
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo gaat het er aan toe op een
klusmorgen. Gerrit de Groot gaat
er al bij liggen.
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Van de voorzitter,
Gisteren kreeg ik van onze redacteur van het clubblad
een mailtje met de opmerking dat hij nog een hele
bladzij open heeft gehouden van het nieuw uit te
brengen clubblad voor de voorzitter.
 
Toen dacht ik bij mezelf: Daar loop ik al dagen aan te
denken, maar het lukt me nog steeds nietMet in m’n
achterhoofd de narigheid van de tweede inbraak in
de kantine en de daarbij komende financiële zorgen,
alsmede het corona gebeuren wat juist nu weer op-
laait engrotere zorgen veroorzaakt vond ik het even
moeilijk om op dit moment een goed en positief
stukje te schrijven.
 
Ik heb er een gewoonte van gemaakt goed het voor-
woord van anderen in dergelijke bladen te lezen.
Daarbij blijkt duidelijk dat zo’n voorwoord altijd iets
positief moet zijn.
 
Even kreeg ik toen de gedachte dit blad dan maar
blanco te laten en alleen m’n naam er onder te zetten,
met de opmerking dat ik zo alle positieve dingen wel
opgenoemd had, maar juist op dat moment kwam er
een berichtje in de mailbox “van de voorzitter” met
een voorbeeld van een clubblad op de website van ’n
Boel Plezier Assen en dat verraste mij inderdaad en
bracht me toch weer op positievere gedachten.
 
Nadat in een vorige bestuursvergadering was beslo-
ten met het clubblad te stoppen was er zo terloops
een opmerking gemaakt richting de webmaster dat
we in het vervolg de website willen gebruiken voor
informatie naar de leden. Daar zouden we afspraken
voor maken betreffende de wensen daarvoor en de
mogelijkheden daartoe.
 
Door de eerder genoemde problemen waren we daar
nog niet aan toe gekomen en nu kreeg ik toch onver-
wacht een voorbeeld van hoe het zou kunnen.
 
Dit soort momenten maakt dat je weer inziet dat het
allemaal wel verandert maar dat het zeker niet alle-
maal negatief is.
 
Ook komt op dat moment in m’n gedachten dat we
een introductieavond voor nieuwe leden hebben
moeten afzeggen i.v.m. corona, maar dat het wel
degelijk ging om maar liefst 10 nieuwe leden en daar
zijn we blij mee.
 
De komende weken zullen we nog wel te maken
hebben met de regels omtrent het corona. We zullen
de kantine niet mogen gebruiken en het protocol

geeft ook aan dat spelers die uitgespeeld zijn het
terrein moeten verlaten en dus niet als toeschouwers
mogen blijven. Dit betekent natuurlijk ook dat er
buiten geen koffie o.i.d. geschonken mag worden.
Deze regels gelden eerst voor drie weken, dus nu maar
hopen dat daarna weer wat meer ruimte wordt gege-
ven hieromtrent.
 
Gelukkig kunnen we nog wel blijven boulen en ik hoop
dat we met z’n allen daar ondanks alle perikelen toch
volop van kunnen genieten. Onze wedstrijdcommis-
sie doet er in ieder geval alles aan om dat mogelijk te
maken.
 
Nu ik dit laatste opschrijf denk ik ook even aan de
klusgroep. Geweldig wat die gepresteerd hebben na
de vernielingen die inbrekers hadden aangericht.
 
Door zelfwerkzaamheid hebben deze mensen er voor
gezorgd dat de schade voor de club zo gering mogelijk
is gebleven. Het reparatiewerk is door echte vaklieden
uitgevoerd.
 
Tot het volgende clubblad - via onze website.
 
Egbert Muggen.

UIT DE OUDE DOOS.
 
Mamma is in verwachting. Ze hef al een jonkie van
veer jaor. Dat is e net worden. Hie hef op zien verja-
ordag een hieleboel speulgoed kregen en daor lig e
now met op de grond te speulen.
 
