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Jubileum
Zoals u allen kunt weten zal onze vereniging over ruim anderhalf jaar haar 25-jarig
jubileum vieren. Er zijn voor die gelegenheid nogal wat activiteiten in voorbereiding.
Eén daarvan bestaat uit het maken van een
‘jubileumboek’, in combinatie met een
DVD. Schrift, beeld en geluid dus. Natuurlijk mag in deze twee producties niets dat
van belang is ontbreken. Dus, heeft u:
foto’s, video-opnamen, tekst, anecdotes,
tekeningen, suggesties, etc., etc., waarvan u
denkt dat ze erbij horen, neem dan a.u.b.
contact op met Ruud van Enter of Jaap
Koning.
Deze Keiler is een Dubbelkeiler. Vandaar
dat hij ook wat later uitkomt dan u gewend
bent. Speciale aandacht vragen we voor het
artikel betreffende de jaarlijkse contributie
en de licenties.
Het is meteen het laatste nummer van dit
jaar. Daarom: iedereen die in het afgelopen
jaar uw redactie heeft voorzien van bijdragen in welke vorm dan ook: hartelijk dank
daarvoor! En iedereen die zich voorgenomen heeft in de komende jaargang via dit
medium van zich te laten horen: van harte
welkom.
Tenslotte wenst het bestuur van uw vereniging u allemaal prettige feestdagen en een
goed begin van het nieuwe jaar!
– JK
1

De Keiler nr. 222 – november/december 2004

Dagprijzen Jan Voet Toernooi
Tweede speeldag op 14/11/04

Equipe
plaats nr. leider

Saldo
winst punten

1 12 Theo v Dijk
5
34
2 26 Carla Kool
4
35
3 19 Gerrit Terpstra
4
32
4
7 Jaap Koning
4
29
5 23 Jan Voet
4
28
6 13 Menno Roelofs
4
20
7 20 Marcel v Aalst
4
19
8 21 Jan Stok
4
18
9 6 Ludwig Tophoven
4
9
10
5 Max Tophoven
3
7
11 14 Petro v Vliet
3
3
12 18 Jan Both
2
7
13
1 Joop Abels
2
-5
14 8 Jos Groot
2
-8
15 25 Roel Westerhof
2
-10
16
3 Antoon Duijnker
2
-14
17 9 Raymond v d Erf
2
-20
18 10 Ton Schepemaker
1
-6
19 17 Lies Hiemstra
1
-6
20 11 Corrie v Ekris
1
-8
21 4 Richard Rutgers
1
-9
22 24 Truus Rutgers
1
-20
23 2 Netty Trock
1
-24
24 16 Arie Boon
1
-29
25 15 Loes v d Bos
1
-30
26 22 Truus Nagel
0
-40
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB Het equipe van Carla Kool speelt mee voor
de dagprijzen.
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Totaalstand Jan Voet Toernooi
Per 14/11/04

Equipe
plaats

nr. leider

Saldo
winst punten

1 19 Gerrit Terpstra
9
76
2
7 Jaap Koning
8
46
3 21 Jan Stok
8
45
4 20 Marcel v Aalst
7
30
5 23 Jan Voet
7
27
6
6 Ludwig Tophoven
7
19
7 13 Menno Roelofs
6
31
8 12 Theo v Dijk
6
21
9
8 Jos Groot
6
8
10
1 Joop Abels
5
18
11 18 Jan Both
5
17
12 10 Ton Schepemaker
5
12
13 14 Petro v Vliet
5
2
14
5 Max Tophoven
5
-5
15
9 Raymond v d Erf
5
-14
16
4 Richard Rutgers
4
2
17 11 Corrie v Ekris
3
-12
18 15 Loes v d Bos
3
-26
19 24 Truus Rutgers
3
-28
20 25 Roel Westerhof
3
-36
21 16 Arie Boon
3
-54
22 17 Lies Hiemstra
2
-26
23
2 Netty Trock
2
-40
24
3 Antoon Duijnker
2
-53
25 22 Truus Nagel
0
-83
26 26 Carla Kool
0
0
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB Het equipe van Carla Kool speelt mee voor
de dagprijzen.
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Winnaars dagprijzen 14/11

