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‘n BoelpraotiesVan de voorzitter:
Zoals gebruikelijk bij de jaarwisseling zeggen we vaak:
“Alweer een jaar voorbij”  En het lijkt inderdaad alsof
het steeds sneller gaat, hetgeen natuurlijk niet zo is,
maar we zijn wel weer met z’n allen een jaartje ouder.
De gemiddelde leeftijd loopt steeds verder op. En dat
laatste is toch wel iets wat ons als bestuur echt bezig
houdt.
 
We denken dan al gauw dat de jongeren geen belang-
stelling hebben voor het jeu de boulen, maar intussen
komen er wel op meerdere plaatsen zogenaamde jeu
de boules bars tevoorschijn.Openbare gelegenheden
waar, naast het gebruikelijke bar gebeuren,  gelegen-
heid is met anderen een partij Jeu de boules te spelen.
Dat kunnen willekeurig aanwezige bezoekers zijn, of
een groep waarmee is afgesproken daarvoor samen
te komen. Op die manier is er dus wel belangstelling
voor het petanque spel. Het blijkt vooral onder stu-
denten nogal populair te zijn.
 
Het is bepaald niet zo dat wij van plan zijn zo’n Jeu de
Boulesbar te openen, maar toch is het misschien wel
goed eens na te denken over het aan willekeurige
groepen mogelijkheid te bieden een gezellig potje jeu
de boules te komen spelen, bijvoorbeeld voorafgaand
aan ??? of juist na een ????  Als daarmee belangstel-
ling voor het petanque opgewekt kan worden kan
onze vereniging daarvan misschien mee profiteren.
 
Het ledental loopt terug en daarmee ook de inkom-
sten aan contributie. Dus is het wel degelijk wenselijk
dat er nieuwe leden bij komen. Trouwens er is niets
mis mee dat het vooral op dinsdag-  en vrijdagmiddag
meest senioren zijn die aanwezig zijn en gezellig, maar
wel serieus één of meerdere partijtjes petanque
spelen.
Petanque is tenslotte een sport die tot hoge leeftijd
gespeeld kan worden.
 
En dat we als vereniging ‘n Boel Plezier Assen” daar
de mogelijkheid voor bieden en dat er zoveel ouderen
meespelen en plezier aan beleven geeft alleen maar
een heel goed gevoel. Natuurlijk willen we ook het
wedstrijdelement voor degenen die daar vooral voor
komen handhaven. Op woensdagavonden wordt er
vooral competitie gespeeld en daar geldt de daarvoor
vereiste inzet als wedstrijdspelers. 
 
Ik wens alle leden van ’n Boel Plezier Assen een heel
goed en gezond 2020 toe en de vereniging de komst
van een flink aantal nieuwe leden.
 
Egbert Muggen.

Clubliefde.
Clubliefde dat hoor je vaak er zijn velen die dat heb-
ben, kijk naar de vele vrijwilligers bij legio verenigin-
gen als het gaat om sportclubs zoals voetbal, hockey,
korfbal etc. maar ook bij onze eigen vereniging zien
we dat vele leden de handen uit de mouwen steken,
als het nu gaat om onderhoud aan ons clubhuis t’
Boelhuus, de banen, kantine diensten, schoonmaken,
wedstrijdcommissie, het bijhouden van onze website
of de moeite nemen om een stukje te schrijven voor
ons clubblad en de bestuursleden, zo kan ik nog wel
even doorgaan.
 
Door de “vergrijzing” ja schrik niet die schijnen overal
de schuld van te krijgen zijn er steeds minder vrijwil-
ligers beschikbaar de oorzaak is dat vele ouders willen
of moeten werken tegenwoordig daardoor zijn vrij-
willigers schaars aan het worden en moeten de vere-
nigingen alle zeilen bij zetten om alles draaiende te
houden.
 
Maar er zijn ook mensen die na hun actieve  lidmaat-
schap nog steeds van hun club houden een voorbeeld
hiervan is Annie Knorren die bij het laatste knaken-
toernooi van 2019 even langs kwam om voor de
deelnemers lekkere knieperties te gaan bakken en dat
is echte clubliefde.
 
Wicher Dijkstra
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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
 
Hoe is het mogelijk, ‘t is bijna Kerst als ik dit stukje
schrijf!! Al weer een heel jaar voorbij, en wat voor
één. Als ik even terugkijk zeker een succesvol bouljaar
voor onze vereniging en voor mezelf. Ik denk even aan
de Noorder Cup die ook nu weer naar Assen ging. Het
Sextettentoernooi in Coevorden, dat een glorieuze
overwinning voor ’n Boel Plezier opleverde.
 
De Noordelijke kampioenstitel Tête à Tête, die ikzelf
mee naar Assen mocht nemen. Het Stanneveldtoer-
nooi in Emmen dat ik samen met Jan Pot mocht
winnen, het 50+ toernooi in Emmen dat ik met Egbert,
onze voorzitter, won. Het Boortorentoernooi in
Schoonebeek mocht ik samen met Anton de hoogste
score neerzetten, en ook het Kaas-Wijntoernooi in
Assen schreven we samen op onze naam.
 
