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Positief
Aan uw redacteur voor de tweede keer
alweer de eer om op deze pagina aan het
begin van een nieuw jaar een stukje te
schrijven. Allereerst natuurlijk met de
mededeling dat het bestuur alle leden van
onze club een goed jaar toewenst.
Ook in 2005 zal uw bestuur haar best doen
om het alle leden zoveel mogelijk naar
wens te maken binnen de ‘muren’ van onze
club. En daar gaat dit stukje over. Want we
willen hier nog eens benadrukken dat je
een vereniging ‘met z’n allen’ maakt tot wat
die is. Er is één groot gemeenschappelijk
belang, nl. dat elk lid zich op onze club
thuis voelt. Daar moeten we allemaal iets
voor doen, maar ook op z’n tijd voor laten.
‘Laten’ klinkt negatief, maar dat kan je naar
positief vertalen. Positief is het bijvoorbeeld
als je mensen die lekker en geconcentreerd
een partij staan te boulen niet uit hun evenwicht en concentratie schreeuwt. Maar ook
als je geen peuken uittrapt op de vloer naast
de urinoirs, kan je dat positief noemen.
Helemaal is het positief als je geen peuken
in het waterreservoir van de herentoiletten
mikt. Zo is het ook positief als je lege glazen en flessen zelf inlevert aan de bar en
dit niet aan de barmedewerkers overlaat.
Helemaal positief is het om eens aan een
bestuurslid te vragen of je nog iets voor de
club zou kunnen doen – of er ergens hulp
bij nodig is.
– JK
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Joop van de Loo Toernooi 2004
Op zaterdag 18 december j.l.
werd het Joop v.d. Loo Toernooi
gespeeld. Het was een gezellige
en sportieve dag die u niet
gemist zou mogen hebben.
Het toernooi werd gespeeld in
een prachtig versierde ‘kersthal’.
We willen dan ook niet vergeten
iedereen die daar aan meegewerkt heeft daarvoor hartelijk te
bedanken. Voor hen die er toch
niet waren: nog maar bijna een
jaartje wachten en u kunt zich
inschrijven voor het Joop v.d. Loo
Toernooi 2005! Hoogtepunt van
de middag was de prijsuitreiking
door de zoon en kleinzoon van
Joop v.d. Loo (zie foto). De eerste prijs, een wisseltrofee, was
voor Joop Abels. De aanmoedigingprijs (een fraai, door Ed Lette
geschilderd logo van onze Keiler)
is gewonnen door Ben Koning
met 0 - 34. Het bijzondere van

dit toernooi is eigenlijk dat iedereen winnaar was: alle spelers gingen met een smakelijke kerststol
naar huis!
De prijswinnaars:
1 Joop Abels
2 Paul Schijffers
3 Toon Spaan
4 Pieta Broer
5 Jan Verhulst
6 Jan Stok
7 Menno Roelofs
8 Theo van Dijk
9 Jaap Koning
10 Paul Jansen

4 + 41
4 + 27
4 + 23
4 + 16
3 + 29
3 + 29
3 + 24
3 + 24
3 + 20
3 + 15

BIJDRAGEN VOOR DE
VOLGENDE KEILER
kunt u t/m 3 februari a.s.
inleveren. Kopijbus in de hal,
of e-mail: koning@ncn.nl
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Dagprijzen Jan Voet Toernooi
Derde speeldag op 12/12/04

Equipe
plaats nr. leider
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

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

Saldo
winst punten

Theo van Dijk
Ludwig Tophoven
Richard Rutgers
Jan Both
Netty Trock
Jaap Koning
Lies Hiemstra
Max Tophoven
Menno Roelofs
Antoon Duijnker
Petro van Vliet
Jan Stok
Arie Boon
Gerrit Terpstra
Jan Voet
Marcel van Aalst
Carla Kool
Raymond v.d. Erf
Joop Abels
Ton Schepemaker
Truus Rutgers
Roel Westerhof
Corrie van Ekris
Loes v.d. Bos
Truus Nagel
Jos Groot

5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0

3

40
31
38
32
27
26
16
8
0
-3
7
6
2
-1
-2
-3
-12
-14
-18
-18
-20
-21
-24
-35
-36
-38
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Totaalstand Jan Voet Toernooi
Per 12/12/04

Equipe
plaats

nr. leider

Saldo
winst punten

1
7 Jaap Koning
12
72
2
6 Ludwig Tophoven 12
50
3 19 Gerrit Terpstra
11
75
4 12 Theo van Dijk
11
61
5 21 Jan Stok
10
51
6 18 Jan Both
9
49
7 13 Menno Roelofs
9
31
8 20 Marcel van Aalst
9
27
9 23 Jan Voet
9
25
10
4 Richard Rutgers
8
40
11
5 Max Tophoven
8
3
12 14 Petro van Vliet
7
9
13
9 Raymond v.d. Erf
7
-28
14
1 Joop Abels
6
0
15 10 Ton Schepemaker 6
-6
16 17 Lies Hiemstra
6
-10
17
2 Netty Trock
6
-13
18
8 Jos Groot
6
-30
19 16 Arie Boon
5
-52
20
3 Antoon Duijnker
5
-56
21 11 Corrie van Ekris
4
-36
22 24 Truus Rutgers
4
-48
23 25 Roel Westerhof
4
-57
24 15 Loes v.d. Bos
4
-61
25 22 Truus Nagel
0
-119
26 26 Carla Kool
x
x
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
NB Het equipe van Carla Kool speelt alleen
mee voor de dagprijzen.
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Dagprijzen Jan Voet Toernooi
Vierde speeldag op 9/1/05

