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Bocciaspilleren 

Han er et godt parti. Vi ser det, när han kommer pä banen. Han er ifl'lrt 
stramtsiddende henkireder og en ll'lsthrengende jakke. Han lader jakken stä 
äben, og den hindrer aldrig hans kast. Pä fl'ldderne brerer han sutter med flad 
bagkap. Han er let kendelig i profil. Ofte st0tter han overkroppen i fremadlre
net position mod venstre knre ved hjrelp af sin frie händ. Men det er mere al
mindeligt, at venstre arm og händ presses op mod brystkassen, som pä den 
mäde danner bagvreg for et samlet greb om de bocciakugler, han endnu ikke 
har kastet. I m0rkningen, let fjedrende i fodled, knreled og hofteled, vuggen
de med sin byrde, kan Kruuse anes som en sort pyramidesilhouet mod lyse 
syrener i H0jbjerg eller sommeren igennem mod en skiftende baggrund i bak
keme omkring Ebeltoft vig. Selv helt unge mennesker vil fornemme hans au
toritet og beundre sikkerheden, s.om ligger i luften omkring ham f0r kastet, 
under kastet og efter. Der kan vrere en lodret rynke mellem brynene. Venstre 
bryn hrever sig gerne, og det falder f0rst pä plads, när kuglen ligger der. Ene 
af alle betydelige spillere pä disse kanter udf0rer Jens Kruuse nu og da et 
kast, som ikke har navn, men som finder sted fra halvhugsiddende stilling, 
nrer skrrevende position, med kuglen i udgangsstilling lodretunder hans eget 
hoved. Det er ikke hans sikreste kast, men det er uforglemmeligt. 
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