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Paar woorden vooraf
Nummer 221 alweer van De Keiler. Een
nummer dat een beetje in het teken staat
van het Jan Voet Indoortoernooi. Ik noem
het nadrukkelijk zo omdat er afgelopen
zondag even een misverstand was over dat
begrip ‘indoor’. Het was mooi weer en veel
mensen hadden er zin in om de partijen
buiten te spelen. Prima natuurlijk, boulen
is eigenlijk een buitensport. Maar het Jan
Voet Toernooi blijft een indoortoernooi,
georganiseerd voor tijden dat binnen de
kachel brandt en buiten sneeuw, hagel,
regen en/of storm om het huis giert. Het
mag dus in principe nooit een discussie
worden wanneer een equipe te kennen
geeft binnen te willen blijven voor een te
spelen partij. Het was een prachtige dag
qua weer, een prachtige dag qua spel.
Iedereen was in een opperbeste stemming
en met veel plezier werden de boules in de
richting van het buutje gegooid. In het hart
van dit blad treft u een overzicht aan van de
speeldagen. Elders vindt u de samenstelling
van de equipes.
Nieuw in dit nummer is de kookrubriek.
We hebben begrepen dat Tony Voogt u
maandelijks zal voorzien van een heerlijk
recept. Speciaal geselecteerd voor ons, boulespelers – dat wordt smullen de komende
maanden! Verder in deze Keiler o.a. een
roerend mooi verslag van een boule-vakantie die vier leden van onze club maakten
naar Zuid-Frankrijk. Doe er uw voordeel
mee!
– JK
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Van de Wedstrijdcommissie

Jan Voet Toernooi 2004-2005

Deelnemende equipes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Joop Abels - Frans Kooistra - Jan Verhulst
Netty Trock - Lia Trock - Stien van Olst
Antoon Duijnker - Tiny Duijnker - Gonnie v d Hilst
Richard Rutgers - Paul Jansen - Daniëlle van Ginkel
Max Tophoven - Tiny Tophoven - Tony Olthof
Ludwig Tophoven - Giok Tophoven - Paul v.d. Broek
Jaap Koning - Tiny Postma - Annie Meijer
Jos Groot - Kitty Koning - Peggie Strijdonck
Raymond v d Erf - Inge Strijdonck - Richard van Olst
Ton Schepemaker - Alie Nieuwehuijse - Jan Nieuwehuise
Corrie van Ekris - Dien Both - Annie Stolte
Theo van Dijk - Marjo van Dijk - Piet van Leeuwen
Menno Roelofs - Victor Silvester - Ron Stolte
Petro van Vliet - Frank Westrus - Louis Rodriquez
Lous v.d. Bos - Bep Roodenburg - Truus Schallenberg
Arie Boon - Sip Hiemstra - Bert Vree
Lies Hiemstra - Stanley Kooistra - Herman Voogt
Jan Both - Hans Terwee - Ed Lette
Gerrit Terpstra - Freek van Leeuwen - John Zwiebel
Marcel van Aalst - Ed Zeilmans - Loes de Vries
Jan Stok - Inge Huisman - Cor v.d. Erf
Truus Nagel - Gerda Nagel - Hennie van Ankeren
Jan Voet - Jan Baas - Ruud van Enter
Truus Rutgers - Tiny den Oude - Klaas Lugthart
Roel Westerhof - Mirjam Westerhof - Waldie Haseth
Carla Kool - Adrie Kool - Thea Valent
2
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Totaalstand
na de eerste speeldag op 10/10/04

