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Telkens weer verrast het me dat ik alweer een stukje
voor het clubblad moet klaar hebben. Nu zijn we im-
mers alweer in het voorjaar met alle fijne bijkomstig-
heden van dien.
 
Na de nieuwjaarsbijeenkomst hebben we al weer
verschillende competities gespeeld, zowel op de
woensdagavonden als de dinsdagmiddag alsook de
knakentoernooien op zondag. Het laatste gehouden
knakentoernooi 31 maart was er één om niet gauw te
vergeten. Het werd opgeluisterd met luxe broodjes
en hapjes en drankjes, aangeboden door ons lid Enzo
Knol.
 
Zoals reeds eerder opgemerkt een teken van waarde-
ring van Enzo over de gang van zaken bij onze vereni-
ging. En die waardering is wel heel royaal beloond op
deze wijze. Alle deelnemers hebben er volop van
kunnen genieten. Bij deze nogmaals bedankt Enzo.
                                                           
De ledenvergadering hebben we inmiddels ook al
weer gehad. Fijn dat zoveel leden die vergadering
bezoeken. (Er waren maar net genoeg stoelen) De
vergadering is in een goeie sfeer verlopen en er zijn
enkele afspraken gemaakt over van belang zijnde
onderwerpen.Zo is er, onder aanvoering van Erik
Heddema, een werkgroep samengesteld die zie bezig
zal houden met de gang van zaken betreffende de
bezetting van de kantine.
 
Bertha Smid zal een groepje mensen benaderen om,
onder leiding van Gert Elzinga en of Theo Linders, te
komen tot een team dat bereid is nieuwe leden vanaf
het begin te begeleiden bij het petanque spelen. Een
heel goed initiatief van Bertha, want nieuwe leden,
die onbekend zijn met het spel krijgen nu vaak goed
bedoelde, maar te veel en elkaar zo vaak tegenspre-
kende, informatie van iedereen waar ze mee of tegen
moeten spelen.
De bestuurssamenstelling is veranderd. Het penning-
meesterschap wordt in goed overleg van Pieter Ta-
kens over genomen door Jelle Hoekzema. Pieter zal
zich meer gaan inzetten voor externe contacten en
aangelegenheden.
 
Bij de bestuursverkiezing is Dick Askes afgetreden en
hij wordt als tweede secretaris opgevolgd door Janny
Muggen, hetgeen met luid applaus werd bevestigd
door de leden.
 
Hetzelfde geldt ook voor Riemer Haagsma, die vol-
gens rooster moest aftreden en zich herkiesbaar heeft
gesteld.

 
Op advies van de ING Bank werd ook afgesproken dat
iemand van de leden (buiten het bestuur) volledig
inzage krijgt in alle bankmutaties en derhalve een
soort extra controle kan betekenen voor de gang van
zaken op dat gebied. (Inmiddels heeft Gert Niejenhuis
zich bereid verklaart dit op zich te nemen)
 
In het begin van dit stukje heb ik het voorjaar ge-
noemd en terwijl ik dit stukje zit te schrijven (zondag
7 april) schijnt de zon volop en weet ik dat er op onze
prachtige jeu de boules banen volop gespeeld wordt.
Zelf ben ik, vanwege een operatie voor een knie
prothese, voorlopig niet in staat mee te spelen maar
ik wil nog wel een oproep doen aan alle leden van ’n
Boel Plezier mee te doen aan de door de wedstrijd-
commissie aangeboden activiteiten. We krijgen bin-
nenkort het paastoernooi.(Prachtig sfeervol aange-
klede kantine, leuke prijzen voor heel veel en eieren
voor alle deelnemers) Het mini maxi toernooi komt
er aan en er kan volop gespeeld worden op zondag,
dinsdagmiddag, woensdagavond en vrijdagmiddag.
 
Niemand is verplicht, maar het biedt zoveel meer
kansen om aan meerdere zaken mee te doen dan b.
v. alleen die dinsdag- of vrijdagmiddag. Kom ook eens
op die andere tijden en ervaar dat het dan ook net zo
gezellig en goed spelen is als bij wat je gewend bent.
 
