Elfdorpentoernooi 2017:

De hoofdprijs gaat naar Oeffelt
Voor het eerst in de achtjarige geschiedenis van het Elfdorpentoernooi verhuist de
felbegeerde wisselbeker voor tenminste één jaar naar Oeffelt. Om precies te zijn naar huize
Karel van Luijk. Want hij was op zaterdag 16 september de glorieuze winnaar van
misschien wel het mooiste, sportiefste en gezelligste toernooi dat jaarlijks gehouden wordt
op de speelvelden in het Weijerpark in Boxmeer.

Nummer 1: Karel van Luijk

Nummer 2: Wim van Os

De 63-jarige winnaar uit Oeffelt plaatste zich na de drie voorronden als sterkste van zijn
kerkdorp bij de laatste acht spelers, die in de kwarfinales mochten aantreden. In die
kwartfinale bleef Karel van Luijk, samen met Cor Philipse uit Beugen, aan de goede kant
van de score (13-4) tegen het duo Jan van Dijk (Rijkevoort) en Toos Jeukens (Holthees).
De andere kwartfinale werd gewonnen door het koppel Henny Langen (Boxmeer) en Wim
van Os (Maashees). Zij versloegen Gerrit Leijssen (Vierlingsbeek) en Rinus Keizers
(Overloon) met 13-7.
In de halve finale werd Karel van Luijk gekoppeld aan Wim van Os. In een spannende
wedstrijd bleef het tweetal met 13-11 de baas over Henny Langen en Cor Philipse, zodat –
ook voor het eerst in de geschiedenis van het Elfdorpentoernooi – geen speler van De
Bokkeschieters in de finale stond. Die eer was weggelegd voor Karel van Luijk en Wim van
Os. Laatstgenoemde verweerde zich sterk, maar moest uiteindelijk toch met 8-13 het hoofd
buigen voor de man-in-topvorm: Karel van Luijk, die zich met een mooie 13-8 overwinning
verzekerde van de hoofdprijs en de eeuwige roem.

Voor Karel van Luijk een prachtige dag om op terug te kijken. Maar dat gold niet alleen voor
de winnaar. Uiteindelijk waren het allemaal winnaars, die er rondliepen op en rond de jeu
de boules-banen in het Weijerpark. Zowel de deelnemers als zeker ook de organiserende
Bokkeschieters beleefden een zeer geslaagd Elfdorpentoernooi. Niks regen en kou, zoals
dagen tevoren hardnekkig waren voorspeld door de weerdeskundigen. Toegegeven, de
temperaturen haalden voor het middaguur de twintig graden niet, maar het was voor
iedereen aangenaam weer om te spelen. En regen? Geen drup, al meenden sommigen
toch een spatje gevoeld te hebben.

De stukjes vlaai gingen er in als koek

Toen rond de klok van tienen al het voorbereidende werk gedaan was, kon iedereen eerst
genieten van koffie of thee met vlaai. De lekkernij was een traktatie van sponsor JumboWalraven, net als de hamburgers, belegde broodjes, soep en andere heerlijke hapjes die in
de loop van de toernooidag nog zouden volgen.
En natuurlijk – het hóórt bij het Elfdorpentoernooi – was ook Willy Hendriks-van Haren,
wethouder van sportzaken, weer van de partij om de officiële opening van het sportieve
evenement voor haar rekening te nemen. De wethouder prees de jeu-de-boulers voor de
unieke betekenis van het Elfdorpentoernooi. Een prachtig voorbeeld van samenwerking van
de kerkdorpen die vriendschapsbanden alleen maar kan versterken, zo stelde ze vast. De
wethouder had ook lovende woorden voor de sponsors Jumbo, tuincentrum Olieslagers en
topslijter Sander Graat. Dankzij hun steun kunnen verenigingen hun activiteiten
organiseren, aldus Hendriks, die vanzelfsprekend – met een boeketje bloemen – ook nog
even op de groepsfoto ging met alle deelnemers aan het toernooi.

En vervolgens brandde de strijd los. Welgeteld 72 jeu-de-boulers zetten vanaf de eerste
voorronde hun beste beentje voor, maar hadden het onderling vooral reuze gezellig. Al vóór
het middaguur werden de beide keukenprinsen Tini van Lier en Gérard Langen flink aan
het werk gezet, stonden er zowaar wachtrijen voor de hamburger-afdeling en moesten de
pannen soep in rap tempo bijgevuld worden. En ook de belegde broodjes vonden gretig
aftrek. Kortom, sportief bezig en vooral de inwendige mens en de gezelligheid niet
vergeten, zo luidde het motto.

Wachtrijen voor de hamburger-tent

En dan smullen…

En toen, na een lange, sportieve en feestelijke dag de strijd was gestreden en de laatste
hamburgers waren verorberd, werden de acht kwartfinalisten nog even getrakteerd op een
klein prijsje. Daarna mocht eerst de nummer 2, Wim van Os uit Maashees, de bloemen,
een wijnpakket en het applaus in ontvangst nemen. En tenslotte kreeg Karel van Luijk uit
Oeffelt zijn welverdiende bloemen, een nog groter wijnpakket en nog meer applaus als de
winnaar van een zeer geslaagd Elfdorpentoernooi 2017.

De prijzentafel