Daarvoor had in juni onze ex-voorzitter René al samen
met mij de hoofdprijs op het TT-toernooi 2019 in de
wacht gesleept en in de laatste maand van het jaar
mocht ik samen met Jan Dammer een overdekt
toernooi in Sneek winnen. Bij het Bartjetoernooi ging
de winst ook voor de helft naar Assen, daar Vincent
hier samen met Mark Norder eerste werd. Tot zover
een korte terugblik.
 
Ook nu hebben we weer voldoende kopij voor het
clubblad. Hopelijk voor elk wat wils met o.a. compe-
titie-uitslagen, het Snerttoernooi, Kaart- en Sjoel-
avond enzovoort enzovoort. Hopelijk hebben we ook
voor het eerstvolgende nummer van april 2020 weer
genoeg kopij. U kunt dit inzenden voor eind maart,
liefst digitaal naar het bekende emailadres (zie colo-
fon hiernaast).
 
Verder wens ik ieder mede namens Bertha en Wicher
heel veel geluk en voorspoed in het komende jaar!
 
Dick
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Mag ik mij even voorstellen: Mijn naam is Henk Aar-
sen. Ik ben ruim veertig jaar getrouwd met Jenny.
Samen hebben wij twee kinderen, een schoondochter
en schoonzoon en vier kleinkinderen. Ik ben geboren
en opgegroeid in Eemnes, toen nog aan het IJssel-
meer. Ik heb ruim veertig jaar in de bouwwereld mijn
brood verdiend.
 
Ik hou erg van sport. Vroeger schaatste ik graag op de
Eemnesservaart. Ik heb 15 jaar bij de plaatselijke
voetbalvereniging gespeeld. Totdat ik door blessures
en operaties over moest stappen op blaasvoetbal.
Nadat ik moest stoppen met voetbal ben ik gaan
tennissen. Dit heb ik nog 15 jaar kunnen doen. Sinds
2018 ben ik lid van ’n Boel Plezier.
 
Mijn eerst boule heb ik in Frankrijk gegooid. Dat is nu
vijf jaar geleden. Daar speelde ik in een klein dorps-
clubje van ongeveer 20 personen. Men speelde daar
echt met de Franse slag. Vier tegen vier was geen
probleem en dan vlogen je er vierentwintig boules om
de oren. De spelprestaties waren ondergeschikt aan
het spelplezier. Dus dollen en geinen was daar een
wekelijks terugkerend gebeuren. De dames met name
hadden zo hun eigen afleidingstactieken. De partij die
verloren had betaalde 50 eurocent en éénmaal per
jaar zochten we dan het plaatselijke restaurant op om
de pot te verteren. Zoals jullie op de foto zien ben ik
een bourgondiër.
 
Mijn vrouw en ik wilden ons boerderijtje in Frankrijk
verkopen en dus moest ik op zoek naar een club in
Assen of omgeving. Via internet ben ik toen terecht-
gekomen bij ’n Boel Plezier. En plezier heb je er volop!
Ik heb mij meteen maar aangemeld voor de kluscom-
missie (tot mijn verbazing alleen maar mannen). Ik
word door Jelle iedere maand samen met Johan het
dak opgestuurd. Hier poetsen en boenen wij er wat
vanaf!! In het vorige clubblad las ik dat we door dames
worden verwend met koffie, soep en lekkere brood-
jes. Helaas is dat boven op het dak nog niet
doorgekomen…
 
Regelmatig fietsen Jenny en ik richting de markt in
Assen. Daar treffen we ook leden van de club. Siene-
ke, die haar noten koopt, zonder Abel trouwens, Jos
die van kersen houdt, Berend met zijn rollator aan de
wandel of Harry met zijn vierwieler met een metgezel.
Chapeau Harry, ik vind het geweldig, dat jij je op deze
manier inzet voor de medemens met een beperking.
Beste lezers, ik stop ermee en zie jullie graag op de
Rode Heklaan.
 

Au revoir Henk, een echte Bourgondiër.

EINDSTAND NIVEAUCOMPETITIE 2019
1.   Dick Askes                    14-128
2.   Geesje Dammer          14-124
3.   Vincent de Wit            14-110
4.   Marco Willemsen       13-72
5.   Rikus Zeewuster          12-84
 6.  Jannie Muggen            11-44
 7.  Henk Knol                     10-64
 8.  Theo Linders                10-57
 9.  Jan Dammer                 10-55
 10. Johan de Wit              10-45
 11. Herman Molenhuis   10-40
 12. Ankie Jongert             10-30
 13. Dirk Dallinga               10-29
 14. Jasper Waldus            9-42
 15. Joop Kreeft                  9-42
 16. Egbert Westerdijk      9-31
 17. Anton Carabain           9-15
 18. Roely Vos                     8-35
 19. Greet Philips                8-24
 20. Jelle Hoekzema           8-10
 
Deze spelers krijgen tevens punten voor de allround--
competitie.
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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

Ongeveer 14 leden hebben de moeite genomen om de kantine
weer in kerstsfeer om te toveren.
En het resultaat mag er zijn het ziet er perfect uit.