Egbert Muggen

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

Fysiotherapie
Haptonomie
Massage

PRAKTIJK 
THEO LINDERS
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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
voorzitter@boelplezier.nl 
 
SECRETARIS
Henk Knol
0592-242491
secretariaat@boelplezier.nl 
 
2e SECRETARIS
Jannie Muggen
0593-522137
secretariaat@boelplezier.nl 
 
Algemene zaken
Pieter Takens
06-55266659
Algemeen@boelplezier.nl 
 
PENNINGMEESTER en
ONDERHOUDSZAKEN
Jelle Hoekzema
0592-461296
Financieel@boelplezier.nl
onderhoud@boelplezier.nl 
 
WEDSTRIJDZAKEN
Rikus Zeewuster
0592-351982
wedstrijdcommissie@boelplezier.nl
 
PR EN EXT.BETREKKINGEN
Riemer Haagsma
0592-345278
commercie@boelplezier.nl 
 
BANKRELATIES
ING-Bank:Rek.nr: NL80INGB0002907028
 
Clubblad ’n Boel Praoties
Realisatie:
Wicher Dijkstra
clubblad@boelplezier.nl
 
Redacteurs:
Dick Askes
0592-354331
Bertha Smit
0592-312304
 
Website: en Webmaster
www.boelplezier.nl
webmaster@boelplezier.nl   

HET BUTJE   
                     
Bij het vorige ‘Butje’ schreef ik, dat de Kerst met rasse
schreden naderde, nu kan ik stellen dat Pasen al weer
met rasse schreden nadert. Voor mij blijven die
feestdagen nog steeds een leuke tijd met o.a. familie,
al kan ik me voorstellen dat dat niet voor iedereen
geldt.
 
Maar vóór Pasen zijn er ook nog wat leuke evenemen-
ten, denk even aan het Paaseierentoernooi op 14 april
en het Mini-Maxi-gebeuren op Goede Vrijdag. Voor
wat mijzelf betreft: eigenlijk zou ik op 14 april deel
moeten nemen aan de finale van het NK Tête à Tête
in Oisterwijk (Noord-Brabant), maar door familie-
omstandigheden in combinatie met de lange reistijd
heb ik dat moeten afzeggen. Toch wel jammer, want
je weet maar nooit……
 
Maar inmiddels zijn de wedstrijden om de Noorder
Cup met Groningen weer begonnen en ook de Zomer-
competitie voor tripletten in District Noord is gestart.
Volop kans op spannende wedstrijden dus. De resul-
taten daarvan zullen vermoedelijk pas in het volgende
nummer vermeld kunnen worden. Maar naar mijn
weten is er voor deze uitgave ook voldoende kopij
binnen gekomen.
 
Rest mij nog, zoals de meesten van u al op de alv
hebben meegekregen, te vertellen, dat Bertha Smit
bereid is deel te gaan nemen aan de redactie. Bertha,
van harte welkom.
 
Verder is één van onze leden, die voor zes weken naar
Nepal afreist om daar kinderen met een beperking te
helpen, bereid om een verslag te maken voor het
clubblad, met foto’s. Hebt u nog iets leuks te melden
voor het volgende nummer, meldt het dan vóór eind
juni bij de redactie of stuur het naar ons e-mailadres
(zie colofon).
 
De redactie wenst ieder nog fijne Paasdagen en een
Boel Bouleplezier!
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Ie zult wel denken waor blef Gaitjan.

Now `ier ben ´k weer en met de oplossingen van de
puzzelties  in ´t
januarinummer.

´K heb ́ r zowaor drie antwoorden uuteplust. Eerstens
de vraoge over
Amsterdam en zo.

Aj tell´n kunn´n, en det is niet zo muuilijk, 21 letters,
maar dan de
tweede vraoge.

D´r stiet met oeveule letters schrief ie DAT.  En det bin
´r dus 3. ´N
instinkertien dus.

Die andere vraoge daor mos ik eempies over prak-
kezer´n.

´Oe kun je ´t bedenken, wie nuumt de 4e dochter
Marga, ad ze det kiend
geen andere name kunn´n geev´n.

Ben trouwens beneijd wat veur name ze zelf ef, ´K
gokke maar wat
.......July.

