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De bar moet open!
Met bovenstaande tekst zal iedereen het
eens zijn. Want wat is onze vereniging zonder onze bar. Waar je voor een gemakkelijk
prijsje kan bestellen wat je hartje begeert.
Maar die bar functioneert natuurlijk enkel
en alleen als er iemand achter staat. Daarom nog maar eens met nadruk deze vermelding.
Vooral voor de komende zomermaanden
zitten we dringend verlegen om barmedewerkers. Veel vrijwilligers gaan naar een
camping of met vakantie en er dreigt een
situatie dat de bar af en toe ‘onbemand’ en
dus gesloten dreigt te raken. Dit geldt
natuurlijk ook voor de wintermaanden,
maar de zomer is vooral nu actueel.
Daarnaast komt het regelmatig voor dat bij
grote drukte de koelkasten leegraken en
moeten worden aangevuld. Het zou erg
prettig zijn als zich daarvoor af en toe een
vrijwilliger zou aanmelden. Daarom doen
wij nogmaals het klemmende verzoek:
meldt u zich aan als barmedewerker! Het is
prettig en dankbaar werk en je dient er een
goede zaak mee (de bar zorgt voor veel
noodzakelijke inkomsten).
In dit nummer treft u de tussenstanden van
onze Nationale Competitie-spelers aan.
Helaas niet die van de vierde klasse-spelers.
Daarvoor was de ruimte in dit tijdschrift net
niet toereikend. Maar de totale einduitslag
van dit gebeuren zullen we u zeker niet onthouden!
– JK
1

De Keiler nr. 217 – mei 2004

Tussenstand
Frits Jongsma
Toernooi

Wedstrijdzaken

Pinkstertoernooi
Het a.s. Pinkster Toernooi
begint om 12.00 uur en niet
zoals in het De Keiler van
april jl staat om 11.00 uur!

Na 1 speeldag

Equipe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Erik van Stelten 9 + 47
Ludwig Tophoven 8 + 64
Gerrit Terpstra 8 + 58
Theo van Dijk 7 + 46
Netty Trock 6 + 21
Victor Silvester 6 + 15
Petro van Vliet 6 - 4
Jan Verhulst 5 + 25
Jan Both 5 + 11
Bep Roodenburg 5 - 9
Jos Buijs 4 - 1
Truus Rutgers 4 - 4
Jos Groot 4 - 26
Jan Stok 4 - 26
Ron van Ommen 4 - 28
Tony Olthof 4 - 32
Raymond v.d. Erf 3 - 12
Mirjam Westerhof 3 - 25
Peggy Strijdonck 3 - 55
Branca Cavaljé 2 - 65

PUZZEL VAN
DE MAAND
De oplossing van de puzzel in
De Keiler 216 is: Schatkist.
De goede inzendingen
kwamen van Piet van Leeuwen,
Albert van Seeventer, Cor Keijzer
en Paul Schijffers.

BIJDRAGEN
VOOR DE
VOLGENDE KEILER
kunt u t/m 10 juni a.s.
inleveren.
Het volgende nummer zal
een dubbelnummer zijn, in
verband met de komende
vakantieperiode.
Dus heeft u nog belangrijke
zaken op uw lever, doe het nu
het nog niet te laat is!
Kopijbus in de hal,
of e-mail: koning@ncn.nl
2

De Keiler nr. 217 – mei 2004

opgetrokken waardoor ze er een
stuk jonger uitziet.
Beb Rodenburg krijgt op 17 mei
een knieoperatie en hoopt daarna weer voluit te kunnen boulen.
Albert Seeventer heeft een paar
dagen in het ziekenhuis gelegen
vanweg problemen met zijn slokdarm.
Jan Stok heeft vlinders in zijn
buik. Gelukkig hebben deze vlinders ruimte genoeg.
Thea Valent revalideert nog
steeds in Het Twiskehuis i.v.m.
haar nieuwe heup.

Klaverjassen
De klaverjassers willen langs deze weg
Tiny en Wim den
Ouden bedanken
voor de voortreffelijke manier waarop zij
de maandelijk Koppelklaverjasavonden organiseren. Elke laatste
vrijdag van de maand is er zo’n
avond. Inschrijven per koppel is
gratis en alleen voor leden van
onze club. Met natuurlijk elke
maand leuke prijzen te winnen.

