen hem: “Anton, neem de cirkeleven mee”. Anton
draaide zich om en liep een eind terug totdat hij be-
sefte dat we zonder cirkel speelden! We lagen in een
deuk, en gelukkig kon m’n boulemaat er zelf ook om
lachen. Nu moet ik zelf in ’t vervolg wel extra m’n
aandacht erbij houden, want ik ben bang dat ik iets
terug kan verwachten........
 
Wel, ieder nog een prettige Kerst toe te wensen heeft
geen zin meer, maar voor een voorspoedig en fantas-
tisch Nieuw ( Boule) Jaar is het nog zeker niet te laat.
Bij deze dus, ook namens Wicher Dijkstra.
 
Tevens wenst de redactie ieder veel leesplezier en
inspiratie voor nieuwe kopij in 2019. Deze graag inle-
veren/insturen voor 26 maart 2019.

Dick Askes
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Onze vereniging kent in feite twee verschillende acti-
viteiten, Interne en Externe:
 
INTERNE ACTIVITEITEN:
 
Hieronder vallen:
 
de maandelijkse knakentoernooien op (meestal) de
laatste zondag van de maand;
 
op de dinsdagmiddagen: de voor- en najaarscompe-
titie;
 
op de woensdagavonden:
 
de zomercompetitie
de wintercompetitie
de niveaucompetitie
de doublette competitie
het kampioenschap tireren
het kampioenschap plaatsen
het kampioenschap Individueel
het precisieschieten
de euro toernooien
 
het jaarlijkse paastoernooi (zondags)
 
het jaarlijkse BBQ toernooi (zaterdags)
 
 
EXTERNE ACTIVITEITEN:
 
Dat betreft:
 
Het MINI-MAXI toernooi (jaarlijks op Goede Vrijdag)
 
Het BARTJE toernooi. Voorheen was dit het Oranje-
toernooi en wordt jaarlijks meestal rond Koningsdag
gehouden
 
Het TT toernooi dat meestal in de TT week of de week
daar aan voorafgaande wordt gehouden
 
Het THEMA toernooi. Dat is het voormalige Midweek
toernooi en wordt jaarlijks in de maand September
op woensdag (overdag) gehouden. In 2018 heette dit
Thema-toernooi het  KAAS-WIJN toernooi.
 
Het SNERT toernooi dat jaarlijks op een zondag in de
maand November wordt gehouden.
Deze externe activiteiten verschillen op een paar
belangrijke punten van de interne activiteiten!
 

Allereerst heb je om deel te kunnen nemen aan deze
toernooien altijd een geldige licentie nodig. (Voor het
MINI-MAXI toernooi geldt een kleine uitzondering
maar daarover later meer)
 
Deze licentie ontvangt ieder lid jaarlijks van onze se-
cretaris en heeft de grootte van een bankpasje met
daarop een jaartal. Het pasje is alleen maar geldig in
dat jaar(tal).
 
Bij deelname aan één van de hiervoor genoemde
toernooien is men verplicht om de licentie bij inschrij-
ving aan de wedstrijdtafel aan de wedstrijdleiding te
overhandigen. Licentie vergeten? Dan mag men ook
niet aan het toernooi deelnemen!
 
Tijdens het laatstgehouden Snerttoernooi bleken er
maar liefst 5 leden van onze vereniging geen geldige
licentie bij zich te hebben!
De wedstrijdleiding heeft ditmaal nog de hand over
het hart gestreken, maar vanaf 2019 zal iemand die
zijn licentie vergeten is, die licentie van huis moeten
ophalen, want anders kan hij/zij niet aan het toernooi
deelnemen. Dat je daarmee vooral je boule-maatje
dupeert, spreekt voor zich.
 
