
Riekske-toernooi 2016 

 

Leo Hutten ijzersterke kampioen in jubileumjaar 

 

Een herfstachtige dag. Regen. Plensbuien en zelfs een klap onweer. Het zou 

allemaal neerdalen op de hoofden van de Bokkeschieters. Uitgerekend op zondag 4 

september, de dag van het jaarlijkse Riekske-toernooi, dat de clubkampioen oplevert. 

Ze hadden het de hele week al voorspeld, dat slechte weer. In Hilversum, bij 

Buienradar, Weeronline, in de kranten en noem maar op. 

En wat kwam er? Niets van dat alles. Integendeel. Nog voordat rond half elf het 

startsein gegeven kon worden van het toernooi, was een mini-buitje gepasseerd, dat 

het stof van de jeu-de-boulesbanen had verdreven en brak een vrolijk zonnetje door. 

De wat bedrukte gezichten van de organisatoren en van menige Bokkeschieter 

klaarden meteen op en de dag kon al niet meer stuk. 

    Goedgemutst     

In één klap was iedereen goedgemutst. Letterlijk, wel te verstaan. Want iedere 

deelnemer werd bij inschrijving voor het toernooi getrakteerd op een groene pet. 

Bokkeschietersgroen natuurlijk. En met het clublogo. Voeg daarbij de clubkleding, de 

boules-doekjes, de vlaggen rondom de speelvelden en later ook nog de parasols en 

het was voor iedereen klip en klaar: het Bokkeschietersgroen voerde de hele dag de 

boventoon.  

  

Bokkeschietersgroen 

 



Intussen was er, nog voordat de wedstrijden begonnen waren, een nieuwe 

groepsfoto gemaakt, die ongetwijfeld spoedig een plaatsje zal krijgen in het 

clubhonk. In de buurt van de Fanny, die de binnenkort vertrekkende Noor Eykens als 

haar ‘afscheidscadeau’ aanbood aan de vereniging. 

            

                  Noor Eykens biedt de Fanny aan                                                       Fanny 

Met 56 hoopvol gestemde spelers, verdeeld over twee poules, ging het Riekske-

toernooi 2016 van start. De deelnemers, onder wie ere-lid en eerste clubvoorzitter 

Joseph van den Heuvel en zijn vrouw Lucelle, stonden voor een lange, moeilijke weg 

naar dat ene, voor slechts één man of vrouw beschikbare doel: een jaar lang 

clubkampioen. Het was ze aan te zien: spanning op de gezichten, weinig tijd voor 

een grap of grol en vaak super-geconcentreerd. Al na de eerste van drie voorronden 

zagen diverse kansrijk geachte kandidaten hun droom vervliegen.  

Een van de eerste afhakers was de winnaar van 2015, Leo Gramser. Met een 

nederlaag in de eerste ronde en zeker na een tweede 

verliespartij, was er voor hem slechts een bijrol weggelegd. 

Zoals dat in feite gold voor 56 min 8 deelnemers. 

 

Leo Gramser 

 

Want na drie voorronden bleven er slechts acht spelers over voor de kwartfinales. 

Daarin kruiste het duo Hennie Kroon/Geert van Els de degens met het koppel Wil 

Dekkers/Carel Thijssen en moesten Diny Heijmans en Lies Fransen het opnemen 

tegen het duo Henny Langen/Leo Hutten. 

In die kwartfinales trokken Wil/Carel en 

Henny/Leo aan het langste eind. Deze twee 

koppels zorgden voor een spannende halve 

finale, die onder grote belangstelling van de 

overige Bokkeschieters, uiteindelijk met 13-12 

gewonnen werd door het duo Henny en Leo. 

 

De halve finale 



         

       Leo Hutten                                                       De finale                                                   Henny Langen 

Deze twee mochten samen uitmaken wie de clubkampioen werd. Met 13-7 eiste Leo 

Hutten voor het eerst in zijn Bokkeschieterscarrière de titel op en waren de felicitaties 

voor hem. Een waardig kampioen in het jubileumjaar van de vereniging. 

             

Na de uitreiking van de hoofdprijs, de bloemen en een wijnpakket van sponsor De 

Topslijter aan de nieuwe kampioen Leo en eveneens bloemen en een wijnpakket aan 

vice-kampioene Henny, hadden de organisatoren van het toernooi nog een 

verrassing in petto: voor iedere speler was er een prijsje.  

Het applaus van de Bokkeschieters was overigens niet alleen voor de nummers één 

en twee. Welverdiend applaus was er ook voor de uitstekende organisatie en voor de 

mensen van de barcommissie, die tussen het zelf spelen door de handen vol hadden 

gehad aan het verwennen van al die groene jeu-de boulers.  

          

Smikkelen en smullen….ook door de dames van de barcommissie en door ere-lid Joseph en echtgenote Lucelle 



En daarna was het smikkelen en smullen tijdens het traditionele buffet ter ere van de 

nieuwe kampioen. En terwijl iedereen zich te goed deed aan spijs en drank vielen 

buiten de eerste regendruppels…..  

 

 

Reageren? Schrijf iets in ons gastenboek 


