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INTERNET EN FRITS
JONGSMA TOERNOOI
Zoals iedereen zolangzamerhand wel weet is ons
clublad helder en duidelijk
te vinden op Internet
(www.jbcdemeteoor.nl).
Een aantal lezers
heeft ons laten weten
dat ze het blad op Internet lezen, en zelfs
uitprinten. En daarom geen behoefte meer
hebben aan een gestencild exemplaar, zo
dat elke maand in de hal te vinden is.
Hierom het volgende. Als u bij diegenen
hoort die De Keiler via onze website tot zich
nemen, wilt u ons dat dan laten weten? Door
een briefje in de kopijbus te deponeren
waarop u dit kenbaar maakt? Het zou ons
erg helpen een nieuwe oplage vast te stellen
voor de gestencilde uitvoering van ons blad.
Scheelt geld, inkt en bomen!
Op 24 april a.s. begint het jaarlijks Frits
Jongsma Toernooi. Het beloven weer vier
spannende maar hopenlijk ook ontspannende speeldagen te worden, waarnaar door
velen reikhalzend wordt uitgekeken. Verderop in dit blad treft u de reglementen aan
voor dit toernooi, de deelnemerslijst en het
speelschema voor alle vier de dagen. U kunt
dit handige schema uitknippen, uitprinten,
kopiëren, overschrijven – kijk maar wat u
er mee doet. Let vooral even op de verschillende aanvangstijden op de verschillende
speeldagen.
–JK
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INDOOR 2003-2004

De trotse winnaars: v.l.n.r. Jan en Aly Nieuwenhuijse, Ton Schepemaker.

EINDSTAND NA 6 SPEELDAGEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ton Schepemaker 21 + 95
Theo van Dijk
20 + 103
Gerrit Terpstra
20 + 111
Jan Stok
19 + 65
Carla Kool
18 + 45
Ludwig Tophoven 18 + 61
Netty Trock
18 + 69
Raymond v.d. Erf 18 + 82
Jaap Koning
17 + 62
Max Tophoven
17 + 32
Ron van Ommen 17 + 71
Victor Silvester
15 + 23
Truus Rutgers
14 + 29
John Peen
14 + 27
Jos Buijs
14 -41

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

Richard Rutgers
Bert Vree
Jan Both
Ruud Duijker
Annie Stolte
Peggy Strijdonck
Wim de Meijer
Marchel van Aalst
Anthoon Duijnker
Bep Roodenburg
Stanley Kooistra
Joop Schallenberg
Ben Koning
Roel Westerhof
Petro van Vliet

14
14
13
12
12
12
12
10
10
10
7
7
7
6

+ 32
- 34
- 13
- 15
-9
- 76
- 41
- 67
- 75
- 72
- 91
- 115
- 124
- 134

Het equipe van Petro van Vliet speelde alleen voor de dagprijzen. Het
behaalde resultaat van dit equipe was een 12e plaats geweest met 16 + 12.
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6e Indoordag

De zes winnende equipes van de
zesde dag.
De uitslagen van de zesde dag
staan vermeld op pagina 14 en 15.
–––––––––––––––––––––––––––––––

Verslag van Jan Verhulst
Zondag 14 maart was de laatste
indoordag. Voor de plaatsen 1
t/m 5 was het een hele spannende dag want pas na de laatste
partij werden de plaatsen 1, 2 en
3 van het toernooi bekend.
Onze eerste partij was tegen het
equipe van Wim de Meijer. Het
was een spannende partij hoewel we vanaf de eerste boule
goed in de wedstrijd zaten, wij
wonnen met 13 - 10.
De tweede partij ging tegen het
equipe van Ron van Ommen. Het
is bekend dat dit een sterk equipe is, we gingen er wel voor,
maar dat pakte niet goed uit
want we zaten alle drie niet in
de wedstrijd. Dat kun je je tegen
deze ploeg niet veroorloven want
die straffen dat gelijk af. Zo ook
nu, we liepen steeds achter de

feiten aan en verloren deze, voor
ons belangrijke partij met 4 - 13.
Hierdoor werden we praktisch
kansloos voor de eerste plaats in
het toernooi.
De tweede en derde plaats kwamen door dat verlies ook in
gevaar en hoewel het team van
Jan Stok en Theo van Dijk met
één punt op ons achter stonden
konden zij op onderling resultaat boven ons komen, waardoor
de druk van de laatste partijen
bij ons lag en we die partijen
moesten winnen wilden we nog
een kans maken op een prijs.
De derde partij ging tegen het
team van Roel Westerhof. Het
3
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De drie winnende equipes van de
Indoor 2003-2004.
–––––––––––––––––––––––––––––––

en ik wil Gerrit Terpstra en
Henk Eisinga dan ook bedanken, want voor een team dat
voor het eerst met elkaar speelde
vind ik het een goed resultaat.
De toernooiwinnaars werden het
equipe van Ton Schepemaker met
Aly en Jan Nieuwenhuijse. Ik
vind het terechte winnaars want
zij hebben een goed op elkaar
ingespeeld, sterk team dat het
hele toernooi bovenaan stond en
dan heb je recht op die eerste
plaats. Ton, Aly en Jan van harten gefeliciteerd.
De finalisten van de Indoor
2003 -2004:

was een makkelijke partij die we
met 13 - 4 wonnen.
De vierde partij ging tegen het
team van Ruud Duijker. Het was
een moeilijke partij die tot 10 10 gelijk opging omdat het team
van Ruud goed speelde en het
ons knap lastig maakten. Maar
omdat ze op het juiste moment
de partij niet beslisten kregen
wij de kans de partij te winnen
met 13 - 10.
Toen was het afwachten. Het
equipe van Theo van Dijk maakte
geen fouten en won alle vier de
partijen. Het equipe van Jan Stok
verloor de laatste partij waardoor
wij als derde eindigden.
Al met al ben ik best tevreden