Oh ja, met de karst was ik te late umme mien oplossing
in te stuur´n
want Dick en Wicher waren me te rap af.

De vraog was oeveule daag´n em 28 daag´n , mien
antwoord daorop was 13,
dartien en ie leze ´ t goed.

´K weet oke wel det er 12 maonden in 1 jaor zijn, maor
ik eb veule
jaoren mee ́ e maakt det er oke een dartiende maond

ankwam en die mos ik altied uutbetalen en ie kunn´n
begriepen dat ik die
erbij optel.  Tell´n kan ´k nog wel !

Ik denke det de meeste boulers  met plezier ieran
terug denken.

En nu maor afwachten of ´r een reacsie op komt.

Aju,

          Gaitjan.

   Uitslag raadsels januari 2019
Amsterdam die grote stad, met hoeveel letters schrijf
je dat ?
dat schrijf je echt met 3 letters
 
Marga’s moeder heeft vier dochters,
April, May, June en ?????
De vierde dochter heet Marga.
 
Er waren 10 deelnemers goed begin maar mag wel
wat meer worden, van deze deelnemers waren 2
foutieve inzenders.
 
Na trekking door onze scheidsrechter Jelle Hoekzema 
is de winnaar:
 
Albert Uineken

  Raadsels
Nr 1.
Twee vaders en twee zonen gaan uit vissen. Ze vangen
ieder één vis en nemen deze mee naar huis. Ze ver-
liezen geen vis, maar toch komen ze met maar 3 vissen
thuis. Hoe kan dat ?
 
Nr. 2.
Wat was was voordat was was was ?
 
Nr 3.
Peter werd op zijn vorige verjaardag 24 jaar, terwijl
hij op zijn volgende verjaardag 26 wordt. Hoe is dit
mogelijk ?
 
Wie de meeste antwoorden juist heeft doet mee voor
een fles wijn naar keuze.
Maar het kan zijn dat er meerdere inzendingen goed
zijn, dan gaan we weer loten.
 
Stuur uw antwoord naar clubblad@boelplezier.nl
Je  kunt natuurlijk ook schriftelijk mee doen via de
ideeën bus in de kantine.
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Wijziging E-mail adressen
bestuur.
 
Zoals velen van u al hebben opgemerkt
zijn de E-mail adressen van de bestuurs
leden verandert .
 
Ook op ons internetsite is dit inmiddels
aangepast.
 
U wordt vriendelijk verzocht deze adres
sen te gebruiken.
  Clubliefde

 
Hebben wij dat al niet eens eerder gehoord, als ik het
goed heb heeft onze Gaitjan daar al eens iets over
geschreven in ons clubblad van oktober 2018.
 
Dat clubliefde ver kan gaan bleek wel weer eens tij-
dens de sneeuwval op 23 januari 2019 niks niet code
geel of wat dan ook.
 
De baan lag behoorlijk onder de sneeuw maar een
aantal leden stroopten de mouwen op en gingen
voorvarend aan de slag en het resultaat is duidelijk te
zien op de foto’s.
 
 En zo kon er op deze mooie winteravond alsnog ge-
speeld worden.
 
Maar liefst 26 leden genoten die avond van de mooie
baan.
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Het zag er allemaal heel lekker uit, dat was goed te horen aan
de reacties. Het was van super lekker.

En er was genoeg om van te genieten.

Knakentoernooi
Op 31 maart 2019 vond er een regulier knakentoer-
nooi plaats, waarbij de deelnemers in de grote pauze
werden getrakteerd op een koud en warm buffet,
aangeboden door Enzo Knol ( Knolpower).
 
Enzo vindt het een voorrecht om lid van onze vereni-
ging te zijn, geniet van het boulen en de vrijheid om
naar hartenlust met zijn camera te kunnen stoeien.
Mede op grond van deze aspecten wilde hij iets voor
onze deelnemers aan de knakentoernooien terug
doen.
 
Voor dit knakentoernooi hadden zich maar liefst 53
personen ingeschreven. Nadat de 3 partijen waren
gespeeld, werd de eindstand opgemaakt en werden
de prijswinnaars bekend gemaakt.
(zie pagina 7 en 8)
 
Namens iedereen wil ik Enzo bedanken voor dit su-
pertoffe idee en het overheerlijke buffet.
 