Jarig in juni

Ziekenboeg

In juni hopen de
volgende
leden hun
verjaardag te
vieren: Rosalie
Lammerts van
Bueren, Wil
Knuppe-de Bok, Ron van Stelten,
Jos Buijs, Sandra Visser (tennis),
Piet Koopmans, Wim de Meijer,
Frits Hesterman, Johan de Bont,
Carolien Eisinga, Nas Nansink,
Tiny Postma, Dirk Swart, Rens
Spaink (tennis), Roel Huisman
(tennis), Willy Buijs, Willy van
Haastrecht, Jan Been, Adrie
Kool, Hans Udo en Peter Voogt
(tennis). Allemaal alvast van
harte gefeliciteerd!

Paul Jansen heeft een
wrat onder zijn
voet die operatief
verwijderd moet
worden.
Frans Kooistra
heeft een
meniscusoperatie ondergaan en loopt hierdoor
nu weer als een kieviet.
Evert Limburg raakt zijn oriëntatievermogen kwijt en kan daardoor de kratten bier niet vinden.
Klaas Lugthart heeft een pacemaker gekregen en hoopt daardoor
weer helemaal de oude te worden.
Beb de Man d’r oogledenzijn
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Er kunnen nog nieuwe tennissende leden worden ingeschreven. Bel hiervoor met Bert Vree,
telefoon 4931140 of 6335135.

Verhuizingen

De Strijdoncks

G. Nagel is per 31-3-2004
verhuisd naar
Nageljongenstraat 175
1033 PV Amsterdam.
John Zwiebel is voortaan te
vinden op het adres:
Thomas Prinslaan 128
1035 SN Amsterdam.

Het dartsteam De Strijdoncks
is kampioen geworden in haar
devisie.
Wij felicteren Inge, Ruud,
Willem, Richard en Eric met
dit resultaat.

Tennis
toernooi

Nieuw lid
Ook deze maand begroeten we
een lid lid. Het is Jan Been.

Op zaterdag 5 juni a.s. houdt de
tennisafdeling van onze club
haar jaarlijkse tennistoernooi.
Dit toernooi is met barbeque en
liefhebbers kunnen zich opgeven
in het boek.
De tennissers kunnen hun jaarlijkse bijdrage overmaken op
gironr. 5136517 t.n.v. JBC De
Meteoor te Amsterdam.

Jan Voet
Toernooi
Vanaf 1 juni a.s. kan men zich
opgeven voor het komende Jan
Voet Toernooi (voorheen Indoor
Toernooi geheten).
In het boek in de hal.
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VRIJTHOF
JEU DE
BOULES
TOERNOOI
U wordt uitgenodigd voor het
19e Internationaal Vrijthof Jeu de
Boulestoernooi op zaterdag
14 en zondag 15 augustus 2004
op de vertrouwde plek het Vrijthof te Maastricht.

Zondag 15 augustus 2004
Tripletten
Max. deelname 256 tripletten
Melden 8.00 - 9.30 uur
Aanvang wedstrijden 10.00 uur
Damestripletten
Max. deelname 54 tripletten
Melden 10.30 - 11.00 uur
Aanvang wedstrijden 11.30 uur

Voor alle informatie, inschrijfformulieren en rechtstreekse aanmelding verwijzen wij u naar de
website: www.vrijthoftoernooi.nl.
Onderstaande informatie treft u
daar ook nog eens aan.

Voorinschrijven is voor alle toernooien verplicht.
Dit kan uitsluitend in de maanden mei en juni 2004.

• Voor alle toernooien is een geldige licentie verplicht.
• Het inschrijfgeld voor alle toernooien is € 6,00 per persoon.

De datum van ontvangst van het
inschrijfgeld is bindend! Inschrijvingen alleen d.m.v. het voorgeschreven inschrijfformulier:
Vrijthoftoernooi
p/a St. Amandusstraat 20
6212 CM Maastricht
of per E-mail:
info@vrijthoftoernooi.nl.

