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Tuinfeestenorganisatie blundert!
(Van onze verslaggever)
e

ijdens de onlangs gehouden 28
tuinfeesten is gebleken dat het
organiserende comité niet in staat
is haar eigen evenementen te tellen.
In een zinderende finale om de derde en
vierde plaats werd het team van de
Badmoos het vuur aan de schenen
gelegd. Na twee eerdere ronden ex
aequo te zijn geëindigd met de
plaatselijke jeu de boules vereniging
moest de vraag: “Voor de hoeveelste
maal worden de tuinfeesten dit jaar
gehouden?” uitkomst bieden.
Voor het beantwoorden van deze vraag
werd door de Badmoos Ad F.
afgevaardigd.
Zijn
jarenlange
betrokkenheid bij de organisatie van de
jaarlijkse Tuinfeesten was voor de
Badmoos een garantie voor het juiste
antwoord. Echter het organiserende
comité besliste anders door het
antwoord
van
de
plaatselijke
ballenvereniging te betitelen als “zij
zaten er dichter bij!” . Zwaar
teleurgesteld in de kennis en kunde van
de organisatie, dropen de Badmoos op
een uiterst correcte en beleefde manier
af (het zijn en blijven tenslotte
gentlemen) naar de Tempelier om het
hun aangedane onrecht te vergeten.
Daags erop werd de gehele Langewegse
bevolking
(en
dus
ook
de
quizorganisatie) door BN de Stem
wakker geschud met het juiste
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antwoord. Toen bleek dat de Badmoos
wel degelijk het juiste antwoord hadden
gegeven. Diezelfde avond werd met het
schaamrood op de kaken deze blunder
gecorrigeerd door de Badmoos alsnog
hun trofee voor de derde plaats te geven.

(Van onze verslaggever)
a het grote succes van de Badmoos
open 1 werd het bestuur van deze
van wereldfaam genietende vereniging
door een kijkcijfergeile commerciële
omroepbaas (J v.d. E red.) dringend
verzocht om een tweede versie van dit
grandioze toernooi te organiseren.
Immuun voor het geboden geld en de
bede van deze enge man besloot het
bestuur om geheel andere reden een
tweede Badmoos Open te organiseren.
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De uitdaging (zonder Angela red.) voor
het bestuur was de schier onmogelijke
taak om het succes van vorig jaar te
evenaren, zo mogelijk te overtreffen.
Het festijn zal dit jaar plaatsvinden
evenals vorig jaar in de plaatselijke
sporthal en wel op 2 oktober a.s.
Natuurlijk bent u weer van harte
welkom. Om problemen evenals het
afgelopen jaar te voorkomen, dient u
zich in te schrijven voor plaatsbewijzen
(dit kan bij de Tempelier), en wordt u
verzocht , om dicht slibben van het
centrum te voorkomen, gebruik te
maken van het openbaar vervoer of van
de speciaal ingezette pendelbussen.
Onthoud het nummer op de bus! De
prijsuitreiking zal na afloop wederom
plaats vinden in Café De Tempelier
Hieronder vindt u het wedstrijdschema
en de deelnemende teams.
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Langs de zijlijn
(Van onze correspondent)
In de rubriek “Langs de zijlijn” zal de
redactie van de Badmoos Info steeds
een interview houden met een voor de
vereniging onmisbaar en invloedrijk
persoon. In deze editie is Leo de K. aan
het woord.
"Wat is uw relatie met de leden van de
De Badmoos ?”
“Nou, as die manne klaor zijn vang ik
ze op as ze bij Basse binne komme. En
dan krijge ze van mijn godverdomme
zogezeed advies.”
”Zo , dus u bent de Ted Troost van
deze jongens ?”
”Oe ge ut noem kan me nie verrotte, ik
kijk alleen of ze gezweet hebbe.”

