Verslag ontmoeting met DVV

(22 augustus 2019)

Op donderdagavond 22 augustus hadden
we weer een ontmoeting met DVV op hun
terrein in Sassenheim en wat was het een
prachtige avond om te boulen! Er
verzamelden zich 38 boulers op het
terrein van De Vaste Voet. De spelers
van JBH waren weliswaar in de
minderheid, maar dat mocht de pret niet
drukken. Een aantal Sassemers vulde
JBH aan zodat we een gelijk aantal
spelers bij beide verenigingen hadden.
Kees vd Woude had alles prima onder controle en klokslag half 8 begonnen we met onze
eerste wedstrijden. De keus was: dikke grind, schelpenondergrond, fijne steentjes en wat
zachtere ondergrond met ook weer steentjes. Dus de toss was erg belangrijk voor de
meeste mensen.
Er werd op tijd gespeeld, en maar goed ook, bij één partij was de eindstand nog maar 9-7...
Ff bijkletsen en door naar de volgende partij. Iedereen was lekker bezig, en weer waren nog
niet alle partijen tot de 13 gekomen.
Tussendoor konden we genieten van een stukje kaas, kommer, worst… heerlijk!
Zelfs de laatste partij werd door sommigen in T-shirt of blouse gespeeld, zo’n aangenaam
temperatuurtje was het!
Uiteindelijk waren toch de nummers 1 t/m 3 van JBH en DVV bekend. Voor degene die de
meeste punten hadden weggegeven, Ed en Giel, was er een aanmoedigingsprijs.
Hieronder de uitslag van een heerlijke boule-avond:
DVV: 1e Aad van Nieuwkoop
JBH: 1e Hanny Hagoort (viel in als JBH’er)
e
2 Frans de Crook
2e Bart vd Luijt (viel ook in als JBH’er)
e
3 Jos Buuron
3e Jan vd Poel
Kees H vereeuwigde de winnaars voor het archief
(en ook alle andere foto’s zijn van zijn hand,
bedankt man!). Kees vd W werd bedankt voor zijn
strakke leiding en ook de mensen die de bar
hadden bemenst werden niet vergeten, bedankt lui!
En zoals altijd bleef het weer lange tijd aangenaam
gezellig op het terras. De volgende ontmoeting met
DVV is op donderdagavond 26 september. Gaat u
ook eens mee? Gezellig hoor!
Willeke.

