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PRAKTIJK 
THEO LINDERS

Voorwoord Voorzitter
 
Ik zal maar met de deur in huis vallen:   “Ik ben met
Roelie Vos op stap geweest.”
 
Het was echter geen uitstapje voor plezier, maar we
gingen op zoek naar een systeem voor afhandeling
van de financiën aan de bar in onze kantine. De groep
leden die in de leden vergadering toegezegd hebben
een advies voor het bestuur voor te bereiden heeft
inderdaad voorstellen gedaan om verbeteringen aan
te brengen. Een daarvan is reeds bekend gemaakt,
namelijk het op twee woensdagavonden achtereen
kantinedienst draaien. Een volgend advies betreft de
geldstroom in de kantine.
 
Voor dit laatste gingen Roelie en ik (bij Roelie in de
auto omdat ik nog met krukken liep vanwege een
knieoperatie) naar Beilen voor een informatieavond
van het bedrijf Twelve. Dit bedrijf is gespecialiseerd
in kassa- systemen voor sportkantines e.d. Het daar
getoonde en uitgelegde systeem is werkelijk heel
adequaat en eenvoudig te bedienen. Het grote nadeel
is echter de aanschafprijs met daarna het verplichte
abonnement en de daarbij behorende kosten. Ook is
het systeem wel meer uitgebreid dan voor ons een-
voudige kantinegebruik nodig is.
 
Inmiddels hebben meerdere personen gezocht naar
een eenvoudiger en vooral  in gebruik goedkopere
systemen. We zijn daar nog volop mee bezig u hoort
binnenkort meer hierover.   
    
Ondertussen gaat het jeu de boulen gewoon door. De
voorjaarscompetitie op de dinsdagmiddag, het Bartje
Toernooi, het kampioenschap plaatsen alsook het
kampioenschap precisieschieten zijn inmiddels ach-
ter ons  en de gebruikelijke overige activiteiten van
de wedstrijd commissie gaan volop verder.  
 
 Het TT toernooi is inmiddels gespeeld en dit jaar
gewonnen door een team van onze eigen vereniging.
Renee Boer Rookhuizen en Dick Askes wisten in een
spannende finale het doublette Steenhuis - Roussel
te verslaan.  Zelf heb ik niet meegespeeld in dit toer-
nooi, maar ben ik een keer betrokken geweest bij de
kantinedienst die daar bij hoort en met name het
bakken van de hamburgers. Een nuttige ervaring om
dat eens in de praktijk mee te maken.
 
 Zo ontdek je pas hoeveel werk zo’n toernooi mee-
brengt voor de betrokkenen. Het is heus niet alleen
de bediening in de kantine, maar  het aankleden van
het hele terrein, de inkopen enz. enz. Echt, zonder

andere vrijwilligers iets te kort te doen wil ik hierbij
de mensen die voor zo’n toernooi al die taken uitvoe-
ren nog een welgemeend compliment maken.
 
Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de wedstrijdcom-
missie die alles in goede banen weet te leiden.
 
Inmiddels is de zomer begonnen en gaan we weer
volop verder met de activiteiten van een Boel Plezier
Assen.
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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
 
En dan is het al weer eind juni 2019 en zitten we bijna
aan het eind van het eerste halfjaar. En vooral het
tweede kwartaal is er veel gebeurd en hebben er veel
activiteiten plaatsgevonden. Welke, dat laat ik even
in het midden:
 
u leest het allemaal in het clubblad. Wel kan ik op de
valreep nog melden, dat de titel van het belangrijkste
(geld)toernooi van ’n Boel Plezier dit jaar weer door
Assenaren is terugveroverd.
 
Verder wenst de redactie ieder die nog op vakantie
gaat een hele prettige vakantie toe en weer een be-
houden thuiskomst.
 
Kopij voor het eerstvolgende clubblad graag weer
voor eind september inleveren bij de redactie, liefst
per e-mail, maar mag ook bij mij (Dick).
 
