
                    Het Vervolg 2022 in Boxmeer , 

De rook van de Zomeravondcompetitie is nog maar net opgetrokken of er staat 

voor onze boulers alweer een nieuwe uitdaging voor de deur, ronde 3 van 

Het Vervolg 2022. 

Deze zaterdag zijn wij de gastheren voor de boulers uit Cuijk, Grave en Venray. 

Achter de coulissen is het draaiboek voor deze dag al in elkaar gezet, 

vrijwilligers verzameld, werk verdeeld, het kan beginnen. 

Ergens in een keuken in Boxmeer worden ,met een geheim recept, de 

gehaktballen gedraaid, en later met  heerlijke jus geserveerd. 

Weer in een ander keuken worden de tussendoor hapjes in het geheim 

gemaakt. 

Sommige leden zorgen nog net voor het begint voor een ware SOEPREGEN. 

Na soepregen komt zonneschijn, en dat was er volop. 

In de ochtend werd door enkele leden nog de tent opgebouwd, banen in orde 

gebracht, parasols geplaatst. 

Dries kreeg zijn vertrouwde stekje in de “ keuken”, ondertussen Diet 

ondersteunen. 

Alles wordt nog even doorgesproken, conclusie, laat de boulers maar komen, 

BOXMEER is er klaar voor. 

Nadat alle ploegen hun stekje met schaduw voor deze dag hadden gevonden, 

kon Leo namens Boxmeer het toernooi openen en wenste iedereen een 

sportieve, maar vooral gezellige dag toe. 

Teams zoeken elkaar op en spelen hun eerste wedstrijd. 

Na de eerste ronde heeft de ene helft van de teams gewonnen ,en de ander 

verloren,dit zal nooit veranderen!!!!!! 

Pech, geluk, mazzel, onbegrip, teleurstelling, ,alles komt voorbij bij Jeu de 

boules. 

Na ronde 1 kan de catering op volle toeren gaan draaien, lekker balletje, soepje 

of frisdrankje, fleske bier of koffie, alles is ruim voorradig. 



Tussen de rondes door worden lekker hapjes aan alle deelnemers en 

toeschouwers aangeboden. Er is genoeg keuze, zelfs voor de vegetariërs. 

Hier wordt door iedereen dan ook zeer goed op gereageerd, en het regent 

complimenten voor de goede zorg aan ons adres. 

De bardienst loopt goed, er is genoeg afzet, dus goed voor onze omzet. 

De dag verloopt soepel op het speelveld, nadat iedereen is uitgespeeld, gaat 

men weer huiswaarts met winst of verlies, boeit niet, het was gezellig, en dat 

doet ertoe, het samenzijn. 

We worden nogmaals bedankt voor de geweldige organisatie, dank 

vrijwilligers. 

Wij, De Bokkeschieters, hebben ons weer van de beste kant laten zien, samen ! 

Daar doen we het voor, 

                                    TOT VOLGEND JAAR. 

 


