
Publicatiedatum: 2 maart 2020 

Winter Competitie op 7 avonden blijven steken 

Rien van den Broek winterkoning 2019-2020 
(helaas geen foto beschikbaar) 

De weergoden zijn de boulers van Le Petit Balleur in 2020 nog niet erg goed gezind 
geweest. Maar liefst 5 van de maximaal 9 mogelijke speelavonden moesten dit jaar 
vanwege de slechte weersomstandigheden worden afgelast. Hierdoor werd de eindstand 
al op 6 februari, na 7 speelavonden sinds 1 december, bereikt. Dit betekent dat – zoals in 
het reglement is gesteld - voor het eindklassement alleen de vijf beste resultaten van iedere 
speler meetellen. De spelers die 5 of minder avonden mee hebben gespeeld kunnen dus 
helaas geen slechte resultaten vanwege een off-day laten doorstrepen. 

Vanaf het begin heeft Rien van den Broek, zij het toen nog gedeeld met Harry Cromsigt, 
de leiding in dit klassement genomen. Zijn goede vorm van december en tijdens het 
clubkampioenschap heeft Rien ook in januari en februari weten vast te houden. Vandaar 
dat Rien met recht winnaar is geworden van het winterklassement 2019-2020. Dit betekent 
dat hij naast de titel ‘Le Grand Balleur’ ook een jaar lang die van Winterkoning mee mag 
dragen. Proficiat Rien ! 

Hieronder nog het eindklassement waarin ieders 5 beste resultaten van de maximaal 7 
gespeelde avonden zijn opgenomen. 
 

Plaats Naam Avonden Beste Punten Saldo 

1 Rien van den Broek 7 5 12 55 

2 Rien Cromsigt 7 5 10 39 

3 Hetty van den Broek 7 5 10 36 

4 Ad de Laat 7 5 10 22 

5 Bert de Laat 7 5 9 36 

6 Riny Kivits 7 5 9 32 

7 Martien van Stiphout 5 5 9 22 

8 Christ van de Ven 7 5 8 2 

9 Jo Lucius 5 5 8 -10 

10 Harrie Cromsigt 4 4 6 0 

11 Antoinet van Hal 4 4 6 -14 

12 Barbara Kivits 4 4 6 -23 

13 Frans de Backer 5 5 4 -50 

14 Tiny Russens 4 4 4 -24 

15 Peter van Es 0 0 - - 

15 Joep van der Heijden 0 0 - - 

15 Henk Kivits 0 0 - - 

15 Els van der Sangen 0 0 - - 



 
Nu worden alle tellers weer op nul gezet. Op donderdag 5 maart begint een nieuwe strijd 
om het maartklassement. Met wat beter weer dan we tot nu toe gehad hebben en met 
een goede opkomst gaan we er weer een ouderwets gezellige boule-avond van maken. 
 

 
Zondagsessie 1 maart 2020 

 

Na lange tijd kon er eindelijk weer eens gegooid worden op de goed bespeelbare 
boulebaan. Met het zonnetje aan de hemel en een licht briesje werkte het weer na lange 
tijd weer eens goed mee. Zeven spelers hadden thuis al in de gaten dat er gespeeld kon 
worden. Zij vormden, met Rien Cromsigt in het eenmansteam, samen 4 teams die 
onderling een halve competitie afwerkten. 

De teams Christ met Harrie en Riny K met Bert wonnen elk 1 partij. Hoewel Riny en Bert 
de onderlinge partij wonnen gingen Christ en Harrie er met een iets beter saldo toch met 
het brons vandoor. De andere teams Jo met Martien en eenmansfractie Rien C wonnen 
elk 2 partijen. Hun onderlinge duel won Rien met 13-7. Maar ook hier, met een saldo van 
+8 tegenover +4 van Rien, waren Jo en Martien de uiteindelijke dagwinnaars. 

 
                                                  --- Unne Stopper --- 

 
Publicatiedatum: 9 februari 2020 
 
 
                                                   Winter Competitie 

Team Ad de Laat + Jo Lucius winnen zevende speelavond voor het winterklassement. 

                             Rien van den Broek blijft de leider in dit klassement. 
 
Op donderdag 30 januari werd er vanwege de slechte gesteldheid van de banen en het 
weer niet gespeeld. Wel was er een redelijk goede opkomst waardoor er toch enkele nuttige 
gesprekken aan tafel plaats konden vinden. 
 
