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Dit boekje is ontstaan  

 naar aanleiding van een suggestie  

en advies van Marja de  Ru,  

om de verhaaltjes die in  

de afgelopen periode in  

Butterfly zijn opgenomen,  

te bundelen in een boekje. 
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“Geflikt” 

Dat je ook bij Jeu de Boule geflikt” kunt worden 

ondervonden wij op zaterdag 21 september j.l. 

Marja en ik speelden tijdens de eerste wedstrijd in de 

NPC van dit seizoen de eerste doublette-wedstrijd 

tegen een team van DVV in Sassenheim. 

• Tijdens een van de eerste werprondes – de 

tegenpartij had nog één boule en zij lagen op punt. 

Marja had nog twee boules en speelde met haar 

eerste boule mijn boule, die recht voor het butje 

lag, op waardoor deze op punt kwam. Omdat we 

niet merkten dat wij daardoor op punt kwamen 

speelde zij ook meteen haar tweede en laatste 

boule, die 20 cm rechts van haar eerste boule 

kwam liggen. 

De laatste boule was (dus) niet reglementair 

gespeeld en had uit het spel gehaald moeten 

worden. De tegenpartij haalde echter de boule weg 

die recht vóór mijn boule (die op punt lag). 

Hiermede creëerden zij ruimte om met hun laatste 

boule mijn boule te schieten, hetgeen ook 

gebeurde en zij drie punten scoorden. 

• Aan het einde van de voorlaatste werpronde lagen 

wij met één Boule op punt. Vóór het oprapen van 

de boules en het butje constateerden we “één 

punt”. Akkoord. 

Echter toen ik in de cirkel stond om het butje uit te 

spelen maakte de tegenpartij bezwaar en vonden 

dat zij moesten uitspelen omdat zij één punt 
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hadden gescoord. Om ruzie en gedoe te 

voorkomen hebben we het maar zo gelaten. 

Het voelde echter wel aan als twee maal “geflikt” te zijn 

waardoor vier punten werden “gestolen”. 

Harry  
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Rectificatie 

Met grote belangstelling keek ik uit naar en las ik in de 

“Butterfly” van april j.l. de verslaglegging van de 

onderlinge ontmoeting van “Het Wilgenhofje” en BUT 

op woensdagmiddag 13 maart j.l. 

Echter met stijgende verwondering las ik na het 

interessante verslagje de uitslag van deze leuke en 

interessante onderlinge ontmoeting. 

Samen met Tera Winter van “Het Wilgenhofje” speelde 

ik drie interessante partijen. Twee van de drie partijen 

werden door ons team gewonnen en de derde ging nipt 

verloren. 

Tot mijn grote verbazing zie ik echter in de uitslag dat 

het team Harry v/d Dungen/Thera Winter slechts één 

partij gewonnen zou hebben met +10 punten. 

Niet om te “kinnesinne” maar met name om te 

voorkomen dat met name mijn teamgenoot Tera Winter 

in de toekomst in de analen van de Jeu-de-Boule-

vereniging Boule Union Thamen tekort wordt gedaan 

met een vermelding van slechts één gewonnen partij in 

plaats van 2 gewonnen partijen en +10 punten. Met 

deze prestatie zou ons team immers in de totaaluitslag 

op een gedeelde derde plaats geëindigd zijn. 

Met name voor mijn partner Tera Winter zou ik een 

duidelijke rectificatie in de volgende editie van 

“Butterfly” en daarmee in de analen van BUT bijzonder 

op prijs stellen. 

Wellicht mede namen Tera Winter, 

Harry  
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Onder de aandacht.  

Het is belangrijk, zo af en toe, de groengroep even 

onder de aandacht te brengen. Niet te veel daar krijgen 

ze alleen maar kapsones van.  

Deze tijd van het jaar is het aanpoten geblazen. Het 

regent namelijk eikels op de baan. Wie ooit bedacht 

heeft hier eikenbomen te plaatsen heeft de gevolgen 

niet ingecalculeerd. Maar, ja beukenbomen geven 

beukennootjes, notenbomen geven walnoten, 

fruitbomen is ook geen optie!  

We moeten het ermee doen. Dat betekent dat de 

groengroep weer als kleine jongens in de weer zijn met 

zeven. De eikels worden dus bij elkaar geveegd maar 

ook het grit zit daarbij. Doormiddel van de zeven zeef 

je het grit eruit en houd je de eikels over. Dat is al met 

al zwaar werk. Het is geen werkje met een plastic 

emmertje en een zeefje!  

Deze eikelregen houdt ongeveer vier weken aan. Dan 

vind ik dat we bewust mogen zijn dat de groengroep 

met man en macht voor ons in de weer is om de baan 

bespeelbaar te houden.  

Na de eikels moet er weer gesnoeid worden, heeft het 

onkruid op de baan weer aandacht nodig en begint 

vervolgens de blader regen. De bladblazer moet dus 

weer van zolder gehaald worden.  

Wat moeten we zonder de groengroep. Zonder hun 

zouden we uiteindelijk niet meer kunnen boulen. Dan is 

het een onkruidveld geworden met een laag eikels en 

verrotte bladeren, en takken.  
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Dus als de groengroep hun wel verdiende partijtje jeu 

de boule spelen, op de keurig aangeharkte baan, na 

gedane arbeid, geeft dat voor hun een voldaan gevoel. 

Voor ons geldt dat we er een dankbaar gevoel van 

krijgen. Dus groengroep we zijn jullie eeuwig dankbaar.  

Alleen heb ik één advies voor jullie. Ik merk dat rechts- 

achter langs de plank muizengaatjes zichtbaar zijn. Zij 

graven dus een gangetje onder de plank door. Dit is 

makkelijk op te lossen. Een van jullie is vast handig 

genoeg om kleine muizen trappetjes te maken en die 

aan weerskanten van de plank te plaatsen zodat de 

muizen van de trappetjes gebruik kunnen maken. Dit 

voorkomt ondermijning van de baan!  

Angèle Smit, namens alle leden. 

 

“Muizentrappen” 

In een artikel (met de titel “Onder de aandacht”) in ons 

clubblad van oktober j.l. lazen we een (terechte) ode 

aan de Groengroep. Misschien een beetje overdreven, 

maar zo af en toe “in de zon gezet” worden doet een 

(Groengroep-)mens goed. Zeker als de herfst met 

regen en gure wind  is aangebroken.  

Na het lezen van het betreffende artikel hebben de 

Groengroepleden een hele maandag-ochtend lang naast 

hun schoenen gelopen van trots, hetgeen bij regenweer 

ook weer voor de nodige problemen zorgt. 

Opvallend in het artikel was  het  advies om muizen-

trappetjes te maken en deze te plaatsen tegen de 

planken die de baan afsluiten aan de kant van de sloot. 
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Vooral omdat de Groengroep deze oplossing niet zelf 

heeft bedacht, hebben de leden zich dit (beschamend 

en) sterk aangetrokken en zijn zij de advies-geefster 

bijzonder dankbaar.  De Groengroepleden zijn dan ook 

direct aan het werk gegaan met het – in eerste 

instantie – maken van talloze ontwerpen waarvan zeker 

de eerste 25 ontwerpjes als niet bruikbaar moesten 

worden afgevoerd. Tenslotte bleek toch een schetsje de 

moeite waard om verder uit te werken en werd 

besloten daarvan  een prototype te maken en dat is 

met de nodige inspanningen  gerealiseerd. (zie foto). 

Intussen is op dit model ook octrooi aangevraagd om in 

de toekomst namaak te voorkomen. 

Nu wordt aan het bestuur  gevraagd dit prototype te 

bestuderen en te beoordelen en haar oordeel eventueel 

en zo nodig voor te leggen aan de ledenvergadering. 

Na goedkeuring kan daarna een timmerwerkplaats 

gevraagd worden dit ontwerp in productie te nemen, 

uiteraard door het octrooi te respecteren, zodat de 

opbrengst van de productie 

mede ten goede komt aan 

de (Groengroep van) 

vereniging BUT. 

Tenslotte kampt de 

Groengroep nog met een 

probleem, dat zij graag aan 

het bestuur of de 

ledenvergadering wil 

voorleggen: moeten de 

muizentrapjes aan de kant 
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van de baan of juist aan de kant van de sloot geplaatst 

worden? 

•  Als er al muizen op de baan verblijven, zouden de 

trapjes aan de kant van de baan  geplaatst moeten 

worden, zodat ze naar de  sloot kunnen. (rechts) 

•  Als er geen muizen op de  baan verblijven , 

zouden de trapjes aan de  slootkant geplaatst 

moeten worden, zodat ze de baan op kunnen. 

