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Vergadering
De Jaarvergadering zit er weer op voor een
heel jaar. Er is die avond heel wat de revue
gepasseerd. De overleden leden van het
afgelopen jaar werden op gepaste wijze
herdacht. Het afgelopen jaar werd doorgenomen, begrotingen, jaarstukken en notulen goedgekeurd. Met vaardige hand leidde
de voorzitter de vergadering door de agenda. De leden die 10 en 20 jaar lid waren
kregen een speldje opgespeld en werden in
de bloemetjes gezet. Verderop in deze Keiler kunt u een paar dankbetuigingen lezen.
Die maar weer eens aantonen hoe belangrijk dit soort gebeurtenissen in een mensenleven kan zijn. En vooral ook hoe onze
club het toch maar voor elkaar krijgt een
blijvende belangrijke rol in een mensenleven te kunnen spelen. Dat brengt ons naadloos bij het volgende. Ook tijdens die vergadering werden er weer mensen opgeroepen
iets bij te dragen aan het blijvend functioneren van onze vereniging. Er worden vrijwilligers gezocht om komen tot een ‘onderhoudsploeg’. Met name voor onze hal. Dus:
mensen die beschikken over twee rechterhanden (eentje mag ook), meldt u zich
enthousiast en spontaan aan! Daarnaast
wordt naarstig gezocht naar een ‘reclamemedewerker’. D.w.z. iemand die de advertenties voor De Keiler en de reclameuitingen op de borden in de hal coördineert.
Uw club zit erom te springen!
– JK
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Valentijn Toernooi 2005

Op donderdag 10 februari werd
het jaarlijkse Valentijn Toernooi
gespeeld. Het was een prettige,
ontspannen avond, waarop
spannende partijen te zien
waren. De uitslag was als volgt:

Tiny Postma en Marcel van Aalst
proberen een keus te maken aan
de Valentijn-prijzentafel.
Nieuwenhuijse
12. Truus Nagel & Frans Kooistra
13. Lies Hiemstra & Arie Boon
14. Wil van Haastrecht & Jaap
Koning
15. Branca Cavaljé & Theo van
Dijk
16. Tonia Olthof & Ben Koning
17. Gonnie v.d. Hilst & Jos Groot
18. Ludwig Tophoven & R. v.d.
Broek

1. Tiny Postma & Marcel van
Aalst
2. Tou Chaichana & Raymond
v.d. Erf
3. Truus Schallenberg & Paul
Jansen
4. Inge Huisman & Joop Abels
5. Miriam Westerhof & Waldi
Haseth
6. Tiny den Oude & Jan Both
7. Truus Rutgers & Ton
Schepemaker
8. Giok Tophoven & Paul v.d.
Broek
9. Carla Kool & Jan Verhulst
10. Netty Trock & Menno Roelofs
11. Annie Stolte & Jan

BIJDRAGEN VOOR DE
VOLGENDE KEILER
kunt u t/m 7 april a.s.
inleveren. Kopijbus in de hal,
of e-mail: koning@ncn.nl
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Dames Doubletten 2005

Op zaterdag 19 februari jl. werd het jaarlijkse Dames Doubletten
gespeeld. De uitslag daarvan had u nog van ons tegoed.
1. Carla Kool – Tou Chaichana 4+45
2. Esperanza Rodriguez – Stella van Gelderen 4+20
3. Loes de Vries – Wil Buijs 3+22
4. Netty Trock – Inge Huisman 3+10
5. Tiny den Oude – Daniëlle van Ginkel 3+6
6. Corrie van Ekris – Annie Stolte 2+9

Sinds enige jaren wordt het
Dames Doubletten Toernooi
nogal slecht bezocht. Er schrijven gemiddeld zo’n 14 equipes
in, wat natuurlijk weinig is,
want er zijn plm. 100 vrouwelijke leden. Naar de oorzaak van
die lage inschrijving kun je dus
alleen maar gissen. Eén ervan
zou kunnen zijn dat vooral de
oudere leden niet graag meer
’s avonds alleen over straat

gaan. Daarom heeft de wedstrijdcommissie besloten dat
de dames van Les Bohémiens
en Museumplein uitgenodigd
zullen worden. Hopelijk komen
er dan meer inschrijvingen
waardoor het meer een echt
‘toernooi’ wordt. We wensen
onze dames in de toekomst
veel plezier met dit toernooi.
– Namens de wedstrijdcommissie,
Jan Verhulst
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Jan Voet Toernooi
Vijfde speeldag op 13/2/05