Een zeer voldane deelnemer.  

- Pagina 6 -
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Hallo allemaal / Beste leden van ’n
Boel Plezier,
 
Al nieuw lid van de Jeu de Boule vereniging ’n Boel
Plezier wil ik me graag even aan jullie voorstellen.
 
Mijn naam is Klaas Zwartsenburg, in 1948 geboren te
Leek, sinds 1972 getrouwd met Jillina Groeneveld en
gedurende 40 jaar werkzaam geweest bij de gemeen-
te Assen als weg-en waterbouwkundige. Hier heb ik
heel veel mooie projecten tot stand mogen brengen.
 
Mijn hobby’s zijn: sportief bezig zijn. Ik heb b.v. meer
dan 35 jaar gevolleybald, waarvan 25 jaar bij Sudosa-
Assen en vervolgens nog 10 jaar bij Surf in Vries.
Vanwege knieproblemen moest ik stoppen met vol-
leybal en sinds 2013 ben ik gaan tennissen, eerst met
een clubje in de Rackethal, daarna 3 jaar in Hooghalen
en vervolgens ben ik lid geworden van de tennisver-
eniging Amelte in Assen.
 
Ook besteden we sinds het bereiken van de pensioen-
gerechtigde leeftijd veel meer tijd aan vakanties. Denk
hierbij aan caravanrondreizen door heel Europa ge-
durende twee maanden. Ja, en dan niet met zo’n
groep van “WE ZIJN ER BIJNA”, maar alles op eigen
gelegenheid. Komend najaar gaan we b.v. gedurende
twee maanden een rondreis maken naar Corsica,
Sardinië, Sicilië en omgeving Napels. We zoeken
steeds weer een ander deel van Europa op.
 
Jullie willen natuurlijk graag weten waarom ik lid ge-
worden ben van de Jeu de Boule vereniging? Nou, dat
is een heel verhaal. Enkele, mij bekende leden ont-
moette ik met enige regelmaat bij andere activiteiten
en dan werd mij voortdurend gevraagd of het Jeu de
Boule spel niet iets voor mij was. Waarschijnlijk
vroegen ze me dat nadat ik verteld had dat mijn knieën
niet meer in topconditie waren en dat het Jeu de Boule
spel een goed alternatief zou kunnen zijn. De gezel-
ligheid en sportief bezig zijn werden dan genoemd als
twee belangrijke onderdelen. De tweede reden is mijn
buurman Dick. Hij is sinds vorig zomer gepensioneerd
en volgens mij had hij niet al te veel hobby’s en zou
hij zich maar gaan vervelen . . . . . . . . . . (sorry Dick!!).
Al met al voldoende reden om de stap te nemen om
lid te worden en tegelijkertijd Dick over de streep te
trekken mee te gaan.
 
Ik ervaar het lidmaatschap als een positief gebeuren.
Mensen ontmoeten, gezelligheid, sportief bezig zijn,
veel spelregels leren, les nemen, bardienst draaien
etc. etc. Ik ben wel een beetje een mooi weer speler

en zal mij niet snel aanmelden voor wedstrijden bui-
ten de vereniging. Dat deed ik trouwens ook niet bij
het tennissen (en ben daardoor nooit aan Wimbledon
toegekomen . . . . . . . . .).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ik hoop dat jullie een beetje een indruk hebben gekregen van de
persoon Klaas Zwartsenburg. Zo niet, dan kun je altijd even op
de dinsdagmiddag proberen meer uit mij te krijgen aan de
stamtafel. Hartelijke groet en tot ziens!
 
Klaas Zwartsenburg.