U kunt zich ook bij de redactie aanmelden om het
clubblad te realiseren iemand die een beetje handig
is op de PC is dit snel aan te leren.
 
Redactie.
 
 
OVERIGE RESULTATEN CLUBLEDEN
 
Gieterveen: 2e pr. Th. Linders/J. Dammer
 
Noordscheschut, Pannekoekentoern.: A-kl. 5e pr. H.
Dammer/G.Dammer.
 
Schoonebeek, Midweektoern.: 2e pr. H. Dammer/G.
Dammer.
 
(Misschien zijn er meer prijzen behaald, maar alleen
deze zijn ons bekend).

- Pagina 3 -



JB
V

 ’N

 BOEL PLEZIE
R

A S S E N

‘n BoelpraotiesNOORDER CUP 2019
 
Het is al weer een aantal Jaren geleden date r om de
Noorder Cup werd gestreden tussen Groningen en
Assen. De laatste jaren kwam het er door diverse
omstandigheden gewoon niet van, reden voor de
beide wedstrijdcommissies om de hoofden bij elkaar
te steken. Dat resulteerde in een korte competitie op
vier donderdagavonden in april. Beide clubs namen
met twee zestallen hieraan deel. In navolging van de
NPC speelde men op elke avond twee doublettes en
één triplette.
 
Op 4 april brandde in Groningen de strijd in alle he-
vigheid los. Nou ja, met alle gezelligheid en in een
gemoedelijke sfeer. En dat is nou juist een van de
voornaamste doelstellingen van de Noorder Cup: de
onderlinge band tussen beide clubs verstevigen.
 
Hoewel het geen gemakkelijk terrein was in Gronin-
gen eindigde de eerste ontmoeting  in een 9-7 over-
winning voor ’n Boel Plezier. De tweede wedstrijd in
Assen op 11 april echter was het net andersom. Hier
won Pres le But juist met 9-7. Tot zover een gelijke
stand dus. De derde ontmoeting in Groningen een
week later liet nog eens zien hoezeer beide teams
elkaar in evenwicht hielden: 8-8! Dat betekende dat
de laatste avond op 25 april de beslissing moest
brengen. Daar bleken de Assenaren ook van door-
drongen, want zij zetten toen nog een extra tandje
bij. Aan het eind van de avond was het 11-5 voor ’n
Boel Plezier, wat de totaalscore op 35-29 voor de
thuisclub bracht. En dat betekende weer dat de
Noorder Cup minstens nog een jaar in Assen blijft!
 
En daarom mocht de voorzitter van de Groninger club
deze van lekkere hapjes voorziene avond afsluiten
door de Cup aan een vertegenwoordiger van de Asser
teams te overhandigen. Hij maakte van de gelegen-
heid gebruik door nog eens te benadrukken hoe be-
langrijk Groningen en Assen voor elkaar zijn. Vooral
omdat andere clubs het door de langere afstanden
laten afweten. Hij zou het liefst de samenwerking nog
wat uitbreiden, misschien bijv. Drachten erbij betrek-
ken dat nog op een haalbare afstand ligt.
 
Het applaus dat volgde rechtvaardigt de conclusie dat
het Noorder- Cupgebeuren volledig aan haar doel
heeft beantwoord. Waarvan akte.
 
N.B. De nacht die erop volgde was minder geslaagd:
Vandalen braken met grof geweld in bij ons clubge-
bouw en namen o.a. al het prijzengeld voor het Bartje
Toernooi mee.

PAASEIERENTOERNOOI 2019
Zondag 14 april, een week voor Pasen, vond weer het
jaarlijks terugkerende Paaseierentoernooi plaats. Als
vanouds werd het weer een leuke en gezellige dag.
Niet in het minst door het prachtige weer (voor de tijd
van het jaar), besteld door de wedstrijdleiding die
werd gevormd door Rikus Zeewuster en Greet Philips.
En uiteraard droegen ook onze kantinevrijwilligers
daaraan bij, want zij zorgden ervoor dat het ons aan
niets ontbrak. Gekookte eieren, chocolade eitjes en
bonbons, voor ieder was er wat beschikbaar.
 