De dagwinnaars van deze dag:
1. Ludwig Tophoven 4 + 36
2. Theo van Dijk 4 + 32
3. Richard Rutgers 4 + 27

4. Carla Kool 4 + 21
5. Jan Both 4 + 16
6. Petro van Vliet 4 + 13

De toernooiwinnaars 2004-2005

1. Ludwig Tophoven, Giok Tophoven, Paul v.d. Broek 20 + 124
2. Theo van Dijk, Marjo van Dijk, Piet van Leeuwen 19 + 127
3. Jaap Koning, Annie Meijer, Tinie Postma 18 + 101
4
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6e speeldag, A en B-poule
Op de 6e speeldag op zondag
13 maart werd gespeeld in een A
en B poule. De nummers 1 t/m/
12 speelden in de A poule, de

nummers 13 t/m 26 in de
B poule. Per poule waren er drie
dagprijzen te winnen.

De winnaars in de A poule:
1. Ludwig Tophoven 5 + 39
2. Gerrit Terpstra 5 + 32
3. Petro van Vliet 4 + 23

De winnaars in de B poule:
1. Carla Kool 5 + 22
2. Corrie van Ekris 4 + 23
3. Ton Schepemaker 4 + 14
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Einduitslag Jan Voet Toernooi
Per 13/2/05

Equipe
plaats
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

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

Saldo
winst punten
20
19
18
17
16
15
15
14
14
13
12
12
11
11
11
11
10
10
9
9
8
8
7
7
2

+ 124
+ 127
+ 101
+ 105
+ 75
+ 100
+ 17
+ 37
+ 30
+7
+ 15
+ 14
- 36
- 15
-9
- 12
-5
- 42
- 71
- 40
- 83
- 53
- 102
- 115
- 162

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Het equipe van Carla Kool heeft
15
+ 74

6

De Keiler nr. 225 – maart 2005

Reactie

eerst goed moet ‘lezen wat er
staat en luisteren naar wat er
wordt gezegd’, alvorens je kritiek hebt. Het komt heel dom
over als je had kunnen weten
hoe het werkelijk zat, en dat
geldt in dit geval ook voor de
schrijver/ster van dit verslag.
Want zowel op het inschrijfformulier als op de toernooiagenda, die op het prikbord
hangt, stond dat het maximale
aantal inschrijvingen 34 mocht
zijn. Als er dan maar 26 equipes inschrijven dan is dat
natuurlijk niet de schuld van
de wedstrijdleiding. Die doet
regelmatig oproepen voor
meer deelname!

De volgende reactie van de
wedstrijdcommissie kwam binnen op het artikel ‘Echtparen
Toernooi 2005’ in de vorige
Keiler. Met het schaamrood op
de kaken plaatst uw redactie
hieronder dit stukje.
In het artikeltje ‘Echtparen
Toernooi 2005’ wordt ons verweten dat zich voor dit toernooi maar 26 equipes hadden
aangemeld, omdat de wedstrijdleiding er bij dit aantal
een dikke streep onder zou
hebben gezet, waardoor er niet
meer equipes konden inschrijven.
Nou houd ik mijn kinderen al
hun hele leven voor dat je

– Namens de wedstrijdcommissie,
Jan Verhulst

Jarige leden
Voogt, Jeffrey Janssens
(tennis), Cor van Gelderen, Roel Huisman (tennis), Peter Roggeveen
(tennis), F.F. Suurs
(tennis), Paul
Schijffers, Inge Strijdonck, Dennis Fronczek, Fabiola
Muller, Evert Limburg, Jaap v.d.
Berg en Mirjam Westerhof.