 

Uitslag knakentoernooi maart (Knol power) 

De uitslag:   winst    saldo 
1 Geertje Postema  3  34 
2 Bertha Smit   3  27 
3 Egbert Muggen  3  25 
4 Rob de Boer  3  19 
5 Ankie Jongert  3  17 
6 Willem Vos   3  16 
7 Heero Dammer  3  15 
8 Jos Janssen   3  14 
9 Gien Smit   3  7 
10 Henk Knol   2  21 
11 Martha Takens  2  18 
12 Riemer Haagsma  2  18 
13 Abel van Dam  2  16 
14 Adri Takens   2  15 
15 Hielke de Wit  2  10 
16 Jaap Vegter   2  9 
17 Marco Willemsen  2  8 
18 Ronald Weerheijm 2  6 
19 Anton Carabain  2  5 
20 Margriet Oosterhuis 2  4 
21 Cees van der Scheer 2  3 
22 Klaas Niejenhuis  2  0 
23 Joop Kreeft   2  -1 
24 Egbert Westerdijk  2  -2 
25 Sineke van Dam  2  -6 
26 Enzo Knol   1  7 
27 Johan de Wit  1  2 
28 Henk Muggen  1  1 
 
De poedelprijs werd gewonnen door Bas Gaasbeek, 0 winst mat een saldo 
van -25 
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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

 
Dick Askes was de winnaar van het 2e Knaken toernooi maar
koos voor een andere prijs
Henk Knol had de tweede prijs van dit knakentoernooi!

Hij heeft de bon die door Niels Auto Was is aangeboden
gewonnen
 
Greet Philips.

Nummer 1 van het knaken toernooi maart 2019 is geworden:
 
Geertje Postema.
 
Zij heeft de bon gewonnen die door  Niels Was is aangeboden
gewonnen!
 
Greet Philips
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   Toernooien district noord 2019

Datum Naam toernooi District Vereniging Lokatie/adres Plaats Tellocatie Tel_Inschrijving

wo 10 apr 2019 Lentebloesem-toernooi Noord Boules Doar Mr. Kosterweg 49 Noordscheschut

za 13 apr 2019 Miep Vegter-toernooi Noord Près le But Paviljoenlaan 5 Groningen 0503642143

za 13 apr 2019 Lentetoernooi Noord La Boule au But J.W. Frisostraat 114 Sneek 0624689232 0515412851

zo 14 apr 2019 Voorjaarstoernooi Noord Vledderboules Middenweg 11-C Vledder 0521380272

wo 17 apr 2019 Midweektoernooi Noord Lemsterland Flevostraat 31-A Lemmer 0623761886 0623761886

vr 19 apr 2019 Mini/Maxi-toernooi Noord n Boel Plezier Rode Heklaan 7 Assen 0592356722 OnTip

za 20 apr 2019 Voorjaarstoernooi Noord Skarboule Blauwhoflaan 8 Joure 0627108578 0642103123

zo 28 apr 2019 Bartje-toernooi Noord n Boel Plezier Rode Heklaan 7 Assen 0592356722 OnTip

wo 01 mei 2019 Voorjaarstoernooi Noord SVP Zuiderhogeweg 199-B Drachten 0512531244

wo 08 mei 2019 Theehuus-toernooi Noord Sur la Tête Oosterboerweg 35-B Meppel 0643390126 OnTip

za 11 mei 2019 Voorjaarstoernooi Noord Hardenberg Hessenweg 74 Hardenberg 0620477700 0620477700

za 11 mei 2019 Open Harlinger KampioenschapNoord Boulegoed Jetting 5 Harlingen OnTip

zo 12 mei 2019 Open Fries Kampioenschap Noord De Blêde Boulers Wissel 2-A Mildam 0513631779 0657443001

wo 15 mei 2019 Midweektoernooi Noord De Boskboulers Helomareed 2 Beetsterzwaag 0622633985

za 18 mei 2019 Pannenkoeken-toernooi Noord Boules Doar Mr. Kosterweg 49 Noordscheschut

za 25 mei 2019 Sextetten-toernooi Noord La Boule au But J.W. Frisostraat 114 Sneek 0624689232 0515412851

do 30 mei 2019 Hemelvaart-toernooi Noord De But '84 Gagelsweg 27 Steenwijk 0521785367 0521516805

wo 05 jun 2019 Midweektoernooi Noord Coevorden Nordhornerstraat 25 Coevorden 0524511764 OnTip

wo 12 jun 2019 Midweektoernooi Noord Schoonebeek De Kampen 20 Schoonebeek 0631289422 0524532625