Een ander belangrijk punt bij deelname aan deze
toernooien is de tijdige aanwezigheid en aanmelding
bij de wedstrijdtafel. Ook bij het laatstgehouden Snert
toernooi waren er weer spelers die bij aanvang eerst
rustig een balletje gingen ingooien en pas om 9.45 uur
zich kwamen melden aan de wedstrijdtafel. Dit, on-
danks het bord bij de ingang waarop met grote letters
stond: Bij aankomst eerst melden aan de
wedstrijdtafel!
 
Het op het allerlaatste moment melden aan de wed-
strijdtafel is heel vervelend voor en ook een beetje
respectloos tegenover de wedstrijdleiding en overige
deelnemers, want de wedstrijdleiding moet dan op
het allerlaatste moment nog allerlei zaken administra-
tief verwerken en iedereen wil toch graag op tijd be-
ginnen om ook weer aan het einde van de dag op tijd
huiswaarts te kunnen gaan.
 
Moraal van dit verhaal:
 
Indien je deelneemt aan een toernooi van onze vere-
niging, maar ook aan een toernooi van een andere
vereniging, vergeet dan niet je licentie mee te nemen
en je minstens een half uur voor aanvang van het
toernooi bij de wedstrijdtafel te melden.
 
                           -0-0-0-0-0-
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positie naam W.comp  tireren plaatsen Z.comp  indiv.K  niveac Punt

1 Dick Askes 20 14 11 24 15 16 100

2 Theo Linders 9 11 13 16 14 20 83

3 Anton Carabain 7 3 15 25 9 18 77

4 Kees Prins 16 12 12 20 12 72

5 Rikus Zeewuster 11 5 8 22 11 57

6 Henk Muggen 12 15 10 17 54

 7/8 Egbert Muggen 8 12 14 6 13 53

 7/8 Heero Dammer 12 9 6 18 8 53

9 Vincent de Wit 19 15 10 6 50

10 Egbert Westerdijk 17 2 23 2 44

11 Jan Dammer 18 19 37

 12/13 Jasper Waldus 15 19 34

 12/13 Rene Boer Rookhuizen 13 21 34

14 Hielke de Wit 5 1 9 14 29

15 Gert Elsinga 14 6 4 3 27

16 Johan de Wit 10 5 11 26

17 Jelle Hoekzema 4 10 8 2 24

18 Annie Franken 7 14 1 22

19 Janneke de Wit 6 12 18

 20/21 Ankie Jongert 1 3 13 17

 20/21 Marchien de Wit 17 17

 22/23 Gert Niejenhuis 7 9 16

 22/23 Wim de Wit 11 5 16

24 Ginie van der Veen 15 15

 25/26 Bertha Smit 2 12 14

 25/26 Jos Janssen 1 13 14

27 Erik Heddema 13 13

 28/29/30 Greet Philips 8 4 12

 28/29/30 Riemer Haagsma 5 7 12

 28/29/30 Roely Vos 12 12

 31/32/33 Dirk Dallinga 10 10

 31/32/33 Geesje Dammer 10 10

 31/32/33 Herman Molenhuis 2 8 10

34 Miep Prins 9 9

 35/36 Adri Takens 7 7

 35/36 Joop Kreeft 7 7

 37/t/m 40 Henk Koning 3 3 6

 37/t/m 40 Jan Pot 6 6

 37/t/m 40 Klaas Niejenhuis 2 4 6

 37/t/m 40 Wil Neef 6 6

41 Rick Jongert 5 5

 42/43 Jaap Postema 4 4

 42/43 Jan Kiers 4 4

44 GeertjePostema 3 3

 45/46 Henk Knol 1 1

 45/46 Marco Willemsen 1 1

Eindstand ALL ROUND COMPETITIE 2018
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Want de heren zitten al klaar voor de inschrijvingen.

Nog even de instructies en het toernooi kan beginnen

Even voorstellen.
 
Mijn naam is Cees.v.d.Scheer. Ik ben nu bijna 2 jaar
lid van Boel plezier. Je ben lekker aan het spelen maar
wie iemand nu is? Ik ga me dus even aan jullie voor-
stellen.
 