 
Kantine in kerstsfeer.
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‘n BoelpraotiesWedstrijdverslagen van de halve fina-
les  en finale van de doublettecompeti-
tie.
Vorige week woensdag waren deze wedstrijden. Ik
had me voorgenomen een stuk hierover te schrijven
voor het clubblad.
 
Tot mijn verbazing lag het nieuwe clubblad vorige
week voor ons allemaal in het clubhuis. Een nieuw
clubblad is er pas over 3 maanden. Ik vond dat te lang
duren. En daarom hangen ze hier nu ter lezing.
 
Het is bijna half 8. De 4 teams zijn her en der nog met
hun voorbereidingen bezig, kleine aandachtspunten
nog gauw doorgesproken en het terrein alvast geko-
zen.  Bij alle vier de teams meld ik dat ik aantekeningen
maak voor een stuk in het clubblad. De spelers vinden
het geen probleem en leuk.
 
Boulers willen het liefste zelf spelen, dus ben ik de
enige echte kijker. Gelukkig komen er meer kijken als
ze klaar zijn met hun wedstrijd.
 
Voor iedereen is het wel een grote verrassing dat Jelle
en Marco de halve finale hebben bereikt. Het blijken
twee kanjers met elkaar. Ze spelen tegen Geesje en
Heero, die op saldo mijn maat en mij geklopt hebben,
en ook volledig verdiend hier in de halve finale staan.
 
De andere halve finale gaat tussen 4 superspelers.
Anton en Dik, een ijzersterk koppel, tegen Egbert en
Rikus, op voorhand een van de favorieten voor de
eindzege. Ik kan zo op het veld gaan staan dat ik beide
halve finales goed kan volgen.
 
Beide buts worden uitgegooid en de wedstrijden zijn
begonnen.
 
Ik begin met het verslag van Jelle/Marco tegen Gees-
je/Heero.
Marco doet wat hij telkens doet, goed plaatsen, en er
komt 1-0 op het bord voor Marco en Jelle. De volgen-
de mène zijn ze super goed. Ze scoren dank zij een
goed schot van Jelle, goede plaatsboules van Marco
4 punten. En dat ondanks een paar prachtige boules
van Heero. Wat hier opvalt zijn de mindere boules van
Geesje. Het gaat niet zoals altijd bij haar, de boules
zijn net te ver of te wijd, ze is niet tevreden met haar
worpen. Maar ze beuren elkaar weer op, geven nooit
op en staan er de volgende mène met 2 punten. Mede
door 3 prachtige plaatsboules van Heero. De volgende
mènes gaan goed tegen elkaar op, mede omdat
Geesje ook weer beter plaatst, Heero het but nog

uitschiet. Daarna is Marco weer geweldig met een
gouden boule, Geesje en Heero komen er niet bij!
Profiteren doen Jelle en Marco niet, ze scoren maar
een punt. Het is 10-2. Dan volgen een paar goede
mènes van alle vier de spelers, halve finale waardig.
Een paar goede boules van Geesje; een carro van Jelle
en van Heero. Het is de moeite waard om te kijken.
Het wordt 11-6.
 
In de volgende mène wordt het but meegenomen en
ligt dichtbij de uitlijn. Geesje en Heero komen er niet
meer bij. Het kan uit, maar het lukt niet, 12-6.
 
Dan komt de beste mène van allemaal. Er wordt super
geplaatst; Heero moet schieten, mist een keer en
schiet een eigen boule weg en plaatst een verdedi-
gende boule. Marco lukt het niet om de winnende te
plaatsen.  Jelle plaatst een geweldige boule en maakt
het 13e punt. Een stralende glimlach verschijnt op de
gezichten van de underdogs! Ze hebben verdiend
gewonnen.
 
Egbert en Rikus hebben werkelijk een vliegende start;
ze gooien geen slechte boule. Met mooie plaatsboules
van Egbert; een mooie uitgeplaatste boule nemen ze
een voorschot op de zege. Anton is minder goed met
het plaatsen de eerste mènes, en Dik lukt het niet,
ondanks een mooie carro, om de schade te beperken.
Het staat al 9-0. Ze besluiten om te wisselen, en ze
geven nooit op!
 
Het lukt ze om de volgende mène winnend af te
sluiten en ze scoren 4 punten. En die laatste boule van
Dik, zo mooi, precies goed van snelheid! De volgende
mène is om te smullen. Er wordt geen slechte boule
gegooid. De plaatsboules zijn super; een carro van Dik
en een goed schot van Rikus. Het wordt 11-4. Dan
komt de enige slechte mène van het duo Egbert/Rikus.
Ze gooien maar 1 goede boule. Anton en Dik profite-
ren een klein beetje. 11-6. Als sportcommentatoren
zeggen dat er teveel spanning in de sporter komt, heb
ik altijd zo mijn twijfels en denk ik: Hoe weet je dat
nou? Maar eerlijk gezegd, de volgende mènes zijn niet
super, hebben ze teveel spanning die kanjers? Het
wordt 12-7.
 
