
Husselen bij De Hakhorst 
 

 

1.  Aanleiding 

 

In de Algemene Vergadering op 19-04-2018 is de vraag gesteld of het mogelijk is de wijze van 

husselen op de vrije speelmiddagen (husselmiddagen) op een andere manier te doen. 

Er is meteen een voorstel gedaan en de reden genoemd, waarom die manier van husselen (zie par. 10) 

de voorkeur heeft boven de huidige manier (zie par. 4 tweede alinea). Beide manieren worden in de 

hiervoor genoemde paragrafen beschreven. 

 

2.  Husselen 

 

Husselen is volkstaal voor  hutselen, dat doorelkaar gooien of mengen betekent. 

Bij De Hakhorst wordt het gebruikt voor de wijze waarop de teams voor een wedstrijd (toernooi) 

worden samengesteld.  Bij husselwedstrijden (-toernooien) melden de spelers zich als individu. 

De meest gebruikte andere wijze om teams te vormen is dat de spelers zich als team opgeven. 

Bij een husseltoernooi worden bij elke wedstrijd nieuwe teams gevormd en bij toernooien met vaste 

teams worden alle te spelen wedstrijden met dezelfde medespeler(s) gespeeld. 

Er zijn ook toernooien waarbij kenmerken van beide manieren van teamsamenstelling worden 

toegepast (zie par. 3 de toelichtingen 1) t/m 3)). 

 

3.  Wedstrijden bij De Hakhorst 

 

Wanneer de wedstrijden bij De Hakhorst worden gegroepeerd naar de manier waarop de teams worden 

samengesteld, ontstaat het volgende overzicht waarbij alleen de interne (wedstrijden) toernooien zijn 

opgenomen. De open toernooien waaraan ook niet-Hakhorst-leden kunnen deelnemen zijn weggelaten. 

 

jaarlijkse toernooien met vaste teams: 

-  intern Kwartettentoernooi  1)   

-  Lentetoernooi 

-  Dauwtraptoernooi 

-  Pinkstertoernooi 

-  Bostoernooi 

-  Man-vrouwtoernooi 

- Thuisblijverstoernooi 

-  Herfsttoernooi 

-  Introducetoernooi 

-  Beaujolaistoernooi 

 

jaarlijkse husseltoernooien: 

-  intern Kwintettentoernooi  2) 

-  Medewerkersdag(toernooi)  3) 

-  Sinterklaastoernooi 

-  Kersttoernooi 

-  Oliebollen toernooi 

 

maandelijkse husseltoernooien: 

-  eerste-dinsdag-van-de-maandtoernooi 

-  koffietoernooi 

-  vrijdagavondtoernooi 

 

wekelijkse husselwedstrijden op: 

-  maandagavond 

-  dinsdagmiddag  4) 

-  woensdagmiddag 4) 

-  donderdagmiddag  4) 

-  vrijdagavond 

-  zondagmiddag  4) 

 

1)  De spelers melden zich als groep van 4 

personen. Elke wedstrijdronde wordt elke 

groep gesplitst in twee doubletten van een 

andere samenstelling, die dan gaan spelen 

tegen de twee doubletten, die zijn gevormd in 

een andere groep. Uitslag per groep. 

 
2)  De spelers melden zich als individu. Voor 

het toernooi worden door te husselen groepen 

van 5 personen samengesteld. Elke wedstrijd-

ronde wordt elke groep gesplitst in een doublet 

en een triplet van een andere samenstelling, die 

dan gaan spelen tegen het doublet en triplet die 

zijn gevormd in een andere groep. Uitslag per 

groep. 

 
3)  De spelers melden zich als individu en 

geven aan voor welke groep (commissie) ze 

willen spelen. Voor elke wedstrijdronde wordt 

door husselen over alle spelers de teams 

samengesteld. Een team zal meestal bestaan uit 

twee spelers die voor verschillende groepen 

uitkomen; maar ze kunnen ook tot dezelfde 

groep behoren. Uitslag per individu met een 

einduitslag per groep. 

 
4) Dit zijn de wedstrijden waarvoor gevraagd is 

een andere husselmethode te gebruiken. 

Het zijn de vrije speelmiddagen. Ze worden 

ook aangeduid met oefenmiddagen, maar 

worden meestal husselmiddagen genoemd. 