Ik ben 68 jaar , getrouwd 4 kinderen en 7 kleinkinde-
ren.
 
Ik sport graag zoals zwemmen, fietsen wandelen en
natuurlijk jeu de boulen. Daarnaast mag ik graag een
boek lezen en wat computeren. Verder ben ik actief
als zonnebloemvrijwilliger. Dat geeft ook een grote
mate van voldoening. Echter mijn grootste hobby is
het recreatief vissen geworden. Heerlijk aan de wa-
terkant zitten met de vaste stok , genieten van de
natuur, het geeft rust.
 
Als je met pensioen gaat, ga je ineens dingen doen die
je daarvoor nooit gedaan heb kwam ik achter. Ik heb
ook getennist. Een maatje zei op een dag, ik weet nog
een leuke hobby voor je Cees, zingen. Nooit gedaan
2x mee geweest na wat aandrang en gebleven. Op de
zang zat ene Jaap Vegter. Wij fietsten s, zomers van
marsdijk samen naar Vries waar het koor is gevestigd.
Tijdens een van de fietsavonden zei Jaap, Cees ga eens
mee jeu de boulen. WAAAT zeg je me nou Jaap,
boulen met zo,n balletje gooien bedoel je ? Nee daar
ben ik
 
nog veel te jong voor. Na 3x zeuren,ok ga ik wel eens
kijken bakkie erbij jij ook weer tevreden dacht ik. Kort
verhaal, ik ben een paar keer geweest en heb wat
meegegooid en merkte dat het toch niet zo makkelijk
was als gedacht. Sterker, met alle regeltjes, technie-
ken enz word het eerder moeilijker. Maar ook steeds
leuker. Geeft uitdaging.
 
Zoals sommigen zeiden tijdens het spelen of koffie-
drinken, jij komt hier niet vandaan he? Klopt. Hoe dat
komt? kan maar een ding betekenen, de liefde zoals
ik dan maar zeg. Wij ,mijn vrouw en ik , hebben beiden
in 2006, onze partners verloren aan dezelfde ziekte.
Wij kenden elkaar al enige jaren. Daarna contact
blijven houden en zo is er wat opgebloeid. In 2011, na
mijn vervroegde pensionering ben ik in Assen komen
wonen. De inburgering is aardig gelukt op het dialect
na. Ik ben mij hier thuis gaan voelen.
 
Mijn werkzame leven heeft zich hoofdzakelijk geüni-
formeerd afgespeeld.
 
Ik heb gewerkt bij de gemeente politie, even uitgewe-

Snerttoernooi 2018, de deelnemers zijn al onderweg

En bij het Snert toernooi hoort natuurlijk ook snert,
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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

ken naar de beveiliging waar ik de leiding kreeg over
de politie honden afdeling, toen naar de centrale re-
cherche informatie dienst ( CRI ) en de laatste 14 jaar
in de gevangenis van Scheveningen als penitentiair
inrichtingswerker, zeg maar gevangenbewaarder ge-
werkt. Daar werkte ik de hele dag met gedetineerden.
Een heel apart beroep kan je wel zeggen. Een hotel,
zeker niet. Een mooie maar soms zware tijd was dat.
Je maakt veel mee in dat vak. Kleine opsomming,
celbrand, zelfmoorden, vechtpartijen, bedreigingen
enz enz. Maar gelukkig niet alleen maar kommer en
kwel. Ook veel gelachen met collega’s en de gedeti-
neerden. Ik zei altijd, ze zijn al gestraft dat hoeven wij
niet meer te doen. Het is vaak wat je er zelf van maakt
om je staande te houden in deze wereld.
Dit is in vogelvlucht wie Cees.v.d.Scheer is.
 
Graag wil ik nog gebruik maken om ieder van boel
plezier een heel goed, gezond en fijn boul jaar toe te
wensen.
 
