De overpeinzingen van een boules bal
Vandaag was de gemalin van mijn eigenaar weer mee naar de club. Ze is herstellende
van haar val over een drempel in de centrale hal van de flat waarin wij wonen, spelen
mag ze nog niet.
Wij boulesballen zijn toch een bijzonder volkje, wij hebben slechts een eenvoudig ijzeren
brein, wij zijn gemaakt om onze eigenaren te dienen, wij doen ons uiterste best om ons strikt
aan de regels van het spel te houden,ook onze eigenaren volgen strikte regels hoe zij onderling in het spel met elkaar moeten omgaan.
Voor een spel begint wensen zij elkaar een goede en sportieve wedstrijd toe en na afloop feliciteren de verliezers de overwinnaars en bedanken de ploeggenoten elkaar .toch zijn er spelers
die het moeilijk hebben wanneer zij met een minder begaafde speler moeten acteren en dit dan
soms openlijk laten blijken .
Wij als boules ballen hebben daar grote moeite mee,want dergelijk gedrag hoort niet bij onze
sport. Ondertussen is het bijna ongemerkt eind van het jaar en is het oliebollen toernooi weer
achter de rug. Onze penningmeester nu in de gedaante van meester oliebollen bakker bakte als
vanouds de beste olie bollen van Soest en omstreken. Hij werd achter de bar bijgestaan door
Jan, Willy en Joyce. Dick zorgde voor de muziek en de spelleiding was in handen van Evert,
die de touwtjes stevig in handen had .
Kortom het was een zeer geslaagde afsluiting van 2019.
Ook met de gehandicapten had mijn eigenaar als medewerker een fijn afscheid van het afgelopen jaar. Ben kwam met een schaal vol lekkere hapjes en onze voorzitter hield een korte
toespraak om alle gehandicapten met hun leidsters te bedanken voor hun werk, hij deed dit
ook namens de Boogschutters.
2020 wordt een belangrijk jaar voor onze vereniging. Onze voorzitter treedt af en is niet meer
beschikbaar om herkozen te worden .
Wat mag je van een nieuwe voorzitter verwachten en aan welke eisen moet hij of zij minimaal
voldoen?
Wij boulesballen denken: de voorzitter moet verbindend zijn,sociaal, een generalist, goed
ingevoerd zijn bij de bond, empathisch vermogen hebben, een leider zijn met overwicht en
jong genoeg om jaren mee te draaien in het bestuur.
Wij hopen van harte dat er uit de gelederen van onze vereniging meerdere kandidaten zullen
opstaan om deze mooie functie op zich te nemen. En denk er aan: Dienen is een voorrecht en
het geeft zin en inhoud aan het leven.
De nieuwjaarsreceptie is weer geweest, de mensen achter de bar hebben hun uiterste best gedaan. Ben en zijn vrouw hebben overheerlijke cake en snacks gemaakt .Onze voorzitter keurig

in het pak hield een voortreffelijke nieuwjaarsrede waarbij hij alle belangrijke gebeurtenissen
en wat ons in het komende jaar te wachten staat aansneed.
Tot slot brachten onze eigenaren een toast uit op het nieuwe jaar 2020. Dit jaar bestaat ons
gebouw 10 jaar, dit zal worden gevierd met een gezamenlijke barbecue met de Eemschutters.
Wij boulesballen vinden dit geweldig, want dit is de gelegenheid om onze eigenaren en de
leden van de boogschutters kennis te laten maken met elkaars sport. Kunnen jullie bestuurders
van beide clubs dit idee uitwerken.?

Tot de volgende keer,
Een boulesbal van Roel Wentholt