In april zijn jarig:
Danny Egstorf, Jean Schneider, Paul Koot (tennis),
Annemarie van Es, Ben
Koning, Annie Meijer,
Truus Rutgers, Maartje
Hesterman, Greet Bezuijen,
Klaas Lugthart, Cor Leibbrand,
Anthoon Duijnker, Corrie Kroon
(tennis), Gerrit
7
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Nationale Competitie 2005
Elk jaar bij het
aanbreken van
het voorjaar betekent dat ook dat
de jaarlijkse Nationale Competitie van de
NJBB begint. Maar liefst negen
triplettes van JBC De Meteoor
doen daaraan mee dit jaar, dat is
er één meer dan vorig jaar. Dus
mogen we zeggen dat de NC wat
betreft De Meteoor weer behoorlijk in de lift zit(!).

Wie speelt wanneer waar?
2e klasse – zone B
Meteoor 1
Gerrit Terpstra, Freek van
Leeuwen, Stanley Kooistra
17 april Leusden, Amicale de
Pétanque, Jan Bannink Sportpark, Bavoortseweg 19a
1 mei Badhoevedorp, achter het
Dorpshuis, Snelliuslaan
22 mei Alkmaar, Celeritas, Klaas
Bootpad 8, Alkmaar

Hieronder volgt een zo compleet
mogelijk programma van dit
gebeuren. De equipes die met
hart en ziel de Meteoor-kleuren
verdedigen vinden het vast en
zeker stimulerend en inspirerend
als ze door Meteoorsupporters
worden bezocht en aangevuurd.
Trouwens wat is er mooier dan
op een mooie voorjaarszondagochtend, vroeg uit de veren, een
tripje te maken naar één van de
bezienswaardige plaatsen waar
de wedstrijden zich afspelen!
Alle wedstrijden beginnen om 10
uur.

3e klasse – afdeling 7
Meteoor 2
Raymond van de Erf, Inge
Strijdonck, Richard van Olst
Meteoor 3
Max Tophoven, Ludwig Tophoven,
Paul van de Broek
Meteoor 4
Theo van Dijk, Marjo van Dijk,
Piet van Leeuwen
4de klasse – afdeling 7
Meteoor 5
Truus Rutgers, Corrie van Ekris,
Annie Stolte
Meteoor 6
Cor van de Erf, Menno Roelofs,
Peggy Strijdonck
8
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Trouwring

Meteoor 7
Henk Postma, Tiny Postma, Sander van Dijk

De oplettende bezoeker van
onze hal heeft kunnen zien dat
Cor van Gelderen de laatste
dagen een beetje pips ziet. En
nogal met zijn neus naar de
grond gericht rondloopt. Dat
komt zo: Cor is tijdens een bardienst zijn trouwring verloren.
Dat moet op woensdagmiddag
9 maart gebeurd zijn.
Dus mensen: ziet u een ring liggen in of om de hal, of heeft u
een ring gevonden, grote kans
dat het Cor’s trouwring is. Hij
wil hem heel graag terug!

17 april Les Mille Îles, Potjesdam, Zuid-Scharwoude
1 mei
Ça Roule, Sportterrein De Vork,
Heerhugowaard
22 mei
De Stetters, Sportpark Wouterland, Castrium
5e klasse – afdeling 7
Meteoor 8
Jan Baas, Bert Vree, Richard
Rutgers
Meteoor 9
Jos Groot, Gonnie van de Hilst,
Jaap Koning

Zomertoernooien

17 april Celeritas, Klaas Bootpad
8, Alkmaar
1 mei De Bouledozers, De blauwe Berg 5, Hoorn
22 mei Entre Nous, Schapendijkje 5, Den Helder

De Zomertoernooikalender 2005 is
uit! Hij kan besteld worden door
een briefje in het kopijbusje te
doen voorzien van de naam van
de besteller en de tekst ‘Zomertoernooikalender’.
De kosten voor een kalender zijn
€ 2,50.