Mamma zit er bij eerpels te schell’n. Ze bedeinkt, dat
het wel us goed kun wezen um kleine Bert veur te
bereiden op de komst van het kleine poppie. Ze zeg:
“Zul jij now ok nog wel een breurtie of een zussie
hebben willen, mien jong?”
 
Bert kik zien mam an, overzöt zien speulgoed en zeg:
“Och mamma, nee, dat huuf niet meer, ik heb now
rommel genog”.
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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 & Redacteur
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
 
 
        
               Dit is het dan: het laatste nummer van
 
                                  ’n Boel Praoties.
 
 
 
 
Waarom dan wel, waarom één van de mooiste club-
bladen (heb ik eens gelezen) opheffen, zult u zich af-
vragen. De grootste boosdoener is eigenlijk het coro-
na-virus met al de gevolgen die daaruit voortvloeien.
 
En daarnaast kunnen we geen vervanger vinden voor
Wicher, die noodgedwongen nog steeds voor de
technische vormgeving en opmaak van het clubblad
zorgt, terwijl hij geen lid meer is. Bij dezen bedanken
we hem nogmaals voor al het werk en de tijd die hij
hieraan heeft besteed!
 
Hoe nu verder? Er wordt gesproken over een hoekje
op de website voor clubnieuws, een andere mogelijk-
heid is zo nu en dan een nieuwsbrief. Het bestuur zal
hierover wel meer bekendmaken. Voor dit clubblad
is er ieder geval weer voldoende kopij. Zo is er een
verslag met foto’s van het zestallentoernooi in Coe-
vorden, Blikken Boulie Schoonebeek, eindstand an-
derhalvemetercompetitie, ‘Mensen moeten niet zo
zeuren’, verslag clubkampioenschap tête à tête enz.
 
Voor mij betekent dit na 14 jaar afscheid van het re-
dacteurschap van dit mooie clubblad. Met plezier
gedaan, maar eigenlijk was het wel tijd voor wat nieuw
bloed. Niet getreurd dus.
 
Voor nu hoop ik dat velen iets van hun gading vinden
in dit laatste nummer. En ondanks de onzekere tijd
die we tegemoet gaan wens ik (en met mij Wicher en
Bertha) ieder toch nog veel bouleplezier!
 
Dick.
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8   Boules d’Or 2 N’schut     11 - 26
9   SCU Emlichheim 1              6  -74
10  Boules d’Or 1 N’schut      1  -138
 
Red.

‘N BOEL PLEZIER STEELT DE SHOW IN
COEVORDEN
Het eerste toernooi sinds de lock down, dat door
teams van ’n Boel plezier werd bezocht, was het
sextettentoernooi op zaterdag 1 augustus in Coevor-
den. Dit toernooi, dat steeds populairder lijkt te
worden, had met de deelname van tien sextetten uit
Duitsland (4), Assen (2), Noordscheschut (2), Almelo
(1) en Coevorden (1) een maximale bezetting. De
wedstrijdleiding was in handen van Jan Vrielink, die
ook in coronatijd alles tot in de puntjes had geregeld.
 
Het werd een prachtige zomerse dag waarop veel
sportieve strijd werd geleverd. De voorste baan was
voor de triplettes, de achterste voor de doublettes en
de tête-à-tête-wedstrijden. Net als vorig jaar leverde
een gewonnen triplettenpartij 3 punten op, een
doublettenpartij 2 en een enkelspel 1 punt. Het leuke
bij dit toernooi was dat iedereen naast driemaal tri-
plette en tweemaal doublette ook  een tête-à-tête--
partij speelde. Ieder teamlid kreeg een van de letters
A t/m F opgeplakt (voor de hele dag). Elke ronde kon
een team dus maximaal 6 punten opleveren. Er waren
6 ronden, telkens tegen een ander sextet, zodat de
totale maximale score 36 punten bedroeg. De teams
speelden steeds in wisselende samenstelling.
 