Competities (doubletten en tripletten) bestaan uit wedstrijden met vaste teams. Invallers zijn echter 

toegestaan, omdat de wedstrijden niet op één dag worden gespeeld zoals bij een toernooi. 

 

4.  Husselmethoden 

 

De meest gebruikelijke husselmethode  is om per wedstrijd opnieuw teams samen te stellen uit alle 

spelers. Bij De Hakhorst gebeurt dat door het trekken van een blokje. Het blokje is rood of blauw en er 

staat een nummer op.  Het nummer geeft aan op welke baan(nummer) moet worden gespeeld en de 

kleur geeft aan in welk team de speler is ingedeeld. Bij de baan ontmoet de speler dan de medespeler(s) 

en de tegenstanders. De medespelers hebben een blokje met hetzelfde nummer en dezelfde kleur; de 

tegenstanders hebben een blokje met hetzelfde nummer maar met de andere kleur. Het team met de 

rode blokjes wordt geacht de toss te hebben gewonnen en zal in de eerste mène de eerste boule mogen 

gooien.  

 

Op de husselmiddagen wordt een iets afwijkende methode gebruikt. 

De leden die op een husselmiddag naar de club komen om te boulen, moeten dat dan uiterlijk om 12.50 

kenbaar maken door (in de juiste volgorde) een kokertje uit een daarvoor bestemd bord te pakken. De 

dienstdoende wedstrijdleider kan aan de plaats, waar het laatste kokertje is gepakt, zien hoeveel leden 

mee willen  husselen. Om 13.00 uur wordt er gehusseld op de hiervoor beschreven methode. 

Het is echter de bedoeling dat het husselen daarbij blijft. De daarna te spelen wedstrijden worden dus in 

principe weer gespeeld tussen dezelfde twee teams en op dezelfde baan als de eerste wedstrijd. 

Deze methode sluit aan bij het doel (zie par. 5) en heeft bepaalde voordelen (zie par. 6), maar er zijn 

ook nadelen (zie par. 7). 

Voorop moet worden gesteld dat deze methode alleen kan worden gebruikt voor wedstrijden die niet de 

intentie hebben om de uitslag met de prestatie van gelijktijdig gespeelde wedstrijden te vergelijken. 

De uitslag van elke wedstrijd is alleen interessant voor de beide teams die de wedstrijd hebben 

gespeeld. 

 

5.  Doel  husselmiddagen 

 

De bedoeling van de husselmiddagen is momenteel om de leden gelegenheid te geven om recreatief te 

kunnen boulen. De gedachte daarbij is ook, dat door te husselen de leden elkaar beter leren kennen, 

waardoor er meer saamhorigheid ontstaat. Het verschil met husseltoernooien is het punt dat op een 

husselmiddag de prestatiedwang tot een minimum kan worden teruggebracht. Het gaat immers om 

niets. Dat de spelers graag willen winnen, is natuurlijk prima. 

  

Daarnaast kan er op de middagen individueel of in groepen geoefend worden. Meestal gebeurt dat in de 

vorm dat vier spelers aan de wedstrijdleiding om een baan vragen waar ze mogen spelen. Ook de 

wedstrijden voor de (interne) competities worden veelal op de husselmiddagen gespeeld. Deze 

wedstrijden hebben dus niets van doen met het husselen. 

 

Om zoveel mogelijk leden de gelegenheid te geven om te komen boulen, wanneer ze daar zin in 

hebben, zijn er niet alleen veel husselmiddagen, maar is het ook toegestaan om na elke wedstrijd te 

stoppen.  Veel leden gaan dan niet direct naar huis, maar blijven in de kantine nog een tijdje vertoeven. 

(Afwijkingen van bovengenoemde gang van zaken is bijna altijd mogelijk in goed overleg met de 

wedstrijdleiding.) 

 

6.  Voordelen eenmaal husselen 

 

De huidige husselmethode (zie par. 4 2e alinea) heeft een aantal voordelen. 

 Een wedstrijd is soms snel afgelopen en dan is het lang wachten tot er weer wordt gehusseld en de 

volgende wedstrijdronde wordt gestart. Bij husseltoernooien wordt dan door beide teams soms besloten 

voor de lol nog een wedstrijd te spelen. Die wedstrijd doet dan niet mee in de uitslag en moet vaak 

worden gestaakt voordat de 13 punten zijn bereikt. 