Hoewel de gezelligheid bij dit toernooi voorop stond,
deed ieder uiteraard wel z’n best om zoveel mogelijk
eieren te winnen. En die waren er in overvloed (plm.
1000 heb ik begrepen), zodat niemand met lege
handen naar huis ging. Als onbetwiste winnaar met 4
winstpartijen en een positief saldo van 30 pluspunten
kwam Hielke de Wit uit de bus. Hij mocht behalve een
vracht eieren en een met eitjes gevuld paasei ook een
chocolade paashaas in ontvangst nemen, beschikbaar
gesteld door Enzo Knol. Verrassend tweede en ook
ongeslagen met 18 pluspunten werd de oudste
deelnemer van het veld, Henk Steenbergen. Zelden
meer aanwezig bewees hij toch nog een aardig balle-
tje te kunnen gooien! De derde prijs ging naar een
dame: Bertha Smit boekte drie winstpartijen en een
positief saldo van 19 punten.
 
Opvallend vond ik ook het optreden van de boys onder
ons, de gebroeders Knol. Tegen beide heb ik gespeeld
en beide partijen hebben we maar ternauwernood
(13-10) kunnen winnen. Enzo heeft de andere drie
wedstrijden gewonnen en werd 11e, Milan won
éénmaal maar maakte tegen ons indruk door op
perfekte wijze een aantal ballen weg te schieten en
daarmee voor zijn team punten te scoren.
 
Op de plaatsen 4 t/m 10 eindigden verder respectie-
velijk Johan de Wit, Wim de Wit, Heero Dammer,
Anton Carabain, opa Henk Knol, Ankie Jongert en
Rikus Zeewuster.
 
Doordat de tijdregel werd toegepast kon het toernooi
keurig op tijd worden afgesloten: om plm. 15.10
werden de laatste eieren aan de rode-lantaarndrager,
ditmaal Henk Muggen, overhandigd.
 
Daarna werd een geslaagde dag beëindigd met een
groepsfoto voor het clubgebouw, bestemd voor het
clubblad. Hulde voor de organisatie.
 
Beide artikelen op deze pagina geschreven door:
Dick Askes.
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Paaseierentoernooi 2019.
Zie ik daar nu iemand tussen staan met 2 eieren ??
Dan heb je vast een slechte dag gehad. (toch geen beginneling).

Henk Steenbergen wist als oudste deelnemer de tweede plaats
te veroveren.

Zeer geslaagde paaseierentoernooi 2019
 
Met maar liefst 1000 eieren.

ZOMERTRIPLETTECOMPETITIE  DIS-
TRICT NOORD 2019
 
Oorspronkelijk elf, later tien triplettes namen deel aan
de zomercompetitie  van District Noord van de NJBB.
Deze werd op drie zaterdagen in april en mei in Coe-
vorden, Steenwijk en Groningen afgewerkt.
 
Eén team van ’n Boel plezier, in wisselende samen-
stelling, had zich hiervoor aangemeld (Theo Linders,
Klaas Niejenhuis, Rikus Zeewuster, Jan Dammer en
Dick Askes).
 
Zes van de negen wedstrijden werden gewonnen, net
zoveel als Biberon Leeuwarden en Pres le Bud uit
Groningen. Ook het onderling resultaat bracht geen
uitsluitsel en ondanks dat de Assenaren het hoogste
totaalsaldo hadden was het onderlinge saldo wat
lager dan dat van Biberon. En dat betekende een
derde prijs voor ’n Boel Plezier, want Vledder Boulers
eindigden met acht gewonnen partijen op de eerste
plaats.
 