Eén team viel deze dag op door z’n uitstekende
prestaties: Rikus Zeewuster, Dick Askes, Ankie Jon-
gert, Egbert Muggen en Henk en Jannie Muggen
waren in blakende vorm en behaalden een monster-
score van 34 punten en een positief saldo van 130.
Ruim voldoende voor de titel en een envelop met 90
euro.
 
Het tweede Asser team, Erik Heddema, Gert Niejen-
huis, Theo Linders, Hielke en Janneke de Wit en Jan
Dammer eindigde op de vierde plaats en viel daarmee
ook in de prijzen. Om plm. 19.00 uur konden beide
teams moe maar met een goed gevoel weer huis-
waarts keren. Allen vonden het zeker voor herhaling
vatbaar, dus volgend jaar maar weer een kansje
wagen…
 
De volledige eindstand was:
 
1   ’n Boel Plezier 1              34 +130
2   Coevorden                       25 +73
3   Sparta Nordhorn             23  +45
4   ’n Boel Plezier 2              23  +29
5   SV Grenzland                   21 +31
6   De Toss Almelo                19 - 3
7   SCU Emlichheim 2           12 - 67

EINDSTAND 1,5-METERCOMPETITIE
(BESTE 20)
 
1  Dick Askes                      12           +84
2  Hielke de Wit                 12           +68       
3  Egbert Muggen              11           +81
4  Jan Dammer                   11           +64
5  Riekus Zeewuster          11           +64
6  Riemer Haagsma           11           +40
7  Willem Vos                     10           +86
8  Jan Pot                            10           +78
9  Anton Carabain              9             +54
10 Heero Dammer             9             +54
11 Bertha Smit                    9             +50
12 Adri Takens                    9             +43
13 Jannie Muggen              9             +38
14 Janneke de Wit             8             +72
15 Geesje Dammer            8             +46
16 Gert Niejenhuis             8             +22
17 Theo Linders                  8             +20
18 Miep Prins                     7             +38
19 Erik Heddema               7             +37
20 Herman Molenhuis      7             +24

Wie is nu de kleurling ?
 
Een zwarte man zei tegen z’n blanke vriend:
 
,,Van ons beiden ben jij volgens mij de kleurling, want
als we in de zon liggen blijf ik zwart, maar jij wordt
bruin.
 
Als we kwaad worden blijf ik zwart, maar jij wordt
rood. Als we ziek worden blijf ik zwart, maar jij wordt
wit.
 
Als we ’t erg koud krijgen blijf ik zwart, maar jij wordt
blauw. En als we ergens op betrapt worden blijf ik
zwart maar jij verschiet van kleur….
 
Dus, waarom noemen ze mij dan een kleurling?????”

Rechter.
De rechter zegt: “Is het waar, dat jij je buurman een
klap op z’n hoofd hebt gegeven?”
De verdachte antwoordt: “Ja, dat heb ik, maar die
kromme benen had-ie al”!
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Het succes volle team in Coevorden. Leuke prijzen ?? of houden aan corona maatregelen.

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

Aal
Een aal, die met diverse bieren
 
Het oude jaar had zitten vieren
 
Werd, toen hij na de warme prak
 
De hoofdverkeersweg overstak
 
Opeens verdeeld in vier kwart-alen……
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Onze opperman
 

Twee vaste krachten. Inalle rust doens ze hun klus.

En dan weer aan de slag tot aan de koffie.

Nu eerst even een praatje, goed contact.

De nauwgezetheid van deze twee klussers is wonderbaarlijk. Soms werkt iemand alleen. Geen geprekje, in gedachten, mis-
schien met van alles bezig.

Consentieus wordt het veld onderzocht en geplukt.

Het pad wordt weer prachtig.