5 juni promotie/degradatie
Boule Plaisir, Het Mollenveld,
Uitgeest
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Ziekenboeg

Van de kantine
commissie

Jan Baas heeft weliswaar geen hoge
bloeddruk, maar is
toch een weekje
samen met zijn
gezin naar
Gran Canaria
geweest. Dit in
verband met het feit
dat hij 50 werd.
Jan Been heeft een blessure aan
zijn been. Daar om moet hij de
boules even laten rusten.
Jos Buijs’ gezondheid laat de laatste tijd te wensen over. Toch zal
hij (nu vanuit zijn rolstoel) een
boultje blijven gooien: waar en
‘Wil’ is is een weg!
Wim den Ouden heeft een medische behandeling ondergaan.
Wij hopen met succes en volgens de doktoren zal dat wel lukken.
Paul Schijffers heeft bij het volleyballen een vinger gebroken. Ook
namens de nudistenbond: veel
sterkte!
Vlak voor het ter perse gaan van
dit nummer vernamen we dat
Jan Verhulst door een ziekenhuisopname enige tijd uit roulatie
zal zijn.
We hopen dat de operatie die hij
moet ondergaan met de bekende
‘sisser’ zal aflopen.

Op de afgelopen
Jaarvergadering stelde
Lous de Bruin
de vraag of er
op de clubavonden warme
chocolademelk geschonken kon
worden.
Deze vraag is doorgespeeld aan
de Kantinecommissie en het
antwoord er op luidt: helaas,
nee. Vrijwilligers die wekelijks
achter de bar staan hebben
bezwaar. Er van uitgaande dat
iemand op een donderdagavond
een slordige 500 consumpties
klaarmaakt en afrekent, betekent
dat zo iemand het daarmee in
zijn/haar eentje al behoorlijk
druk heeft. Zo’n vrijwillige
medewerker kan je niet ook nog
eens opdragen bekers warme
chocolademelk te gaan maken.
De ene medewerker zal er misschien wel toe genegen zijn, de
andere beslist niet, maar wij
kunnen daarin echt geen onderscheid gaan maken.
– Kantinecommissie
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Dankbaar!
Wat is het toch eigenlijk simpel hè om iemand intens
gelukkig te maken. Even wat
extra aandacht, dat was voor
ons allen zichtbaar. Bij alle
jubilarissen op de avond van
onze jaarvergadering. Speciaal
natuurlijk bij Jan Telder, die
verstoken is van een weerwoord. Als een koning werd hij
met applaus ontvangen en
kreeg zeker extra aandacht van
velen. Het hoogtepunt was
natuurlijk het praatje van ‘zijn’
voorzitter, dat hem diep roerde. Het was voor hem onvergetelijk! Het speldje wordt als
een ware briljant gedragen en
aan iedereen getoond. ‘Ik hoor
er nog bij’, moet voor hem een

zalig gevoel zijn.
Natuurlijk moet ik u alleen
enorm bedanken voor deze welkome verrassing. Opgehaald
en weer thuisgebracht en
onvergetelijke uurtjes bij zijn
kluppie. Een zalige avond waar
hij weer lang aan terug kan
denken.
Bedankt voor alles, namens
Jan Telder,
– Thea Valent

Forelvissen

Een meisje...
Ruud en Margriet
Odinga zijn
weer (voor de
6de keer) opa en
oma geworden.
Dit keer van een
meisje genaamd Ruby
Madelief (6 pond).

Op zaterdag 21 mei a.s. wordt er
weer onze jaarlijkse Forel-vis-reis
gemaakt. We vertrekken die dag
om 7 uur vanaf het Perenpad en
vissen van 8 tot 12 uur.
Liefhebbers kunnen zich aanmelden in het bekende
boek!
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10 jaar lid
Als een verrassing kreeg ik van
het bestuur een brief waarin ik
nog eens speciaal werd uitgenodigd om op de jaargadering van
24 februari j.l. aanwezig te zijn.
Mocht dat niet lukken, dan
moest ik mij nog even afmelden,
maar ja, dat doe je gewoon toch
altijd al als je lid bent van een
club, nietwaar?
Deze uitnodiging bleek verband
te houden met mijn 10-jarig lidmaatschap, en op die avond
waren er meer jubilarissen. Zelfs
nog met een langere staat van
dienst. Allen ontvingen een
mooie speld en een bloemenhulde, waarvoor ik bij deze nog eens
wil bedanken, want ik heb het
zeer gewaardeerd.
Tien jaar... het zal iedereen
bekend in de oren klinken dat je
denkt: ‘Nu al? Het lijkt wel of de
tijd steeds sneller gaat’. Zo lang
geleden is het dus al, dat ik met
wat vakantie-jeu-de-boules-ervaring en dito ballen bij De Meteoor binnenkwam. Het bleek me
al gauw lang niet genoeg te zijn
om door de aanwezige leden
enthousiast te worden ontvangen. Maar het spel werd mij
goed uitgelegd en velen stonden
mij bij met raad en daad.
Na enkele weken meelopen wer-