equipe
saldo
plaats nr. leider
winst punten
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1 19 Gerrit Terpstra
5
44
2 21 Jan Stok
4
27
3 10 Ton Schepemaker
4
18
4
7 Jaap Koning
4
17
5
8 Jos Groot
4
16
6
1 Joop Abels
3
23
7
4 Richard Rutgers
3
11
8 20 Marcel v Aalst
3
11
9
6 Ludwig Tophoven
3
10
10 18 Jan Both
3
10
11
9 Raymond v.d. Erf
3
6
12 23 Jan Voet
3
-1
13 13 Menno Roelofs
2
11
14 15 Loes v.d. Bos
2
4
15 14 Petro van Vliet
2
-1
16 11 Corrie v Ekris
2
-4
17 24 Truus Rutgers
2
-8
18
5 Max Tophoven
2
-12
19 16 Arie Boon
2
-25
20 12 Theo van Dijk
1
-13
21
2 Netty Trock
1
-16
22 17 Lies Hiemstra
1
-20
23 25 Roel Westerhof
1
-26
24
3 Antoon Duijnker
0
-39
25 22 Truus Nagel
0
-43
26 26 Carla Kool
0
0
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Het equipe van Carla Kool was niet aanwezig.
Zij spelen de rest van het toernooi mee voor de
dagprijzen (zie artikel 11 Jan Voet Toernooi).
3
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Ziekenboeg

Jan Leffelaar, onze ‘toptennisser’
heeft een schouderblessure,
waardoor zijn racket voorlopig in
de kast kan blijven.
Felicino Manca is weer redelijk
genezen van zijn gecompliceerde beenbreuk. Hij laat zijn bouleballen weer rollen op onze
banen.
Paul Schijffers gaat steeds beter
in zijn vel zitten, hopenlijk zet
deze tendens zich voort.
André Walbroek kruipe langzaam
uit het dalletje waarin hij zat en
ziet het boulen weer zitten.

Carolien Eisnga
heeft een nieuwe heup gekregen en is nu
aan het revalideren.
Gré Bezuyen
heeft ademhalingsproblemen en loopt voor
onderzoek bij een specialist.
Bep Braspenning hebben we al
een tijdje op onze banen moeten
missen wegens problemen met
haar bloed.
Rita v.d. Erf heeft een zware
schouderoperatie ondergaan.
Zodoende kan zij haar werk in
de ‘bunkerkraam’tijdens de
indoortoernooien even niet uitvoeren.
Cor van Gelderen ziet witte stippen voor zijn ogen, daardoor
ziet hij meer ballen op de baan
liggen dan er in werkelijkheid
zijn. Zijn oogspecialist heeft
hem in behandeling.
Sip Hiemstra heeft last van hartstoornissen. Een cardioloog
heeft dit probleem in onderzoek.
De familie Koelman en andere
boule-leden hebben ondanks de
slechte zomer het Zandvoortvirus goed doorstaan en zijn
weer regelmatig op onze banen
te vinden.

Licht
Onze tennisverlichting is
onlangs gerenoveerd en kan
weer de toets der kritiek weerstaan. Een grote groep deskundigen heeft deze klus onder
leiding van Klaas de Ruiter
geklaard. Hiervoor onze hartelijke dank.

PUZZEL VAN
DE MAAND
De oplossing van de puzzel in
De Keiler 220 is: ALS EEN VIS
OP HET DROGE.
De goede inzendingen
kwamen van Albert van Seeventer, Piet van Leeuwen en Paul
Schijffers.
4
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Boltini
Niet lang
geleden zijn
de lekkende
lichtplaten in
onze hal
vernieuwd. Dit
werk moest gedaan
worden met een hoogwerker, een
andere manier was er niet. Dit
had tot gevolg dat de werkers
circus-achtige capriolen moesten
uithalen om e.e.a. voor elkaar te
krijgen. De artiesten die deze
indrukwekkende kunsten hebben
vertoond zijn Ron Stolte en Jan
Nieuwenhuyse.
Circus Tony Boltini, altijd op zoek
naar nieuw talent, heeft inmiddels contact met deze twee heren
gezocht. Mannen bedankt!

Grind
In onze hal zijn de banen onlangs voorzien van een nieuwe
laag grind. Hierdoor behoort het
‘bowlingboulen’ tot het verleden.
Voor de ‘rolboulers’ onder ons
zal het even wennen zijn (zie ook
de reactie van L.v.d.B.).
Het aanbrengen van deze nieuwe vloerbedekking werd verricht
door Frans Kooistra en Joop
Schallenberg. Waarvoor onze
dank.