Een week later, op de zevende speelavond voor het winterklassement, was het weer 
gezellig druk op de jeu de boule banen met 13 spelers die hun klassement wilden 
verbeteren. Door loting werden 6 teams geformeerd welke onderstaande wedstrijden 
speelden: 
 
RONDE 1: 
  Christ v.d. Ven+Rien v.d. Broek – Antoinet v. Hal+Hetty v.d. Broek                              11-1 
  Ad de Laat+Jo Lucius – Rien Cromsigt+Martien v. Stiphout                                         11-7 
  Riny Kivits+Bert de Laat – Tiny Russens+Barbara Kivits+Frans de Backer                 11-3 
RONDE 2: 
  Rien Cromsigt+Martien v. Stiphout – Riny Kivits+Bert de Laat                                     11-7 
  Antoinet v. Hal+Hetty v.d. Broek – Tiny Russens+Barbara Kivits+Frans de Backer    11-5 
  Christ v.d. Ven+Rien v.d. Broek – Ad de Laat+Jo Lucius                                              7-11 
RONDE 3: 
  Ad de Laat+Jo Lucius – Tiny Russens+Barbara Kivits+Frans de Backer                    11-8 
  Christ v.d. Ven+Rien v.d. Broek – Riny Kivits+Bert de Laat                                          11-8 
  Antoinet v. Hal+Hetty v.d. Broek – Rien Cromsigt+Martien v. Stiphout                        7-11 
 



Na ronde 2 bleek dat team Ad de Laat + Jo Lucius de enige was die hun beide 
wedstrijden had gewonnen. Nadat ze in ronde 3 ook nog wonnen was de dagwinnaar al 
snel bekend. Proficiat Ad en Jo. 
Door het constant presteren van Rien van den Broek, deze avond 2x winst, blijft hij 
onderstaand winterklassement aanvoeren. Hierin zijn ieders 5 beste prestaties van 
maximaal 7 speelavonden meegenomen. 
 
 

Plaats Naam Beste Punten Saldo 

1 Rien van den Broek 5 12 55 

2 Rien Cromsigt 5 10 39 

3 Hetty van den Broek 5 10 36 

4 Ad de Laat 5 10 22 

5 Bert de Laat 5 9 36 

6 Riny Kivits 5 9 32 

7 Martien van Stiphout 5 9 22 

8 Christ van de Ven 5 8 2 

9 Jo Lucius 5 8 -10 

10 Harrie Cromsigt 4 6 0 

11 Antoinet van Hal 4 6 -14 

12 Barbara Kivits 4 6 -23 

13 Frans de Backer 5 4 -50 

14 Tiny Russens 4 4 -24 

15 Peter van Es 0 - - 

15 Joep van der Heijden 0 - - 

15 Henk Kivits 0 - - 

15 Els van der Sangen 0 - - 

 
Winterklassement 2019/2020 

In de maanden december, januari en februari wordt er op de donderdagavond weer 
gespeeld voor het winterklassement. Er kan in totaal 12 x voor dit klassement gespeeld 
worden. Om een avond voor het klassement te laten tellen dienen er minimaal 8 spelers 
aanwezig te zijn. 
Mochten er 12 avonden gespeeld worden dan tellen de beste 9 resultaten, bij 11 
avonden de beste 8, bij 10 en 9 avonden de beste 7, bij 8 avonden de beste 6, bij 7 de 
beste 5 en bij 6 of minder de beste 4. De gehele avond wordt met een vast team 
gespeeld. Speelt een team van 3 tegen een ander team, dan moet men bij begin van de 



wedstrijd kiezen of men met 2 ballen gooit of 1 persoon om de buurt stil ligt. 
In het klassement telt eerst het aantal gewonnen wedstrijden en bij gelijke stand het 
verschil tussen de voor- en tegen punten. 
 
 
                                     Zondagsessies 2 en 9 februari 2020 
 

Vanwege de slechte weersomstandigheden was de opkomst op 2 februari zeer gering en 
werd er niet gebould. Enkele uurtjes later echter hadden een tiental leden, al dan niet 
met partner, genoten van hele leuke middag "Klompenklets". Op zondag 9 februari werd 
er storm voorspeld en had de KNVB het hele programma afgelast. Het boulen ging 
daarom ook niet door. 
 
                                                    --- Unne Stopper --- 

  
Publicatiedatum: 28 januari 2020 
 
                                             Clubkampioenschap 2020 
 
Rien van den Broek wint voor de derde keer de JOKKA-CUP en de titel 

                                                 LE GRAND BALLEUR 

Op zaterdagmiddag 25 januari 2020 werd wederom gestreden voor de titel clubkampioen 
van Le Petit Balleur. Van de 18 leden waren er 17 die gingen strijden voor deze titel en 
was het 18e lid wel aanwezig maar vanwege een operatie nog niet fit om te spelen. 