Equipe
plaats nr. leider

Saldo
winst punten

1 6 Ludwig Tophoven
5
39
2 4 Richard Rutgers
4
39
3 9 Raymond v.d. Erf
4
36
4 18 Jan Both
4
30
5 12 Theo van Dijk
4
24
6
7 Jaap Koning
4
20
7 14 Petro van Vliet
3
8
8 24 Truus Rutgers
3
8
9 10 Ton Schepemaker
3
4
10 13 Menno Roelofs
3
1
11 11 Corrie van Ekris
3
0
12 19 Gerrit Terpstra
3
-5
13
5 Max Tophoven
2
16
14 20 Marcel van Aalst
2
3
15
1 Joop Abels
2
-2
16 16 Arie Boon
2
-4
17 8 Jos Groot
2
-17
18 17 Lies Hiemstra
2
-17
19 25 Roel Westerhof
2
-23
20 2 Netty Trock
1
-10
21 22 Truus Nagel
1
-18
22 15 Loes v.d. Bos
1
-23
23 23 Jan Voet
1
-27
24 21 Jan Stok
1
-29
25
3 Antoon Duijnker
1
-38
26
Carla Kool (geen wedstrijdkaart)
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Totaalstand Jan Voet Toernooi
Per 9/1/05

Equipe
plaats

nr. leider

Saldo
winst punten

1
7 Jaap Koning
16
92
2
6 Ludwig Tophoven 16
88
3 12 Theo van Dijk
15
85
4 19 Gerrit Terpstra
14
70
5 18 Jan Both
13
79
6 13 Menno Roelofs
12
32
7
4 Richard Rutgers
11
73
8 20 Marcel van Aalst
11
30
9 21 Jan Stok
11
22
10
9 Raymond v.d. Erf
11
8
11
5 Max Tophoven
10
19
12 14 Petro v. Vliet
10
17
13 23 Jan Voet
10
-2
14 10 Ton Schepemaker 9
-2
15
1 Joop Abels
8
-2
16 17 Lies Hiemstra
8
-27
17
8 Jos Groot
8
-47
18
2 Netty Trock
7
-23
19 11 Corrie v. Ekris
7
-36
20 24 Truus Rutgers
7
-40
21 16 Arie Boon
7
-56
22 25 Roel Westerhof
6
-80
23
3 Antoon Duijnker
6
-94
24 15 Loes v.d. Bos
5
-84
25 22 Truus Nagel
1
-137
26 26 Carla Kool
x
x
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
NB Het equipe van Carla Kool speelt alleen
mee voor de dagprijzen.
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De Eregalerij

Winnaars Joop van de Loo Toernooi 18 december 2004

Winnaars dagprijzen Jan Voet Toernooi 12 december 2004

Winnaars dagprijzen Jan Voet Toernooi 9 januari 2005
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Vrijwilligers
gezocht!

Fritjof en Yvonne Sibbelee
wensen u een gelukkig nieuwjaar.

Ziekenboeg

Er dreigt op
korte termijn
een tekort aan
barmederwerkers. Als niet
snel een aantal mensen zich aandient voor het
bemannen van de bar, zullen
we helaas genoodzaakt zijn
de hal op een paar middagen
te sluiten. Dit zou uniek zijn
in de geschiedenis van onze
vereniging. Het gaat met
name om de maandag- en
dinsdagmiddag.
Ook wordt voor de vrijdagavond een beroep gedaan op
enkele leden om op die avond
achter de bar te gaan staan.
Voor uw eigen bestwil: meldt
u zich aan!

Gr Bezuyen is met
haar laatste chemokuur en bestraling bezig. Daarna
hoort ze of e.e.a.
heeft aangeslagen. Wij duimen
met haar mee.
Truus Nagel loopt nogal moeilijk
i.v.m. een heupprobleem.
Theo van Ommen is weer redelijk
hersteld van een zware longontsteking. Dit openbaarde zich op
ons Oliebollen Toernooi. Inmiddels heeft hij het boulen weer
opgepakt.

Jarige leden
In februari zijn jarig:
Theo van Dijk, Alie Nieuwehuijse,
Jaap Koning, Marcel van Aalst,
Eduard Vergne, Henk Eisinga,
Simon Heimens (tennis), Patrick
Homan (tennis), Piet de Bruin
(tennis), Bert Spoor (tennis),
Albert Kroon (tennis), Dien Both,
Co van Weerden (tennis), Roel
Westerhof, Edwin Zincken (tennis), Richard Rutgers, Felicino
Manca, Joop Abels en Jan Baas.