zo 16 jun 2019 Oldehove-toernooi Noord Le Biberon Hobbemastraat 71 Leeuwarden 0625323552 OnTip

za 22 jun 2019 TT-toernooi Noord n Boel Plezier Rode Heklaan 7 Assen 0592356722 OnTip

za 29 jun 2019 Stanneveld-toernooi Noord De Emmese Boule Ullevi 20 Emmen 0646585786 0591620268

wo 03 jul 2019 Grutte Pier-toernooi Noord La Boule au But J.W. Frisostraat 114 Sneek 0624689232 0515412851

za 06 jul 2019 Jan Roelof Geertsema-toernooiNoord De Boskboulers Helomareed 2 Beetsterzwaag 0622633985

wo 10 jul 2019 Midzomer-toernooi Noord SVP Zuiderhogeweg 199-B Drachten 0512531244

wo 17 jul 2019 Vijftig Plus-toernooi Noord Vledderboules Middenweg 11-C Vledder 0521380272

za 20 jul 2019 Klepperstad-toernooi Noord Hardenberg Hessenweg 74 Hardenberg 0620477700 0620477700

za 27 jul 2019 Boortoren-toernooi Noord Schoonebeek De Kampen 20 Schoonebeek 0631289422 0524532625

do 08 aug 2019 Zestallentoernooi Noord Coevorden Nordhornerstraat 25 Coevorden 0524511764

do 08 aug 2019 Midweektoernooi Noord De But '84 Gagelsweg 27 Steenwijk 0521785367 0521516805

za 17 aug 2019 Martini Masters tripletten Noord Près le but Paviljoenlaan 5 Groningen 0627232054 0633921169

zo 18 aug 2019 Martini Masters doubletten Noord Près le but Paviljoenlaan 5 Groningen 0627232054 0633921169

za 24 aug 2019 Henk Wierda-toernooi Noord La Boule au But J.W. Frisostraat 114 Sneek 0624689232 0515412851

zo 25 aug 2019 Walle Geertje-toernooi Noord Boulegoed Jetting 5 Harlingen

za 31 aug 2019 Nazomer-toernooi Noord Boules Doar Mr. Kosterweg 49 Noordscheschut

wo 04 sep 2019 Thema-toernooi Noord n Boel Plezier Rode Heklaan 7 Assen 0592356722 OnTip

za 07 sep 2019 Open Fries Kampioenschap Noord SVP Zuiderhogeweg 199-B Drachten 0512531244

za 07 sep 2019 Najaarstoernooi Noord Hardenberg Hessenweg 74 Hardenberg 0620477700 0620477700

wo 11 sep 2019 Midweektoernooi Noord De Boskboulers Helomareed 2 Beetsterzwaag 0622633985

wo 11 sep 2019 Vijftig Plus-toernooi Noord De Emmese Boule Ullevi 20 Emmen 0646585786 0591620268

za 14 sep 2019 Sur la Tête-toernooi Noord Sur la Tête Oosterboerweg 35-B Meppel 0643390126 OnTip

za 14 sep 2019 Waterpoort-toernooi Noord La Boule au But J.W. Frisostraat 114 Sneek 0624689232 0515412851

za 21 sep 2019 Joustermerke-toernooi Noord Skarboule Blauwhoflaan 8 Joure 0627108578 0642103123

za 21 sep 2019 Blikken Boeli-toernooi Noord Schoonebeek De Kampen 20 Schoonebeek 0631289422 0524532625

zo 22 sep 2019 Andries Oldersma-toernooi Noord Vledderboules Middenweg 11-C Vledder 0521380272
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Daar zaten we weer met de meest betrokkenen bij ’n
Boel Plezier, dit jaar 53 leden inclusief bestuur, om
het jaar 2018 onder de loep te nemen en vooruit te
blikken op het jaar 2019. Het bestuur had zich zoals
te doen gebruikelijk gewapend om de meest kritische
vragen te pareren en de meest waardevolle sugges-
ties aan te horen om die voor de volgende bestuurs-
vergadering te agenderen.
 
