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Bouleproat nr. 27 – zomer 2017 

Colofon 
Voorzitter   Max de Ruiter 

Vice voorzitter  Harrie Tilman 

Secretaris   Marjolein Zwerver (ad interim) 

Penningmeester  Marjolein Zwerver 

Lid    Lucas Steenhuis, Jan Krabbendam 

Wedstrijdcommissie Barbara Buiter, Rieks Stroobach, Rob Timmer en 

    Marcel Jong A Pin  

Redactie Boulesproat Anneke Kramer 

Clubkleding   Hilda Blijham en Anneke Kramer 

Horeca   Lucas Steenhuis, Arina Tilman en Dick Knol 

Facilitaire dienst  Vrijwilligers 

Openingstijden  woensdag 19.00 – 22.30, donderdag,  

    Dinsdag, zaterdag en zondag 13.00 – 17.00 uur. 

Adres    Paviljoenlaan 5, 9727 KE Groningen 

Telefoon Boulière  06-27232054 (tijdens openingsuren) 

E-mailadres   plbsecretariaat@ziggo.nl 

Website    www.preslebut.nl  

K.v.K. inschrijfnr.  40024487 

NJBB inschrijfnr.  1001 

Banknummer  NL58RABO0385145659. 
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Van de redactie 
Hierbij het zomernummer van ons clubblad. We hebben weer wat 

verslagen en uitslagen verzameld. Er is nieuw grind op de 

achterste banen gekomen, hopelijk is dit een verbetering voor de 

mensen die moeite hebben met het hoofdveld! 

We wensen jullie veel leesplezier met de editie van het clubblad! 

Van het bestuur 
Het – momenteel 5 koppig – bestuur is druk doende met de voorbereidingen van de 

Martini Masters. Dit jaar wordt het toernooi voor de 25e keer gehouden, een heugelijk 

feit waar extra aandacht aan wordt besteed. Onder andere door een hoger 

prijzengeld die meer evenredig zijn verdeeld. Verder zijn de consumptieprijzen tijdens 

het toernooi lager dan normaal en wordt er ook een wijnproeverij gehouden.  

Het grootste en mooiste petanquetoernooi dat in Nederland wordt gehouden rekent 

ook dit jaar weer op ‘volle bak’. Maar een succesvol toernooi staat en valt bij de inzet 

van vrijwilligers. Graag doen wij ook daar dit jaar een beroep op voor een heel scala 

aan werkzaamheden zoals muntverkoop, opruimen, schoonmaken, bardienst etc.. 

Op 8 augustus om 19.30 uur is er in de Bouliére een speciale bijeenkomst voor de 

vrijwilligers. Er wordt dan uitleg gegeven over de verschillende taken die 

georganiseerd moeten worden en welke verdeeld worden over de beschikbare 

mensen. Voor uw inzet zijn wij u zeer erkentelijk! 

Verder is er heel recent internetverbinding beschikbaar via het clubhuis. U kunt dus 

inloggen op het wifi apparaat en gratis gebruik maken van deze faciliteit. De 

inlogcodes zijn in de Boulière verkrijgbaar. 

Près le But 2 kampioen tripletten competitie 2017 
 

De triplettencompetitie 2017 van de NJBB 

cluster Noordoost is gewonnen door Team 

2 van Près le But, bestaande uit de 

spelers Hilda Blijham, Dick Knol en Jakob 

Huitsing en de reserves Titia Hendriks, 

Marjolein zwerver en Jos Pruim. 

Deze competitie waar 15 teams aan deel 

namen was spannend. Tot op de laatste 

speeldag waren nog meerdere teams in de 

race voor het kampioenschap.  

De Kampioenen (vlnr Dick Knol, Jakob Huitsing en Hilda 
Blijham 
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Uiteindelijk eindigde Près le But 2 door middel van onderling resultaat op de eerste 

plaats. Een verdiende overwinning! 

Ook niet onverdienstelijk was team 1 van Près le But 

bestaande uit Jan Krabbendam, Jan Stevenhaagen, 

Klaas Leyendijk (met Rolf van Vliet en Cas Looman als 

reserves) welke op de vijfde plaats eindigden. Team 3 – 

Barbara Buiter, Luit Medendorp en Ad Weening zijn als 

8e geëindigd.  

Alle prijswinnaars gingen met waardebonnen naar huis. 

Van harte gefeliciteerd.  

 

Verslagen 

Regiotoernooi 20 april 2017 

PC Près le But heeft voor de verenigingen uit de regio weer haar jaarlijkse” 

regiotoernooi”  georganiseerd.  Het droge, maar koude weer was geen beletsel voor 

de 52 deelnemers om de strijd aan te gaan. Het mix-toernooi waar zeven aan 

verenigingen deelnamen kan terugzien op een geslaagde middag welke ongetwijfeld 

voor herhaling  vatbaar is.  Roelof van Sleen - die de laatste tijd goed in vorm is - was 

met 3 winst partijen de winnaar van de dag.  De  overige prijzen werden  als volgt 

verdeeld; 

2. Barbara Buiter    3w +25     PC Près le But  

3. Eric de Klerk    3w +25     JBC Stitswerd  

4. Joop van der Heide  3w +21     JBC Uithuizermeeden  

5. Henny Huizingh   3w +18     PC Près le But  

6. Marjolein Zwerver  3w +18     JBC Usquert  

7. Deda de Klerk   3w +17     JBC Stitswerd  

8. Epie Huisman   2w +16     PC Près le But  

9. Thies Balkema   2w +15     JBC Ten Post  

10. Lientje Zwerver   2w+ 14     JBC Usquert 

 

Klepperstad toernooi Hardenberg 

Op 22 juli is er in Hardenberg op het Klepperstad toernooi gestreden. Uit een goed 

bezet deelnemersveld voor spelers met en zonder licentie is Harrie Tilman als 

winnaar uit de bus gekomen. Harrie speelde met José van een andere club.  