Zoals AU hoort bij GURKIE en FLES bij KURKIE
TELE bij VISIE en VULLING bij KIESSIE
OLIE bij BOL en bij FEESSIE hoort LOL
Zoals KERST hoort bij BOOM, en TANTE bij OOM,
een ROK bij TRUITJE, hoort PRIKKER bij UITJE
Zoals MARGA hoort bij RINE, hoort BEN bij ZINE
en KAL hoort bij KOEN en KAMPI bij OEN
zo FOR hoort bij NUIS en WILLEM bij DUIS
hoort BA weer bij MI en komt NEES achter CHI
en FRICA hoort weer bij DEL en JA hoort bij WEL
zo HOUD JE hoort bij SMOEL zo hoort JEU weer bij BOULE
en DIT hoort bij DAT en PEREN bij PAD
wat dacht u van JAN bij VOET en METEOOR bij GOED
van BUNKER bij KRAAM en GEREPAREERD weer bij RAAM
en hoort INDOOR soms bij ETEN en LIGGEN bij METEN
zo u ANTWOORD hoort op uw VRAGEN
wensen wij u FEESTELIJKE en PRETTIGE dagen
– Mea Rosseboom en Ruud van Enter
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Adam en Eva Toernooi 2004

1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
11e
12e

Jan Verhulst - Carla Kool
Ben Koning - Tony Olthof
Jan Stok - Bep Roodenburg
Raymond vd Erf - Stien van Olst
Menno Roelofs - Netty Trock
Henk Eisinga - Truus Rutgers
Ed Lette - Gerda Nagel
Victor Silvester - Kitty Koning
Theo van Dijk - Peggie Strijdonck
Marchel van Olst - Truus Schallenberg
Joop Schallenberg - Truus Nagel
Ab Seeventer - Tini den Oude

4 + 44
4 + 24
4 + 21
3 + 29
3 + 27
3 + 25
3 + 21
3 + 19
3 + 15
3 + 15
3 + 13
3 + 13

De aanmoedigingsprijs ging naar Ed Zijlmans - Loes vd Bos

❅
Jan en Roelie Verhulst
wensen alle leden, met hun
gezin, fijne feestdagen en
een gezond en gelukkig
nieuwjaar.
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ook dit schriftelijk opgeven.
Andersom (van R-licentie naar
W-licentie) dient op dezelfde
wijze te gebeuren. Ook hiervoor
kan weer een brief(je) met hierop hun wens tot wijziging en
naam gebruikt worden.
Leden die al een wijziging mondeling hebben opgegeven moeten dit ook nog even schriftelijk
doen als geheugensteuntje voor
ondergetekende. De briefjes
kunnen in het kopijbusje gedeponeerd worden.
Leden die nu al een licentie hebben en niet schriftelijk kenbaar
maken deze niet meer te willen,
(of een wijziging in de licentie
niet schriftelijk hebben doorgegeven) dienen, nadat de gewijzigde mutatielijsten door mij
naar de NJBB zijn teruggestuurd
en wij (De Meteoor) dan de
betreffende verschuldigde bedragen aan de NJBB dienen te voldoen, de kosten voor de
betreffende licentie (W- of Rlicentie) te betalen, ongeacht het
feit of zij in 2005 in het geheel
niet deel gaan nemen aan toernooien en/of de competitie.
U kunt uw bijdrage overmaken
op giro 51 36 517 te name van
Jeu de Boulesclub De Meteoor te
Amsterdam.

Contributie
en licenties
De contributie (€12,50) dient
vóór 1 januari a.s. te zijn voldaan. Tevens dient, wanneer
ledeneen licentie willen hebben
of houden een bedrag van
€16,75 overgemaakt te worden
voor een R-licentie en een
bedrag van €16,75 + €6,75 =
€23,50 voor een W-licentie.
Leden die een licentie hebben en
deze niet meer wensen, dienen
dit schriftelijk kenbaar te maken
door dit op een brief(je) op te
geven onder vermelding van hun
naam en de tekst dat zij geen
licentie meer wensen. Leden die
(nog) geen licentie hebben, maar
er volgend jaar wel een willen,
dienen dit ook d.m.v. een brief(je)
kenbaar te maken. Weer met hun
naam en de vermelding dat zij
een licentie willen hebben. Ook
moet dan aangegeven worden of
het een W- of een R- licentie
moet zijn.
Tot slot moeten leden die nu een
W-licentie hebben en dit om willen zetten naar een R-licentie

Met vriendelijke groet,
Ruud van Enter
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Ziekenboeg
Greet Bezuijen
beleeft een moeilijke
periode in haar
leven. Met chemokuur en
bestralingen is
er een kans dat
ze haar ziekte
overleeft.
Jos Buijs’ gezondheid laat te wensen over en
beweegt zich voort in een rolstoel. Desondanks is hij regelmatig in onze hal te vinden.
Iet v.d. Erf heeft een vrij zware
dameskwaaloperatie ondergaan
en moet het boulen even vergeten.
Cor v.d. Erf (Iet’s schoonvader) is
inmiddels geopereerd aan een
goedaardig gezwel. Ook hij met
de boules even laten rusten.
Rita v.d. Erf (Iet’s schoonmoeder) heeft ook diverse lichamelijke problemen, maar blijft er
goedgemutst bij. (Je zal maar
v.d. Erf heten!)
Cor Leibbrand heeft een nieroperatie ondergaan.
Co Bakker heeft weer een rugoperatie ondergaan en hoopt
weer gauw te kunnen boulen.