Met de kritische vragen viel het mee, behoudens
enkele vragen over de begroting, die naar tevreden-
heid van de stellers beantwoord werden. Na gerust-
stellende, dechargerende woorden van de kascom-
missie, die overigens wel met het advies kwam om in
het vervolg per onderdeel een duidelijker overzicht te
verstrekken van de inkomsten en uitgavenkant kreeg
het agendapunt kantineproblematiek veel aandacht.
 
Zaken als verplichte bar- en schoonmaakdiensten en
geldstromen moeten volgens het bestuur nodig aan
een onderzoek worden onderworpen. Op het voorstel
van het bestuur aan de vergadering om een nog
samen te stellen commissie hierover een advies te
laten uitbrengen werd positief gereageerd. Erik
Heddema nam het voortouw en een aantal leden
meldden zich spontaan aan om deel te gaan uitmaken
van een denktank.
 
Tenslotte nog een opsomming van enkele op zich zelf
staande zaken in een notendop. Dit jaar zal de pen-
ningmeester voor het jaar 2019, Jelle Hoekzema,
samen met een lid van de vereniging regelmatig de
financiën bespreken, het zogenaamde 4 ogenprinci-
pe.
 
Voor het boulen onder dak in een boerenschuur op
40 kilometer afstand van Assen bestond geen belang-
stelling. Voorstel tot invoering van het instituut
mentoraat zal door het bestuur worden besproken.
 
Nieuwe bewoners van de Witterstraat krijgen een
uitnodiging om kennis te maken met de vereniging.
Bertha Smit zal redactie clubblad gaan assisteren.
Zorgen over de opeenstapeling van taken van Jelle
Hoekzema worden door het bestuur gedeeld. Dick
Askes, Hielke de Wit en Harry Vreriks werden uitge-
zwaaid als functionaris. Dick Askes kreeg de trofee
uitgereikt als winnaar van de allround competitie
2018.
 
De wedstrijdcommissie gaat onderzoeken of er be-

langstelling bestaat voor hernieuwde deelname aan
de NPC. Het bestuur doet nog één keer een poging
jonge mensen warm te krijgen voor de petanquesport
door een promotieflyer achter te laten op daarvoor
geschikte plaatsen.
 
En last but not least: Pieter Takens blijft aan als be-
stuurslid, Riemer Haagsma werd herkozen en het
nieuwe bestuurslid  Jannie Muggen, opvolger van
Dick Askes, werd op een warm applaus onthaald.
 
28 maart 2019,
 
De schoolmeester

5-3-2019
Nr Naam Gesp. Gew. saldo voor tegen winst
1 Vincent de Wit 10 9 61 66 -5 8
2 Kees Prins 12 8 26 57 -31 8
3 Gert Elsinga 11 10 46 59 -13 8
4 Egbert Muggen 11 8 42 55 -13 8
5 Rikus Zeewuster 11 8 37 54 -17 8
6 Henk Knol 12 10 44 57 -13 8
7 Jannie  Muggen 12 8 21 52 -31 8
8 Jasper Waldus 11 8 32 49 -17 8
9 Wim de Wit 12 8 28 48 -20 8

10 Henk Muggen 12 7 38 53 -15 7
11 Anton Carabain 11 7 18 46 -28 7
12 Klaas Niejenhuis 11 7 34 45 -11 7
13 Henk Koning 12 7 15 38 -23 7
14 Dick Askes 11 7 16 38 -22 7
15 Roely Vos 11 6 -1 30 -31 6
16 Willem Vos 11 6 1 33 -32 6
17 Greet Philips 12 6 -19 17 -36 6
18 Marinus Philips 12 5 7 35 -28 5
19 Geesje Dammer 10 5 10 35 -25 5
20 Marco Willemsen 10 5 13 30 -17 5
21 Hielke de Wit 11 5 4 31 -27 5
22 Jan Dammer 10 5 -4 35 -39 5
23 Johan de Wit 11 5 -6 27 -33 5
24 Dirk Dallinga 11 5 -5 24 -29 5
25 Ankie Jongert 8 5 5 28 -23 5
26 Jelle Hoekzema 8 5 1 27 -26 5
27 Egbert Westerdijk 12 4 -21 21 -42 4
28 Mien Carabain 7 4 9 21 -12 4
29 Herman Molenhuis 12 4 -33 25 -58 4
30 Jos Janssen 9 4 -8 26 -34 4
31 Theo Linders 8 4 -1 19 -20 4
32 Bertha Smit 9 4 -15 28 -43 4
33 Erik Heddema 3 3 25 25 0 3
34 Rene Boer 4 3 17 23 -6 3
35 Jan Pot 6 3 -1 18 -19 3
36 Joop Kreeft 11 3 -29 16 -45 3

