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Van de redactie

Herfst in het Stadspark, de kastanjes en

de meeste bladeren zijn al weg, met dank

aan verschillende leden die regelmatig de

bladeren  wegblazen  en  opruimen.  We

hebben een brief van Juan Alarcon waarin

hij ons bedankt voor onze gastvrijheid  en

verteld over zijn “olijfolietoernooi!”. 

Helaas hebben we na een ernstige ziekte twee zeer gewaardeerde leden verloren,

Jenny Roest en Annie Stroobach. We zullen hen node missen.

Verder hebben we wat uitslagen en verslagen. 

Kopij kan nog steeds naar annneke@gmail.com

Brief van Juan Alarcon: beste vrienden van Près le But 

Onze  dochter  woont  in  deze  mooie  stad  Groningen  en  onze  kleinzoon  is  hier

geboren.

Wij komen drie á vier keer per jaar naar Groningen. Bij deze bezoeken, al wandelend

in het Stadspark zag ik jullie spelen bij de Boulière. Vanaf de eerste dag voelde ik mij

welkom,  jullie  lieten  mij  meespelen,  ook  met  competities  en  ik  geniet  van  jullie

gezelschap. Ik houd van Pétanque en ik zal jullie gastvrijheid nooit vergeten.

Mijn familie woont in een kleine plaats, Quesada, in de provincie Jaén in het zuiden

van Spanje.Alle economie hier is gebaseerd op olijfolie. We produceren olijfolie van

hoge kwaliteit  en ik  wil  hier  graag wat  van delen met  jullie!  Juan is  lid  van een

coöperatie waaraan hij olijven levert (red.).

Ik zou het leuk vinden als jullie een toernooi

willen organiseren met als prijs deze olijfolie, bv. in een vaste doubletten toernooi. Als

jullie het leuk vinden kunnen we hier een jaarlijks evenement van maken!
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Ik wil jullie vragen wat foto's te maken om deze te plaatsen in het jaarmagazine van

mijn  woonplaats.  Zouden  jullie  deze  naar  mijn  e-mailadres  willen  sturen?

jalarcax@gmail.com. ¡Gracias!

Uit ons midden verdwenen

Jenny Roest

Na een ziekte periode van bijna een jaar is op 18 oktober jl.

Jenny  Roest  overleden.  Jenny  was  een  gewaardeerd  en

bekend gezicht in de Petanque wereld. We zullen haar allen erg

missen.

Annie Stroobach

Op  2  november  is  na  een  korte  ziekteperiode   Annie

Stroobach  overleden.  Annie  was  een  door  ieder  zeer

gewaardeerd  lid  van  onze  vereniging.   Ze  heeft  diverse

functies bekleed o.a. heeft zij 5 jaar de kantine beheerd met

alles wat daar bij kwam kijken. We zullen haar allemaal erg

missen! Wij wensen Rieks en de (klein) kinderen veel sterkte

de komende tijd!

Verslagen en uitslagen

Martini Master 2017

Dit jaar was het de 25e keer dat de Martini Masters gehouden werden.

Vice voorzitter Harrie Tilman deed het openingswoord, hij heette iedereen welkom,

wees de spelers op onze mooie locatie en wenste ze een sportief  toernooi!  Ook

bedankte hij de vele vrijwilligers nog eens extra, zonder hen is het organiseren van

zo'n evenement niet mogelijk!

Als extraatje was er een wijnproeverij georganiseerd en kreeg iedere deelnemer een

speciaal butje met inscriptie!
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De winnaars van de triplettes op zaterdag 19

augustus  waren:  Jur  Moorlag,  Hans

Timmermans en Loc van Le (zie foto links).

De  winnaars  van  de  doubletten  op  zondag  20

augustus  waren:  Kees  Koogje  en  Noël

Kempeneers (zie foto rechts).   

            

Zondag 15 oktober het “Olijfolietoernooi”, gesponsord door Juan Alarcon.

Hiervoor konden jullie al lezen waarom Juan dit toernooi graag wilde organiseren.

Het was een stralende dag deze zondag, echt het weer dat meer bij Spanje past dan

hier in Groningen in deze tijd van het jaar! 

De wedstrijdcommissie had bedacht dat het leuk zou zijn om van dit toernooi een

doublettentoernooi te maken. Het aantal deelnemers, 48 dus 24 teams kwam mooi

uit, waardoor we hadden geen staand nummer hadden. De sfeer was erg gezellig

deze middag en de partijtjes werden in een redelijk vlot tempo afgewerkt, misschien

mede  door  de  15  ltr.  witte  wijn  die  Juan  voor  de  deelnemers  beschikbaar  had

gesteld?