PS. Mocht er nog iemand zijn die ook graag een
hengeltje uitgooid, altijd leuk om eens samen te vis-
sen. Geef maar een seintje.
 

Klaverjassen en Sjoelen
Er waren weer mooie prijzen te winnen.
De uitslagen kunt u zien op pagina 9.

Meester
“Meester wezen is een mooi baontie”, zeg Geert.
“Alles wat e weten wil, vrag e an oes. Wij kunt ’t
wark doen en hij haolt de centen op”.

                            Cees v.d Scheer in volle aktie.
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Dag winnaars Snerttoernooi 2018 Bally Kaper en Ton Roon.

Uitslagen Snerttoernooi 2018.
 
Dag winnaars:
 
Bally Kaper en Ton van Roon 5 w saldo +22
 
A1
1e prijs Bally Kaper en Ton van Roon 3w +18 Pres le
But / Pekelder Biberon
2e prijs Riekele Land en Flip de Vries 1w -2 De
Boskboulers
 
A2
1e prijs Heero Dammer en Willem Vos 3w +12 ‘n Boel
Plezier
2e prijs Lies en Johan de Wit 2w +9 ‘n Boel Plezier
 
A3
1e prijs José en Wim van Vliet 2w +7 Boule Doar
2e prijs Dick Askes en Egbert Muggen 2w +5 ‘n Boel
Plezier
 
A4
1e prijs Erik Hedema en Gert Niejenhuis 3w +20 ‘n
Boel Plezier
2e prijs Gien Smit Theo van der Meer 2w +3 ‘n Boel
Plezier
 
B1
1e prijs Greet en Marinus Philips 3w +28 ‘n Boel Plezier
2e prijs Klaas Niejenhuis en Rikus Zeewuster 2w +7 ‘n
Boel Plezier
3e prijs Henk van der Veen en Henk Aarsen 2w +6 ‘n
Boel Plezier
 
B2
1e prijs Wil en Bé Neef 3w +15 ‘n Boel Plezier
2e prijs Jos Janssen en Riemer Haagsma 2w +12 ‘n Boel
Plezier

ROOKBESLUIT
Assen, 24 november 2018
 
op dinsdagmiddag 13 november en woensdagavond
14 november jongstleden heeft het bestuur aan de
toen aanwezige leden mondeling bekend gemaakt
dat het bestuur heeft besloten om regels op te stellen
voor het roken op ons complex. Ook op de website is
hiervan mededeling gedaan.
Het is het bestuur gebleken dat er onduidelijkheid is
ontstaan waar wel en waar niet gerookt mag worden.
 
Hieronder volgt om aan deze onduidelijkheid een
einde te maken een wat uitgebreidere versie van dit
besluit.
 
Besluit
 
Het bestuur heeft besloten het roken tijdens alle
speelactiviteiten op de baan te verbieden.
Tevens verzoekt het bestuur het roken bij de ingang
van de kantine en bij de infoborden achterwege te
laten.
Voor het overige wordt het aan de leden zelf overge-
laten.
 
Wel wordt van U verwacht dat anderen geen last
hebben van uw rookactiviteiten.
 
namens het bestuur,
Henk Knol, secretaris

Raadsel:
Amsterdam die grote stad, met hoeveel letters schrijf
je dat ?
 
Marga’s moeder heeft vier dochters,
April, May, June en ?????
 
Wie beide antwoorden juist heeft doet mee voor een
fles wijn naar keuze.
Maar het kan zijn dat er maar een antwoord goed is
dan gaan we loten.
 
Stuur uw antwoord naar clubblad@boelplezier.nl
 
Ps. Stuur de oplossing niet naar mijn privé e-mail dan
telt deze niet mee.

