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Jeu de boules kampioenschap 2021 
  

Om 10 uur was iedereen present. Koffie met heerlijk 
gebak door Toon Maas zelf geregeld. Hij had Nellie aan 
het bakken gezet en het resultaat was geweldig. Nellie 
bedankt voor de heerlijke lekkernij.  
Het weer was uitstekend, een lekker zonnetje en toch niet 
te heet. Wat wil je nog meer. Maar liefst 24 kandidaten 
strijden om de titel. Er stonden in de voorrondes 60 
wedstrijden op het programma. Vier groepen van 6 
spelers, iedereen speelde 5 wedstrijden. Voor 12 uur 
hadden we 32 wedstrijden afgewerkt.  
 

De lunch was uitstekend verzorgd. Lekkere 
broodjes en koffie en thee. Na de lunch werden 
de voorrondes afgewerkt. Iedereen fanatiek, 
opgelucht, blij, teleurgesteld, het hoort er allemaal 
bij. Rond vier uur waren alle wedstrijden in de 
voorrondes afgespeeld en de 8 finaleplaatsen 
verdeeld.  
 
Hans, Driek, Harrie, Frans, Willy, Theo, Ad en 
Toon de Laat gingen een ronde verder, de rest 
werd gedegradeerd tot toeschouwer. Maar de 
sfeer bleef uitmuntend. Keigezellig zo’n toernooi.  
 
En dan komt de apotheose, 8 personen, 
4 wedstrijden, alles of niets, roem of nederlaag. Slecht vier boulers gaan door, Harrie, 
Willy, Frans en Hans. Harrie verslaat Hans en Willy geeft Frans geen kans. In de finale 
wint Harrie met 13-8 van Willy en neemt de prachtige beker weer mee naar huis. Van 
harte Harrie. 
 

Om zes uur wordt de barbecue 
aangestoken en begint de gezellige 
afsluiting van het magnifieke toernooi. Tot 
elf uur werd en er nog gezellig gebuurt en 
gelachen. Frans zorgde voor de muziek en 
de rest voor de sfeer. 
Geen wanklank, het verliep meer dan 
geweldig. Met dank aan de organisatie en 
de vrijwilligers, die er weer een 
onvergetelijke dag van maakten. 
 
En iedereen gaat nu weer fanatiek aan het 
oefenen om volgend jaar de annalen in te 
gaan als de kampioen van 2022. Wellicht 
wordt dat een keer een totale verrassing, de 

wonderen zijn de wereld nog lang niet uit.  


