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Voor dit herfsttoernooi was JBV Skarboule Joure uitgenodigd. Al ettelijke jaren 

wordt er tweemaal per jaar een toernooi met deze vereniging georganiseerd. 

Daarbij is het maximaal aantal deelnemers 20 leden van iedere vereniging zodat 

er dertig partijen worden gespeeld. Eén partij ’s morgens en twee partijen ’s 

middags. Het toernooi is altijd zo georganiseerd dat iedere wedstrijd in het 

doublette systeem gespeeld wordt d.w.z. twee spelers van Joure tegen twee 

spelers van Emmeloord. Tussendoor is er altijd voldoende tijd om onder het 

genot van de koffie of een ander soortig drankje een praatje te maken. De regel 

is dat de winnende vereniging voor één jaar de kampioensbeker mee naar huis 



krijgt. Deze was de laatste keer door Joure gewonnen. Dus Emmeloord was zeer 

sterk gemotiveerd om de beker nu in Emmeloord te krijgen.  

Vanaf tien uur kon men koffie of thee krijgen. Daarvoor kregen 

alle deelnemers twee bonnen.  Om half elf werden de beide 

teams, onder een stralende zon en een wolkeloze hemel, door 

Evert Onink, voorzitter van The Flying Boules, welkom geheten. 

Jaap Rebel was de rekenmeester waar men 

de eindstand van het spel kon inleveren.  Na 

het welkomstwoord kon men direct van 

start.  

 

 

 

Er werd onder hoogspanning, waarbij men het recreatieve 

ook niet vergat, gespeeld. Er werd volop genoten van het 

zonnetje en de deelnemers die als eersten hun spel hadden 

gespeeld kwamen de andere spelers aanmoedigen of 

genoten gewoon van een hapje of een drankje en een 

praatje. Het was een gezellig gebeuren. De eerste ronde was 

al snel klaar. Om kwart voor twaalf kon men een kom soep 

en diverse broodjes krijgen. Onder het genot van een 

heerlijke zon werd hiervan volop genoten. De pauze duurde tot half één. Daarna 

weer van start voor de volgende twee rondes. Ook daar waren er weer 

spannende partijen. Zo werd er een stand van 8-1 omgedraaid in 9-13 en bij 

een ander spel steeg de spanning tot een kookpunt toen de stand 12-12 was 

bereikt.  

Om drie uur kregen we van Jaap Rebel het resultaat 

van deze dag boulen te horen. Emmeloord had twee 

wedstrijden meer gewonnen dan Joure en was 

daarmee de kampioen van dit toernooi. John Scheffer, 

de teamleider van Emmeloord,  kreeg van de voorzitter 

van JBV Skarboule Joure dan ook de beker 

overhandigd. Van de deelnemers hoorde je dat ze 

uitermate tevreden waren over het verloop en de sfeer 

van deze dag. Daarmee kan het organisatie comité en 

de bargroep (Minke van der Ploeg, Ans de Oude en Piet 

de Witte) worden gefeliciteerd. Hartstikke bedankt 

voor jullie inspanning. 


