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Wat bedenken
Je bedenkt wat, je probeert wat. Je doet het
zus, je doet het zo. Je maakt wat, gooit weer
wat weg. En dan hoop je dat wat er over
blijft, iets is dat wat voorstelt. Dat dat iets is
waar je zelf in gelooft en dat ook iets betekent voor je medemens. In dit geval, u
raadt het al, heb ik het over ons maandblad.
En speciaal over deze eerste pagina. Want
het is toch elke keer weer het overwinnen
van een soort van podiumvrees, om daar
iets op te tikken. Onderwerpen zijn er
genoeg, maar het moet natuurlijk wel positief en optimistisch blijven. Zeuren doen
we niet. (Ook al op aanraden van een lezeres, die me ooit op het hart drukte de
inhoud van dit blad vooral positief te houden.) Toch, na deze lange inleiding, durf ik
het te wagen het volgende aan de orde te
stellen. De ‘onderhoudsploeg’ – het ‘onderhoudsploegje’ mag ook. De club zit toch wel
erg dringend verlegen om een paar handige,
slimme mensen die af en toe de toestand
van de hal eens kritisch in ogenschouw willen nemen. En daar waar nodig handelend
willen optreden. Jongens en/of meisjes, het
moet er echt komen! We mogen het niet
laten gebeuren dat alles altijd op de schouders van dezelfden neerkomt. Lees het artikeltje over Truus Rutgers in deze Keiler en je
zal zien dat het bezig zijn in zo’n ploegje
ontzettend gezellig kan zijn! En tot mooie
dingen kan leiden.
– JK
1

De Keiler nr. 227 – mei 2005

Tussenstanden
Nationale Competitie 2005
De tweede speeldag van de Nationale Competitie zit er
al weer op! Gezien de resultaten mogen we vaststellen
dat het met onze Meteoor-teams goed tot zeer goed
gaat. De laatste speeldag vallen de beslissingen over het
wel of niet promoveren danwel de promotie-degradatiepoule te halen. Een eerste plaats betekent directe promotie en
de nummers 2 en 3 moeten er een nacompetitie voor spelen.
2e klasse B
vereniging
9 De Bouledozers 2
7 Amicale de Pet. 4
4 CDP Boule Plaisir 3
12 Les Taxateurs 1
5 Les Mille Iles 3
11 Kets Up 1
3 PU Badhoevedorp 2
6 CdP Les Cailloux 9
2 De Boulende Stier 3
16 De Meteoor 1
13 Randenbroek 3
1 JBC Boulaere 1
8 CdP Treize Points 2
14 Les Bohem. de Pet. 3
15 Entre Nous 1
10 Les Boules Fleuries 1

equipeleider
J Koedooder
Dick Meijer
J Beentjes
Riens Veldhuizen
R Derks
Rob van der Spek
T Roos
Sebas van Doorn
J Donders
G Terpstra
Arie Buis
Meep Poel
J. vd Rijst
A van Geene
J Karsten
C van Velzen

