
Fietsboulen 2016 

 

Tochtje vol verrassingen 

 

Dat het jaarlijkse fietsboulen een combinatie is van een vrolijk rondje 

fietsen en onderweg bij Moeder Natuur een paar partijtjes jeu-de-boulen, 

ja, dat weet elke Bokkeschieter wel. Maar fietsboulen kan ook een 

tochtje boordevol aangename verrassingen zijn. Dat ondervonden de 29 

deelnemers aan het sportieve evenement, dat voor het eerst (!) door drie 

vrouwelijke Bokkeschieters (Annie van Zwam, Lies Schim en Tini 

Thijssen) was georganiseerd. Verrassing nummer 1 dus. 

                                  

Naast de boules en butjes had iedereen een appeltje voor de dorst, een 

banaan voor extra energie en een flesje bronwater voor de verkoeling 

meegekregen in zijn of haar fietstas. Met dank aan sponsor Jumbo. De 

meute vormde een kleurrijk lint – hoofdkleuren Bokkeschieters-groen en 

Jumbo-geel) – dat kort voor half elf vanaf het clubhuis over de dijk langs 

de Maas naar het veer van Sambeek slingerde. Intussen had een vrolijk 

ochtendzonnetje zich ook gemeld en konden tijdens de oversteek van de 

Brabantse naar de Limburgse kant van de Maas de truien en vesten al in 

de volgepropte fietstassen. 

        



Verrassing nummer 2 was een feit: nooit eerder ging het fietsboulen per 

veerpont de Maas en tegelijk de provinciegrens over. In het centrum van 

Afferden, waar rond elven net een begin gemaakt was met een braderie, 

gingen de Bokkeschieters tussen de kraampjes door al snel richting de 

lommerrijke bossen van het natuurgebied De Maasduinen. Dichter bij 

Moeder Natuur kun je nauwelijks boulen. En dat gebeurde dan ook. Op 

het bospad, tegen zandheuvels op en onder de dennenbomen met 

(alweer een verrassing!) …… een complete familie runderen als publiek. 

Toch bijzonder als vader rund even aan je boules komt snuffelen. 

 

Na een bijna innig afscheid van het langharig vee ging de tocht verder 

over brede boswegen en smallere fietspaden langs de bosrand, waarbij 

een nieuwe aangename verrassing zich aandiende: een welverdiende 

kop koffie of thee op het erf van hoeve Carpe Diem in Heijen. De uitbater 

had zelfs een schoolbord met ‘Welkom Bokkeschieters’ klaargezet. 

            

De koffie ging erin als koek, de fietsen werden na de pauze weer uit de 

boerenschuur gehaald en langs paarse heidevelden en onder de bomen 

door ging het richting Afferden. Daar moest nog wel even tussen de 



braderiekraampjes door gemanoeuvreerd worden, maar niet veel later 

kwamen de Maas en het veerpont weer in zicht. 

Terug op Brabantse bodem gaf de elektrische driewieler van 

Bokkeschieter Gilbert er de brui aan. Lege accu. De pechvogel mocht in 

het zonnetje wachten op hulp van een dienstdoende monteur, miste 

zodoende de tweede ronde boulen, maar meldde zich later op de 

thuisbasis toch weer voor de laatste speelronde. 

Het oponthoud was de enige minder aangename verrassing, maar het 

kon de pret niet echt drukken. Goedgemutst arriveerde het legioen bij de 

tweede boule-plaats. Organisatoren Annie, Lies en Tini hadden hun oog 

laten vallen op de directe omgeving van het De Ponti-pad, waar op een 

hobbelig grasveldje en op verende bospaadjes gebouled mocht worden. 

En ook daar wachtte de deelnemers een even fraaie als natuurlijke 

verrassing: tijdens het spelen passeerde doodleuk een kudde schapen, 

inclusief grote en kleine herders. Bokkeschieters en schapen, wie verzint 

zo’n combinatie. 

 

De koek was nog niet op. Eenmaal weer op de fiets arriveerde het 

gezelschap via een randje Sambeek en rechtdoor over ’t Zand kort na 

drie uur op het thuishonk, waar koffie, thee, belegde broodjes en 

beboterde krentenbollen (met dank aan Jumbo!) aan de hongerige 

Bokkeschieters werden geserveerd. Alsof het niet op kon. En toch ging 

het moeiteloos op. 

 



 

Goed en wel bekomen van al het lekkers moest er nog wel even een 

rondje gebouled worden op de eigen banen. En daarna volgde in 

gezellige sfeer en na een daverend applaus voor het organiserende trio 

nog de prijsuitreiking. Na de prachtige verrassingstocht voelde iedereen 

zich natuurlijk winnaar, maar toch waren er een paar Bokkeschieters die 

net iets meer winnaar waren. En dus gingen Regina, Diet, Rita, Wim, 

Leo en Willie met een prijsje naar huis en werden Dries en Lies getroost 

met de poedelprijsjes. 

 

 

 

Reageren? Ga naar het gastenboek 

 

 