Mopje
Een Belg komt een café binnen en vraagt: “Waar is
het toilet?” De ober zegt: “Die is verstopt”. De Belg
antwoordt: “Dat geeft niet, dan zoek ik hem wel”.
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positie  Eindstand Sjoelen Totaal

1e Bertha Smit 546
2e Ronald Weerheijm 544
3e Siny Moddejongen 513
4e Klaas Niejenhuis 512
5e Ann Naayer 511
6e Rieks Boxma 510
7e Erna Leijdsman 504
8e Marietje Knol 495
9e Roelof Suk 492

10e Marco Willemsen 474
11e Berend Dollenkamp 465
12e Wiepie Gerding 465
13e Lammy Wesseling 455
14e Tiny Vondeling 450
15e Truida Boxma 444
16e Marjan De Visser 432
17e Dina De Groot 421
18e Lea de Vries 415
19e lien Niejenhuis 408
20e Ineke van Delden 378
21e Adri Takens 373
22e Rob De Boer 372
23e Jose Weietenberg 338

positie Eindstand Klaverjassen Totaal

1e Vincent de Wit 5333
2e Jos Janssen 5290
3e Jaap Postema 5267
4e Klaas Zwartsenberg 4945
5e Dinie Lu-is 4918
6e Riemer Haagsma 4910
7e Henk Muggen 4771
8e Annie Franken 4666
9e Joop Kreeft 4657

10e Rob de Visser 4651
11e Ginie van der Veen 4608
12e Annie Leever 4545
13e Ankie Jongert 4527
14e Geertje Postema 4466
15e Heero Dammer 4353
16e Jasper Waldus 4333
17e Marchien de Wit 4292
18e Jelle Hoekzema 4255
19e Christien Westerdijk 4199
20e Eppo Schothorst 4045
21e Gerrit de Groot 3970
22e Wim de Wit 3928
23e Jannie Muggen 3838
24e Diny Janssen 3639