1. team Ton Schepemaker 21 + 95
2. team Theo van Dijk 20 + 103
3. team Gerrit Terpstra 20 + 111
Natuurlijk waren er ook nog 6
4
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dagwinnaars en dat waren dit
keer:

van gemaakt. Hiervoor willen
wij het bestuur hartelijk dankenzeggen.
Voor de inzet tijdens het gehele
indoortoernooi wil ik verder nog
bedanken: het bestuur, alle barmedewerkers, de schoonmaakploeg, de mensen achter de
schermen.
Inge Huisman voor o.a. het verzorgen van de bloemen, Truus
Rutgers, Jan Stok en Ed Lette voor
hun inzet achter de wedstrijdtafel en Ruud van Enter voor de
ontwikkeling van het computerprogramma van de Indoor en de
ondersteuning tijdens de toernooidagen. •

1. team Ron van Ommen 4 + 31
2. team Theo van Dijk 4 + 27
3. team Victor Silvester 4 + 23
4. team Truus Rutgers 3 + 26
5. team Jaap Koning 3 + 16
6. team Netty Trock 3 + 15
De finalisten en dagprijswinnaars van harte gefeliciteerd.
Na afloop werd er door het
bestuur een goed verzorgd koud
buffet aangeboden waarbij ook
de drankjes gratis waren en daar
werd dan ook dankbaar gebruik

Zomertoernooikalender
Net als voorgaande jaren heben
we ook nu weer een Zomertoernooikalender van de NJBB ontvangen. Deze hangt zoals elk
jaar in de hal.
Ondanks dat deze informatie
hierdoor voor alle leden beschikbaar is, zijn er altijd mensen die
een eigen toernooikalender willen hebben.
Deze kalender kan besteld worden door de naam van de besteller en de vermelding ‘Zomertoernooikalender’ op een briefje
te schrijven en in het kopijbakje

tedoen. De kosten bedragen
€ 3,00 (incl. de verzendkosten
die wij ook aan de NJBB dienen
te voldoen).
Voor de internetters: de kalender is ook kostenloos te downloaden en uit te printen
(www.njbb.nl).
5
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Herendoubletten

Verslag van Jan Verhulst.

Both en Louis Rodrigues. Het
werd een spannende en gelijk
opgaande partij die we moesten
winnen, wilden we nog een kans
maken om in de prijzen te vallen. Ook deze partij liep tot 10 10 gelijk op. Bij de daarop volgende mène hadden we de kans
om het uit te maken. Die kans
lieten we helaas liggen, waardoor het 12 - 10 werd en nog
heel spannend omdat je je tegen
twee ervaren boulers niet veel
kunt veroorloven. Maar gelukkig
maakten we de partij toch in ons
voordeel met 13 - 10 uit.
De derde partij ging tegen het
equipe van Roel Westerhof en Ben
Koning. In deze partij kwamen
we niet in de problemen en
wonnen met 13 - 4.
De laatste partij ging tegen Gerrit Terpstra en Joop Abels. Zij

Zaterdagavond 20 maart speelden we weer het herendoubletten-toernooi, en met een
inschrijving van 24 equipes was
het goed bezet. Ik speelde weer
met Ludwig Tophoven en ben
daar best tevreden mee want hij
zal je nooit onder druk zetten en
blijft altijd rustig.
De eerste partij ging tegen Max
Tophoven en Erik van Stelten. We
startten goed en kwamen op een
5 - 0 voorsprong die door één
slechte mène van ons in één
keer verloren ging, waarbij zij
gelijk door liepen naar 5 - 10.
We wisten nog wel terug te
komen tot 10 - 10 maar het
mocht niet baten want we verloren met 10 - 13.
De tweede partij ging tegen Jan
6
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waardoor zijn vader niet kon
achterblijven zodat ze met 3 + 13
op een mooie 6e plaats eindigden en met een prachtig beeldje
naar huis gingen. We vonden
het leuk om vader en zoon
Strijdonck aan het werk te zien
en moeder Peggy was dan ook
terecht trots op haar mannen.
De laatste partij van Max Tophoven met Erik van Stelten tegen
Freek van Leeuwen en Marcel van
Olst ging om de eerste plaats wat
resulteerde in een spannende
partij die door Max en Erik met
13 - 9 werd gewonnen. Dan nu
de totaaluitslag:

Dartstoernooi
voor leden van JBC De
Meteoor op vrijdag 7 mei,
van 19.30 tot 24 uur.
Aanmeldingen in het boek in
de hal.
(Darters die dartscompetitie
spelen kunnen deze avond
niet meedoen.)

hadden pas één partij gewonnen
en begonnen volgens mij daardoor niet echt gemotiveerd aan
deze partij. Daar moet je dan als
tegenstander gebruik van maken
want het is een heel sterk team,
waar je normaal gesproken niet
makkelijk van wint. En zeker
niet zoals dit keer met 13 - 0!
Het was weer een hele gezellige
avond met gratis consumptiebonnen en tussendoor lekkere
hapjes waarvoor onze hartelijke
dank aan het bestuur.
Inge Strijdonck speelde met zijn
16-jarige zoon Jordy en naar wat
ik er, van kenners, van heb
gehoord is Jordy een echt talent
die in de toekomst ver kan
komen. Hij speelde heel goed