winst
9
8
7
7
7
6
5
5
4
4
4
4
4
3
3
0

plaats
1
2
3
3
3
4
5
5
6
6
6
6
6
7
7
10

saldo
38
53
32
27
13
2
8
-1
-1
-17
-19
-22
-24
-13
-14
-62

Meteoor 1 staat momenteel op de tiende plaats in de 2e klasse. De laatste speeldag moet het team uitkomen tegen de
nummers 4, 11, 3, 2 en 8. Handhaving in deze klasse zal dus
een knap resultaat zijn.
Meteoor 2, 3 en 4. Deze teams spelen in de 3de klasse. De eerste plaats betekent directe promotie en de nummers 2 en 3
2
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spelen nacompetitie voor eventuele promotie. De nummers 15
en 16 degraderen en 13 en 14 spelen nacompetitie voor degradatie naar de 4e klasse. Meteoor 2 speelt de laatste dag tegen
de nummers 13, 15, 6, 12 en 14. Meteoor 3 neemt het de laatste
dag op tegen de nummers 16, 11, 14, 7 en 10. Meteoor 4 tegen
de nummers 7, 16, 10, 11 en 9.
Meteoor 5 en 7 spelen in de 4e klasse A. Naar de degradatiepoules gaan de nummers 12, 13 en 14. Meteoor 5 speelt de
laatste dag tegen de nummers 7, 16, 10, 11 en 9. Meteoor 7
speelt de laatste dag tegen 10, 12, 13, 16 en 8.
Meteoor 6 speelt in de 4e klasse B. Dit team speelt de laatste
dag tegen de nummers 7, 16, 10, 11 en 9. Naar de degradatiepoules gaan de nummers 12, 13 en 14. Voor de 4e klasse A en
B gelden de promtieregels als in de 3e klasse.
Meteoor 8 speelt in de 5e klasse C. De laatste speeldag neemt
het team het op tegen de nummers 14, 10, 1, 13 en 4.
Meteoor 9 speelt in de 5e klasse B. De laatste speeldag speelt
zij tegen de nummers 3, 13, 12, 2 en 11.
De nummers 1 van de 5e klasse promoveren naar de 4e klasse.
De nummers 2 en 3 komen in de promotiepoule. Degradatie is
niet mogelijk.
Als u even de moeite neemt met de vinger de standen op de
volgende pagina’s te volgen, en de nog te spelen partijen te
bekijken, dan zult u zien dat er op de laatste speeldag op 22
mei a.s. nog van alles mogelijk is! Er zullen nog heel wat spannende partijen te zien zijn. Het is dus zeker de moeite waard
om de wedstrijden van onze teams te gaan bekijken! De wedstrijden beginnen om 10 uur en na afloop is er nog een gezellige ‘nazit’ bij onze hal. Ik wens alle deelnemers die dag veel
succes.
– Jan Voet
Adressen speelterreinen 22 mei – aanvang 10 uur
2e klasse: ASV Celeritas, Klaas Bootpad 8, Alkmaar
3e en 4e klasse: De Stetters, Sportpark Wouterland, Castricum
5e klasse: Entre Nous, Schapendijkje 5, Den Helder
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3de klasse
vereniging
1 7 Purmer Boules 4
2 3 Meteoor 4
3 2 Meteoor 3
4 12 Atlantic Boules 2
5 10 Les Mille Iles 6
6 15 Celeritas 1
7 4 Boule Plaisir 4
8 5 Boule Plaisir 5
9 8 Purmer Boules 5
10 11 De Stetters 1
11 16 De Bouledozers 4
12 1 Meteoor 2
13 9 Les Mille Iles 5
14 14 Schoorl 1
15 13 Radboudboulers 1
16 6 Purmer Boules 3

equipeleider
T. Jonker
T. van Dijk
M.Tophoven
R.Mooibroek
A. Beemsterboer
H. van der Drift
G. Beentjes
E. Verweij
A. Vermeij
T. de la Porte
R. Koerts
R.van de Erf
R. Thielsch
E. Zweekhorst
L.J. Ellermeijer
H. Blauwhof

winst
9
9
7
6
6
5
5
5
5
5
5
4
3
3
2
1

saldo
43
34
48
2
-1
9
5
4
4
2
-4
-16
-4
-35
-41
-50

4de klasse A
1 14 De Bouledozers 5
2 9 Schoorl 2
3 15 Touché une Boule 1
4 5 Entre Nous 2
5 12 Celeritas 4
6 4 Meteoor 7
7 7 Les Mille Iles 7
8 11 Celeritas 2
9 2 Atlantic Boules 6
10 16 P.O.N. 1
11 3 Meteoor 5
12 13 Odiz Froqs 1
13 8 Les Mille Iles 10
14 6 Entre Nous 5
15 10 Boule Plaisir 6
16 1 Atlantic Boules 3

G. Wortel
F. Kooy
A. Martens
A. Karsten
B. van Assema
H. Postma
S. de Jonge
P. Rozenhart
H. Kruyt
A. Stet
T. Rutgers
E. Broertjes
T. van Roon
T. Verschuur
J. van Zuijlen
M. Halsema