Vragen over de redactionele inhoud Mail:
kremer1@gironet.nl
rené@r-derooij.demon.nl
Telefoon:0906-96.88
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”Dat is interessant! Maar is bij u de
zweetfactor misschien een equivalent
voor het inspanningsniveau waarop
deze heren actief zijn geweest rekening
houdend met de me-teorologische
omgevingsstructuur?“
”Mee wa?”
”Met de buitentemperatuur gerelateerd
aan de comforttemperatuur in de
zaal?”
”Bas, gif die zeikers wa te zuipen! Ja,
.....das van mijn or. En kik us wa ge van
mij krijg, want ik mot naar Wil toe en
de hond mot nog zeike.”
”Oh, moet u al weg ? U heeft zeker een
drukke agenda “≅
”Godver ik stik de moord van ut werk.”
”Oh ja, wat voor bezigheden heeft u
naast uw adviserende functie bij de
Badmoos ?”
”Nie ouwe rot hoere, ik mot morrege
nog un muurke stuuke bij ut schaop.”
”Een inspannende bezigheid ?”
”Ja, mar ik kom er niks te kort! en
morrege middag mot ik nog jaoge.”
”Oh, u jaagt ? Toch niet op een
beschermd diersoort ?”
“Neie, gewoon op knijnen.”
“Als u ze geschoten heeft, gooit u ze
na afloop dan ook weer terug ???”
“...........????????”
Met een verbaasd en niet begrijpende
blik in zijn ogen, neemt Leo de K. (de
Ted Troost van de Badmoos) afscheid
met de inmiddels legendarische
woorden:
”Bas, oudoe hé”

Sponsor bijdrage
Café - Bar
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arbitrage
(Van de redactie)
it jaar worstelt de redactie met de
zeer nijpende vraag of Kees K. ook
dit jaar weer het hoofd zal zijn van het
arbitrageteam.
Onder zijn bezielende leiding is de
Badmoos Open I een grandioos succes
geworden. Voor deze verdienste is Kees
K. vorig jaar dan ook benoemd tot erelid
van de Badmoos.
De redactie vraagt zich af of dit succes
zich überhaupt kan herhalen gezien de
concurrentie die zich momenteel op de
markt bevind. Uit betrouwbare bron
hebben wij vernomen dat de tournooi
commissie onder leiding van Ad F. er
aan denkt om Marianne W. (eber) aan te
trekken als hoofdscheidsrechter. Om aan
te geven welke twee punten bij Ad F. de
doorslag hebben gegeven om Kees K.
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”Wa betekent da ?”
”Denk eens na!”
”Wa ??????”
”Wat denk je dat het betekent? We
zullen je helpen het is engels!”
”Engels ????”
”Yes, een andere taal dus!”
“Oh, ja”
”Weet je al iets?”
”Hmmmmm, Badmoos ??? Oh ja,
tuurlijk : de slechte muizen”

Redactioneel commentaar

A

ls redactie zijn we blij dat er al
weer een nieuw nummer van de
Badmoos Info voor u ligt. Jaren van
research zijn aan bepaalde artikelen
vooraf gegaan om u een zo objectief
mogelijk en een waarheidsgetrouw
beeld te geven van zaken die spelen
rondom deze topsporters.
Wij hebben natuurlijk niet alles kunnen
behandelen. U zult de rubriek
ingezonden brieven dan ook moeten
missen, maar in het volgende nummer
zijn wij u hiermee van dienst. Evenals
met de ontwikkelingen die zich
voordoen bij het Koffiehuis (doet Ria
het nog met Jan ?).
In de volgende Badmoos Info zal onze
speciale reporter hier dieper op in gaan.

advertentie

ontrouw te worden, sluiten wij een foto
van, misschien wel de toekomstig
hoofdscheidsrechter bij.
(Foto Badmoos Photography BV)
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Mocht u het niet eens zijn met deze
ontwikkelingen, m.a.w. u wilt Kees K.
trouw blijven, neem dan zo spoedig
mogelijk contact op met de stichting
Korrelatie. Deze kunt u bereiken op het
nummer 0906-9688.
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