(links) 

•  Een derde mogelijkheid zou zijn om trappetjes aan 

beide kanten van de plank te plaatsen, zodat de 

muizen zowel op de baan, maar ook weer terug 

naar de slootkant kunnen. 

Aan het bestuur of de ledenvergadering ook de vraag 

om zich uit te spreken over dit dilemma waarmee de 

Groengroep-leden te kampen hebben. 

Harry, Lid van de Groengroep. 

Hallo, Harry.  
Wat heb ik genoten van je verhaaltje als antwoord op 

mijn advies aan de groengroep. Jullie hebben er 

daadwerkelijk veel werk van gemaakt. Het gekozen 

ontwerp kan mijn goedkeuring wegdragen.  

Voor de muizen ook duidelijk herkenbaar. De treden 

zijn ook handig i.v.m. de komende gladheid i.v.m. met 

vorst. Goed dat jullie octrooi hebben aangevraagd, het 

zou jammer zijn als een ander met het ontwerp aan de 

haal gaat. Ik zou de trappetjes aan weerskanten 

plaatsen, dan hebben ze er zowel aan de heenweg als 

aan de terugweg plezier van. Ik ga er van uit dat een 

muis geen hoogte vrees heeft.  



 

10 

 

Het zou leuk zijn als jullie een verborgen camera 

opstellen zodat we live beelden hebben van de in 

gebruik name van de trappetjes. Het zou ook aan te 

bevelen zijn om bordjes met pijltjes langs de baan te 

plaatsen voorzien van de tekst muizentrappetjes.  

Als de muizen gebruik maken van de baan zou het 

aardig zijn als we een muizen gaatje in de deur van het 

hokje maken zodat ze IENIE MIENIE, boules en 

werpcirkeltjes kunnen pakken.  

Groetjes van de adviseuse. 
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Muizentrapjes (vervolg) 

In een artikel van ons clubblad nr. 12 van december 

2019 lezen we - tot onze geruststelling – dat onze 

adviseuse met betrekking tot de voorgestelde 

“muizentrappen” het door ons gemaakte ontwerp en 

present-exemplaar heeft goedgekeurd en zelfs – zo 

blijkt – tot in details heeft bestudeerd en getoetst op 

gladheid i.v.m. vorst. Zo bezorgd om die kleine 

muisjes. Zelfs het gegeven dat op het ontwerp octrooi 

is aangevraagd kan gelukkig haar goedkeuring 

wegdragen. 

Haar deskundig vervolg-advies om de muizentrappen 

aan weerskanten van de planken te plaatsen wordt 

uiteraard ook opgevolgd 

en uitgevoerd. Zelfs in de 

sociologie van de muis 

heeft zij zich verdiept en 

is zij er mee bekend dat 

muizen geen hoogtevrees 

hebben. Zou ze ook weten 

of muizen met een 

vernieuwde heup deze 

hellingen kunnen nemen?? 

De adviezen van deze 

deskundige adviseuse 

houden maar niet op: het  

volgende advies om een (verborgen) camera te 

plaatsen zodat bezien kan worden of, hoe en hoe 

frequent de trappetjes gebruikt worden, wordt 
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natuurlijk ook maar wat graag overgenomen. Zelfs de 

suggestie om verwijsbordjes met pijltjes naar de 

muizentrap te plaatsen worden heel graag 

overgenomen. 

Het maken van een (muizen-)gaatje in de deur van het 

“hokje” durven we zonder uitdrukkelijke toestemming 

van het bestuur niet aan. Later misschien. 

Intussen is er alvast een proefopstelling gemaakt 

waarin alle gewaardeerde adviezen zijn verwerkt, zodat 

nagegaan kon worden of 

alles naar wens 

functioneert. (zie foto’s). 

 

Voorgesteld wordt om de 

officiële onthulling én de 

in-gebruik-name te laten 

plaats vinden tijdens het 

eerstvolgende club-

tournooi. 

Voor de onthulling wordt nog gezocht naar een 

prominent club-lid en voor de in-gebruik-name kunnen 

enkele muizen zich vrijwillig melden. 

 

Harry, lid Groen-groep. 
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Inleiding 
Via het verenigingsblad “Butterfly” zijn jullie 

uitgenodigd voor de onthulling van een muizentrapje op 

de boule-baan.  

Het idee van een muizentrapje is ontstaan door een 

(schriftelijke) discussie in de Butterfly waarvan jullie 

kennis hebben kunnen nemen.  

Een oproep werd tenslotte gedaan aan een prominent 

verenigingslid om de officiële opening en in gebruik 

name te verrichten. 

Natuurlijk hebben we voldoende prominente leden om 

die officiële daad te verrichten, denk maar eens aan: 

• Gunther Alphonso 

• Paul Jeroen Ben 

 

Allemaal lid van de Groengroep, maar denk ook 

aan andere prominente leden zoals: 

• Marja Nel  Jelle 

• Joan Machiel  Ina 

• Hans Jos   Henk 

 

Uit bescheidenheid hebben geen van deze bescheiden 

prominente leden zich gemeld voor de officiële daad. 

 

Maar niet getreurd, we hebben ook een verenigingslid 

dat helemaal niet bescheiden is en zich voldoende 

prominent vindt om de daad te verrichten.  

Graag nodig ik Angèle uit om haar daad te verrichten. 
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Muizentrappen (slot) 

Onderstaande tekst las ik in ons verenigingsblad 

“Butterfly” van februari j.l. 

Ik verbaasde mij over de naïviteit die Angèle daarin 

tentoon stelt en het feit dat zij mij grootheidswaanzin 

toedicht. 

Na een groot aantal artikelen over muizentrappen in 

het verenigingsblad van het afgelopen jaar zou zij toch 

beter moeten weten en dat het vervoeren en plaatsen 

van een muizentrap serieus genomen moet worden. 

Met name Angèle zou moeten weten dat het ontwerpen 

en construeren van een muizentrap een serieuze 

aangelegenheid is en dus ook het vervoeren en 

plaatsen daarvan op een professionele manier behoort 

plaats te vinden. Vandaar dat een aanhangwagen en 

een (kleine) hijskraan noodzakelijk waren. 

Harry 
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Wintercompetitie Doubletten 

In ons clubblad “Butterfly” van februari j.l. doet de 

redactie verslag van de laatste speeldag van de 

Wintercpmpetitie. 

Ook wordt verslag gedaan van ons vijfde equipe 

bestaande uit Eva en onderstaande dat op 26 januari in 

Vlaardingen moest spelen. 

De redactie schrijft hierover: “Harry zat deze dag bij 

het Buitenhof en dus moest een invaller gezocht 

worden.” 

Hier uit zou de suggestie opgemaakt kunnen worden 

dat ik me wilde laten vervangen om het TV-programma 

“Buitenhof” bij te kunnen wonen. Dat is echter volstrekt 

onjuist. Al bij de inschrijving voor de Wintercompetitie 

heb ik aangegeven dat ik de laatste speeldag – 26 

januari 2020 – verhinderd zou zijn omdat op die dag 

mijn (enige) schoondochter jarig is. Als ik op die dag 

zou gaan boulen zou mijn huwelijk en mijn familie-

relatie abrubt beëindigd zijn. Vandaar dat ik (terecht) 

verhinderd was. 

Omdat ik op die zondag – 26 januari 2020 – toch in 

Amsterdam moest zijn, heb ik van de gelegenheid 

gebruik gemaakt om vooraf, in de ochtend, de opname 

bij te wonen van mijn favoriete TV-programma 

“Buitenhof”. 

Uiteraard ben ik mijn vervanger – Joan – eeuwig 

dankbaar voor haar opoffering om mij te vervangen en 

Eva de gelegenheid te bieden deze laatste speeldag 

toch actief te zijn. 
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Uiteraard ben ik – en Eva ook – de chauffeur van dienst 

dankbaar voor zijn goede diensten en service. 

Harry 



 

17 

 

BEDANKT 

Op zondag 23 februari j.l. werd het eerder uitgestelde 

Valentijntoernooi alsnog gespeeld, ondanks de hevige 

wind en de buien. Gelukkig konden we tussen de buien 

door onze 3 (ingekorte) wedstrijden spelen. 

Tijdens de prijsuitreiking na afloop – in de lekker droge 

en verwarmde -kantine bleek dat ons team – Marja en 

Harry – het toernooi verassend had gewonnen met drie 

gewonnen wedstrijden en +20 punten.  

