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PRAKTIJK 
THEO LINDERS

Voorwoord Voorzitter
 
Het lijkt soms alsof alles gewoon z’n gang gaat en er
niets, (of bijna niets) veranderd in de wereld van het
Jeu de boules en alles op rolletjes loopt. Toch krijg je
als bestuur soms veel meer zaken op je bord dan je
verwacht. Waar buitenstaanders soms vragen “waar
praten jullie dan toch die hele tijd over” daar merkt
je als bestuurders dat de geplande 2,5 uur voor een
vergadering vaak niet eens voldoende is om de diver-
se zaken te bespreken. Zo hebben we in de laatst
gehouden bestuursvergadering buiten de vaste pun-
ten als onderhoudszaken en wedstrijdzaken e.d. ge-
sproken over:
 
Bestuurssamenstelling. Verandering ledenadmini-
stratie bij de NJBB. ledenadministratie bij onze vere-
niging. Extra trainingen voor leden die verbeteren
willen i.v.m. wedstrijden buiten de club. Nieuw sys-
teem voor afrekenen consumpties e.d. Nieuwe con-
tributiestructuur NJBB en de gevolgen daarvan voor
onze leden.
 
Allemaal onderwerpen waar we ons noodzakelijk mee
bezig moeten houden om er voor te zorgen dat de
vereniging goed kan blijven functioneren en we ple-
zier mogen beleven aan de activiteiten die ons worden
aangeboden.
 
Zo wordt er weer een najaars competitie voor de
dinsdagmiddag georganiseerd. De zomercompetitie
voor de woensdagavonden is inmiddels afgelopen en
de doubletten competitie is alweer van start gegaan,
terwijl de niveaucompetitie voor dit jaar nog loopt.
Zoals vaker opgemerkt, als met al voor iedereen vol-
doende aanbod om van het jeu de boulen te genieten.
Zoals bekend, (U hebt inmiddels een uitnodiging
ontvangen) wordt er op 17 oktober een extra algeme-
ne ledenvergadering gehouden waar de hierboven
genoemde onderwerpen als een nieuw systeem voor
betalingen en de contributiestructuur van de NJBB
besproken zullen worden.
 
We weten inmiddels dat bij sommige verenigingen dit
laatste als een simpele mededeling afgedaan wordt,
met als argument dat het toch een vastgesteld besluit
is van de NJBB, waar alle bestuurslagen mee inge-
stemd hebben. Uw bestuur heeft gemeend dit onder-
werp goed met de leden door te nemen en de gevol-
gen hiervan met de leden te bespreken.
 
Ook het belang, c.q. de noodzaak, voor een ander
betaal systeem willen we aan de leden uitleggen en
tevens inzicht geven in de manier we daarover tot een

besluit zijn gekomen. Ik hoop op 17 oktober veel 
leden te mogen ontmoeten bij die ledenvergadering.
 
Egbert Muggen, Voorzitter.

Clubblad.
Tijdens het BBQ toernooi heb ik veel
mensen gesproken die positief maar ook
wel krities waren over het clubblad. Een
aantal mensen gaf aan dat er wel een
beetje meer variatie in het blad mocht
komen en dat het niet alleen een uitslagen
blaadje moest worden omdat vele uitsla
gen ook op het internet van de vereniging
komen te staan.
Uiteraard wil de redactie daarin tegemoet
komen maar dan zullen de leden ook met
artikelen moeten komen, een voorbeeld
hiervan is het regelmatig terug kerend
stuk van Gait Jan.
Er zullen vast wel leden zijn die iets be
leven of een stukje in de krant lezen wat
wel de moeite waard is om te plubliseren
zoals het stuk van Bertha Smit op blad
zijde 10 in dit blad.
De redactie kijkt uit naar jullie bijdragen
tenslotte is het ons clubblad.
 
Wicher Dijkstra
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’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
Voor u ligt alweer het oktobernummer van ‘n Boel
Praoties. En dat betekent meteen dat we de zomer
achter ons hebben gelaten, helaas, en dat we de herfst
zijn ingedoken. Het is niet anders, we gaan gewoon
door.
 