In de laatste mène is 1 goede boule van Egbert goed
voor de overwinning. 13-7.
 
Na een kopje koffie kunnen we weer verder. De wind
maakt het fris en als je alleen staat te kijken, krijg je
koude voeten!
 
En dan de finale! Een goede mène van iedereen geeft
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SNERTTOERNOOI 2019
De 17e November van 2019, dag van het Snerttoer-
nooi van ’n Boel Plezier, was een ietwat koude maar
mooie herfstdag. Daarom was het jammer, dat het
aantal deelnemende teams (21) wat tegenviel, ver-
moedelijk door een ingelaste NPC-dag en een bijna
gelijktijdig gehouden toernooi in Noordscheschut. 
Het was er gelukkig niet minder gezellig om. De
deelnemers werden getrakteerd op cake en bij de
lunch op een bak snert met worst. Het toernooi onder
leiding van Rikus Zeewuster kende een vlekkeloos
verloop met twee voorrondes en daarna drie partijen
in een A- en een B-klasse.
 
In de A-klasse wisten drie teams ongeslagen te blijven,
van wie uiteindelijk het van ver komende duo Tino en
Dani Rodriguez (vader en zoon) het hoogste saldo wist
op te bouwen: 3+30. Rene Boer Rookhuizen en Dick
Askes werden met 3+21 goede tweede en Henk en
Jannie Muggen pakten de derde prijs met een score
van 3+17. Hielke de Wit en Adri Takens legden met
één winstpartij minder en een sldo van 13 punten
beslag op de vierde prijs.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de B-klasse ging de eerste prijs enigszins verrassend
naar Harry Smit en Hans Wessel van de Emmese Boule
(3+24). Erik Heddema en Gert Niejenhuis die niet echt
hun dag hadden eindigden hier op de tweede plek
met 3+14. Pa Niejenhuis (Klaas) en Joop Kreeft  wer-
den derde met 2+13 en Johan en Lies de Wit wisten
met 2+7 de vierde prijs te veroveren.
Al met al een geslaagde toernooidag die om ca. 17.00
uur kon worden afgesloten.

Winnaars B poule

1-0 voor Egbert/Rikus. Dan komt de beste mène van
Jelle/Marco. Marco plaatst super en na een super
carro van Jelle en verplaatsing van het but, een echte
Jelle dus, scoren ze 3 punten. En ook de volgende
mène raakt Jelle het but. Nu profiteren de tegenstan-
ders na goede plaatsboules. 3-3.
 
Ze vervolgen ook goed, ze lopen uit naar 9-4. Marco
en Jelle niet slecht, maar Egbert en Rikus super. Dan
is een zware klap. 2 Goede mènes en je staat 5 punten
voor. Was dit de nekslag voor Jelle/Marco? Dan komt
die dekselse Marco met 3 superboules en scoren weer
een punt! Het wordt 11-5. In de laatste mène is het
enigszins jammer dat Marco maar 1 goede boule
gooit. Na een goede van Rikus, mist Jelle zijn schot.
Na nog een mooie geplaatste boule is het 13-5. Egbert
en Rikus zijn de kampioenen.
 
Tussentijds winnen Anton/Dik via 5-0; 7-1 en 9-8 hun
wedstrijd. Daarmee zijn Geesje en Heero 4e.
 
De verslaggever heeft genoten en geeft iedereen zijn
felicitaties!
 
Theo Linders
 

OVERIGE RESULTATEN CLUBLEDEN
Schoonebeek, 28/9/19 Blikken Boulie: 1e pr. D. Askes/
A. Carabain; 3e pr. H. de Wit/J. de Wit; 4e pr. R. Zee-
wuster/K. Niejenhuis.
 
Emmen, 26/10/19 Meerdijktoernooi: A-kl. 3e pr. E.
Muggen/D. Askes.
 
Sneek, 7/11/19: A-kl. 4e pr. E. Muggen/R. Haagsma.
 
Sneek, 28/11/19: A-kl. 2e pr. A. Jongert/E. Muggen.
 
Sneek, 12/12/19: A-kl. 1e pr. en toern.winn. D. Askes/
J. Dammer; B-kl. 5e pr. R. Haagsma/E. Muggen.

MUTATIES LEDENLIJST PER 1 JANUARI
2020
Bedankt als lid:
 
Jaap Helder, Els Lootsma, Ria Zijlstra, Walter Zijlstra,
Lammie Diets, Erna Leijdsman
 
Adreswijziging:
 
Ginie van der Veen, Anne Vondelingstraat 96
8426 LB  Appelscha
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De bar en keuken kreeg een goede schoonmaak inclusief het
glaswerk, zodat er weer goed en veilig gebruik van gemaakt kan
worden.
 