Na afloop van de prijsuitreiking had ik een dankwoord 

willen uitspreken richting een groot aantal 

verenigingsleden. 

Als eerste uiteraard de 3 maal 2 tegenspelers – en dat 

waren niet de minste - die totaal belangeloos ons de 

mogelijkheid hebben geboden om de drie wedstrijden 

te winnen en ook dank voor de sportieve tegenstand 

die zij hebben geboden. 

Ook wil ik mijn teamgenoot (maatje) Marja bedanken 

voor de vele winstpunten die zij wist binnen te halen en 

de geweldige schoten waarmee zij de andere teams in 

verwarring en soms in extase bracht. Zij is – ondanks 

haar bescheidenheid – een van de beste tireurs van 

onze vereniging. 

Dank natuurlijk ook aan de organisatoren/spelleiders en 

scheidsrechter – Henk en Michiel - die twee keer alle 

voorbereidingen hebben moeten treffen en (gelukkig) 

na enige aarzeling het toernooi toch nog hebben laten 

doorgaan. 

Ook degenen die voor de prijsjes en de harten hebben 

zorggedragen, zodat ik met mijn prijs weer rustig thuis 
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kon komen, erg bedankt. 

En tenslotte veel dank – namens alle deelnemers - voor 

de dames - Joan, Ina en Marja - die voor een geweldige 

verzorging en heerlijke hapjes hebben zorg gedragen. 

Al met al een – voor mij – geweldige dag. 

 

Harry.  
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VALENTIJNSTOURNOOI 2020 
Wat een wind hadden we op zondag 9 februari!  

De voorspellingen met betrekking tot de storm Ciara 

waren bizar en na intern overleg werd besloten om het 

Valentijntoernooi te verplaatsen naar 23 februari. Dit 

om de veiligheid van onze leden niet in gevaar te 

brengen. Dus ging er een mail uit naar de leden en een 

WhatsApp naar de leden zonder email. Kort daarna 

volgde de KNVB ons voorbeeld en laste alle wedstrijden 

op de zondag af.  

Dus kwam er een nieuwe inschrijflijst op de deur van 

het baanhuisje. De acht ingeschreven doubletten voor 9 

februari werden er tien voor de 23e.  

De weersvoorspellingen voor de 23e waren minder 

stormachtig, maar wel nat. Dus wat gaan we doen? 

Buienradar werd veelvuldig geraad-pleegd en op 

zaterdagavond leken er voldoende droge perioden om 

te spelen. Op zondagochtend zag het er toch weer 

anders en minder rooskleurig uit. De 

wedstrijdcommissie besloot om ter plaatse te beslissen 

of het toernooi doorging of niet. Iedereen was 

aanwezig, op een speler na, die niet kwam vanwege de 

regen. Gelukkig was Joan aanwezig, zodat zij kon 

invallen en we een even aantal doubletten hadden. Dat 

kwam goed uit, want besloten werd om te spelen en 

gaande de dag te bezien of er verder gespeeld zou 

worden of niet. Om optimaal gebruik te maken van de 

droge perioden werden de partijen tot 11 punten 

gespeeld en werd de speelronde beperkt tot 40 

minuten. In de eerste speelronde was er slechts een 

partij die niet tot elf punten werd gespeeld (7-9).  

Dat was ook het geval in de 2e speelronde (9-8). Het 

zou kunnen zijn dat er niet verder gespeeld zou worden 
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vanwege de hevige regen, die inmiddels naar beneden 

kwam. Twee equipes waren nog ongeslagen, Er waren 

ook twee equipes nog zonder overwinning. De overige 

zes equipes hadden dus een partij gewonnen. Tijdens 

de regen werd Buienradar weer regelmatig bekeken en 

hoewel de regen in tijd steeds iets verschoof kwam er 

toch een ruime periode van droogte waarin de derde 

ronde gespeeld kon worden. De resultaten van deze 

ronde gooide het klassement toch aardig in de war. Een 

equipe bleef ongeslagen en werd dus toernooiwinnaar. 

De nummer twee uit de tussenstand zakte naar de 

vijfde plaats en de nummer vijf na twee partijen steeg 

nu naar de tweede plaats. Twee equipes eindigden 

gelijk en het resultaat van de eerste partij bepaalde de 

volgorde.  

Er werd, zoals gebruikelijk bij BUT, weer geruime tijd 

nagepraat. De beslissing om te spelen bleek een goede 

te zijn en de deelnemers hadden weer een plezierige en 

gezellige dag.  

De einduitslag:  

W S  

1 Harry/Marja 3 20  

2 Ina/Henk 2 11  

3 Michiel/Wilma 2 8  

4 Ton/Niels 2 8  

5 Ria/Ben 2 2  

6 Jannie/Hans 2 0  

7 Gunther/Joan 1 -3  

8 Paul/Jeroen 1 -6  

9 Jos/Els 0 -18  

10 Ans/Herman 0 -22  

Harry 
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Ring-steken of Ring-werpen 

Volgens Wikipedia is “Ringsteken of ringrijden  een 

folkloristische traditie waarbij men, gezeten te paard of 

vanaf een aanspanning, een lans door een ring probeert 

te steken. Deze traditie, die in sommige streken als 

sport beoefend wordt, komt voor in delen van 

Nederland, Duitsland en Denemarken.” Hoewel het een 

spelletje lijkt, wordt het (net als Petanque) wel degelijk 

als een sport gezien, weliswaar (nog) niet olympisch, 

maar toch. Mijn persoonlijke ervaring is dat het niet zo 

eenvoudig is als het lijkt. 

Tijdens de activiteiten van de GroenGroep op maandag 

9 maart j.l. bleek dat er intussen ook een echte variant 

bestaat, namelijk “Ring-werpen”. In het voorafgaande 

weekend zijn de vaste weekend-bezoekers van de pick-
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nick-tafel op de boule-banen heel duidelijk aan het 

oefenen en trainen geweest met het ring-werpen: 

namelijk een (achter gebleven) werpring om een van 

de lantaarn-palen te werpen. Dat zij over de techniek 

beschikken om resultaat te boeken bleek dus op die 

maandag-ochtend, zie foto’s. 

Met gebruik van een ladder heeft Ben – met ware 

doodsverachting – maar gesteund en ondersteund door 

de overige leden van de GroenGroep de lantaarnpaal 

weer van de werpring ontdaan. 

Daarna hebben alle leden van de GroenGroep: Gunther, 

Alphonso, Ben, Jeroen, Paul en Harry  enkele pogingen 

gewaagd om de werpring weer over de lantaarnpaal te 

werpen. Geen van hun pogingen slaagden, zij kunnen 

misschien goed boulen, maar voor de sport “ring-

werpen” moeten ze nog op veel maandag-ochtenden 

oefenen en trainen. 

Moraal van het verhaal: “Ring-werpen” is veel 

moeilijker dan “Jeu-de-Boule”. 

Harry 



 

23 

 

Analyse NPC 2019-2020 

De NPC-competitie 2019-2020 moest helaas vanaf 14 

maart 2020 afgebroken worden en kon niet meer 

uitgespeeld worden. 

Het team van BUT mistte daardoor twee belangrijke 

thuiswedstrijden op de zaterdagen 14 en 28 maart 

2020 die allebei hoogstwaarschijnlijk op de eigen 

buitenbaan aan de Vuurlijn gespeeld zouden kunnen 

worden. Dat zou een gemis kunnen betekenen van 

winst van 2 wedstrijden en mogelijk zelfs (2x8) 16 

punten.  

Maar helaas moeten we het doen met de uitslagen van 

10 wedstrijden met in totaal dus (10x8) 80 partijen.  

Van de 10 wedstrijden werden er 2 gewonnen, 4 

werden er gelijk gespeeld en helaas gingen er 4 

verloren. 

Van de 80 gespeelde partijen – 60 doubletten en 20 

tripletten - gingen er 42 verloren, maar werden er toch 

nog 38 gewonnen.  

Totaal werden 730 plus-punten gescoord en moesten 

795 min-punten geïncasseerd worden. Een saldo van -

65. 

Dit leverde in de eindstand plaats nr. 5 op met 8 

punten. 

Individueel haalden Ruud en Niels een positief saldo 

van respectievelijk 40 en 39 punten. Het hoogste min-

saldo scoorde Harry met -72 punten. 

Individueel gezien speelden 12 leden 1 of meer 

wedstrijden. Harry speelde alle partijen, namelijk 30. 

