De week van Leo Gramser
Een unieke prestatie in de geschiedenis van De Bokkeschieters. Zo mag de
dubbelslag van Leo Gramser best genoemd worden. Nooit eerder kreeg een
Bokkeschieter het voor elkaar om in één seizoen twee belangrijke hoofdprijzen in de
wacht te slepen.
Leo deed het. En hoe. Op zondag (6 september) liet hij zich kronen als de winnaar
van het Riekske-toernooi, waarmee hij zich een jaar lang clubkampioen mag
noemen, En nog geen week later, om precies te zijn zes dagen, won dezelfde Leo
het Elfdorpentoernooi door in een ‘Boxmeerse’ finale Chris Nielen met 13-9 aan de
zegekar te binden.

Leo Gramser won niet alleen het Riekske-toernooi, maar toonde zich ook de beste bij het Elfdorpentoernooi

Noem het maar gerust de week van Leo Gramser. Twee superoverwinningen, waar
menigeen jaloers op zal zijn en die met sierlijke letters bijgeschreven kunnen worden
in de boeken van De Bokkeschieters.
De zesde editie van het altijd gemoedelijke Elfdorpentoernooi begon traditiegetrouw
zonnig, maar naarmate de finales naderden lieten de weergoden het lelijk afweten.
De drie voorrondes leverden flink strijd op om een plaatsje bij de laatste acht, maar
behalve strijd was er vooral gezelligheid. De gasten uit de kerkdorpen werden weer
eens behoorlijk verwend door de ontvangende vereniging De Bokkeschieters. Dat
begon al direct met koffie en vlaai in vele variaties, geschonken door Dries de Wildt.

Ook de broodjes hamburger, de ‘gewone’ belegde broodjes en de champignon- en
tomatensoep, geserveerd door de blije braadheren Tini van Lier en Sjeraar Langen,
gingen er tijdens de pauzes in als zoete koek.

De warme hap ging er in als zoete koek

De afwisseling van boules-partijen en smulpartijen leverde zo halverwege de middag
acht halve-finalisten op, waarbij het thuisspelende Boxmeer met zes spelers wel erg
royaal vertegenwoordigd was. De acht waren: Willy Gerrits, Toon Arts, Leo Gramser,
Annie Poelen, Gert-Jan Grummels, Chris Nielen (allemaal Bokkeschieters) en verder
Miet de Haas uit Oeffelt en Gerrit Leijssen van de KBO Vierlingsbeek.

De kwartfinalisten. Foto links (van links naar rechts): Leo, Miet, Willy en Toon; foto rechts (van links naar rechts):
Gert-Jan, Gerrit, Annie en Chris.

De acht mochten in twee aparte doubletten de degens met elkaar kruisen. Daarbij
won het duo Annie/Chris ruimschoots (13-2) van het koppel Gert-Jan /Gerrit en
rekenden Leo en Miet met 13-7 af met Willy en Toon.
In de halve finale konden de dames het niet bolwerken tegen de heren. Annie en
Miet gingen (in de regen!!) met 9-13 ten onder tegen Chris en Leo, waarna Leo de
ook behoorlijke natte finale met 13-9 wist te winnen van Chris.