Eindstand bovenste vier: 1. Vledder boulers 8 +48; 2.
Biberon 6 +37; 3. ’n Boel Plezier 6 +43; 4. Près le But
6 +4.
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BARTJE TOERNOOI 2019
 
Het tweede Bartje Toernooi werd dit jaar op zondag
gehouden, zodat ieder op zaterdag (Koningsdag) zich
in het feestgewoel kon begeven. Er hadden zich 36
teams ingeschreven, waaronder een aantal sterke
duo’s. Alle noordelijke provincies waren vertegen-
woordigd. Er waren twee voorrondes, waarna een A-
en een B-poule van elk 16 équipes en een C-poule van
4 teams werden gevormd.
 
De kampioenen van vorig jaar, Anton Carabain en Dick
Askes, stonden er na de eerste twee wedstrijden in
de A-poule riant voor met 22 pluspunten. In de laatste
partij echter ging er van alles fout, waardoor ze alsnog
de mist in gingen en naar de 5e plaats zakten. Vincent
de Wit (’n Boel Plezier) en Mark Norder losten hen af
en werden met 3x winst en een saldo van 23 toernooi-
winnaar. Daarmee bleven ze de nummer twee, Martin
de Maar en Wouter Hoekstra, één puntje voor.
 
Ook de winnaars van de B- en de C-poule kwamen uit
Assen. Henk Knol en Riemer Haagsma eindigden bo-
venaan in de B- en Johan en Lies de Wit in de C-klasse.
 
Om 16.30 uur kon de wedstrijdleider Rikus Zeewuster
overgaan tot de prijsuitreiking, en nog vóór 17.00 uur
een vlekkeloos verlopen toernooi afsluiten. Met dank
aan de harde werkers in de kantine en in het veld.
 
De eindstanden (prijswinnaars) waren:
 
Poule A: 1 Mark Norder/Vincent de Wit; 2. Martin de
Maar/Wouter Hoekstra; 3. Ivonne Klabbers/Jannie
Mulderij: 4. Piet Bel/Rieks Hamhuis; 5. Anton Cara-
bain/Dick Askes; 6. Albert Kuipers/Harry Mulderij; 7.
Jacob Huitsing/Yves Roussel.
 
Poule B: 1. Riemer Haagsma/Henk Knol; 2. Bart en
Geertje Schoot: 3 Jelle Hoekzema/Miep Prins; 4.
Gerrit en Grietje Bakker; 5. José Schonewille/Esther
Roffel; 6. Egbert en Christien Westerdijk; 7. Jan Vrie-
link/Janet Elfrink.
 
Poule C: 1 Johan en Lies de Wit; 2. Jannet Schoonder-
woerd/Cees van Rij (Gouda).
 
Dick Askes

Zou het regenen of had Annie de verkeerde jas meegenomen.

Er was veel belangstelling door de jeugd voor dit toernooi.

Raadsels
Helaas zijn er geen inzendingen binnen gekomen voor
de raadsels. Dus ook geen winnaars deze keer.
I.v.m. ruimte gebrek deze keer geen raadsels.
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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

 CLUBKAMPIOENSCHAP POINTEREN
2019
In tegenstelling tot het tireerkampioenschap ging het
bij het plaatsen op woensdag 8 mei er vrij rustig aan
toe. Er waren een aantal situaties op lastig terrein
uitgelegd, want alle terreinsoorten werden gebruikt.
Twintig deelnemers hadden de verleiding weerstaan
thuis voor de buis te blijven voor Ajax-Tottenham
Hotspur.
 
De boulers en boulsters werden verdeeld in groepjes
van vier personen die in totaal acht situaties het hoofd
moesten bieden. Hoewel die niet echt gemakkelijk
waren, werd er toch af en toe goed gescoord. Het
leverde zeker genoeg spanning op want bovenaan
waren de verschillen vrij klein.
 
Toch eindigde maar één persoon bovenaan met een
uitstekende score van 152 punten. Vincent de Wit
bewees naast het tireren ook het pointeren heel goed
te beheersen en daar hij ook de wintercompetitie
heeft gewonnen betekende dit al z’n derde clubtitel
dit seizoen. Ook zijn vader, Hielke de Wit, en Henk
Muggen deden het uitstekend met beiden 148 punten
en goede derde werd Rikus Zeewuster met een score
van 143.