Nieuwjaars
Dartstoernooi
voor leden van JBC
De Meteoor op vrijdag
7 januari 2005, van 19.30
tot ±24 uur.
Aanmeldingen in het boek
in de hal.
(Darters die dartscompetitie
spelen kunnen deze avond
helaas niet meedoen.)

Jarige leden
Leden die in
december jarig
zijn: Fritjof Sibbelee, Jaap Stroo,
E. Tophoven,
Ton Wienhoven
(tennis), Tou
Chaichana,
Stien van Olst,
Sander Bakker (tennis), Jan
Nieuwenhuijse, Lia Trock, Ludwig
Tophoven, Ferry Egstorf (tennis),
Netty Trock, Bep Bosker, Harry
Verschuren (tennis), Tony Olthof,
John Zwiebel, Jan Westerdaal,
Marcel van Olst, Marjo van Dijk,
7
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Paraplu’s

MM Montage is verhuisd!
Nieuw adres:
Langebreek 17
Landsmeer
Telefoon 020-631214

Soms wil het wel eens gebeuren
dat je op een mooie dag gaat
boulen en dat na afloop het weer
is omgeslagen. Als je naar huis
wilt gaan regent het! En wat is er
dan handiger dan even een paraplu te lenen. Links naast de
ingang van onze hal staan er
altijd wel een paar. Sommigen
vergeten dan vervolgens wel
eens die geleende paraplu weer
terug te zetten. Zodat de rechtmatige eigenaar of eigenares bij
een volgende gelegenheid misgrijpt. Met andere woorden: wil
een ieder die wel eens een paraplu heeft geleend, zo vriendelijk
zijn deze weer op dezelfde plek
terug te zetten?

Loes v.d. Bos, Ed Lette, Jos Scheren (tennis) en Waldie Haseth.
Leden die in januari jarig zijn:
Mirjam Mink (tennis), Manuel
Secci (voormalig lid, woont nu in
Italië), Francien Koelman, Truus
Schallenberg, Anthoon van
Sichem, Truus Nagel, Ton
Schepemaker, Koos Broers,
Corrie van Essen, Richard van de
Eijkel (tennis), Ruud de Bruijn,
Lies Hiemstra, Annie Stolte,
Hans Ter Wee, Mark Reurings en
Rie Voogt.
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Vijftig (50) jaar Meteoor!
Het gebeurde dat op donderdagavond 21 oktober j.l. rond de
klok van half negen vier heren
onze hal binnenstapten. Eentje
daarvan kreeg de microfoon,
stelde zich voor als Arnold Los,
voorzitter van SV De Meteoor.

Op zijn achttiende is Jan ook
gaan honkballen bij de SV. En
met succes, want ongetwijfeld
mede hierdoor promoveerde het
team van de regio Amsterdam
naar de landelijke derde klasse.
Op zijn twintigste werd hij
materiaalcommissaris van het
honk- en softbal. Daarnaast
(toen al) bestuurslid. Om de lijst
aan te vullen: in 1976 werd Jan
tweede voorzitter van de afdeling voetbal, coördinator van het
zaterdagvoetbal en secretaris van
de elftalcommissie.
Om nog een paar functies te
noemen (later in zijn complete
biografie meer): honkbalcoach,
lid van de commissie pers en
propaganda en van de bouwcommissie; we zouden raar
opkijken als deze opsomming
compleet zou zijn. Al deze activiteiten hebben er toe geleid dat
Jan Voet de Willem Velthuis-trofee gekregen heeft wegens grote
verdiensten voor de voetbalsport.
Ook werd hij in 1980 ‘Lid van
Verdienste’ van SV De Meteoor.
Vervolgens doet Los uitvoerig
verslag van het prettige nabuurschap met de JBC De Meteoor

Daarop leek hij te beginnen aan
een historisch-wetenschappelijk
betoog dat ging over een wetenschappelijk instituut te Utrecht.
Het Gijsbertius Voetius Instituut.
Genoemd naar de in de 17e
eeuw geleefd hebbende Gijsbertius Voetius. Maar dit bleek niet
meer te zijn dan een inleiding
om terecht te komen op zijn
onderwerp, namelijk een verre
nazaat van genoemde Voetius,
ons aller voorzitter Jan Voet.
Jan kreeg een speld opgespeld
vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap van SV De Meteoor. En
niet alleen dat, Los stond uitvoerig stil bij carrière en verdiensten van Jan Voet in en voor de
sportvereniging. Zo memoreerde hij dat Jan al op zijn tiende
lid werd van de voetbalvereniging, en ook toen al behoorlijk
(verbaal) aanwezig was.
9
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Nieuwe leden