Wilma en Ina speelden één partij niet, dus totaal 29. 
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Michiel, Paul en Eva vielen eenmaal in en speelden dus 

3 partijen. 

Ina won de meeste partijen, namelijk 16 van de 29, 

procentueel komt dat op 55%, terwijl Niels in 9 partijen 

procentueel het beste scoorde, namelijk 100%. 

 

 

 

Teams 

De 12 spelers van BUT hebben de 10 wedstrijden in 35 

verschillende samenstellingen gespeeld. 

Het team Ina-Wilma speelden als team 10 partijen 

waarvan zij er 5 wisten te winnen met een saldo van -

12 punten. 

Het team Niels-Ruud was het meest succesvolle team. 

Zij speelden als team 6 wedstrijden, die allemaal 

gewonnen werden met een puntensaldo van +42. 

Acht andere samengestelde teams die 1, 2 of 3 partijen 

als team speelden behaalden de volle winst. Zestien 
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andere samengestelde teams die 1, 2, 3 of 4 partijen 

als team speelden wisten geen enkele partij te winnen. 

Harry 
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Saai 

We hadden er erg naar uit gekeken, al vanaf het begin 

van de Nederlandse Petanque Competitie (NPC), toen 

het speelprogramma bekend werd: de laatste twee te 

spelen wedstrijden zouden in de maand maart 2020 

plaatsvinden. Dat zouden twee thuiswedstrijden zijn en 

gelet op het seizoen, zouden die op onze eigen banen 

aan de Vuurlijn gespeeld kunnen worden. Op zaterdag 

14 maart tegen OSB 2 en op zaterdag 28 maart tegen 

Les Boules Fleuries 4. Los van de competitiestand op 

dat moment zouden we deze tegenstanders eens 

kunnen laten zien wat het is om op een zo mooie 

buitenbaan te spelen. 

Ruim een week voordat de wedstrijd op 14 maart 

gespeeld zou worden was het al wel duidelijk dat de 

weersomstandigheden het mogelijk zouden maken om 

op onze eigen buitenbaan te spelen. 

Wat een teleurstelling toen juist op de dag dat besloten 

zou worden dat we thuis op de eigen baan zouden 

spelen kwam het bericht van de NJJB dat alle NPC-

wedstrijden zouden worden afgelast vanwege het 

oprukkende corona-virus.  

Kort daarna werd ook de ALV op maandagavond 16 

maart en de ontmoeting met “Het Wilgenhofje” op 

dinsdagavond 17 maart afgeblazen. 

Om de teleurstelling enigszins te verzachten werd  aan 

de NPC-spelers voorgesteld om op de dag dat de 

wedstrijd gespeeld zou worden – zaterdag 14 maart – 

twee uurtjes te besteden aan het oefenen en trainen.  

Tussen 10.00 en 12.00 uur op die zaterdagmorgen 
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werd onder leiding van Henk een aantal oefeningen 

gedaan en een wedstrijd gespeeld door: Wilma, Ina, 

Harry, Joan, Marja, Ruud en Nel. Na afloop hiervan 

werd nog even gezellig nagenoten van een door Nel 

gebakken appeltaart en slagroom. Achteraf bleek dit 

een – voor lange tijd - laatste ontmoeting te zijn onder 

de hoede van BUT. 

Kort daarna werden door de overheid allerlei verboden, 

geboden en maatregelen afgekondigd: 

• Alle scholen werden gesloten 

• Van het ene op het andere uur werd de hele horeca 

gesloten 

• Sportactiviteiten en andere bijeenkomsten met 100 

of meer personen werden verboden 

• Afstand bewaren tot anderen van minstens 1,5 

meter 

Het werd stil op straat en leeg in de schappen van 

supermarkten. Creativiteit vierde hoogtij, WhatsApp-

groepen werden druk en veelvuldig gebruikt. 

Met een lege agenda, waaruit alle afspraken zijn 

geschrapt, rest ’s-morgens een fietstocht en ’s-middags 

een wandeling. Tussendoor wat lezen en in de 

avonduren geïnformeerd door nieuwsuitzendingen en 

praatprogramma’s.Na enige tijd is deze aangepaste 

levenswijze aan te duiden als ”saai”. 

Eerder meldde ik al aan een enkele collega dat ik uit 

kijk naar het moment dat we elkaar weer kunnen 

ontmoeten, elkaar de hand schudden, (de dames) 
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kussen en knuffelen en weer als vanouds met en tegen 

elkaar kunnen boulen. 

Harry 
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Ontmoetingen 

Eerder noemde ik de periode waarin wij tijdens deze 

corona-crisis verkeren “saai”.  

Nu zou ik er het woord “eenzaam” aan willen 

toevoegen. 

Vroeger (!!) ontmoette ik in een periode van week 

diverse BUT-ers: 

• Op maandagmorgen de leden van de Groengroep: 

Gunther, Alphonso, Paul, Ben, Jeroen en soms 

Hans en vroeger ook Henk H. 

• Op dinsdagavond vaak een groot aantal van soms 

wel 20 BUT-ers tijdens de wekelijkse clubavond of 

Joker-avond. 

• Op woensdagmiddag een in aantal wisselende 

groep medespelers van soms 20 (bij mooi weer) 

tot zelfs één keer slechts twee (Ans en ik). 

• Soms – omdat ik dan niet altijd kan - op 

donderdagavond een aantal mede-leden. 

• Op zaterdag om de twee weken - tussen 

september en april – de medeleden van het NPC-

team m.n. Wilma en Ina, maar ook vaak nog 

Marja, Henk, Joan, Nel, Ruud en Niels. 

• Op zondag vaak vele mede-strijders om de prijsjes 

tijdens door BUT georganiseerde toernooien. 

Inderdaad, op 6 dagen in een week kwam ik een groot 

aantal BUT-ers tegen aan de Vuurlijn (neen, dus op 

vrijdag niet).  
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Maar hoe anders is het nu, sinds zaterdag 14 maart j.l.: 

• Op die zaterdag 14 maart oefenden en trainden 

een aantal NPC-ers en ontmoette ik dus Marja, Ina, 

Wilma, Joan, Nel, Henk en Ruud. Die ochtend 

sloten we af met gebak (van Nel).  

Dat was de laatste min of meer officiële 

samenkomst van BUT-ers voordat de lock-down 

werd afgekondigd en sportwedstrijden verboden 

werden. 

Daarna werden de ontmoetingen  met BUT-ers heel erg 

sporadisch en uitzonderlijk: 

• Tijdens het eerste boodschappen-uurtje voor 

senioren bij Albert Heijn ontmoette ik Ans heel 

vluchtig in de parkeergarage van AH. 

• Precies een week later en op de zelfde plek en 

dezelfde gelegenheid passeerden Trijnie en ik 

elkaar. 

• Tijdens mijn dagelijkse fietstochten zag ik Ans een 

paar keer op afstand in haar de tuin zitten en 

kwam ik Alex een keer in de 

Dorpsstraat in Wilnis tegen. 

• Eveneens tijdens mijn dagelijkse 

fietstochten kon ik enkele malen 

een gesprekje voeren met Ina 

(vanaf haar balkon), keurig op 

1,5 meter afstand. 

• Marja, Joan en Herman had ik 

één keer rechtstreeks aan de telefoon. 
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• Eindelijk, op dinsdag 14 april j.l., besloot Gunther 

de GroenGroep weer bij elkaar te roepen, zodat ik 

toen Gunther, Alphonso, Ben en Hans weer kon 

ontmoeten op minimaal 1,5 meter afstand.  

Er moest een lamp gerepareerd worden en de haag 

bij de sloot geknipt en uiteraard moest ook de 

rommel van ”onze” hang-jongeren opgeruimd 

worden. 

Uit dit relaas en opsomming zal iedereen het er toch 

mee eens zijn dat het aantal contacten met name met 

BUT-ers uiterst beperkt is geworden en dus het woord 

“eenzaam” toegevoegd kan worden aan het woord 

“saai”. 

 

Ik zie uit, naar het moment dat we elkaar weer kunnen 

ontmoeten, bestrijden en samen spelen. Tot dan. 

Harry 
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Hoge nood  
We kunnen gelukkig weer spelen en met dit mooie weer 

is dat natuurlijk fantastisch.  