pos. punten aantal

1 Theo Linders 2 73 28

2 Anton Carabain 4 71 26

3 Vincent de Wit 1 74 18

4 Dick Askes 6 69 22

5 Rikus Zeewuster 5 70 16

6 Klaas Niejenhuis 3 72 12

7 Henk Muggen 17 58 24

8 Egbert Muggen 9 66 16

9 Hielke de Wit 15 60 20

10 Henk Koning 11 64 16

11 Heero Dammer 8 67 12

12 Jasper Waldus 25 50 28

13 Gert Elsinga 13 62 16

14 Jan Pot 10 65 10

15 Erik Heddema 12 63 10

16 Janneke de Wit 7 68 4

17 Mien Carabain 22 53 16

18 Rene Boer Rookhuizen 16 59 10

19 Gert Niejenhuis 14 61 8

20 Jan Dammer 18 57 10

21 Marinus Philips 23 52 14

22 Ankie Jongert 21 54 12

23 Jelle Hoekzema 19 56 10

24 Johan de Wit 30 45 20

25 Henk Knol 26 49 16

26 Riemer Haagsma 24 51 14

27 Kees Prins 27 48 16

28 Willem Vos 28 56 8

29 Bertha Smit 32 43 20

30 Egbert Westerdijk 28 47 16

31 Joop Kreeft 33 42 18

32 Ginie van der Veen 40 36 22

33 Lies de Wit 31 44 14

NIVEAUCOMPETITIE 2018

34 Annie Franken 29 46 12

35 Herman Molenhuis 36 39 18

36 Quentin Ranson 20 55 0

37 Greet Philips 39 36 18

38 Geesje Dammer 37 38 16

39 Rick Jongert 40 35 18

40 Miep Prins 43 32 18

41 Jan Kiers 38 37 12

42 Marco Willemsen 44 31 14

43 Jos Janssen 51 24 20

44 Piet Mellies 35 40 4

45 Marietje Knol 41 34 8

46 Roely  Vos 45 35 6

47 Amela Lie Ten 34 41 0

48 Dirk Dallinga 56 19 20

49 Wim de Wit 46 29 10

50 Adri  Takens 50 25 8

51 Cees Bouman 42 33 0

52 Marchien de Wit 49 26 4

53 Ben Slotema 45 30 0

54 Jannie Muggen 57 18 10

55 Martha Takens 47 28 0

56 Christien Westerdijk 60 15 12

57 Rob Boer de 48 27 0

58 Ann Naaijer 54 21 4

59 Stientje Popken 52 23 0

60 Wim Kruizinga 53 22 0

61 Gien Smit 55 20 0

62 Gerrit Groot de 58 17 0

63 Michael  Lie Ten 65 10 6

64 Roelof Suk 61 14 2

65 Theo van der Meer 59 16 0

66 Lea de Vries 75 1 14

67 Diny Janssen 66 9 4

68 Geertje Postema 62 13 0

69 Jaap Postema 63 12 0

70 Yessica Vermeer 64 11 0

71 Mientje Mellies 65 10 0

72 Marja de Munnik 73 2 6

73 Irma Lie Ten 67 8 0

74 Lammy Wesseling 67 8 0

75 Diny Luis 68 7 0

76 Eppo Schothorst 69 6 0

77 Pieter Takens 72 3 2

78 Aad van Noord 70 5 0

79 Arda Leinweber 73 2 2

80 Heiner Bartels 71 4 0

81 Fokko Tamminga 74 1 0

RESULTATEN CLUBLEDEN ELDERS.
 
Coevorden, 20-10-2018, Gouden-Ganzentoernooi; B-
kl. 2e pr. E. Heddema/G. Niejenhuis; B-compl. 3e pr.
E. Muggen/D. Askes; C-kl. 3e pr. H. Muggen/J. Mug-
gen.
 
Emmen, 3-11-2018 Meerdijktoernooi: A-kl. 1e pr. en
toern.winn. D. Askes/A. Carabain.
 
Sneek, 15-11-2018: A-kl. 2e pr. E. Muggen/Th. Linders;
5e pr. R. Zeewuster/D. Askes.
 
Sneek, 29-11-2018: A-kl. 1e pr. en toern.winn. E.
Muggen/D. Askes; 6e pr. Th. Linders/H. Koning; B-kl.
1e pr. A. Jongert.B. Buiter.
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‘n BoelpraotiesBeste lezers van het mooie blad `n
Boelpraoties.
Hier een bericht uit Soesterberg van Alie & Nico Heij.
Nadat wij jullie prachtige club hadden verlaten, zijn
we gaan inpakken in Grolloo.
Onder tussen is ons huis verkocht aan een echtpaar
van 84 jaar uit de zelfde straat.

Toen was het wachten op de vrachtwagen om de
spullen te verhuizen, onze zoon met zijn kameraad
hadden een grote vrachtwagen gehuurd in Amers-
foort en zijn op 19 september naar Grolloo gekomen.
Alie had haar broer en zuster gevraagd of zij konden
helpen met het inladen en die waren er om 09.30 uur.
De auto was om 11 uur ingeladen, even wat eten,
broodje en soep en weg die met de vrachtauto.

Toen samen met de nieuwe bewoners de meterstan-
den opgenomen en de sleutels overhandigt toen
konden wij richting Soesterberg gaan, kijken of ik de
vrachtauto in kon halen, maar nee  hoor nergens te
zien, die waren even van de route afgeweken de
boeven.
Onze familie gebeld dat we er waren, zij zouden ons
helpen lossen nou dat was zo gebeurt .
om 17.00 uur iedereen naar huis .

na een week stond alles op zijn plaats en konden de
dozen de papierbak in.
Al die tijd liep ik nog met een zeer been al 6 weken,
toen toch maar naar de dokter gegaan daar kreeg ik
pillen voor 20 dagen na de eerste pil had ik na een uur
geen pijn meer en het lopen ging ook steeds beter.
Inmiddels zijn we lid geworden van een klaverjas club
en een biljard club en Alie op Yoga.
Toen zijn we gaan kijken naar een Jeu de boel vereni-
ging en ook dat is ons gelukt er zijn er zoveel hier in
de buurt maar het is “De Gemshoorn” geworden in
Soest, mooie buiten banen maar ook een 7 jarig oude
grote hal met een prachtige mooie kantine met toi-
letten.

