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Twee-en-twintigste
Donderdag 26 februari werd de twee-entwintigste jaarvergadering van onze club
gehouden, zoals u allemaal zult weten. De
opkomst was, zoals gebruikelijk, erg redelijk te noemen en de voorzittershamer werd
door Jan Voet op zijn eigen onnavolgbare
manier gehanteerd. Ernstig waar ernst
paste, humor waar het onderwerp dat toeliet. Maar altijd scherp en to-the-point. Met
als gevolg dat er na afloop nog ruimschoots
kon worden gebould.
Er werd letterlijk stilgestaan bij de overledenen, jubilarissen (10 en 20 jaar lid) werden onderscheiden en in de bloemetjes
gezet. Financiën, begrotingen, notulen en
verslagen werden tegen het licht gehouden
en goedgekeurd. Vragen werden gesteld en
beantwoord. Kortom, alles wat moest
gebeuren gebeurde, en werd voortvarend
afgehandeld.
Hoogtepunt voor menigeen was toch wel
het voorstel vanuit de vereniging om het
jaarlijkse Indoor-toernooi naar Jan Voet te
vernoemen. Terwijl het over het algemeen
zo is dat je eerst dient te overlijden om een
toernooi naar je vernoemd te krijgen, wilde
men voor Jan hierop een ruimhartige uitzondering maken. Wegens de uitzonderlijk
grote verdiensten van Jan voor JBC De
Meteoor. Een voorstel dat grote bijval en
applaus in de vergadering vond. Ere wie ere
toekomt. We hoorden zelfs roepen: ‘Hoe
eerder hoe beter!’
– JK
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5e Indoordag

Verslag van Jan Verhulst

vier partijen gaven geen problemen.

Zondag 8 februari werd de 5e
dag alweer gespeeld. Ik heb nog
niet zoveel Indoortoernooien
gespeeld, maar deze was wel een
heel spannende, omdat de
krachtsverhoudingen van de
equipes steeds minder worden.
Met als gevolg soms verrassende
uitslagen. Wij hadden een gunstige dag omdat we alle vijf de
partijen wisten te winnen. In de
eerste partij tegen het equipe
van Corrie van Ekris hadden we
wel geluk, want we kwamen met
0 - 9 achter, waarna ze doorliepen naar 3 - 12. Maar omdat
Corrie het bij de stand van 3 - 12
met haar laatste boule niet uitmaakte en wij onze laatste kans
benutten, wisten we toch met
13 - 12 te winnen. De overige

De prijzen op deze dag werden
als volgt verdeeld:
1. team Gerrit Terpstra 5 + 40
2. team Ludwig Tophoven 4 + 40
3. team Petro van Vliet 4 + 23
4. team Bert Vree 4 + 19
5. team Jan Stok 4 + 18
6. team Peggy Strijdonck 4 + 7
Alle prijswinnaars van harte
gefeliciteerd. Verder wil ik
namens alle deelnemers de
medewerkers bedanken. Twee
barmedewerkers wil ik extra in
het zonnetje zetten, en wel de 10
jarige Dave Vree en zijn 13 jarige
broer Sean Vree, die beiden achter de bar stonden te helpen Ze
deden het geweldig!
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INDOOR 2003-2004
TOTAAL RESULTAAT NA 5 SPEELDAGEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ton Schepemaker
Gerrit Terpstra
Theo van Dijk
Raymond v.d. Erf
Jan Stok
Netty Trock
Ludwig Tophoven
Carla Kool
Max Tophoven
John Peen
Richard Rutgers
Jaap Koning
Ron van Ommen
Jan Both
Bert Vree

18
17
16
16
16
15
15
15
15
14
14
14
14
13
13

+ 80
+ 99
+ 76
+ 70
+ 62
+ 54
+ 48
+ 27
+ 26
+ 49
+ 47
+ 46
+ 40
+3
- 25

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Victor Silvester
Jos Buys
Truus Rutgers
Annie Stolte
Ruud Duijker
Wim de Meijer
Peggy Strijdonck
Anthoon Duijnker
Marcel van Aalst
Bep Roodenburg
Ben Koning
Roel Westerhof
Joop Schallenberg
Stanley Kooistra
Petro van Vliet

12
12
11
11
11
11
11
8
8
7
7
6
6
5

+ 10
- 32
+3
+2
- 17
- 18
- 51
- 58
- 69
- 78
- 102
- 96
- 101
- 91

Doordat het equipe van Petro van Vliet alleen speelt voor de dagprijzen heeft hun klassering geen gevolgen voor het eindklassement.
Het behaalde resultaat van equipe 9, buiten mededinging, is tot
nu toe 15 + 24. In bovenstaande stand zijn voor alle equipes de resultaten zoals tegen equipe 9 behaald, vervallen.

