
Finale-avond ZACO 2022 bij De Bouledozers op 30 september in 

Hoorn/Zwaag. 

 

 

    Kampioen De Bouledozers met Herman Schreijer (SR) en Elly Brouwer (WL). 

 De zomer is voorbij en de herfst is begonnen, maar toch moest er nog 1 (één) zomercompetitie 

worden afgesloten, namelijk de Z(omer)A(vond)C(lub)O(ntmoeting). De finale avond werd gespeeld 

bij De Bouledozers (in de hal). Er werd op tijd gespeeld, 3 doubletten per vereniging en 3 partijen. De 

aanloop naar deze finale avond verliep wat rommelig. Een vereniging gaf afbericht ( kon geen team 

op de been krijgen vanwege een interne competitie de volgende dag), maar  na een e-mail van de 

competitie coördinator Ben van Assema, toch in staat gebleken om een team op de been te krijgen 

en waren dus aanwezig. Toen kwam de tweede afmelding binnen, dit vanwege de NPC de volgende 

dag. Er bleven derhalve 8 verenigingen over. Een mooi even aantal. 

Om 19:45 uur werd het startsein gegeven. De scheidsrechter Herman Schreijer hield de tijd 

nauwkeurig bij en gaf het einde van de 50 minuten aan met een (wat Herman vaak heeft gehoord 

van boulers) irritant fluitje. Dat fluitje was in ieder geval luid en duidelijk te horen. 

Het was de bedoeling om de uitslagen via de beamer op een scherm te zetten. Helaas ging dat niet 

door omdat via de laptop de beamer niet aan de praat te krijgen was. Van alles geprobeerd, 

deskundigen zelfs op hun vrije avond thuis gebeld, maar zij konden ook niet helpen. Nu heb ik het 

donkere vermoeden dat mijn laptop te oud is en al die “flauwe kul” niet accepteert, ondanks de hub 

met een HDMI -ingang. 

Vaak krijg ik de vraag; verveel je je niet zo’n avond of competitiedag? Het antwoord is volmondig; 

NEE. Je ziet nog eens wat, je hoort nog eens wat, want ik zit echt met gespitst oren. Zo kwam er 

plotseling de opmerking; 'ik vind dat we een dreamteam zijn’ voorbij en dat werd overtuigend 

bevestigd door de overige teamleden. 

Voordat de eindstand bekend werd gemaakt kregen de leden die voor het natje en droogje hadden 

gezorgd een welgemeend applaus, nl. het DREAMTEAM Natascha, Truus, Lydia, Herman en Roel. 



Eindelijk dan het bekend maken van de einduitslag, het overhandigen van de bekers, de wisselbeker 

en op naar het podium in de hal, waar de bloemen werden uitgereikt en dan op de foto. 

Ik wil De Bouledozers bedanken voor het ter beschikking stellen van de locatie, de gastvrijheid en de 

lekkere fles wijn die Herman en ik hebben gekregen. Het was een gezellige en geslaagde avond.  

Herman bedankt dat je de taak van scheidsrechter hebt overgenomen (je had al zo’n donkerbruin 

vermoeden dat dit zou gebeuren) omdat de toegezegde scheidsrechter niet aanwezig was. 

 

van links naar rechts: JBV Schoorl, De Bouledozers, De Meteoor. 

 

 

Even ter verduidelijking; 

SR = scheidsrechter  WL= wedstrijdleider. 

 

Elly Brouwer 