Er is gelukkig genoeg kopij, want er is weer van alles
gebeurd. Ik denk even aan het Barbecufestijn, het
Sextettentoernooi in Coevorden, het Kaas/Wijntoer-
nooi van onszelf en de Martini Masters in Groningen,
Even Voorstellen, een stuk over Jeu de Boules, Gait-
Jan, de eindstand van de Zomercompetitie, iets van
de Klusploeg, cartoons van Wim de Wit en natuurlijk
diverse foto’s. Hopelijk voor elk wat wils.
 
Kopij voor het voor het volgende nummer (in januari
2020) graag weer voor eind december naar: club-
blad@boelplezier.nl of inleveren bij de redactie.
Verder wenst de redactie ieder nog een fijn en gezel-
lig laatste kwartaal van 2019 toe.

Overige resultaten 
Emmen Stanneveldtoern. 29/6/19: 1e pr. en toern.
winn. J. Pot en D. Askes.
 
Vledder Midweektoern. 17/7/19: A-kl. 2e pr. J. Pot/D.
Askes en A. Jongert/B. Buiter.
 
Hardenberg Klepperstadtoern. 20/7/19: 3e pr. A.
Carabain/D. Askes.
 
Schoonebeek Boortorentoern. 27/7/19: 1e pr. D.
Askes/A. Carabain.
 
Emmen 50+toernooi 11/9/19: 1e pr. en toernooiwinn.
D. Askes en E. Muggen.
 
Coevorden Sextettentoern. 10/8/19: 1e pr. R. Zee-
wuster, K. Niejenhuis, A. Carabain, H. Dammer, G.
Dammer en D. Askes.
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Op zaterdag 10 augustus jl. Organiseerde J.B.V. Coe-
vorden een toernooi voor zestallen. Zes teams uit de
Noordelijke provincies en Duitsland hadden zich
hiervoor ingeschreven. Rikus Zeewuster zorgde er-
voor, dat ook Assen door een ambitieus team werd
vertegenwoordigd: Heero en Geesje Dammer, Klaas
Niejenhuis, Anton Carabain, Rikus zelf en ondergete-
kende togen die dag opgewekt richting het zonnige
zuiden. Want hoewel de weersvoorspellingen niet zo
gunstig waren, werd het eigenlijk een prachtige dag.
 
Er werden vijf rondes gespeeld, die elk bestonden uit
een tête-à-tête, een doublette- en een triplettepartij.
Bij winst leverde dit respectievelijk 1, 2 en 3 punten
op, maximaal dus 6 punten per ronde. Vraag me niet
waarom zo’n verschil in waardering, want wat mij
betreft is iedere spelvorm even belangrijk. Het bete-
kende wel, dat een triplettepartij net zoveel oplever-
de als de andere twee samen!
 
De eerste ronde speelden we tegen een Duits team
(Emlichheim), dat duidelijk moeite had om op gang te
komen maar wel gaandeweg steeds beter werd. Toch
verloren ze alle drie onderdelen en werd het 6-0 voor
’n Boel Plezier. De tweede ronde was een mixed team
van oude bekenden onze tegenstander. Hierin speel-
den o.a. Martin de Maar, Theo v.d. Meer, Gien Smit
en Frits Juinen. Niet echt gemakkelijk, maar toch werd
het weer 6-0 voor Assen. Toen moesten we tegen het
thuisspelende team uit Coevorden met spelers als
Henk Ambergen, Mark Bouwers en Bouwe Roffel.
Speelde ik de vorige wedstrijd nog met Heero en
Anton, nu waren Geesje en Rikus mijn maatjes. Mark
Bouwers, Bouwe Roffel en ene Marienus waren onze
tegenstanders. De verwachte tegenstand viel erg mee
en we wonnen de partij zelfs met 13-1!  Daar onze
collega’s ook hun partijen wonnen werd het alweer
een 6-0 overwinning.
 
De vierde ronde speelden Klaas en ik een doublette-
partij tegen Henk Liemberg en Tonnie Bruins (van een
mixed team uit Friesland en Steenwijk). We wonnen
met 13-2. Ook Anton wist nog net van Hiltje Laagland
te winnen (13-12), maar de triplettepartij werd nipt
(11-13) verloren: een 3-3 gelijkspel dus. De laatste
ronde tegen het behoorlijk sterk ogende Nordhorn
met o.a. Erik Groote kende een soortgelijk verloop.
Rikus en ik speelden een uitstekende doublettepartij
(13-2) en Heero had z’n vermoeidheid van zich afge-
schud en versloeg Erik Groote met 13-11!  De overige
drie konden het echter niet redden tegen het Duitse
tripletteteam, zodat de eindstand wederom 3-3 werd.
 Als sextet bleven we echter ongeslagen.