De spinnen krijgen het druk want de heren maken het plafond
grondig schoon.

Grote schoonmaak.
Op  19 oktober 2019, was de jaarlijkse schoonmaak
van de kantine waar 14 personen flink de handen uit
de mouwen staken, om te zorgen dat alles er weer
Spic & Span uitziet.
 
Het resultaat mag er zijn, heb ik horen vertellen en
niet te vergeten was het een gezellige boel.

Kaart- en sjoelavond.
Woensdagavond 18 december vond de gebruikelijke
kaart- en sjoelavond plaats. Na een korte uitleg over
de spelregels, ging een ieder los. Bij het klaverjassen
werden er 3 rondes van 12 potjes gespeeld en bij het
sjoelen werden 2 maal 6 rondes gespeeld. Nadat de
punten waren opgeteld leverde dit de volgende stand
op.
 
Klaverjassen:
1e prijs Herman Molenhuis 4798 punten,
2e prijs Eppo Schothorst 4723 punten,
3e prijs Dinie Lu-is 4295punten.
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CLUBKAMPIOENSCHAP TETE À TETE
2019
 
Individueel kampioenschap nieuwe stijl had ik ook als

kop kunnen gebruiken, want met de toepassing van
het Zwitsers systeem ging het anders dan in de vorige
jaren. Dit systeem hield in dat steeds winnaars tegen
winnaars en verliezers tegen verliezers speelden, bijv.
iemand die drie keer gewonnen had speelde tegen
iemand die ook driemaal had gewonnen etc. Uitein-
delijk komt dan de winnaar vanzelf bovendrijven.
 
De rangschikking na vijf ronden komt mede tot stand
door de zogenaamde Buchholz- en Sonnenborn-Ber-
gerpunten. De toegekende Buchholz-punten zijn het
aantal winstpartijen van al je tegenstanders. De toe-
gekende Sonnenborn-Bergerpunten zijn alleen de
winstpartijen van de tegenstanders van wie je hebt
gewonnen! Bij de eindrangschikking telt dus eerst het
aantal gewonnen partijen. Is dat gelijk dan gaan de
Buchholz-punten tellen, is dat ook gelijk dan tellen de
SB-punten. Als ook die gelijk zijn dan is het saldo
doorslaggevend.
 
Bij dit systeem wordt dus rekening gehouden met de
sterkte van je tegenstanders: hoe sterker, hoe meer
Buchholz- en SB-punten! Het grote voordeel hiervan
is dat het niet zoveel uitmaakt of je bijv. de latere
kampioen al vroeg of later in het toernooi tegenkomt:
je blijft kans houden op een topklassering! Hetzelfde
systeem is ook toegepast bij het Noordelijk Kampi-
oenschap in Vledder.
 
Er waren 22 deelnemers die bereid waren het zo eens
te proberen. Ongeslagen kampioen werd dit jaar
Vincent de Wit, die de titelverdediger van de laatste
jaren, Dick Askes, met 13-11 naar de tweede plek
verwees en de nummer drie, Joop Kreeft, zelfs met
13-2 versloeg. Opvallend was ook de goede prestatie
van Johan de Wit, die de vierde prijs veroverde (ook
maar met één verloren partij) en zo nog vóór Anton
Carabain eindigde, die met twee verliespartijen uit-
eindelijk de vijfde prijs mee naar huis nam.
 
Bij de eerste vijftien (belangrijk voor de all-roundpun-
ten) eindigden verder, met vermelding van achter-
eenvolgens de winstpartijen, Buchholz-punten, SB--
punten en het saldo: 6. J. Hoekzema 3 13 6 12; 7. H.
Muggen 3 12 6 10; 8. E. Muggen 3 12 5 16; 9. H.
Dammer 3 10 5 16; 10. R. Zeewuster 3 10 4 9; 11. G.
Dammer 3 9 5 -2; 12. J. Dammer 3 9 3 2; 13. B. Smit 2
17 6 2:  14. T. Linders 2 14 4 -8; 15. R. Haagsma 2 14
4 -10.
 
Al met al weer een leuke dag. De wedstrijdcommissie
zint nog op mogelijkheden om het kampioenchap
voor ieder nog iets aantrekkelijker te maken.
 
Dick Askes

'Eij 't ook 'eurd
Bovenstaonde  titel 'eb ik  'eleend van Driekus, een
Kamper stukkiesschriever, in de hoop
det 'r geen copy-right op zit.
Ik wol namelijk eempies terugkieken op 't af'elopen
jaor.
 
Wat  een ellende!  't Begun al in de winter. Handels-
oorlog USA-China, de  puinhopen in 't Midden-Oosten
waar maar geen oplossing komt, dan de Brexit, ook
zoiets,ruzies in politiek Europa.
 
Vulkaanuitbarstingen en overstromingen op 't hele
continent, grote droogte in Afrika.
Verkiezing uitslagen waar je vraagtekens bij kunt
plaatsen, overal stakingen enz.
 
