
   Het Bostoernooi 
 

H et Bostoernooi op zaterdag 29 juni had met 16 dou-
bletten wat minder deelnemers dan in voorgaande jaren.  
Carla van Tellingen en Rikje van Straten werden de winnaars.  
 
     Door de wedstrijdleiders Karel Christ en Joop van Kersbergen was   
besloten dat er niet op vlakke stukken gespeeld mocht worden. De uitleg 
was dat het een bostoernooi was en geen grastoernooi.   

     De opdracht was smalle bospaadjes op te zoeken en daar te spelen.    
Het leuke is natuurlijk dat er zich verassingen voordoen, zowel bij het 
plaatsen al bij het schieten. 
Dat men plezier daaraan beleefde bleek door veel gelach.                      
Ook in de uitslagen waren er verrassingen. Was er gewonnen met             
b.v. 13-1 dan werd de volgende partij met vertrouwen tegemoet gezien, 
maar kon het zomaar 4 -13 worden. Bospaden zorgen voor verrassingen. 
 



     Het was zo warm dat er gevraagd werd om een partij minder te 
spelen. Maar bij navraag bij alle teams koos de meerderheid toch ge-
woon voor de geplande 4 partijen. 

     En bij de laatste partij kwam er toch wat moois uit de hoge hoed: 
Carla van Tellingen en Rikje Verstraten waren voor de finale geplaatst. 
Zij speelden de laatste partij tegen Edith en Arnold. Zeg maar, dat zijn 
bepaald niet de minste spelers. Maar ja, een bostoernooi he!                    
Carla en Rikje gingen er met de winst vandoor, zelfs met 13-5 en zij 
waren daarmee dus geplaatst voor de finale.  
 
     Michel Bara en Wim van Middendorp stonden er eerst goed voor, 
maar gingen in de laatste partij de boot in tegen Dicky Willigenburg en 
Jopie Voogt. Die laatste partij werd gespeeld in het beukenbos. Tussen 
alle greppels, beukenbladeren en wortels bepaald niet de gemakke-
lijkst gekozen locatie. Het werd het 13-7 voor de dames. Gezien Piet 
Boddeman en Piet van Opijnen de laatste partij tegen Karel en Joop 
speelden en met 13-11 met de winst aan de haal gingen (hier en daar 
met een Boddemannetje, ha, ha) kwamen zij in de finale. 



     Het stuk terrein waar altijd de finale wordt gespeeld werd eerst 
voorzien van de nodige opstakels van takken. De eerste mène was met-
een raak, Carla plaatste de bal 5 cm voor het but en zo ging het maar 
door. Carla en Rikje speelden een geweldig mooie finale en met een 
winst van 13-6 gingen zij er met de wisseltroffee, in de vorm van een 
bosuil, vandoor. Deze uil was ooit, was het in 2005?, gemaakt door Ton 
Jetten. 
 
     De einduitslag was: Eerste Carla van Tellingen en Rikje van Straten!! 

     Tweede Piet van Opijnen en Piet Boddeman en derde Karel Christ en 
Joop van Kersbergen. 
 
     Zoals gewoonlijk werden door Jopie Voogt weer de poedelprijzen  
beschikbaar gesteld en deze waren voor Jannie Korpel en Albertje Fled-
derus, die op de zestiende plaats eindigden. 

Ik ben Carla Ik ben Rikje 
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     Tenslotte werden 
er nog cadeaubon-
nen door loting uit-
gedeeld door een 
nummer te trekken 
die de plaatst aangaf 
waarop men was 
geëindigd. Dit waren 
op de vierde plaats 
Michel Bara en Wim 
van Middendorp,   
                             

achtste plaats Rita 
Jansen en Rolando 
Albergati, negende 
Dolly en Arie Wijn-
belt, tiende Edith en 
Arnold van der Loo, 
elfde Coby en Ton 
Jetten, veertiende 
Dicky Willigenburg en 
Jopie Voogt en 
vijftiende Mieke Ger-
lach en Madeleine 
van der Veen. 
 
     Geen prijs: op de vijfde plaats Gré Burgers en Marco van Gils,       
zesde Hans de Vaal en Pascale Lhoste, zevende Anja Engelbert en    
Gerda van Bruggen, twaalfde Ans Otten en Tjitske Moro en dertiende 
Elly Hoebe en Nely Verschuur. 
 
     Alvorens wij naar huis gingen werden de mensen van de honden-
club bedankt voor de goede verzorging van een droogje en natje. 
Het was een mooie dag. Om ca 17.15 uur keerde iedereen huiswaarts . 
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Ik ben Piet B. Ik ben Piet O. 

Ik ben Karel Ik ben Joop 