PUZZEL VAN
DE MAAND
De oplossing van de puzzel in
De Keiler 222 is: ZIJN NEUS
OVERAL IN STEKEN.
De goede inzendingen
kwamen van Albert van
Seeventer, Cor Keijzer, Klaas
Lugthart en Jan Stok.
8
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Foto van de maand

Persoonlijk ben ik meer een liefhebber van roggebrood...

Herhaalde
oproep

Jaar
vergadering

In de vorige Keiler plaatsten wij
een oproep voor materiaal voor
het jubileumboek dat in de
maak is. Het gaat hierbij om
foto’s, verhalen, tekeningen, etc.
Tot nu toe heeft deze oproep
weinig opgeleverd.
Wel is het zo dat bij navraag een
aantal mensen in het bezit bleken te zijn van een paar leuke
bijdragen. Dus, mensen, kom op
met uw bijdrage. Ruud van Enter
en Jaap Koning nemen ze graag
in ontvangst!

Zoals u in de vorige Keiler heeft
kunnen lezen wordt dit jaar de
jaarvergadering gehouden op
donderdag 24 februari a.s.
De aanvang van de vergadering
is 19.00 uur. Bent u niet vergeten deze datum in uw agenda
vrij te houden?
Wij wijzen onze leden er nogmaals 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.

Coby en Henk Hoogveld wensen
u een gelukkig nieuwjaar.
9
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Tweede Meteoor
Mix-dartstoernooi
Op vrijdag 7 januari was het
weer zover. Het half-(?)jaarlijkse
dartstoernooi georganiseerd
door onze afdeling Strijdonckdarts.
Om half acht stond de aanvang
gepland, iedereen was mooi op
tijd aanwezig. Alleen de mensen
voor achter de bar ontbraken,
maar daar ben je tenslotte een
vereniging voor om ook dat probleem goed op te lossen. Om
beurten hebben verschillende
deelnemers de bar bemand en
dat liep als een trein. (Behalve
dan misschien die vergeten
maar ook niet afgerekende
tosti’s voor onze tennissers.)
Na de loting kon het spektakel
beginnen.
De heren speelden ‘Best of Three’
vanaf 301 (die zijn n.l. iets geoefender).
Er was een aparte dames poule,
aangezien er vijf dames waren.
Wij dames, Annie Stolte, Annie
Meyer, Peggy Strijdonck, Kitty
Koning en ondergetekende speelden ‘Best of One’ vanaf 501. Voor
de niet-kenners: je krijgt bij de
start van het spel ieder 501 punten. De punten die je met je

darts gooit worden daarvan afgetrokken. Wie het eerst op nul
staat wint, alleen is er één handicap: de laatste worp moet altijd
in een dubbel zijn, dat is het
allerkleinste randje aan de buitenkant van het dartsbord.
Met gevaar voor eigen leven
hielden Richard van Olst en Erik
van Stelten de scores van de
dames bij. Af en toe vlogen de
darts om hun oren en moest er
regelmatig opzij worden
gesprongen, vooral als Annie
Stolte aan de beurt was. Ikzelf
nagelde Richard bijna aan het
bord toen hij mij goedbedoeld
aanwijzingen gaf. Na vier partijen, de nodige drankjes en hapjes, waren er drie dames over
met een gelijk aantal punten.
Kitty, Annie Meyer en ikzelf.
Na een spannende finale was ik
de gelukkige die na vele worpen
10
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Nationale
Competitie
2005

Dien en Jan Both wensen u een
gelukkig nieuwjaar.
in de dubbel gooide. Annie gooide als tweede de partij uit. Bij de
heren, die natuurlijk veel meer
deelnemers hadden, werd ook
een zware strijd gestreden. Raymond v.d. Erf had de hoogste uitgooi: 102 punten, en geloof me,
dat is heel knap. Het lijkt zo
makkelijk als je het op de televisie of in de hal ziet. Maar kom
het de volgende keer maar eens
proberen!
Bij de heren ging de finale tussen Jan Blanken en Theo van
Dijk. Het was een spannende
strijd die werd gewonnen door
Jan. Voor de beide eerste prijzen
was er een prachtige beker en de
tweede plaatsen kregen een lekkere fles wijn.
Rest mij natuurlijk om het hele
dartsteam inclusief Peggy te
bedanken voor de goed georganiseerde avond. Iedereen heeft
zijn steentje bij gedragen in alle
opzichten. Het was een hele
gezellige avond en wij hopen dat
er een vervolg komt, misschien
met iets meer (vrouwelijke) deelnemers. Geloof me, je moet het
gewoon eens doen!
Tot de volgende keer?
– Marjo van Dijk