En dan in Nederland: Boerenprotesten, Onderwijzers
die het niet meer zien zitten, wat te doen
met de zorg in 't algemeen, de huizenmarkt: kunnen
onze (klein)kinderen nog een betaalbare
woning vinden? Voedselbanken, je vindt ze overal,
gemeentes die te weinig bijspringen en ga
zo maar door.
 
'K mut er niet an denken det 't ook in 2020 zo giet!
Oh ja, dan is er ook nog zo'n opruum goeroe veur oe
eigen huus: Marie Kondo.
't Word tied det ik de zolder maar eens ga oprumen,
'k Heb nog de nodige verzamelingen van
vrogger die ik nog kwiet mut. Ik hou jullie op de éugte.
 
En now sluut ik dit epistel af met de beste wensen
veur 't nije jaor : we gaon positief denken
en doen: Heel veul plezier met ons Boulen!
 
Gaitjan.

Sjoelen:
1e prijs Egbert Muggen 597 punten,
2e prijs Roelof Suk 579 punten,
3e prijs Meine Meinen 550 punten.
 
De prijzen bestonden dit jaar uit rollades. Zoals ge-
bruikelijk werd de avond afgesloten met een grandi-
oze verloting o.l.v. Roely, Geesje en Riemer.  Al met
al een zeer geslaagde avond.
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‘n BoelpraotiesCampinghost Marrit: Grijze Golf
Op het moment dat ik dit schrijf zijn mijn 26 tenten
"on time" gereed, staat het hoogseizoen voor de deur
en eindigt het leuke en gezellige voorseizoen. Dit
seizoen bekend om haar “grijze golf gasten". Gasten
die het heel rustig aan doen, zich niet druk maken, en
met iedereen een praatje maken. Gasten die soms wel
5, 6, 7 weken en misschien nog wel langer met hun
sleurhut van huis zijn en menig camping aan doen.
Dat is op deze camping in het voorseizoen niet anders.
 
Ons kent ons.
 
Maar op deze camping is de "Grijze Golf" toch wel
echt bijzonder. De campingbeheerders hebben,
voordat ze deze camping in beheer kregen, een ande-
re camping gehad: Camping La Vallée Heureuse. Toen
ze die camping gingen verlaten, hebben ze in een
nieuwsbrief laten weten dat Camping Domaine du
Couriou hun nieuwe camping zou worden. En zie daar,
de gasten van die oude camping zijn meegereisd naar
deze prachtige camping.  In mijn ogen is dat het
grootste compliment wat je als Campingbeheerder
kunt krijgen. Gasten die jou volgen naar een nieuwe
camping. Dan doe je het echt goed'  Het is hier in het
voorseizoen dus enigszins "ons-kent-ons". Als buiten-
staander word ik al snel opgenomen in deze familie.
Op het terras bij het restaurant kan ik zowat bij elk
tafeltje aanschuiven. Zo worden ze opeens ook "mijn
gasten". Er worden verhalen verteld, er wordt veel
gelachen, het "ons-kent-ons" wordt versterkt. De
saamhorigheid wordt nog groter als ik op mijn ver-
jaardag op het terras wordt uitgenodigd voor een
taartje, een theetje en een borreltje met de camping-
beheerders, medewerkers, en een aantal "grijze
golfgasten".  Het is met recht "ons-kent-ons" en ik
geniet er met volle teugen van.
 
Jeu de boules,
 
Als ze me vragen om mee te doen met jeu de boules
geniet ik nog meer. Uiteraard ben ik daar altijd voor
in. Er is één overeenkomst tussen alle spelers op de
baan: we zijn allemaal grijs, ook ik. Het verschil: de
leeftijd. Met mijn 47 jaren haal ik de gemiddelde
leeftijd op de baan aanzienlijk naar beneden ik ben
gewoon de jongste. De spelregels moeten wel even
uitgelegd worden aan iedereen. Dus ook aan jullie.
Daar hebben wij de Maestro en zijn vrouw voor.
Beiden fanatieke jeu de boules spelers, ook in wed-
strijdverband. Wij, 99% van de Nederlanders, zeggen
allemaal: "laten we jeu de boules gaan spe1en". Maar
in feite spelen wij: Petanque.
 

Les 1: "Jeu de boules" omvat alle spellen die gespeeld
worden met metalen ballen ik denk gelijk: "Welke
spellen heb je dan nog meer met metalen ballen?" ik
hou me nog maar even wijselijk stil. Bij menigeen zie
ik pretoogjes en een glimlach ontstaan iedereen heeft
zo zijn eigen gedachten hierover. Soms zijn woorden
overbodig ik schiet ervan in de lach. Oké, de toon is
gezet....
 