1. team Max Tophoven 4 + 24
2. team Marcel van Olst 3 + 26
3. team John Zwiebel 3 + 23
4. team Jan Verhulst 3 + 22
5. team Ed Lette 3 + 18
6. team Inge Strijdonck 3 + 13
Namens alle deelnemers willen
we de volgende mensen bedanken: Netty Trock die de hele
avond de bar bediende, Henk
Postma voor het verzorgen van
de lekkere hapjes, Truus Rutgers
die achter de wedstrijdtafel zat
zodat de mannen probleemloos
konden boulen, en verder de
schoonmaakploeg die de rommel mocht opruimen zodat alles
er de volgende dag weer knap
uitzag. •
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Piet Bakker Toernooi
Verslag van Jan Verhulst

De derde partij speelde ik met
Ron van Ommen tegen Ab van
Seeventer en Louis Rodriques.
Zowel Ab als Louis speelden
onder hun niveau waardoor wij
vrij makkelijk met 13 - 4 wonnen.
De laatste partij speelde ik met
Truus Nagel tegen weer Branca
Cavaljé die dit keer met Antoon
van Sichem speelde.
Truus heeft zich inmiddels als
pointeur goed ontwikkeld en
legde vanaf de eerste boule heel
goed bij. Ze had het best naar
d’r, zin want tussen de mènes
door stond ze op de achtergrond
muziek heel gezellig te dansen.
Iets dat ze volgens mij graag
doet en goed gedaan heeft. Hoewel Branca dit keer goed bleef
plaatsten en ook Antoon goed
speelde wisten we toch met 13 11 te winnen.
Het was weer een geslaagd toernooi met 10 winnaars die elk
met een mooie prijs naar huis
gingen.
De uitslag:

Traditiegetrouw wordt op de
zaterdag voor pasen het Piet
Bakker Toernooi gespeeltd. Dit
keer hadden zich 54 deelnemers
ingeschreven.
Het weer zat dit jaar niet echt
mee waardoor er binnen werd
gespeeld, hoewel er een paar
‘echte’ boulers waren die toch
buiten speelden.
Ik speelde de eerste partij met
Antoon van Sichem tegen Branca
Cavaljé en Ben Koning. Antoon
plaatste heel goed waardoor ik
als tireur weinig hoefde te doen.
Branca begon ook goed met
plaatsen maar omdat Ben als
tireur niet in de wedstrijd kwam
zakte Branca ook weg waardoor
wij met 13 - 9 wonnen.
De tweede partij ging met Arie
Boon tegen Lia Trock en Roel
Westerhof. We startten goed
maar doordat ik soms ongelukkig schoot, en ook nog eens een
keer met mijn laatste boule het
but uitspeelde terwijl de tegenstanders nog drie boules hadden, gaf ik zoveel punten weg
dat we, ondanks het goede plaatsen van Arie, deze partij met 12 13 verloren.

1.
2.
3.
4.
5.
8

Peggie Strijdonck
Joop Abels
Gerrit Terpstra
Joop Schallenberg
Jaap Koning

4 + 29
4 + 28
4 + 24
4 + 22
4+7

De Keiler nr. 216 – april 2004

6.
7.
8.
9.
10.

August Ost
Annie Stolte
Corrie van Essen
Jan Verhulst
Bep Rodenburg

3 + 22
3 + 18
3 + 15
3 + 14
3 + 12

Ook de schoonmaakploeg en de
medewerkers achter de wedstrijdtafel: hartelijk dank.•

PUZZEL VAN
DE MAAND

Alle prijswinnaars van harte
gefeliciteerd!

De oplossing van de puzzel in
De Keiler 215 is: Zilverwit.
De goede inzendingen
kwamen van Hetty Bakker,
Eduard Vergne, Theo van
Ommen, Gonnie van de Hilst,
Albert van Seeventer, Cor Keijzer
en Paul Schijffers.

Buiten de consumptiebonnen en
een lekker gekookt ei tussendoor
had het bestuur ook voor iedere
deelnemer een doos eieren,
waarvoor onze hartelijke dank.
Namens de deelnemers willen
we Corrie van Ekeren met haar
zoons Dave en Sean bedanken
voor hun werk achter de bar.
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Deelnemerslijst
Frits Jongsma Toernooi 2004
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1 Gerrit Terpstra
Freek van Leeuwen John Zwiebel
2 Truus Rutgers
Alie Nieuwehuijse
Annie Stolte
3 Stien van Olst
Inge Strijdonck
Richard van Olst
4 Ludwig Tophoven
Max Tophoven
Tiny Tophoven
5 Theo van Dijk
Marjo van Dijk
Piet van Leeuwen
6 Peggy Strijdonck
Ton Schepemaker
Annie Meijer
7 Victor Silvester
Stanley Kooistra
Menno Roelofs
8 Jos Groot
Gonnie v.d. Hilst
Jaap Koning
9 Jan Verhulst
Gust Olst
Corrie van Essen
10 Ron van Ommen
Babs Gniffke
Fritjof Sibbele
11 Erik van Stelten
Tou Chaichana
Joop Abels
12 Netty Trock
Lia Trock
Toon Spaan
13 Jan Stok
Cor v.d. Erf
Inge Huisman
14 Petro van Vliet
Frank Westrus
Louis Rodrigues
15 Bep Roodenburg
Loes v.d. Bos
Truus Schallenberg
16 Tony Olthof
Paul Jansen
Ad Verhoeve
17 Jan Both
Dien Both
Corrie van Ekris
18 Jos Buijs
Wil Buijs
Kees Spruitenberg
19 Mirjam Westerhof
Roel Westerhof
Waldy Haseth
20 Branca Cavaljé
Gerda Nagel
Truus Nagel
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Reserve Tiny Postma
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Speeldata
Zaterdag 24 april aanvang 12.00 uur
Zaterdag 8 mei aanvang 12.00 uur
Donderdag 13 mei aanvang 19.00 uur
Zaterdag 22 mei aanvang 11.00 uur i.v.m. prijsuitreiking
10
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Indeling Frits Jongsma Toernooi 2004

