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Door de verbouwing van de 

Bokkeduinen dreigde er van alles mis 

te gaan. De geplande oude kantine 

mocht niet gebruikt worden, 

waardoor er uitgeweken moest 

worden naar de turnhal en toen die 

ook niet op tijd beschikbaar was, 

werd gekozen voor de MF-hal. 
 

 

 

En dat bleek een schot in de roos. De Bokkeduinen zorgde voor de tafels en 

stoelen en STA heeft de aankleding geregeld. Planten, kraampjes, lantaarnpalen, 

schermen, kleedjes en een bloemetje op tafel, kortom: het zag er heel sfeervol 

uit. 

 

Iedereen, die binnen komt vindt het gezellig. Deze opstelling blijkt uitermate 

geschikt om op de MF banen de diverse wedstrijden als toeschouwer te zien. 

Ik kan hier niet over meepraten, maar misschien geeft dit een beetje Koppelhal 

gevoel bij een aantal leden. 

 

En het kan natuurlijk niet missen, op het laatst vallen er toch weer spelers uit en 

moet van alles geregeld worden om dat mooi schema van Gerard niet teveel 

geweld aan te doen. Invallers zijn er gelukkig te vinden, al is het moeilijk als je 

iemand laat invallen die op hetzelfde tijdstip moet spelen. 

Aan de inwendige mens is ook gedacht, koffie bij binnenkomst, een broodje 

tussen de middag, een stukje kaas of worst, een warme snack en een paar 

muntjes voor consumptie.  

 

STA heeft een microfoon aangeschaft en om 11.00 uur heet voorzitter Freek 

met een zeer duidelijke stem de aanwezigen welkom. Dan beginnen de eerste 

wedstrijden. Om toch tegen en met verschillende mensen te spelen kan het 

gebeuren dat 2 of zelfs 3 keer op de MF-baan gespeeld moet worden, waar 

niet iedereen even gelukkig mee is. Harde vloer, verwarrende lijnen, rumoerig 

publiek, een reden om verlies te excuseren of . . . zou de tegenpartij beter zijn 

geweest?  

 

Maar bij het zien van de prijzentafel willen alle kandidaten wel nummer één  

worden. Behalve de prijzen die STA beschikbaar stelt krijgt iedere speler van 

Herrie van de Wetering een doos eieren mee. Van Simon de Groot zijn er weer 



de bekende, zeer geliefde, blokjes en pennen en krijgen we van hem en de 

Nootslag ook 20 kokers met ballen om te verloten. 

 

Bij de prijsuitreiking kan Freek de Henk van Beek trofee uitreiken aan Henk van 

Doorn, die overtuigend nummer één is geworden. 

De 3 prijswinnaars bij de dames en heren zijn: 

 

Dames                                                      Heren 

1. Janny Timmerman                                 1. Henk van Doorn  

2. Coby Kaats                                           2. Tars Muschert 

3. Gerda Stolp                                          3. Henk Malestein 

 

 

 

En dan is het tijd voor het buffet. 

Een buffet met diverse salades, 

vlees- en visschotel als koude hap en 

Mexicaanse kip, gehaktballetjes in 

tomatensaus, worstjes en rijst om 

warm te worden. En dat alles was 

mooi opgemaakt neergezet op de 

marktkraampjes.

 

 

We hebben veel positieve berichten gehoord ook al zal alles misschien niet altijd 

even vlekkeloos zijn gegaan. Was dit schema nou wel of niet goed? Och, er wordt 

een keuze gemaakt en volgend jaar wordt het weer anders.  

Eén nadeel is er wel te noemen: het was in de hal een beetje te koud om lang stil 

te zitten. Dus moeten we volgend jaar de achtergrondmuziek vervangen door 

dansmuziek, zodat de beentjes van de vloer komen en iedereen niet over de kou 

kan klagen. 

Aart van den Hazel bedankt het bestuur op zijn welbekende manier voor de 

goede organisatie. 

 

Er zijn een heleboel foto’s gemaakt en een selectie hiervan is te zien via de link 

op de weblog. Met dank aan de fotografen, Marja, Eric, Henny, Elly, Freek, Ans 

en Henk van Doorn. 

 

Elly 


