
Publicatiedatum: 14 oktober 2020 

  

Zondagsessie 11 oktober 

Ondanks de zonnige ochtend hadden zich 'slechts' 7 boulers gemeld. Net één te weinig om een 
mooie halve competitie met paartjes af te werken. Maar Rien Cromsigt had zich vrijwillig 
beschikbaar gesteld om alleen te gooien. Zodoende kwamen volgende wedstrijdjes en uitslagen 
tot stand: 

  
 Rien Solo                 -  Harry / Martien                  10 - 13 
 Ad / Riny K              -  Bert / Jo                              13 - 6 
 Ad / Riny K              -  Rien Solo                             13 - 12 
 Bert / Jo                  -  Harry / Martien                   13 - 0 
 Rien Solo                 -  Bert / Jo                                2 - 13 
 Ad / Riny K              -  Harry / Martien                     6 - 13 

  

De drie duo's hadden elk 2 partijen gewonnen. Vanwege de 2 hogere scores bleven Jo en Bert met 
een saldo van +17 de koppels Ad/Riny (+1) en Harry/Martien (-3) ruimschoots voor en mochten 
zich daarom ook terecht dagwinnaar noemen. 

Opnieuw gaan de corona maatregelen ons voorlopig weer helpen met het bestrijden van de covid-
19 ziekte. Hierdoor gaat het boulen voorlopig niet door. Hopelijk gaat het voor iedereen 
uiteindelijk (weer) goed uitpakken. Hou vol boulers! 

  

Namens unne stopper 

  

Publicatiedatum: 29 september 2020 

  

Interne competitie 

Riny van den Broek zonder te spelen winnaar septemberklassement. 

Slechts 2 speelavonden waren de boulers in september gegund om het eindklassement van de 
maand te bepalen. Hoewel het er aanvankelijk op leek dat we, ondanks de voorspellingen, toch 
wat partijtjes af konden werken, was dat maar valse schijn. Al na 10 minuten moesten we 
afgelopen donderdag 24 september de ballen weer terug onder het zeil leggen. De regen was 
wederom spelbreker. Hierdoor werd Riny van den Broek maandwinnaar zonder dat hij zich nog 
een keer van zijn beste kant moest laten zien. Voor de eindstand zie onderaan deze pagina. Laten 
we hopen dat we in oktober ons wat vaker met elkaar kunnen meten. 



                                    

 

                 De gouden medaille eenvoudig binnengehaald door Riny van den Broek. 

  

Zondagsessie 27 september 

We begonnen deze zonnige zondag met de 9 aanwezige spelers. Gaandeweg viel eerst Antoinet 
weg (werkoproep) en daarna moest ook Riny K afhaken vanwege een commnicantje! De halve 
competitie werd als volgt afgewerkt: 

 Antoinet + Jo           -     Ad + Bert + Christ            13 - 12 
 Rien C + Riny K        -     Harry + Martien                13 - 8 
 Rien C + Riny K        -     Bert + Christ                      13 - 9 
 Ad + Jo                     -     Harry + Martien                13 - 11 
 Rien C alleen            -     Ad + Jo                              13 - 3 
 Harry + Martien       -     Bert + Christ                      13 - 12 

  

Met 3 gewonnen partijen was Rien Cromsigt in z'n eendje de winnaar van deze zondag. 

  



  

Publicatiedatum: 23 september 2020 

Een half jaar verder ..... hou vol nu ! 

Het is al weer ruim een half jaar geleden. Om precies te zijn op zondag 1 maart 2020, net voordat 
de maandcompetitie begon, hadden we voor het laatst vóór de corona-stop gegooid. Vanaf juni, 
ook al weer ruim 3 maanden geleden, zijn we op de donderdagavonden om half 8 onder strikte 
voorwaarden 'voor spek en bonen' weer gaan gooien. Omdat de meesten van ons - de een 
misschien wat meer dan de ander - zich ook tot de risicogroep mogen rekenen, was het vooral 
veiligheid voor de gezondheid voorop ! Gelukkig zijn we er tot dusver binnen ons groepje van 18 
leden allemaal voor onszelf zonder al te grote kleerscheuren vanaf gekomen. 