den echte wedstrijdballen aangeschaft en al doende begon ik
steeds meer voor het spel te voelen. Al had ik aan verscheidene
balsporten gedaan, toch moest ik
mij weer serieus inzetten om dit
spel met plezier te beoefenen.
Maar het resultaat is dat ik er
nog steeds van geniet. Dat komt
zeker ook door de prettige
omgang met de medespelers,
maar in de eerste plaats door de
leden van het Bestuur, die zorgen
voor een goede clubleiding en
voor alles wat het meedoen aangenaam maakt. Zowel in de hal
als op de buitenbanen.
Daarom wil ik de club nog vele
voorspoedige jaren toewensen
en daar hoop ik nog lang van
mee te genieten!
– Cor Keijzer

Bij deze wil ik het bestuur
bedanken voor de speld en de
bloemen. En in het bijzonder
Jan Voet voor de warme en
hartelijke woorden tijdens de
jaarvergadering en de huldiging van de leden die tien jaar
lid zijn. Een vereniging om
trots op te zijn!
– Klaas Lugthart
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DEEL 14
gezocht naar een geldschieter.
Deze geldschieter werd inderdaad gevonden, want onze vereniging kon een renteloze lening
afsluiten. Alle besprekingen gingen dus voorspoedig, het enige
opstakel was nog de Welstandscommissie. Omdat het nogal om
een groot bedrag ging en er
natuurlijk niet zo maar een renteloze lening kon worden afgesloten, werd er een ‘Buitengewone Ledenvergadering’ belegd.
Die zou plaatsvinden op
27 maart 1985.
In hetzelfde clubblad van 20 jaar
geleden stond de uitnodiging en
de agenda voor de Buitengewone
Ledenvergadering vermeld. Er
zou niet alleen maar over de aanleg van een overdekte accommodatie gepraat worden die avond,
maar over nog wat andere
belangrijke zaken. Oordeelt u
zelf, op de agenda stonden ‘Verkiezing Kascontrole commissie’,
‘Verkiezing eerste bestuurslid’,
‘Behandeling Statuten en Huishoudelijk Reglement’ en de bespreking voor de aanleg van ‘Een
Romneyloods’. Wat er van dat

Net als nu nog steeds het geval
is, werd er in 1984 ook een Paastoernooi gespeeld. ‘Nog een klein
rukkie en dan is het weer zo ver’,
schreef onze toenmalige redacteur. Datzelfde toernooi heet nu
geen Paastoernooi meer, maar
het Piet Bakker toernooi. De
Paasdagen waren, net als nu, aan
de vroege kant. Op 6 april zou
het toernooi gespeeld worden.
In de vorige rubriek kon u lezen
dat er door het toenmalige
bestuur ‘gedacht’ werd aan een
overdekte accommodatie. In het
clubblad van maart 1985 wordt
melding gemaakt dat er ‘al diverse besprekingen gevoerd zijn’.
Deze besprekingen sloegen op
de diverse vergaderingen en
besprekingen die er waren met
de Dienst van de Sport, het Algemeen Bestuur van onze sportbuur en de firma Smit uit Twello.
De laatste is de leverancier van
de hal. Het geld voor de bouw
van deze hal, daar werd ook een
uitspraak over gedaan. Toen was
ons kapitaal nog niet zo groot als
nu het geval is, dus werd er
13
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laatste terecht gekomen is, heeft
u deze winter gebruik van
gemaakt.
Er stond dus nogal wat te gebeuren op deze Buitengewone
Ledenvergadering. Het komt er
eigenlijk op neer dat onze club
toen notarieel ontstaan is.
Inmiddels zijn dus ook de Statuten en het Huishoudelijk Reglement bijna 20 jaar oud. Tijd om
eens te vernieuwen?!
De organisatie van de geplande
autopuzzelrit ging wat moeizamer dan gedacht. Door het slechte weer bleek het onmogelijk te
zijn om de diverse verkennende
ritten uit te voeren om tot een
leuke puzzelrit te komen.
Ook voor het vissen was het niet
echt lekker weer. Daarom werd
er voorgesteld om met de organisatie van zo’n zoetwatervisdag te
wachten. Wel werden de spelregels voor deze visdag gepubliceerd:
– Zij die onder de maat zijn
mogen niet meedoen;
– Wanneer ze dat toch willen
moeten ze de wormen van de
andere deelnemende vissers dragen;
– De vissoorten waarop gevist
mag worden zijn:
– lekkerbekjes (minimaal 3 ons
per stuk),
– zoute haring (zachte),
– zure haring (uit de pot),