Toernooien
Zaterdag 14 augustus 2004
Doubletten
Max. deelname 256 doubletten
Melden 09.00 - 10.30 uur
Aanvang wedstrijden 11.00 uur
Damesdoubletten
Max. deelname 54 doubletten
Melden 11.30 - 12.00 uur
Aanvang wedstrijden 12.30 uur

Zie voor meer informatie onze
website: www.vrijthoftoernooi.nl
of:
telefoon 043-3219703
fax 043-3259792.
5
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Ontwikkelingswerk in
buitengebieden

Tijdens het lezen van een krantenartikeltje in Het Parool van 19
april jl. over een ‘hangplek’ voor
ouderen, viel mij deze foto op.
Niet zozeer de zittende vrouw op
de rollator trok mijn aandacht,
maar wel de heer rechts. ‘Is dat
nou het logo van onze club’,
dacht ik. ‘Het lijkt ... wel’. Na
wat huiselijk overleg wist ik het
zeker. Herkent u hem ook? Ja,
het is Joop Abels. Hoe hij daar op
die ‘bejaardenbaan’ terecht is
gekomen? Ik weet het niet, want
Joop woont in Muiden en speelt
meestal gewoon bij ons.
Mocht u toch nieuwsgierig zijn
naar de oorzaak van zijn aanwezigheid op deze hangplek dan
kunt u hem zelf even om uitleg

vragen. Zal Joop leuk vinden,
dertig keer hetzelfde verhaal te
moeten vertellen, want reken
maar dat er heel wat leden zijn
die hem zullen vragen of hij al
zo oud is dat hij zich op een
hangplek voor ouderen moet
vermaken. Maak het Joop niet al
te moeilijk.
Het onderschrift bij de foto luidde:
‘Ouderen in Buitenveldert hebben
hun officiële ‘hangplek’ op het
plein Grote Ruwenberg. Daar zijn
een jeux-des-boulesbaan en een stenen schaakbord aangelegd, met
bankjes. Stadsdeelvoorzitter Erik
Koldenhof heeft de plek gisteren
geopend.’
– RvE
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Tussenstand 2de klasse

saldo

winst

equipe leider

equipe

Nationale Competitie 2004 na 2 speeldagen

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1 Elza Boules 2
M. Lugas
9
45
2 CdP Kets Up 1
Rob van der Spek
8
26
3 De Boulende Stier 2 G. Bik
7
38
3 Les Mille Iles 4
A. Carli
7
28
3 PU Badhoevedorp 3 T. Roos
7
12
4 PVN 4
Hans Hartwigsen
6
11
5 Les Boules Fleuries 1 C. van Velzen
5
-2
5 CdP Treize Points 1
Frans MacLennan
5
-2
6 CdP Les Cailloux 8
Hans van Schaik
4
-20
6 De Gooiers 5
Etienne Callenbach
4
-2
7 CdP Boule Plaisir 2
B. Postma
3
-7
7 De Bouledozers 2
A. Keja
3
-9
7 De Meteoor 1
G. Terpstra
3
-18
7 Les Bohémiens 2
F. Deserno
3
-25
7 JB Almere 2
Jan Brinks
3
-32
7 PU Badhoevedorp 4 S. Godfried
3
-43
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Tussenstand 3de klasse