Tot dusver moeten we zeggen, want het corona-gevaar is zeker nog niet voorbij. Het is daarom 
een belangrijke zaak dat ook wij ons niet verslappen met het nemen en ons houden aan de 
maatregelen om besmetting zo veel mogelijk te voorkomen. Van de andere kant is het wel fijn om 
tussen de velden en voetballers weer contact te hebben met elkaar en tegelijk een balletje te 
gooien. De opwarmingsperiode zit er weer op en in september is de maandcompetitie weer 
begonnen. Vanaf nu gaan we ook weer verslag doen van de uitslagen op onze website. Zie 
hieronder. Laten we zo lang mogelijk genieten van de partijtjes en mooi-weer-praatjes door 
voorzichtig voor onszelf en voor elkaar te blijven. Hou vast ! 

Le Petit Commandement 

  

Interne competitie 

Riny Kivits wint de 1e ronde voor het septemberklassement. 

Omdat de eerste donderdag (3 september) slechts 7 spelers aanwezig waren konden de 
resultaten van die avond niet meegenomen worden in het maandklassement. Het team Tiny 
Russens + Christ van de Ven had er wel een goede trainingsavond van gemaakt door al hun 3 
gespeelde wedstijden te winnen. 

Op donderdagavond 10 september waren wel de minimaal vereiste 8 spelers aanwezig en kon 
men voor het klassement gaan spelen. 

RONDE 1: 

 Christ v.d. Ven+Harrie Cromsigt – Peter v. Es+Frans de Backer 7-11. 
 Rien v.d. Broek+Riny Kivits – Hetty v.d. Broek+Ad de Laat 11-9. 
 Barbara Kivits+Martien v. Stiphout – Tiny Russens+Rien Cromsigt 11-8. 

  

RONDE 2: 

 Rien v.d Broek+Ad de Laat -Frans de Backer+Rien Cromsigt 11-2. 
 Harrie Cromsigt+Barbara Kivits – Peter v. Es+Martien v. Stiphout 11-3. 
 Christ v.d. Ven+Riny Kivits -Hetty v.d. Broek+Tiny Russens 11-1. 

  



Na deze 2 rondes waren Rien v.d Broek, Barbara en Riny Kivits als enigen nog ogeslagen. In ronde 
3 moesten Rien B en Barbara het samen opnemen tegen Harrie Cromsigt + Hetty v.d. Broek. In 
het begin leken Barbara en Rien snel hun 3e overwinning binnen te halen doch in een langdurige 
partij ging de winst naar Hetty+Harrie. Bij winst in zijn laatste wedstrijd zou de dagwinst naar Riny 
Kivits gaan. Samen met Tiny Russens stelde hij met 11-3  winst op Christ v.d. Ven + Rien Cromsigt 
de dagzege veilig. De laatste wedstrijd in ronde 3 werd een 11-8 zege voor Frans de Backer + 
Martien v. Stiphout tegen Ad de Laat+Peter v. Es. 

  

Zondagsessie 6 september 

Op deze zondagmorgen konden we met 4 teams van elk 2 spelers een halve competitie afwerken. 

De teams Hetty v.d. Broek + Bert de Laat en Antoinet v. Hal + Rien Cromsigt wisten elk 2 
wedstrijden te winnen. De beide andere teams, Harrie Cromsigt + Riny Kivits en Christ v.d. Ven + 
Martien v. Stiphout, konden slechts eenmaal tot winst te komen. Met een score van 37-23 werd 
het team Antoinet + Rien C tot dagwinnaar uitgeroepen. 

  

Zondagsessie 13 september 

Met 11 aanwezigen werden 4 teams gevormd en wederom een halve competitie gespeeld. De 
resultaten van deze teams waren als volgt: 

 Team Francien de Laat + Harrie Cromsigt uitslagen 13-7, 3-13, 0-13, 1x winst, score 
16-33. 

 Team Ad de Laat+Christ v.d. Ven+Els v.d.Sangen, uitslagen 7-13, 12-13, 0-13, 0x 
winst, score 19-39. 

 Team Antoinet v. Hal+Bert de Laat+Martien v. Stiphout, uitslagen 13-10, 13-12, 13-0, 
3x winst, score 39-22. 

 Team Jo Lucius+Rien Cromsigt+Riny Kivits, uitslagen 10-13, 13-3, 13-0, 2x winst, score 
36-16. 

Dagwinnaars Antoinet van Hal + Bert de Laat + Martien van Stiphout. 