                                                KLUSMORGEN OP ONS MOOIE SPORTCOMPLEX
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Zo ook hier. Op de knieën kruipen wij voor jullie over het
veld!!!!!

Zo gaat het echt!!!!!!!!!!

Bijna klaar rond 12.00 uur.

Snoeien doet groeien en bloeien.

De winnaar van het knaken toernooi september is geworden:
Lea de Vries. Ook zij heeft de autowasbon gewonnen van Niels
autowas.

Het knaken toernooi van juli is gewonnen door: Miep Prins.
Ze heeft het beeldje en de autowas bon van Niels Autowas ge-
wonnen.

RESULTATEN CLUBLEDEN ELDERS
 
Sneek, 29/8/2020 (buitentoern.), Zwits. Syst.: 5e pr.
E. Muggen/D. Askes.
 
Sneek, 10/9/2020 (buitentoern.): 2e pr. J. Dammer/
D. Askes; 10e pr. A. Jongert/E. Muggen.
 
Hardenberg, 12/9/2020: 2e pr. E. Muggen/D. Askes;
3e pr. A. Jongert/M. Prins.
 
Schoonebeek, 26/9/2020, Blikken Boelie: 2e pr. E.
Muggen/D. Askes.
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Drie dames
Begin juni belde Nancy mij op met de vraag: Hanneke
zou jij het ook leuk vinden om eens bij een jeu de
boules -club in Assen te gaan kijken?

Zelf had ik nog nooit die tak van sport bekeken en
beoefend of er interesse in gehad.
Maar goed wij mochten komen kijken bij de banen op
een vrijdag- middag op 12juni 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kregen veel uitleg van Rikus Zeewuster  en die stelde
voorin 2 x mee te spelen en daarna konden we bekij-
ken , willen we dit en vinden we het leuk om te doen

Wat ons direct opviel dat alle mensen bijzonder
vriendelijk waren en iedereen een praatje maakte met
ons.

Zowaar ... wij hadden ons besluit genomen .

Gezelligheid boven alles en leuk spelen.

Intussen had ik met Ria gesproken die ook interesse
had.
Dus daar kwamen de 3 dames op de fiets naar de jeu
de boules baan om 2 keer mee te spelen.
Ria vond het ook gezellig , dus besloten we samen lid
te worden.

Op 3 juli 2020 zijn wij samen lid geworden van de jeu
 de boules “‘n Boel Plezier”.

Het plan is om nu ook les te nemen, want ja het moet
ook wel iets lijken als we mee gaan spelen.
Jullie zijn dus nog voorlopig niet van ons af!!

De hartelijke groeten van:
De 3 dames van de jeu de boules.

Nancy - Hanneke - Ria

Tijdens mijn wandeling liep ik vanmiddag langs de jeu de bou-
lesbaan en heb het gezellig samenzijn daar even vastgelegd.

"De dinsdagmiddaggroep geniet van een voorlopig laatste bor-
rel, nu de kantine vanaf 30 september weer dicht gaat ivm het
noodgedwongen aanscherpen van de coronaregels."
 
Marchien de Wit.
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Mijn coronatijd.
 
Het begon allemaal in maart. Ik was net begonnen
mijn volkstuintje op orde te brengen toen de corona-
tijd, met voor ons allemaal allerlei beperkingen aan-
brak. Wat was ik blij dat ik mijn tuin had. Voor de rest
lag natuurlijk alles stil, ik kon niet meer boulen, mijn
vrijwilligerswerk bij het museum hield op en mijn
sportactiviteiten lagen stil. Dat laatste had ik nu ook
niet direct nodig want door het tuinwerk kreeg ik
genoeg lichaamsbeweging.
 
Na een paar weken lekker in de tuin gewroet te
hebben, ontdekte ik bij toeval dat ik een tumor in mijn
linker borst had. Helemaal in de war naar de dokter
en hoopte dat ik ondanks de coronatijd toch snel
geholpen kon worden.
 