De Keiler nr. 216 – april 2004

11

De Keiler nr. 216 – april 2004

REGLEMENT
FRITS JONGSMA TOERNOOI
Van de wedstrijdcommissie
Artikel 1 Het Frits Jongsma Toernooi is een triplettentoernooi
waarop alleen leden van JDB De
Meteoor kunnen inschrijven.
ad 1 Er zijn geen kosten voor
deelname aan het toernooi.
ad 2 Het toernooi wordt ingedeeld en gespeeld volgens het
principe van een ‘halve competitie’ dat inhoudt dat men tegen
ieder equipe één keer speelt.
Artikel 2 Er kunnen maximaal
20 equipes deelnemen.
ad 1 Alleen ingeschreven tripletten equipes worden geaccepteerd.
Artikel 3 Het Frits Jongsmatoernooi is een ‘buiten toernooi’ ter
voorbereiding op de landelijke
competitie.
ad 1 De equipes die deelnemen
aan de landelijke competitie
hebben voorrang op de recreatiespelers en worden automatisch
ingeschreven.
ad 2 De equipes zijn niet verplicht deel te nemen, maar moeten dan wel tijdig afzeggen.
Artikel 4 Equipes mogen op de
‘oefenbaan’ (tussen de tennisbaan en de heg) spelen indien
de tegenstander toestemt. Men

kan dit, ook al wint men de toss,
niet eisen.
Artikel 5 Alle leden die zich
inschrijven voor het toernooi
geven zich als deelnemer/-ster
op voor de totale duur van het
toernooi, het aantal speeldagen
is afhankelijk van het aantal
inschrijvingen. Bij het maximale
aantal equipes van 20 zijn er 4
speeldagen.
Artikel 6 Alle deelnemende equipes dienen een half uur voor
aanvang van de eerste partij aanwezig te zijn.
Artikel 7 Tijdens het toernooi
heeft een equipe recht op maximaal 15 minuten pauze tussen
de partijen. U wordt verzocht dit
zelf in de gaten te houden.
Artikel 8 Indien een equipe niet
compleet kan beginnen, mag
men van één of twee invallers
gebruikmaken. Men dient dit
voor aanvang bij de wedstrijdcommissie te melden.
ad 1 Indien een teamgenoot bij
aanvangstijd van de wedstrijd
niet aanwezig is dan heeft dit
team de volgende mogelijkheid:
1e Indien er een reserve van de
deelnemerslijst aanwezig is dan
12
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moet het equipe aan de wedstrijd beginnen met of zonder
deze speler, tenzij voor aanvang
van het toernooi een eigen invaller is aangemeld die door
omstandigheden verlaat is. In
dat geval krijgt men 15 minuten
wachttijd, waarna men alsnog de
invaller van de deelnemerslijst
mag benutten. Doet men dit
niet, dan moet men na de
wachttijd alsnog met 4 boules
beginnen.
2e Als er geen invaller van de
deelnemerslijst aanwezig is dan
kan het equipe een wachttijd van
maximaal 15 minuten benutten
onder voorwaarde dat voor iedere 5 minuten één verliespunt in
mindering gebracht wordt en
men na 15 minuten alsnog moet
beginnen met 4 boules. Men
start dan met 3 verliespunten.
Het recht op 15 minuten pauze
tussen de aansluitende partij
vervalt.
ad 2 Indien twee teamgenoten
afwezig zijn en men heeft geen
eigen invallers voor aanvang van
het toernooi aangemeld, dan is
de gang van zaken als volgt:
1e Indien er invallers van de
deelnemerslijst aanwezig zijn
moet het equipe aan de wedstrijd beginnen. Men is nu wel
verplicht de invallers te benutten, ook bij slechts één invaller
moet men met 4 boules begin-

nen. Heeft men wel eigen invallers aangemeld maar zijn die
door omstandigheden verlaat
dan krijgt men 15 minuten
wachttijd, waarna men alsnog
met 1 of 2 invallers van de deelnemerslijst moet beginnen.
De te laat gekomen teamgenoot
of aangemelde eigen invaller
mag altijd vanaf de eerste partij,
na één werpronde, invallen.
2e Als er na 15 minuten wachttijd geen invallers of teamgenoten aanwezig zijn, wordt het
equipe uit het toernooi genomen
en valt dan onder art. 13.
ad 3 I.v.m. de aard van het toernooi wordt er tussentijds geen
reserve-equipe geplaatst.
ad 4 Een invaller mag de gehele
dag niet vervangen worden.
Artikel 9 De eindwinnaar van het
toernooi wordt bepaald na het
spelen van een ‘halve competitie’.
ad 1 Na afloop van het toernooi
zullen de eerste 6 equipes van
de halve competitie gehuldigd
worden en zal de wisselprijs aan
het equipe dat op de 1e plaats
staat uitgereikt worden.
Artikel 10 Indien in de einduitslag van het toernooi 2 equipes
een gelijk aantal winstpunten
hebben, wordt de stand beslist
volgens het ‘onderling resultaatprincipe’. Dit houdt in dat als
equipe A verloren heeft van Ω
13

