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Nieuwjaarsreceptie
Evenals vorig jaar houden we de 
nieuwjaarsreceptie op zaterdag nadat 
we twee potjes hebben gebould. 
We verwachten iedereen op 4 januari 
2020 om 15.30 uur in de kantine 
om een toost uit te brengen op het 
nieuwe jaar. Tevens zullen we dan de 
opsteker van het jaar bekend maken.
 

Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering wordt gehouden 
woensdag 19 februari 2020.
Aanvang: 19.30 uur. Noteer deze datum alvast in uw 
agenda. De uitnodiging volgt te zijner tijd.

Rabo Clubsupport,
De actie van de Rabo Bank Het Drentse Land 
heeft ook dit jaar weer een 

leuk bedrag 
opgeleverd. 
Op 14 
oktober 
heeft onze 
voorzitter 
Henk van 
Vleeren 
op de 
finale 

avond in de 
Tamboer in Hoogeveen de cheque 

overhandigd gekregen ter waarde van  
€ 360,19. Nog iets meer dan vorig jaar. We hebben dit 
te danken aan alle leden die op onze vereniging hebben 
gestemd. Leden bedankt; het is de moeite waard.

Ledenmutaties. 
In het laatste kwartaal van 2019 zijn weer een 
aantal mutaties geweest. Zo hebben Maarten 
en Riet Dubbelman gemeend te moeten 
stoppen. Maarten stopt op z’n 91e en Riet op 
haar 85e. Een respectabele leeftijd. Jullie waren 

trouwe bezoekers. Bedankt voor alles wat jullie in de loop van 
de jaren voor de club hebben gedaan. Als steunend lid blijven 
jullie betrokken bij het wel en wee van de vereniging.
Verder hebben Albert en Marjan Nansink, Maria Ruinemans 
en Grietje Orsel het lidmaatschap opgezegd. Ook Jaap Oostra 
heeft bedankt. Hij gold als één van de pioniers van de club. 
Ieder voor zich hebben zij zich op de één of andere manier 
verdienstelijk gemaakt voor de vereniging. Een dank woord 
is op zijn plaats.

We kunnen vijf nieuwe leden welkom heten. 
Helma Meijer,  Anne Jan de Vries en Hilde 
Karner uit Vledder, Jan de Smidt uit Willemsoord 
en Cees Lagendijk uit Diever. Wij wensen ze 
veel boule plezier bij Vledderboules

Klaverjassen
Het klaverjassen is weer volop aan de gang. 
Elke tweede vrijdagavond van de maand  
komen enthousiaste leden bij elkaar om een 
kaartje te leggen. De eerstvolgende data zijn: 
10 januari, 14 februari, 13 maart en 10 april. 
Elke avond zijn er veel prijzen te winnen.

Regeltjes De afstand van de werpcirkel tot enig obstakel, 
zoals een uit-lijn, moet tenminste één meter bedragen en 
tenminste twee meter van een andere in gebruik zijnde 
werpcirkel. 
Regeltjes In de volgende werpronde wordt de werpcirkel 
geplaatst rond het punt waar het but aan het einde van 
de vorige werpronde lag.

Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Dinsdag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Dinsdag
Vrijdag
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Zaterdag
Dinsdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag

4 jan.
10 jan.
11 jan.
14 jan.
1 feb.
2 feb.
8 feb.
11 feb.
14 feb.
19 feb.
7 mrt
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14 mrt
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28 mrt

Nieuwjaarsreceptie
Klaverjassen
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De But 84 - VLB
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NPC - VLB 1
Snerttoernooi
De But 84 - VLB
Klaverjassen
Alg. Leden Verg.
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De But 84 - VLB
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NPC - VLB 2
NPC - VLB 1
ZomertijdtoernooiA
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Regeltjes
Een but is geldig uitgeworpen als de afstand van het but tot 
de binnenrand van de werpcirkel tenminste 6 meter en ten 
hoogste 10 meter bedraagt.



14 December 2019 stond weer in het teken van de Kerst-
beleving. Ook Vledderboules was hierbij aanwezig om knie-
perties en glühwein te verkopen. 
Eerst moesten de knieperties gebakken worden en dat is 
altijd een gezellige dag. In de kantine kwamen de woens-
dag ervoor zo’n 18 leden bij elkaar om met elkaar te bakken. 
De kabels waren al gelegd door Bennie van Vleeren, Henk 
van Vleeren en Hilbert Oukes, zodat na de koffie direct kon 
worden begonnen te bakken. 12 ijzers waren aangesloten 
en iedereen deed zijn uiterste best om de mooiste knieper-
ties te bakken. 
Eerst even warm draaien en toen op volle toeren door-
gaan. 
Om half één was er tijd voor, een door Nel Garrelfs, eigen ge-
maakte erwtensoep te nuttigen. Met roggebrood en spek 
en dat smaakte uitstekend. 
Daarna weer bakken en inpakken. Tien knieperties in een 
zakje. Omstreeks 16.00 uur kon de balans opgemaakt wor-
den en dank zij onze thuisbakker Aafje de Roos kwam het 
totaal op 3400 knieperties, die zaterdag aan de man/vrouw 
gebracht moesten worden. 
We troffen het met het weer, de voorspellingen waren niet 
best, maar het was droog, maar wel wind. Om tien uur be-
gon het opbouwen. Kleden er omheen voor de wind en de 
tafel versieren met allerlei kerstspullen. Jentina Koning had 

Kerst in Vledder

Regeltjes Obstakel moet tenminste één meter 
bedragen.