De wedstrijdcommissie heeft zelf ook nog wat prijzen beschikbaar gesteld, waardoor

zeven teams een prijs kregen.

De uitslag:

1e Marcel Jon A Pin en Bouba Kane   3 winst + 29

2e Cas Looman en Anne de Haan   3 winst + 28

3e Anneke Kramer en Luit Medendorp   3 winst + 24

4e Johan Vink en Djamilla Vink   3 winst + 21

5e Roelof van Sleen en Lucas Steenhuis 3 winst + 19

6e Rieks Hamhuis en Piet Bel 3 winst + 17

7e Neeltje van de Berg en Ad Weening 3 winst + 15
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1e prijs voor Marcel en Bouba!

Open Meisters 2017, Uithuizermeeden.

De inwoner van Uithuizermeeden worden Meisters genoemd, vandaar de naam van

het toernooi! Omdat hier een aantal leden van PLB meededen plaatsen we de uitslag

van dit toernooi! De leden van PLB zijn vetgedrukt!

1. Truida Bakker Usquert 4 winst 32+

2. Jan de vries HPC 4 winst 28+                       

3. Betsy Post Usquert 4winst 24+

4. Arie Mos HPC 4 winst 15+

5. Jitse Betten Près Le But 3 winst26+

6. Thies Balkema Ten Post 3 winst 13+

7. Ria Keevel HPC 3 winst 7+

8. Lientje Zwerver Usquert 3 winst 5+

9. Cor Timmer HPC 2 winst14+

10. Dora Huisman Ten Post 2 winst13+

11. Tini de Haan Usquert 2 winst10+

12. Ida Groenendal HPC 2 winst 9+

13. Attie Balkema Ten Post 2 winst7+

14. Jeanette Gorter Près Le But 2 winst 2+

15. Harm van Weerden Usquert 2 winst 0/0

16. Ties Slagter HPC 2 winst

17. Jan Sleeboom HPC 2 winst

18. Neeltje v/d Berg Près Le but 2 winst

19. Wolter Stratingh Ten Post 2 winst

20. Titia Hendriks Près Le but 2 winst

21. Bé Gorter,  2 winst

22. Doede Rijploeg Uith'meeden 2 winst

23. Ina Dost HPC 1 winst 7+

24. Esdert Boerema HPC 1 winst

25. Lucas Zuidema Woldendorp 1 winst ,

26. Tiemen Hekkema Usquert 1 winst

27. Wim Veenstra HPC 1 winst

28. Hilda Brouwer Usquert 1 winst

29. Menna stegmeijer Woldendorp 1 winst
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30. Cas Looman Près Le but 1 winst

31. Henny Hekkema Usquert 0 winst

32. Jan van Dongen HPC 0 winst -30

Zaterdag 21 oktober Open Groninger

Ondanks de weersvoorspellingen was het  toch mooi weer deze zaterdag en met

uiteindelijk toch nog een behoorlijke opkomst is het een heel gezellige dag geweest!

Uitslag:

Poule A  

1e Rob Timmer en Bouba Kane 3 winst + 27

2e Jacob Huitsing en Martin Bakker 3 winst + 26

3e Ad Weening en Klaas Leyendijk 3 winst + 20

Poule B 

1e Jody Hofstra en Gerard Boudestein 3 winst + 24

2e Barbara Buiter en Marcel Jong A Pin 3 winst + 21

3e Jan Stevenhaagen en Cas Looman 3 winst + 18

Allen van harte gefeliciteerd!

Regiotoernooi 26 oktober

Een grote opkomst  deze donderdagmiddag,  58 personen van verschillende clubs

schreven  zich  in  voor  dit  regiotoernooi.  Altijd  weer  veel  belangstelling  voor  dit

toernooi dus. De mensen met 3 gewonnen wedstrijden zijn:

winst saldo

1 Jitse Betten    3    30

2 Deda de Klerk    3    26

3 Jan de Vries    3    23

4 Atie Balkema    3    17

5 Jan Kramer    3    15

6 Ton van Roon    3    14

7 Frans van der Heide    3    14

Gefeliciteerd allen!
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Tripletten clubkampioenschap 5 november

Er waren twaalf teams die deelnamen aan

dit  kampioenschap.  De finale ging tussen

team Roelof  van  Sleen,  Henny  Nijenhuis

en Jitse Betten en Jan Krabbendam, Klaas

Leyendijk en Cas Looman, (Cas viel in voor

Jan Stevenhaagen).

Na  een  spannende  strijd  wonnen  Jan,

Klaas en Cas! 