De Keiler nr. 216 – april 2004

14

De Keiler nr. 216 – april 2004

15

De Keiler nr. 216 – april 2004

Ω equipe B in de einduitslag
equipe B boven equipe A komt
te staan.
Artikel 11 Voor of tijdens een
toernooidag kan zich een probleem- of overmachtsituatie
voordoen. In zo’n situatie zal de
wedstrijdleiding een beslissing
nemen. Een beslissing die genomen wordt kan ook gelden voor
een toernooidag dan wel voor
het gehele toernooi.
Artikel 12 Indien er tijdens het
spelen van een partij zich een
discutabele situatie voordoet,
wordt verwacht dat:
ad 1 U niet op grove wijze
reageert, maar een ieders
mening gerespecteerd wordt.
ad 2 U tijdig iemand van de
wedstrijdleiding raadpleegt die
kan bemiddelen.
Artikel 13 Indien een equipe tijdens het toernooi stopt of uit het
toernooi wordt genomen dan:
ad 1 Vervalt hun plaats met de
daarbij behorende resultaten.
ad 2 Vervallen ook de resultaten
van de tegenstanders waartegen
al gespeeld is.
ad 3 I.v.m. de aard van het toernooi wordt er tussentijds geen
reserve-equipe geplaatst.
Artikel 14 Daar er geen scheidsrechter is zal men één en ander
onderling zelf moeten oplossen.
Indien er nadat u zelf heeft
gemeten nog een meet-pro-

Koppelklaverjassen
Op vrijdag
30 april a.s.
Koninginnekoppelklaverjassen (alleen
voor leden).
Aanvang 20.00 uur.
De inschrijving is gratis.

bleem is (bedenk wel dat men
recht heeft om te meten en het
een onderdeel van het spel is),
dan kunt u er altijd iemand bijhalen die uw wederzijds vertrouwen heeft, om een meting te
laten doen. U moet er dan wel
rekening mee houden dat hij/zij
op dat moment de scheidsrechter is en u over zijn/haar waarneming niet meer kan discussiëren. Indien er zich een spelsituatie-probleem voordoet dan biedt
wellicht het Internationale Spelreglement van de NJBB uitkomst. Of anders de wijsheid
van een bestuurs- of wedstrijdcommissie lid.
Artikel 15 In situaties waarin het
reglement niet voorziet beslist
de wedstrijdcommissie.
Ingangsdatum 1 - 4 - 2004
16
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Ad Verhoeven, Herman Voogt,
Loes de Vries en Bep Weegemans.
Iedereen langs deze weg alvast
van harte gefeliciteerd!

Ziekenboeg
George Dammen is nog steeds
geblesseerd aan knie en voet.
Vandaar dat we hem nog steeds
moeten missen bij zijn wekelijkse bardienst op dinsdag.
Cor van Gelderen loopt voor
onderzoek bij het ziekenhuis in
verband met problemen met zijn
plasser.
Klaas de Ruiter herstelt langzaam
maar gestaag van zijn herniaprobleem.
Thea Valent heeft inmiddels een
nieuwe heup. Ze gaat revalideren
in het Twiskehuis.

Forelvissen
Op 15 mei a.s. gaan we weer
forelvissen. Het vissen zal duren
van 8 tot 12.30 uur, het vertrek is
om 7 uur (van het Perenpad).
De kosten voor degenen die met
de bus meerijden zijn € 15,-.
Gaat u met eigen vervoer dan
kost het u € 13,-. Opgeven in het
bekende boek.

De Strijdoncks

Jarig in mei

Het dartteam De Strijdoncks kan
op vrijdag 16 april a.s. kampioen
worden in de competitie. Ze spelen die avond in onze hal en dit
is een unieke kans om ‘ons’
team in actie te zien en ze te
komen aanmoedigen!

Volgens ons ten dienste staande
gegevens vieren de volgende
leden in mei hun verjaardag:
Jan Blanken (tennis), Anton
Bouwman (tennis), Bram Cohen
(tennis), Sander van Dijk, Ruud
van Enter, Daniëlle van Ginkel,
Joop Keepe, Freek van Leeuwen,
Jan Leffelaar (tennis), Sophie
Lodewijks, Gerrit Lut, Hans Mes,
Ans Noordenbos, Margriet
Odinga, Richard van Olst, Henk
Postma, Louis en Esperanza
Rodrigues, Bob Rutgers, Loek
van Sichem, Victor Silvester, Ron
Stolte, Giok en Tiny Tophoven,

Nieuw lid
Deze maand maken we melding
van één nieuw lid. Het is Paul
v.d. Broek. Paul is tijdens de
afgelopen Indoors vaak bij ons
te gast geweest als teamlid van
Ludwig en Giok Tophoven. Wij
wensen hem veel plezier bij onze
club.
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DEEL 5

Als schrijver van deze rubriek is
het altijd leuk om een reactie te
horen van een of meerdere
leden. Naar aanleiding, of als
gevolg, van deze rubriek in het
vorige clubblad kreeg ik van Jan
Nieuwenhuijse te horen dat hij
zich nog weet te herinneren dat
er eens een ‘Omo’-actie is
geweest.

