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Het was nog
nooit zo stil op
onze baan. 
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mogen weer. 
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Corona: 
 
 
Dit woord zal ons nog geruime tijd bekend in de oren klinken. Het heeft voor zover mij bekend gelukkig niet
rechtstreeks bij onze leden ziekte veroorzaakt, maar dat neemt niet weg dat wij als jeu de boules club er wel
degelijk mee te maken hebben gehad. 
 
Natuurlijk eerst omdat de overheid had besloten helemaal geen sportactiviteiten toe te laten. Enkele
maanden hebben we niet kunnen spelen. Daarna een periode van wel spelen maar onder strenge regels, en
geen competities en dergelijke. Geen toernooien organiseren en geen kantine gebruik.  De gezelligheid was
er daarbij niet zoals dat normaal gebruikelijk is. Bovendien was het duidelijk dat niet iedereen het eens was
met de opgelegde regels en dat leidde nog wel eens tot enige discussie.
 
Ook is door sluiting van de kantine en het afgelasten van toernooien onze vereniging er nogal wat inkom-
sten bij ingeschoten en zijn er wel extra kosten gemaakt.
 
 
Onze penningmeester heeft aangegeven dat de schade tot nu toe tot vier a vijfduizend euro is opgelopen. 
Natuurlijk is dat vergeleken met de kosten voor de hele maatschappij en andere grotere verenigingen  geen
bedrag dat aanspreekt, maar voor een kleine vereniging als de onze is het wel degelijk een bedrag van belang.
 
 
Toen ik enige tijd geleden een toespraakje moest opstellen voor het 30 jarig bestaan van de vereniging zei
iemand tegen mij: “Natuurlijk moet je hierbij even achterom kijken, maar denk er om, vooruitkijken naar de
komende 30 jaar is veel belangrijker”   en ik denk dat dit ook geldt voor het hele corona gebeuren.
 
We mogen vanaf 1 juli weer volop bezig met onze sport. We mogen de kantine weer (onder voorwaarden)
gebruiken en het sprak mij heel goed aan toen afgelopen vrijdagmiddag bij het verlaten van het terrein iemand
tegen me zei: 
 
“Het was leuk vanmiddag, De gezelligheid is weer terug Egbert.”
 
En juist dit soort opmerkingen maakt dat je het er weer voor over hebt om je in te spannen om het geheel
aan de gang te houden, om weer met elkaar er voor te gaan om er een fijne vereniging van te houden,
waarbij zowel sportieve prestaties als gezellige bijeenkomsten voor ieder op zijn of haar eigen manier van
belang zijn.
 
Ik hoop daar alle medewerking van te krijgen van de leden, ook al vindt men soms bepaalde (veelal opgeleg-
de) regels niet correct of overbodig.
 
 
Egbert Muggen, Voorzitter.
 

                                   Respecteer de regels
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HET BUTJE 
Het clubblad dat voor u ligt is eigenlijk het aprilnum-
mer, dat noodgedwongen door de afschuwelijke co-
ronatoestanden en als gevolg daarvan de lockdown
moest worden uitgesteld.
 
Van een gelukkig en voorspoedig nieuw jaar, de af-
sluitende wens in het vorige clubblad, is dan ook nog
niet veel terechtgekomen. Het is helaas niet anders:
2020 zal ons nog lang heugen en dan niet in positieve
zin.
 
Voor alle sporten en dus ook voor de onze betekent
dat weinig sportieve evenementen dit jaar. Gelukkig
kunnen we inmiddels wel weer boulen en is ook het
kantinegebruik weer beperkt mogelijk. En er is weer
een begin gemaakt met een “anderhalvemetercom-
petitie” als vervanger voor alle andere vervallen
competities.
 