– rolmops (uitsluitend Ouwehand),
– paling (gerookt).
– Alle andere vissoorten dienen
terug te worden gegooid.
– Alle meegebrachte versnaperingen dienen onder de deelnemers verdeeld te worden.
Dat het weer in februari/maart
1985 slecht was bleek uit de vele
afgelastingen (voetbal).
Voor de voetbalmaniak betekenden de afgelastingen doelloze en
vervelende weekenden, hij voelde
zich besodemieterd en doodongelukkig.
Voor de anti-voetballer waren
deze voetballoze weekenden het
einde. Geen nietszeggende voetbalverslagen meer in de maandagkranten, geen vernielde treinen of gemolesteerde scheidsrechters, kortom, dit soort voetballoze weekenden waren het
Walhalla op aarde.
De ‘normale’ voetbalsupporter
relativeerde het een en ander
gelukkig. Eindelijk eens wat tijd
om met mams en de kinderen in
het weekend wat anders te doen.
Gezellig thuis met de familie een
spelletje doen leek hem ook wel
wat. Nu eens geen pilsje aan de
bar in de kantine, maar een aperitiefje in de huiskamer.
De supporters van een (andere)
sport die nu ook eens de aandacht
kreeg waarvan hij of zij vond dat
14
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zijn sport dit verdiende dacht
‘gelukkig, altijd dat stomme voetbal, of er niks anders is’. Eindelijk
eens was anders op de TV.
En dan had je natuurlijk ook nog
de enige echte Meteoor jeu de
bouler. Deze dacht dat hopenlijk
de puntenstrijd weer gauw zou
kunnen worden voortgezet. Jeu
de Boules doe ik op andere
dagen, maar op zondag ben ik
supporter van ‘onze’ voetballers.
Ik ben benieuwd hoe onze voetballers de winter doorgekomen
zijn. Ik hoop op een succesvolle
voortzetting van de competitie.
Bovenstaand stukje moet u
natuurlijk wel zien in de tijd
waarin het geschreven werd.
Wij waren toen nog geen zelfstandige vereniging en er boulden erg veel leden van de SV De
Meteoor op de doordeweekse
dagen bij ons. Mernsen die in
het weekend achter de SV aanholden.
Wist u dat er in 1985 ƒ25,00 te
verdienen was met een goede
oplossing van de puzzel? Het