De uitslagen van deze dag staan vermeld op pagina 12 en 13.
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Valentijn toernooi

Verslag van Jan Verhulst

De trotse winnaars: Gerrit Terpstra
en Marjo van Dijk.

Donderdag 12 februari werd
weer het jaarlijkse Valentijn
Toernooi gespeeld. Er hadden
32 equipes ingeschreven. Truus
Rutgers had weer een leuke prijzentafel verzorgd met voor elk
wat wils – dus was het aan de
deelnemers om er een gezellige
avond van te maken.
Mijn valentijn-partner was
ook dit keer weer Carla Kool en
dat bevalt me nog steeds prima.
Onze eerste partij was tegen
Maroes Baas en Jan Voet. Maroes
kwam zo vanuit haar werk, wat
volgens mij de reden was dat ze
de eerste partij nog niet zo
geconcentreerd was. Hierdoor
gooide zij wat minder bij dan we
van haar gewend zijn, en ook

Jan was nog niet echt op schot.
Hierdoor wonnen wij zonder
veel problemen de partij.
De tweede partij ging tegen
Dien Both en Stanley Kooistra.
Dien had duidelijk een dip want
niets lukte, hoe ze ook d’r best
deed. En als er dan een bal goed
bij het butje kwam werd die
weer door Carla weggeschoten.
Stanley redde het ook niet hoewel hij wel beter plaatste, ging
het tireren (door zich niet goed
te concentreren) weer mis.
De derde partij was tegen Loes
de Vries en Ed Zeilmans. Vanaf
het begin ging het gelijk op.
Loes plaatste wat minder door4
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dat ze wat verkouden was maar
dat had geen invloed op de partij
want samen met Ed boden zij
goed tegenstand. Ze kwamen
nog in de gelegenheid om de
partij te winnen, maar benutten
dat niet. waarna wij de partij
met 13 - 10 uitmaakten.
De laatste partij ging tegen
Gerda Nagel en Joop Schallenberg.
Aanvankelijk ging het goed
maar Carla, die de hele avond
goed had geschoten, werd wat
ongelukkig met schieten (eigen
boule en het butje nadelig verplaatsen) en mijn 2e en 3e bal
kwamen ook niet altijd goed.
Doordat Gerda goed plaatste en
Joop op de juiste momenten
goed schoot en plaatste kwamen
we in de problemen, waardoor
we de partij met 10 -13 verloren.
Al met al was het weer een
leuke avond die om kwart over
twaalf eindigde. Door de uitgebreide prijzentafel konden er
maar liefst 15 equipes een prijs
ophalen. Het is leuk om te zien
hoe grote mensen soms (net als
kinderen) moeilijk een keuze
kunnen maken.

1. Gerrit Terpstra/Marjo van
Dijk
2. Jan Nieuwenhuyse/Annie
Stolte
3. Menno Roelofs/Netty Trock
4. Ruud van Enter/Gonnie
v.d. Hilst
5. Ton Schepemaker/Truus
Rutgers
6. Marcel van Aalst/Wil van
Haastrecht
7. Jan Verhulst/Carla Kool
8. Ben Koning/Branca Cavaljé
9. Joop Abels/Inge Huisman
10. Victor Silvester/Pressilia
Silvester
11. John Zwiebel/Annie Meijer
12. Arie Boon/Lies Hiemstra
13. Jan Both/Bep Roodenburg
14. Jaap Koning/Tiny Postma
15. Jos Groot/Stien van Olst
Alle prijswinnaars van harte
gefeliciteerd!
Namens alle deelnemers wil ik
de volgende medewerkers bedanken: Jos en Wil Buys voor hun
werk achter de bar, de mensen
achter de schermen, Jan Stok
voor het bemannen van de wedstrijdtafel en Truus Rutgers voor
het verzorgen van de prijzen.
Tot slot wil ik toch ook een
keer de deelnemers bedanken
die van ieder toernooi een probleemloze leuke dag of avond
maken.•

Buiten de 15 prijswinnaars was
er ook een aanmoedegingsprijs
die (zij het moeizaam) werd
gewonnen door Lenie Bakker en
Klaas Lugthart met 0 - 38. En
dan nu de winnaars.
5
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Damesdoublettes

Helaas geen verslag in dit blad van de Damesdoubletten die gehouden werd op zaterdag 21 februari. Volgende keer dan maar, dames!
Wel natuurlijk de uitslag en een vrolijk groepsportret van de zes
prijswinnende equipes. Het zijn:
1. Corrie Ekris/Annie Stolte 4 + 33
2. Netty Trock/Ine Huisman 4 + 32
3. Marjo van Dijk/Peggy Strijdonck 3 + 16
4. Truus Rutgers/Alie Nieuwenhuyse 3 + 11
5. Tiny den Ouden/Daniëlle van Ginkel 2 + 16
6. Truus Schallenberg/Bep Rodenburg 2 + 3