Door loting werden de spelers verdeeld over 5 poules, 3 poules van 3 en 2 poules van 
4. Van de poules van 4 gingen de nrs 1 en 2 naar de finalerondes en van de poules van 3 
gingen de nrs 1 en de beste nr 2 van de 3 poules naar de finalrondes. Winnaars van de 
poules waren Rien v.d. Broek, Riny Kivits, Rien Cromsigt, Harrie Cromsigt en Antoinet v. 
Hal. De nrs 2 die zich ook voor de finalerondes plaatsten waren Tiny Russens, Hetty v.d. 
Broek en Bert de Laat. 

 
 
Uitslagen kwartfinales: 
      Rien v.d. Broek – Riny Kivits               13-8 
      Rien Cromsigt – Hetty v.d. Broek         7-13 
      Harrie Cromsigt – Bert de Laat          13-4 
      Antoinet v. Hal – Tiny Russens          13-5 
 
In de halve finales 2 dames en 2 heren en de dames moesten elk tegen een heer spelen 
zodat mogelijk een finale met alleen dames in het verschiet lag. 
Uitslagen halve finales: 
      Rien v.d. Broek – Hetty v.d. Broek     13-9 
      Antoinet v. Hal – Harrie Cromsigt     13-11 
 
In de finale hadden we dus een debutant Antoinet en een ervaren rot Rien. Antoinet ging 
direct goed van start door de eerste 2 punten te scoren en ook nog een 3-2 voorsprong 
te nemen, maar viel hierna helemaal stil. Rien wist dit goed uit te buiten en de finale te 
winnen met 13-3. Proficiat Rien. 
 



Uitslagen wedstrijden voor de plaatsen 3 t/m 8:  
      3/4 plaats: Harrie Cromsigt – Hetty v.d. Broek   13-6 
      5/6 plaats: Riny Kivits – Bert de Laat                   13-5 
      7/8 plaats: Rien Cromsigt – Tiny Russens          13-10 
 
Tijdens het spelen van de finalerondes speelden de aanwezige partners van de leden 
tesamen met de uitgeschakelde leden 2 wedstrijden. Hiervan waren de teams Rene van 
der Sangen + Joep van der Heijden en Henny Cromsigt + Martien van Stiphout de enige 
die deze beide wedstrijden wisten de winnen. Ook een grote winnaar van deze dag was 
Christ van de Ven, die 2 van de 4 blinde poules won. 
 

 
 

                      De gewezen kampioen van 2019 (Joep) overhandigt de Jokka-cup 

                                         aan de nieuwe kampioen van 2020 (Rien) 
 
 
                                                           Wintercompetitie 

Team Hetty vd Broek + Jo Lucius wint 6e speelavond voor het winterklassement. 
                                 Rien van den Broek blijft de leider in dit klassement. 
 



Op de zesde speelavond voor het winterklassement mochten we 14 spelers begroeten, 
die hun vorm voor het aanstaande clubkampioenschap wilden testen. Na de loting 
werden door 6 teams de volgende wedstrijden gespeeld met bijbehorende uitslagen. 
 
RONDE 1: 
  Hetty v.d. Broek+Jo Lucius – Ad de Laat+Riny Kivits                                                    5-11 
  Frans de Backer+Matien v. Stiphout – Barbara Kivits+Rien v.d. Broek                         9-11 
  Harrie en Rien Cromsigt+Antoinet v. Hal – Christ v.d. Ven+Tiny Russens+Bert de Laat       11-5 
RONDE 2: 
  Barbara Kivits+Rien v.d. Broek – Harrie en Rien Cromsigt+Antoinet v. Hal                            4-11 
  Ad de Laat+Riny Kivits – Christ v.d. Ven+Tiny Russens+Bert de Laat                                    8-11 
  Hetty v.d. Broek+Jo Lucius – Frans de Backer+Matien v. Stiphout                                         11-2 
RONDE 3: 
  Frans de Backer+Matien v. Stiphout – Christ v.d. Ven+Tiny Russens+Bert de Laat               11-6 
  Hetty v.d. Broek+Jo Lucius – Harrie en Rien Cromsigt+Antoinet v. Hal                                   11-2 
  Ad de Laat+Riny Kivits – Barbara Kivits+Rien v.d. Broek                                                        9-11 
 
Op het eind van de avond hadden drie teams 2 overwinningen behaald en de drie andere 
teams behallden elk 1 keer winst. Dagwinnaar werd team Hetty van den Broek + Jo 
Lucius met de score 27-15, hetgeen beter was dan de scores 26-29 en 24-20 voor de 
twee andere teams die ook 2 keer winst hadden geboekt. Een en ander heeft na 6 
avonden onderstaande tussenstand in het winterklassement tot gevolg, waarbij nog 
steeds Rien van den Broek aan de leiding gaat. 