En dat gebeurde, alles ging van een leien dakje. Voor
het eerst was ik blij dat ik over de 70 was want dan
werden er geen chemokuren meer gegeven. Die el-
lende zou me bespaard blijven. Ook mijn lymfklieren
waren goed, dus geen bestralingen.
 
De genezing ging voorspoedig. Ik heb veel gewandeld
en met wat hulp  kon ik alweer voorzichtig de tuin in.
En gelukkig konden we op een bepaald moment ook
weer boulen. Heb dat nog even aan gezien en toen
ging ik ook weer aan de slag. Aan mijn rechterkant
was ik ongeschonden en daarom  kon ik mijn boules
gewoon weer gooien.
 
Een aantal mensen van Boel plezier waren op de
hoogte van wat mij was overkomen en al spoedig
kreeg ik allerlei steun in de vorm van kaarten en tele-
foontjes van verschillende clubleden. Heel fijn.

Daarom dit stukje om iedereen te bedanken voor de
steun die ik mocht ontvangen. Het heeft me goed
gedaan.
 
Bertha Smit.

Leste huusblad!!!!!
 
``Eij  ``t ook  ``eheurd

Zakt in de geute, was mien det srikken.

`k eb verneumen det ons huusblad ter ziele giet en
det dit onze leste is.

De  tranen liepen over mien wangen, det dut zeer!

De kosten wieren te òge is mien in`t oor `efluusterd

`K eb inmiddels  wel begrepen det de kas nagenog leeg
is deur de corona
en de beide inbraken,maar dan toch.

Miskien `eb ik een oplossing: As ieder lid now ies 2

Euro op jaorbasis
bij zien lidmaatskap optelt,

dan is ons klupblaadtien toch `ered, of `eb ik `t mis?

As ik goed ̀ erekend heb, dan mut det toch lukken met
onze 120 leden.

Dit is mien veurstel, En now maor hopen op een

feestelijk nijjaorsnummer!

Aju,  Gaitjan.
P.s De meeste mensen noemen me Gerrit de Groot.
 

MENSEN MOETEN NIET ZO ZEUREN.
 
Het was een drukte van jewelste in de voorraadkast.
“Heb je ’t al gehoord?”,  riep de jodenkoek verrast.
“De moorkop heeft het te verduren,
Iemand heeft weer last van kuren.
Net als ooit de negerzoen.
Wat zouden ze met ons gaan doen?”.
De zigeunersaus riep ook: “Nou ja!”
Tegen de Vietnamese loempia.
“Wat doen ze met de Vlaamse friet?
Mag dat wel of mag dat niet?”
De Spaanse peper, rood en heet,
riep: “Het interesseert me echt geen reet!
 
Geen enkel voedsel, snoep, koek of fruit
Was ooit op discriminatie, of mensen kwetsen uit!”
 
Turkse pizza, Wiener schnitzel, Griekse yoghurt, noem
maar op.
De Amsterdamse uien, huilden de ogen uit hun kop.
Men voelde zich met smaad belast,
daar in die drukke voorraadkast.
 
Dus klonk het achter gesloten deuren:
Mensen moeten niet zo zeuren…………….
 
Bron onbekend.
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BLIKKEN BOULIE 2020
Van een onzer verslaggevers
Op 26 september jl. togen Egbert en ondergetekende
(Dick) als enig team van ’n Boel Plezier richting
Schoonebeek voor het populaire Blikken-Boulietoer-
nooi. Enkele andere Asser teams hadden zich vlak
voor tijd afgemeld (corona?) maar er waren reserves
opgeroepen om hun plaats in te nemen, zodat er toch
weer 32 doublettes deelnamen (waaronder veel
Duitsers).
 
De club had er alles aan gedaan om corona op afstand
te houden: duidelijke regels die vooraf werden voor-
gelezen, aantal extra zitjes buiten, grote tent, loop-
routes, brede banen etc. Daar het grootste deel van
de dag ook het weer goed meewerkte, en de banen
er prima bij lagen werd het een leuk en geslaagd
toernooi.
 