 
Bij de beste 15 eindigden verder: 4. Dick Askes 129 p.,
5. Miep van Noord en Ankie Jongert 124 p., 6. Kees
Prins 116 p., 7 Klaas Niejenhuis en Adri Takens 115 p.,
8. Anton Carabain 114 p., 9. Bertha Smit 112 p., 10.
Henk Koning 198 p., 11. Egbert Muggen 107, 12. Ben
Slotema 97, 13 Janneke de Wit 93, 14. Herman Mo-
lenhuis 88, 15. Geesje Dammer 86.
 
Dick Askes

 
Willem Vos heeft op het knakentoernooi van 30 juni 2019 de
kadobon van Niels Autowas gewonnen.

- Pagina 7 -



JB
V

 ’N

 BOEL PLEZIE
R

A S S E N

‘n BoelpraotiesMINI-MAXI 2019
Het Mini-Maxitoernooi van 2019 kende een iets an-
dere indeling dan we totnogtoe gewend waren.
Werden in het verleden de deelnemers door loting in
twee poules verdeeld, waarvan de winnaars in een
finale om de titel streden, nu werd de jeugd naar
leeftijd in twee poules verdeeld (t/m 12 jaar en 13 t/
m 16 jaar). En voor elke groep was er een aparte fina-
le. Hierdoor had ook de jongere jeugd meer kans op
een hogere positie.
 
Het was een prachtige, zonovergoten dag, waarvan
iedereen met volle teugen genoot. En aan enthousi-
asme en gezonde spanning was er ook geen gebrek.
In de jongste groep (22 teams) bleven na drie wed-
strijden vijf teams ongeslagen, maar alleen de twee
teams met het hoogste saldo plaatsten zich voor de
finale. En dat waren Tycho en Rikus Zeewuster (+33)
en Nikki Tuinbeek en Hielke de Wit (+29). Het laatst-
genoemde team behaalde met 13-8 de zege en
daarmee de beker in deze groep.
 
Bij de oudere jeugd (16 teams) was het eveneens
spannend: vier teams bleven hier ongeslagen. Eén van
die teams dat al een aantal jaren in dezelfde samen-
stelling meedeed, maar nog nooit de finale haalde,
deed dat nu wel. Tycho Willems en Anton Carabain
scoorden een saldo van 29 punten. Michella Wichers
en Henk Muggen hadden één puntje minder en
vormden dus de tweede finalist. In die finale bleek
Tycho niet alleen in lengte maar ook kwalitatief enorm
gegroeid: met 13-1 verwees hij met zijn opa het an-
dere team naar de tweede plaats.
 
Bij de prijsuitreiking, die om 15.10 kon worden afge-
sloten, ging niemand met lege handen naar huis en
tijdens het toernooi werd de jeugd verwend met een
gratis consumptie en een gratis ijsje.Greet Philips
verzorgde de wedstrijdleiding en samen met Rikus
Zeewuster de prijsuitreiking. De echtparen Marchien
en Wim de Wit (’s morgens) en Ankie en Rick Jongert
(’s middags) voorzagen ieder van een natje en een
droogje. ’n Boel Plezier kan weer terugkijken op een
geslaagd evenement!
Bij de besten in de blauwe poule (t/m 12 jr.) eindig-
den verder:
3. Jeffrey en Robbert Nijholt                   3  + 5
4. Ruben Vrieling/Heero Dammer          3  +19
5. Joris Tiersma/Willem Vos                    3  +18
6. Mike v.d. Meer/Frans Schaaf              2  +10
7. Anouk Tuinbeek/Janneke de Wit       2    +0
8. Naline Wijnveen/Lies de Wit               2   -2
9. Lieke en Geesje Dammer                      1   +2
10 Daphne Timmer/Margr. Oosterhuis  1   +2

 