(vanaf 1981) met de SV De Meteoor. Hoe het Jan was die in
1986 het Karel Berkhout Toernooi
organiseerde, waarvan de niet
geringe financiële opbrengsten
ten goede kwamen aan de toen
in problemen verkerende SV.
Ook verhaalt hij over andere verdiensten die Jan Voet nog steeds
voor de SV heeft. Hij prijst zijn
loyaliteit, die zich onder andere
uit in de contacten met de
KNVB, het assisteren bij het
inwerken van de nieuwe kassa,
de stencilmachine, de vuilafvoer,
etc., etc.
Uit alles wordt vooral duidelijk
dat Voets aanwezigheid bij de
SV nog steeds schier onmisbaar
en alom geroemd is!
Na dit uitvoerige betoog wordt
Jan de speld uitgereikt.
En natuurlijk wordt bij dit alles
ook Martha Voet niet vergeten.
Los haalt een lied aan van de
groep Waja Condios, waarvan de
titel luidt: ‘What’s a Man
Without a Woman’. Hij verklaart
deze titel van toepassing op
Martha en overhandigt haar een
fraai boeket bloemen.

Twee nieuwe leden mogen we dit
keer verwelkomen. Het zijn Pieta
en Jaap Broer. We wensen ze
veelplezier bij onze vereniging.
Het nieuwe mobiele nummer
van Administratiekantoor
Buijs is: 0640508169

Wij willen graag alle leden
van JBC De Meteoor een fijne
Kerst en een goede
jaarwisseling wensen!
Familie Schijffers
PS Hierbij wil ik graag alle
medewerkers bedanken voor
hun inzet gedurende het hele
afgelopen jaar!
Paul Schijffers

BIJDRAGEN VOOR DE
VOLGENDE KEILER

Omdat veel leden van JBC De
Meteoor dit uitvoerige eerbetoon
aan onze voorzitter hebben
gemist, heeft uw redactie
gemeend hiervan een verslagje
te moeten maken.

kunt u t/m 6 januari a.s.
inleveren. Kopijbus in de hal,
of e-mail: koning@ncn.nl
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Koppelklaverjassen
Beste boulevrienOliebollen
den,
Zoals u allen
Koppel
weet is er iedere
laatste vrijdag
Klaverjassen
van de maand
de mogelijkheid
om te klaverjassen in ons Bouledrome. Wij verzoeken u tijdig
voor deze avonden in te schrijven, want mocht het zo zijn dat
we op een oneven aantal uitkomen, dan moeten wij het laatste
koppel helaas teleurstellen.
Met vriendelijke groeten,
Wim den Ouden

Op woensdag 29 december a.s.
kunt u meedoen met het Oliebollen Koppelklaverjas Toernooi.
U bent van harte welkom.
Er zijn leuke prijzen te winnen,
aanvang 20.oo uur.

PUZZEL VAN
DE MAAND
De oplossing van de puzzel in
De Keiler 221 is: VOOR NIETS
KOMT DE ZON OP.
De goede inzendingen
kwamen van Albert van
Seeventer, Tiny Limburg,
Cor Keijzer, Klaas Lugthart en
Paul Schijffers.

Wij wensen alle leden en het
bestuur van JBC De Meteoor
prettige feestdagen en een
gezond 2005.
Tiny en Wim den Ouden

11

De Keiler nr. 222 – november/december 2004

Het toernooi van Esch
Spelers: Coby en Ruud de Bruyn

strook bij een bushalte. En ja
hoor, gedurende de partij stopt
er een bus, één passagier stapt
uit. En ook spelen we op de inrit
(kiezelstenen) van een villa, op
een sintelbaan voor BMX-ers en
motorrijders.
Tussen de partijen door is het
druk in de biertent, iedereen
wacht daar op het verschuiven
van de bordjes. Natuurlijk worden er flink wat biertjes gedronken.
Gewonnen hebben we ook: 5+34!
Daardoor werden we eigenaar
van twee heuse kunstwerkjes.
Het is waar dat een ‘Brabantse
Nacht’ lang kan zijn. En héél
‘nat!’
– Ruud de Bruyn

18 september 2004. Vroeg in de
ochtend op om vanuit Camperduin naar het Brabantse Esch te
gaan. Vanaf een parkeerterrein
buiten het dorp, worden we met
een tractor-huifkarcombi naar
het centrum van Esch gereden.
Vijf partijen voorgeloot, op een
groot infobord waren de banen
aangegeven. Werkelijk overal
wordt gespeeld. Degenen die
niet op loopafstand moeten spelen, worden gebracht en gehaald
met paard en wagen.
Coby en ik spelen op een pad
midden in een appelboomgaard.
Maar ook op een verharde
12
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Artikel uit ‘Brabants Centrum’,
over het jaarlijkse toernooi van
Esch, waaruit blijkt hoe populair dit festijn is.
Misschien iets voor u om volgend jaar in de gaten te houden?
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DEEL 11

