GESLAAGDE VARIANTENBAKKEN AVOND
Traditie is het nog niet, maar de variantenbakken avond die door EMWSV werd georganiseerd om
een zeer goed sjoelseizoen af te sluiten heeft zeker de potentie om dit te worden.
Er werd op 12 verschillende variantenbakken gespeeld en de aparte bakken zorgde voor erg veel lol
en plezier onder de 34 deelnemers.
De bakken waarop werd gespeeld:
Franjebak; je ziet niet hoe de schijven voor de bakken liggen door een plank die voor de vakken ligt
versierd met franjes zodat je er niet onder door kunt kijken.
Tandembak; eigenlijk 2 bakken naast elkaar dus met 8 vakken.
Bak met de schijf; een bak waar in het midden een grote schijf is gemonteerd. Zie daar maar eens de
stenen voorbij te gooien.
Dromedaris bak; een “bult” net na de afzet balk zorgt dat je niet hard kunt gooien en de stenen met
beleid over de “bult” moet krijgen.
Kleurenbak; de gekleurde stenen geven aan in welk vak ze moeten.
De kleine bak; een sjoelbak van 1 meter met normale stenen en vakken, dus een wel erg klein
speelvlak.
De blinde bak; over de vakken ligt een plank zodat je als speler niet zien krijgt hoeveel er in de vakken
ligt. Tellen dus.
Bak zonder kant (BZK); doordat de zijkanten uit de bak zijn gehaald is het moeilijker om de stenen in
de 1 en 2 te spelen.
De jodel-ski-bak of ook wel catamaran bak; een sjoelbak die door de midden is gehaald. Kantjes
gooien dus.
De hoek bak; een sjoelbak met een hoek zodat de stenen met een bochtje gegooid moeten worden.
De paarde bak; een grote brede bak met grote stenen.
De XXL bak; een sjoelbak die dubbel zo lang is al normaal. Zie daar maar eens richting op te houden.
(Truus de Hart wil volgend seizoen alleen nog maar op lange bakken spelen omdat ze hier een
topscore op gooide).
Een fraaie verzameling bakken waar met veel gelach op werd gespeeld. Natuurlijk waren er prijzen te
verdienen, maar de resultaten waren ver van ondergeschikt belang. Lol en plezier stonden voorop en
dat werd door iedere deelnemer zo ervaren. Na afloop was er nog een leuke verloting met mooie
zomerse pakketjes.
Al met al een zeer geslaagde avond die zeker uit kan groeien tot een leuke traditie.