Er word verwacht van de leden dat zij zich inzetten als
vrijwilliger voor de vereniging.

Op welke wijze gaat u zich dienstbaar maken voor
onze club ?
Voorkeur van mij, hand en spandiensten / bar mede-
werker. Voorkeur van Alie,bar medewerkster.  Dit
gaan we inleveren en horen het wel, leuk hé.

Het is 8 kilometer op de fiets en 9 met de auto die ene
kilometer naar de vereniging dat komt omdat we over

het oude militaire vliegveld fietsen en dat is korter.
We zullen het gaan zien, als het niet gaat zoeken we
een andere club er zijn er genoeg hier in de buurt.

Wij wensen jullie een gelukkig, gezond en een Boel-
plezier in het Nieuwjaar.
 
Een wie weet tot later.

 Hartelijke groeten uit Soesterberg.
 Alie en Nico Heij.

Einduitslag Najaarscompetitie 2018

Naam aant gesp hoogste totaal 

score

gewonnen

1 Abel van Dam 5 13 42 4

2 Heero Dammer 6 13 38 4

3 Henk Knol 6 11 38 4

4 Geesje Dammer 6 12 37 4

5 Dick Askes 5 12 36 4

6 Annie Franken 6 11 35 4

7 Anton Carabain 6 11 34 4

8 Roely Vos 6 13 33 4

9 Jelle Hoekzema 5 12 33 4

10 Henk Aarsen 6 9 33 4

11 Riemer Haagsma 4 10 32 4

12 Johan de Wit 6 11 31 4

13 Rieks Boxma 6 12 29 4

14 Gerrit de Groot 6 13 22 4

15 Jos Janssen 6 8 22 4

16 Gerrit Buwalda 6 7 20 4

17 Albert Jan 

Oosterhof

6 7 19 4

18 Truida Boxma 5 12 23 3

19 Ben Slotema 6 12 18 3

20 Harm Luitjes 6 8 16 3

21 Adri Takens 6 13 15 3

22 Willem Vos 6 12 15 3

23 Geertje Postema 5 11 12 3

24 Sineke van Dam 4 10 12 3

25 Albert Uineken 5 6 12 3

26 Sien 

Moddejongen

4 12 10 3

27 Lea de Vries 5 6 8 3

28 Jaap Postema 5 13 20 2

29 Wiepie Gerding 4 13 7 2

30 Marietje Knol 4 10 6 2

31 Nel Doek 5 8 5 2

32 Lies de Wit 5 8 5 2

33 Egbert Muggen 5 12 3 2

34 Henk van der 

Veen

5 5 -1 2

35 Ann Naaijer 4 8 -2 2

36 Jose Weitenberg 6 3 -4 2

37 Bertha Smit 4 10 -6 2

Totaal aantal spelers:74
Waarvan aantal spelers min 4x:47
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Vijftien jaar geleden
Om precies te zijn : 11-11- 03, ben ik lid geworden van
de club: "Boel Plezier". Diny Janssen heeft me ertoe
verleid en geen dag spijt van gehad. Ik voelde me di-
rect thuis.

Maar nu moet ik nood gedwongen stoppen met
"Boelen"vanwege rug en benen klachten. Wel steeds
geprobeerd met pijnstillers maar dat lukt nu ook niet
meer. Het staan gaat nog wel maar dan weer naar de
overkant te lopen , dan blokkeren de benen. Ging dan
af en toe op de hurken zitten om mijn rug te ontspan-
nen, wat wel eens tot een hilarische opmerking
kwam !!!  Maar ik deed dat ook op advies van de
chirurg en fisio. Probeer ook maar es.