In het laatste clubblad van het
jaar 1984 vermeldt Frits Jongsma
dat het ‘boulejaar 1984’ een erg
actief jaar was geweest. Vooral
de laatste maanden was het
‘heerlijk druk’ op de banen. Het
ledental heeft zich in 1984 flink
uitgebreid, een kleine 100 leden
was het resultaat in 1984.

zorgd in het verzorgingshuis.
Misschien leuk om Jan met de
komende feestdagen een kaartje
te sturen. Ik heb vernomen dat
Jan nog steeds een plekje in zijn
hart heeft voor onze club. De
houten kistjes met bouleballen,
waar veel leden nog steeds
gebruik van maken, zijn destijds
door Jan gemaakt. Zo zijn er
overigens nog wel wat dingen op
te noemen die het ‘Telderstempel’ hebben.
Om de ‘goede wensen’ tussen
leden onderling (en overige
mensen ook natuurlijk) uit te
kunnen wisselen was er op 1
januari 1985 een nieuwjaarsreceptie in de kantine van de SV
gepland.
Zoals u heeft kunnen lezen in
vorige stukjes was er een container geplaatst op het terrein van
de voormalige fietsenstalling om
hier de diverse spullen die noodzakelijk waren om dagelijks te
kunnen boulen en een drankje
te nuttigen, in op te bergen. De
heer Siebeling van het G.E.B., (in
1984 was het inderdaad

Ook buiten de banen werden er
in 1984 heel wat activiteiten ontwikkeld. Helaas vonden sommige omstanders dat het maar een
‘asociale bende’ is bij onze club.
Gelukkig is deze denkwijze wat
genuanceerder geworden in de
afgelopen jaren. Zo zie je maar
weer, ook in 1984 werden er uitspraken over mensen, dingen of
zaken geuit zonder met de
gevoelens van anderen rekening
te houden.
In december 1984 werden Hennie en Jan Telder lid van onze
club. De wat oudere leden zullen
zich Hennie nog goed herinneren. Jan is de afgelopen jaren al
diverse malen genoemd in ons
clubblad. Jan wordt nu goed ver14
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Gemeente Energiebedrijf) had
de aanleg van de lichtinstallatie
in deze container goedgekeurd.
Vanaf die dag hadden we dus
licht in de container. Ook toen
was dit werk geheel en al door
vrijwilligers, dus leden van onze
club, uitgevoerd.
In het clubblad van december
1984 werd een aardige stelling
geponeerd:
Jan Voet beweerde in een stukje
dat een persoon die Jeu de Boules beoefent meer in beweging
is dan een gemiddelde voetballer. Diverse berekeningen werden opgevoerd om dit te bewijzen. Onderstaand de argumenten van Jan.
Er worden gemiddeld 5 partijen
per dag gepeeld. Veel leden spelen 5 dagen per week en dat
gedurende ongeveer 40 weken.
Een eenvoudige rekensom leert
ons dan dat dit 1000 (5x5x40)
wedstrijden per jaar zijn. Per
wedstrijd worden er plm. 30
zwaaiende bewegingen gemaakt,
dit betekent 30.000 bewegingen
per jaar. Hetzelfde geldt dan
voor het bukken. Per wedstrijd
loopt een speler of speelster 130
meter. Dit betekent per jaar
130.000 meter, of 130 kilometer.
Als je dan nog durft te beweren
dat jeu de boules geen actieve
sport is dan weet je echt niet wat
er gebeurt. Bovendien is de

gemiddelde bouler ouder dan de
gemiddelde voetballer en is
e.e.a. daarom des te meer een
aardige prestatie.
In hetzelfde clubblad had de
secretaris een overzichtje
geplaatst van de leeftijdsopbouw
van onze club. Het bleek dat er
98 leden waren; al die leden
waren bij elkaar 4.804 jaar oud,
een gemiddelde van 49,02 jaar.
Het oudste lid was 73 jaar oud
(Henk Zanoni, inmiddels overleden), het jongste was 20 jaar
(Peter de Jong, speelt nu bij een
andere vereniging, als hij nog
speelt). Tussen het oudste en
jongste lid zat toen iets meer
dan 50 jaar, bijna gelijk aan het
gemiddelde. In de maand mei
waren de meeste leden geboren
(kan ook bijna niet anders, kijk
maar naar dat spreekwoord van
die eieren die gelegd worden), in
februari de minste. Het bestuur
van toen voldeed aardig aan de
gemiddelde leeftijd (48 jaar) van
die van de vereniging.
Wanneer je leden die op dezelfde datum jarig waren bij elkaar
zette was het resultaat dat er 9
doublettes en 1 triplette samengesteld kon worden.
Van deze doublettes en triplettes
zouden nu ook nog 2 doublettes
samengesteld kunnen worden.
Nieuwsgierig? Daar gaan we
dan: Klaas de Ruiter samen met
15
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In de tachtiger jaren werd er
‘s winters onder spartaanse
omstandigheden gebould: dat
waren nog eens tijden!
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sip Hiemstra en Herman Voogt
samen met Freek van leeuwen.
Opvallend is dat de auteur en
secretaris van toen (Klaas de
Ruiter) ook nu nog in het lijstje
voorkomt.
In 1984 werden de leden die
hun contributie niet op tijd
betaalden ook al van de ledenlijst geschrapt. Dat deze regeling
werkt hebben de afgelopen 20
jaren wel bewezen.
Data en prijzen vanuit het verleden zijn altijd weer leuk om te
zien:
De competitie werd voor 1985
op de volgende data gepland:
28 april, 12 mei en 2 juni. Toen
kon je dus echt nog spreken van
een voorjaars/zomercompetitie.
Vandaag de dag lijkt het meer
op een wintercompetitie.