saldo

winst

aantal
wedstrijden

equipeleider

equipe

Nationale Competitie 2004 na 3 speeldagen

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1 Atlantic Boules 2
P. Koedooder
18
15
83
2 Les Mille Îles 5
R. Thielsch
18
13
65
3 Purmer Boules 3
T.M.G. Jonker
18
13
60
4 De Bouledozers 4
R. Koerts
18
13
55
5 Boule Plaisir 4
H. de Jong
17
12
48
6 Boule Plaisir 5
E. Verweij
17
11
34
7 Meteoor 4
L. Tophoven
17
11
29
8 Boule Plaisir 3
G. Beentjes
17
11
23
9 De Stetters 1
T. de la Porte
17
10
27
10 Atlantic Boules 1
R. Mooibroek
17
9
25
11 Meteoor 5
T. van Dijk
17
9
-3
12 Celeritas 1
P. Rozenhart
17
8
20
13 Meteoor 7
V. Silvester
17
8
-15
14 Purmer Boules 4
H. Blauwhof
17
8
-18
15 Nieuwendam 2
B. te Riele
17
8
-26
16 Les Mille Îles 6
S. Volkers
17
7
-23
17 Meteoor 3
R. van de Erf
17
7
-32
18 Purmer Boules 5
J. Nonneman
17
7
-32
19 Meteoor 2
T. Rutgers
18
5
-64
20 De Bouledozers 6
A. Bos
17
4
-39
21 Boule Plaisir 6
J. v. Zuijlen
17
3
-53
22 Meteoor 6
P.J. Strijdonck
17
3
-79
23 De Bouledozers 5
O. Voorthuyzen
17
3
-85
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Deel 6
Het is al weer mei, alle vogels
leggen dan een ei, tenminste dat
is het spreekwoord. Deze rubriek
was deze maand ook voor mij
een ei dat gelegd moest worden,
want ik was duidelijk iets te laat
met de kopij bij Jaap aanleveren.
Sorry, Jaap, ik zal de sluitingstermijn volgende keer beter in de
gaten (proberen) te houden.
Dan nu waar deze rubriek over
gaat, de zaken die zich 20 jaar
geleden binnen onze club
afspeelden.

(we hadden toen nog maar 6 cijfers voor de nummers), en niet
315221 zijn’. Dit nummer stond,
net als nu ook nog het geval is,
links op de eerste pagina van het
clubblad, geen alledaagse leeskost dus. Frits was wel blij met
deze reacties, want dat was voor
hem een bewijs dat ons clubblad
goed gelezen werd.
In 1984 werd ook al een Paastoernooi gespeeld. Dit toernooi
heette toen nog geen Piet Bakker
Toernooi. Piet was toen de penningmeester van onze vereniging, vandaar.
Het Paastoernooi had blijkbaar
een voorronde, de winnaars van
de eerste partij kwamen in de
winnaarspoule terecht, de verliezers in de verliezerspoule.
In het verslag van dit Paastoernooi wordt vermeld dat het
schitterend weer was (20 graden, wolkenloze hemel en windstil). Het (buiten)terrein (want
een hal hadden we toen niet),
was feestelijk versierd met vlaggetjes en lachende Paashazen in
de bomen. Toernooitafels hadden we ook nog niet, de prijzen

Het mei-nummer van 20 jaar
geleden was al weer het zevende
informatiebulletin dat in de
reeks van de tweede jaargang
uitkwam. Dat het mei nummer
1984 ook toen al goed gelezen
werd en door sommige lezers
bijna werd gespeld, mag blijken
uit de reacties die Frits Jongsma
van de lezers van toen ontving:
‘Het clubblad is niet het zesde,
maar het zevende nummer in de
reeks.’ ‘Ap is niet met een P
maar met een B en moet dus Ab
zijn’. ‘Het telefoonnummer van
de penningmeester moet 313221
9

De Keiler nr. 217 – mei 2004

stonden op marktramen. Het
Paastoernooi was een ‘open’
toernooi, ook niet-Meteoorleden
konden mee doen. Zij dienden
wel ƒ 3,00 p.p. te voldoen. Met
48 boulende mensen zat het
toernooi vol. Na de inschrijving
(tot een half uur voor aanvang
van het toernooi) werd de loting
verricht. Ook toen was het al zo
dat je een beetje geluk moest
hebben met wie en tegen wie je
deze dag speelde.
De sfeer was goed, want volgens
ARSTA was het toernooi meer
een familiegebeuren dan een
echt wedstrijdtoernooi. Veel
publiek was ook aanwezig, wat
de sfeer helemaal ten goede
kwam. De consumpties waren
‘voor...tref...fe...lijk’. Het verbaasde de schrijver dat dit altijd weer
zo prachtig en feestelijk op schalen uitgestald was – en... zo véél!
Theo van Ommen speelde in
1984 blijkbaar competitie, want
in het clubblad staat vermeld
‘Theo kan in de maand mei wel,
maar niet in de maand juni’.