Ons ster-equipe,
Meteoor 1, speelt
ook in 2005 op
hoog niveau en wel
in de 2e klasse van de Nationale
Competitie.
Voor wie het niet weet, dit equipe bestaat uit Gerrit Terpstra,
Freek van Leeuwen en Stanley
Kooistra (die John Zwiebel vervangt).
Deze drie mannen te zien spelen
is een lust voor het oog! Om een
ieder de kans te geven dit sterrenteam aan de slag te zien en
met hun aanwezigheid te steunen, hierbij het speelschema
voor het volgend voorjaar.
17 april
Leusden, Bavoortseweg
Amicale de Pétanque
Jan Banninksportpark
1 mei
Badhoevedorp, Snelliuslaan 3-5
PU Badhoevedorp
22 mei
Alkmaar, Klaas Bootpad 8
Celeritas
11
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DEEL 12
de beste nieuwjaarsinstuif is het
al weer mis. Je vertikt het om te
huichelen en geeft daarom
iemand geen hand, de gevolgen
daarvan zijn niet te overzien.
Boze brieven en al dat fraais kun
je dan verwachten. Daarom, een
ieder die ik niet persoonlijk
gesproken heb wens ik twee keer
hetzelfde toe als wat ik van hem
of haar mocht verwachten.
Tijdens de WK Pétanque in Rotterdam (was in 1984) bleek er
een Nederlands equipe rond te
lopen waarvan de equipeleden
zacht gezegd elkaar niet echt
lagen. Jan Voet vermeldt dat dit
zelfs de Nederlandse kranten
haalde. Typerend voorbeeld hiervan was dat 2 equipeleden zich
‘verslapen’ hadden en dat het 3e
equipelid wel op tijd was op het
toernooi maar zijn boules vergeten was. De naam van het Nederlandse Pétanque werd volgens de

Een Gelukkig Nieuwjaar , dat
was ook twintig jaar geleden de
tekst die de eerste pagina van
het clubblad sierde. Wat dat aangaat is er niet veel veranderd.
Frits Jongsma schreef toen een
stukje dat nog steeds actueel is
en u waarschijnlijk bij u ook een
teken van herkenning zal zijn,
oordeelt u zelf.
Menen we altijd wel wat we zeggen?
Het is zo makkelijk gedaan, veel
geluk en voorspoed, veel gezondheid en meer van die kreten die
je het hele jaar verder niet
(meer) hoort. Sterker nog, we
sturen elkaar (dure) wenskaarten, we versturen ze aan familie,
vrienden en kennissen. U mag
het gerust weten dat ik wel eens
een kaart heb ontvangen waarvan ik dacht ‘verrek, wie is dat
ook weer?’. En dan opeens; ‘Oh,
ja’. En dan hard hollen naar de
boekhandel om alsnog een kaart
te halen om toch maar vooral
niet te laten merken dat je hem
of haar vergeten was. En dan die
goede voornemens. Bij de eerste

Wij wensen alle leden een
plezierig bouljaar en een gezond
2005.
Familie Kool
12
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toenmalige bestuurders van de
NJBB zodanig in discrediet
gebracht dat de 3 equipeleden
voor een jaar geschorst werden
om aan wedstrijden deel te
nemen. Blijkbaar was de saamhorigheid van dit equipe al ver
voor het WK ver te zoeken want,
zo stelt Jan, deelname van dit
equipe had eigenlijk niet plaats
mogen vinden op basis van
zaken die al voor de aanvang van
dit WK hadden plaatsgevonden.
De outfit van het equipe was ook
niet echt om naar huis te schrijven, want sommige toeschouwers noemden hun kleding
‘doorwerkpakken voor Kongolese
plantagemedewerkers’. Daardoor
kon gezegd worden dat deze
wijze van optreden tijdens het
WK van dit equipe een grote
antireclame was voor de zo
mooie boulesport.
Gelukkig hebben wij als club een
andere instelling, want zeg nou
zelf, welke club heeft zijn leden
een complete gratis outfit gegeven om er spik en span uit te
zien.
Zo geregeld tref je namen van
leden aan (en die nog steeds lid
zijn) die in het verleden ook al
hun steentje hebben bijgedragen. Zo trof ik de naam van Nas
Nansink aan als leverancier van
wat zaken om de lichtmast (toen
waren we al blij met één mast,

Een gelukkig nieuwjaar wordt u
toegewenst door Jan en
Martha Voet.
lees steigerpijp, en wat verstralers) aan te kunnen sluiten. Vanuit de container, waarover ik u in
eerdere stukjes iets vertelde,
moest de lichtmast aan- en uitgeschakeld worden. Het wachten
was op mooi weer.
Goede prestaties, wat zeg ik, uitstekende prestaties waren in
1985 te melden. Het jaar begon
goed, want het equipe Peter de
Jong, Wim Kamstra en Freek van
Leeuwen wisten de eerste prijs in
de wacht te slepen tijden de
voorrondedag van de regionale
Boule d´Or. Zij plaatsten zich
hierdoor voor de finaledag van
de landelijke Boule d´Or, mochten zij deze ook winnen, dan
zouden zij zich rechtstreeks voor
het WK in Marokko plaatsen.
Mocht dit het geval zijn, dan
zouden er toch wat culinaire problemen voor dit equipe ontstaan,
want in Marokko hebben ze
geen snert, hamburgers en kroketten (we praten nog steeds
over 1985).
Op de laatst gehouden ledenvergadering was besloten dat de
naam van het Maand Mei Toernooi gewijzigd werd in het Voorjaarstoernooi. Op dit voorjaars13