BIJDRAGEN
VOOR DE
VOLGENDE KEILER
kunt u t/m 8 april a.s.
inleveren. Kopijbus in de hal,
of e-mail: koning@ncn.nl
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gemikt en weggezet. ‘Glas erbij?’
Glazen zijn gespoeld. Spoelmiddel in de spoelbak gespoten, flesje geopend en afgerekend.
Beetje kinderachtig om het zo
breed uit te meten, maar toch
geeft het nog maar een klein
beetje weer van wat er allemaal
moet gebeuren om de boel
draaiende te houden.
De vrijwilligers die genoemde
handelingen verrichten doen dit
graag en met veel plezier voor u.
Maar toch hebben we af en toe
het gevoel dat nóg meer ‘menskracht’, nóg lichter werk zou
kunnen maken. Voor degenen
die tot op heden niet de puf hadden: kom op, handen uit de
mouwen. Méér handen maken
lichter werk! •

Met z’n allen
Eén van de uitspraken in de
afgelopen jaarvergadering was:
‘Wanneer we met z’n allen wat
doen, kan er niemand qua werkzaamheden bovenuit springen’.
Met andere woorden: om een
club als de onze draaiende te
houden dient er soms wat werk
verricht te worden. Vaak ongemerkt, vaak zonder dat het
opvalt. En in dat ‘ongemerkt’ zit
het hem nou juist. We geven
een paar voorbeelden.
– ‘Even een plasje doen’.
De toiletten zijn schoongemaakt.
De toiletpotten en handdoeken
zijn schoon. Toiletpapier is er.
De vloer is gedweild. De zeep is
bijgevuld. En natuurlijk: het
water spoelt en stroomt, het
licht brandt.
– ‘Eén koffie’.
Het hek, de deur is geopend.
De koffie is gezet en in thermoskannen gedaan. Suiker in het
bakje, melk in de kan, staat op
de bar. Roerstokjes aangevuld,
bekertjes in de houdertjes
gedaan. Koffie wordt ingeschonken en afgerekend.
– ‘Eén pils’.
Het bier is ingekocht, betaald en
uit de krat in de koelkasten
gezet. Lege flesjes in de krat

PUZZEL VAN
DE MAAND
De oplossing van de puzzel in
De Keiler 214 is: De Vecht is
eenenveertig kilometer lang.
De goede inzendingen
kwamen van Hetty Bakker,
Klaas Lugthart, Albert van Seeventer, Piet van Leeuwen, Annie
Stolte, Tiny Limburg, Cor
Keijzer, Thea Valent, Paul
Schijffers, Bep Rodenburg en
Greet Bezuyen.
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Jan Nieuwenhuyse had last van
hyperventilatie. Hopenlijk heeft
een medicijnkuur een gunstige
uitwerking.
Klaas de Ruiter geneest voorspoedig van zijn hernia en is al
weer vrij actief bezig.
Thea Valent wacht nog steeds
op haar nieuwe heup.
Johan de Bont heeft al zijn
nieuwe heup gekregen en is
alweer in onze hal gesignaleerd.
Nog een paar mensen erbij en
we kunnen het ‘rolatorboulen’
introduceren.
Vader Ab en zoon Bert Vree
hebben een DNA-test ondergaan. De uitslag is nog niet
bekend, maar zeker is dat de
doktoren voor een raadsel staan.

Website
Op onze website
www.jbcdemeteoor.nl
is ons clubblad De Keiler te
lezen. Ook is het mogelijk het
blad thuis uit te printen. In de
toekomst zal De Keiler dan ook
in een beperkter aantal in onze
hal te vinden zijn.
Degenen die nu al het blad op
Internet lezen en/of uitprinten
willen we vragen dit door te geven aan onze sectretaris Ruud
van Enter (ruud.v.enter@planet.nl). Zodat wij nu al kunnen
starten met het draaien van een
kleinere oplage van ons blad.

Ziekenboeg

Jarige leden

George Dammen heeft
een blessure aan zijn
voet en is daarom
voorlopig uitgeschakeld.
Cor v.d. Erf
heeft een darmonderzoek ondergaan. De uitslag was
voor hem gunstig: hij
moet veel drinken.
Annie Meijer is geopereerd aan
haar arm, gelukkig niet de boulearm. Daarom speelt ze gewoon
haar spelletje jeu de boules.