tins en clubbladen mis ik alleen
nieuwsbulletin 3. Om er nou
zeker van te zijn dat ik echt
niets over het hoofd heb gezien,
zou ik graag in het bezit komen
van dit nieuwsbulletin nr. 3,
anno 1982. Wie o wie kan mij
hier aan helpen? Een kopietje,
want het is slechts 1 A4-tje, is
ook goed.
Overigens zou het leuk zijn te
vernemen hoe en waarom deze
‘Omo’-actie opgezet was.
20 Jaar geleden was het rond
deze tijd ook al Pasen. Het clubblad van april 1984 begint dan
ook met een aankondiging
‘PASEN’.
Dat onze vereniging toen nog
erg verbonden was met de SV
De Meteoor blijkt uit het voorwoord, want dat begint met de
aankondiging dat het eerste elftal van de SV er na 29 jaar in
geslaagd was kampioen van ‘de
afdeling’ te worden. Het eerste
promoveerde daardoor naar de
Hoofdklasse.
In 1984 werd het Paastoernooi al
gespeeld. Zaterdag 21 april was

In het allerprilste begin van
onze club zou deze actie gehouden zijn volgens Jan. Ik heb hier
niets van kunnen vinden vertelde ik Jan daarop. Ik weet mij te
herinneren dat het echt in het
clubblad heeft gestaan, zei Jan
toen, in één van de eerste
nieuwsbulletins of clubbladen
zou dit moeten staan. De actie
was bedoeld om geld voor onze
club bij elkaar te krijgen. Als
voormalig redacteur van uw
clubblad heb ik bijna alle
nieuwsbulletins en clubbladen
in mijn bezit en heb zitten zoeken of ik iets van deze ‘Omo’actie kon vinden. Dit was niet
het geval. Van alle nieuwsbulle18
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bestond in 1984 ook al, want
onze vereniging werd uitgenodigd om aan wat toernooien
mee te doen. Abcoude organiseerde in dat jaar ook een
‘Streekclubtoernooi’. Een toernooi
waarbij alle verenigingen in een
straal van 30 km. rondom
Abcoude waren uitgenodigd.
Boulen gebeurde in deze dagen
(1984) gewoon in parkjes en op
terreinen die openbaar toegankelijk waren. Bovenstaand staat
reeds een stuk terrein bij het
Sloterparkbad vermeld, Par
Hasard speelde haar toernooien
in het Gerbrandypark.

de datum, de aanvang 13:00 uur
en deelname voor leden van de
JdB gratis. Niet-leden konden
ook inschrijven, maar moesten
hier wel ƒ 3,- p.p. voor neerleggen. Een gratis hapje en drankje
was er (toen ook al) bij inbegrepen. Inmiddels is dit Paastoernooi omgedoopt naar het ‘Piet
Bakker’-toernooi. Piet deed in
1984 zelf mee.
Op 6 mei was de eerste competitiedag. De wedstrijden werden
gespeeld op een terrein bij het
Sloterparkbad. Toeschouwers
werd aangeraden om zelf een
stoeltje mee te nemen omdat de
aanwezig banken allemaal in
bezit werden genomen door de
deelnemers aan de competitie.
Ieder deelnemend equipe had
als het ware zijn eigen thuisbasis tijdens de competitiedag.
Jeu de Boulesclub Abcoude

Dat er in 1984 ook al een soort
sociale controle was blijkt uit het
verhaal van ‘ARSTA’ in het clubblad van april 1984. ARSTA had
zich een tijdje niet op onze
banen laten zien. Toen hij na
enige tijd weer een balletje ging
gooien moest hij veel vragen van
leden beantwoorden die nieuwsgierig waren naar de reden van
zijn afwezigheid. Het ene lid
dacht dat Arie geëmigreerd was,
een ander lid dacht dat hij in de
bajes had gezeten, weer een
ander dacht dat hij de loterij
gewonnen had en een wereldreis had gemaakt. Niets van dit
alles, Arie had het gewoon in de
privé sfeer wat druk gehad.
ARSTA had met zijn stukjes
19
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schrijven een hoger doel voor
ogen. Hij dacht dat andere leden
door zijn stukjes ook geïnspireerd zouden worden om een
stukje in het clubblad te schrijven. Want, zo vond ARSTA, het
blad is er niet alleen voor ons
allen, maar moet eigenlijk ook
door ons allen gevuld worden.
Het hoeft literair niet hoogstaand te zijn, als het maar
geschreven wordt. ARSTA riep
daarom de ‘heren’ op een stukje
bij de redacteur aan te leveren.
Nu weten wij anders, we hebben
ook damesleden in ons midden,
dan moet het nu helemaal geen
probleem meer zijn eens een
stukje bij Jaap in te leveren.

personen met de ene boule
d.m.v. een hoge portee een voltreffer op de doos eieren te
plaatsen’. Blijkbaar waren de
twee heren die dit spel destijds
spontaan bedachten niet zo
bedreven in deze vorm van
pétanque, want de doos eieren
is, vol en met hele eieren, na wat
portee-pogingen weer van de
baan gehaald en mee naar huis
genomen. Klaas vond deze spelvorm wel leuk, want hij nodigde
de deelnemers, Jan Bakhuijzen
en André de Jong, uit om een
revanche te spelen. Wat niet
onbelangrijk was, Klaas had een
leuke middag gehad. Wat dat
aan gaat is er in 20 jaar niet veel
veranderd. Dit ‘eierenboulen’
mag uiteraard alleen buiten
beoefend worden en is slechts
één maal per jaar toegestaan.
– RvE

