
Ontmoeting met DVV 
 

Op vrijdagavond 3 november vond alweer de voorlaatste 
maandelijkse clubontmoeting van dit jaar plaats met onze 
vrienden van De Vaste Voet uit Sassenheim. De opkomst was 
best wel goed te noemen want in totaal streden 26 deelnemers 
in onze binnenlocatie op de grindbanen voor de ‘eeuwige roem’ 
(en de traditionele wijn natuurlijk). Drie JBH-ers (Jolanda, Nico 
en Nel) speelden deze avond voor DVV om de wedstrijd-
verdeling in de juiste balans mogelijk te maken. 
 

Willeke, die de touwtjes als wedstrijdleiding deze avond “stevig” in handen had, kweet zich 
op uitstekende wijze van haar taak en alles verliep dan ook op rolletjes. Cor, maar vooral 
Ida, hadden voor heerlijke worst gezorgd en Willeke had de kaas met snoeptomaatjes en 
komkommer ingeslagen en dat alles viel in zeer goede aarde bij vrijwel alle deelnemers. 

 

Daarbij had Jan (de Landmeter) de barbediening 
voor zijn rekening genomen en ondanks zijn hard-
nek-kige nekklachten was ook dit facet tot ieders 
tevredenheid geregeld. 
Kortom: iedereen vermaakte zich opperbest. 
 

Nadat iedereen drie partijen (op tijd) had gespeeld 
maar voordat al het stof van het drukke strijdgewoel 
was opgetrokken, had Willeke de gelegenheid de 

balans op te maken. Dat een enkeling daarbij op het scoreformulier de uitslag had 
omgedraaid, zorgde voor enig oponthoud maar uiteindelijk kwam alles toch nog goed.  
Met als einduitslag: 
Bij DVV:      Bij JBH: 
1e Jolanda (die als DVV-er speelde)    3 +18 1e Ruud 3 +28 
2e Carla         2   +9 2e Ria  3 +20 
3e Nico (die ook als DVV-er speelde)    2   +6 3e Fred 3 +16 
 

Al met al was het weer verschrikkelijk gezellig en iedereen had 
een bijzonder leuke avond gehad. Daarom Willeke en Jan: 
driewerf bedankt voor jullie inzet en Jan: beterschap man! 
 

De volgende clubontmoeting met onze vrienden van DVV is op 
vrijdagavond 1 december, wanneer we gezamenlijk het Snie-
klaasmêlée spelen, altijd vreselijk gezellig. Tot dan! 
 

Greetz, Gerrit (en de foto’s zijn genomen door Willeke). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