Leden die in april jarig zijn:
Jean Schneider, Paul Koot
(tennis), Annemarie van Es,
Ben Koning, Annie Meijer, Truus
Rutgers, Maartje Hesterman,
Greet Bezuijen, Klaas Lugthart,
Co Leibbrand,
Anthoon Duijnker,
Corrie Kroon (tennis), Gerrit Voogt,
Jeffrey Janssens
(tennis), Cor van
Gelderen, Roel
Huisman (ten8
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nis), Peter Roggeveen (tennis),
F.F. Suurs (tennis), Paul Schijffers,
Evert Limburg, Fabiola Muller,
Inge Strijdonck, Dennis Fronczek,
Jaap v.d. Berg en Mirjam Westerhof.
Iedereen alvast van harte gefeliciteerd!

slag te zien! Het equipe bestaat
uit Gerrit Terpstra, Freek van Leeuwen en John Zwiebel.
Liefhebbers van het pure Jeu
de Boules-spel op nationaal
niveau en als wedstrijdsport kunnen we erg aanbevelen op de
volgende speeldata eens een
kijkje te nemen.

Onze toppers

18 april – Nieuwegein
(Blokhoeve 18)
2 mei – Den Helder
(Schapendijkje 5)
16 mei – Leiderdorp
(V.d. Markstraat 19a)

De Meteoor 1,
de toppers van
JBC De Meteoor,
spelen in de Nationale Competitie, 2e
klasse A, zone B. Voor wie van
boulen-op-niveau houdt is het
fantastisch om dit team aan de

De wedstrijden beginnen steeds
om 10 uur.
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GONNIE VAN DER HILST (53)
is nu ongeveer twee jaar lid van
JBC De Meteoor. In haar dagelijks leven is ze ‘assistant-to-themanager’ P&O (personeel en
opleidingen) bij de Amsterdamse
Thuiszorg. Een organisatie waar
zo’n 4.200 mensen werkzaam
zijn. Zij werkt daar vier dagen
per week, maakt lange dagen en
op vrijdag is ze vrij. Ze heeft
twee dochters die het ouderlijk
huis al hebben verlaten. Via
Tinie en Antoon Duijnker, met
wie ze nu de Indoor speelt, werd
ze lid van onze club. De eerste
tijd kwam ze vooral op vrijdagavond.

Voor haar gevoel was het binnenkomen op eerst alleen de
vrijdagavonden een goeie
manier om kennis te maken met
het boulen en De Meteoor. Het
is een ongedwongen en gezellige
‘spelletjesavond’ die je de kans
geeft om zonder al te veel competitie-element het leuke van het
boulen te leren kennen. Het
heeft haar uitgedaagd om ook
op donderdagavond vrijwel
wekelijks aanwezig te zijn. Meer
nog, om dit jaar zelfs competitie
te gaan spelen.
WAAROM BOULEN
Het is een spannend spel. Daarbij is het ook een teamsport. Je
bent erg afhankelijk van wat
anderen, je teamgenoten, doen.
En zij natuurlijk van jou. Het is
leuk om te zien hoe verschillend
mensen daarmee omgaan. Het
vraagt een hoge mate van concentratie, en als je het veel
speelt merk je echt dat je in de
sport groeit. Het verbaast me
nog steeds hoeveel van het spel

10
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zich tussen je oren afspeelt. Dat
ik er echt aan verslingerd ben
geraakt, bewijst wel het feit dat
ik soms op zomeravonden
‘s nachts om twee uur nog wel
eens op de boulbanen te vinden
ben!

dat het zo simpel is. Of liever
gezegd: simpel lijkt. Het is een
heel toegankelijk gebeuren,
waarvoor je niet meer nodig
hebt dan drie ijzeren ballen en
een klein houten balletje. In
geen enkel opzicht elitair. Fantastisch, hoe het gooien met die
ballen je leven kan verrijken. Het
geeft energie, het ontspant. Het
spelletje brengt me in contact
met mensen die ik erg waardeer
en waar ik erg aan ben gaan
hechten. Dat is ook één van de
grote pluspunten van De Meteoor. Dat je minimaal twee avonden per week totaal kan opgaan
in een leuke, sportieve activiteit,
waardoor je weer helemaal opgeladen wordt. En dat in gezelschap van zoveel uiteenlopende
mensen. Zogauw ik de hal binnenstap voel ik me lekker en veilig. Ik hoef niks op te houden,
hoef me niet anders voor te
doen dan ik ben. Kortom, ik voel
me daar helemaal op mijn
gemak. En vaak na afloop nog
wat nazitten, gesprekken over de
meest uiteenlopende onderwerpen. Laatst nog hebben we na
afloop van het boulen in niet
meer dan een half uur tijd de
hele internationale politiek plus
de totale geschiedenis van de
mensheid uitputtend en diepgravend behandeld! Prachtig. Lang
leve JBC De Meteoor! •