Wel zijn er restricties aan verbonden. Zo moet je thuis 

van te voren je plasje doen. Maar, met het mooie weer 

drink je natuurlijk meer water tijdens het spelen 

waardoor de nood toch aanwezig kan zijn. Een 

probleem is dat de meeste leden het niet meer zien 

zitten om op hun hurken in de bosjes hun behoefte te 

doen. Geen nood! Bij hoge nood kan je gebruik maken 

van de toilet in de kantine van Thamen. Het nadeel is, 

dat je het gebruik daarvan moet reserveren bij Joan 

zodat ze die na afloop kan ontsmetten. Ook is het een 

hele tippel naar de kantine, als de nood hoog is kan dat 

net te ver zijn. Een Tena Gentleman of Lady brengt 

uitkomst, maar er zijn meerdere oplossingen. Een 

goede oplossing is bijvoorbeeld als ieder zijn eigen W.C. 

emmertje en rol W.C. papier meeneemt. Bouler, 

koning, keizer admiraal Popla kennen we allemaal. We 

kunnen dan een W.C. tentje opzetten op het grasveld in 

het verlengde van de baan dit om te voorkomen dat er 

onaangename geluiden over de baan klinken. Ieder kan 

zo van zijn eigen emmertje gebruik maken. Het is wel 

handig als je je naam op het emmertje vermeld om 

verwarring te voorkomen en dat hij voorzien moet zijn 

van een deksel i.v.m. nare luchtjes.  

We zetten er natuurlijk een tafeltje naast met daarop 

een gelflesje en een keukenrol, want we wassen wel 

onze handen. We willen Corona proof blijven.  

Na afloop wordt U wel verzocht het volle emmertje mee 

te nemen en thuis te legen. Het beste kunt U het 

emmertje vervoeren tussen u benen om omvallen te 

voorkomen. Bent U op de fiets dan kunt U hem achter 
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op de fiets tussen de snelbinders doen, er van 

uitgaande dat de snelbinders niet los zullen schieten.  

We zullen kijken hoe dit experiment gaat verlopen. 

Mocht de kas het toelaten dan kunnen we altijd nog een 

huren.  

Angèle Smit. 

 

Hoge nood?? 
De geïnteresseerde lezer van ons clubblad “Butterfly” 

zal zich nog ongetwijfeld de zeer bruikbare en 

uitvoerbare adviezen herinneren van de columniste 

Angèle Smit gericht aan onze Groengroep met 

betrekking tot het maken, plaatsen en in gebruik 

nemen van de zogenaamde muizentrappen. 

Adviezen die zonder uitzondering zeer welkom waren, 

uitvoerig besproken en zeer goed uitvoerbaar waren. 

Zowel de Groengroep als de muizen zijn Angèle voor 

haar geweldige adviezen zeer dankbaar. 

 

Echter………… in het juni-

nummer van ons clubblad 

“Butterfly” lazen wij een 

artikeltje waardoor ons 

respect voor deze adviseur 

sterk daalde. 

In haar column met als titel 

“Hoge nood” slaat zij de 

plank volslagen mis en zet zij menig BUT-lid op het 

verkeerde been.  

Zo erg zelfs, dat 2 dagen na het verschijnen van het 

clubblad een van onze (naïve??) leden haar advies al 

heel letterlijk had opgevolgd en een w.c.-emmertje en 
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(gehamsterde?) w.c.-rol op de baan had geplaatst.  

Angèle suggereerde of adviseerde dat ieder zijn eigen 

W.C. emmertje en rol W.C. papier meeneemt en ieder 

zijn eigen emmertje gebruikt en na afloop weer mee 

naar huis neemt. 

 

Wat een slecht advies dit keer. 

Immers, er is toch een veel eenvoudiger oplossing voor 

het probleem van het gesloten toilet. 

Uit welingelichte kring is ons bekend dat Angèle (samen 

met Alex) in het bezit is van een camper. In die camper 

is ongetwijfeld een 

chemisch toilet aanwezig (of 

zou er in geplaatst kunnen 

worden).  

Mijn suggestie of advies zou 

zijn om deze camper tijdens elke speelavond en 

speelmiddag op de parking te plaatsen. Iedereen  zou 

dan tijdens het boulen van dit toilet gebruik kunnen 

maken. Een geldbakje voor een financiële bijdrage zou 

ook geplaatst kunnen worden en een welkome 

aanvulling voor de verenigingskas, nu de kantine buiten 

gebruik is. 

 

Na afloop kan Angèle de camper weer mee naar Wilnis 

nemen en thuis het toilet leeg maken, reinigen, 

ontsmetten en weer corona-proof maken voor de 

volgende keer. 

Harry  
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Correspondentie met Angèle 

Angèle, 

Ben je boos op mij?? Neen toch?? 

______________________________________ 

Van: Alex en Angèle Smit 

<alex.angele@smederijsmit.nl>  

Verzonden: vrijdag 26 juni 2020 12:26 

Aan: 'Harry van den Dungen' 

<harry@harryvandendungen.nl> 

Onderwerp: toiletbus 

Hoi, Harry 

Ja, ik ben boos, nee, kwaad, nee nog erger WOEST! 

Om op deze wijze misbruik te maken van de privacy 

van onze bus via de Butterfly. 

Hier zal ik bezwaar tegen maken. Dit kan gewoon 

niet!!!! Je zal begrijpen dat dit nog een staartje zal 

krijgen. 

Angèle. 

Van: Harry van den Dungen 

[mailto:harry@harryvandendungen.nl]  

Verzonden: vrijdag 26 juni 2020 13:57 

Aan: 'Alex en Angèle Smit' 

<alex.angele@smederijsmit.nl> 

Onderwerp: RE: toiletbus 

Angèle, 

mailto:alex.angele@smederijsmit.nl
mailto:harry@harryvandendungen.nl
mailto:harry@harryvandendungen.nl
mailto:alex.angele@smederijsmit.nl
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Jammer dat je zo reageert, dan moet ik mijn oprechte 

excuses maken. Bij deze. 

De tekst had ik tevoren door enkele prominente leden 

laten beoordelen. De reacties waren positief, daar kan 

Angèle wel tegen. Kennelijk kennen zij je wel al lang, 

maar nog niet goed. 

Ik ga me vandaag nog afmelden als lid ban BUT. 

Met vriendelijke groeten, 

Harry van den Dungen 

Van: Alex en Angèle Smit 

<alex.angele@smederijsmit.nl>  

Verzonden: zondag 28 juni 2020 11:22 

Aan: 'Harry van den Dungen' 

<harry@harryvandendungen.nl> 

Onderwerp: RE: toiletbus 

Wel meneer van Dungen,  

van een lid meer of minder lig ik niet wakker!  

Het erge is dat we met van alles geprobeerd hebben 

om de tekst van de camper af te krijgen zonder 

resultaat! Dan weet U hoe wij ons voelen nu we 

morgen met deze camper een paar dagen naar 

Friesland gaan!!!!!! 

____________________________________________

___________________ 

Van: Harry van den Dungen 

[mailto:harry@harryvandendungen.nl]  

Verzonden: zondag 28 juni 20.20 17,12 

Aan: 'Alex en Angèle Smit' 

mailto:alex.angele@smederijsmit.nl
mailto:harry@harryvandendungen.nl
mailto:harry@harryvandendungen.nl
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<alex.angele@smederijsmit.nl> 

Onderwerp: RE: toiletbus 

Beste Angèle, 

Het spijt me en nogmaals mijn welgemeende excuses. 

De voorzitter en secretaris heb ik op de hoogte gesteld 

van het beëindigen van mijn lidmaatschap. Ik heb niet 

begrepen dat zij daarover erg teleurgesteld waren. 

Wellicht hebt u al met hen contact gehad, gezien ook zij 

niet onder de indruk zijn van één verenigingslid minder. 

Jammer dat ik nu ik geen verenigingslid meer ben niet 

meer kan genieten van uw prachtige, zeer populaire 

schrijfsel in het verenigingsblad Butterfly. 

Friesland is een heel erg mooie provincie, voor mijn 

vroegere werkzaamheden ben ik vaak in Friesland 

geweest en daar erg van mogen genieten. Graag wens 

ik u en Alex erg veel plezier met uw camper in dat 

mooie merengebied. 

Jammer dat uw pogingen de tekst van de camper te 

verwijderen zijn mislukt. Misschien is het een voordeel 

dat u hierdoor op de door u te bezoeken campings uw 

camper – voor dat doel - aan de overige kampeerders 

ter beschikking kunt stellen. 

Toevallig weet ik wel een middel en een adres om de 

tekst van uw camper makkelijk en snel te verwijderen. 

Als ik uw boosheid daarmee enigszins kan verminderen 

kan ik dat adres en dat middel wel aan u doorgeven. 