De winter van maart 2005
‘geeltje’ werd toen gewonnen
door Marie Swart. Johan de Bont
trok Marie’s naam uit de goede
inzenders.
De bestuursleden die in 1985
‘aan het roer’ van onze vereniging stonden, zaten niet stil. Het
ene evenement was nog niet
afgelopen of er werd al weer aan
het volgende gedacht. Het ging
zelfs zo snel dat één van de
bestuursleden zich afvroeg waar
de tijd bleef. Hij wist zich het
vorige jaarfeest nog als de dag
van gisteren te herinneren en
deed nu al weer een oproep om
met ideeën voor het volgend jaarfeest te komen. Omdat het eerste
lustrum gevierd zou gaan worden moest er iets speciaals door
de leden gedaan of georganiseerd worden. Zelf dacht dit
bestuurslid aan leden die een
instrument bespeelden. Wat hij
hiermee wilde doen staat niet
vermeld.
In 1985 werd het ‘Voorjaarstoer15
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nooi’ gespeeld. Iedereen kon
hiervoor als equipe inschrijven.
Invallers waren niet toegestaan
omdat de equipes onderling af
dienden te spreken wanneer ze
tegen elkaar speelden. Volgens
de overleveringen waren hier erg
leuke en spannende partijen bij.
De wedstrijden voor dit toernooi
hadden altijd voorrang op de
normale doordeweekse partijtjes.
Hans Oldemenger is een persoon
die in het clubblad van 20 jaar
gelden ook genoemd wordt.
Hans was de regisseur van de
klucht ‘Een rare familie’ die door
het toneelgezelschap ‘West-End’
in het Zonnehuis zou worden
opgevoerd. Jeu de Boulesleden

Ed

konden op de aankoop van de
entreebewijzen een flinke korting krijgen.
Tijdens het doorbladeren van het
clubblad van 20 jaar geleden trof
ik ook nog een bekende naam
aan. Blijkbaar heb ik 20 jaar
geleden, ondanks dat ik (nog)
geen lid was, iets gedaan waar de
club blij mee was. Ik schijn de
omslag van de Statuten en de
Reglementen ontworpen en
gemaakt te hebben. Om eerlijk te
zijn, ik herinner me hier echt
niets meer van. Waarschijnlijk
word ik oud en begint mijn
lange-termijn-geheugen me een
beetje in de steek te laten.
– Ruud van Enter

Lette’s

KEN IK HEM?
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Carla is geboren en getogen in
Tuindorp Oostzaan. Ze werkt op
dinsdagmiddag als vrijwilliger in
een bejaardensoos. Al achttien
jaar schenkt ze dan koffie en
thee. Op woensdagmorgen (vaste
prik) zwemt ze en elke week op
donderdag doet ze het huishouden.

CARLA KOOL (nog net 48) is
sinds 1987 lid van JBC De Meteoor. Ze is getrouwd met Adrie
Kool, ook een trouw lid van onze
vereniging. Ze hebben twee kinderen, een dochter van 25 en een
zoon van 23. Ze is een gevreesd
‘tireuse’. Goedlachs en met een
hoop plezier weet ze menig
tegenstander met haar vlijmscherpe schoten tot wanhoop te
brengen. Ze doet vrijwel alle toernooien mee en haar prijzenkast
zal behoorlijk gevuld zijn. Voordat ze bij de Meteoor ging spelen
speelde ze bij Nieuwendam.

WAAROM BOULEN?
We woonden destijds in Mieuwendam. Ik raakte geboeid door
het boulen toen ik op een zondagmiddag een wandeling maakte en
zag dat ze bij de speeltuin een
spelletje speelden, dat ik niet
kende. Al kijkend raakte ik geïnteresseerd. Het leek zo eenvoudig
maar toen ik mee ging spelen en
me er wat meer in verdiepte,
bleek het toch best wel veel in
zich te hebben. Ik kreeg er al
gauw heel veel schik in. Na drie
jaar lid te zijn geweest van Nieuwendam kwam ik daar Co van
Amersfoort tegen die enthousiast
vertelde over De Meteoor. Daar
ging ik een keer kijken en werd
17
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meteen zo leuk en hartelijk ontvangen dat ik bijna meteen lid
werd. Later gingen we verhuisen
naar Tuindorp, dus dat kwam
mooi uit! En ik werd ook wel een
erg enthousiaste bouler, zo zelfs
dat ik lang competitie heb
gespeeld met Netty en Dick Trock.
Sinds een paar jaar heb ik de
competitie aan de kant gezet, het
werd me te veel.