Oproep
Zoals u allen wel of niet weet
doet Lous v.d. Bos altijd de ‘clubwas’. Vanaf 1 januari a.s. is ze
twee maanden lang niet in staat
dit werkje te doen.
Daarom zoeken we voor deze
periode een vervanger(-ster).
Wie-oh-wie wil die twee maanden haar werk waarnemen?
Opgeven graag aan Lous,
telefoon 6311382.

Kappers
Onze kappers Paul Schijffers en
Toon Spaan hebben onze coniferenhaag weer onder handen
genomen. Het resultaat mag er
zijn zo u zelf heeft kunnen zien!
5

De Keiler nr. 221 – oktober 2004

Jarig
in november

Nationale
Competitie
2005

Beb Rodenburg,
Michel Wessels
(tennis), John van
Laar, Joke Schneider, Cor Keizer,
Bep Idenburg-De
Man, Hennie van
Ankeren, Ruud
Duijker, Ab Walbroek,
Gerda Nagel, Niels Bakker
(tennis), Guus Tolhuijsen,
Jeroen Spaink (tennis),
Erik van Stelten, Joke de
Vroome, J.H. Bakker, Gerrit
Vervoort.

De Nationale
Competitie 3de,
4de en 5de klasse
afdeling 07,
wordt op de volgende data en
locaties gespeeld:
17 april 2005
Les Mille Îles, Zuid-Scharwoude
• 3de en 4de klasse
Celeritas, Alkmaar
• 5de klasse
1 mei 2005
Ça Roule, Heerhugowaard
• 3de en 4de klasse
De Bouledozers, Hoorn
• 5de klasse

Nieuw grind
Toen ik donderdagavond j.l.
de hal binnen kwam viel het
mij meteen op dat er nieuw
grind was aangebracht op de
banen. Ik dacht wat een klus
is dat geweest!
Het spelen vergde wat aanpassing maar dat wende
snel. Al met al een goede
start voor de indoor.
Heren mijn waardering!
– L.v.d.B

22 mei 2005
De Stetters, Castricum
• 3de en 4de klasse
Entre Nous, Den Helder
• 5de klasse
Promotie/degradatie
5 juni 2005
Boule Plaisir, Uitgeest
• 3de 4de en 5de klasse
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DEEL 10

Twintig jaar geleden was het
clubblad wat minder dik dan nu.
Dat wil natuurlijk niet zeggen
dat er minder belangrijke zaken
in stonden dan nu. Oordeelt u
zelf.

Het is daarom voor het bestuur
onmogelijk in de gaten te houden wie er wel en niet geregeld
komt. Dus in die 20 jaar is er
ook hiervoor niets veranderd.
U ziet hem in iedere maand in
ons clubblad staan, de advertentie van J. Rombouts. Jan werd
precies 20 jaar geleden lid van
onze vereniging. Sinds die tijd is
hij ook adverteerder in ons clubblad. Heeft u iets te schilderen
en wilt u dit niet zelf doen, denk
dan eens aan Jan. Zo´n trouwe
adverteerder dient beloond te
worden vinden wij.
Twintig jaar geleden kwamen
wij met ons eerste equipe uit in
de eerste klasse landelijk zoals
dat toen heette. Dit equipe was
samengesteld uit Jan Bakhuijzen, Jan Nieuwenhuisen en Dirk
Vogelpoel. Ook dit stond in het
clubblad van 20 jaar geleden.
Op 17 november hield onze vereniging haar jaarfeest. Dat
waren nog eens avonden, tenminste als je de verhalen hierover mag geloven. Ook toen
werd er al gesmikkeld en