Nadat de wedstrijdleider Jan Vrieling met de eind-
stand op de proppen kwam bleek er uiteindelijk maar
één de duidelijke winnaar: ’n Boel Plezier uit Assen
met 24 winstpunten en een saldo van 73. De Duitse
teams Emlichheim en Nordhorn werden respectieve-
lijk met 18 p. (+18) en 12 p. (-12) tweede en derde. De
prijswinnende teams gingen met 90, 60 en 30 euro
naar huis. Kortom: een leuke dag (alle Assenaren
waren het daarover eens), doordat je steeds met
andere maten speelde en alle speelvormen aan de
beurt kwamen. En natuurlijk door het uitstekende
resultaat!

Geesje Dammer is de winnares geworden van het knaken toer-
nooi van juli en heeft de bon van Niels Auto wasstraat gewonnen!

BOULEN EN BARBECUEËN
Op een zonnige zaterdagmiddag in augustus vond het
barbecuefestijn 2019 plaats. Even na enen hield de
voorzitter op zijn bekende gemoedelijke wijze een
openingsspeech, waarmee hij direct een vrolijke sfeer
wist te creëren. Die bleef dan ook de hele dag hangen,
zowel bij het boulen als bij het barbecueën. Er waren
48 deelnemers aan het barbecuetoernooi, dat be-
stond uit drie voorgelote partijen (op tijd) op over het
hele veld uitgezette genummerde banen.
De helft hiervan ging met een leuk prijsje naar huis en
Jaap Postema met de poedelprijs. De bovenste tien
prijswinnaars waren: 1. A. Carabain 3+28, 2. R. Zee-
wuster 3+24, 3. H. Luitjes 3+24, 4. G. van der Veen
3+20, 5. D. Askes 3+18, 6. L. Wesseling 3+17, 7. M.
Oosterhuis 3+14, 8. P. Mellies 2+17, 9. H. Steenbergen
2+14 en 10. C. Westerdijk 2+14. Heel geslaagde dag
dankzij de vrijwilligers van feest- en wedstrijdcommis-
sie.

- Pagina 4 -



JB
V
 ’N

 BOEL PLEZIE
R

ASSEN

Even voorstellen.
Mijn naam is Dick Woest en ik ben sinds 1 jaar lid bij
de jeu de boules vereniging. Ik ben 67 jaar en heb
samen met mijn vriendin 5 kinderen en 11 kleinkin-
deren. We wonen met veel plezier, aan het Ebbenhout
in Assen.
 
Tot aan mijn pensioen heb ik als filiaal manager bij
diverse eigen vestigingen van HEMA gewerkt. Onder
andere in Zwolle. Leeuwarden, Groningen, Assen en
Emmen. Dat was een drukke baan waardoor ik niet
echt tijd voor hobby’s had. Om de tijd een goede in-
vulling te geven kreeg ik bij het met pensioen gaan
vele activiteiten aangeboden van familie en vrienden
zoals golfen, zwemmen, jeu de boules, biljaren etc.
 
Natuurlijk ben ik ook bezig in de tuin, bezoeken we de
kinderen en gaan we met vakantie. Mijn vriendin
heeft een huisje in Roemenië en daar gaan we graag
heen. En natuurlijk is een weekje zon in het voorjaar
ook niet te versmaden.

Samen met mijn buurman Klaas Zwartsenburg zijn we
lid geworden van ’N boel plezier. In het voorjaar
hebben wij aan een training deelgenomen. Daar heb
ik veel kennis en kunde opgedaan. Het voordeel van
jeu de boules is dat je dit tot hoge leeftijd, lekker
buiten, kunt uitoefenen. Daarnaast is het een gezelli-
ge vereniging met veel activiteiten en ontmoet je veel
nieuwe mensen.

Het was een hele klus om het gras en onkruid tussen het grind
weg te plukken maar het resultaat is er dan ook naar. Iedere
eerste maandag komen deze mensen naar de vereniging om alles
goed te onderhouden zodat er volop kan worden gespeeld. Ik
hoor in de wandelgangen dat er dames zijn die deze harde
werkers goed verwennen met koffie, soep en lekkere broodjes.