Nogmaals veel plezier en veel bekijks in Friesland en de 

groeten aan Alex. 

mailto:alex.angele@smederijsmit.nl
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Met vriendelijke groeten, 

Harry  
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Boulen én……… weer kantinebezoek 

Het is dinsdag 7 juli 2020. De wekelijkse dinsdagse 

clubavond.  

Dit keer is het toch anders, de eerste dinsdagavond dat 

gebruik gemaakt mag en kan worden van de kantine. 

Het is een regenachtige avond en ik vraag me 

onderweg naar de Vuurlijn af of het boulen wel kan 

doorgaan? Na het parkeren - voor alle zekerheid neem 

ik naast mijn boule-tas ook mijn regenjack mee - loop 

ik een beetje zenuwachtig – het is immers mijn eerste 

bezoek aan de kantine sinds zaterdag 14 april j.l. (dus 

ruim 16 weken) vanaf de parking naar de kantine. Hoe 

zal het zijn en wie zal er zoal zijn gezien het 

regenachtige weer? 

De toegang is een beetje verwarrend: moet ik binnen 

gaan via de 2 openstaande deuren die helemaal open 

zijn of juist via de “normale” ingang. Al snel blijkt – ook 

na enig advies van reeds aanwezigen - dat de 

“normale” toegang gebruikt 

behoort te worden om naar 

binnen te gaan en de 

openstaande dubbele deuren 

bedoeld zijn om de kantine 

te verlaten: een circulatie-

plan om te voorkomen dat je 

andere personen tegen zou komen.!! 

In de kantine zijn (een beetje onduidelijke) looproutes 

uitgezet via pijlen op de vloer en rood-wit lint aan 

stoelen. 

De eerste looproute leidt me naar de bar, waar ik aan 
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Jannie,  die kennelijk bardienst heeft – een beker 

“normale” koffie met suiker bestel. Een aantal collega-

boelers zitten in een ruime kring om een van de 

(nieuwe) kantinetafels en ik ga daar bij zitten. Het 

onderwerp van gesprek zijn de nieuwe kantine-meubels 

en natuurlijk het weer, kunnen we boelen of juist niet. 

Sommige mobieltjes voorspellen regen en anderen juist 

niet, afhankelijk wellicht van het type en merk. 

Ruim na half acht – mijn koffie is al lang op – wordt 

besloten om te gaan boelen. Ik trek toch maar het 

regenjack aan in de verwachting dat het niet droog 

blijft. Er zijn acht spelers, hetgeen mooi uitkomt voor 

twee doublette-partijen. Voor het eerst mag ook weer 

de postzak gebruikt worden om de teams samen te 

stellen. 

Henk en Eva spelen tegen Ina en Hans. 

Samen met Jannie speel ik tegen Angèle en Joan op 

een gedeelte van de baan waar geen druppels uit de 

bomen vallen. Ondanks de regen die soms even de 

droogte doorbreekt, spelen we twee leuke partijen. De 

eerste wordt gewonnen door Angèle en Joan, maar in 

de tweede partij nemen Jannie en ik  revanche. Jannie 

dwingt me in de tweede partij te tireren en tot (vooral) 

mijn verbazing waren bijna alle schoten raak. 

Het blijft nagenoeg droog, een paar spettertjes lichte 

regen mag de pret niet drukken. 

Na afloop van de partijen volgt weer dezelfde 

ceremonie om de kantine binnen te gaan en de 

aangegeven looproutes te volgen. 

Jannie weer achter de bar, de 7 anderen ruim afstand 

houdend om een van de kantine-tafels. 
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Onder het genot van een cassis, 0,0%, thee en tapjes 

ontpopt zich een geanimeerd gesprek, opnieuw over 

diverse belangwekkende thema’s en 

wereldgebeurtenissen. We maken weer gebruik van de 

kantine, een lekker drankje en leuke conversaties, 

maar het voelt toch anders dan voorheen. Misschien 

vanwege het kleine aantal van 8 personen, maar toch 

vooral vanwege de noodgedwongen opstelling op 

afstand van elkaar.  

Omdat Hans bijna jarig is, nemen we nog een of enkele 

drankjes en wordt het toch nog weer gezellig.  

Ja, gezellig, maar toch anders……….. wanneer zal het 

weer “gewoon” zijn??? 

Harry 
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Het eerste Corona-tournooi 

Op 14 maart valt het doek: alle jeu-de-boule-

activiteiten worden opgeschort. 

Geen clubavonden, geen clubmiddagen, geen NPC-

wedstrijden, geen toernooien, zelfs de geplande 

ledenvergadering kan/mag niet plaats vinden. Een 

saaie periode breekt aan. 

Pas op 12 mei – na bijna 6 weken - mag er weer heel 

voorzichtig, met allerlei beperkingen, zonder gebruik 

van de kantine en met in acht name van de 1,5 meter 

afstand, geboeld worden. Op 7 juli kan vooraf en na 

afloop van de club-avond weer voorzichtig gebruik 

gemaakt worden van de kantine. 

En eindelijk voor de zondag 19 juli wordt weer een 

clubtoernooi georganiseerd, waarvoor op een lijst in het 

“huisje” of bij Henk ingeschreven kan worden. Het 

wordt een “Corona-alternatief” met maximaal 16 

doublettes. Marja en ik besluiten om als doublette in te 

schrijven in de hoop en de verwachting dat er 

voldoende inschrijvingen plaats vinden om het toernooi 

door te laten gaan en dat ook het weer geen spelbreker 

zal zijn. 

In de week voorafgaande aan 19 juli een aantal keren 

zenuwachtig op de “Buienradar” gekeken om vast te 

stellen dat de weersverwachtingen positief zijn. Op 

zaterdag nog even naar de boulebaan gaan kijken of 

deze er “speelbaar” bij ligt. En ja hoor, geen enkele 

belemmering. Het toernooi kan doorgaan. 

Op de ochtend van zondag 19 juli blijkt het inderdaad 

best mooi weer te worden: zonnig en wat stapelwolken, 
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niet te warm. 

Als ik - te vroeg – de parking opdraai, zie 

ik nog maar één geparkeerde auto. Ik 

ben inderdaad vroeg. Henk, Joan, Ina en 

Eva waren ook al aanwezig.  

Eerst maar een beker koffie, lekker op 

het terras opdrinken. Geleidelijk komen 

andere spelers er bij. Er blijken 11 doublette-teams te 

hebben ingeschreven. Als ik zo eens rond kijken en zie 

wie er zoal mee gaat doen, gaan we een zwaar toernooi 

tegemoet. De spanning stijgt. Hopelijk is Marja in vorm. 

Omdat er 11 teams deelnemen, wordt er elke ronde 

één team uitgeloot. Als Henk om 11.00 uur de uitslag 

van de loting bekend maakt, blijkt dat Nel en Ruud -  

zonder te spelen – al één winstpunt hebben. 

Marja en ik mogen de eerste wedstrijd tegen Eva en 

Paul spelen. Best lastig, Eva plaatst goed en Paul is een 

goede tireur. Maar toch……. We lopen uit tot zelfs 10-0, 

waarna Eva en Paul gaan inlopen tot 13-8 de uitslag 

wordt. Alvast één partij gewonnen. 

Na een lange pauze met een paar bekers koffie en een 

boterhammetje volgt de uitslag van de loting voor de 

tweede ronde. Een ronde waarin winnaars van de 

eerste ronde tegen andere winnaars zijn geloot en wat 

blijkt: Marja en ik krijgen het zwaar tegen Ingrid en 

“alleskunner” Roberto. Geen zenuwen, maar wel een 

gezonde spanning is voelbaar na het horen van de 

loting. Vol goede moed beginnen we aan deze wedstrijd 

met een mêne die meteen al 2 punten oplevert. Daarna 

lopen we zelfs uit tot 4-0 en blijven nog enige tijd op 
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voorsprong, maar verliezen uiteindelijk deze lange 

partij toch met 10-13. 

Gezien het mooie, soms zelfs warme, weer, kan alvast 

een biertje gedronken worden tijdens geanimeerde 

gesprekken op het zonnige terras. 

Wat zal de komende laatste ronde ons brengen??  Het 

wordt schrikken bij het horen van de uitslag van de 

loting voor deze derde ronde: onze tegenstander is de 

familie Buchner, bestaande uit Wilma en Michiel. Zelfs 

de toss ging al meteen verloren en de eerste mêne 

bracht ons ook al op een verlies van 2 punten. Verder 

in de wedstrijd sukkelden we een beetje achter Wilma 

en Michiel aan. Echter in de laatste mêne – bij een 

stand van 10-12 – konden we alsnog stevig toeslaan en 

deze partij winnen met 13-12. 