Wij gingen uitstekend van start, tegen een niet al te
sterk Emmer team werd het 13-0. Daarna tegen een
thuis spelend Schoonebeeks duo ging het niet veel
slechter: 13-1. Toen werd het iets lastiger tegen het
ervaren tweetal Jan en Ans Zwaneveld, die zich nooit
gemakkelijk gewonnen geven. Toch werd het 13-5
voor ons. De vierde partij ging tegen Jos van Nus en
z’n vaste maat (ben z’n naam even kwijt), die mij
steeds vertelt dat-ie mij eens verslagen heeft. We
waren dus gewaarschuwd en wonnen de partij met
13-4…. Totaal saldo dus al 42+.
 
De laatste wedstrijd was tegen een behoorlijk gemo-
tiveerd team uit Noorscheschut met als plaatser Derk
Prins en een redelijk goede tireur. Derk, die bekend
staat om zijn klompen, stond alvorens een bal te
werpen bijna een halve minuut in opperste concen-
tratie met de boule voor zich in de aanslag. De tireur
was juist weer behoorlijk vlot. Maar al hun inspannin-
gen mochten niet baten: het werd een klinkende
overwinning voor ons Assenaren: 13-2. Totaal resul-
taat dus 5x winst en een saldo van 53 punten! Toch
was het niet genoeg voor de eerste prijs: het team
Mulderij/Kuipers bleef ook ongeslagen met 58 pun-
ten. Ze hadden volgens Mulderij geluk gehad met de
loting en konden steeds op hun favoriete groffe baan
spelen, waar hun tegenstanders niet uit de voeten
konden.
 
Het deerde ons niet dat we tweede waren, wij hadden
een leuke dag waarop we uitstekend hadden
gespeeld!
 
Dick
 

DOR HOUT
 
Op woensdag 12 maart reden wij met onze dochter
Irma naar Hilversum. Zij ging daar in het Mediapark
voor een groep senioren de geheimen van het vloggen
uit de doeken doen. Onderweg, luisterend naar het
radiojournaal, werd duidelijk dat er een gevaarlijk
virus was geconstateerd dat vooral voor ouderen
gevaarlijk zou zijn. Het ontlokte mij de cynische op-
merking dat er dus een opruiming op komst was onder
leeftijdgenoten. In één van de reviews werd mij dat
op ondubbelzinnige wijze kwalijk genomen.
Hoe waar bleek mijn profetische blik helaas te zijn.
Enkele weken later kwalificeerde een columnist van
de Volkskrant de ouderen als Dor Hout. Met dor hout
maak je de kachel aan omdat het verder voor geen
enkel ander gebruik geschikt is.
 
Het voorjaar was chaotisch. Wetenschappers duikel-
den over elkaar heen met tegenstrijdige adviezen,
kortom de verwarring was compleet. Nu is het een
bekend verschijnsel in de geschiedenis dat na de
chaos iets moois ontstaat. Oude inzichten maken
plaats voor nieuwe. De eerste tekenen zijn al merk-
baar ten aanzien van het maatschappelijk nut van
ouderen. Men is tot het inzicht gekomen dat zonder
de senioren het totale systeem van vrijwilligers in
elkaar stort. En dan niet alleen als mantelzorger voor
zieken of zwakkeren maar bijvoorbeeld ook in het
verenigingsleven.
 
Wij als ouderen zijn waardevol en onmisbaar in het
maatschappelijk leven. Wij laten met ons de kachel
niet aanmaken.
 