Op een husselmiddag wordt direct of na een pauze aan de volgende wedstrijd begonnen.  

Het is gebruikelijk dat op toernooien de wedstrijden worden uitgespeeld. Er zijn echter ook toernooien 

waar op tijd wordt gespeeld. De wedstrijd moet dan worden beeindigd voordat de 13 punten zijn 

bereikt. Bij het eerste-dinsdag-van-de-maandtoernooi en het koffietoernooi is dat standaard. Bij andere 

toernooien (bijv. op de medewerkersdag) met veel spelers, wanneer besloten is binnen te spelen. 

Op husselmiddagen kunnen wedstrijden altijd worden uitgespeeld. 



Bij de meeste toernooien zijn er grenzen aan de pauze tussen wedstrijden. Op husselmiddagen kunnen 

de teams die tegen elkaar spelen zelf  bepalen wanneer en hoelang ze willen pauseren. 

 

7.  Nadelen eenmaal husselen 

 

De huidige husselmethode (zie par. 4 2e alinea) heeft ook een paar nadelen. 

Bij husselen kan ieder aanwezig lid elk ander aanwezig lid als medespeler treffen. Het voordeel voor 

zwakkere spelers die een sterkere speler als medespeler krijgen, heeft als keerzijde het nadeel  dat 

sterkere spelers meestal zwakkere spelers als medespeler krijgen. Bij husseltoernooien is dat gelukkig 

voor veel sterke spelers geen reden om niet te komen husselen.  De meeste spelers (sterk of zwak) 

vinden het vervelender als ze een beginneling treffen, maar realiseren zich wel dat ook zij eenmaal als 

beginneling zijn begonnen. 

De meeste moeite hebben leden als ze een team vormen met iemand, die hen niet ligt. Dat nadeel moet 

worden geaccepteerd in de wetenschap dat de kans om in de komende wedstrijden weer met dezelfde 

persoon te moeten spelen niet erg groot is. Het kan natuurlijk wel gebeuren. 

Op een husselmiddag is in beginsel de toegewezen medespeler dat voor alle wedstrijden van die 

middag en dat wordt door sommigen wel als een probleem ervaren (nadeel 1) 

 

Als op een husseltoernooi een speler te laat is, betekent dat meestal dat de speler een wedstrijd mist. 

 Of en op welke wijze de speler in de einduitslag wordt opgenomen, hangt af van de mogelijkheden die 

de wedstrijdleider ziet. 

Op een husselmiddag probeert de wedstrijdleider het te laat gekomen lid alsnog in een team te plaatsen; 

een doublet wordt een triplet. Soms kan het lid meteen meespelen, soms moet het geduld hebben tot de 

aanvang van de volgende wedstrijd. 

 

Als een speler na een wedstrijd de club wil/moet verlaten, dan is dat bij een husseltoernooi geen enkel 

probleem. Bij de volgende wedstrijd is er gewoon een lid minder dat aan het husselen deelneemt. 

Op een husselmiddag is het vertrek van een speler moeilijker op te lossen, omdat er in beginsel maar 

één keer wordt gehusseld (nadeel 2). 

 

 

8.  Huidige oplossing nadelen 

 

De huidige oplossing van de nadelen is gericht op het eigen oplossingsvermogen van de spelers, die het 

betreft. De wedstrijdleider zal desgevraagd daarbij helpen. De hieronder genoemde oplossingen zijn 

wel bekend en kunnen ook zonder hulp van de wedstrijdleider worden uitgevoerd. 

 

(nadeel 1: teamsamenstelling) 

Het ene team bestaat uit twee sterke spelers en het andere team uit twee zwakkere speler. Als dat bij het 

begin van de middag al duidelijk is, kan besloten worden meteen de teamsamenstelling te wijzigen. Dat 

kan natuurlijk ook gebeuren bij het begin van de volgende wedstrijd. Hier enige voorbeelden. 

Het ene team bestaat uit een sterke speler en een zwakkere speler en het andere team uit twee zwakkere 

spelers. Als dat bij het begin van de middag al duidelijk is of wanneer dat na de eerste wedstrijd is 

gebleken, kan besloten worden de sterke speler elke wedstrijd een andere zwakkere speler als 

medespeler toe te wijzen. 

Deze methode kan ook worden toegepast bij drie sterke spelers en een zwakkere. 