Een licentie kostte in 1984
ƒ20,00 (nu ƒ49,60, omgerekend vanuit euro’s), een verhoging met meer dan 100% met
de vraag er bij ‘wat is er beter
geworden?’. Deelname aan de
competitie werd ook in 1984 al
door de club betaald.
In 1984 stopte Jan de Vos met
het clubblad van onze sportbuur
de ‘Wit-zwarte koerier’.
Een ‘eerstejaars bezoeker’ van
ons vierde jaarfeest plaatste een
verslag hiervan in ons clubblad.
De sfeer zat er goed in, het
tempo waarmee getapt werd was
16
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goed (dus niet te snel, maar
vooral ook niet te langzaam), de
hapjes waren voortreffelijk, de
voorzitter hield een korte toespraak die neerkwam op ‘vrijheid, blijheid, leve de lol maar je
moet er wel zelf voor zorgen’,
een Kerstman, een ouderwetse
Sint (niks geen inspraak, geen
tegenspraak, maar kop dicht en
luisteren). Kortom, een uitstekend georganiseerd en prima
geslaagd jaarfeest, onze club
waardig.
Overstappie mijmerde ook in een
stukje, dat bedoeld was als voornemen voor het nieuwe jaar.
Verbetering die hij voor ogen
had waren: geen ruzie meer
maken met zijn vrouw, niet
meer te laat komen op het werk,

geen bier maar fris, niet meer
mopperen op de (klein)kinderen, niet meer roken, meer
lichaamsbeweging. Hoe het verder afliep met alle voornemens?
Overstappie had het al eens
geprobeerd. Op 20 januari
kwam hij al weer te laat op z´n
werk, hij had hoofdpijn na een
avond flink doorzakken en een
ruzie daarover met zijn vrouw,
om de spanning weg te krijgen
rookte hij af en toe een sigaretje
en hij had geen tijd voor
lichaamsbeweging. Gelukkig
was het nu weer december en
kon hij alle voorgaande goede
voornemens nu echt eens waar
gaan maken, tenminste, dat was
zijn voornemen...
– RvE

06-18067196
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Wij wijzen onze leden er op dat
het bijwonen van deze vergadering volgens de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement van
onze vereniging verplicht is.
Verhinderingen kunnen schriftelijk aan de secretaris van onze
vereniging worden opgegeven
onder vermelding van uw naam
en handtekening. U kunt uw
verhindering aan het huisadres
van de secretaris zenden of deze
deponeren in het kopijbusje in
ons Bouledrome.
In de clubbladen van januari en
februari 2005 zullen de diverse
verslagen en de agenda gepubliceerd worden.
– Ruud van Enter, secretaris

Officiële
uitnodiging
Het bestuur van de Jeu de Boulesclub De Meteoor nodigt al
haar pétanque-leden tot het bijwonen van de jaarvergadering
die gehouden zal worden op
donderdag 24 februari 2005.
Deze vergadering wordt gehouden in het Bouledrome van onze
vereniging, gelegen aan het
Perenpad in Amsterdam Noord,
Tuindorp Oostzaan. De aanvang
van de vergadering is 19.00 uur.
Wanneer het vereiste aantal
stemgerechtigde leden niet aanwezig is zal de vervolgvergadering plaatsvinden op donderdag
24 februari 2005.
De aanvang van deze vergadering is 19.30 uur. De plaats van
deze vergadering is het Bouledrome van onze vereniging,
gelegen aan het
Perenpad in
Amsterdam
Noord, Tuindorp Oostzaan.