Zomertied  Gaitjan.
Wicher an de tillefoon mer de vraoge of ik nog iets te
melden ' ad veur' clupblaadtien. Was mien det skrik-
ken. 'K bin d'r zowat drie maond  niet éwest.
Het had een reden: mien ene heupe wol niet meer,
det wil zegg'n kats versleten. D'r mos een neie in. Nou
det éb ik geweten. de dokter zei nog: ier ku'j de eerste
tien /vieftien jaor mee veuruut.

Maar de eerste weken zat ik wel thuus ,kon nergens
hene. Ja, zo nu en dan met de krukk'n een eindtien
loop'n. Ook éb ik zowat alle jaorgangen  van de Histo-
rische Vereniging Assen bestudeert, best interessant
as buutenstaonder!

En jullie begriepen  wel det onze vekansie ook niet
deurging. Maar na 6
weken kon'k alweer fietsen en ébben we de contreien
van Assen maar weer ies bewonderd. En as ik nog een
bietien
tied over ád , dan zat ik met mien neuze over mien
postzegelties gebogen. Inmiddels begon mien bloed
alweer te
kriebel'n en éb ik mien gezicht maor weer ies laten
zien an de Rooie Eklaan en geliek in eskreem vuer 't
keze en wien
toernooi. Det wier natuurlijk een drama, geen pottien
éwunnen. 'K had natuurlijk een goeie smoes, in weken
geen boules ézien.
In oktober bin ik weer van de partij!

Oh,ja zowat vergeten:  ik verzamel ook butenlandse
munties. Als je ze kwiet wil  houd ik me anbevolen !
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Er werd serieus gespeeld op het BBQ toernooi.

Sommigen deden het wat rustig aan.

Ondanks de warmte moest wel de BBQ worden aangestoken.

Bedoel zelfs velen deden het rustig aan.
Er moest zelfs gemeten worden.

Toch was er iemand die het "druk"had.
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Er waren ook prijzen te winnen.

Ziet er lekker uit.

Zo te zien heeft het goed gesmaakt.
Met dank aan de dames van catering.
Het was een zeer geslaagde middag op dit mooie toernooi.Goed verzorgde BBQ.

Drukte bij de BBQ.
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Het resultaat is geweldig maar zo’n klus kun je wel
toevertrouwen aan Wim de Wit.
 
Namens de vereniging nogmaals bedankt.

Clubblad maken !!!
Wanneer ik dit clubblad lees zie ik hoe
handig, creatief of op andere manieren
leden zich extra inspannen voor deze
vereniging.
 
Dan kan ik bijna niet geloven dat er
niemand handig met een PC kan omgaan
om dit mooie clubblad te maken.
 
Denkt u nu ja daarin heb je gelijk en heb
ik daar nooit bij stil gestaan, ga eens een
gesprek aan met het bestuur of met één
van de redacteuren.
 
Zo nu en dan kom ik nog eens op de club
en zie dat er ook nieuwe nog "jonge" 
gepensioneerden rond lopen die vast wel
handig zijn op de PC.
 
Natuurlijk krijg je een goede begeleiding
 
Wicher Dijkstra
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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

KAAS-WIJNTOERNOOI 2019
 
Het voorspelde slechte weer viel gelukkig heel erg
mee, zodat de 37 deelnemende doublettes bijna het
hele toernooi droog konden afwerken.
 
Na twee voorrondes en drie partijen in de A-, B- en
C-poule bleef de titel in eigen gelederen: Dick en
Anton eindigden ongeslagen met een totaalsaldo van
58, na de voorrondes een saldo van 32 op de eerste
plaats, gevolgd door, alweer een Asser team en
eveneens ongeslagen, Egbert en Theo met een saldo
van 25 punten.
 
De derde tot en met de zesde prijs ging naar: P. Bel
en J. Stevenhagen (Gron.) 3 +13, F. en M. de Vries
(Beest.) 2 +14, B. Arends en J. Fenes (Dld.) 2 +4, B.
Roffel en D. v.d. Veen (mix) 2 +3.
 
B-kl.: 1. J. Vrielink/M. Oost 3 +30; 2. C. Minnema/E.
Prins 3 +14; 3. W. Vos/R. Chiriatti (B.Pl.) 3 +8; 4. J. en
M. de Meer 2 +18; 5. T. Dijkstra/K. Niejenhuis (B. Pl.)
2 +11; 6. J. Pot/R. Haagsma (B. Pl.) 2 +9.
 