Aan deze competitie deden nog
meer leden van onze vereniging
mee. Jan Voet, Rinus van Hees en
Frits Jongsma vormden een equipe, zij behaalden op 6 mei 1984
in de A-poule het volgende
resultaat: 4 gewonnen partijen
en 1 verloren partij. Freek van
Leeuwen en Klaas de Ruiter speelden, samen met Arie Stalenburg,
ook in de betreffende competitie. Zij deden het wat slechter,
want zij wonnen slechts 2 partijen en verloren er 3. In de Bpoule vormden Jan Nieuwenhuijse, Herman Wijnbergen en J. Bakhuijzen een equipe. Zij deden het
die zesde mei erg goed, want zij
wonnen alle partijen (5 stuks).
Vader en zoon Van Ommen
vormden samen met Wil Wijnbergen een equipe, zij wonnen
één partij minder van de vijf
gespeelde partijen. Welke klasse
dit betrof staat helaas niet bij het
stukje tekst vermeld.
In 1984 probeerde het toenmalige bestuur er van alles aan te
doen het de leden naar de zin te
10
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maken. Een van de zaken waarmee dit bestuur (Jan Voet, Klaas
de Ruiter, Piet Bakker en Frits
Jongsma) toen bezig was, was
het organiseren van een reisje
naar een ‘Unieke Happening’,
van 19 t/m 23 september De
Wereldkampioenschappen Petanque in Rotterdam. In de aankondiging wordt aangegeven dat dit
bestuur bezig was met de aanschaf van toegangskaarten op
zaterdag 22 september en dat dit
(toen al) gratis voor de leden zou
zijn die zich voor dit evenement
in ‘het boek’ opgaven. Wat dat
aan gaat is er in 20 jaar niet veel
veranderd.
Van een toernooikalender die
door de NJBB werd uitgegeven
was in 1984 nog geen sprake.
Onze vereniging werd door wat
andere clubs uitgenodigd of
onze equipes schreven gewoon
in voor een ‘open toernooi’.
Blijkbaar was het terrein in
Haarlem waar Piet en Freek van
Leeuwen aan een toernooi deel
hadden genomen wat aan de
harde kant. Piet en Freek vielen
niet in de prijzen omdat zij volgens de redacteur maar beter
hadden moeten leren knikkeren
toen zij nog klein waren.
Par Hasard (bestaat nu niet
meer) had zijn thuishaven in het
Gerbrandypark in Amsterdam,
zij speelden hier ook de diverse

toernooien die zij organiseerden. Meteoor-leden werden verzocht om op 14 juni (een Franse
feestdag, zou dat toeval zijn?)
aan een toernooi van deze vereniging deel te nemen, want ‘we
zullen Par Hasard laten voelen
dat ze tegen Meteoorders boulen’. Deze slogan sloot wel aardig aan bij dit toernooi ter gelegenheid van de herdenking van
de Franse Revolutie. Het vertrek
was misschien daardoor wel in
colonne om 18.15 uur.
In de ziekenboeg worden de
namen van Dirk Vogelpoel, Jan
v.d. Berg, mevr. De Meijer en
‘tante’ Alie Knaack vermeld.
Hoewel het pas het clubblad van
mei was werden de leden die op
vakantie gingen al opgeroepen
om een vakantiegroet vanaf de
vakantiebestemming naar de
redacteur te sturen.
De inschrijving voor het Pinkstertoernooi was toen blijkbaar
beter dan dit jaar het geval is (tot
nu toe slechts 17 inschrijvingen),
want de redacteur vermeldde dat
‘vroegtijdige inschrijving noodzakelijk is omdat er maar plaats
is voor 48 deelnemers’. Vol=vol.
De deelname aan het Pinkstertoernooi kostte toen wel geld:
ƒ 3,00 p.p.
Tot zo ver de Meteoorhistorie
deze maand, volgende maand
weer het vervolg. •
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REGLEMENT JAN VOET
TOERNOOI
Van de wedstrijdcommissie

zelf in de gaten te houden.
Artikel 5 Indien een equipe niet
compleet kan beginnen dan mag
men van 1 of 2 invallers gebruik
maken. 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
moet het equipe met of zonder
deze speler aan de wedstrijd
beginnen, 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 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 en dus