Eindstand wintercompetitie 2018-19

MUTATIES LEDENLIJST 1E KWARTAAL
2019
Nieuwe leden: Henk Bleijleven, Jaap Helder
 
Bedankt als lid: Heiner Bartels, Michael en Irma Lie
Ten, Amela Lie Ten en Quentin Ranson
 
Verhuisd: Heero en Geesje Dammer, nieuw adres:
Overcingellaan 130, 9401 TA Assen (per 20-04-19)
 
Henk Knol, ledenadministrateur
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OVERIGE RESULTATEN CLUBLEDEN
 
Sneek, 20-12-2018: A-kl. 2e prijs Th. Linders/H. Dam-
mer.
 
Sneek, 10-01-2019: A-kl. 2e prijs Th. Linders/D. Askes;
B-kl. 2e prijs E. Muggen/R. Zeewuster.
 
Sneek, 24-01-2019: B-kl. 1e pr. E. Muggen/A. Jongert.
 
Steenwijk, 6-02-2019 Snerttoernooi: A-Compl. 3e pr.
A. Carabain/D. Askes.
 
Schoonebeek, 16-03-2019 Jaknikkerstoernooi: Groe-
ne gr. 1e pr. T. van der Meer/G. Smit, 4e pr. E. Muggen/
R. Zeewuster. Rode gr. 5e pr. H. Muggen/J. Muggen.
 
Vledder, Kamp. Tête à Tête Distr. Noord, 31-03-2019:
1e pr. D. Askes.

Tête à têtetoernooi van het district
Noord, gespeeld op 31 maart 2019 te
Vledder
’n Boel Plezier heeft er weer een kampioen bij. Dick
Askes is met grote overmacht kampioen geworden in
het bovengenoemde toernooi. Hij won al zijn wed-
strijden, ook de finale tegen Rik Moorlag.
 
In mijn laatste partij speelde ik op een baan heel ver
weg van de baan waar Dick moest spelen. Ik zag de
blauwe en rode wasknijpers telkens iets verschuiven.
Wie de blauwe kleur dan wel de rode kleur had, ik wist
het niet.
 
Pas na het einde van mijn partij, kon ik naar de baan
van Dick. Het stond 12-10 voor de rode wasknijper.
Dat was Dick niet. Aan de boules op het veld zag ik dat
hij wel op punt lag, ongeveer 20 centimeter van het
but. Zijn tegenstander koos ervoor om 3 boules te
plaatsen, en bleef met zijn beste boule ongeveer 50
cm van het but verwijderd.
 
Ik had op dat moment Dick al gefeliciteerd, want ik
wist dat hem dat ging lukken. Met opperste concen-
tratie, wat een wapen, bereidde Dick zich voor op zijn
laatste 2 boules. En u weet het al, hij pointeerde beide
boules op een zelfde wijze en scoorde de laatste 2
punten.
 
Zijn tegenstander hoorde ik mopperen dat hij had
moeten schieten, dan had Dick geen 3 punten kunnen
scoren, maar ja dat was achteraf praten. Daar had hij
helemaal niets meer aan!
 
Ik schudde trots de hand van Dick en gaf een groot
compliment voor die laatste twee boules. Dat blijft
een klasse, als het moet 3 goede boules gooien!
 
De bloemen heeft hij, ook van onze club, al ontvangen.
Super goed gedaan Dick!
 
Theo Linders

In Parijs werd afgelopen week het wereldkampioen-
schap Jeu de Boules gehouden.
 
De landen Frankrijk, Nederland en Engeland werden
gediskwalificeerd.
 
Ze deden een gooi naar de prijzen!
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