Voor mijzelf was er in de afgelopen periode toch nog
een geweldig positief gebeuren: Voor de tweede keer
mocht ik een gezonde en schattige kleindochter be-
groeten! Op 2 juli werd met een gewicht van bijna 7
pond en een lengte van 51 cm vroeg in de ochtend
Emma in het WZA geboren. Ook met moeder Anne-
marie is alles goed.
 
Terug naar petanque: waar weinig gebeurt valt ook
weinig te schrijven! Maakt u misschien wel iets ver-
meldenswaard mee of hebt u een ander leuk stukje:
 
Laat het ons weten, liefst via het hiernaast vermelde
e-mailadres en uiterlijk 15 september. Samen kun-
nen we misschien toch weer tot een oktobernummer
komen. 
 
Rest mij nog mede namens Wicher en Bertha u ook in
de nieuwe beperkende omstandigheden een plezierig
boulesseizoen toe te wensen.
 
Dick Askes
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020
De a.l.v., gehouden op donderdag 13 februari jl.,
verliep eigenlijk bijzonder vlot. Om 19.30 u. opende
de voorzitter de vergadering en even voor 21.30 u.
kon hij overgaan tot de sluiting. Alle jaarverslagen
werden, evt. met een kleine wijziging, goedgekeurd.
 
In het bestuur waren de heren J. Hoekzema en H. Knol
aftredend, beiden werden met applaus herkozen.
Dhr. R. Boer Rookhuizen trad af bij de kascommissie
en dhr. D. Askes trad toe als reservelid. Bij de wed-
strijdcommissie nam wegens verhuizing naar Hooge-
veen dhr. J. Kreeft afscheid, hij werd bedankt met een
bloemetje, een VVV-bon en een groot applaus.
 
Ook de eerste drie van de Allroundcompetitie over
2019 ontvingen een VVV-bon (1. V. de Wit, 2. D. Askes,
3. R. Zeewuster), de grote beker was uiteraard voor
de nummer 1. Daarnaast had de wedstrijdcommissie
nog een groot aantal mededelingen. Zo kunnen op de 
woensdagavond de barmedewerkers gewoon mee-
doen aan de competitiewedstrijden, het automatisch
toewijzen van een winstpartij vervalt. Ook wijzigt men
voor het komende seizoen het te verdienen aantal
allround-punten bij de zomercompetitie (was 25,
wordt 30) en de niveaucompetitie (was 20, wordt 35!).
Als reden geldt vooral het aantal te spelen wedstrij-
den, en men hoopt zo de deelname te stimuleren.
 
Het open TT-toernooi wordt omgezet in een clubtoer-
nooi van vier wedstrijden, verdeeld over twee
woensdagavonden.
De training start op 9 maart en zal voor beide groepen
tussen 19.00 en 21.00 uur plaatsvinden. Mochten de
groepen te groot worden, dan zullen de tijden worden
aangepast.
 
Als Noorder-Cupdata  worden voorgesteld 2 april
(Assen), 9 april (Groningen), 16 april (Assen) en 23
april (Groningen), waarbij dit jaar in Groningen de
beker zal worden uitgereikt. Als reservedatum geldt
30 april, eveneens een donderdagavond. Aanvang
19.30 uur.
 
Verder kan men via de vereniging inschrijven voor de
NJBB districtskampioenschappen: tête à tête  op 5
april in Vledder en voor doublettes op 2 mei in Gro-
ningen. Voor triplettes vindt een zomercompetitie
plaats op 25 april in Coevorden, 9 mei in Hardenberg
en 23 mei in Leeuwarden, met als uitwijkdatum 30
mei. De vereniging betaalt uw deelname, de reiskos-
ten zijn voor eigen rekening. Verder is de NPC voor
zestallen nog een mogelijkheid.
 

Ook heeft de wedstrijdcommissie behoefte aan extra
hulpkrachten bij de clubcompetities (vooral in de
zomer) en andere evenementen. Daarnaast stimu-
leert men de leden om zich op te geven voor een
scheidsrechters- en/of wedstrijdleiderscursus.
 
Red.
 