Het clubblad van november
1984 begon met het volgende
artikeltje:
‘We zijn een club die bestaat uit
AOW-ers, WW-ers, of zo u zelf
wilt, werkzoekenden, maar ook
uit hardwerkende mensen. Hier
zijn ook mensen bij die niet
regelmatig kunnen boulen vanwege hun handicap, maar toch
regelmatig op de banen verschijnen. Wij hopen dat zij dit blijven doen want anders is de kans
aanwezig dat, zonder kwade
opzet, zij in de vergetelheid
raken. En dat willen we juist
voorkomen. Als u niet kunt
komen en toch onze belangstelling op prijs stelt laat dan wat
van u HOREN.’ En dat horen,
daar gaat het nou juist om. In
vergelijking met 20 jaar gelden
zijn we als club aardig gegroeid.
7
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gesmuld (het drinken noemen
we niet). Tijdens zo´n avond
werden er allerlei activiteiten
georganiseerd. Er werd gesjoeld,
geklaverjast, gebouled en... er
werd ook gedart. Waren we als
club toch aardig onze tijd vooruit, vindt u ook niet.
In het novembernummer 1984
werd ook al eens in de tijd terug
gekeken.
Onze club betond pas 3 jaar,
maar de leden van het eerste
uur werden toen al genoemd.
Wij willen u deze namen niet
onthouden, temeer omdat dit
voor de echt oude rotten onder
ons leuk is om hier aan herinnert te worden. Wellicht geeft
dit weer wat stof tot gesprekken
over ‘die goede oude tijd’. Daar
gaan we dan: Michel de Vries,
Jan Nieuwenhuijsen, Piet Bakker, Jan Bakhuijzen, Karel Berkhout, Dirk Vogelpoel, Gerrit Lut,
Ruud Duijker, Gerrit Voogt, Jan
Kuipers, R. Ducke, R. de Bruin,
Han van Straten, Bert Vree, L.
Galjaard, Dirk Huisman, Jan
v.d. Berg, Jan Voet, Wim de
Meijer, H. Janssen, Herman
Voogt, Frits Jongsma, Rob de
Meijer en R. Voet (als de laatste
de zoon van Jan is, dan is dit
een openbaring voor mij).
Van dit lijstje zijn er inmiddels
heel wat overleden, maar u treft
tot op de dag vandaag dus nog

steeds ‘leden van het eerste uur’
aan op onze banen.
In 1984 beschikte onze vereniging blijkbaar nog niet over ‘statuten en reglementen’, want een
team dat bestond uit Jan de Vos
en Henk Louwaard ging zich
bezig houden met het opstellen
van deze broodnodige verenigingsbescheiden.
Op 31 oktober 1984, het boekjaar
van onze club was toen totaal
anders, werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Jan Voet
zat deze vergadering voor.
Omdat we toen nog niet over
een eigen accommodatie
beschikten werd deze vergadering gehouden in het feestzaaltje
van café De Meteoor aan de
Kometensingel. Ook toen werden er consumptiebonnen uitgedeeld. Sterker nog, van de eigenaar van Cafe de Meteoor, Han
Kuipers, kregen de aanwezig
leden ook nog een consumptie
aangeboden.
Dat de verhouding met de sportvereniging in 1984 goed
genoemd kan worden bleek uit
de uitnodiging die onze vereniging ontving van de afdeling
honk- en softbal van de SV. Alle
leden van onze vereniging werden uitgenodigd om aan de viering van het jaarfeest van deze
afdeling deel te nemen.
Een leuke annekkedote mag in
8
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dit stukje natuurlijk niet ontbreken.
Tijdens het sorteren en het bundelen van het clubblad in de
kantine van de SV kwam de
vouw- en bundelploeg wat
omslagen te kort. Jan Voet vroeg
aan Dirk Swart of hij deze even
uit de container wilde halen. Na
een half uur komt Dirk, geheel
bezweet en bevuild de kantine
inlopen. ‘Ze liggen er niet in’,
was Dirk zijn opmerking. Wat
bleek nu, onze overijverige Dirk
had de vuilcontainer van de SV
overhoop gehaald in plaats van
in de container van onze vereniging te zoeken. Na enig lieve
woordjes van Jan Voet haalde
Dirk tenslotte de omslagen uit
de goede container.
Tot slot een stukje poëzie dat
zijn weerga niet kent:

Jeu de Boules of Pétanque, zo heet
dit spel
we zijn er aan verknocht, begrijp
dit wel.
Eendrachtig, want samen zijn we
sterk
werden de banen opgeknapt,
prachtig werk.
Elke dag ´s middags om één uur
wordt met ons spel begonnen, vol
met vuur.
Dit gaat zo door tot een of vier
en spelen we met het grootste
plezier.
Ook op donderdagavond, een mooi
gezicht
wordt door ons gespeeld, met licht.
Verder hielden wij vele toernooien
waarbij ook andere clubs een
balletje kwamen gooien.
Groter werd de club, breidt zich
steeds maar uit
er kwam een container en zelfs
geluid.
Ook voor een feestje gaan we niet
opzij
daar zie je vrolijke gezichten, allen
blij.
Elke dag ben ik op de baan te
vinden
want degene die daar zijn mag ik
noemen ‘mijn vrinden’.

Op zekere dag, niet zo lang gelee,
kwamen er een paar op een
lumineus idee.
Waarom ons ´s middags langer
vervelen
we gaan met ijzeren ballen spelen.
In den beginne met een man of
vier
speelden ze hun spel met veel
plezier.
Al spoedig kwamen er anderen
kijken
en begonnen voor dit spel ook te
bezwijken.

Bovenstaande werd geschreven
door ‘Ompie’. Wie is nou weer
Ompie, wie het weet mag het
mij zeggen.
– RvE
9
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Jan Voet Toernooi 2004-2005
Complete dagindeling
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Vakantieplannen

Vakantie plan je meestal ruim
van te voren, maar het gebeurt
ook wel eens dat mensen spontaan op het laatste moment iets
besluiten. Dat gebeurde deze
zomer dan ook bij onze vereniging. Jos Groot, Loes de Vries,
Gonnie v.d. Hilst en Klaas de
Ruiter besloten op donderdagavond 22 juli j.l. dat ze naar
Frankrijk wilden om te kamperen.

koken, en zo gebeurde het dat
we op een mooie avond achter in
haar tuin zaten te genieten van
een fantastische maaltijd. De
taken werden verdeeld en de
datum vastgesteld. Van zondag
29 augustus t/m 13 september
zouden we op vakantie gaan.
Niet lang daarna hadden we
weer een bespreking, nu bij Loes
in Nieuw-Vennep. Ook zij had
heerlijk gekookt en ook hier
werd het erg gezellig. We voelden dat we een leuke groep mensen bij elkaar hadden, het klikte
gewoon.
Loes werd onze penningmeester,
zij zou de huishoudpot gaan
beheren en de eerste boodschappen doen. Gon gaf deze avond
aan dat ook zij eigenlijk wel in
een caravan wilde! We gingen
informeren naar de mogelijkheden waren, het was tenslotte
kort dag. 24 augustus kwamen
we nog een keer bij elkaar, nu bij