Al met al dus twee wedstrijden gewonnen en één 

verloren. Naar verwachting niet genoeg voor een van 

de drie te winnen prijzen. 

Dus zonder enige vorm van spanning, konden we onder 

het genot van een drankje op het terras de 

bekendmaking van de eind-uitslag rustig afwachten. 

Maar…….. wie schetst mijn/onze verbazing als blijkt dat 

we achter twee zeer sterke teams de derde plaats 

hebben behaald.  

Heel verrassend mochten we een mooie schaal met 

“Corona-gerelateerde producten” in ontvangst nemen. 

Organisatie van het toernooi: bedankt. Marja: bedankt. 

Harry  
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Minder saai en minder eenzaam 

Op maandag 11 mei viel het extra exemplaar van ons 

veel geprezen en bijzonder gewaardeerde 

verenigingsblad “Butterfly” op mijn digitale deurmat.  

Stiekem had ik hem al verwacht en zeker op gehoopt 

en ja hoor, om 15.28 uur was het zo ver. De veel 

belovende voorpagina stemde tot vreugde met de tekst 

in “Telegraaf-chocolade-letters” : “Ja, we mogen 

weer, MAAR!”  

Echter dat laatste woord “MAAR!”, daar stond mijn hart 

(heel) even van stil, lagen er dan toch nog beren op de 

weg (of op de baan)??  

Zouden de voorwaarden van de NJBB en de gemeente 

misschien zodanig zijn dat we niet aan de voorwaarden 

zouden kunnen voldoen, dat we toch de baan niet 

zouden kunnen en mogen gebruiken om Jeu-de-Boule 

te gaan spelen. 

Drie pagina’s met voorwaarden……….. snel 

doorgelezen………… lastig, maar daar zouden we aan 

kunnen voldoen, dus toch…….: “We gaan weer.” 

Dinsdagavond 12 mei, om 19.25 uur draaide ik de 

parking op om te parkeren op de voor BUT aangewezen 

gedeelte. Weinig geparkeerde auto’s, Jannie en Hans 

stapten uit, verder herkende ik de mini van Marja. Zou 

er dan zo weinig belangstelling zijn?? O, gelukkig, bij 

het benaderen van de aan BUT aangewezen ingang bij 

de ”hang-jongeren-tafel” ontwaarde ik een groot aantal 

fietsen: dus toch wel volop belangstelling. 
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Uiteindelijk bleken er 12 BUT-ers te zijn die zich – net 

als ik – uitgelaten voelden als “koeien in de 

voorjaarsweide”, desondanks rustig wachtend op 1,5 

meter  van elkaar in de buurt van het clubhuisje. Henk 

legde nog eens samenvattend uit aan welke 

voorwaarden voldaan zou moeten worden: 

• Uiteraard 1,5 meter afstand houden van elkaar 

• Elke speler gebruikt zijn eigen butje, ook bij het 

verplaatsen van een niet correct uitgeworpen 

butje. 

• Eén en telkens dezelfde van de 4 spelers verplaatst 

de ring. 

• Elke speler raapt alleen zijn eigen  boules op. 

• Eén van de spelers draagt het rode hesje van 

“Coördinator”, Marja was dit keer de gelukkige: 

streng maar rechtvaardig. 

• Toiletgebruik kan, maar alleen bij hoge nood 

Het samenstellen van de teams gebeurde via een 

kaartspel waarbij elke speler een speelkaart pakte, en – 

als voorbeeld – de twee rode azen een team vormde 

met als tegenspelers de twee zwarte azen, etc. etc. 

Mijn rode koning matchte met de rode koning die 

Jannie had getrokken. Onze tegenstanders met de 

zwarte koningen waren Ina en Ria. Pech voor ons, dat 

we twee speelsters troffen uit de top 5 van beste 

spelers bij BUT. 

Dat kwam ook in de uitslagen tot uitdrukking in de drie 

wedstrijden die we alle drie verloren.  
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Maar belangrijker dan winst of verlies was toch het feit 

en de vreugde dat we weer konden en mochten spelen, 

terwijl aan het spel niet te merken was dat er 

gedurende 8 weken niet gespeeld was. 

Eerder schreef ik artikeltjes met als titel “Saai” en 

“Eenzaam”. Nu zocht ik in het woordenboek naar de 

verkleinwoordjes van Saai en Eenzaam – ik vond ze 

niet - om uit te drukken dat het na 12 mei minder saai 

en minder eenzaam is. 

Harry 
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Mijn fietstochten 1 

Velen weten het al wel. Zo mogelijk maak ik elke 

ochtend een fietstocht op mijn racefiets. Dat doe ik al 

vanaf juli 2000. Tochten van soms meer dan 100 km, 

of kortere van pl. 30 km. 

Een paar keer per week leidt mijn fietstocht richting 

Aalsmeer en Hoofddorp, terwijl ik op de terugweg dan 

meestal de boulebaan aan de Vuurlijn bezoek om daar 

even uit te rusten en de inhoud van mijn bidon leeg 

drink.  

Van die gelegenheid maak ik gebruik om te controleren 

of “onze hangjongeren” gebruik hebben gemaakt van 

de faciliteiten die de boulebaan te bieden heeft. Meestal 

is dat het geval. Maar wat is het jammer dat ze dan in 

het donker de vuilnisbak niet altijd weten te vinden.  
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Hun afval – meestal de verpakking van de Mac-Donalds 

producten of de pizza-dozen -  maar ook lege bier- en 

andere blikjes, laten ze dan “per abuis” op de grond 

achter bij de pick-nick-tafel, een van de banken of 

gewoon op de parking op de plaats waar ze hun auto 

parkeerden. 

Overigens laten ze van alles achter: (Lege) Flessen 

jenever en Cocos, Butane Gas, zakjes hasj, maar ook 

wel een “beloning” in de vorm van een briefje van vijf 

euro. 

In het voorjaar is,  een door een meesje bewoond, 

nestkasje inclusief eitjes vernield en het meesje 

verjaagd. 

Van deze vernielingen en ook van het achtergelaten 

vuil, doe ik via een speciale app, melding bij de 

gemeente Uithoorn, maar helaas , dat werpt geen 

vruchten af, als reden wordt gemeld dat het op 

privéterrein zou plaats vinden. Zo snel als mogelijk 

wordt door mij het achter gelaten vuil opgeruimd, 

hetgeen vaak een behoorlijk volle vuilniszak oplevert. 
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Desondanks blijf ik met de meldingen aan de gemeente 

maar doorgaan. De “hangjongeren” met hun 

activiteiten waarschijnlijk ook. 

In een reisverslag langs en over de Vuurlijn, in de 

Butterfly van augustus j.l., las ik dat onze vaste 

columniste Angèle, tijdens één wandeling zelfs twee 

(ex-)BUTers heeft ontmoet. Vreemd, dat ik in de vele 

fietstochten langs en over de Vuurlijn nooit een (ex-

)BUT-er ontmoet heb. Zouden “ze” Angèle graag willen 

ontmoeten en mij liever ontwijken?? Is dan de 

conclusie dat Angèle zoveel populairder is dan ik?? Dan 

moet ik daar aan gaan werken. 

Harry 
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Mijn fietstochten 2 

Eerder berichtte ik over mijn dagelijkse fietstochten  in 

relatie met de activiteiten van “onze hangjpngeren” op 

en rond de Jeu-de-Boulebaan aan de Vuurlijn.  

Het onderwerp van deze bijdrage zou ik wat positiever 

en vrolijker willen noemen. 

Op een mooie vrijdagochtend in juli had ik pech en 

geluk tegelijk.  

Pech vanwege een lekke voorband, die 

ik ter plekke moest en kon repareren. 

Geluk vanwege het feit dat dit plaats 

vond in Uithoorn in de Dreeslaan. Op 

zich zou ik dat geen geluk willen 

noemen, maar het vond juist plaats op 

de plek waar een kunstwerk staat, een 

liggend vrouwenfiguur zonder hoofd. 

Omdat ik daar toch was en er verder 

niets te beleven was, trok dit kunstwerk mijn aandacht. 

Mijn belangstelling voor kunst, met name in Uithoorn, 

werd kort daarna nog eens versterkt door een artikel in 

De Nieuwe Meerbode, waarin de burgemeester van 

Uithoorn dhr. Heiliegers vermeldde dat Uithoorn in het 

bezit is van 38 kunstwerken in de buitenruimte. Deze 

mededeling deed mij besluiten op zoek te gaan naar 

deze 38 kunstzinnige werkstukken. 