EINDSTAND WINTERCOMPETITIE 2020
1.   H. Dammer                    8-73
2.   E. Muggen                     8-67
3.   V. de Wit                        8-67
4.   H. Knol                            8-61      
5.   G. Dammer                    8-56
6.   D. Askes                         8-54
7.   J. Janssen                       8-52
8.   R. Haagsma                   7-38
9.   E. Westerdijk                 6-38
10. T. Linders                       6-34
11. J. Dammer                     6-30
12. R. Zeewuster                 6-28
13. L. de Vries                      6-28
14. K. Prins                           6-26
15. A. Jongert                       6-25
16. C. Westerdijk                 6-16
18. H. de Wit                        5-35
19. Joh. De Wit                    5-24
20. J. Waldus                       5-23
21. H. Muggen                     5-21
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'De beste stuurlui staan aan wal'  en/of  'de diehards staan in de regen te boulen

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
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Wedstrijdverslag  Snerttoernooi Steen-
wijk.
 
Op een woensdagavond vroeg mijn broer Henk of ik
ook mee zou spelen aan het snerttoernooi in Steen-
wijk. Het leek mij wel leuk en omdat Dick Askes juist
op dat moment de kantine in kwam heb ik die meteen
gevraagd of hij er wat voor voelde met mij dat toer-
nooi mee te spelen. Dick stemde toe en het bleek dat
er nog meer mensen van ’n Boel Plezier Assen in dat
toernooi mee zouden spelen.                                        -
                                
 Dus op zaterdag 8 februari kwamen van de 27 dou-
blettes er maar liefst 6 uit Assen. Het spelsysteem voor
die dag was als volgt: Eerst twee voorgelote partijen.
Vervolgens 16 teams in de A-poule, en 11 in de B-pou-
le om nog 3 voorgelote partijen te spelen. In de A--
poule eerst nog een partij voor indeling in het hoofd-
toernooi of in A- complementair en daarna een afval-
ronde, zodat van de 16 doublettes in die poule nog 8
overbleven waarvan 4 in het hoofdtoernooi en vier in
A-complementair. Na de 2 voorrondes bleek dat Adrie
en Pieter Takens, alsmede Christien en Egbert Wes-
terdijk , in de B-poule kwamen en de andere vier
teams van Assen in de A-poule.
 
Na de derde partij kwamen Heero en Geesje Dammer
alsook Rikus Zeewuster en Klaas Niejenhuis in de A--
complementair, terwijl Henk en Janny Muggen alsook
Dick Askes en ondergetekende in het Hoofdtoernooi
kwamen. Vervolgens kwam de vierde ronde de z.g.
afvalronde. Verlies je die, dan heb je wel drie partijen
gewonnen, maar ben je uitgeschakeld en kun je met
lege handen naar huis. Zowel Heero en Geesje in de
complementair als Henk en Janny en Dick en ik in het
hoofdtoernooi wisten te winnen en dus mochten we
allemaal verder spelen. Heero en Geesje wisten ver-
volgens nog een partij  te winnen. De daarop volgen-
de finale werd hun eerste en enige verliespartij.
Daarmee behaalden ze wel de tweede prijs in de A--
complementair poule.  
 
Henk en Janny, en wij zaten dus bij de laatste vier in
het hoofdtoernooi. De wens om alle twee nog een
keer te winnen en daarna de finale tegen elkaar te
mogen spelen ging niet in vervulling. Henk en Janny
verloren nu en Dick en ik wisten met heel veel moeite
opnieuw te winnen. Henk en Janny zouden daarna dus
nog voor de derde of vierde plaats moeten spelen en
Dick en ik voor de eerste of tweede plaats. Helaas
bleek dat de tegenstanders voor ons, team Mulderij
uit Noordscheschut, het te laat vond om nog verder
te spelen. De wedstrijdleiding nam hun dat bepaald

niet in dank af en deze heren konden zonder prijs
vertrekken.  Omdat wij daarna het enige team waren
die de finale had bereikt werden Dick en ik toernooi-
winnaar en kregen wij de eerste prijs uitgereikt.  In
overleg met de wedstrijdleiding is toen besloten ook
niet meer te spelen voor de derde of vierde plaats.
Henk en Janny namen daarbij genoegen met de
vierde prijs.  Al met al een goed geslaagd toernooi
voor de Asser deelnemers. 
 