 
In de gele poule (13-16 jr.) waren dit:
3. Rieneke en Jacob Huitsing                   3 +26
4. Chris Feijen/Dick Askes                        3 +21
5. Luna van Linde/Ricardo Chiriatti        2 +11
6. Maaike Tuinbeek/Vincent de Wit      2 +10
7. Vanora Wijnveen/Johan de Wit         2  +4
8. Wouter Oostra/Jan Pot                        1  -4
9. Loes Tiersma/Roely Vos                       1  -7
10 Sam van der Jagt/Jelle Hoekzema     1 -13
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PRECISIE SCHIETEN 2019
 
Donderdag 9 mei jl. werd de voorronde voor het
precisie schieten gehouden, waarbij men 36 keer
mocht schieten op een rij boules op 7 meter afstand.
Op de kop wel te verstaan.
 
 De beste acht plaatsten zich voor de finale avond, een
week later. Dit werden uiteindelijk Dick  Askes (22),
Egbert Muggen (20), Rikus  Zeewuster (18), Henk  -
Muggen, Henk Knol, Kees Prins en Herman Molenhuis
(15) en Johan de Wit (14).
 
Donderdag 16 mei moesten deze acht vijf verschillen-
de situaties op 6, 7, 8 en 9 meter het hoofd bieden.
Steeds twee personen tegen elkaar, waarbij de beste
doorging. Na de eerste ronde waren dit Dick, Rikus,
Egbert en Kees. Dick schakelde Rikus uit en Kees deed
hetzelfde met Egbert.
 
In de finale liet Dick, die in de voorrondes nog met 21
en 29 punten het hoogst scoorde, het afweten met
12 punten. Kees scoorde met 14 punten net wat hoger
en ging met de eerste prijs naar huis.
Zeker een leuk evenement en een verrijking van het
jaarlijkse programma.

Beste allemaal,
Via ons clubblad wil ik iedereen bedanken voor het
warme meeleven wat ik heb ondervonden bij het
breken van mijn schouder/ bovenarm een zgn Prox-
Humerus.

Heb heel veel mooie kaarten gehad en lieve berichtjes
en opbeurende telefoontjes, het doet je echt goed en
het helpt best wel om er voor te gaan!

Dank jullie heel erg daarvoor!
Vriendelijke groet van mij en ook van Marinus.
Greet Philips.

Leden mutaties
Bedankt als lid:
Jaap Huizinga
Rick Jongert
Theo van der Meer
Gien Smit
 
Nieuw adres:
Joop Kreeft
De Westmaden 9
7909 CR Hoogeveen

CLUBKAMPIOENSCHAP TIREREN 2019
Op woensdagavond, 17 april jl., werd er op de bou-
lesbaan aan de Rode Heklaan behoorlijk op los ge-
knald. Die avond vond nl. het clubkampioenschap ti-
reren 2019 plaats. Er waren 31 deelnemers/deel-
neemsters die een gokje wilden wagen bij de acht
verschillende situaties (21 heren en 10 dames). En die
situaties waren niet allemaal even gemakkelijk.
Vooral voor de dames niet, die daarom overal een
meter voordeel t.o.v. de heren kregen.
 
Slechts drie personen scoorden een puntenaantal
boven de 60 en gingen dan ook met de prijzen naar
huis. De kampioen van vorig jaar, Vincent de Wit,
verdedigde met succes zijn titel en bewees met zijn
score van 75 punten de beste tireur te zijn. Rikus
Zeewuster bleek ook aardig in vorm, gezien zijn score
van 70 punten welke hem de tweede prijs opleverde.
Theo Linders eindigde met 64 punten op een verdien-
stelijke derde plaats. Zoals gezegd, de overige deel-
nemers bleven allen onder de 60 punten. De prijs voor
de beste dame ging dit jaar naar Ankie Jongert, die
een score behaalde van 51 punten.
 