C-kl.: 1. B. Smit/M. Oosterhuis (B. Pl.) 3 +29; 2. M.
Prins/A. Jongert 3 +17.

Mutaties ledenadministratie
Bedankt als lid per 01-01-1920
Diny Lu-is en Tiny Vondeling.
Joop Kreeft 
 
Adreswijzigingen:
Kees Prins, nieuw adres:
Wagnerlaan 24, 9402 SG Assen.
 
José Weitenberg, nieuw adres:
Rembrandtlaan 84C, 9403 CD Assen.

29-8-2019

Nr Naam Gesp. Gew. saldo voor tegen winst saldo

1 Dick Askes 14 14 108 108 0 12 100

2 Jelle Hoekzema 16 10 40 76 -36 10 69

3 Vincent de Wit 11 10 65 77 -12 10 65

4 Theo Linders 16 10 28 66 -38 10 63

5 Marco Willemsen 16 10 10 56 -46 10 50

6 Rene Boer Rookhuizen 10 9 57 64 -7 9 57

7 Egbert Muggen 16 9 21 61 -40 9 54

8 Anton Carabain 16 9 18 60 -42 9 49

9 Erik Heddema 9 8 60 67 -7 8 60

10 Jan Dammer 10 8 50 62 -12 8 50

11 Ankie Jongert 12 8 42 68 -26 8 42

12 Willem Vos 14 8 21 64 -43 8 42

13 Heero Dammer 14 8 11 53 -42 8 34

14 Marchien de Wit 16 8 -16 51 -67 8 30

15 Roely Vos 14 8 0 35 -35 8 17

16 Johan de Wit 14 7 22 60 -38 7 41

17 Gert Niejenhuis 8 7 29 36 -7 7 29

18 Henk Koning 12 7 21 47 -26 7 21

19 Geesje Dammer 14 7 -15 44 -59 7 4

20 Joop Kreeft 10 6 12 38 -26 6 12

21 Kees Prins 12 6 -4 28 -32 6 -4

22 Egbert Westerdijk 12 6 -9 27 -36 6 -9

23 Jan Pot 10 5 16 39 -23 5 16

24 Henk Muggen 8 5 14 35 -21 5 14

25 Klaas Niejenhuis 10 5 9 41 -32 5 9

Stand zomercompetitie

Deze personen scoren ook voor de All R.Comp.
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opeens weer hip is.
Jeu de boules Horecazaken waar vooral jongeren het
‘oubollige’ jeu de boules spelen zijn in opkomst. „Alle
knullige dingen worden weer hip.”
 
Het was vijftien jaar geleden dat Jan-Paul Bruinsma
voor het laatst op de jeu-de-boulesbaan stond. „Maar
dat was op de camping.” De baan waar de onderne-
mer nu op speelt, doet met de uitgebreide menukaart
en speciaalbieren weinig denken aan een kampeer-
terrein.
 
Samen met zijn studievriend Chris van Dorp (26) is
Bruinsma naar de oude markthal in Rotterdam-Noord
gekomen, waar sinds een week acht jeu-de-boulesba-
nen liggen. In het openingsweekend van Mooie
Boules in de Maasstad trok de – in veel ogen oubolli-
ge – sport, meer dan duizend bezoekers. Een toernooi
in Amsterdam trok vorige week ruim 100 bezoekers,
maar moest gestopt worden omdat de organisatie
niet de juiste vergunning had. Het afgelopen jaar
openden in Amsterdam, Groningen en Utrecht hore-
cagelegenheden waar mensen een balletje kunnen
werpen.
 
Hoe komt het dat de sport met het stoffige imago
zoveel jongeren trekt?
 
Echt fan van de sport is hij niet per se, vertelt Bruins-
ma (27). „Als ik hier cricket kon spelen, was ik cricket
gaan spelen. Maar het is nieuw en ik woon om de
hoek.” Gedurende het spelen worden de vrienden
steeds fanatieker. Ligt Bruinsma’s bal dichter bij het
but – het kleine houten balletje dat als mikpunt geldt –
dan komt er een streepje achter zijn naam op het
krijtbord. De beslissende pot wordt gewonnen door
Van Dorp.
 