Les 2: Het doel van het spel is om de boules zo dicht
mogelijk bij het kleine balletje (de but) te gooien.
 Les 3: Speel je 1 tegen 1, dan speelt iedere speler met
3 boules. Speel je bijvoorbeeld 3 tegen 3, dan speelt
iedere speler met 2 boules.
Les 4: De but wordt vanaf een cirkel (of halve boog)
zes tot tien meter vooruit gegooid.
Les 5: De eerste speler werpt zijn bal zo dicht mogelijk
naar de but.
 Les 6: Daarna moet de tegenpartij proberen om dit
verbeteren.
 Les 7: Wie of welk team als eerste bij de 13 punten
is, heeft gewonnen.

"Oh god, wat zeg ik nu?"
Nog even wat details over het materiaal. Er zijn
schietballen en rolballen. De Maestro had schietbal-
len bij zich. Hiermee probeer je met een hoge boog-
worp de rolballen bij de but vandaan te schieten
(ketsen). Prachtig om te zien hoe de Maestro dat af
en toe deed. Rolballen zijn ballen die rollen. De prijs-
klasse verschilt ook. lk heb ze bij de lntersport in Crest
gekocht voor 1o Euro. De Maestro heeft ballen van
250 Euro. Het gewicht zit tussen de 6oo en 8oo gram
per bal. "Hoe zwaar heb jij ze ?",vraag ik iemand.  En
net op het moment dat ik dit vraag, bedenk ik me
tegelijk: "oh god, wat zeg ik nu toch weer?" Want het
antwoord is voorspelbaar: "Marrit, ik ga zwaar gebukt
door het leven. Ze zijn niet meer te tillen."Weer veel
gelach. Laat het spel maar beginnen.
 
In het begin is iedereen nog wat onzeker. De spelre-
gels zijn nog niet bij iedereen goed geland, maar door
de aanwijzingen van de Maestro en zijn vrouw komt
iedereen langzamerhand in het spel. En gaat het er
steeds fanatieker aan toe. Het publiek bestaat ook
vooral uit grijskoppen. Gekakel tot en met. Op de baan
wordt er veel gelachen. "Wie ligt?", "Van wie is die
bal?", "Welke bal ligt voor?". "Een metalen bal", is het
antwoord uit het publiek. Weer gelach.
 
"Hoe bedoel je, wie ligt?  ik sta naast je." "Nee, van
wie is die bal die het dichtst bij de but ligt?" Oh. "Dat
kun je vanaf hier niet zien hoor, dan moet je achter
de but gaan staan om te zien wie er ligt." De vrouw
van de Maestro is best wel een beetje streng. Als
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makke schaapjes lopen we allemaal achter de but en
als we na een tijdje van discussiëren er niet uitkomen,
pakt de Maestro zijn rolmaat en wordt daadwerkelijk
de afstand opgemeten. Het wordt duidelijk wie er ligt.
 
Hilarische avonden.
 
Avond na avond wordt er gespeeld. Behalve op
woensdagavond, want dan is het pizza-avond op de
camping. Dan zijn we daar te vinden. Maar als we weer
een avondje spelen, kun je merken dat we beter
worden. Professioneler ook. We vegen onze ballen af
met een doekje, want dat doet de Maestro ook. Dan
komt er weer ergens uit de achterhoede een droge
opmerking: "dat doet mijn vrouw nou nooit, mijn
ballen afvegen."
 
Als we volop in het spel zitten en het begint spannend
te worden qua punten, blijven de droge opmerkingen
komen: "ik zal al die ballen eens even kietelen", zegt
iemand naast me. Ik kijk hem aan en schiet in de lach.
 Ik zeg even niks, dat doet iemand anders wel even
voor mij. "Wat ga je doen, je ballen kietelen?" Ja, dat
was te verwachten. En ik maar denken dat mensen op
leeftijd toch enigszins beschaafd zijn. Nou, niets is
minder waar.
 
Er wordt enorm veel gelachen op baan. Alles wordt
gezegd tegen elkaar en dat kan en mag ook gewoon.
De slappe lach heb ik ook gehad iets met 'bukken,
kromme rug en een banaantje'... ik treed maar niet
meer verder in details. Het beeld mag nu wel duidelijk
zijn. En dan te bedenken dat in professioneel wed-
strijdverband, zoals de Maestro ons vertelde, er he-
lemaal niet of nauwelijks gesproken wordt. Laat staan
gelachen. Nou, dat zou niks voor mij zijn.

Voorzichtig vooruit blikken.
De speelavonden worden sporadische juni vordert,
het hoogseizoen staat voor de deur. Het seizoen waar
de Grijze Golf niet zozeer op zit te wachten. Nog even
een borreltje drinken en/of hapje eten op het terras.
Langzaamaan gaat er afscheid genomen worden.
Handen worden geschud, nog even wat geklets, nog
even wat gelach. lk bedank ze voor de gezelligheid en
wens ze nog een fijne vakantie en/of een goede te-
rugreis. Complimenten krijg ik, maar ook steevast de
vraag: "wij komen hier volgend jaar wel weer, mare
Marrit, jij komt hier volgend jaar toch ook terug?"
Het voorseizoen met haar Grijze Golf een compleet
andere dynamiek dan het hoogseizoen. De sleurhut-
ten zijn verdwenen van de veldjes. Het is stil. De jeu
de boules baan is verlaten. Wachtend op het hoogsei-
zoen en in gedachten met die ene veelgestelde vraag
loop ik de camping rond. Het antwoord? tja. Op dit

moment zeg ik: ja, ik kom hier terug volgend jaar. Er
zijn echter ook nog steeds andere dromen en ambi-
ties. Dus wie weet waar mijn balletje (de but) zal
rollen volgend jaar.
 