Plaats Naam Beste Punten Saldo 

1 Rien van den Broek 4 10 46 

2 Hetty van den Broek 4 9 44 

3 Rien Cromsigt 4 8 35 

3 Bert de Laat 4 8 35 

5 Riny Kivits 4 8 31 

6 Martien van Stiphout 4 7 18 

7 Ad de Laat 4 7 11 

8 Harrie Cromsigt 4 6 0 

9 Christ van de Ven 4 6 -7 

10 Barbara Kivits 3 6 -6 

11 Jo Lucius 4 5 -21 

12 Antoinet van Hal 3 5 -6 

13 Frans de Backer 4 4 -33 

14 Tiny Russens 3 4 -7 

15 Peter van Es 0 - - 

15 Joep van der Heijden 0 - - 



15 Henk Kivits 0 - - 

15 Els van der Sangen 0 - - 

 
Winterklassement 2019/2020 
In de maanden december, januari en februari wordt er op de donderdagavond weer 
gespeeld voor het winterklassement. Er kan in totaal 12 x voor dit klassement gespeeld 
worden. Om een avond voor het klassement te laten tellen dienen er minimaal 8 spelers 
aanwezig te zijn. 
Mochten er 12 avonden gespeeld worden dan tellen de beste 9 resultaten, bij 11 
avonden de beste 8, bij 10 en 9 avonden de beste 7, bij 8 avonden de beste 6, bij 7 de 
beste 5 en bij 6 of minder de beste 4. De gehele avond wordt met een vast team 
gespeeld. Speelt een team van 3 tegen een ander team, dan moet men bij begin van de 
wedstrijd kiezen of men met 2 ballen gooit of 1 persoon om de buurt stil ligt. 
In het klassement telt eerst het aantal gewonnen wedstrijden en bij gelijke stand het 
verschil tussen de voor- en tegen punten. 
 
 
                                         Zondagsessies 19 en 26 januari 2020 
 

Vanwege de slechte weersvoorspelling was de opkomst op 19 januari zeer gering. Toch 
werkten de 4 aanwezige personen in zonnig weer met een héél klein druppeltje 
tussendoor nog 3 wedstrijden af. Hierbij bleven Martien en Christ met 2 overwinningen Jo 
en Bert met een overwinning net de baas. Op 26 januari, de dag na het individuele 
clubkampioenschap, gaf de wedstrijdleiding iedereen vrijaf om weer wat op adem te 
komen (van de after-party). 
 
                                                     --- Unne Stopper --- 

  
Publicatiedatum: 18 januari 2020 
 
 
                                                     Winter Competitie 

                     Team Hetty van den Broek, Bert de Laat en Riny Kivits 

                     wint de vijfde speelavond voor het winterklassement. 
                                                         

                        Rien van den Broek blijft leider in dit klassement. 
 
Vorige week donderdag 9 januari kon, ondanks de goede opkomst van 12 spelers, de 
speelavond voor het winterklassement niet doorgaan omdat de banen door de regenbui 
van 18 uur slecht bespeelbaar waren geworden.  Maar ook vanwege de te verwachten 
buien. Deze week zorgde de opkomst van liefst 13 spelers weer voor een volle bezetting 
op de banen. Na de loting werden door de 6 teams de volgende uitslagen behaald: 
 
RONDE 1 
     Barbara Kivits+Jo Lucius – Rien Cromsigt+Christ v.d. Ven                                     11 - 9 
     Ad de Laat+Tiny Russens – Rien v.d. Broek+Martien v. Stiphout                              6 - 11 
     Frans de Backer+Antoinet v. Hal – Hetty v.d. Broek+Bert de Laat+Riny Kivits        2 - 11 
RONDE 2. 
     Rien v.d. Broek+Martien v. Stiphout – Frans de Backer+Antoinet v. Hal                 11 - 3 



     Rien Cromsigt+Christ v.d. Ven – Hetty v.d. Broek+Bert de Laat+Riny Kivits            6 - 11 
     Barbara Kivits+Jo Lucius – Ad de Laat+Tiny Russens                                             11 - 10 
RONDE 3. 
     Ad de Laat+Tiny Russens – Hetty v.d. Broek+Bert de Laat+Riny Kivits                    7 - 11 
     Barbara Kivits+Jo Lucius – Frans de Backer+Antoinet v. Hal                                    5 - 11 
     Rien v.d. Broek+Martien v. Stiphout – Rien Cromsigt+Christ v.d. Ven                       9 - 11 
 
Team Hetty van den Broek + Bert de Laat + Riny Kivits wist als enige team alle drie 
de wedstrijden te winnen en werden daarmee de dagwinnaar van deze week. Met zijn 
twee overwinningen blijft Rien van den Broek de leider in onderstaand winterklassement 
van de 4 beste van maximaal 5 gespeelde avonden. 
 