ANDERE EIGENAARDIGHEDEN
De maandagavonden zijn voor
mijn Ierse Volkskoor. Uit volle
borst zingen dus. Heerlijk. Elke
derde zondag van de maand
hebben we van 4 tot 6 uur een
‘open sessie’ in Café Dietwee,
aan de Westzij in Zaandam. Dat
ik dit allemaal meldt betekent
dat iedereen van harte is uitgenodigd om eens te komen genieten. Verder doe ik op zaterdag
met een aantal mensen aan
‘body-walk’ in het Twiske. Hardlopen, rek- en strekoefeningen
etc., gezond dus. Compleet met
‘warming-up’ en ‘cooling-down’.
VAKANTIEBESTEMMING
Lopen, wandelen, klimmen. Lekker met een rugzakje op de rug
de natuur in en de bergen over.
Kan me niet lang genoeg duren.
Dit jaar in Italië. Maar het land
dat echt helemaal mijn hart
heeft gestolen is IJsland.
VERDER NOG IETS?
Dat boulen. Een van de leuke,
mooie dingen daarvan is toch
11
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Als je tussendoor
trek hebt in wat lekkers...
Tonijnomelet

Bereidingswijze

(2 personen)
Kluts de eieren in een beslagkom. Voeg alle ingrediënten toe,
goed mengen. Verwarm een
beetje olijfolie in een grote koekenpan.
Voeg in één keer het ei-mengsel toe, vooral niet roeren.
Wacht tot de zijkanten goed
gestold zijn, dan een deksel op
de pan en laat op laag vuur ± 10
à 15 minuten bakken.
Als de bovenkant volledig
gestold is de omelet draaien.
Laat ook de onderkant zachtjes
bakken, maar laat de deksel nu
van de pan.
Serveren met tomatensalade.

Een snel-klaar-gerecht voor de
liefhebber van eieren en tonijn.
De ervaren kok zal met één polsbeweging de omelet in de pan
kunnen keren, als een pannenkoek.
Wil je de omelet heel houden
en de keuken schoon, gebruik
dan twee borden om de omelet
te draaien. Schuif de omelet vanuit de pan op een bord, leg het
tweede bord daar (omgekeerd)
bovenop. Druk de borden aan en
draai ze om. Schuif de omelet
dan weer in de pan.

Voorbereiding
Heeft u een handig en lekker snel-klaar-recept
voor ons? De kopijbus
hangt er voor! E-mailen
mag ook.

Laat de tonijn uitlekken, trek
de tonijn in kleine stukjes uit
elkaar met twee vorken.
Borstel de champignons
schoon en snijd ze in
plakjes.
Was de tomaten, snijd
ze in stukjes en verwijder
de zaadjes.

14
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DEEL 4
Het is al weer enige tijd geleden
dat u deze rubriek aantrof in het
clubblad. Diverse oorzaken liggen hieraan ten grondslag;
gewoon te laat inleveren bij onze
redacteur en daarna de grote
hoeveelheid kopij die steeds
voorradig was.

meld: ± 13:00 uur ‘handdoek in
de ring’ voor de inspeelronde.
Dit gebeurt nu nog steeds.
± 13:30 uur ‘handdoek in de
ring’ om de definitieve indeling
van de equipes te bepalen.
Ook toen bleken er wel eens
wat laatkomers te zijn, want
deze leden werden als derde
equipelid bij de laagst genummerde equipes ingedeeld dat
nog een doublette was.
Ook toen al: bij twijfel over
‘wie ligt’ meet een neutraal persoon, een lid dus uit een equipe
dat niets met de partij te maken
heeft. De beslissing van dit ‘neutrale’ lid is bindend. Heeft Jan
Verhulst dit onlangs ook niet een
keer gepubliceerd?
Ook toen al: ‘laten we als
regel stellen dat, wanneer het
but niet op de vereiste afstand
ligt, deze opnieuw wordt
gegooid en niet, zoals vaak
gebeurt, met de voet een eindje
verder of terug wordt gerold’.
Hoor ik daar iets dat op George
Dammen lijkt?
Op 1 januari 1984 had onze
vereniging 75 leden. Ook toen

Omdat ik 2 clubbladen van 20
jaar geleden achter loop ten
opzichte van het huidige clubblad maak ik maar snel even een
inhaalslag.
In het laatste deel ‘20 jaar
geleden’ stond aangegeven dat
het bestuurslid Cees Bot aftrad
en Klaas de Ruiter zich verkiesbaar stelde om Cees op te volgen. Het volgend clubblad dat ik
daarna open sloeg bevatte een
voorwoord van onze voorzitter,
een ‘in memoriam’, Jan Voet
was deze voorzitter. Het in
memoriam betrof Cees Bot. Cees
overleed op 3 januari 1984. Dus
toen schreef Jan de ‘rottige’
stukjes ook al.
In hetzelfde januarinummer
stonden wat afspraken voor het
spelen bij onze vereniging ver15
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vergat een aantal van hen de
contributie te betalen.
Op de donderdagavonden
speelde men ‘kunstlichtboulen’.
Het aggregaat dat op deze avonden steeds gebruikt werd was
niet meer nodig omdat onze
club haar stroom mocht betrekken bij de SV De Meteoor. Zonder de herrie van het aggregaat
was het kuntslichtboulen een
stuk gezelliger. Bij slecht weer
werd er niet gebouled, maar
werd er geklaverjast in de kantine van de SV. Dat werd ook op
vrijdagavond gedaan, aanvang
20:15 uur, kosten ƒ 3,00 p.p.
Wat kost het nu bij ons?
In het laatste stukje nostalgie
schreef ik dat er in 1983 misschien een kersttoernooi georganiseerd zou worden. Ik kan u
meedelen dat er weliswaar
‘s morgens op de toernooidag
heel wat regen gevallen was,

