
                                        BOKKESPRONGEN… 

De letterlijke betekenis van bokkesprong is een bovengemiddelde prestatie. 

Nou die hebben we op de 5 de speelavond van onze spannende 

zomeravondcompetitie echt wel gezien. 

Eerst waren daar Huub en Wim die Ineke en Ben aan hun kleine zegekar 

bonden, die vervolgens Leo en Theo een poepje lieten ruiken. 

Dan weer Wim En Wim ,die pruttelend en schurend Jan en Sjeraar van de 

eerste plaats stootten. 

Vervolgens waren ook Ellen en Peter te sterk in het duel met Jan en Sjeraar, 

mede door sterk plaatsen van Ellen en Peter die het dan afmaakte. 

Dick en Johan blijven naar mijns inziens ,ondermaats presteren, misschien ook 

een tikkeltje pech? 

Gerke en Wil trakteerden zichzelf op 2 overwinningen, waardoor ze toch weer 

uitzicht krijgen op een podiumplaats???? 

Mia en Toon weer samen, gewoon 1op1,meedoen is belangrijker dan winnen is 

hun motto, toch? 

Nelly en Jaques wisten de balans ook in bedwang te houden deze week. 

Riet en Herman gaan hierin mee, winst en verlies of verlies en winst, misschien 

kunnen ze de laatste avond nog een keer verrassen. 

Henny eindelijk weer samen met Jan, goed spel ,en een hoop plezier. 

Leo en Theo tegen Ellen en Peter in een broederstrijd ,die sportief door Leo en 

Theo gewonnen werd, echter verslikten zij zich in Ben en Ineke. 

Ger en Dries, Dries die zich herstelde van een oor wassing een week eerder en 

naast hem Ger, die het spelletje gewoon leuk vindt en de gezelligheid. 

En dan tot slot het enige damesdubbel, Annie en Lies, gewoon degelijk blijven 

en dan aan het werk, want de spelers hebben dorst. Dank daarvoor. 

De fanfare speelde hun laatste avond voor hun zomerreces nog wat vrolijke 

deuntjes in het park, onder de ogen van onze bouleclub, leuk gedaan en goed 

ontvangen. 

Het gerstenat en andere drankjes en hapjes namen gretig aftrek. 



Dank voor de catering, heerlijk gewoon, ook weer lekkere vegetarische 

versnaperingen. 

WAT BRENGT ONS DE SLOTDAG,WELKE VERRASSINGEN ZIEN WE NOG???? 

We zullen het zien, tot donderdag. 

Werme groeten uut LOOEN 

 


