Leo Gramser wint Riekske-toernooi 2015
Dat regenbuitje, uitgerekend tijdens de grote finale. Nee, dat had nou niet gehoeven.
Een extra zonnestraaltje was beter geweest. En een paar graadjes warmer had ook
best gemogen. Maar voor de rest mag 6 september, de dag van het Riekske-toernooi
2015 van De Bokkeschieters, de geschiedenisboeken in onder het hoofdstuk ‘Zeer
Geslaagd’.

Het liep inderdaad op rolletjes, deze soms grijze, soms zonnige zondag. Terwijl de
eerste binnenkomers vanachter de bar al vóór 10 uur getrakteerd werden op gratis
koffie met overheerlijke cake, bouwde de ijverige werkploeg buiten aan de party-tent,
werd er met stoelen en tafels gesleept, de clubvlag gehesen, werden de dundoeken
van de sponsors strakgetrokken en werd de laatste hand gelegd aan het in puike
staat brengen van de speelvelden.
Want er moest natuurlijk gespeeld worden. En niet zo maar voor de joeks. Om de
dooie dood niet. Wie “Riekske-toernooi” zegt, zegt “clubkampioenschap”. En wie wil
er nou niet kampioen van De Bokkeschieters worden? In ieder geval wel de 46
spelers die zich vol goede moed bij wedstrijdleider George Diets hadden gemeld.
Jammer genoeg was daar de winnares van vorig jaar, Mimie Thorn, niet bij. Zij moest
geblesseerd afhaken en dus lag de weg vrij voor een nieuwe kampioen. Een van die
46 dus, al waren er stiekem natuurlijk aardig wat, die van zichzelf wisten: die hoge
eer is niet voor mij weggelegd. Maar à la, wie niet waagt….

Tja, en dan word je in de allereerste ronde al meteen met 13-0 van de baan
geveegd. Nou, laten we er dan maar een gezellige dag van maken. Dat motto paste
ook bij de meeste spelers en speelsters die de tweede ronde niet ongeschonden
doorkwamen en ja, uiteindelijk was er na drie speelronden slechts één man die met
twee en niet drie winstpartijen tóch de kwartfinales bereikte.
De kwartfinales. Een spannend spelletje één-van-de-acht? Of een veredelde
stoelendans voor drie dames en vijf heren. Want zo lagen de verhoudingen na drie
speelronden. In het dameskamp: Annie van Zwam, Lies Fransen en Henny Langen.
Het heren-vijftal: Leo Gramser, Dick Blick, Bert Diks, Sjeraar Langen en Theo van
Haren.

Spannend en serieus. Dat werd het. Zonder gekheid. Het clubkampioenschap lonkte,
dus viel er niets meer te dollen. Zeker niet als je voor het grote publiek aan de bak
moet. En dus viel er voor de een genoeg te genieten en voor de ander genoeg weg
te slikken. Toen de kruitdampen van de kwartfinales opgetrokken waren, was één
ding meteen duidelijk: dit jaar geen dame op het hoogste trapje van het ereschavot.
Annie werd, samen met Dick, uitgeschakeld door het duo Leo en Bert (5-13) en het
dameskoppel Lies en Henny kon het niet bolwerken tegen Sjeraar en Theo (7-13).

En toen waren er nog vier. Sjeraar en Bert contra Theo en Leo. Die laatste twee
lieten er geen gras over groeien. Met 13-7 marcheerden Theo en Leo de finale
binnen en op slag was het gedaan met de vriendschap. Samen gewonnen en dan
elkaars tegenstanders in de grote finale. Het leven van een jeu-de-bouler kan hard
zijn.
Daar zal Leo heel anders over denken. Na een moeizame start en een 0-4
achterstand kwam hij tegen Theo goed op stoom, kon die stoom tijdens een korte
regenpauze even afblazen, maar gaf de winst niet meer weg. Met 13-10 op het
scorebord mag Leo zich een jaar lang clubkampioen noemen. Van harte.

En na alle handjes, kusjes, de welverdiende bloemen en de felbegeerde beker mocht
iedereen zich laven aan een feestelijk buffet en een calorierijk dessert. En het bleef
nog lang gezellig in het clubhuis…..

De editie 2015 van het Riekske-toernooi mag als succesvol bijgeschreven worden in
de boeken van De Bokkeschieters.
Met dank aan: wedstrijdleider George, alle leden van de barcommissie, de harde
werkers van de baan- en opbouw- en afbreekcommissie en iedereen die zijn of haar
steentje bijgedragen heeft aan een gezellige en feestelijke clubdag.