Bij de beste 16, die zich autmatisch hebben geplaatst
voor deelname aan het Precisieschieten op donder-
dag 9 mei, eindigden verder: 4 Hielke de Wit, Joh. De
Wit, Kees Prins en Henk Muggen, allen 59 p., 5 Dick
Askes 56 p., 6 Jan Dammer 54 p., 7 Ankie Jongert 51
p., 8 Jelle Hoekzema 49 p., 9 Jasper Waldus en Anton
Carabain 46 p., 10 Henk Knol en Herman Molenhuis
42 p., 11 Christien Westerdijk 39 p.
 
Verder zijn nog de volgende plaatsen belangrijk voor
de all-roundpunten: 12 Janneke de Wit 38 p., 13
Riemer Haagsma 36 p., 14 Greet Philips 30 p. en 15
Annie Franken en Bertha Smit met 29 p.
 
Dick Askes

Overleg ? onderonsje ? Of gewoon even gezellig kletsen.
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‘n BoelpraotiesVOORJAARSCOMPETITIE 2019

Naam
aant 
gesp hoogste 2e score 3e score 4e score

totaal 
score gewonnen

1 Dick Askes 6 13 12 11 9 45 4
2 Heero Dammer 6 13 12 8 8 41 4
3 Jaap Postema 6 13 12 6 1 32 4
4 Ankie Jongert 5 11 8 7 6 32 4
5 Henk Aarsen 6 13 10 5 3 31 4
6 Geesje Dammer 6 12 9 8 2 31 4
7 Wil Neef 4 12 12 5 1 30 4
8 Jelle Hoekzema 5 11 9 7 3 30 4
9 Berend Dollenkamp 6 10 7 7 6 30 4

10 Klaas Niejenhuis 5 11 7 5 5 28 4
11 Lies de Wit 6 11 11 3 2 27 4
12 Henk Knol 6 11 8 6 2 27 4
13 Diny Janssen 5 9 6 6 6 27 4
14 Johan de Wit 6 11 8 5 2 26 4
15 Martha Takens 5 12 8 2 2 24 4
16 Gerrit de Groot 5 11 7 2 1 21 4
17 Dick Woest 6 6 5 3 3 17 4
18 Bertha Smit 6 11 5 5 -1 20 3
19 Ronald Weerheijm 5 9 7 5 -2 19 3
20 Klaas Zwartsenburg 6 12 5 3 -2 18 3
21 Henk van der Veen 6 11 7 1 -1 18 3
22 Hennie Luitjes 6 11 10 2 -6 17 3
23 Albert Uineken 6 8 6 3 -1 16 3
24 Jaap Vegter 5 11 2 2 -1 14 3
25 Gerrit Buwalda 5 9 7 3 -5 14 3
26 Jose Weitenberg 5 13 9 1 -10 13 3
27 Albert Jan Oosterhof 5 9 7 2 -6 12 3
28 Rob de Visser 6 7 6 2 -3 12 3
29 Cees van der Scheer 5 11 6 2 -8 11 3
30 Lammy Wesseling 6 8 6 3 -6 11 3
31 Annie Franken 6 8 6 1 -5 10 3
32 Wiepie Gerding 5 7 2 2 -5 6 3
33 Riemer Haagsma 6 5 2 1 -2 6 3
34 Marco Willemsen 6 10 8 -1 -3 14 2
35 Harm Luitjes 6 11 8 -2 -5 12 2
36 Jos Janssen 5 11 7 -2 -5 11 2
37 Adri Takens 6 11 5 -2 -6 8 2
38 Abel van Dam 6 11 1 -2 -4 6 2
39 Sineke van Dam 6 7 6 -2 -6 5 2
40 Jenny Melchior 4 13 5 -3 -11 4 2
41 Joop Kreeft 6 7 6 -1 -10 2 2
42 Henk Bleijleven 6 9 3 -5 -6 1 2
43 Eppo Schothorst 4 3 2 -2 -5 -2 2
44 Ineke van Delden 5 9 -2 -5 -6 -4 1
45 Sien Moddejongen 5 3 -2 -3 -3 -5 1
46 Rob de Boer 5 6 -3 -3 -8 -8 1
47 Jan Lammers 5 3 -3 -5 -5 -10 1
48 Truida Boxma 4 10 -2 -8 -11 -11 1
49 Ria Zijlstra 5 5 -1 -6 -9 -11 1
50 Rie Uineken 6 6 -5 -6 -7 -12 1
51 Margriet Oosterhuis 4 13 -1 -12 -13 -13 1
52 Harry Vreriks 4 6 -1 -7 -12 -14 1
53 Greet Philips 5 6 -2 -9 -11 -16 1
54 Lea de Vries 5 5 -5 -8 -8 -16 1
55 Geertje Postema 5 5 -6 -7 -9 -17 1
56 Fokko Tamminga 4 6 -4 -7 -13 -18 1
57 Dina de Groot 4 -2 -3 -9 -12 -26 0