Artikel 1 Het Jan Voet Toernooi
is een triplettentoernooi waarop
alleen leden van JBC de Meteoor
kunnen inschrijven.
ad 1 De wedstrijdcommissie
behoudt zich het recht voor om
bij een geringe deelname deelnemers of equipes van andere
verenigingen uit te nodigen
ad 2 De inschrijving is van 1 juni
t/m 15 september.
ad 3 Er mogen maximaal 32
equipes deelnemen.
ad 4 Alleen ingeschreven tripletten equipes worden geaccepteerd.
ad 5 Het toernooi wordt ingedeeld en gespeelt volgens het
principe van een ‘halve competitie’, dat houdt in dat men
tegen ieder equipe 1 keer speelt.
Artikel 2 De indeling gaat op
volgorde van inschrijving.
Artikel 3 Alle leden die zich
inschrijven voor het toernooi
geven zich als deelnemer/-ster
op voor de totale duur van het
toernooi, te weten 6 speeldagen.
Artikel 4 Tijdens het toernooi
heeft een equipe recht op maximaal 15 minuten pauze tussen
de partijen. U wordt verzocht dit
12
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ad 3 Een invaller mag de gehele
dag niet vervangen worden.
Artikel 6 De wedstrijden van het
toernooi worden gespeeld op
iedere tweede zondag van: oktober, november, december, januari, februari en maart
Artikel 7 Het aantal inschrijvingen voor het toernooi is bepalend voor het aantal speeldagen
waarover de halve competitie
verspeeld wordt. Wanneer
beslist wordt dat de competitie
uit vijf speeldagen zal bestaan,
zullen tijdens de zesde speeldag
de deelnemende equipes ingedeeld worden in twee poules,
een A- en een B-poule. In welke
poule een equipe ingedeeld
wordt is afhankelijk van het
eindresultaat dat behaald is over
de vijf voorafgaande competitie
dagen.
ad 1 Aan het eind van een competitiedag zijn er 6 winnende
‘dag equipes’. Dit zijn de equipes die op de betreffende competitiedag de 1e t/m de 6e plaats
bezetten.
ad 2 De eindwinnaars van het
toernooi, te weten de plaatsen 1,
2 en 3 worden bepaald na het
spelen van de ‘halve competitie’.
ad 3 Na afloop van de zesde toernooidag zullen de eerste 3 equipes van de halve competitie
gehuldigd worden en zal de wisselbeker aan het equipe op de 1e

start met 3 verlies punten. Het
recht op 15 minuten pauze tussen de aansluitende partij vervalt. De te laat gekomen teamgenoot of aangemelde eigen invaller mag altijd vanaf de eerste partij, na één werpronde, invallen.
ad 2 Indien 2 teamgenoten afwezig zijn en men heeft geen eigen
invallers voor aanvangstijd van
het toernooi aangemeld dan gaat
het 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 1 invaller
moet men met 4 boules beginnen. Heeft men wel eigen invallers aangemeld maar zijn die
door omstandigheden verlaat
dan krijgt men 15 minuten
wachttijd, waarna men als nog
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 die dag, administratief,
uit het toernooi genomen en valt
onder art. 11, waarbij zij als
reserve-equipe verder mogen
spelen.
13
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toernooidag dan wel voor het
gehele toernooi.
Artikel 10 Indien er tijdens het
spelen van een partij zich een
discutabele situatie voordoet,
dan wordt van u verwacht dat:
ad 1 U niet op grove wijze
reageert maar dat een ieders
mening gerespecteerd wordt.
ad 2 U tijdig iemand van de
wedstrijdleiding raadpleegt die
kan bemiddelen, waardoor escalatie voorkomen kan worden.
Artikel 11 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 teneinde competitie vervalsing te voorkomen.
ad 3 Een reserve-equipe dat na
de eerste speeldag invalt speelt
alleen mee voor dagprijzen,
waarbij hun resultaat en dat van
de tegenstander niet in de totaalstand wordt opgenomen.
Artikel 12 Tijdens het spelen van
de partijen is het voor equipeleden niet toegestaan te roken.
Dit betekent dat er geen asbakken op de rand van de afscheiding geplaatst mogen worden.
Het is tijdens de toernooidagen
uitsluitend toegestaan in de uitbouw te roken, dus niet onder
de overkapping in de hal en de