kenland, Portugal, maar nooit
naar hetzelfde gebied. Vooral
Adrie wil steeds weer wat anders.
Dit jaar gaan we naar Egypte.
Lijkt me harstikke leuk.
VERDER NOG IETS?
Ik voel me heel erg thuis op onze
club. Dat komt natuurlijk omdat
ik zo graag boul, maar ook omdat
het er gewoon heel erg gezellig is.
En voor de kosten hoef je het niet
te laten! De wekelijkse clubavonden ziijn voor mij hoogtepunten
in de week.
Wat ik vooral van onze club zo
prachtig vind is dat het een sociaal gebeuren is. Als je kijkt hoeveel oudere leden die niet meer
(kunnen) boulen nog steeds
komen kijken en welkom zijn.
Vooral ook op toernooidagen. En
hoe ze dan ontvangen worden, en
er toch helemaal bijhoren. Waar
vindt je dat?
En wat er niet allemaal georganiseerd wordt, zonder dat je dat
meteen geld kost. Al die toernooien in de winter in een lekker verwarmde hal. Zo’n maaltijd op de
laatste dag van het Jan Voet Toernooi bijvoorbeeld, en af en toe
een barbeque. Prachtig toch? Nee
hoor, De Meteoor is helemaal
mijn cluppie!

ANDERE
EIGENAARDIGHEDEN?
Zoals ik al vertelde, ik zwem
graag. En vroeger heb ik veel
gehandbald. Een belangrijke
hobby voor mij is ook het maken
van kaarten. Voor verjaardagen en
Kerst bijvoorbeeld. Vind ik leuk,
een beetje creatief bezig te zijn.
Elke vrijdagavond ga ik naar een
clubje van mensen die kaarten
maken.
Daarnaast speel ik graag spelletjes op de computer om de geest
af en toe te verzetten. Moet er
soms een beetje voor uitkijken
dat het geen verslaving wordt!
VAKANTIEBESTEMMING?
Adrie en ik gaan elk jaar ergens
anders naartoe. Vroeger, toen de
kinderen nog klein waren hadden
we een boot, maar nu willen we
wat van de wereld zien.
Sinds zo’n tien jaar reizen we dus
naar het buitenland. Spanje, Grie18
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TOERNOOI- EN
EVENEMENTEN
KALENDER 2005
Datum Toernooi/evenement

Aanvang Plaats

za 19-3-2005
vr 25-3-2005
za 26-3-2005
zo 17-4-2005
zo 17-4-2005
zo 17-4-2005
za 23-4-2005
vr 29-4-2005
zo 1-5-2005
zo 1-5-2005
zo 1-5-2005
za 7-5-2005
za 14-5-2005
do 19-5-2005
za 21-5-2005
zo 22-5-2005
zo 22-5-2005
zo 22-5-2005
vr 27-5-2005
za 28-5-2005
zo-5-6-2005

Herendoubletten
Les Bohémiens
Piet Bakker Toernooi
Nat. Comp. 2de klasse
Nat. Comp. 3de, 4de klasse
Nat. Comp. 5de klasse
Frits Jongsma Toernooi (1)
Koppelklaverjassen
Nat. Comp. 2de klasse
Nat. Comp. 3de, 4de klasse
Nat. Comp. 5de klasse
Frits Jongsma Toernooi (2)
Pinkster Toernooi
Frits Jongsma Toernooi (3)
Forelvissen
Nat. Comp. 2de klasse
Nat. Comp. 3de, 4de klasse
Nat. Comp. 5de klasse
Koppelklaverjassen
Frits Jongsma Toernooi (4)
Nat. Comp. promotie/degr.
3de, 4de en 5de klasse
18/19-6-2005 Reservedag Competitie
vr 24-6-2005 Koppelklaverjassen
vr 29-7-2005 Koppelklaverjassen

19.00
19.00
12.00
10.00
10.00
10.00
?
20.00
10.00
10.00
10.00
?
12.00
19.00
8.00
10.00
10.00
10.00
20.00
?
10.00

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

10.00
20.00 Meteoor
20.00 Meteoor

Bij het Frits Jongsma Toernooi zijn de aanvangstijden afhankelijk van
het aantal inschrijvingen. Zo gauw e.e.a. bekend is wordt de lijst bijgewerkt.
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