  

Zondagsessie 20 september 

Met de 9 aanwezige spelers konden 3 teams gevormd worden die een halve competitie speelden 
met de volgende uitslagen: 

 Ad + Bert                 -     Antoinet + Rien B + Rien C         13 - 9 
 Hetty + Christ          -     Harry + Martien                          13 - 11 
 Hetty + Christ          -     Antoinet + Rien B + Rien C        13 - 12 
 Ad + Bert                  -     Harry + Martien                          11 - 13 
 Ad + Bert                  -     Hetty + Christ                               1 - 13 
 Harry + Martien       -     Antoinet + Rien B + Rien C          3 - 13 

  

Met 3 gewonnen partijen (als enigen) werden Hetty en Christ de winnaars van deze zondag. 



  

Interne competitie 

Ad d Laat wint de 2e ronde voor het septemberklassement 

Rien van den Broek nieuwe leider in het klassement 

Op de 2e speelavond voor het septembeklassement waren 12 spelers aanwezig welke de 
gebruikelijke 3 speelrondes van de avond afwerkten. De door loting ontstane teams waren deze 
avond nogal erg ongelijk in sterkte daar er van de 9 gespeelde wedstrijden er 7 gewonnen werden 
met een verschil van 7 of meer punten. 

Uitslagen ronde 1: 

 Ad de Laat+Rien Cromsigt – Bert de Laat+Tiny Russens 11-4. 
 Martien v. Stiphout+Riny Kivits – Frans de Backer+Hetty v.d. Broek 11-2. 
 Antoinet v. Hal+Rien v.d. Broek – Christ v.d. Ven+Harrie Cromsigt 11-0. 

  

Ronde 2: 

 Martien v. Stiphout+Hetty v.d. Broek – Tiny Russens+Harrie Cromsigt 8-11. 
 Rien Cromsigt+Antoinet v. Hal – Bert de Laat+Rien v.d. Broek 9-11. 
 Ad de Laat+Riny Kivits – Frans de Backer+Christ v.d. Ven 11-1. 

  

Na deze 2 speelrondes waren Ad de Laat, Rien v.d. Broek en Riny Kivits als enigen ongeslagen. In 
de derde speelronde walsten Ad samen met Harrie Cromsigt met 11-1 over Riny en Christ v.d. 
Ven heen en stelde Ad zijn kandidatuur voor de dagzege. Rien v.d. Broek samen met Tiny Russens 
veegden met 11-0 het duo Bert de Laat+Hetty v.d. Broek van de baan. De dagzege ging met een 
score van 33-7 naar Ad de Laat nipt voor Rien v.d. Broek die een score behaalde van 33-9. De 
laatste wedstrijd van ronde 3 werd met 11-2 gewonnen door Rien Cromsigt+Frans de Backer tegen 
Antoinet v. Hal+Martien v. Stiphout. 

Met de 3 overwinningen van Rien v.d. Broek heeft deze de leiding in het maandklassement 
overgenomen van Riny Kivits op basis van een beter scoringssaldo. Donderdag 24 september 
wordt de laatste kans om je klassering in het septemberklassement te verbeteren. 

  

Speler Gespeeld Punten Voor Tegen Percentage 

Rien v.d. Broek 6 5 63 31 83,3 

Riny Kivits 6 5 56 28 83,3 

Ad de Laat 6 4 61 31 66,7 

Harrie Cromsigt 6 4 51 42 66,7 

Tiny Russens 6 3 46 44 50,0 



Martien v. Stiphout 6 3 46 51 50,0 

Frans de Backer 6 3 39 50 50,0 

Rien Cromsigt 6 2 44 50 33,3 

Barbara Kivits 3 2 30 22 66,7 

Hetty v.d. Broek 6 1 31 63 16,7 

Christ v.d. Ven 6 1 24 56 16,7 

Antoinet v. Hal 3 1 22 22 33,3 

Peter v. Es 3 1 22 29 33,3 

Bert de Laat 3 1 15 31 33,3 

Joep v.d. Heijden 0 0 0 0 0,0 

Henk Kivits 0 0 0 0 0,0 

Jo Lucius 0 0 0 0 0,0 

Els v.d. Sangen 0 0 0 0 0,0 

  

 Unne Stopper. 

  

 