Er waren twee poules (groen en rood) en de winnaar van iedere poule speelde 

uiteindelijk de finale. Een saillant detail, de andere finalist was ook van Près le But 

namelijk de equipe met Jakob Huitsing en Jan Krabbendam.  
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Van de leden 
Opnieuw een gedicht van Henny Nijenhuis: 

Ik? Ik ben mantelzorger! 

De wereld wordt een beetje anders 
Als je mantelzorger wordt, 
We hadden samen zoveel dromen 
Maar die zijn nu allemaal verdort. 
Mensen vragen je, “hoe is het nu met je?” 
En bij mij vragen ze naar jou 
Maar ze zien eigenlijk nooit mijn tranen 
Om mijn verdriet, omdat ik van je hou. 
Soms zou ik het uit willen schreeuwen 
Zie ook mij, want ik weet het soms niet meer. 
Ik ben alleen maar aan het zorgen 
Wordt het nog anders op een keer? 
Wie neemt mijn zorgmantel even over 
Wie verlost mij even van mijn last? 
Zodat die mantel van zorg, na ontspanning 
Weer beter om mijn schouders past? 
Toch ben ik blij nog met je verder te kunnen 
En lopen we samen langs dit pad, 
Met hulp van andere mensen 
Lukt ons dat! 

Verjaardagen 
 

Juli    Augustus  

8    Henk Kramer   3   Frans Straatman   
9    Ans Buikema   7   Lena Trechsel 
11  Andries Huizeling  7   Rolf van Vliet 
18  Henny Huizingh  10 Cas Looman   

19  Sijtze van der Hoek  11 Joop van der Heide 

21  Stien Popken   15 Hans van Dijk  
24  Mechiel Wijk   21 Frans van der heide 

   22 Henny Nyenhuis  

    27 Bally Kaper                           
  

      

          

September       

5    Rick van Lier 
8    Corrie Leyendijk 

16  Peter Broekhuizen 

18  Fred Bunskoek 

18  Marjolein Zwerver 
23  Roelof van Sleen 

26  Gerard Kramer 
29  Marcel Jong a Pin 
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Aan tafel met Janneke Volckmann 
Er werd mij, als nieuw lid, gevraagd iets over me zelf te 

vertellen. Dat wil ik graag doen 😊 

 
Mijn naam is Janneke Volckmann-Georgius, 72 jaar geleden 
geboren in Blijham, een dorp vlakbij Winschoten. Vorig jaar is 
mijn man overleden en dan staat je leven even helemaal op z’n 
kop. Dan kun je in een hoekje gaan zitten of je kunt een 
nieuwe wending aan je leven proberen te geven, want dat gaat 
gewoon door. Ik zocht naar een activiteit en kwam uit bij Près 
le But. Heb een paar keer meegedaan bij het gratis boulen op 
de dinsdag en raakte meteen zo enthousiast dat ik me als lid 
heb aangemeld. De locatie is schitterend, de leden die de 
spelers begeleiden zijn aardig en hebben geduld met de 
beginnelingen. Kwam er al gauw achter dat het niet alleen een 
balletje gooien is, maar dat daar heel veel techniek, tactiek en 
vooral inzicht bij komt kijken. Dat moet ik dus nog leren. 
 
Ik heb als doktersassistente gewerkt op de GGD en later als audiometrist in het UMCG (toen 
nog Academisch Ziekenhuis). Toen ik ben gestopt met werken ben ik veel vrijwilligerswerk 
gaan doen. Zo was ik jarenlang bestuurslid van de Hartstichting en werd vervolgens 
vrijwilliger bij een hartpatiëntensportvereniging in Haren. Intussen hadden mijn man en ik ook 
een hartpatiëntenvereniging in Groningen opgericht. Die bestaat nu al zo’n 30 jaar en daar 
zit ik nog steeds in het bestuur als secretaris/penningmeester en ben als EHBO-er aanwezig 
bij de wekelijkse lessen. Op ander terrein verricht ik wekelijks werkzaamheden bij de 
Filatelistenvereniging Groningen. Naast het vrijwilligerswerk is vooral mijn tuin erg belangrijk 
voor me. Ben er elke dag in te vinden en voer een niet te winnen strijd met de reeën die 
ongenood in mijn tuin komen op zoek naar een mals groen.  
Als er bij voldoende belangstelling een les kan worden gegeven voor de beginnelingen zou ik 
daar graag bij zijn, aan de andere kant als je tijdens het spelen goed luistert naar de 
aanwijzingen en opmerkingen van medespelers die er verstand van hebben, kun je ook heel 
veel leren. Ik ga in ieder geval mijn best doen en hoop een positieve bijdrage te kunnen 

leveren bij Près le But. 

Tenslotte 
Een foto van Jitse Betten, die 

laat zijn dat er ook andere 

sporten worden bedreven op 

ons Pétanque veld, als wij niet 

aanwezig zijn. 

 

 
 

  

Kick boxen op het hoofdterrein 
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Sponsoren 
De sponsoren van Près le But zijn hierna vermeld.   

 

 



9 
 

  



10 
 

 