Nieuwjaars
bijeenkomst
Zaterdag 1 januari is er
in de hal vanaf 13.00
uur de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst.
Natuurlijk aangekleed
met een door de club aangeboden hapje en een
drankje.
Wilt u ook die avond de
beste wensen komen brengen dan moet dat even worden
ingeschreven in het boek. Bij
onvoldoende intekening blijft de
hal die avond gesloten.
18
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Ed Lette’s Cart o o n

KEN IK HEM?

 Is

nooit grappig...

• Tegen een Lilliputter zeggen: Ik
hou je op de hoogte.
• Een bamihap uit de Chinese
muur proberen te halen.
• Inwoners van Litouwen Lee
Towers noemen.
• Hutu's die geen GSM gebruiken omdat er te veel toetsies
opzitten.
• Bij een afrekening in het criminele circuit vragen om een bonnetje.
• Een schizofreen vragen wie hij
wel niet denkt dat ie is.
• Aan de vleugels van een kraan-

vogel draaien en wachten tot er
warm water uitkomt.
• Even iets kortsluiten met een
elektricien.
• Een sluipschutter die tegen zijn
vrouw zegt: dag schat, ik heb je
gemist vandaag.
• Een blondje in een SMART.
• Voor een dichte deur staan van
de open dag van een gesloten
inrichting.
• Een blinde die te diep in het
glaasje heeft gekeken.
• De cursus lassen voor beginners
die is afgelast.
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Sinds 2000 woont Waldi in
Nederland. Hij werkt momenteel
bij de Amsterdamse metro, sinds
drie jaar bemand hij het cameratoezicht. Daar heeft hij (in wisseldiensten) in zijn eentje overzicht
over wat er zich afspeelt op tien
metrostations. Zowel ‘s nachts
als overdag. Daarvoor was hij
onder andere werkzaam als douane-ambtenaar op Curaçao, waar
hij ook, in Willemstad, is geboren. Op de Antillen heeft hij
gewerkt in de telecommunicatie.
Ook is hij barkeeper geweest in
een casino op Aruba, waar vooral
veel rijke Amerikanen kwamen.
Dat verklaart misschien waarom
hij zich ook beschikbaar stelt
voor bardiensten bij onze club,
hij mist af en toe dat horecawerk.
Opmerkelijk is het dat hij in de
geschiedenis van onze club het
eerste lid is met kroeshaar! Vaak
is dat overigens niet te zien,
want zijn verzameling honkbalpetjes weet dat behoorlijk te verbergen.

WALDI HASETH (42) is ongeveer twee jaar lid van onze vereniging. Hij speelt nu zijn derde
Indoor. Bij JBC De Meteoor
kwam hij terecht doordat hij
coach/trainer was bij het honkbal van SV De Meteoor. Omdat
hij onregelmatige diensten voor
zijn werk ging draaien moest hij
dat opgeven en vond in het boulen een aardige vervanging. Hij
is getrouwd en heeft drie kinderen. Eén van zijn kinderen tennist bij De Meteoor.
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WAAROM BOULEN?
Het is een leuk spel, je bent in
beweging en wat voor mij
belangrijk is, je bent onder de
mensen. Het ontspant me als ik
uit een nachtdienst kom. Ik ben
als ik werk helemaal alleen en
dan is het prettig ergens naartoe
te kunnen waar je mensen kunt
ontmoeten.

maakt naar een museum of
zoiets. Vind ik erg leuk, ik hou
erg van kinderen en kan er goed
mee opschieten.
VAKANTIEBESTEMMING?
De eerste vakantie nadat ik naar
Nederland was gekomen hebben
we doorgebracht in Brussel,
daarna zijn we een keer op de
gok naar Duitsland geweest, wat
ik natuurlijk niet kende, maar wat
erg goed beviel.
Het was voor ons heel bijzonder
om Europa een beetje te leren
kennen. Naar Spanje willen we
ook nog eens, je hoort er hier
zoveel mensen enthousiast over
praten!

ANDERE
EIGENAARDIGHEDEN?
Ik heb altijd veel en behoorlijk
fanatiek aan atletiek en honk- en
softbal gedaan, totdat ik in 1998
een auto-ongeluk kreeg. Op een
haartje na had ik dit niet meer
allemaal kunnen vertellen. Ik heb
een jaar lang moeten revalideren,
lange tijd met een katheder gelopen. Eén van de dingen die ik
eraan heb overgehouden is dat
mijn rechter enkel vastzit. Dus
die sporten die ik deed kon ik wel
vergeten.
Maar ik was dus echt een sportman vroeger. Voor mijn sport
heb ik ook altijd veel gereisd in
Latijns Amerika. Veel gespeeld
op de Antillen natuurlijk, maar
ook in landen als de Dominicaanse Republiek, Venezuela en
Costa Rica.
Verder ben ik erg actief voor de
school waarop mijn kinderen zitten. Als ik overdag vrij ben ga ik
vaak mee als een klas uitstapjes