plaats worden uitgereikt.
ad 4 Indien in de einduitslag
twee equipes een gelijk aantal
winstpunten hebben dan wordt
de stand beslist volgens het
‘onderling resultaat principe’. Dit
houdt in dat als equipe A verloren heeft van equipe B in de
einduitslag, equipe B boven equipe A komt te staan. Hebben in
de daguitslag equipe A en equipe
B, behalve een gelijk aantal
winstpunten ook een gelijk aantal + of - punten dan mag men
een barrage spelen. Het equipe
dat het eerste 7 wedstrijdpunten
behaalt is dan de winnaar. Men
mag in onderling overleg ook het
lot laten beslissen.
Artikel 8 De kosten voor deelname bedragen € 9,- per speeldag
per equipe. Bij gedeeltelijke
deelname aan een speeldag
moeten de inschrijvingskosten
toch betaald worden. Bij geheel
uitvallen van een equipe op een
speeldag wordt door de wedstrijd of toernooileiding aan de
hand van de ontstane situatie
een beslissing genomen omtrent
de betaling.
Artikel 9 Voor of tijdens een
toernooidag kan zich een probleem of overmachtsituatie voordoen. In zo’n situatie zal de
wedstrijdleiding een beslissing
nemen. De beslissing die genomen wordt kan gelden voor een
14
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het een onderdeel van het spel
is) en u er onderling niet uitkomt kunt u er altijd iemand bijhalen die uw wederzijds vertrouwen heeft. U moet er dan wel
rekening mee houden dat hij of
zij op dat moment de scheidsrechter is en u over zijn of haar
waarneming niet meer kan discussiëren. Indien zich een spelsituatie-probleem voordoet dan
biedt wellicht het Internationale
Spelreglement van de NJBB uitkomst of de wijsheid van een
bestuur of wedstrijdcommissie
lid Artikel 15 In situaties waarin
het reglement niet voorziet
beslist de wedstrijdcommissie.

toiletten. Van iedere deelnemer
of deelneemster wordt verwacht
dat hij of zij het roken tot een
minimum tracht te beperken.
Voor alle duidelijkheid zijn
plaatsen waar roken niet is toegestaan voorzien van duidelijk
zichtbare ‘niet roken’-teksten of
daarmee vergelijkbare symbolen.
Artikel 13 Alle deelnemende
equipes die-nen een half uur
voor aanvang van de eerste partij
aanwezig te zijn.
Artikel 14 Daar er geen scheidsrechter is zullen we een en
ander onderling zelf moeten
oplossen. Indien er nadat u zelf
heeft gemeten nog een ‘meet’probleem is (bedenk wel dat
men recht heeft om te meten en

Ingangsdatum 1 - 6 - 2004
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BRANCA CAVALJÉ (71) is niet
langer dan vier jaar lid van JBC
De Meteoor. Toen ik besloot haar
als onderwerp van dit rubriekje
te nemen was dat omdat ik
dacht dat ze één van de oudgedienden was. Een grapje hier,
een kwinkslag daar. In mijn ogen
iemand die al jarenlang aanwezig moest zijn geweest. Ze is
vaak op de boulbanen te vinden,
omgeven door een hecht clubje
bevriende mensen en doet mee
aan veel Meteoor-toernooien.