Plaats Naam Avonden Punten Saldo 

1 Rien van den Broek 4 10 + 46 

2 Bert de Laat 4 8 + 34 

3 Riny Kivits 4 8 + 25 

4 Hetty van den Broek 4 8 + 23 

5 Rien Cromsigt 4 7 + 34 

6 Ad de Laat 4 6 0 

7 Christ van de Ven 4 6 - 7 

8 Martien van Stiphout 3 6 + 24 

9 Harrie Cromsigt 3 4 - 4 

10 Barbara Kivits 2 4 - 3 

11 Frans de Backer 3 3 - 27 

12 Jo Lucius 3 3 - 33 

13 Tiny Russens 2 3 + 1 

14 Antoinet van Hal 2 3 - 10 

15 Peter van Es 0 - - 

15 Joep van der Heijden 0 - - 

15 Henk Kivits 0 - - 

15 Els van der Sangen 0 - - 

 
 
                                                Winterklassement 2019/2020 
 

In de maanden december, januari en februari wordt er op de donderdagavond weer 
gespeeld voor het winterklassement. Er kan in totaal 12 x voor dit klassement gespeeld 
worden. Om een avond voor het klassement te laten tellen dienen er minimaal 8 spelers 



aanwezig te zijn. 
Mochten er 12 avonden gespeeld worden dan tellen de beste 9 resultaten, bij 11 
avonden de beste 8, bij 10 en 9 avonden de beste 7, bij 8 avonden de beste 6, bij 7 de 
beste 5 en bij 6 of minder de beste 4. De gehele avond wordt met een vast team 
gespeeld. Speelt een team van 3 tegen een ander team, dan moet men bij begin van de 
wedstrijd kiezen of men met 2 ballen gooit of 1 persoon om de buurt stil ligt. 
In het klassement telt eerst het aantal gewonnen wedstrijden en bij gelijke stand het 
verschil tussen de voor- en tegen punten. 
 

                                 Zondagsessies 5 en 12 januari 2020 
 

Omdat het sportpark op 5 januari gesloten was werd er op deze zondag niet gespeeld. 
Een week later op 12 januari zou er om 13.00 uur gespeeld gaan worden vanwege de 
nieuwjaarsreceptie om 15.00 uur. Er werd echter niet gespeeld vanwege het slechte 
weer. 
 
                                                 --- Unne Stopper --- 

 
Publicatiedatum: 3 januari 2020 

 
 
                                                 Winter Competitie 

                       Team Rien Cromsigt, Martien van Stiphout en Riny Kivits 

                          wint de vierde speelavond voor het winterklassement. 

 
                           Rien van den Broek blijft de leider in het klassement. 

  

Op de tweede dag van het nieuwe jaar 2020 waren er een 10-tal boulers die elkaar het 
beste wensten in dit nieuwe jaar. Vervolgens werd naar buiten gegaan waar de banen er 
uitstekend bij lagen en na loting werden 4 teams gevormd welke onderling een halve 
competitie speelden. De uitslagen hiervan zijn: 
 
RONDE 1: 
   Bert de Laat+Rien v.d. Broek – Rien Cromsigt+Martien v. Stiphout+Riny Kivits                     2-11 
   Ad de Laat+Frans de Backer+Barbara Kivits – Hetty v.d. Broek+Christ v.d. Ven                  11-6 
RONDE 2: 
  Bert de Laat+Rien v.d. Broek – Ad de Laat+Frans de Backer+Barbara Kivits                        11-3 
  Rien Cromsigt+Martien v. Stiphout+Riny Kivits – Hetty v.d. Broek+Christ v.d. Ven                11-6 
RONDE 3: 
  Rien Cromsigt+Martien +Riny Kivits – Ad de Laat+Frans de Backer+Barbara Kivits              8-11 
  Bert de Laat+Rien v.d. Broek – Hetty v.d. Broek+Christ v.d. Ven                                           11-4 
 
