
Slotdag mêlee 2016 

 
 
Leo Gramser, de Eddy Merckx van De Bokkeschieters  
 
 
De Belgische wielervedette Eddy Merckx werd in zijn gloriejaren door zijn 
collega's en door de pers vaak 'de kannibaal' genoemd. Hij won alles wat er 
te winnen viel, van kermiskoersen en klassiekers tot grote etappewedstrijden 
als de Tour de France, de Giro d'Italia en de Spaanse Vuelta. Merckx was de 
grote veelvraat, zijn collega-coureurs moesten genoegen nemen met de 
kruimels. 
 

 
 

De Eddy Merckx van De Bokkeschieters in actie 

 
Wat in de wielerwereld gebeurt, kan ook bij het jeu-de-boulen en in het 
bijzonder bij De Bokkeschieters. Tenminste, zo lijkt Leo Gramser al geruime 
tijd te denken. Leo begint zo langzaamaan verdacht veel Eddy Merckx-
achtige trekjes te vertonen. Niet op de racefiets, maar op de boules-banen. 



Hoe fanatiek de andere Bokkeschieters ook tegenspartelen, als er wat te 
winnen valt, zegt Leo 'hap-slik' en de prijs is in de pocket. 
Vorig jaar maakte linke Leo het al bont door binnen één week de twee vetste 
hoofdprijzen van het jaar binnen te hengelen: het Riekske-toernooi en het 

Elfdorpen-toernooi. En ook dit jubileumjaar scheelde het maar een haartje of 
hij had de Elfdorpen-beker weer mee naar huis mogen zeulen. Dat feestje 
ging niet door omdat de alles-verslinder zich in de finale op wonderbaarlijke 
wijze verslikte in zijn tegenstander. 
Het mocht de pret niet drukken. De wraak van Leo was zoet. Op zondag 2 
oktober scheen voor hem de zon weer volop: aan het einde van een heerlijke 
slot-mêleedag werd Don Leo gehuldigd als de beste mêlee-speler van 2016. 
Weer bloemen, een goudkleurige medaille en alwéér voor minstens een jaar 
een wisselbeker thuis op het dressoir. En arme Leo had nog zo gezegd dat-ie 
blij was dat hij van die wisselbekers af was..... Ja ja, ammehoela, maak dat 
de kat maar wijs. 
 
Met de huldiging van Leo Gramser als de volkomen terechte mêlee-kampioen 
van het jaar, werd het mêlee-seizoen op een voortreffelijke manier 
afgesloten.  Een slotdag, niet op de gebruikelijke mêlee-zaterdag maar nu 
eens op zondag. Een dagje eerder speelden twee teams van De 
Bokkeschieters voor het eerst in de geschiedenis van de club een 
bondscompetitiewedstrijd op de eigen banen in het Weijerpark. Een primeur 
dus bij aanvang van de wintercompetitie-nieuwe-stijl. Dat beide wedstrijden 
met 3-5 verloren gingen, zal wel onder het hoofdstuk 'startproblemen' 
gerangschikt worden. 
 

             
 

               Prima ballerina                                                Concentratie                                     Met ’n knipoog  

 
De keuze om de slotdag van het mêlee-seizoen naar de zondag te 
verplaatsen, viel duidelijk in de smaak. Alleen de weergoden dachten er 
anders over. Boven de geconcentreerde hoofden van de 42 (!) deelnemers 
bleven dreigende wolken zich voortdurend opstapelen en had de zon de 
grootste moeite zich te melden. Dat de tweede speelronde tot drie kwartier 
beperkt bleef en dat de derde ronde vanwege de regen zelfs vroegtijdig 
afgefloten moest worden, ach, de Bokkeschieters maalden er niet om.  
 



 
 

Overheerlijke hapjes van topkok Ans 

 
Binnen, in het stampvolle clublokaal, werden de kopjes en glazen gevuld en 
gingen de schalen met overheerlijke hapjes van topkok Ans regelmatig rond. 
Het was dan ook op z'n zondags smullen geblazen. Zeker toen bleek dat er 
voor alle deelnemers (en zelfs voor vaste supporter Piet) een prijsje klaar lag.  
 

               
 

                                                                     Voor iedereen een prijsje 

 
Maar voordat de surprise-zondag kon beginnen, werd eerst de top-drie van 
het mêlee-seizoen in de bloemetjes gezet. Het goud was voor Leo G., maar 
dat weten nu wel, Sjeraar Langen kreeg het zilver omgehangen en het brons 
ging naar Carel Thijssen. En de prijs voor de meest trouwe mêlee-speler was 
voor Willie Gerrits. Maar dat is al bijna geen nieuws meer. 
 



            
 

              Goud                                                       Zilver                                                            Brons 

 
Pas lang daarna ging ook de laatste Bokkeschieter bepakt en bezakt en 
goedgemutst huiswaarts. En eenmaal thuis zal deze of gene gedacht 
hebben: zou dit nou écht het laatste hoogtepunt van het jubileumjaar zijn 
geweest???? 