De bezoekers van de jeu-de-bouleshal in Rotterdam-
Noord zijn vooral twintigers. „Die groep wil niet alleen
in een kroeg staan en drankjes drinken. Ze willen ook
iets doen”, vertelt Rogier van Genugten. Samen met
drie vrienden begon hij vier jaar geleden met jeu-de--
boulestoernooitjes in Amsterdam. „Daarvoor speel-
den we best vaak op het Museumplein. Gewoon een
balletje gooien met een biertje erbij.”
 
De toernooien sloegen aan, waarna een tijdelijke
vestiging van Mooie Boules werd geopend op het
Westergasterrein in Amsterdam. Toen de belangstel-
ling bleef groeien, is een permanente onderneming
geopend in Amsterdam-Oost. „Daar hebben we dit

jaar al 125.000 bezoekers gehad.”
 
Sjoerd Pieterse, voorzitter van de Nederlandse Jeu de
Boules Bond, vindt de ontwikkelingen „prachtig”. „De
bars spreken een publiek aan dat wij moeilijk berei-
ken.” De gemiddelde leeftijd van leden van de bond
is „een stuk boven de 60”. Toegegeven, zegt Pieterse:
„Ze benadrukken vooral het gezellige aspect van de
sport. We hopen dat een aantal gegrepen wordt door
het spel. Misschien sluiten zij zich aan bij een vereni-
ging.”
 
Speciaalbier en street food
Jeu de boules is niet alleen populair in de hoofdstad.
„Voor vrijdag- en zaterdagavond moeten bezoekers
nu drie weken van te voren reserveren”, vertelt Huub
van de Vecht, een van de oprichters van JEU in
Utrecht, dat in oktober vorig jaar openging. „Toen we
begonnen, zei iedereen dat jeu de boules voor oude
mensen is, maar we hebben een heel gemêleerd pu-
bliek. Op donderdagavond staan er studenten en op
zondagmiddag komen ouders met hun kinderen een
balletje gooien.”
 
Tijdens een ‘inspiratiereis’ naar Göteborg, zag de
Utrechtse horecaondernemer Van de Vecht dat jon-
geren daar massaal aan het jeu-de-boulen waren. „-
Daar was ik gelijk enthousiast over. Die cafés waren
gevuld met hipsters en dj’s verzorgden de muziek.”
Ruim een halfjaartje kunnen Utrechters nu balletjes
werpen op de vijftien banen van JEU. In het café wordt
speciaalbier en street food geserveerd.
 
Maar de menukaart is niet de hoofdoorzaak van het
succes, meent Van der Vecht. „Iedereen is bezig met
zijn telefoon. Dat is totaal niet gezellig. Jeu de boules
brengt sociale cohesie een beetje terug. De banen
liggen naast elkaar, dus je raakt snel aan de praat met
andere spelers.”
 
Rogier van Genugten ziet dat ook gebeuren bij de
banen van Mooie Boules in Amsterdam en Rotterdam.
„Het hoeven geen zware gesprekken te zijn. Maar
mensen willen niet alleen met hun eigen groepje
optrekken.” Het spel is daar bij uitstek een goed
middel voor, stelt de ondernemer. „Iedereen kan het.
Na hun studententijd willen jongeren gewoon iets
anders dan alleen maar zuipen.”
 
Dat herkent Karishma Ramlakhan (26), die met vier
vriendinnen van haar studentenvereniging naar
Mooie Boules in Rotterdam is gekomen. „Als je een-
maal gaat werken, kun je minder met elkaar afspre-
ken. We zagen elkaar eerst meerdere keren per week
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maar nu heeft iedereen een baan. Het is leuker om
dan iets kwalitatiefs te doen in plaats van alleen wat
te gaan drinken.”
 
Wat die activiteit precies is, maakt volgens de Rotter-
damse arts niet uit. „Alle knullige dingen worden weer
hip. Wij zijn laatst ook gaan curlen. Dat bleek heel leuk
te zijn.”
 
Bovenstaand artikel uit het NRC van 17 juni 2019 van
Joost  Baumgardt freelancer bij NRC, geplaatst met
zijn toestemming, dank daarvoor.
 