De Keiler nr. 223 – januari 2005

toernooi kon toen nog aan de
hand van de uitslag bepaald worden welk equipe in welke klasse
uit zou komen omdat de NC
toen nog op een zodanig tijdstip
gespeeld werd dat er ruimte was
om hiervoor ‘buiten partijen’ te
kunnen spelen.
In 1985 begon het seizoen in
maart. Tijdens de toernooien die
door bondsverenigingen georganiseerd werden, werd een
scheidsrechterlijke begeleiding
verplicht. Deze eis stelde de
NJBB toen. Gelukkig was er binnen onze vereniging een lid die
zich vol overgave stortte op het
scheidsrechterlijke werk. Zijn
naam? Dirk Swart. Dirk had geen
auto, daarom werd een tweede
lid opgeroepen (wel in het bezit
van een auto) om eveneens aan
de scheidsrechtercursus deel te
gaan nemen. Op die manier
sloeg de club dan twee vliegen in
één klap: Dirk had vervoer naar
en van zijn cursus en de club
had er direct een tweede scheidsrechter bij. Of het lukte? Ik weet
het niet, want het stukje eindigt
met ‘we zullen zien’.
Dat het Pétanque Journaal in het
verleden wat problemen gaf is bij
de meeste oudere boulers wel
bekend. Ook in het januarinummer van 1985 wordt hier melding van gemaakt. Wat was het
geval: er was een uitgave van de

Cor Keijzer wenst u een
voorspoedig 2005.
NJBB, maar door de hoge kosten
van dit twee- tot drie-maandelijkse blaadje was besloten met de
publicatie hiervan te stoppen.
Toch was de behoefte om een
soort van pétanqueblaadje, waarin het wel en wee van onze sport
vermeld werd uit te geven, groot.
Een groepje mensen van ‘Het
Dienstencentrum’ op het Purmerplein zag hier wel brood in, want
zij brachten een blad uit dat 19 x
per jaar uit kwam, de naam was
‘Pousette’. De kosten voor een
abonnement waren nogal aan de
hoge kant. Voor ƒ25,50 per jaar
kregen de abonnees het blaadje
in de bus. Door de vrij hoge
abonnementskosten stierf dit
blad een vroegtijdige dood. Toch
was de behoefte voor een bouleblad nog steeds aanwezig. Daarom werden er door de NJBB
nieuwe stappen ondernomen om
toch een bondsblad uit te gaan
geven. De uitgangspunten waren
12 nummers per jaar, het blad
diende een informatieblad te zijn
en kostendekkend. Of het gelukt
is? Toen was dat nog niet
bekend, want Klaas de Ruiter
besluit zijn stukje over dit onderwerp met ‘laten we hopen dat
het gaat lukken’.
14
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Ook twintig jaar geleden had
onze club zijn maandelijkse
kopijbezorgers. Eén van hen was
‘Overstappie’. Hij schreef een
stukje over een ontzettend verwend kol... kind dat bij hem
thuis alles mocht uithalen zonder dat zijn pa en ma ingrepen.
Gelukkig liep het goed af, want
het jochie moest op een gegeven
moment naar bed, had daar helemaal geen zin in en zette zijn
onwelwillendheid, om te gaan
slapen, om in een ontzettend
geblèr. Overstappie genoot hier
duidelijk van en besluit zijn
stukje met: ‘Toen was het mijn
beurt om te lachen, want dat
wilde ik, na al die ergernis, ook
wel eens. Misschien wordt het

vanavond dan toch nog leuk,
dacht ik...’. Overigens weet ik
nog steeds niet wie nou ‘Overstappie’ was.
Freek van Leeuwen schreef een
toernooiverslag (zie je wel Freek
dat je het kan). Hij speelde met
hetzelfde equipe als waar hij de
voorronde van de Boule d´Or
mee won. Zij wonnen dit toernooi tenslotte ook. Vermeld werd
dat de eerste prijs een beker was
(voor Freek en zijn maten dus)
en de derde plaats in de B-poule
(die ook voor een Meteoor-equipe was) kreeg een fles wijn. Deze
twee prijzen worden expliciet
genoemd. Wat Freek het liefst
had gewonnen staat er niet bij.
Tijdens het jaarfeest in 1984
blijkt er een ‘rode draadspel’
gespeeld te zijn. Dit spel bestond
uit een bord met gaten dat
schuin op de grond was neerge-