Totaal aantal spelers: 78
Waarvan aantal spelers min 4x: 57

- Pagina 10 -



JB
V
 ’N

 BOEL PLEZIE
R

ASSEN

UITSLAGEN TT toernooi 22-6-2019
A poule:
 
1e prijs     Rene Boer Rookhuizen en Dick Askes
                  (toernooiwinnaars) ’n Boel Plezier.
2e prijs      Lucas Steenhuis en Yves
                   Roussel Mixed Team.
3e prijs      Cees Minnema en Ruud Warmerdam
                  Le Biberon.
4e prijs      Heero Dammer en Willem Vos ’n 
                    Boel Plezier.
 
A Complementair:
 
1e prijs    John Scheffer en Mario Lobosco
                 The Flying Boules.
2e prijs     Annemarie Koehoorn en Joop Middelbos
                 SVP Drachten.
3e prijs     Jan Kiers en Jan Pot ’n
                  Boel Plezier.
4e prijs     Martin de Maar en Louis Steringa
                   Mixed Team.

TT-TOERNOOI 2019
 
Op zaterdag 22 juni, acht dagen voor de TT, werd aan
de Rode Heklaan het TT-toernooi 2019 georganiseerd.
En wel onder ideale weersomstandigheden, wat het
humeur van de deelnemers zeer ten goede kwam.
Voor zover ik weet, werden er dan ook geen wanklan-
ken gehoord en verliep het toernooi o.l.v. Rikus Zee-
wuster en Egbert Westerdijk vrijwel vlekkeloos.
 
Dertig teams hadden zich ingeschreven waaronder
een redelijk aantal sterke teams. Na drie voorrondes
werd er verder gespeeld in een A- (met 16 teams) en
een B-klasse (met 14 teams). In  beide klassen waren
vier prijzen te verdienen.
 
Daarna werd het afvalsysteem toegepast. In de B
speelde men drie partijen waarna de beste zes teams
in de prijzen vielen. In de hoogste klasse versloeg het
Asser duo Askes/Boer Rookhuizen in de halve finale
de kampioen van 2018, Minnema/Warmerdam uit
Leeuwarden, met 13-6.
 
De Assenaren speelden tot dan een ijzersterk toernooi
met ‘dikke’ uitslagen. De finale tegen Roussel/Steen-
huis werd hun slechtste partij, die daardoor misschien
wel zeer spannend werd. Toch wisten ze met 13-11
ook deze partij met winst af te sluiten en zo de titel in
Assen te houden. Het Asser duo Vos/Dammer wist de
vierde prijs in deze klasse binnen te slepen.

 
B poule:
 
1e prijs      Alexander Kortekaas en Arie Heijnis.
                   Vledderboules.
2e prijs      Riekele Land en Jur Moorlag
                  Mixed Team.
3e prijs      Jannie Schonewille en Frits Juinen
                  Boules Doar.
4e prijs      Jan Dammer en Theo Linders ’n
                   Boel Plezier.
5e prijs      Marianne en Evert Onink
                   The Flying Boules.
6e prijs       Elly Prins en Sietie Minnema
                    Le Biberon.

 
Winnaars TT toernooi 2019
Rene Boer Rookhuizen en Dick Askes
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