Voor degenen die er belangstelling voor hebben
vermeld ik hieronder nog de namen van onze tegen-
standers.
1e partij: Jan Van Aalten en Nelly v.d. Schaaf. (De
BlèdeBoulers.Didam)  
 
 2e partij:     Martin De Maar en Jaap Smit. (De but 84
  Steenwijk)   
 
 3e partij: Lafaille en Elzinga  (De but 84 Steenwijk)       
 
 4e partij: Krabbendam en Knol  (Près le but
 Groningen)  
 
 5e partij: Van Linden en De Bruin  (De but 84 Steen-
wijk.
 
Egbert Muggen.

Dick en Egbert de toernooi winnaars in Steenwijk.
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Henk en Janny moesten helaas genoegen met de vierde prijs.

Geesje en Heero behaakden de tweedeplaats in de A-comple-
mentair In Steenwijk.

Wedstrijdverslag  binnentoernooi  op
donderdag 20 februari in Sneek.
Om half acht vertrokken Jan Dammer en Theo Linders
alsmede Dick Askes en ondergetekende vanaf de
Rode Heklaan naar Sneek om deel te nemen aan het
daar geplande doublettentoernooi.  We waren mooi
op tijd aanwezig om eerste een kop koffie te nemen
en daarna nog even “in te gooien” op de toch wel
redelijk moeilijk te bespelen binnenbaan. In al de 16
gemarkeerde banen liggen wel enige hobbels of
kuiltjes, maar met name in de eerste 2 banen en de
achterste twee zijn die hobbels behoorlijk groot.
 
Er moesten, zoals gebruikelijk daar, twee wedstrijden
in de voorrondes gespeeld worden, waarna 16 teams
in de A-poule en 16 teams in de B-poule geplaatst
worden.  Die 16 worden dan weer onderverdeeld in
vier groepjes van vier. In de voorrondes verloren Jan
en Theo één partij en wonnen de andere. Ze kwamen
daarmee (als eersten) in de B- poule. Wij, Dick en ik,
moesten eerst tegen het team Marco en Joyce Ter-
maat, van de vereniging Bouledozers in Hoorn.  Marco
won de toss en gaf meteen aan Joyce het teken te
kiezen voor baan 1, dus de baan met de grootste
hobbels. Toen wij in de hal kwamen bleek ze beslag
gelegd te hebben op baan 2, omdat een paar bekende
spelers van Sneek reeds op baan 1 speelden. (Die
kennen die banen en weten precies hoe ze daar
moeten gooien) Gelukkig had ik bij het inspelen ook
op baan 1 en 2 geoefend en zodoende hoefde ik qua
plaatsen niet onder te doen voor Marco.  Joyce was
tireur bij hun en wist verschillende boules van mij weg
te schieten. 
 
Dick Askes was echter ook in goede doen en bij ’n Boel
Plezier Assen weten we wat dat betekent. Bijna alle
boules waarop geschoten moest worden werden (ij-
zer op ijzer) geraakt en zodoende hebben we van deze
(bij ons vergeleken)  jongelui gewonnen met 13 –4.
De tweede partij ging tegen het team Zijlstra en Van
Balen uit Sneek en ook daarvan hebben we gewonnen
met 13 - 5. Met deze uitslagen kwamen we in eerste
groep van vier in de A-poule.
 