Ieder zou zijn eigen tentje meenemen, maar Jos gaf al snel aan
dat hij toch liever in een stevig
normaal bed wilde slapen. Het
alternatief was dan ook om een
caravan te huren! We vonden
een camping in Vercheny Frankrijk waar mobilhomes te huur
waren.
Om het geheel vaste vorm te
laten krijgen spraken wij de eerste keer af bij Gon thuis om het
plan te bespreken. Gon stelde
voor dat zij dan voor ons zou
12
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Klaas thuis, ook weer eten en
drinken – en dan is het plan
rond.
We hebben dan inmiddels twee
luxe mobilhomes gehuurd op
camping Les Acacias te Vercheny
in Zuid-Frankrijk. We reizen
met twee auto’s en vertrekken
vanuit Gon’s huis in Landsmeer.
De rit is plm. 1.100 km – we willen de eerste dag 700 km doen
en overnachten in Nuits-St.George. Rond zes uur hebben we
daar ons hotel geboekt en gaan
uit eten. Nog onwennig met de
taal mag ik (Klaas) de wijn
bestellen. Het zou de laatste keer
worden want de fles kostte ons
55 euro!
Na een heerlijke overnachting en
een goed ontbijt vertrekken we
voor de laatste 400 km.
Na nog geen 50 km onderweg
blijkt een voorwiellager van de
Twingo van Gon de geest te
geven. We moeten dus de
ANWB bellen. Deze zorgt voor
een autoambulance en we worden naar een garage gebracht.
Dit oponthoud kost ons zes uur
met veel ergernis en geregel,
maar uiteindelijk kunnen we de
reis voortzetten en komen om
kwart over acht aan in Vercheny.
Een heerlijke verrassing is dat de
mobilhomes super de luxe zijn
met eigen douches en toilet en
twee tweepersoons kamers ieder.

De omgeving en camping zijn
prima zou ons later blijken.
We hebben natuurlijk ook onze
boules meegenomen en boulen
regelmatig op de camping met
en tegen elkaar. Eenmaal gaan
we naar een grote stad om op het
plein in het centum te gaan spelen. We komen er niet toe met
de plaatselijke bevolking te boulen, maar wel spelen we zelf een
potje.
We doen veel leuke dingen deze
vakantie, zoals een treinreis door
de bergen naar Valence, museumbezoek, wandelen in de
omgeving. Ook hebben we een
13
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met zijn vrouw Wies kwamen
langs. Zij waren al in Frankrijk
en wilden nog naar het meer van
Annécy, maar ze zijn niet verder
gekomen dan onze camping. Ze
voelde zich zo op hun gemak bij
ons dat ze vijf dagen zijn gebleven. Loes, John en ik zijn met
een kano nog 7 km de Drôme
afgezakt, wat erg leuk was.
Er zou nog veel meer zijn te vertellen, maar ik ga het afronden
om het niet te langdradig te
maken.
Ik wil nog persoonlijk de medevakantiegangers bedanken voor
de fantastische tijd. Eigenlijk
waren we een beetje onbekenden
van elkaar, die elkaar ontmoet
hebben bij onze boulevereniging. Dat je het dan zo leuk met
mekaar kan hebben is wel iets
heel bijzonders!
Bedankt Gon voor je spontaniteit
en openheid. Ik heb je ervaren
als een geweldig mens. Ook
Loes, die we zagen als de ‘mooie
dame’ is een geweldig ondernemend iemand met heel veel kennis van reizen en andere zaken.
Jos, de grote man, die heb ik
ervaren als volkomen zichzelf
zonder poeha! Onze gasten John
en Wies: het was erg leuk jullie
ontmoet en meegemaakt te hebben. Wellicht heeft dit verhaal
nog gevolgen!
– Klaas de Ruiter

BIJDRAGEN
VOOR DE
VOLGENDE KEILER
kunt u t/m 11 november a.s.
inleveren.
Kopijbus in de hal,
of e-mail: koning@ncn.nl

waterval bezocht en heel leuk
was het om niets te doen of te
moeten...
Op één van onze uitstapjes ontdekten we ergens ver in de bergen een camping met daarbij
een restaurant en een zwembad.
Er was geen mens te bekennen,
blijken we daar toch heerlijk te
kunnen eten en te mogen zwemmen tijdens en tussen de maaltijd!
Onze camping ligt direkt aan de
rivier Le Drôme, daar kunnen we
heerlijk in badderen en verkoelen want het weer was prachtig.
Alle dagen hebben we buiten
kunnen ontbijten en avondeten.
Ook hebben we kunnen barbequen, en dit is bijzonder omdat
je daar nergens in het hoogseizoen met vuur ook maar iets
mag doen, één van de voordelen
van het naseizoen!
Gasten uit Holland hebben we
ook nog gehad. John Zwiebel
14
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Recept van de maand – TV