Na deze wedstrijden hadden 3 teams elk 2 overwinningen behaald. Na het berekenen 
van het saldo tussen de voor en tegen gescoorde punten kon team Rien Cromsigt + 
Martien van Stiphout + Riny Kivits tot dagwinnaar worden uitgeroepen. Zij haalden een 
saldo van +11, team Bert de Laat + Rien van den Broek een saldo van +6 en team Ad de 
Laat + Frans de Backer + Barbara Kivits een saldo van 0. Met Rien van den 
Broek steevast aan de leiding ziet het gehele klassement er als volgt uit: 
 



Ranglijst Naam Avonden Punten Saldo 

1 Rien van den Broek 4 9 + 39 

2 Rien Cromsigt 4 7 + 35 

3 Ad de Laat 4 6 - 6 

4 Bert de Laat 4 5 + 2 

5 Riny Kivits 4 5 - 8 

6 Hetty van den Broek 4 5 - 12 

7 Christ van de Ven 4 5 - 20 

8 Harrie Cromsigt 3 4 - 3 

9 Martien van Stiphout 2 4 + 13 

10 Tiny Russens 1 3 + 11 

11 Frans de Backer 2 2 - 16 

12 Antoinet van Hal 1 2 + 1 

13 Barbara Kivits 1 2 - 0 

14 Jo Lucius 2 1 - 30 

15 Peter van Es 0 - - 

15 Joep van der Heijden 0 - - 

15 Henk Kivits 0 - - 

15 Els van der Sangen 0 - - 

 
                                          Winterklassement 2019/2020 
In de maanden december, januari en februari wordt er op de donderdagavond weer 
gespeeld voor het winterklassement. Er kan in totaal 12 x voor dit klassement gespeeld 
worden. Om een avond voor het klassement te laten tellen dienen er minimaal 8 spelers 
aanwezig te zijn. 
Mochten er 12 avonden gespeeld worden dan tellen de beste 9 resultaten, bij 11 
avonden de beste 8, bij 10 en 9 avonden de beste 7, bij 8 avonden de beste 6, bij 7 de 
beste 5 en bij 6 of minder de beste 4. De gehele avond wordt met een vast team 
gespeeld. Speelt een team van 3 tegen een ander team, dan moet men bij begin van de 
wedstrijd kiezen of men met 2 ballen gooit of 1 persoon om de buurt stil ligt. 
In het klassement telt eerst het aantal gewonnen wedstrijden en bij gelijke stand het 
verschil tussen de voor- en tegen punten. 
 
                                              Zondagsessie 29-12-2019 
Omdat het sportpark gesloten was werd er op deze zondag niet gespeeld. 

 

                                                        --- Unne Stopper --- 



Publicatiedatum: 23 december 2019 
 
 
                                         Winter Competitie 
 
             De derde speelavond voor het winterklassement werd gewonnen 

                           door echtpaar Hetty en Rien van den Broek. 

 
                       Rien van den Broek blijft de leider in het klassement. 
 
Op deze derde spelavond voor het winterklassement waren 12 spelers aanwezig en ook 
de weersomstandigheden waren deze avond mild te noemen. 

RONDE 1: 
     Jo Lucius+Harrie Cromsigt – Martien v. Stiphout+Christ v.d. Ven      9-11 
     Hetty en Rien v.d. Broek – Antoinet v. Hal+Riny Kivits                       11-10 
     Rien Cromsigt+Bert de Laat – Ad de Laat+Frans de Backer              11-2 
RONDE 2: 
     Antoinet v. Hal+Riny Kivits – Rien Cromsigt+Bert de Laat                 11-10 
     Martien v. Stiphout+Christ v.d. Ven – Ad de Laat+Frans de Backer  11-10 
     Jo Lucius+Harrie Cromsigt – Hetty en Rien v.d. Broek                         3-11 
RONDE 3: 
     Hetty en Rien v.d. Broek – Ad de Laat+Frans de Backer                     11-5 
     Jo Lucius+Harrie Cromsigt – Rien Cromsigt+Bert de Laat                   0-11 
     Martien v. Stiphout+Christ v.d. Ven – Antoinet v. Hal+Riny Kivits     10-11 
 
Na toch wel verschillende spannende wedstrijden, 5 wedstrijden werden met minimaal 
verschil gewonnen, was het echtpaar Hetty en Rien v.d. Broek het enige team dat al hun 
3 wedstrijden had weten te winnen en zodoende tot dagwinnaars werden uitgeroepen. 
 
Door zijn 3 overwinningen bleef Rien van den Broek leider in onderstaand 
winterklassement. 
 