maar dat de regen de rest van de
dag uitgebleven is en het toernooi gespeeld is.
Tijdens het toernooi was er
een gratis barbecue (kippenboutjes, saté, stokbrood, sausjes)
tomaten- en erwtensoep, dikke
sigaren(??). Ook de (al weer gratis) consumpties ontbraken niet.
Leuk om te vermelden is dat
niet de uitslag van het toernooi
bepalend was voor de volgorde
van de prijzen, maar de leeftijd
van de deelnemers en deelneemsters. Het oudste lid mocht als
eerste kiezen, het één na oudste
als tweede, enz. Alles onder het
motto ‘als het maar gezellig is’.
Er werd buiten gespeeld, dus
moest na afloop van het toernooi
nog het e.e.a. opgeruimd worden. Dit werd met vereende
krachten in een record tempo
gedaan. Het kersttoernooi werd
zelfs zo gewaardeerd dat er
16
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maar liefst twee verslagen in het
clubblad stonden, het één nog
lovender dan het ander (toen
vonden onze leden het blijkbaar
nog niet zo gewoon dat dit allemaal gebeurde).
In 1984 hadden zich 5 equipe
aangemeld voor de competitie:
1. Theo van Ommen/Ron van
Ommen/R. Stolp
2. Piet Bakker/Jan Goossen/Ted
Jones
3. Arie Stalenburg/Freek van
Leeuwen/Klaas de Ruiter
4. Jan Voet/Rinus Hees/Frits
Jongsma
5. Jan Nieuwenhuijse/Joop
Bakhuijzen/Dirk Vogelpoel.

gebruikt werd luidde ‘Meteoor
FIOD’. Dit was niet slecht
bedoeld, want het stukje straalde
een hoop humor uit.
De openluchtbar stond blijkbaar erg scheef. Dit bleek met
opzet te zijn gedaan, want dan
konden de glaasjes niet zo vol
geschonken worden.
Evert Limburg (vorig jaar 20
jaar lid) had blijkbaar een televisie aangeboden. Helaas hadden
we toen nog geen hal, want deze
TV werd later als aquarium
gebruikt. Blijkbaar had onze club
een belofte gedaan om de SV een
TV te schenken, want in het clubblad werd een oproep gedaan
voor een goedkope (of gratis) TV
voor in de sportkantine.
Blijkbaar werden de prijzen
voor levensonderhoud ook in
1984 alsmaar hoger. Gelukkig
bleven de prijzen binnen onze
vereniging op het ‘oude’ niveau.

Joop van de Loo ging Piet Bakker
helpen met de financiën van het
bargebeuren. Een klus die Joop
op het lijf geschreven was.
Ab Vree had voor de buitenbanen scorebordjes gemaakt. ‘Zeer
vernuftige apparaatjes’ vonden
ze het toen. Misschien kan Ab
nog eens vertellen (want dat
stond niet in het laatste clubblad) hoe deze er dan uit zagen.

Februari 1984
In dit clubblad stond een artikel
waardoor duidelijk blijkt dat er
ook toen al een kascontrolecommissie haar werk deed om de
boeken te controleren. De term
die voor deze drie mensen
17
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Dit was te danken aan de afspraken omtrent de inkoopprijzen
die er, ook toen al, met de leverancier (toen Ben Bakker)
gemaakt werden.
Jan Nieuwenhuijse voetbalde
in 1984 nog, want op zaterdag 3
februari van dat jaar scheurde
Jan in de uitwedstrijd tegen
SDW tijdens het maken van een
sliding een knieband. Nu weet ik
waarom hij nooit gaat zitten, hij
kan z’n knie misschien niet
goed buigen.
De eerste autorally die door
onze vereniging werd georganiseerd werd aangekondigd. De
kosten voor deze puzzelrit: nul
komma nul! Maar dan wel in
guldens. Wat u hiervoor kreeg?
Een geweldige puzzelrit waarbij
de verreden brandstof werd vergoed op basis van een goed verreden puzzelrit. Hoe dit kon?
‘Niet l….n, maar profiteer d’r van’
was de slogan.

de weg te ruimen in zijn voorwoord. Frits ging zelfs zo ver dat
hij zich aanmeldde voor de
onderhoudsploeg van de SV.
De competitie in 1984 werd
op de volgende data gespeeld: 6
mei, 27 mei, 17 juni, 2 september en reservedag 9 september.
Bij het lezen van deze data zou
je zo weer aan de competitie
deel gaan nemen. Geen kou,
misschien wel wat regen, maar
de kans op een warm zonnetje is
dan toch een stuk groter dan de
data waarop de competitie nu
steeds gespeeld wordt. Alle wedstrijden werden gespeeld in het
Sloterpark plantsoen.