De eerste partij ging nu tegen Jos Van Nus en Taeke
Dijkstra, een paar geroutineerde  spelers uit Sneek.
Gelukkig wonnen wij nu de toss en hoefden we niet
naar die moeilijkste banen. Opnieuw wisten we met
13 – 5 te winnen en moesten daarna tegen  Joop
Middelbos en Annemarie Koehoorn van SVP Drach-
ten.  Dit werd een geweldige wedstrijd die we wel
hebben gewonnen, maar waarin we tegenstanders
hadden die er een prachtige wedstrijd van wisten te
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maken. In een bepaalde werpronde, waarbij het but
op ongeveer 7,5 meter van de werpcirkel lag, plaatste
ik de eerste boule op ongeveer 20 cm van het but.
Middelbos schoot mis maar daarna wist zij op onge-
veer 15 cm van het but te plaatsen en kwam dus toch
op punt. Dick schoot die bal weg en bleef zelf liggen
op ongeveer 20 cm van het but, zodat wij op 2 kwamen
te liggen.  Opnieuw plaatsten zij een bal binnen die
20cm en ook die werd weggeschoten met een zuive-
re carreau sur plas. Telkens bleef dit doorgaan. Op
punt plaatsen van hun kant en met overblijven tireren
door Dick. Het bleef spannend, want ook hun laatste
twee boules werden binnen die 20 cm geplaatst.  Dick
had  geen boules meer, zodat ik gedwongen was beide
keren op die laatste boules te schieten, hetgeen me
goed gelukte en ook daarvan bleef één van mijn beide
boules precies binnen de genoemde 20 cm van het
but liggen.  Deze mène leverde ons daardoor 4 punten
op en dat betekende opnieuw een gewonnen partij
voor ons.
 
De laatste partij moesten we spelen tegen Rik Moor-
lag (bekende topspeler in Noord Nederland) en Sikke
Roorda van De Blède Boulers uit Mildam. Het tireren
van Rik Moorlag was zodanig goed dat we ondanks
goed plaatsen van onze kant op achterstand kwamen.
Rik wierp steeds het but uit op zo kort mogelijke af-
stand. Hij wist dan onze boules met hard en strak
schieten buiten het veld tegen de boarding te knallen.
Door de boules en de grond ongeveer tegelijk te raken
werden er echt veel carreau’s geschoten.
 
Gelukkig wist Dick ook nu weer veel van die boules
weg te schieten en het plaatsen van Roorda was niet
altijd even goed, waardoor wij ook een aantal punten
wisten te scoren. Een paar keer mislukte het Rik om
de but net voorbij de 6 meter te gooien en mochten
wij het but verleggen, waar we natuurlijk gebruik van
ma een paar keer mis schoot en het goede plaatsen
van onze kant leverde ons ook in deze partij de over-
winning met 13 - 11.  We hadden dus alle vijf partijen
gewonnen en werden daarmee toernooiwinnaar.
Omdat Jan en Theo in de poulewedstijden geen en-
kele partij meer hadden verloren dachten we dat die
wel winnaar zouden zijn in de B-poule, maar dat bleek
toch niet te kloppen.
 
Marco en Joyce Termaat hadden, nadat ze de eerste
partij van ons hadden verloren, in de poulewedstrij-
den ook alles gewonnen en hadden in puntensaldo
net 2 puntjes meer dan Jan en Theo, die daarmee de
tweede prijs in de B poule hadden gewonnen. 
 
Egbert Muggen.
 

Toernooi Sneek 20 februari, Jan Dammer en Theo Linders. 2e in
de B poules met saldo 2 minder dan de nummer 1.

De winnaars, Egbert en Dick krijgen de prijs van het toernooi in
Sneek uitgereikt.
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 Advertorial.
Wat is det now weer zu'j denken.
't Is een soort van advertentie met een veráaltien er
um hene.
't Stiet vake in een úus an úus blaadtien.
En det is mien bedoeling ook, maar dan in ons eigen
clubblad.