Wat in 1984 ook werd geïntroduceerd was het ‘eierenboulen’.
Deze manier van boulen werd
door Klaas de Ruiter in het clubblad april 1984 uiteen gezet.
Hier volgt zijn relaas: ‘Je hebt er
twee leden van de JdB De Meteoor voor nodig, beslist geen
anderen omdat deze vorm van
spelen nooit door een ander
bedacht had kunnen worden.
Daarbij maken een doos eieren,
één boule en veel publiek onderdeel uit van deze vorm van boulen. De doos eieren wordt op
voldoende afstand vanaf de
werpcirkel op de grond gezet en
vervolgens dient één van de twee
20
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Tussenstanden

saldo

winst

aantal
wedstrijden

equipeleider

equipe

Onderstaand de tussenstand in de Nationale Competitie
2004 – 3de klasse na de extra speeldag op 4 april j.l.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1 Atlantic Boules 2
P. Koedooder
6
6
38
2 Les Mille Îles 5
R. Thielsch
6
5
35
3 Boule Plaisir 3
G. Beentjes
5
5
29
4 Meteoor 4
L. Tophoven
5
5
27
5 De Stetters 1
T. de la Porte
6
4
23
6 Boule Plaisir 4
H. de Jong
5
4
22
7 Purmer Boules 3
T.M.G. Jonker
6
4
21
8 De Bouledozers 4
R. Koerts
6
4
17
9 Nieuwendam 2
B. te Riele
6
4
2
10 Meteoor 2
T.Rutgers
6
3
14
11 Purmer Boules 4
H. Blauwhof
5
3
7
12 Boule Plaisir 5
E. Verweij
6
3
-1
13 Meteoor 7
V. Silvester
6
3
-4
14 De Bouledozers 6
A. Bos
6
2
-5
15 Atlantic Boules 1
R. Mooibroek
6
2
-12
16 Meteoor 3
R. van de Erf
5
2
-17
17 Purmer Boules 5
J. Nonneman
6
2
-19
18 Celeritas 1
P. Rozenhart
5
1
-19
19 Meteoor 6
P.J. Strijdonck
6
1
-31
20 Boule Plaisir 6
J. v. Zuijlen
6
1
-31
21 Meteoor 5
T. van Dijk
6
1
-33
22 De Bouledozers 5
O. Voorthuyzen
6
1
-36
23 Les Mille Îles 6
S. Volkers
6
0
-27
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Er is niet gerekend met onderling resultaat.
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Op & rond de boulebaan

ZOMERTIJD

Donderdag 25 maart jl.
was een van onze leden
(de naam is bij de redactie
bekend) jarig Zijn verjaardag viel
dus op een donderdag, en, zoals
een fanatiek bouler betaamt, was
hij, want het is een hij, op onze
boulebanen te vinden. Daardoor
was het voor hem onmogelijk
zijn verjaardag groots, dus met
vrienden, familie en goede kennissen te vieren. Meestal wordt
dan zo’n verjaardag de zaterdag
volgend op die verjaardag groots
gevierd. Zolang deze persoon lid
is doet hij dat al.

uur minder dus een
soort ‘tijdroof’.
Donderdag zat ik heel serieus met dit lid te praten. Onderstaand een verkorte weergave
van zijn plannen.
Claims zijn de laatste jaren
meer gewoonte dan uitzondering: je hoort het steeds vaker.
Mislukte neuscorrectie? Hup,
een gepeperde rekening naar de
plastisch chirurg. Gebroken
been na een val over een scheef
liggende stoeptegel? De gemeente kan de borst nat maken. Plukken zullen we ze.
Tot nu toe was het niet zijn
bedoeling om aan die claimcultuur mee te doen. Een mens
heeft immers toch ook zijn eigen
verantwoordelijkheid vindt hij.
Maar daar komt, denk ik, nu
verandering in. Door de zomertijd. Nog even en dan gaan de
brieven van ons lid aan de leden
van het Europese Parlement in
Brussel en naar de dames en
heren politici in Den Haag op de

Nou valt die zaterdag dat hij zijn
verjaardag viert altijd op de
zaterdag dat de zomertijd in
gaat. In de nacht van deze zaterdag op zondag gaat de klok dan
een uur vooruit (van 2 naar 3
uur) en is deze nacht dus een
uur korter. Maar, zeg nou zelf,
wanneer je je verjaardag viert,
dan wil je hier zo lang mogelijk
van genieten. Eigenlijk is zo’n
22
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bus. En met elke brief wordt een
vette claim door hem ingediend.
Ik denk dat hij er helemaal klaar
mee is, met die zomertijd.
Elk jaar is het hetzelfde gedonder. Sinds de invoering van de
zomertijd in 1977 wordt hem
jaarlijks een uur gekort op zijn
verjaardag. Omdat hij toevallig
zijn verjaardag viert op de zaterdag dat de zomertijd ingevoerd
wordt. Een feestje van enige
allure begint vandaag de dag
rond middernacht en gaat dan
door tot in de kleine uurtjes. En
dan is het om twee uur zomaar
drie uur. Tijdroof dus, pure tijdroof. Na 27 jaar pikt hij het niet
langer, hij wil die uren terug.
Hij gaat misschien wel een
groot feest geven van al dat geld
dat hij zal vangen voor die schadeclaims. Alle gedupeerden worden dan door hem uitgenodigd.
De leden van onze club mis-

schien ook wel. Drank, eten,
bekende artiesten, noem maar
op, 27 uur lang, geen uur minder. En de rekening wordt
betaald door Brussel en Den
Haag. Dat zal ze leren.
Een datum heeft hij ook al
gepland, de laatste zaterdag van
oktober.
– JeZiMa