Maart 1984
Er is enige wrevel tussen de SV
en onze club. Nu was de oorzaak
het clubblad. Jan de Vos, toenmalig redacteur van de ‘Wit Zwarte
Koerier’, had blijkbaar iets vernomen van leden van de SV over
onze vereniging en had hier een
stukje over geschreven in zijn
clubblad. Frits Jongsma tracht in
ons clubblad dit misverstand uit

Om aan de competite deel te
nemen moest een bedrag van
ƒ 45,- per triplette betaald worden (nu € 37,50, omgerekend:
ƒ 82,65). Ook toen werden de
competitiegelden al door de ver18
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eniging voor de deelnemende
equipes betaald. Tot op heden is
dat nog steeds zo.
Door geldgebrek kon de NJBB
in 1984 het Pétanque Journaal
niet uitbrengen.
In één van mijn vorige stukjes vermeldde ik dat Amsterdam, met name Amsterdam
Noord, het WK Pétanque wilde
organiseren. Ik kan u meedelen
dat dit niet gelukt is, want in
ons maartnummer staat vermeld
dat deze WK naar Rotterdam is
gegaan. Rotterdam bleek wel de
juiste voorgeschreven accommodatie aan te kunnen bieden.
Dat het beroep, of de hobby,
van een lid ook voordelen voor
onze vereniging kan hebben
bleek uit een oproep in ons clubblad. Voor ƒ 4,50 p.p. konden
onze leden op 7 april naar het
Zonnehuis voor een toneelvoorstelling met bal na (tot 02:00
uur). Piet Bakker was het jaar
daarvoor geweest en het was
hem zo goed bevallen dat hij in
1984 weer ging. Geïnteresseerden konden zich bij hem opgeven. Het lid dat de regie van
dit toneelstuk in handen had
was Hans Oldemenger, bij de
oude leden wel bekend.
In het maartnummer 1984
startte een nieuwe rubriek:
Vraag en Aanbod. Hoorde ik Jaap
onlangs ook niet iets roepen

over een nieuwe rubriek voor
leden die wat zoeken of aan te
bieden hebben? Blijkbaar is de
opmerking dat alles wat verdwenen is weer een keer terugkomt
een waarheid als een koe. Bij
goed doorlezen van deze rubriek
bleek het om een beginnende
rubriek te gaan, niemand had
nog iets aan te bieden of vroeg
ergens om. Daarom was de volgende advertentie verzonnen
door Frits: ‘Met spoed gevraagd
leerlingkapster i.v.m. uitbreiding
van onze unieke/ludieke kapsalon, gevestigd in de nabijheid
van unieke Jeu de Boulesbaan.
Geboden worden o.a. uitstekende sociale voorzieningen w.o. 2
keer per week een Jeu de Boulespartijtje, aangepaste consumptieprijzen, ‘s winters 1 à 2
keer per week een bak snert.
Sollicitaties kunt u richten aan
het HB van onze vereniging of
de redactie van dit blad, onder
vermelding van H.G. plus recente pasfoto, liefst in bikini.’
De autopuzzelrit was
geslaagd. Blijkbaar hadden de
contrôleposten gele mutsen op
en waren ze moeilijk te vinden.
De auto waarin Rinus van Hees
en Joop van de Loo zaten waren
hiernaar op zoek. Plotseling
reed een brommer langs met
hierop een man met een gele
helm. Rinus en Joop dachten dat
19
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dit de contrôlepost was. Ze hebben half Zaandam doorgecrost
om deze man aan te houden om
hem te vragen naar de enveloppe met de volgende opdracht.
Een van de opdrachten in de
puzzelrit was ‘Haal de volgende
rij-opdracht bij de kerk die bij de
tijd is’. Ted Jones en Piet Bakker
stonden inderdaad bij een kerk.
Ted dacht dat dit beslist de juiste kerk moest zijn want hij had
vier klokken, volgens hem had
de organisatie vergeten hier een
contrôlepost neer te zetten.
Hierop deelde de organisatie
Ted na afloop van de puzzelrit
mee dat er klokken zijn die de
tijd aangeven en dat er klokken
zijn die geluid produceren.