't Zit zo: in de loop van jaren éb ik vanalles en nog wat
bij mekander  gesprokkeld.
Het begun al in mien kienderjaren: als 't op zondag 
(ja, ja) mooi was gingen we een
eindtien fietsen, naar Wezep waar een soort van
uutspanning was: de Zeuven Heuvels.
En daar kreeg ik mien eerste sukerzakkien. As een
kleine jongen o zo blij!
Det is in de loop van jaren uut de klauw élopen. De
zolder ligt now vol met van alles en nog wat.

Ik wil  die zogenaamde verzameling wel eens kwiet.
En now mu'j niet beginnen te lachen, want 't is en hele
waslieste en zowat te veule umme op
te noemen, ik zal 't toch maar proberen.
Sukerzakkies (een hele lading), melkcupjes, buttons,
stickers,telefoonkaarten,
reclamebalpennen ( ik had een hele wand vol hangen
in mien kantoortien),

aanstekers, lucifermerken, Rizzla vloeipakjes met
"moppen getekend",
bierviltjes, oude kaartcenten en natuurlijk een paar
dozen met postzegels.
Det was 't wel zo’n bietien.

En now maar hopen det er nog boulers zijn die mij
hier vanaf willen helpen.
Bin d'r nog kienders en/of kleinkienders die hun eigen
verzameling willen uutbreiden?
Er mag wat tegenover staan! Det skrief ik 'r maar bij,
want ik weet niet of de
redaksie mien een vette rekening stuurt naar anlei-
ding van deze Advertorial.

"k Zal jullie ook uutleggen woarumme dit epistel zo-
lang eworden is .
Op mien leeftied mu"j zoveule as mogelijk is binn'n
blieven in verband met
de Corona virus, dus tied zat umme "t  clubblad weer
an een bietien copij
te helpen.

En now maar hopen det ik binnen de kortste keren
alles kwiet bin!

Ajuus, Gaitjan.

 
De winnaar van het knaken toernooi januari 2020, is Ben Slotema
en won daarmee een autowasbon die beschikbaar is gesteld
door Niels autowasstraat.

De klusploeg heeft het nog niet zo slecht en vooral wanneer er
iemand jarig is, Rob de Boer trakteerde daarom op appelgebak
met slagroom.
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drie met het probleem van het uitrollen, alle drie
verkeerde inschattingen. Gelukkig kwamen zij er ook
niet meer bij! 13-4 of 5, dat weet ik nu niet meer.
 
Kortom een zeer geslaagd toernooi voor ons met de
eer van Emmens winterkampioen triplette 2020!
 
Theo Linders

Emmense winterkampioenschap tri-
plette op 7 maart 2020
De triplette-toernooien zijn schaars in het noorden
van ons land. En je wilt in de winter graag binnen
spelen, niet waar!!! Erik en Gert tipten mij over dit
toernooi. Geen officieel NJBB-toernooi, maar wij
togen naar Emmen.
 
Laat ik beginnen met te zeggen dat ik meteen jaloers
was op deze club vanwege hun prachtige locatie. Ik
was hier nog niet geweest. Ideale ruimte, niet koud
en met alle deelnemers helemaal vol. Ik kom daar
straks of later nog op terug.
 
Het was een toernooi met 5 voorgelote wedstrijden.
We begonnen tegen 3 vrouwen, een mevrouw heet
Mannie, zij is lid geweest bij Boel Plezier. Onze voor-
sprong was al snel 6-0. Daarna stopte onze punten-
machine. Zij gingen beter plaatsen, Mannie schoot
een carreaux, en ze schoot het but een keer. Via 9-10
kwamen we alsnog naar 13-10. Over de streep getrok-
ken en opgelucht.
 
Tussen de wedstrijden door een klein gesprek met de
voorzitter. Hij vertelde hoe het gemeentebestuur hen
geholpen had met deze locatie. Waar is het bestuur
van onze gemeente voor onze club? Ja, ik weet het,
het is de kift! Wat zou ik graag een dergelijke hal
willen hebben voor onze club! Ik vroeg om een in-
schrijfformulier, voor een aanvraag voor een tweede
lidmaatschap bij deze club.
 
