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De benaming van het toernooi geeft het idee dat het risico aanwezig is dat het 

tijdens het toernooi niet droog zou blijven. Maar dat was het deze novemberdag 

wel. Gelukkig!! Het was wel koud. Om en nabij de 8 graden. Eén van de leden 

vertelde mij dat er bij de organisatie van het eerste "Natte Handen toernooi" 

men met het voorstel kwam om dit toernooi het "Kouwe Klauwen toernooi" te 

noemen. Dat vond men toch wel wat te grof zodat gekozen werd voor de 

beschaafdere naam.   

Tussen tien uur en half elf kwamen de leden zich 

inschrijven en uiteraard hun bijdrage van slechts € 

5,- betalen. Voor de ontvangst hadden Minke en Ans 

voor de ontvangst voor koffie / thee met koek 

gezorgd. In totaal waren er 27 deelnemers waarvan 

de naam in het digitale wedstrijdprogramma door 

Arie werd ingevoerd. Zijn de namen van alle 

deelnemers ingevoerd dan zorgt het programma in 

de computer ervoor dat de computer de 

samenstelling van de teams vaststelt en dat ook doet 

nadat de uitslagen van de voorgaande ronden zijn 

ingevuld voor respectievelijk de 2e, 3e, 4e en 5e ronde. 
Wil wil wel. 



Het voordeel van dit programma is dat de samenstelling van de teams heel 

objectief gebeurt. Om tien over half elf werd er gestart met de eerste ronde.  

 

Voor de middag  werden er twee rondes gespeeld.  

Voor de lunchpauze was er een uur ingepland. Ans had voor een heerlijke 

groentesoep (met ballen) gezorgd. Er werd hiervan gretig aftrek genomen. Voor 

deze koude dag was de soep een welkom voorgerecht. Verder kon er  een 

broodje hamburger, broodje frikandel  of kroket en daarbij ook weer koffie / 

thee of een wijntje e.d. verkregen worden. De lunchpauze was lang genoeg om 

met elkaar te delibereren over het verloop van de spellen en andere 

wetenswaardigheden.  

Na de etenspauze werden er nog drie rondes gespeeld. Wat mij weer is 

opgevallen is dat Jeux de Boules een heerlijke sport is. Ondanks de wil om te 

winnen heerst er altijd een ontspannen sfeer. Er wordt, integendeel tot het 

voetbal, niet geschopt en niet geslagen. Ook worden er geen ballen naar een 

andere speler gegooid. En het spel is, onafhankelijk van de sexe, voor alle 

leeftijden. Fantastisch toch!! 

Alle teams hadden zo om en nabij vier uur hun spel beëindigd en kon de 

computer daarna het resultaat berekenen. Maar voordat deze bekend werd 

gemaakt bedankte Evert de catering, bestaande uit Ans, Minke en Piet, en Arie 

als wedstrijdcommissaris. Evert concludeerde dat we weer een geweldig toernooi 

hadden gehad.  

 

Eerste rij van links naar rechts: Bindert de Vries, John Knol, Evert 

Onink, Piet de Witte. Tweede rij: Johan Visser en John Scheffer 



De prijswinnaars waren (zie foto): John Scheffer (1e prijs), Johan Visser (2e 

prijs), Piet de Witte (3e prijs), Evert Onink (4e prijs), John Knol (5e prijs) en 

Bindert de Vries (6e prijs) 

De resultaten van het toernooi zijn: 

naam  gewonnen 
wedstrijden 

 plus-
punten 

 min-
punten 

       
john scheffer  5  25   

johan visser  4  31   

piet de witte  4  24   

evert onink  4  22   

john knol  4  13   

bindert de vries  4  12   

minke van der ploeg  4  11   

els van den hoek  3  16   

chris hulsman  3  16   

ep hoen  3  13   

marianne onink  3  6   

jan woets  3  5   

dick osinga  3  5   

mario lobosco  3  1   

wil oosting-bijma  3    5 

geert wilms  2    1 

gerard leber  2    6 

piet schilder  2    8 

mart brons  2    8 

jolanda martens  2    10 

rien karman  2    12 

ton stoll  1    9 

corry den schutter  1    15 

rob van wisse  1    17 

jan krol  1    27 

jan van der horst  0    23 

roely smit  0    38 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

een kritische blik 

het wedstrijdsecretariaat 