Regeltjes Een uitgeworpen but moet zichtbaar 
zijn voor een speler, die geheel rechtop in de 
werpcirkel staat.



weer een prachtig kerststuk gemaakt, dat de tafel sierde. 
Intussen hadden Annie Brugging en Geeske van Vleeren 
koffie gezet en broodjes klaar gemaakt. Ook het beslag was 
klaar voor de markt om te bakken. 
Bijgestaan door Mina Visscher begon de baklucht zich te 
verspreiden. Tevens boden de verkopers stukjes aan om 
gratis te proeven en dat werkte goed. 
Drie zakjes voor vijf euro. Het liep als een trein en toen het 
om vijf uur begon te regenen waren de laatsten verkocht. 
De weersomstandigheden voor glühwein waren gunstig, 
zodat menig glaasje werd verkocht. 
Ook burgemeester Rikus Jager bracht een bezoek aan onze 
kraam. Hij liet zich de glühwein goed smaken. 
Daarnaast was er nog het sportpleintje waar wij onze me-
dewerking aan hebben verleend. 
Een kleine speelbaan, de nodige ringen en ballen was voor 
sommigen een uitnodiging om het te proberen. 
Vooral kinderen vinden het leuk om iets te doen op markt. 
Voor onze vereniging was het een stukje promotie en het is 
nu afwachten wat het brengt. 
Na afloop van de markt werd alles weer teruggebracht naar 
de kantine om nog even na te zitten en de dag te overden-
ken. 
De conclusie was dat ook dit jaar de markt weer een groot 
succes was zowel financieel als ook voor de saamhorig-
heid. Het was gezellig en geslaagd.

Peter ten Berge verrast Vledderboules.Op de banen van Vledderboules werd het 
jaarlijkse verrassingstoernooi gespeeld. Voor dit toernooi hadden zich 26 leden aangemeld. Dit jaar is gekozen voor het 
testen van de vaardigheid in het plaatsen. De boule zo dicht mogelijk bij de but en je hebt de meeste punten verzameld. 
Wedstrijdleider Marten Zeilstra had vier situaties bedacht en op de banen uitgezet, waar de deelnemers zich op konden 
uitleven. Hierna werd nog een wedstrijd voor alle deelnemers gespeeld, maar dan spelend vanuit een stoel. Een handicap 
waar lastig was om mee om te gaan. Hilariteit alom. De winnaar kon 13 punten toevoegen aan zijn totaal.

Aan het einde van de middag kon de wedstrijdleiding de te winnen prijzen toekennen aan Peter ten Berge, Wolvega, 1e prijs 
77 punten, Reinder Zuil, Vledder, 2e prijs 74 punten en Jan Brugging, Noordwolde, 3e prijs 72 punten.

Daarmee was echter de koek niet op, omdat ook bij Vledderboules Sinterklaas langs was  geweest.  Voor alle deelnemers 
had hij een presentje achtergelaten.



Competitie De But ‘84/Vledderboules.
De eerste drie avonden zijn geweest en we mogen constateren 
dat er een grote belangstelling voor is. Meer dan 40 spelers 
strijden op de eerste dinsdagavond in de maand  om de wisselbo
kaal. Elke avond zijn er leuke prijzen te winnen. Het zijn gezellige 
avonden waarbij het sociale contact met anderen als belangrijk 
wordt ervaren. De leden van Vledderboules kunnen zo kennis 
maken met het spelen in een overdekte hal. De competitie 
wordt in de vorm van een mêlee gespeeld en de computer 
bepaalt wie tegen wie speelt, dus geen vaste medespeler. 
Mocht je het een keer willen proberen in Steenwijk geef je dan 
op bij de contactpersoon van beide verenigingen: Jan Pit tel. 

0521-382083

NPC
Twee teams van Vledderboules doen mee aan de 
NPC en de eerste wedstrijden zijn gespeeld. De 
stand is nu als volgt Vledderboules 1 (4e divisie 
4001) staat op de  5e plek met zes gespeelde 
partijen , waarvan 2 gewonnen, 4 verloren en 4 
punten. Vledderboules 2 (5e divisie 5001) staat 
eveneens op de 5e plek met vier gespeelde partijen, 
waarvan 1 gelijk en 3 verloren en totaal 1 punt. 
Op de website van Vledderboules treft u onder 
competitie, onder NPC de volledige uitslagen en het 

speelschema voor de komende maanden.

Triplettenkampioenschap VLEDDERBOULES op zaterdag  
26 oktober 2019
Op een iets bewolkte, herfstachtige zaterdag, hebben acht teams van de Vledderboules tegen elkaar gestreden om  
het Triplettenkampioenschap van 2019. Dit kampioenschap bestond uit vijf voorgelote partijen. Daarna vond de finale 
plaats. Wedstrijdleider Cora Niehaus opende om 10.00 uur het toernooi.

De catering en de bar werden voortreffelijk verzorgd door Diet en Louwerens van der Weerd, Coby en Hilbert Oukes en 
Geeske van Vleeren. De aanwezigen konden zich te goed doen aan een heerlijke kop koffie of thee, erwtensoep, lekkere 
gehaktballen en wat dies meer zij.

Om de eerste en tweede plaats werd gespeeld door het team van Marten Zeilstra tegen Henk Zijlstra. Na een spannende 
partij werd het team van Marten Zeilstra eerste en tweede werd het team van Henk Zijlstra.

Voor de derde en vierde plaats werd gespeeld door het team van Jolanda Mulder en het team van Jan Zinger, aangezien 
het team van Van Vleeren,dat de derde plek behaald had niet meer voltallig aanwezig was. Deze partij werd  met 13-11 
gewonnen door het team Mulder. Het team Zinger ziet af van hun prijs en stelt deze beschikbaar aan het team Van Vleeren! 
Deze geste werd enorm gewaardeerd.