Greet Bezuyen wenst u een
gelukkig nieuwjaar.
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legd. Ieder gat vertegenwoordigde een waarde (25, 50 en 75 punten). Met boules moest getracht
worden in één van de gaten te
rollen. De persoon die de meeste
punten behaalde met dit rollend
vullen van de gaten was winnaar.
Jef de Ruiter vond dit spel zo leuk
dat hij in het januarinummer
van 1985 voorstelt om dit maandelijks op een clubavond te laten
doen. Alle leden die hier aan
mee willen doen zijn welkom.
Dit zou dan, zoals vermeld, iedere maand moeten gebeuren. Aan
het einde van het jaar zou dan,
na 12 ronden gooien (rollen) een
winnaar of winnares bekend zijn
nadat alle behaalde punten
waren opgeteld. Natuurlijk zou
eerst de animo onder de leden
gepeild dienen te worden en
daarna zou e.e.a. in gang gezet
(georganiseerd) moeten gaan
worden. Het verhaal vermeldt
niet wie dit dan zou moeten
doen. Jef zelf misschien? Voor
zover mij bekend is dit nooit van
de grond gekomen.
Arsta (Arie Stalenburg) was toen
ook nog steeds een van die kopijaanleveraars. Hij doet in de januari uitgifte 1985 verslag van het
Kersttoernooi. Het jaar 1984 was

Gelukkig nieuwjaar!
Arie en Jeanette Boon
volgens Arie in alle opzichten
een uitstekend verenigingsjaar.
Het Kersttoernooi werd toen nog
buiten gespeeld, en gelukkig, het
was droog (maar wel koud). De
‘Bunkerkraam’ was rond de
kerstboom opgetuigd maar ‘tapmachinist’ Joop zat in Honolulu.
Net als nu nog steeds het geval
is, had ook toen de bunkerkraam
een prima reputatie. Opvallend
is dat Klaas de Ruiter gewoon het
werk weer heeft opgepakt waar
hij in 1984 ook al mee bezig
was. Het enige verschil is dat
Klaas het bunkerkraamwerk toen
samen met FJ (zoals hij steeds
vermeld wordt) deed. Gelukkig
bleek Dirk Swart een waardig
vervanger te zijn voor de vaste
tapmachinist zodat het niemand
aan een lekker koud biertje (of
iets anders) ontbrak.
Onze vereniging telde in 1984
blijkbaar al meer dan 70 leden,
want Arie zegt in zijn stukje dat
de helft van het aantal leden (18
equipes) deelnam aan het toernooi.
Carlo Termine en John van Laar
wonnen het toernooi. Het eerder
vermelde spel met het 3-gatenbord was ook tijdens het kersttoernooi te spelen. Winnaar hier

Raymond, Iet en Gilford v.d. Erf
wensen iedereen een te gek 2005.
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meer in de trant van ‘aardige
jongen, maar wel een beetje
getikt in die kou’.
Zulke dingen worden volgens
Petro inderdaad niet begrepen.
Vandaar dat Petro het volgende
advies gaf: ‘Ga er niet serieus op
in, want je hebt geen poot om op
te staan in dat gesprek. Je moet
een beetje (boule-)gek zijn om in
de sneeuw met een bal te gaan
rollen. Maar leuk is het wel en
daar gaat het maar om bij ons’.
Een waarheid als een koe volgens mij, gelukkig hoef ik niet
(meer) in de sneeuw te boulen,
maar doe ik ‘het’, en velen met
mij, gewoon in een verwarmde
hal. Wat zijn we toch lekker verwend.
In het clubblad van 20 jaar geleden staan ook wat ‘kattigheden’.
Vooraf stelt de redacteur wel dat
deze kattigheden niet voor verantwoording van het bestuur
zijn. Voor de oud gedienden binnen onze vereniging: er staan
heel wat namen bij vermeld die
nu in het boulewalhalla verblijven. Tot slot de ‘kattigheden’ die
mij niet altijd even duidelijk zijn
en waarschijnlijk gezien moeten
worden in de tijd van toen.
– Piet Bakker lijkt wel Joris Goedbloed (begrijp ik).
– Edwin Koers schijnt pittig te rijgen met kraken (begrijp ik.)
– René de Ruiter raakt soms geen