Vanuit mijn werkzame leven ben ik uiteraard niet 

helemaal vreemd met kunst. Niet dat ik creatief of 

kunstzinnig ben, maar ik was jarenlang bestuurslid en 

penningmeester van een organisatie waarin ook 
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kunstenaars van allerlei disciplines, zich organiseerden. 

Ook beeldende kunstenaars. 

Zonder catalogus of lijstje is het nog best lastig om 38 

kunstwerken in de buitenruimte van een gemeente als 

Uithoorn te vinden.  

Twee bekenden had ik snel gevonden en 

gefotografeerd: beiden op het Marktplein, n.l. de 

“kaashandelaren” en de “Barmhartige Samaritaan”.  

Tijdens een wachtperiode voordat ik bij mijn kapper 

terecht kon, ontdekte ik maar liefst 5 kunstwerken: 2 

op het Raadhuisplein, 2 op het Amstelplein en één (een 

anker) langs de Amstel. 

 
 

Geholpen door een krantenartikel in de Meerbode 

waarin “onze” Jos de Zwart - zelf een kunstkenner en 

kunstenaar – zijn kennis en zijn voorkeur overdraagt 

aan de Burgemeester, ontdekte ik kort bij elkaar 3 

kunstwerken: Twee Aalscholvers, Rietveld stoelen en 

Samen Verder. Naar deze laatste bleek de voorkeur van 

Jos uit te gaan. 
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Het kunstwerk dat 

het moeilijkst te 

vinden was, 

betreft een 

gevelsteen op de 

zijgevel van een 

hoekhuis in de 

Adm. De 

Ruyterlaan. 

Daarna vond ik 

nog de volgende 

kunstwerken 

tijdens mijn 

fietstochten:Het 

Gezin Korte Boterdijk 

Vechtende hanen Adm. De Ruyterlaan 

Speerwerper Den Uyllaan 

Moeder en kind Den Uyllaan 

De roode hond Schoolstraat 

Meisje ontmoette 

de hanen Kuyperlaan 

Koningin 

Wilhelmina Emmalaan 

Levenskracht Emmalaan 

Trekschuit / drie 

paarden Alexanderpoort 

In Balans Korte Polderweg 

Deze laatste - In Balans -  vond ik tot dan het 

mooiste kunstwerk dat ik in Uithoorn heb 

aangetroffen.  

Tot ik tijdens ons Kwintettentournooi vlak langs 

de boulebaan een zeer fraai kunstwerk -  

waarin een Jeu-de-Boule-speler wordt 
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uitgebeeld - nog eens heb bekeken. Op afstand het 

fraaiste kunstwerk dat Uithoorn rijk is. Jammer dat het 

niet permanent zichtbaar is. 

Mijn zoektocht naar de andere kunstwerken in Uithoorn 

gaat nu weer verder. Wie weet, zie je me nog eens 

ergens rond zwerven. 

Harry 
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Gevonden voorwerpen 

Op de maandagochtenden, als ik als lid van de 

Groengroep van BUT een rondje maakte om de 

afvalbakken te legen, maar ook op andere dagen als ik 

bij de Jeu-de-Boule-baan aan de Vuurlijn even een 

korte pauze nam tijdens mijn fietstocht viel mij heel 

vaak een of meerdere “gevonden voorwerpen” ten deel. 

Meestal, of eigenlijk wel altijd “voorwerpen” die de 

“hangjongeren” hadden gebruikt of verbruikt of 

misschien zelfs wel misbruikt.  

Die voorwerpen vond ik soms in de afvalbakken, maar 

vaker gewoon op het pad, rondom de (toenmalige) 

picknick-tafel, op de parking of in de struiken. 

Eerder al maakte ik de trouwe lezers van de “Butterfly” 

deelgenoot van de voorwerpen die werden 

achtergelaten en dus gevonden werden: 

• verpakking van de Mac-Donalds producten 

• pizza-dozen, al of niet inclusief inhoud 

• lege, volle of halfvolle  bier- en andere blikjes 

• (Lege) Flessen Jenever en Cocos 

• Butane Gas 

• Lege en volle zakjes hasj 

• briefje van vijf euro 
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Na deze opsomming van gevonden voorwerpen, zou je 

denken dat we alles daarmee wel gehad zouden 

hebben. Wat zou er immers nog meer achtergelaten 

kunnen worden………..?? 

Wat echter schetst de verbazing, als op de 

maandagochtend na het weekend van 2-4 oktober, toch 

nog weer een ander – tot nu toe onbekend - voorwerp 

gevonden wordt bij de (toenmalige) picknick-tafel……..  

Waarschijnlijk heeft een van de vrouwelijke 

hangjongeren per abuis een van haar kledingstukken 

verloren.  

Of misschien bewust – als aandenken – achtergelaten 

voor de eerlijke vinder: 
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Nu ben ik erg benieuwd geworden of op deze manier 

mijn garderobe de komende periode nog verder 

uitgebreid gaat worden. Ik blijf zoeken. 

Harry 
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Eerst muizen, nu egels en een mol 

Tijdens het Kouwe Klauwen Tournooi op 19 januari 

2020 – gewonnen door Ton Boersma – werd het 

muizentrapje inclusief bewakings-camera door Angèle 

onthuld. 

Daaraan vooraf had een lange “schriftelijke” discussie 

plaatsgevonden tussen Angèle en een 

vertegenwoordiger van de GroenGroep. Op advies en 

naar een idee van Angèle was een muizentrap 

ontworpen gemonteerd en geplaatst. Aanleiding was 

een emotionele oproep van Angèle om een muizentrap 

te plaatsen, zodat de veldmuizen die rondom de boule-

baan wonen en werken moeite hadden om de planken 

rondom de boule-baan te passeren en om die reden 

gangetjes onder de planken door moesten graven, die 

telkens weer instortten. De muizen hebben intussen 

gedurende het voorjaar en de zomer met heel plezierig 

mede gebruik kunnen maken van de boulebaan, 

uiteraard met in acht name van de 1,5 meter 

maatregel. 

Toen het eind oktober echt herfst begon te worden, 

deed zich weer een nieuw “probleem” voor.  

Op en rondom de boulebaan huisvestte zich één of 

mogelijk een hele familie egels. 

Tijdens het boulen werd op een avond een egel gezien 

die wat rond scharrelde rondom het baanhuisje, op 

weer een andere avond trok een/de egel een sprintje 

dwars over de boulebaan.  
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Ook werd de egel gezien  

• nabij de 1,5 meter aanduiding 

• tussen jeu-de-boule-ballen op de baan  

• In de buurt van een boom 

• Op een van de banken en 

• zelfs lekker slapend op de postzak in het 

baanhuisje. 

De Groengroep maakt zich zorgen over het welzijn van 

de egel en het (eventuele) egelgezin. Hoe zou het leven 

op een jeu-de-boule-baan voor zo’n gezinnetje 

aangenamer gemaakt kunnen worden. 

Toen er iets voor de aanwezige muizen gedaan moest 

worden, ontving de Groengroep belangrijke en 
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deskundige adviezen en  aanwijzingen van Angèle over 

het aanbrengen van extra accommodatie voor deze 

medegebruikers van de boulebaan, hetgeen resulteerde 

in het aanbrengen van het muizentrapje.  

 

 

Graag doet de Groengroep een dringend en ernstig 

beroep op de deskundigheid en betrokkenheid van 

Angèle om te adviseren over de wijze en de 

mogelijkheden om ook onze medegebruiker(s) van de 

boulebaan – de egels – tegemoet te komen bij het 

gebruik van de boulebaan en eventueel het baanhuisje 

geschikt te maken om tijdens koude nachten warm en 

comfortabel te overnachten. Voorwaarde hiervoor moet 

wel zijn dat de egel(s), bestuursleden die het huisje 

openen, niet meer aan het schrikken maken. 

De Groengroep is erg benieuwd naar het advies en zal 

alles in het werk stellen om haar adviezen en ideeën te 

verwezenlijken. Misschien kan in het advies ook nog  
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verbeteringen worden opgenomen voor het verblijf van 

de mol op of onder de boulebaan. 

Conclusie: Jeu-de-Boule-vereniging BUT kan zich 

terecht een diervriendelijke vereniging noemen, immers 

het afgelopen jaar is huisvesting geboden aan  

• muizen,  

• de eiken processie-rupsen,  

• een nest meesjes,  

• egel(s) en  

• een mol. 

Harry 
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