Wanneer  de vier spelers  bestaan uit een sterke, twee zwakkere en een beginneling, vorm dan een team 

van de sterke speler met beginneling en een team van de twee zwakkere spelers. 

Wanneer  het duidelijk is (wordt), dat twee spelers van hetzelfde team elkaar niet liggen (komt 

gelukkig weinig voor) dan kan worden gevraagd om te mogen ruilen met iemand uit het ander team. Of 

met iemand die op een andere baan gaat spelen. Dit is vaak lastig en de beste oplossing is dan om mede 

te delen na de (lopende) wedstrijd te stoppen. 

 

(nadeel 2: team incompleet) 

Als na een wedstrijd een speler stopt met verder boulen, ontstaat voor degenen die nog een wedstrijd 

willen spelen een probleem. Dit verschijnsel doet zich meestal voor nadat er twee wedstrijden zijn 

gespeeld en er wordt gepauzeerd. Het team dat incompleet raakt is meestal niet het enige team dat dat 

overkomt. Gebruikelijk is om even rond te vragen of er nog iemand wil spelen. Als veel teams 

tegelijker tijd incompleet raken, kan ook besloten worden met de overgebleven spelers opnieuw te 

husselen (komt niet zo vaak voor). 



9.  Vaker husselen 

 

Het is alweer een aantal jaren geleden dat is onderzocht of vaker husselen op een middag niet prettiger 

(beter) zou zijn. Op heel veel clubs wordt dat op de recreatieve speelmiddagen gedaan. Vaker husselen 

zal  de nadelen 1 en 2 wegnemen. (Bij het wegnemen van de nadelen, verdwijnen echter ook de 

voordelen.) Indertijd is toen een aantal middagen vaker gehusseld als proef. 

 

De eerste vraag is dan: hoe vaak husselen? Omdat bij De Hakhorst een wedstrijd gemiddeld drie 

kwartier duurt, lijkt drie maal husselen voor de hand te liggen (tweemaal kan natuurlijk ook). 

De tweede vraag is: moet iedereen weer mee husselen, zoals op husseltoernooien?  Het bleek al snel 

dat de meesten dat niet wilden. Wanneer de eerste wedstrijd prettig is verlopen (hetgeen gelukkig 

meestal het geval is), wil men graag een revanche en zonodig nog een beslissingswedstrijd spelen. 

Dat kan opgevangen worden door alleen opnieuw te husselen tussen degenen die opnieuw een kokertje 

hebben gepakt. Die methode maakt het ook mogelijk dat wedstrijden die lang duren uitgespeeld kunnen 

worden. De spelers zijn dan wel te laat om bij de volgende wedstrijdronde mee te husselen. Ze kunnen 

natuurlijk wel blijven boulen, hetzij met dezelfde spelers of met andere lotgenoten, die de hussel 

hebben gemist. 

Bij maar twee keer husselen zal de wedstrijd wel afgelopen zijn, maar dan zijn veel teams al begonnen 

aan een nieuwe wedstrijd. De animo om die wedstrijd te staken en weer te husselen was niet groot. 

Ook de vrijheid om zelf te bepalen hoelang er gepauzeerd zal worden, bleek bij de meeste leden 

belangrijker dan die middag opnieuw te kunnen husselen. 

Het vaker husselen was wel lastiger voor de (meespelende) dienstdoende wedstrijdleider, omdat deze 

wel een nog niet beeindigde wedstrijd moest onderbreken. Verder moest er extra op worden gelet om 

bij het nieuwe husselen geen banen uit te geven, waarop nog werd gespeeld. 

Na een aantal weken is aan de leden, die op husselmiddagen op de club kwamen, gevraagd naar welke 

methode hun voorkeur uitging. Dat bleek de huidige methode te zijn. 

 

10.  Husselgroepen 

 

In de Algemene Vergadering d,d,  19-04-2018 is het voorstel gedaan op de husselmiddagen de 

volgende husselmethode te gebruiken: 

De leden geven bij binnenkomst op of ze 2 of 3 wedstrijden willen spelen. Er wordt dan in twee 

groepen gehusseld. Een lid dat drie wedstrijden wil spelen, weet dan zeker dat niet de medespeler of 

een tegenstander er na twee wedstrijden mee stopt. Husselen in husselgroepen zal nadeel 2 wegnemen. 

Er doemen evenwel andele knelpunten op. 