Oktober 2020
Henk Knol

ALTERNATIEVE OMSCHRIJVINGEN
 
Moeder op het toilet: mammoet
 
Omgevallen wagen: carnaval
 
Een straatorkest: trottoirband
 
Boeven op een rij: rijtuig
 
Doodgraver op vakantie: uitzonderlijk
 
Sinterklaas met zaklamp: schijnheilige
 
Achterwerk van Greta Carbo: karbonaadje
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HET INDIVIDUELE CLUBKAMPIOEN-
SCHAP 2020
Dankzij 19 inschrijvingen kon ook in coronatijd geluk-
kig het clubkampioenschap tête à tête (Zwitsers sys-
teem) doorgang vinden. En onder die 19 deelnemers
waren er behoorlijk wat gemotiveerde kanshebbers
op de titel. Die eindigden dan ook allen bij de eerste
tien, maar de nummer twee was de grote verrassing
van de dag: Adri Takens bleef tot aan de finale met o.
a. winst tegen Henk Knol en Ankie Jongert ongeslagen.
 
De andere finalist (ondergetekende) versloeg achter-
eenvolgens Rikus Zeewuster (13-10), Egbert Muggen
(13-8), Jan Dammer (13-0) en Anton Carabain (13-9). 
 
In de finale plaatste Adri goed, maar leed ze toch een
5-13 nederlaag tegen de (nog steeds) kampioen van
district Noord.
 
De bovenste drie (waardebonnen) en de nummers 5,
9, 13 en 17 (een fles wijn) vielen in de prijzen. De
eindstand, waarbij in volgorde van belangrijkheid
achtereenvolgens worden aangegeven de winstpar-
tijen, de Buchholzpunten, de SB-punten en het saldo
(Buchholzpunten zijn het aantal winstpartijen van al
je tegenstanders, SB-punten alleen de winstpartijen
van je verliezende tegenstanders)
 
1.  Askes Dick                    5            17           17           33
2.  Takens Adri                  4            15           10           12
3.  Carabain Anton           4            14            9            14
4.  Knol Henk                     4            13            9            21
5.  Zeewuster Rikus          3            17             8            21
6.  Dammer Jan                 3            15            7             -4
7.  Muggen Egbert             3             14              5            27
8.  Dammer Heero            3             11              6            12
9.  Linders Theo                3            10             4             6
10. Jongert Ankie              2            16            5             -1
11. Westerdijk Christien  2            16            4          -11
12. Molenhuis Herman    2            13            4          -11
13. Hoekzema Jelle           2            12            2           -6
14. Westerdijk Egbert      2             11           2           -5
15. Carabain Mien            2              8             2            0
17. Boer Rob de                2              7             1            -7
18. Smit Bertha                   1              13             2           -20
19. Knol Marietje              1               9              0           -35
 
Hoewel de zon ontbrak was het ideaal bouleweer
zonder regen, de buien kwamen pas ver na afloop:
kortom een prachtige dag onder deskundige leiding
van Rikus Zeewuster.
 
Dick.         

Het laatste clubblad.
Ha, het clubblad is er weer dat is wat ik regelmatig
hoorde toen ik zelf nog speelde en lid was van de
vereniging een Boelplezier. Toen was ik ook al bezig
met het maken van het clubblad en dat ben ik ook
blijven doen nadat ik door een vervelend ongevalletje
niet meer kon spelen en mijn lidmaatschap heb
moeten opzeggen. Toch heb ik het blad met veelple-
zier gemaakt de afgelopen jaren en wil jullie dan ook
heel erg bedanken voor de positieve reacties en het
sturen van stukjes en foto’s.
 
Natuurlijk kun je een blad niet alleen maken en wil
daarom Bertha Smit en Dick Askes bedanken voor de
fijne samenwerking.
 
Ik las het stukje van de voorzitter en dat stemde mij
toch wel een beetje verdrietig dat door inbraken en
corona de club het momenteel zeer moeilijk heeft
maar ben er ook van overtuigd dat het bestuur en de
leden ook daar de schouders onderzetten.
 
 Hoop dat het dan spoedig weer beter gaat met jullie
club.
 
Wicher Dijkstra

Zo is het begonnen het eerste clubblad.
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