De volgende partij was gemakkelijk. We zijn niet in
problemen geweest en wonnen met 13-4. Onze 3e
partij wil ik wel heel goed vermelden. Het enige wat
we verloren was de toss. De hele partij is er door ons
geen slechte boule gegooid. En de tegenstanders, die
met volle moed aan de partij begonnen waren, wer-
den er moedeloos van. Gert heeft geen 1e boule slecht
geplaatst. Met een aantal gouden boules als gevolg.
Erik heeft zeker 5 carreaux gegooid. En het publiek
langs de kant stond met open mond te kijken. Toen
Gert het but ongewild het but op meer dan 9 meter
gooide, kwam er nog een carreaux bij Erik vandaan.
13-0. Applaus alom!
 
De volgende wedstrijd werd 13-2. Ook hier was er
aardig wat bekijks. Onze laatste wedstrijd was tegen
een team uit Nordhorn. En die konden echt wel een
beetje boulen. Maar ze hadden geen schijn van kans.
Er was een mène het vermelden waard. Een hele
slechte van ons. Onze dichtstbijzijnde boule was 75
centimeter van het but. Deze mène kwamen we alle

- Pagina 10 -



Z
I
E
R

SSEN

KAMPEREN??
 
Lange Willem, onze buurman,
Kwam net mopperend naar huis.
Bij de jongens in de werkplaats
Voelde hij zich niet meer thuis.
 
Hoor es wijfie, zei de buurman.
‘k Slik het elke dag maar weer.
Als je echt eens wilt genieten:
Neem een caravan en kampeer!
 
Met wat hulp van de direktie
Kocht men daar zo’n caravan.
Echter met mijn forse body
Heb ik daar geen flikker an.
 
In dat kleine pokkehokkie
Heb ik veel te weinig plaats
En hoe moet ’t met klaverjassen
Als er bezoek is van mijn maats?
 
Wil ik ’s middags effe dutten
Ga er allemaal maar uit
Anders steek ik beide benen
Door de voor- en achterruit!
 
Als ik mij dan wil gaan scheren
Sta ‘k met kromme rug en zo
Met een zwaar bebloede ponem
En de tenen in de po.
 
Lig ik in de nacht te rusten
Op een plank met mijn gewicht
Doe ik op dat harde plekkie
Vast geen ene oog meer dicht.
 
Nee, ik ga niet in dat kassie
‘k Ben niet helemaal geschift
Maar als jij toch wilt kamperen
Neem ik wel een kroegenlift.
 
Maar zijn lieve brave wijfie
Was opeens zo lief niet meer
Met haar handen in de zijde
Stelde zij zich hem te weer:
 
Och mijn goeie ouwe lobbes
Och mijn lieve sterke beer
Jij hebt niets meer in te brengen
Ik beveel, en ’t is “Kampeer!”
 
Op de zaak is ’t altijd schelden
op de baas, meneer Katoen

Maar hij schokt voor ’n caravantje
Toch maar even heel wat poen.
 
’t Hele jaar sta ik te strijken
En ik stop je sokken net.
En ik ruim wel weer de rommel,
Waar jij je schuivers hebt gezet.
 
Tijdens al je vrije dagen
Ben ik elke morgen vroeg
En je zwerft op al die uren
Van de een naar d’ andere kroeg.
 
Maar je kunt me nu de pot op
Dit jaar gaan we samen uit.
En ik trek me van jouw smoesjes
Niks meer aan, geen ene fluit!!
 
Bron onbekend, vrijelijk bewerkt door red.

 
Dit was het eerste product wat men ging hamsteren en niet al-
leen voor het gebruik op een kamping.

En toen moesten we allemaal thuis blijven.
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