Oude tijden herleven

Vervolg ’Feuilleton’/Memoires van Albert Fokkema (Alfo)
Episode 9:

Dat de leden van “A.B.C.’08” zich op donderdagavond met elkaar met biljarten
bezighouden is logisch en bekend en met ziektes e.d. zich bekommeren om het
welzijn van hun medeleden (zou iets meer kunnen zijn, geef het door!!!), maar
dat ze ook met elkaar op wintersport gaan is minder bekend en voor zover ik
weet zeldzaam. In november 1997 gingen toch 4 echtparen van “A.B.C.’08”die
wintersportuitdaging aan, nl. Alie en Bertus Alink - Harm en Pietje Duursma –
Martha en Luuk Vos – Anna en Albert Fokkema. Op naar Oostenrijk, het
Zillertal, om te skiën, heerlijk en gelukkig geen ongelukken.

Alie, Anna, Pietje------ Harm, Bertus en Alfo

Luuk, Alfo Alie, Pietje Harm en Anna
-2)

-2)
Ik weet niet meer om welke reden de andere 2 echtparen niet mee gingen,
maar in maart 1998 gingen de families Alink en Fokkema met z’n vieren weer
naar Oostenrijk. Weer heel gezellig,

- Alfo

- Bertus Alink
-3)

-3)

- Alie en Anna

- Alie en Alfo
-4)

-4)
In het “Gezinsblad” van donderdag 15 oktober 1998 een foto van het
Gewestelijk Kampioen 3e Klas 3-Banden. F. Imminga uit Midwolda en arbiter W.
Frans. Alfo mocht niet meedoen, vanwege z/mijn te hoog gemiddelde/moy., bij
de District Finale in Vries (zie episode 8)

Ik had een tijdje daarvoor, in 1996, alle leden van de drie Asser biljartclubs op
hun clubavond benaderd (met toestemming) om deel te nemen aan de
“Teamkompetitie”, die er in de provincie Groningen wel was, maar in
Drenthe/Assen (nog) niet. Met uiteindelijk resultaat: één (toen nog) team van
“A.B.C.’08” en één team van “Trianta”.

-5)

-5)

De wedstrijdleider van “A.B.C.’08” heeft ons opgegeven t.w. , Ton van Vugt,
Alfo, Luuk Vos en Henk Bots. Consequentie van ”je nek uitsteken” is wel, dat je
mee gaat/ deelneemt aan “Vergaderen”.
In mijn geval als afgevaardigde van “A.B.C.’08”. Van Trianta was dat toenmalig
voorzitter Tiemen Feunekes, wonend in Smilde (links voor de Veenhoopsbrug)
haalde hij mij met de auto van huis op, om naar een vergadering te gaan.
Meestal op de grens van de provincies Groningen en Drenthe bij (chauffeurs)
Café/Restaurant “Huize Bareveld” te: je raadt het al………. Bareveld. In de auto
probeerde Tiemen mij, na verloop van tijd en een aantal vergaderingen later,
warm te maken voor een bestuursfunctie en dan met name “Wedstrijdleider”.
De toenmalige wedstrijdleider van het district, Trijnko Duit, was al wat ouder
en had aangegeven er wel mee te willen stoppen. Tiemen Feunekes zag mij in
die functie wel zitten. Toen ik echter begreep, dat Trijnko Duit alles via de
computer deed, heb ik voor de eer bedankt; ik was/ben geen computer mens
en zal het ook nooit worden! Ik heb mij dus teruggetrokken als toekomstig
bestuurslid en mij meer / weer bezig gehouden als teamspeler.

-6)

-6))
Dinsdagavond 1 december 1998: Verslag “Drukkerij Frankenbokaal” uit “De
Vriezer Post”+ foto met de winnaars: Team B.C. Vries en de arbiters Geert
Homan (rechts) en Alfo (links) bij “Hotel Hoving” in Donderen.

(Excuus voor de kwaliteit van de foto)
-7)

-7)
Tijdens het N.K. Veteranen in 2000 in Stadskanaal; Foto van Derkje BakkerWoortman (toen nog District Arbiter) en Alfo (toen Gewestelijk Arbiter).

Foto tijdens de Gewestelijke Finale 3-Banden 1e Klas bij Trianta in Assen 18/19
november 2000. Links Arbiter Albert Deekens, rechts ( bij tafel 1) Alfo.

-8)

-8)
Beoordeling/verslag voor Nationaal Arbiter, tijdens de halve finale “Nationale
Kaderteamcompetitie; bij Biljart Vereniging D.O.S. – van Gelder te Hattem op
13 mei 2000. Deelnemers o.a. Jos Bongers – Freddy Davids – Gerrit de Boer.

Tijdens pauzes zagen we buiten zeer zwarte rookwolken in het oosten …… wat
later bleek: de vuurwerkramp in Enschede.
-9)

-9)
Foto District Finale 1e Klas Libre; 6/7 januari 2001 Delfzijl

Peter Warners, Ger Jansen, Rob Bakker, Henk Koster, Henk Vegter, Cramer,
Alfo en Lammertsma

Foto Ria Flonk
Uitslag:

-10)

-10)
Ervaring met één van de eerste GSM’s tijdens finalepartij District Finale 1e Klas
libre Delfzijl

(WORDT VERVOLGD)