Ik kom nog graag even buurten want het is wel mijn
"cluppie". De gezelligheid en plezier met elkaar, wil ik
nog niet missen. In de kantine met leuke gesprekken
en... moppen. Ook dat is het plezier. Als er ziekte is en
narigheid dan leeft iedereen mee. m.a.w:
 
een fijne club !

Groetjes, Annie Leever.

De loting bij ’n Boel Plezier Assen.
De manier van loten op dinsdag- en vrijdagmiddag bij
’n Boel Plezier Assen is er op gericht snel en zonder
veel rumoer te kunnen beginnen met het spelen.
 
Daarom zijn de letters van het alfabet verdeeld over
de gehele lengte van het clubgebouw. We hoeven
elkaar dus niet allemaal in de weg te lopen.
 
Daarbij is het de bedoeling dat we niet als een stel
kleine kinderen ons getrokken labeltje ophangen en
meteen ergens anders naar toe lopen om even in te
gooien of iets dergelijks.
 
We moeten toch als volwassen mensen het kleine
beetje discipline kunnen opbrengen om even bij de
letter met het label te blijven en daar te wachten op
de mede- en tegenspelers.
 
Wat kan het een geroep en geharrewar voorkomen
wanneer we ons met elkaar daaraan houden.
 
Eerst verzamelen en dan met elkaar naar een plaats-
je op de baan.
 
En dat laatste geeft meteen uitsluitsel over het (soms
zelfs vooraf) claimen van een plaats op de baan door
iemand die daar b.v. alvast een cirkel trekt en er zijn
of haar boules in legt.
 
Dat kan niet de bedoeling zijn en strookt beslist niet
met de afspraken die gemaakt zijn bij het invoeren
van het hiervoor bedoelde lotingsysteem.
 
Daarnaast is het ook niet volgens de regels van het
petanque reglement, dat voorschrijft dat een team
dat de loting wint bepaalt waar gespeeld zal worden.
 
Het kan dus niet dat één persoon een plaats op de
baan claimt.
 
Men zal tenminste eerst moeten overleggen met de
medespeler (ster).
 
Ons lotingsysteem vraagt er om ook te wachten op de
tegenstanders, zodat die niet weer hoeven te vragen
en roepen tegen wie ze moeten spelen.
 
Om anderzijds te voorkomen dat men onnodig lang
moet wachten, doen we hierbij meteen een beroep
op iedereen om, wanneer de loting begint niet meer
allerlei gesprekjes e.d. aan te knopen, maar meteen
door te lopen om aan ‘t bovenstaande mee te werken.
 

Bedenk bij dit alles dat geen van de leden op één of
andere manier meer recht heeft op een bepaald
plaatsje op de baan dan een ander. Dus als een ander
team wat eerder is, gun die ander dan ook gerust dat
mooiste plaatsje op het speelterrein.
 
(Wat dat mooiste plaatsje dan ook moge zijn.)
 
Namens het bestuur,
Egbert Muggen Voorzitter.

MUTATIES LEDENLIJST PER 01-01-2019
Nieuwe leden : Jan Lammers en Bas Gaasbeek
 
Bedankt : Truus Koster, Annie Leever en Aad van
Noord
Overleden : Chiel Bos
 
Henk Knol, ledenadministrateur

Uitslag puzzel.
Het was kennelijk toch een instinker want na 7 inzen-
dingen  bleken er maar twee het juiste antwoord te
hebben gegeven want echt alle maanden hebben wel
28 dagen en niet alleen februari.
 
Na trekking door onze scheidsrechter Jelle Hoekzema
 is de winnaar:  Truida Boxma.
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Nu ook een vestiging aan: 
Balkengracht 4 in Assen.
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