Tini en Wim den Ouden wensen
u veel bouleplezier in 2005.
werd (na een barage) ‘de gewone
man’, wie deze ‘gewone man’
was staat niet bij het stukje vermeld. Wie het weet mag het zeggen. De tweede prijs was voor FJ,
het was 1,5 liter Beaujolais. Arie
vond het toernooi een prachtige
afsluiting van het jaar 1984.
Blijkbaar was er toen nog geen
‘Oliebollenboulen’..
Naar aanleiding van het stukje
van Jan Voet over topsport (u
weet wel van dat heen en weer
lopen) in het vorige clubblad,
deed Petro van Vliet ook nog eens
een duit in het zakje.
Op de vraag van een vreemde
wat hij voor sport doet antwoordde Petro natuurlijk: ‘Jeu de Boules’. De vragensteller schudde
daarop meewarig zijn hoofd. Met
andere woorden, durf je Jeu de
Boules een sport te noemen?
Helaas was het voor Petro niet
mogelijk om het stukje van Jan
te laten lezen. Petro vervolgt met
te vermelden dat wanneer je het
‘geluk’ hebt dat de vraagsteller
Petro een week later in de
sneeuw zou zien staan om de
boules op de juiste plaats te laten
landen, dezelfde figuur waarschijnlijk opnieuw meewarig het
hoofd zou schudden, maar nu
17
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liggend) (begrijp ik niet).
– Jan Bakhuijzen is minder lelijk
met pet op, maar de katten blijven toch naar hem blazen
(begrijp ik niet).
– Wat zou Karel toch hebben dat
er steeds weer mannen met hem
willen zoenen? (begrijp ik niet).
– Jan Telder kan door omstandigheden geen piano spelen, hij
slaat steeds op 2 toetsen tegelijk
(begrijp ik, heeft u Jan zijn handen wel eens gezien?)
– Is het u ook opgevallen dat we
andere vieux hebben sinds Martha op de baan is geweest?
(begrijp ik).
– RvE

Klaas Lugthart wenst bestuur en
leden van JBC De Meteoor een
voorspoedig 2005.
strandbal (begrijp ik).
– Jan Voet durft niet meer te
boulen (begrijp ik niet).
– Karel Berkhout heeft meestal
pech (begrijp ik niet).
– Jan Goossen gaat op een Chinees lijken (begrijp ik niet).
– Rinus Hees bedenkt eindelijk
een nieuwe mop (begrijp ik).
– Piet Bakker’s broer heeft al heel
wat meegemaakt (begrijp ik).
– Jan Kuiper laat graag uw hond
uit, meestal lopend (soms ook

Boulepoëzie - 1
Al ben ik van stevig materiaal
Een legering van metaal en
staal
Ik heb mijn gevoelens, net als u
Behandel mij dan niet zo cru
Vooral als de score niet wil
lukken
En u zich steeds voor mij moet
bukken
En het resultaat te wensen
overlaat
Met ruwheid bent u niet gebaat
Een doekje voor het zichtbaar
bloeien
Doet uw kansen zeker groeien

Een samenwerking tussen u en
mij
Partijen droevig en ook wel eens
blij
Vocht is wat mij niet bekoort
Roest is wat mij vreselijk stoort
Ik ben net als u in ‘t dagelijks
leven
Soms is het on-, soms ook wel
even
Het zit ‘m niet in hoe licht of
zwaar
Maar in het menselijk routinegebaar.
— Henk Eisinga

18

De Keiler nr. 223 – januari 2005

Ed Lette’s Cart o o n

KEN IK HEM?

 Is

nooit grappig...

¥ Een restaurant voor het gerecht
slepen.
¥ Een verdachte die niet zit en
terecht staat.
¥ Aan een schaap dat aan de bar
zit vragen of hij lam is.
¥ In een vliegtuig naast een
negerin gaan zitten omdat men
bij een ongeluk als eerste naar de
zwarte doos zoekt.
¥ Gehecht zijn aan je litteken.
¥ Een schizofreen die een eenmanszaak wil beginnen.
¥ Brandbier met een watermerk.
¥ Kuipstoeltjes in de Arena.

¥ Een groep voetbalsupporters in
een trein rijtuig noemen.
¥ Honing met een bijsmaak.
¥ De paus in een rolstoel een
geestelijk gehandicapte noemen.
¥ Een manke die te hard van stapel loopt.
¥ Een cardioloog die zegt: hier
klopt iets niet .
¥ Vakkenvullers van Dirk van den
Broek die het ver geschopt hebben.
¥ Sterven op het Heinekenplein
met een gestolen blikje Bavaria
in je hand.
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Marjo werkt vier dagen per week
als klasseassistentie in het
ZMLK-onderwijs. Dat is onderwijs voor zeer moeilijk lerende
kinderen van 12 tot 20 jaar. In dit
geval in Zuid-Oost. Deze leerlingen krijgen praktijkgericht onderwijs en eigenlijk is Marjo ‘werkmeester’ in de horeca. Ze begeleidt leerlingen in de catering van
de kantine op het Stadsdeelkantoor Zuid-Oost. Daarnaast doet
ze op woensdagochtend vrijwilligerswerk: dan geeft ze zwemlessen aan allochtone dames.

MARJO VAN DIJK (50) is sinds
1996 lid van JBC De Meteoor.
Samen met haar man Theo en
hun zoon Sander zijn ze bekende
gezichten bij onze club. En
omdat ze alle drie bij de serieuzere boulers horen weten ze op
toernooien menige prijs in de
wacht te slepen. Behalve Sander
hebben ze nog een zoon, en twee
kleinkinderen. De hartstocht voor
het boulen had ze al langere tijd,
dat ze bij de Meteoor terechtkwam was op aanraden van
iemand die ze op vakantie hadden ontmoet.