Poulet au Petits Puts
Hoewel dit gerecht een typisch
Franse naam heeft, wordt het
puur op z’n Hollands klaargemaakt. De naam, u begrijpt het
al, ontleent het aan het gebruik
van doppertjes.
In Nederland is het recept ook
wel bekend onder de naam
‘Boerenkip’.
Voor 4 personen heeft u nodig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 kipfilets
2 grote uien
1 p. dobbelsteentjes spek
2 p. krielen
2 plakken ham van een ons
een pot doppertjes
een pot wortels
een doosje champignons
2 volle eetlepels zilveruitjes
en 3 eetlepels sap
• peper
• pittige paprikapoeder

Bak het spek, snijdt de kipfilet
klein en bak het mee.
Uien klein erbij.
Champignons erbij.
Doppers en wortels erbij.
Ham in blokjes erbij.
Dan de uitjes en het sap erbij.
Peper en paprika erin.
De krielen bakken (die kunt u
erdoor doen of apart erbij eten.)
De kipfilet kunt u vervangen
door er bijvoorbeeld een halve
kip bij te eten.
Eet smakelijk!
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Lous is pedicure, heeft natuurlijk
AOW, maar ook nog steeds een
praktijk aan huis. Die ze niet
meer zo intensief uitoefent als
vroeger, maar toch nog steeds
met heel erg veel plezier. En uw
redacteur kan het weten, want na
een goed gesprek annex voetbehandeling, ging hij als op vleugeltjes naar huis! Ze is er trots
op dat ze pas op haar 39ste het
pedicure-diploma heeft gehaald,
nadat ze lang in naaiateliers had
gewerkt. Ze is er blij mee dat ze
ooit de sprong gewaagd heeft
zich op latere leeftijd nog te ontwikkelen, en vertelt trots van de
verandering die dat in haar persoonlijkheid en haar leven heeft
gebracht.

LOUS (van Louise) VAN DEN
BOS (bijna 70) is nu zo’n zeven
jaar lid van JBC De Meteoor. Ze
is één van de trouwste bezoekers van de clubavonden, waar
ze graag ook nog na de drie verplichte partijen een paar potjes
naspeelt. Ze heeft twee zonen
met ‘haar’ Piet. Die sommigen
van ons kennen als tennisser,
maar, als het aan Lous ligt, ook
binnenkort als bouler. Voor de
club is ze één van de anonieme
mensen die toch erg belangrijk
zijn: ze doet de ‘clubwas’.

WAAROM BOULEN?
Het is een ontspannend en laagdrempelig spel, met veel kanten
die me aanspreken. Dat je een
hele avond of middag in beweging bent, vind ik erg belangrijk.
Maar ook de gezelligheid die het
16
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met zich meebrengt. Ik hou van
de omgang met mensen, een
beetje praten terwijl je met het
spelletje bezig bent. Ik ben wel
een spelletjesmens. Daarnaast
ben ik natuurlijk ook wel eerzuchtig – ik wil graag winnen.

vast nog wel wat! Binnenkort ga
ik een rondreis maken door Thailand. Daar verheug ik me erg op.
Ik leer veel van dat reizen door
verre landen, het geeft je een
brede kijk op de wereld. Vooral
leer ik hoe rijk wij hier zijn en
hoe weinig we hier eigenlijk te
klagen hebben.

ANDERE
EIGENAARDIGHEDEN?
Ik maak graag lange wandelingen, reis veel, ik ga naar de
sportschool, computeren, lezen
en natuurlijk moet ik niet vergeten te zeggen dat ook mijn werk
nog steeds mijn hobby is.
Theaterbezoek, cabaret: Jenny
Arean, Youp van ‘t Hek, dat soort
dingen. En daarbij hou ik ook
nog veel van muziek: Robert
Long, Ramses Shaffy, noem maar
op. Eigenlijk ben ik wat betreft
interesses wel een duizendpoot.
In de 70-er jaren woonde ik in
Zaandam en deed veel mee aan
zgn. VOS-cursussen. Waardoor ik
toch wel een heel brede belangstelling voor de dingen van het
leven heb gekregen.