VERDER NOG IETS?
Wist je dat ze in Latijns Amerika
ook boulen? De spelregels zijn
ongeveer als hier, behalve dat je
er maar met één been in de cirkel hoeft te staan. De boules zijn
een maatje groter, het but is hetzelfde.
Op Curaçao wordt ook gebouled
en voor ik hier kwam had ik het
spelletje dus ook al gespeeld.
Maar dan natuurlijk op zijn Zuidamerikaans.
Ik ben blij dat ik ondanks mijn
handicap weer een beetje aan
sport kan doen, en in beweging
kan blijven. Als ik ergens niet
tegen kan is het thuiszitten.
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Op en rond de boulebaan

DE

EERSTE

‘We wonnen de eerste prijs! Wat
de slagzin was weet ik niet
meer, maar wij hadden de beste
ingestuurd. Een reis naar Portugal. Fly & Drive. Je kent het wel,
krijg je een autootje mee en reis
je van hotel naar hotel. Prachtig.
Op een gegeven ogenblik rijden
we in dichte mist een stad binnen. Ben jij wel eens in het buitenland een vreemde stad binnengereden in dichte mist? Je
zag geen hand voor ogen.
Ik concentreer me op het stuur
en op de weg, hoor ik ineens
naast me: – Jezus! Ik schrikken
natuurlijk. En weer: – Jezus!
Het knalde het autootje door.
Ik op de remmen, want je denkt
het ergste. Dus ik vraag wat er
aan de hand is, waarom ze me
in hemelsnaam zo laat schrikken. Zegt ze dat ze Jezus zag!
Eerlijk waar, ze had Jezus
gezien. Heeft jouw vrouw wel
eens tegen je gezegd dat ze
Jezus heeft gezien? Daar kijk je
wel even raar van op hoor! Op
mijn vraag waar ze Jezus dan

PRIJS

wel had gezien, wees ze schuin
omhoog, naar de lucht. Daar
had ze onze lieve heer gezien,
die haar nog zegende ook! Ze
liet het zien. Met die vingers, je
kent het wel van de paus met
Pasen. Ik begreep er helemaal
niks van, dacht het ergste. Dat
haar dat nou moest overkomen.
Bij hoog en bij laag hield ze vol
dat ze gezien had wat ze gezien
had. Ik nam het maar voor waar
aan, want verder leek ze me nog
wel in orde!
De andere dag reden we in ons
autootje weer de stad uit, bij
stralend weer en een strakblauwe hemel. We rijden op dezelfde
weg waarlangs we ook binnengereden waren. En wat denk je?
Pal naast de weg staat een
enorm, maar dan werkelijk ook
enorm beeld van Jezus Christus
op een gigantische sokkel! Met
een uitgestrekte hand met dat
zegenende gebaar. Snap je? Had
ze door een mistflard heen dat
beeld gezien. Je begrijpt wel dat
ik opgelucht ademhaalde.’
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Oplossingen kunt u t/m 6 januari a.s. inleveren in de kopijbus.

PUZZEL VAN DE MAAND
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TOERNOOI- EN
EVENEMENTEN
KALENDER 2004-2005
Datum Toernooi/evenement

Aanvang Plaats

zo 12-12-2004 Jan Voet Toernooi

11.00 Meteoor

za 18-12-2004 Joop v.d. Loo Toernooi

12.00 Meteoor

vr 24-12-2004 Les Bohémiens

19.00 Meteoor

vr 31-12-2004 Oliebollen Boulen

13.00 Meteoor

zo 9-1-2005 Jan Voet Toernooi

11.00 Meteoor

za 15-1-2005 Echtparen Toernooi

19.00 Meteoor

vr 28-1-2005 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

za 29-1-2005 Les Bohémiens

19.00 Meteoor

do 10-2-2005 Valentijn Toernooi

19.00 Meteoor

zo 13-2-2005 Jan Voet Toernooi

11.00 Meteoor

za 19-2-2005 Damesdoubletten

19.00 Meteoor

vr 25-2-2005 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

za 26-2-2005 Les Bohémiens

19.00 Meteoor

zo 13-3-2005 Jan Voet Toernooi

11.00 Meteoor

za 19-3-2005 Herendoubletten

19.00 Meteoor

zo 17-4-2005 Nat. Comp. 3de, 4de klasse

Zd. Scharwoude

zo 17-4-2005 Nat. Comp. 5de klasse

Alkmaar

zo 1-5-2005 Nat. Comp. 3de, 4de klasse

Heerhugowaard

zo 1-5-2005 Nat. Comp. 5de klasse

Hoorn

zo 22-5-2005 Nat. Comp. 3de, 4de klasse

Castricum

zo 22-5-2005 Nat. Comp. 5de klasse

Den Helder

zo-5-6-2005 Nat. Comp. promotie/degr.
3de, 4de en 5de klasse
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