 

Ranglijst Naam Avonden Punten Saldo 

1 Rien van den Broek 3 7 + 33 

2 Rien Cromsigt 3 5 + 24 

3 Hetty van den Broek 3 5 + 5 

4 Christ van de Ven 3 5 - 3 

5 Harrie Cromsigt 3 4 - 3 

6 Ad de Laat 3 4 - 6 

7 Bert de Laat 3 3 - 4 

8 Riny Kivits 3 3 - 19 

9 Tiny Russens 1 3 + 11 



10 Martien van Stiphout 1 2 + 2 

11 Antoinet van Hal 1 2 + 1 

12 Jo Lucius 2 1 - 30 

13 Frans de Backer 1 0 - 16 

14 Peter van Es 0 - - 

14 Joep van der Heijden 0 - - 

14 Barbara Kivits 0 - - 

14 Henk Kivits 0 - - 

14 Els van der Sangen 0 - - 

 
                                                   Winterklassement 2019/2020 

In de wintermaanden december, januari en februari wordt er op de donderdagavond 
weer gespeeld voor het winterklassement. Er kan in totaal 12 x voor dit klassement 
gespeeld worden. Om een avond voor het klassement te laten tellen dienen er minimaal 
8 spelers aanwezig te zijn. 
Mochten er 12 avonden gespeeld worden dan tellen de beste 9 resultaten, bij 11 
avonden de beste 8, bij 10 en 9 avonden de beste 7, bij 8 avonden de beste 6, bij 7 de 
beste 5 en bij 6 of minder de beste 4. De gehele avond wordt met een vast team 
gespeeld. 
Speelt een team van 3 tegen een ander team, dan moet men bij begin van de wedstrijd 
kiezen of men met 2 ballen gooit of 1 persoon om de buurt stil ligt. 
In het klassement telt eerst het aantal gewonnen wedstrijden en bij gelijke stand het 
verschil tussen de voor- en tegen punten. 
 
                                                   Zondagsessie 22-12-2019 
 

Omdat het sportpark gesloten was werd er op deze zondag niet gespeeld. 

 
                                                       --- Unne Stopper --- 

  
Publicatiedatum: 16 december 2019 
 
 
                                                       Winter Competitie 
 
                    Team Ad de Laat en Tiny Russens wint de tweede speelavond 

                                                 voor het winterklassement. 
 

        Rien van den Broek en Harrie Cromsigt blijven de leiders in het klassement. 
 
Op de tweede speelavond voor het winterklassement konden 10 spelers begroeten. Na 
loting werden 2 duo’s en 2 trio’s gevormd die deze avond onderling een halve competitie 
speelden. 



De uitslagen: 
   Ad de Laat+Tiny Russens – Bert de Laat+Jo Lucius+Hetty v.d. Broek 11-7. 
   Rien en Harrie Cromsigt+Rien v.d. Broek – Christ v.d. Ven+Riny Kivits 8-11. 
   Bert de Laat+Jo Lucius+Hetty v.d. Broek – Christ v.d. Ven+Riny Kivits 11-9. 
   Rien en Harrie Cromsigt+Rien v.d. Broek – Ad de Laat+Tiny Russens 10-11. 
   Ad de Laat+Tiny Russens – Christ v.d. Ven+Riny Kivits 11-5. 
   Rien en Harrie Cromsigt+Rien v.d. Broek – Bert +Jo Lucius+Hetty v.d. Broek 11-4. 

De winnaar van de avond met 3 overwinningen werd team Ad de Laat en Tiny Russens. 
De andere teams wonnen elk 1 wedstrijd. Aan de leiding in het klassement blijven Rien 
van den Broek en Harrie Cromsigt daar zij ook deze avond in hetzelfde team stonden. 
Hieronder de tussenstand in dit klassement. 

 

Ranglijst Naam Avonden Punten Saldo 

1 Rien van den Broek 2 4 + 18 

1 Harrie Cromsigt 2 4 + 18 

3 Ad de Laat 2 4 + 10 

4 Rien Cromsigt 2 3 + 5 

5 Christ van de Ven 2 3 - 5 

6 Tiny Russens 1 3 + 11 

7 Hetty van den Broek 2 2 - 10 

8 Riny Kivits 2 1 - 20 

9 Bert de Laat 2 1 - 23 

10 Jo Lucius 1 1 - 9 

11 Frans de Backer 0 - - 

11 Peter van Es 0 - - 

11 Antoinet van Hal 0 - - 

11 Joep van der Heijden 0 - - 

11 Barbara Kivits 0 - - 

11 Henk Kivits 0 - - 

11 Els van der Sangen 0 - - 

11 Martien van Stiphout 0 - - 

 
                                                 Winterklassement 2019/2020 
 

In de wintermaanden december, januari en februari wordt er op de donderdagavond 
weer gespeeld voor het winterklassement. Er kan in totaal 12 x voor dit klassement 