VERDER NOG IETS?
Heel trots ben ik er op dat ik
vorig jaar in Spanje de eerste
prijs heb gewonnen bij een boulestoernooi. Een wisselbeker, die
ik de komende winter moet verdedigen! Mooi dat ik dat hier
even kan melden, want bij de
Meteoortoernooien heb ik helaas
nog nooit wat gewonnen.
Als ik er over nadenk staat boulen toch wel hoog op mijn lijstje,
hoor. Het speelt toch wel een
belangrijke rol in mijn leven. Zo
ik al zei, ik ben een spelletjesmens, en dan komt dat boulen
zo maar ineens op je weg. Een
combinatie van allerlei dingen
die ik leuk vind in het leven.
Ik praat graag met mensen onder
het boulen. Dan vergeet ik wel
eens dat iemand in de cirkel
staat om te gooien en zich daarop staat te concentreren. Vooral
bij toernooien moet ik daar af en
toe rekening mee houden. Maar
ja, ik communiceer nou eenmaal
graag!

VAKANTIEBESTEMMING?
Reizen doe ik erg graag, zo ik al
zei, rondtrekken en kijken in
vreemde landen en culturen.
Waar ik zoal geweest ben? Dat
wordt een hele lijst: Nepal, Indonesië, Marokko, Egypte, Israel,
Portugal, Turkije. En ik vergeet
17
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PUZZEL VAN DE MAAND

Oplossingen kunt u t/m 11 november a.s. inleveren in de kopijbus.
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Foto van de maand

Werken tot je 70ste...

06-18067196
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TOERNOOI- EN
EVENEMENTEN
KALENDER 2004-2005
Datum Toernooi/evenement

za 16-10-2004
vr 29-10-2004
za 30-10-2004
zo 14-11-2004
do 18-11-2004
vr 26-11-2004
za 27-11-2004
zo 12-12-2004
za 18-12-2004
vr 24-12-2004
vr 31-12-2004
zo 9-1-2005
za 15-1-2005
vr 28-1-2005
za 29-1-2005
do 10-2-2005
zo 13-2-2005
za 19-2-2005
vr 25-2-2005
za 26-2-2005
zo 13-3-2005
za 19-3-2005
zo 17-4-2005
zo 17-4-2005
zo 1-5-2005
zo 1-5-2005
zo 22-5-2005
zo 22-5-2005
zo-5-6-2005

Aanvang Plaats

Disco Boulen
Koppelklaverjassen
Les Bohémiens
Jan Voet Toernooi
Adam en Eva Toernooi
Koppelklaverjassen
Les Bohémiens
Jan Voet Toernooi
Joop v.d. Loo Toernooi
Les Bohémiens
Oliebollen Boulen
Jan Voet Toernooi
Echtparen Toernooi
Koppelklaverjassen
Les Bohémiens
Valentijn Toernooi
Jan Voet Toernooi
Damesdoubletten
Koppelklaverjassen
Les Bohémiens
Jan Voet Toernooi
Herendoubletten
Nat. Comp. 3de, 4de klasse
Nat. Comp. 5de klasse
Nat. Comp. 3de, 4de klasse
Nat. Comp. 5de klasse
Nat. Comp. 3de, 4de klasse
Nat. Comp. 5de klasse
Nat. Comp. promotie/degr.
3de, 4de en 5de klasse
20

19.30
20.00
19.00
11.00
19.00
20.00
19.00
11.00
12.00
19.00
13.00
11.00
19.00
20.00
19.00
19.00
11.00
19.00
20.00
19.00
11.00
19.00

Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Zd. Scharwoude
Alkmaar
Heerhugowaard
Hoorn
Castricum
Den Helder
Uitgeest