 

In eerste instantie lijkt het organisatorisch wel te regelen. Het meest praktisch lijkt om een tweede bord 

met kokertjes te maken met een andere kleur. De leden moeten bij binnenkomst al weten of ze twee of 

drie partijen gaan spelen en dan moet het juiste kleur kokertje worden gepakt. Een probleem zal zijn 

dat veel spelers bij binnenkomst nog niet weten of ze twee of drie wedstrijden willen spelen. Soms 

laten ze het afhangen van de medespeler en tegenstanders, soms van hun eigen prestatie in de 

eerste/tweede wedstrijd, soms van de duur van de wedstrijden en vaak van de speelomstandigheden (te 

heet , te koud, te stoffig enz.). Ze moeten ook een kokertje met de goede kleur pakken en daarna een 

blokje uit de goede zak. Een foutje lijkt niet rampzalig, want dan kan worden teruggevallen op de 

huidige oplossing (zie par. 8).Het is echter waarschijnlijk dat die oplossing niet meer werkt, als alle 

andere leden geen fout hebben gemaakt.  

 

Dan is er de mogelijkheid dat iemand maar één wedstrijd wil spelen. Dat zullen er niet veel zijn, maar 

één is genoeg. Wanneer dat lid meehusselt in de groep 2-wedstrijden, dan dupeert dat lid 3 spelers 

waarschijnlijk voor de rest van de middag. Nu is dat meestal voor één wedstrijd (natuurlijk ook erg 

vervelend). De beste oplossing lijkt, dat het betreffende lid zich tijdig voor aanvang van het husselen 

bij de wedstrijdleider meldt. Het lid kan dan een 'triplet'-blokje toebedeeld krijgen. (Dit kan natuurlijk 

ook bij de huidige husselmethode.) Het betekent wel dat een lid dat altijd één wedstrijd wil/kan spelen 

ook altijd in een triplet wordt ingedeeld. 

 

Het hebben van husselgroepen (ook al zijn het er maar twee) betekent wel dat de kans heel klein is 

geworden, dat leden die meestal twee wedstrijden spelen nog een medespeler of  een tegenstander  

treft, die meestal drie wedstrijden speelt. 

 

 



11.  Proef met husselgroepen  

 

In de Algemene Vergadering op 10-04-2018 heeft Bram Kruseman toegezegd om in zijn functie als 

wedstrijdleider een aantal weken het husselen in groepen te beproeven. Hij voorzag geen problemen, 

omdat het de woensdagmiddag betreft en er dan slechts 10 tot 25 leden komen (hussel)boulen. 

Dit zijn zijn bevindingen. 

 

De leden moesten door hand opsteken kenbaar maken of ze twee wedstrijden danwel drie wedstrijden 

willen gaan spelen. Er werd dan geteld en gecontroleerd of het totaal aantal handen hetzelfde was als 

het aantal uitgenomen kokertjes. Zodra een lid niet aanwezig was (buiten roken, ingooien, nog even 

naar de auto enz.) is er een verschil en moet worden uitgezocht waarom de telling niet klopt. Een 

systeem met verschillende kokertjes is absoluut nodig. 

Er is geen lid geweest dat maar één wedstrijd wilde spelen, maar er was wel een lid dat twijfelde tussen 

2 of 3 wedstrijden. Dat is toen opgelost door dat lid in een triplet voor 3 wedstrijden in te delen. 

Verder bleek dat er een groepje leden is, dat op de woensdagmiddag in principe twee wedstrijden komt 

spelen en een groepje dat het liefst drie wedstrijden komt spelen. Deze leden hebben in de proefperiode 

niet met of tegenelkaar kunnen spelen. 

 

Hoewel er natuurlijk banen genoeg zijn, waren er meer tripletten. Hetgeen als een nadeel moet worden 

gezien, omdat bekend is dat de meeste leden liever in een doublet spelen. Een voorbeeld: 

Er komen 12 leden boulen; 6 voor 2 wedstrijden en 6 voor 3 wedstrijden. Dan speelt iedereen de gehele 

middag in tripletten. Bij de huidige hussel methode kan iedereen in ieder geval 2 wedstrijden in een 

doublet spelen. Na die twee wedstrijden stoppen zes leden en willen er nog zes leden verder spelen. 