BIJDRAGEN
VOOR DE
VOLGENDE KEILER
kunt u t/m 6 mei a.s.
inleveren.
Kopijbus in de hal, of e-mail:
koning@ncn.nl
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Gerrit werkt als magazijnmeester bij Braspenning, één van de
trouwe sponsors van onze club.
Daarvoor werkte hij bij hetzelfde
bedrijf als vrachtwagenchauffeur.
Hij kwam er terecht omdat zijn
vrouw Ria er werkte.
Vóór Braspenning werkte hij in
de Centrale Markthallen bij een
bedrijf in fruit. Appels, peren,
sinaasappels, mandarijnen e.d.,
maar géén groente(!). Vaak
bracht hij op zaterdagmiddag
mandarijntjes mee voor leden
van de boulesvereniging.
Gerrit had een kennis, Jan Goossen, die lid was van JBC De
Meteoor. Jan was een enthousiast bouler en bracht op zaterdag vaak haring mee naar de
club en deed de loterij. Hij is
inmiddels overleden. Maar hij
was het die Gerrit in de ban van
het boulen en De Meteoor
bracht.
Ondertussen is hij één van de
‘cracks’ van de club. Een bouler
zo velen die tot voorbeeld kunnen nemen. Hij speelt landelijke

GERRIT TERPSTRA (bijna 59, we
geven het hem niet) is ongeveer
zestien jaar lid van JBC De Meteoor. In de ogen van velen is hij
wat je noemt een ‘mooie’ bouler.
Hij tireert én plaatst met precisie. Veel van wat hij doet is raak.
En daar gaat het om. Hij doet
dat alles met een mooie, beheerste houding, waarmee hij veel
bewondering oogst.
Dat zijn naam in verband wordt
gebracht met ‘groente’ is onterecht. Of het zou moeten zijn
omdat hij speelt met de grootste
maat boules, in de volksmond
ook wel ‘bloemkolen’ genoemd.
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VAKANTIEBESTEMMING?
Ermelo. We hebben daar een
caravan waar we graag naartoe
gaan. We hebben een dochter en
een kleinkind, die we daar veel
treffen. Wat wil je nog meer.
Buitenlandse reizen hebben we
ook wel gemaakt. Griekenland,
Italië, e.d. Denk dus niet dat ik
niets van het buitenland moet
hebben. Maar in Ermelo hebben
we het gewoon heel erg naar
onze zin.

competitie in de hogere regionen: tweede klasse.
WAAROM BOULEN?
Ik deed altijd veel aan sport.
Krachtsporten, zoals boksen en
judo, veel haltertrainingen e.d.
Maar op een gegeven ogenblik
kreeg ik last van mijn rug. Dus
daarmee moest ik jammergenoeg stoppen. Toen ging ik met
buren veel lopen. Tien kilometer
en meer, maar ook dat werd
steeds moeilijker.
Inmiddels was ik in Tuindorp
komen wonen, waar ik Jan Goossen leerde kennen. Jan nam me
eens mee naar het boulveldje
van De Meteoor. Met mijn hernia was dat natuurlijk een prachtige oplossing. Ik vond het meteen een leuke sport, en lichamelijk heel geschikt voor mij.

VERDER NOG IETS?
Het leuke van het boulen bij
De Meteoor is dat het allemaal
zo goed verzorgd is. Aardige
mensen, veel actief volk. De
donderdagavonden zijn voor mij
een feest. Hartstikke leuk, ik
speel dan echt voor de lol.
Alleen jammer dat ik niet lang
nog wat kan naspelen, want dat
vind ik ook wel wat. Met een
paar mensen lekker nog even
een paar potjes boulen. Maar ja,
ik moet de andere ochtend erg
vroeg mijn bed uit. De gezelligheid en de lol zijn toch één van
de belangrijke dingen.
Ik wil ook niet vergeten te zeggen dat ik een pluim wil uitdelen
aan alle medewerkers, de mensen die ervoor zorgen dat de
club blijft draaien hoe die draait.
Als ik iets kan bijdragen doe ik
dat ook graag.•

ANDERE
EIGENAARDIGHEDEN?
Ik heb een hele mooie klokkenverzameling. Zo’n 35 stuks heb
ik er en ze lopen allemaal! De
meeste krijg ik van mensen die
weten dat ik er gek op ben.
Repareren doe ik niet allemaal
zelf, hoor. Eenvoudige klusjes
kan ik wel, maar het meer ingewikkelde werk laat ik over aan
een vriend die daar erg handig in
is. Tandwieltjes vervangen e.d.,
die dingen doet hij voor me.
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PUZZEL VAN DE MAAND
Los het kruiswoordraadsel op. Hele diagram ingevuld? Dan vormen de
letters in de grijze, genummerde vakjes een woord. Dat is de oplossing.

Oplossingen kunt u t/m 6 mei a.s. inleveren in de kopijbus.
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Ed Lette’s Cart o o n
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TOERNOOIEN EVENEMENTEN
KALENDER
Datum Toernooi/evenement

Aanvang Plaats

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
vr 30-4-2004 Koppelklaverjassen
zo 2-5-2004 Nat. Comp. 1ste & 2e klasse

Den Helder
10.00 Nieuwegein
Beverwijk
? Meteoor
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

vr 7-5-2004 Darttoernooi

19.30 Meteoor

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
vr 28-5-2004 Koppelklaverjassen
za 29-5-2004 Pinkster Toernooi
zo 6-6-2004 Promotie/degradatie afd. 7

? Meteoor
Meteoor
13.00 Meteoor
Schagen

zo 13-6-2004 Nat. Comp. afd. 7 reservedag
vr 25-6-2004 Koppelklaverjassen

Meteoor

vr 30-7-2004 Koppelklaverjassen

Meteoor
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