 MARTINI MASTERS 2019
Zondag, 18 augustus 2019, een dagje boulen met nog
92 andere doubletten uit heel Nederland. Plaats van
actie: het Stadspark in Groningen. Behalve Anton en
ik waren ook Heero en Geesje, Jelle en Miep en Ankie
die met Barbera Buiter een team vormde, aanwezig.
Niet ongezellig dus, want iedereen was in een opge-
wekt humeur. Het was dan ook een drukte van belang,
er was soms nauwelijks ruimte om in te spelen.
 
Er werden drie voorronden op tijd gespeeld (van 50
minuten), om het wedstrijdverloop nog enigszins in
de hand te houden. Daarna werd men ingedeeld in de
A-, B- of C-klasse. De vierde ronde bepaalde of je
daarin bleef of dat je in de complementaire klasse
kwam. De tijdregel was nu niet meer van toepassing.
Als je de vijfde of zesde ronde verloor lag je eruit.
 
De eerste ronde verliep voor ons nog niet naar wens
tegen Norder en Lee. Het was nog erg wennen aan
het lastige terrein voor de kantine, waar Mark Norder
juist uitstekend zijn boules plaatste. Die eerste partij
ging dan ook voor ons verloren. De volgende wedstrijd
was tegen twee oudere Duitsers die een redelijk
balletje konden gooien. Zij kozen voor hetzelfde ter-
rein waar we net gespeeld hadden, wat ze beter niet
hadden kunnen doen: het werd 13-0 voor ons! De
laatste voorronde was tegen Nellie Schaaf en Maar-
ten….., van wie ik de achternaam kwijt ben. Zij kozen
voor het bosterrein, maar bleken daar toch niet zo
goed als ons uit de voeten te kunnen: 13-3. Daarmee
hadden we een behoorlijk saldo opgebouwd, zodat
we alsnog in de hoogste klasse werden ingedeeld.
 
De vierde ronde moesten we het opnemen tegen
twee thuisspelers: Hans Elderman en Rob van Vliet.
Ook zij kozen voor het bosterrein en ook deze partij
eindigde in een 13-4 zege voor ons, waardoor wij in
de A-klasse bleven en zij naar de A-complementair
gingen. Nu werd het menens, want bij verlies lag je
eruit.

Onze tegenstanders waren een stuk jonger en kwa-
men uit Bergen op Zoom: Michel Pistolet en Charles
Geleijn, twee enthousiaste en technisch goed spelen-
de jongens. De tireur kwam niet echt in zijn spel, zodat
ze halverwege de partij van taak wisselden. Z’n maat
deed het een stuk beter, maar desondanks leden ze
een 6-13 nederlaag en waren dus uitgespeeld. En toen
moesten we aantreden tegen het (tweevoudig) Ne-
derlands kampioensduo bij de mixed teams, Gerard
en Coby Zijlstra. Zij wonnen de toss en wilden bij het
rozenperk spelen. Mijn ervaring met dit team was niet
echt leuk, waardoor ik er zeer op gebrand was van
hen te winnen, en zowel Anton als ik wisten natuurlijk
dat winst ons bij de laatste vier bracht. En spannend
werd het, want beide tegenstanders waren net als wij
ervaren boulers en konden ook beiden goed tireren.
Maar gelukkig waren we ook hen te sterk af (13-7),
zodat we na zes partijen eindelijk in de halve finale
van de Martini Masters zaten!
 
En ja hoor, in de halve finale troffen we de absolute
topspeler en meervoudige kampioen van Nederland
Kees Koogje, die deze dag met Ferdinand Wiese (ook
geen onbekende) een doublet vormde. We wonnen
de toss en eigenlijk wilden we weer naar het rozen-
perk, maar het was de bedoeling dat er vanaf de halve
finale voor de kantine werd gespeeld. Zo geschiedde,
en hoewel het tot 9-10 redelijk gelijk opging, konden
we niet voorkomen, dat de partij met 9-13 verloren
ging. Daar dit team ook de finale tegen Edward Vinke
en Jakob Huizing met vrij grote cijfers won, konden
we daar best vrede mee hebben. Net als met de 100
euro die we konden incasseren…
 
Ook Ankie en Barbera presteerden uitstekend en
wonnen de B-complementair (80 euro). Heero en
Geesje werden derde in de C-klasse en gingen met 30
euro naar huis. Al met al geen slechte dag dus voor
de Assenaren!!
 
Dick.
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