Vakantiegroet

m

Een verre groet aan alle leden
van JBC De Meteoor door
middel van een schitterende
ansicht, bereikte ons vanuit
Camps Bay, Cape Peninsula,
Zuid Afrika. Hij is van Fransje
en Toon Koelman.

Tot slot:
Lachen, meten, discussiëren,
mazzel hebben, vreugde om de
winst, teleurstelling bij verlies,
fanatisme, ongeïnteresseerdheid, moppen, sterke verhalen,
rugpijn, koude voeten, klamme
handen, genieten, ergeren, meespelen, toekijken, voorzeggen,
bibberen, zweten, dollen, beter
weten, elkaar respecteren, katten, versnaperen, piesen, aanharken, opruimen, kwaad weglopen, slecht humeur hebben,
opgewekt zijn, stimuleren,
afkraken, en nog véél, véél meer
zijn de dagelijkse gebeurtenissen op de Jeu de Boulesbaan,
maar altijd zijn we bezig met
onze geliefde sport jeu de boulen,
in maart 1984 was dit al het
geval en nu, maart 2004 ook
nog steeds.
– RvE

Vissen is niets nieuws bij onze
club, want in het clubblad van
maart 1984 staat de mededeling
dat er medio juni 1984 een viswedstrijd georganiseerd wordt.
Een (vr)eetwedstrijd werd
georganiseerd. Het menu was
soep en stokbrood. De wedstrijd
ging tussen een stel kokmeeuwen en Freek van Leeuwen. Freek
won met grote overmacht. Freek
vierde deze overwinning met een
uitgebreide rijsttafel. Pa van
Leeuwen heeft die nacht slecht
geslapen. Want hij waande zich
op het circuit van Zandvoort,
compleet met lucht en geluid.
20
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Meten op z’n Frans
Op & rond de boulebaan

De medeboulers kijken vragend
in zijn richting. ‘Comme-sicomme-ça’, is het antwoord.
De man loopt naar de zijkant
van het bouleterrein, bukt, en
kiest met zorg de langste grasspriet. Loopt hiermee terug naar
het buutje, bukt en meet zorgvuldig met het sprietje de afstanden van de twee boules tot het
buutje. Dit gebeurt twee keer.
Hij staat vervolgens op, wijst
zijn boule aan als de winnende
en de tegenpartij stapt in de
cirkel.

De speler plaatst een prachtbal,
niet ver van het buutje. Maar
ziet dan van afstand dat een
tegenspeler ook erg mooi ligt,
en loopt naar het but om het
resultaat te beoordelen. Stapt
enige keren rond, en maakt
zachtjes maar hoorbaar het
geluid: ‘Pff, pff’.
Dan wordt de rechterhand
gestrekt alsof hij iemand de
hand wil schudden, en laat die
hand een keer of vier kantelen.
21
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PUZZEL VAN DE MAAND

Oplossingen kunt u t/m 8 april a.s. inleveren in de kopijbus.
22
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Ed Lette’s Cart o o n
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TOERNOOIEN EVENEMENTEN
KALENDER
Datum Toernooi/evenement

Aanvang Plaats

zo 14-3-2004 6de dag Indoor

11.00 Meteoor

za 20-3-2004 Herendoublettes

19.00 Meteoor

za 27-3-2004 Bohémiens

19.00 Meteoor

zo 4-4-2004 Nat. Comp. 3e klasse afd. 7
za-10-4-2004 Piet Bakker Toernooi
zo 18-4-2004 Nat. Comp. 3e & 4e klasse afd. 7
zo 18-4-2004 Nat. Comp. 1ste & 2e klasse
zo 18-4-2004 Nat. Comp. 5e klasse afd. 7
za 24-4-2004 1ste dag Frits Jongsma Toernooi
zo 2-5-2004 Nat. Comp. 1ste & 2e klasse

Uitgeest
12.00 Meteoor
Den Helder
10.00 Nieuwegein
Beverwijk
? Meteoor
10.00 Den Helder

zo 2-5-2004 Nat. Comp. 3e & 4e klasse afd. 7

Hoorn

zo 2-5-2004 Nat. Comp. 5e klasse afd. 7

Castricum

za 8-5-2004 2de dag Frits Jongsma Toernooi
do 13-5-2004 3e dag Frits Jongsma Toernooi
zo 16-5-2004 Nat. Comp. 1ste & 2e klasse

? Meteoor
? Meteoor
10.00 Leiderdorp

zo 16-5-2004 Nat. Comp. 3e & 4e klasse afd. 7

Alkmaar

zo 16-5-2004 Nat. Comp. 5e klasse afd. 7

Zaandam

za 22-5-2004 4de dag Frits Jongsma Toernooi
za 29-5-2004 Pinkster Toernooi
zo 6-6-2004 Promotie/degradatie afd. 7
zo 13-6-2004 Nat. Comp. afd. 7 reservedag
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? Meteoor
13.00 Meteoor
Schagen