Als iedereen op ongeveer hetzelfde moment klaar is met de gespeelde wedstrijden, kan dan (na een 

pauze) de gewenste derde wedstrijd met tripletten worden gespeeld. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat 

een bepaalde wedstrijd langer duurt en er daardoor 1 of 2 3-wedstrijd-spelers nog niet beschikbaar zijn. 

In dat geval zal  bij de huidige husselmethode (zie par. 8) er reeds door de andere 3-wedstrijd-spelers 

aan de derde wedstrijd zijn begonnen. Twee leden missen dan hun derde wedstrijd, maar de hele 

middag is met doubletten gespeeld. 

 

12.  Proef huidige oplossing 

 

Dat de huidige oplossing in veel gevallen goed werkt, is gebleken toen het verloop van het husselen 

precies is nagegaan. Dit is het resultaat. 

Er waren 21 leden komen husselen. Er was niemand die na één wedstrijd wilde stoppen. Er is op de 

gangbare manier gehusseld. Er is dus op vijf banen gespeeld; vier maal met alleen doubletten en 

eenmaal met een half triplet. Na twee wedstrijden is er door de spelers van elke baan gepauzeerd. Van 

de eerste baan die pauze hield, ging één speler naar huis. Van de tweede baan ging bij de pauze ook één 

speler naar huis. De overgebleven spelers hebben samen in twee trippletten de derde wedstrijd 

gespeeld. De spelers van de baan met het halve triplet ging daarna pauzeren. Alle vijf wilden een derde 

wedstrijd spelen. De wedstrijdleider die van te voren had gevraagd wie er na twee wedstrijden gingen 

stoppen, wist dat het er drie zouden zijn. De wedstrijdleider had zichzelf een triplet-blokje toebedeeld 

en stelde daarom voor dat zonder hem de derde wedstrijd zou worden gespeeld. Die spelers gingen 

beginnen, toen de spelers van de vierde baan kwamen pauzeren. Die spelers wilden allemaal een derde 

wedstrijd spelen. Vlak daarna kwamen de spelers van de laatste baan, waarvan er één ging stoppen. De 

speler die eerst in een triplet had gespeeld, kon de derde wedstrijd in een doublet spelen. 

Het kwam die keer allemaal goed uit en dat zal zeker niet altijd het geval zijn. In dit geval was de 

voorkennis van de wedstrijdleider wel behulpzaam. Maar stel dat het halve triplet als tweede was gaan 

pauzeren, dan waren er acht spelers overgebleven en was de derde wedstrijd op twee banen met 

doubletten gespeeld. Van de andere drie banen had één ervan in dezelfde samenstelling verder kunnen 

spelen. De andere spelers (6 in totaal) hadden dan de derde wedstrijd in twee tripletten gespeeld. In dat 

geval was voorkennis helemaal niet nodig. 

 

13.  Conclusie 

 

Het is heel vervelend wanneer een speler er na één wedstrijd mee wil stoppen. Op dat moment is er 

immers geen andere mogelijkheid voor drie spelers om een aansluitende tweede wedstrijd te spelen. Dit 

kan echter worden opgelost door dit voor aanvang bij de wedstrijdleider te melden. 

Wanneer na twee wedstrijden er leden zijn die stoppen is het spelen in husselgroepen een oplossing, 



Een lid dat drie wedstrijden wil spelen, heeft dan veel meer zekerheid om dat te kunnen doen, dan bij 

de huidige husselmethode. Maar absolute zekerheid is er niet. Iemand kan ziekworden of last van de 

zon krijgen (enz.). Tegenover het voordeel, dat er altijd drie wedstrijden kunnen worden gespeeld, 

bestaat de kans dat het (zeker in het begin) een chaos kan worden. Het is verstandig bij de 

besluitvorming ook de mening van de recreatieve wedstrijdleiders te betrekken. 

 

De wens om husselgroepen te vormen is door een lid gedaan, maar er zullen zeker meer leden zijn, die  

het vervelend vinden, wanneer ze na twee wedstrijden geen derde meer kunnen spelen door gebrek aan 

liefhebbers. De huidige oplossing om te vragen of er nog mensen willen spelen, zal zeker niet altijd tot 

succes leiden, maar meestal toch wel. Als een lid moeite heeft om dat zelf te regelen, kan altijd de hulp 

van de wedstrijdleider worden ingeroepen.  