WAAROM BOULEN?
Het is een leuke sport, het lijkt
op het eerste gezicht een beetje
een kinderachtig spelletje, maar
ondertussen. Als je wilt winnen,
moet je niet alleen die ballen
goed kunnen laten rollen, maar
dan komt er ook veel strategie en
spelinzicht bij kijken. En wat
natuurlijk prachtig is is dat wij
het met het hele gezin kunnen
spelen. Leeftijd maakt bij dit spel
niet uit. Dat is een van de unieke
20
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dingen van het boulen.
We gaan ook veel toernooien af
en spelen competitie.

VERDER NOG IETS?
Waar vind je een vereniging die
zoveel organiseert, voor zoveel
mensen, met zo’n ‘vriendelijke’
contributie? De toernooien bij
ons worden perfect georganiseerd. Vaak is er een hapje en
een drankje, de opkomst is altijd
heel behoorlijk, wat wil je nog
meer.
Toen wij in Frankrijk lieten merken dat we ook in Nederland
zouden willen boulen vertelde
iemand ons over de Meteoor. Die
man was scheidsrechter bij de
NJBB. Theo ging meteen op een
zaterdagmiddag kijken en kwam
razend enthousiast thuis. Hij
wilde meteen de andere dag
weer, en ik moest mee! Ik wilde
eerst alleen mee om te kijken,
maar er was, zoals gebruikelijk,
een speler te weinig, dus moest
ik meteen meedoen. Sindsdien
heeft De Meteoor ons dus
behoorlijk te pakken. En wat
vooral zo leuk is, is dat ook Sander zich hier zo op z’n gemak
voelt.
Onze andere zoon hebben we
nog niet zover gekregen dat hij
ook meeboult. Hij speelt wel
graag, maar voelt zich nog te
jong. Dat is wel een van de dingen die ik jammer vind: de aanwas van jonge leden staat een
beetje stil. Wat zouden we daaraan nou kunnen doen?

ANDERE
EIGENAARDIGHEDEN?
Ik zwem graag en ook koken is
een hobby van me. Net als borduren, maar dat komt er de laatste tijd niet zoveel meer van. Ik
lees graag een goed boek en verder hou ik erg van muziek. En
natuurlijk: Ajax! Ik heb een seizoenkaart en bezoek alle thuiswedstrijden.
VAKANTIEBESTEMMING?
We gaan al vrij lang met ons
gezin naar een camping aan de
Dordogne in Frankrijk. Het is een
sportieve camping waar je kan
tennissen, voetballen, basketballen en natuurlijk boulen. We vervelen ons daar nooit en ook Sander voelt zich daar heel erg thuis.
We hebben daar veel boulmaatjes die we eigenlijk alleen maar
daar treffen.
Er wordt natuurlijk dagelijks
gebould, maar wat ik ook erg
prettig vind is gewoon met een
boekje of een borduurwerkje en
een glaasje lekker aan de rivier te
zitten. Heerlijk.
In het voorjaar proberen we elk
jaar even naar een warm land te
gaan. Het komend voorjaar willen we naar Tenerife.
21
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PUZZEL VAN DE MAAND
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Recept van de maand

BOEUF BOURGUIGNON
Wat dit recept met boulen te
maken heeft? Geen flauw idee.
Of het moet wezen dat het
maken van een goed gerecht
net zo prettig is als boulen.
Aantal porties: 4
Benodigdheden
• 50 g boter
• 5 uien
• 1 kg runderriblappen
• 1 knoflookteentje
• 2 el bloem
• 5 dl rode wijn
• 1 runderbouillonblokje
• (versgemalen) peper
• kruidenboeket
(1 laurierblaadje, 1 takje tijm,
1 takje peterselie)

5. Blus af met 1,5 dl water en stevige rode wijn en breng aan
de kook
6. Breng op smaak met het runderbouillonblokje en peper
7. Leg er het kruidenboeket bij
en laat afgedekt ca. 3 uur op
heel laag vuur stoven
8. Neem hierna het deksel van
de pan en laat op halfhoog
vuur de saus iets inkoken.
9. Lekker met stokbrood.

1. Hak de uien grof, snijd de
runderriblappen in grote stukken en pel het knoflookteentje
2. Verhit de boter en fruit de
uien goudbruin
3. Voeg de stukken runderriblap
en het knoflookteentje toe
4. Bestrooi met bloem als het
vlees bruin is en laat 3 minuten bakken

Eet smakelijk!
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TOERNOOI- EN
EVENEMENTEN
KALENDER 2005
Datum Toernooi/evenement

Aanvang Plaats

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

vr 25-3-2005 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

zo 17-4-2005 Nat. Comp. 2de klasse

Leusden

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

Zd. Scharwoude

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

Alkmaar

vr 27-4-2005 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

zo 1-5-2005 Nat. Comp. 2de klasse

Badhoevedorp

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. 2de klasse

Alkmaar

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

Castricum

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

Den Helder

vr 27-5-2005 Koppelklaverjassen
zo-5-6-2005 Nat. Comp. promotie/degr.
3de, 4de en 5de klasse
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