Gefeliciteerd!
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Verjaardagen

Oktober

02  Siny Mannes

04  Jitse Betten

06  Peter Advocaat

10  Arend Nijborg

10 Marjo Sluimer

17 Barabara Buiter

17 Fred Vrind

21 Johan Nijenhuis

21 Rob Timmer

22 Bouba Kane

25 Mieke Bunskoek

31 Rieks Stroobach

November                                December

06 Piet Krabbendam             01 Martijn Veenstra

09 Piet Bel 11 Jeanette Gorter

10 Roel Dost 15 Ahmed Kafarty

10 Dhanyo Kita 15 Chris Volkers

16 Dick Knol 16 Klaas kaper

28 Jos Pruim 17 Femy Olthof

28 Ad Weening 17 Rieks Veenema

30 Harm van Weerden                    18 Neeltje van den Berg

21 Frank Volkers
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27 Jacob Huitsing

                        Allen van harte gefeliciteerd!

Aan tafel met: Jan en Trieneke Veenstra

Hallo Boulers,

Wij  zijn  sinds  kort  lid  geworden  van  jullie  club  “Près  le  But”.  Trieneke  sinds  12

augustus en Jan sinds 18 oktober 2017. Wie zijn wij eigenlijk?

We zullen ons even voorstellen:

Trieneke Veenstra-van der Zee is 59 jaar, geboren in de stad Groningen. Vanaf haar

12e is ze verhuisd naar Adorp en daar heeft ze tot haar 22e gewoond. Daarna heeft

ze  op  meerdere  plekken  gewoond  zoals  in:  Lemmer,  Grou,  Leeuwarden,

Heerenveen, Hengelo. Jan Hielke Veenstra is 60 jaar, geboren in Hengelo. Hij is wel

een aantal keren verhuisd maar is wel in Hengelo blijven wonen. Maar sinds vorig

jaar zijn ze beiden in Tolbert.

Ondanks dat Jan een echte oosterling is vindt hij  het wonen hier in  het  noorden

gemoedelijk en relaxed. En Trieneke heeft het gevoel weer thuis te zijn gekomen.

We zijn beiden gescheiden en hebben beiden 2 kinderen uit ons vorige leven. Jan

heeft een zoon en een dochter en Trieneke heeft 2 dochters. Trieneke heeft ook al 4

kleinkinderen.

Sinds  2013  zijn  we  dan  ook  getrouwd,

nadat we meer dan 9 jaar bij elkaar zijn

geweest.

We  hebben  als  huisdieren:  2  Heilige

Birmanen, een poes en een kater. Ze zijn

beiden gesteriliseerd en gecastreerd. We

hebben ons hondje vorig jaar in moeten

laten slapen en zouden weer een hond

kopen. We zijn ook al bij een fokker langs

geweest, maar zijn er toch nog niet uit of

we het nu wel of niet moeten doen.

We hebben een nieuwbouw huis gekocht, waar we veel aan hebben gedaan, maar

zijn nog niet helemaal klaar. En dat wat nog moet gebeuren, dat komt met de tijd wel.

We hopen daar heel oud te kunnen worden.

In Hengelo zijn we in 2011 voor het eerst in aanraking gekomen met het spel “Jeu
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des Petanque”.  En in augustus zijn  we  toen ook lid  geworden van een Jeu des

Boules vereniging. En sinds 2012 van Jeu des Boules vereniging “Westermaat”.  Dit

is een “grijze vereniging” maar in Hengelo zijn 13 van die “grijze verenigingen”. En

die houden elk jaar wel een competitie onderling daar heeft Trieneke dan ook mee

gedaan met een vaste partner. We hebben daar heel veel plezier gehad samen en

nog steeds houden we contact met die leden.

Maar  nu  we  hier  wonen  hebben  we  hier  en  daar  geïnformeerd  en  zijn  toch  lid

geworden van Près les But. En we vinden dat we hier veel kunnen leren om nog

beter te worden met het Petanque spel te kunnen spelen en buiten dat vinden we

hier ook weer heel gezellig. En daar gaat het toch in 1ste instantie om.

Zo we hopen dat en ieder die ons de volgende keer tegen komt en de namen Jan

Veenstra of Trieneke Veenstra hoort dan denkt: hé, dat zijn ze, daar heb ik iets over

gelezen in het club blad.

We hopen nog heel veel Boules plezier te hebben en doen jullie dan ook de Boules

groeten,

Jan en Trieneke Veenstra

Tot slot

De organisatie van de Martini Master is alleen maar mogelijk door de hulp van al die 

vrijwilligers. We hebben er één item uitgelicht, de muntverkoop!

De dames op deze foto staan symbool voor al die muntverkopers, zij doen dit al jaren

voor de club!

Joke Hovenkamp en Gré Hofman

Hartelijk dank voor jullie jarenlange inzet voor de Martini Masters!
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Sponsoren

De sponsoren van Près le But zijn hieronder vermeld.  
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