In haar werkzame leven was
Branca coupeuse en heeft ze
lang op een atelier gewerkt.
Ze heeft vier zonen en zes kleinkinderen. Van huis uit is ze
Amsterdamse maar ze woont al
39 jaar in Zaandam. Een echte
‘Zaankanter’ is ze zich nooit
gaan voelen. ‘Eens een Amsterdammer, altijd een Amsterdammer’. Haar bijzondere achternaam heeft ze te danken aan het
feit dat haar voorouders in de
17e eeuw vanuit Portugal naar
Nederland kwamen, op de vlucht
voor de Spaanse inquisitie. Van
oorsprong was die naam ‘Carvalho’. Een balletje kan eigenaardig
rollen.
WAAROM BOULEN?
Eigenlijk ben ik op een beetje
bijzondere manier bij dat boulen
verzeild geraakt. Mijn vriendin
Tony Olthof wilde in Zaandam
naar een boulclub. Maar ze wist
niet hoe ze daar moest komen
en ik zou haar alleen maar de
16
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weg wijzen. Toen we aankwamen
nam ze me mee naar binnen om
een spelletje mee te spelen. Wist
ik veel wat Jeu de Boules was!
Maar goed, ik deed mee en vond
het meteen erg leuk. Ontspannen maar geconcentreerd je best
doen om een metalen bal zo
dicht mogelijk bij een klein
gekleurd balletje te krijgen. Eerst
dacht ik nog dat het een beetje
onnozel spelletje was, maar het
duurde niet lang totdat ik beter
wist. Het had me meteen te pakken. Het leuke is ook dat het een
gemengde sport is. Niet dat ik
een mannengek ben hoor, maar
het is toch aardig dat je zowel
vrouwen als mannen in de bouleswereld aantreft. Geeft toch
een ander soort gezelligheid, zal
ik maar zeggen.

ineens een vliegreis maken die
zo’n dertig uur duurde! Langs en
over allerlei plaatsen die ik alleen
maar uit de atlas kende. Een
prachtige reis naar familie. Toen
ik na veel weken terug was dacht
ik nu heb ik wat betreft reizen
alles wel meegemaakt. Wat kan
je nog meer verzinnen. Nee
hoor, ik ben erg gehecht aan
mijn huis, kinderen en kleinkinderen. Die allemaal in de omgeving wonen. Vakantie heb ik
eigenlijk altijd al.
VERDER NOG IETS?
Ik voel me heel erg thuis bij De
Meteoor. Je kan er elke dag
terecht, het is er gezellig, ontspannen. Wat ook belangrijk is,
is dat een drankje er in deze
dure tijd betaalbaar is. Zelfs een
AOW-er kan een rondje geven,
waar vindt je dat nog?
En omdat de club zoveel leden
heeft treft je er zoveel verschillende mensen. Na vier jaar
spreek ik nog steeds af en toe
iemand die nieuw voor me is.
En: allemaal Amsterdammers
onder elkaar en allemaal recht
door zee.
Het is jammer dat ik om hier te
komen afhankelijk ben van anderen. De Meteoor is bijna een
reden voor mij om na al die
jaren weer naar Amsterdam te
gaan verhuizen! •

ANDERE
EIGENAARDIGHEDEN?
Ik doe veel aan gym en zit ook
nog op ‘linedancing’. Allebei om
een beetje in beweging te blijven.
Vroeger fietste ik ook veel. In de
omgeving van de Zaanstreek is
het prachtig fietsen natuurlijk.
Maar als je wat ouder wordt doe
je dat niet meer zo veel.
VAKANTIEBESTEMMING?
Ik ben een keer op vakantie naar
Australië geweest. Terwijl ik nog
nooit had gevlogen, ging ik
17
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PUZZEL VAN DE MAAND

Oplossingen kunt u t/m 10 juni 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

za 8-5-2004 2de dag Frits Jongsma Toernooi 12.00
do 13-5-2004 3e dag Frits Jongsma Toernooi
za 15-5-2004 Forelvissen

Plaats
Meteoor

19.00

Meteoor

vertrek 7.00

Meteoor

zo 16-5-2004 Nat. Comp. 1ste & 2e klasse

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

11.00

vr 28-5-2004 Koppelklaverjassen
za 29-5-2004 Pinkster Toernooi

Meteoor
Meteoor

12.00

Meteoor

za 5-6-2004 Tennistoernooi

Meteoor

zo 6-6-2004 Promotie/degradatie afd. 7

Schagen

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

Meteoor

vr 30-7-2004 Koppelklaverjassen

Meteoor

zo 10-10-2004 Jan Voet Toernooi

Meteoor

zo 14-11-2004 Jan Voet Toernooi

Meteoor

zo 12-12-2004 Jan Voet Toernooi

Meteoor

zo 9-1-2005 Jan Voet Toernooi

Meteoor

zo 13-2-2005 Jan Voet Toernooi

Meteoor

zo 13-3-2005 Jan Voet Toernooi

Meteoor
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