Het zal toch niet zo zijn, dat een lid keer op keer de gewenste derde wedstrijd misloopt. Mocht dat toch 

het geval zijn dan is er de mogelijkheid om vooraf aan de wedstrijden onder de aanwezigen te zoeken 

naar leden die ook drie wedstrijden willen spelen en bereid zijn niet mee te husselen. Als dat zo is, dan 

kunnen die leden aan de dienstdoende wedstrijdleider om een baan vragen. Zo'n verzoek, mits voor 

12.50 uur gedaan, zal meestal worden ingewilligd. mogelijk onder voorwaarden. Als een baan wordt 

toegekend, moeten eventueel reeds gepakte kokertjes direct worden teruggezet (anders ontstaan er 

moeilijkheden bij het husselen). 

 

14.  Alternatieve oplossing 

 

Er is nog een andere oplossing mogelijk. De voordelen van elke hiervoor beschreven methode zijn 

daarin (gedeeltelijk) verenigd, maar er blijven knelpunten. 

Leden die slechts één wedstrijd willen spelen, melden dat bij binnenkomst aan de diensdoende 

wedstrijdleider, die dat lid dan indeelt in een triplet. Om 15.00 uur wordt er voor de tweede keer 

gehusseld. Er is dan in de meeste gevallen voldoende tijd geweest om twee wedstrijden te spelen en 

een redelijke pauze te houden. Niemand is verplicht om opnieuw te gaan husselen, maar iedereen die 

mee husselt, is in principe verzekerd van een derde wedstrijd; wel met een andere medespeler en tegen 

andere tegenstanders. Degenen die om 15.00 uur niet klaar zijn om te husselen (wedstrijd nog niet 

afgelopen, nog bezig aan de thee enz.) kunnen altijd later opnieuw gaan spelen, wanneer er meer 

lotgenoten zijn. Het is per baan ook mogelijk om bij het begin van de tweede wedstrijd te zien of er om 

15.00 uur gehusseld gaat worden of dat nog een derde wedstrijd in dezelfde samenstelling zal worden 

gespeeld. Wanneer er gehusseld gaat worden, kan dan worden afgesproken om de tweede wedstrijd om 

14.45 te stoppen. Voor de recreatieve wedstrijdleiders zal het meer werk betekenen. 

 

Een proef met deze husselmethode verliep als volgt. 

Er waren  13 leden komen husselen. Er was niemand die na één wedstrijd wilde stoppen. Er is op drie 

banen gespeeld; twee maal met alleen doubletten en eenmaal met een half triplet. Na twee wedstrijden 

is door alle spelers gepauzeerd. Een baan (doubletten) ging na de pauze door in dezelfde samenstelling. 

Van de andere baan met doubletten stopt een speler. Van de baan met het halve triplet stopten er twee 

spelers; deze baan had de tweede wedstrijd om 14.45 gestaakt. De wedstrijd was wel bijna klaar, maar 

de spelers wilden wel een pauze hebben. Om 15.00 uur is er opnieuw gehusseld tussen de overgebleven 

zes spelers. Dit was bij de huidige methode ook gelukt; zelfs wanneer de baan met het halve triplet de 

tweede wedstriujd had uitgespeeld. (Eén proef met weinig speler zegt natuurlijk nog weinig.) 

 

15.  Advies 

 

Het tijdig melden door een speler, dat deze slechts één wedstrijd wil spelen, lijkt zinvol. De 

wedstrijdleiders moet deze speler dan een tripletblokje geven; ook als daardoor 4 tripletten ontstaan. 

Het voordeel van een andere husselmethode is gering. Wanneer het bestuur het voornemen heeft om 

van  husselmethode te gaan veranderen, is het verstandig om eerst te overleggen met de recreatieve 

wedstrijdleiders. Ook een proef op een middag met veel spelers (tenminste 30) is dan nodig. Het is 

moeilijk in te schatten, hoeveel spelers er bij een andere husselmethode op den duur daadwerkelijk 

gebruik zullen blijven maken van de dan nieuw geboden mogelijkheid. 

 

Naschrift 

 

Dit stuk (opgesteld door Bram Kruseman) is in eerste instantie doorgegeven aan het Bestuur en het lid 

dat in de Algemene Vergadering d.d. 19-04-2018 heeft gevraagd of het mogelijk is om met 

husselgroepen te gaan werken.  