Willem en Roely Vos

DOUBLETTENCOMPETITIE 2019
Na de voorlaatste speeldag waren er nog vier teams
overgebleven: Anton Carabain/Dick Askes (7+59),
Jelle Hoekzema/Marco Willemsen (6+33), Rikus Zee-
wuster/Egbert Muggen (6+15) en Heero en Geesje
Dammer (5+35).
 
Op de laatste speeldag moesten eerst de nummers 1
en 3 tegen elkaar en de nummer 2 tegen nummer 4.
In deze partij tegen Rikus en Egbert was Anton totaal
niet in vorm zodat de titelkansen verloren gingen. Jelle
en Marco, de grote verrassing van deze competitie,
versloegen Heero en Geesje en mochten dus de fina-
le spelen tegen Rikus en Egbert. Daarin delfden ze
echter het onderspit, terwijl Heero en Geesje ook van
Anton en Dick verloren.
 
De uiteindelijke prijswinnaars werden dus: 1. R. Zee-
wuster/E. Muggen; 2. J. Hoekzema/M. Willemsen; 3.
A. Carabain/D. Askes.

NAJAARSCOMPETITIE 2019

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

1 Dick Askes 5 12 12 10 8 42 4
2 Klaas Niejenhuis 6 11 10 8 8 37 4
3 Willem Vos 6 10 9 9 8 36 4
4 Heero Dammer 6 11 11 8 4 34 4
5 Harm Luitjes 6 13 10 7 1 31 4
6 Wiepie Gerding 6 11 8 6 5 30 4
7 Marco Willemsen 6 13 10 4 2 29 4
8 Ben Slotema 6 12 11 4 2 29 4
9 Gerrit de Groot 5 11 7 7 4 29 4

10 Henk Aarsen 6 11 9 4 4 28 4
11 Gerrit Buwalda 6 13 7 3 3 26 4
12 Henk Steenbergen 6 12 10 2 1 25 4
13 Abel van Dam 5 10 7 7 1 25 4
14 Cees van der Scheer 5 8 8 5 3 24 4
15 Henk Knol 6 8 6 6 4 24 4
16 Bertha Smit 6 11 5 3 2 21 4
17 Adri Takens 6 9 5 4 3 21 4
18 Hannie Hoogeveen 6 11 4 4 1 20 4
19 Anton Carabain 6 7 3 3 1 14 4
20 Jan Lammers 6 7 3 2 1 13 4
21 Egbert Muggen 5 11 10 8 -2 27 3
22 Roely Vos 6 11 10 9 -5 25 3
23 Jelle Hoekzema 6 11 7 5 -2 21 3
24 Geesje Dammer 6 7 7 6 -1 19 3
25 Rob de Boer 5 12 10 1 -11 12 3
26 Albert Jan Oosterhof 6 7 4 2 -2 11 3
27 Jaap Postema 5 10 9 2 -11 10 3
28 Jos Janssen 6 11 9 -1 -4 15 2
29 Johan de Wit 5 11 6 -1 -2 14 2
30 Trijn Middelbos 6 8 6 -4 -4 6 2
31 Sineke van Dam 5 7 7 -1 -8 5 2
32 Geertje Postema 5 8 1 -1 -5 3 2
33 Albert Uineken 5 12 4 -6 -8 2 2
34 Mien Carabain 4 10 5 -7 -7 1 2
35 Hennie Luitjes 6 10 4 -6 -7 1 2
36 Ineke van Delden 5 10 3 -4 -8 1 2
37 Herman Molenhuis 5 6 1 -2 -4 1 2
38 Margriet Oosterhuis 5 5 1 -1 -4 1 2
39 Diny Janssen 6 11 2 -6 -8 -1 2
40 Berend Dollenkamp 6 6 1 -7 -7 -7 2
41 Annie Franken 5 7 -1 -1 -8 -3 1
42 Lea de Vries 5 1 -1 -3 -3 -6 1
43 Henk van der Veen 5 7 -3 -3 -11 -10 1
44 Nel Doek 5 2 -1 -5 -6 -10 1
45 Harry Vreriks 5 7 -7 -8 -9 -17 1
46 Henk Bleijleven 6 6 -6 -8 -9 -17 1
47 Riemer Haagsma 5 2 -4 -8 -11 -21 1
48 Truida Boxma 4 -1 -2 -8 -11 -22 0
49 Lies de Wit 5 -1 -9 -11 -11 -32 0

Totaal aantal spelers: 67
Waarvan aantal spelers min 4x: 49
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