Riekske-toernooi 2017:

Een zonovergoten jeu de boules-feest

Dick Blick is de glorieuze winnaar geworden van het Riekske-toernooi 2017 van JB De
Bokkeschieters. In een spannende en hoogstaande tête-à-tête-finale versloeg de nieuwe
kampioen zijn laatste belager, Philip Schuddeboom, met 13-10. De verdiende winnaar mag
zich een jaar lang ‘clubkampioen’ noemen. Dick ontving uit handen van wedstrijdleider Ger
Stappers de wisselbeker. Bovendien leverde de titel hem een wijnpakket op, geschonken
door topslijter Sander Graat en een groot boeket bloemen van de andere sponsor,
tuincentrum Olieslagers.

Winnaar van het Riekske-toernooi Dick Blick

De weg naar de finale en de uiteindelijk hoofdprijs was voor de beide overgebleven
titelkandidaten een lange. In totaal 48 Bokkeschieters begonnen klokslag half elf aan de
eerste van drie voorrondes. Onder heerlijke temperaturen en begeleid door een uitbundig
septemberzonnetje, dat de hele dag zijn uiterste best deed om het de jeu-de-boulers naar
de zin te maken. Van de 48 deelnemers bleven er na drie rondes acht over die het – na
loting – allereerst in de kwartfinales tegen elkaar op moesten nemen.

Tweede plaats: Philip Schuddeboom

Gedeeld derde: Ellen de Bruin en Wim van Kempen

Op de eerste baan streed het duo Diny van der Zande/Nico Peters tegen het tweetal Ellen
de Bruin/Dick Blick, waarbij de winst (13-6) naar Ellen en Dick ging. Op de tweede baan
leverde het duo Wim van Kempen/Philip Schuddeboom een superspannende strijd tegen
het span Toon Arts/Peter Hutten. De winst ging met het kleinst mogelijk verschil (13-12)
naar Wim en Philip, die zich daarmee plaatsten voor de halve finale.
Na loting kwam in die halve finale het tweetal Wim/Ellen tegenover het koppel Philip/Dick te
staan. Daarbij ging de winst opvallend gemakkelijk (13-2) naar Philip en Dick, die vanaf dat
moment elkaars tegenstanders waren in de echte finale met Dick als uiteindelijke winnaar.

Het begin van de dag van het Riekske-toernooi: herfstnevels boven het Weijerpark

Voor een aantal Bokkeschieters begon de dag van het Riekske-toernooi 2017 al vroeg.
Terwijl het amper ontwaakte septemberzonnetje de herfstnevels boven het Weijerpark
probeerde te verdrijven, lieten ijverige werkers al flink de handjes wapperen. De

speelvelden werden tiptop in orde gemaakt voor de grote strijd, de groene vlaggen
verschenen op de hoeken, vol optimisme (terecht, zo zou blijken!) werden de eveneens
groene parasols ontvouwd en langs de baan werden de reclamedoeken van de beide
sponsors opgehangen.
Intussen waren weer andere werkers druk doende met het opbouwen en inrichten van de
fraaie partytent en werd naast de tent ook nog een ‘buitenterras’ klaargestoomd.

Tent opbouwen

Reclamedoeken ophangen

Vlaaien snijden

En binnen, in het nog bijna lege clublokaal, was de barbrigade volop in de weer met de
vlaaien in keurige punten te snijden en een indrukwekkende voorraad belegde broodjes op
de schalen te toveren. Aan niets mocht het de Bokkeschieters ontbreken op deze jaarlijkse
‘feestdag’ van het Riekske-toernooi.
Ruimschoots voor de eerste niet werkers/wel spelers ten tonele verschenen was het
voorbereidende werk, inclusief natuurlijk het wedstrijdsecretariaat, tot in de puntjes
geregeld en konden de nijvere alleskunners genieten van een eerste, welverdiende, kop
koffie of thee.

Feestelijk buffet

Calorierijk dessert

En toen, vele uren later, de strijd op de speelvelden was gestreden, de vlaaien en de
belegde broodjes al lang en breed verorberd waren, en de prijswinnaars gehuldigd en
gelukgewenst waren, toen was het natuurlijk nog een traditioneel hoogtepunt van de dag
van het Riekske-toernooi: het feestelijke buffet, inclusief het calorierijke dessert. Het
overheerlijke feestmaal werd dit jaar op grootse wijze verzorgd en gepresenteerd door De
Witte Brug uit Boxmeer. Met de nieuwe kampioen en de verliezend finalist voorop genoten
de Bokkeschieters zichtbaar van wat hen werd voorgeschoteld.

The party(tent) is over

Poppetje gezien….kastje dicht

En toen iedereen voldoende gesmuld had van al het lekkers en er nog gezellig was
nagepraat, waren er nog genoeg helpende handen over om de stoelen, tafels, kopjes,
glazen en natuurlijk de partytent op te ruimen. Zelfs de nieuwe kampioen schrok er niet
voor terug om te assisteren bij het afbreken van de laatste restjes van het feest. Een feest,
dat vooral ook zijn feest was geworden.

Proost!

Kijk ook naar het complete fotoalbum van het Riekske-toernooi 2017
Reageren? Ga dan naar het gastenboek

Het was heerlijk!