gespeeld worden. Om een avond voor het klassement te laten tellen dienen er minimaal 
8 spelers aanwezig te zijn. Mochten er 12 avonden gespeeld worden dan tellen de beste 
9 resultaten, bij 11 avonden de beste 8, bij 10 en 9 avonden de beste 7, bij 8 avonden de 
beste 6, bij 7 de beste 5 en bij 6 of minder de beste 4. 
Wijziging: De gehele avond wordt met een vast team gespeeld. Teams van 3 personen 
moeten vooraf bij het begin van de wedstrijd kiezen of men met 2 ballen voor elk teamlid 
gooit of dat er steeds één teamlid om de beurt stil ligt. In het klassement telt eerst het 
aantal gewonnen wedstrijden en bij gelijke stand het verschil tussen de voor en tegen 
punten. 
 
                                               Zondagsessie 15-12-2019 
 

Zes boulers hadden zich gemeld om onder een felle laagstaande zon en met soms wat 
koude wind in de rug of het gezicht de strijd met elkaar aan te gaan. Er was gekozen 
voor een jong talententeam (gemiddeld onder de 69) en een wat ouder ervaringsteam 
(gemiddeld ruim 74). Uiteindelijk ging de totaaloverwinning met onderstaande scores 
naar de jonge gretige wolven. 
Ronde 1:     Ad / Jo / Martien   -   Frans / Rien / Bert          2 - 13 
Ronde 2:     Ad / Jo / Martien   -   Frans / Rien / Bert        13 - 6 
Ronde 3:     Ad / Jo / Martien   -   Frans / Rien / Bert          4 - 13 
 

 
                                                       --- Unne Stopper --- 

 
 
Publicatiedatum: 10 december 2019 
 
 
                                                      Winter Competitie 
 
                    Team Harrie Cromsigt en Rien van den Broek wint 

                      de eerste speelavond voor het winterklassement. 

De eerste speelavond voor het winterklassement moesten de spelers al direct ervaren dat 
de winter in de buurt komt. Door de harde wind was de gevoelstemperatuur zeker beneden 
het vriespunt. Desondanks konden we toch 8 spelers verwelkomen zodat er toch voor het 
klassement gespeeld kon worden. 

Uitslagen wedstrijden: 
 
     Hetty v.d. Broek+Ad de Laat – Bert de Laat+Riny Kivits 11-3. 
     Rien v.d. Broek+Harrie Cromsigt – Rien Cromsigt+Christ v.d. Ven 11-7. 
 
     Bert de Laat+Riny Kivits – Harrie Cromsigt+Rien v.d. Broek 9-11. 
     Hetty v.d. Broek+Ad de Laat – Rien Cromsigt+Chist v.d. Ven 10-11. 
 
     Bert de Laat+Riny Kivits – Rien Cromsigt+Christ v.d. Ven 7-11. 
     Rien v.d. Broek+Harrie Cromsigt – Hetty v.d. Broek+Ad de Laat 11-3. 

Team Harrie Cromsigt+Rien v.d. Broek had alle andere teams verslagen en zodoende 
nemen Harrie en Rien de leiding in het winterklassement. 



 
 
Winterklassement 2019/2020 
In de wintermaanden december, januari en februari wordt er op de donderdagavond 
weer gespeeld voor het winterklassement. Er kan in totaal 12 x voor dit klassement 
gespeeld worden. Om een avond voor het klassement te laten tellen dienen er minimaal 
8 spelers aanwezig te zijn. Mochten er 12 avonden gespeeld worden dan tellen de beste 
9 resultaten, bij 11 avonden de beste 8, bij 10 en 9 avonden de beste 7, bij 8 avonden de 
beste 6, bij 7 de beste 5 en bij 6 of minder de beste 4. De gehele avond wordt met een 
vast team gespeeld, waarbij teams van 3 tegen elkaar met 2 ballen per persoon gooien. 
Speelt een team van 3 tegen een team van 2, dan moet men bij begin van de wedstrijd 
kiezen of men met 2 ballen gooit of 1 persoon om de buurt stil ligt. In het klassement telt 
eerst het aantal gewonnen wedstrijden en bij gelijke stand het verschil tussen de voor en 
tegen punten. 
 
Zondagsessie 8-12-2019 
Afgelast vanwege weersomstandigheden. 

 

                                                  --- Unne Stopper --- 
 