8
8
7
7
7
7
6
4
4
4
4
3
3
3
3
2

51
39
40
36
28
6
13
-12
-13
-13
-28
-15
-23
-26
-54
-29
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4de klasse B
vereniging
1 3 Meteoor 6
2 7 Les Mille Iles 9
3 14 Celeritas 3
4 11 De Bouledozers 6
5 10 Schoorl 3
6 6 Les Mille Iles 8
7 15 Zaanstad 1
8 2 Atlantic Boules 5
9 5 Entre Nous 4
10 13 Touché une Boule 2
11 16 Boule Plaisir 7
12 1 Atlantic Boules 4
13 4 Entre Nous 3
14 9 Elza Boules 3
15 8 Odiz Froqs 2
16 12 Ca Roule 1

equipeleider
C. van de Erf
M. Buis
L. Küppers
O. Voorthuizen
G. Reyerse
L. Lamniai
N. Kerssens
T.Kee
G. Jonker
P. Derksen
H. van Rooden
H. Smis
J. Wallet
P. Dekker
C. Keulen
F. van de Linden

winst
9
7
7
7
7
6
5
5
5
4
4
4
4
3
2
1

saldo
47
49
31
28
22
10
12
-3
-17
-5
-8
-18
-25
-25
-47
-51

5e klasse B
1 8 Schoorl 4
2 11 Elza Boules 5
3 12 De Bouledozers 7
4 16 De Stetters 5
5 4 Atlantic Boules 8
6 2 Les Mille Îles 14
7 7 Meteoor 9
8 6 Bonne Chance 2
9 14 Celeritas 9
10 15 De Stetters 4
11 13 Celeritas 6
12 10 Zaanstad 3
13 1 Les Mille Îles 12
14 9 Touché une Boule 4
15 3 Entre Nous 7
16 5 Boel Skik '92 2

D. Kuiper
H. Doll
A. Bos
A. Stam
J. Vreeburg
A. Bakker
J. Groot
P. de Vries
R. Peek
H. Karsten
F. Slim
G. Oltboeter
M. Marina
E. Martens
G. Doezie
C. Kuijper

9
8
7
7
6
6
5
5
5
4
4
3
3
3
3
2

44
56
7
7
24
17
18
13
0
-16
-17
-16
-25
-28
-47
-37
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5e klasse C
vereniging
1 13 Ça Roule 3
2 2 Odiz Frogs 3
3 1 Les Mille Îles 13
4 6 Meteoor 8
5 14 Celeritas 7
6 8 Touché une Boule 3
7 11 Elza Boules 7
8 15 Celeritas 8
9 3 De Stetters 2
10 7 Schoorl 5
11 12 De Bouledozers 8
12 9 Zaanstad 4
13 10 Elza Boules 6
14 4 Boel Skik '92 3
15 16 Atlantic Boules 7
16 5 W.S.V.'30 1

equipeleider
H. van Schaaijk
R. Stoekenbroek
R. Brussaard
J. Baas
G.J. Kramer
F. van Dalen
M. Dekker
G. Alles
R. van de Hurk
K. Bruin
J. Foen a Foe
P. van Ieperen
H. Wenting
G. Borst
S. Rintjema
H. Stam

winst
8
8
7
7
6
6
5
5
5
5
5
4
3
2
2
2

saldo
42
22
26
14
16
14
10
8
7
4
4
-5
-24
-43
-46
-49

Verslag ter plaatse
Bakkum 17-4-05. Op deze redelijk zonnig dag vertrekken wij
om plm. 9 uur richting Alkmaar
met als doel het team van Jos
Groot te ondersteunen. Het
team speelt in de vijfde klasse
van de National Competitie.
Natuurlijk zijn we ongewis over
hoe het zal verlopen. Twee partijen hebben we gezien. Maar
of het door onze aanwezigheid
komt weet ik niet, maar ze verliezen ze alle twee! De eerste

partij van JBC Middenbeemster
(6-13) en de tweede tegen
Bonne Chance uit Heemskerk
met 4-13. Later op de dag schijnen ze alles te hebben gewonnen. Dus denk ik: zou het dan
toch aan onze aanwezigheid
hebben gelegen?
Toch kijken we terug op een
gezellige ochtend, en zagen
drie enthousiaste mensen
genieten van hun sport.
– Lous
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Ziekenboeg(je)

Allemaal
niet grappig

Thea Valent heeft
wederom een nieuwe
heup gekregen en is
nu aan het revalideren in het Twiskehuis, Watermanstraat 2, 1033 AN Amsterdam. Tel. 202-6312222, toestel
257, kamer 110.
Jan Verhulst gaat na zijn prostaatoperatie heel goed vooruit. We
hopen dat hij eerdaags weer zijn
bouleballetje kan gaan gooien.

π
In een Duitse schoenenwinkel
zeggen dat je maat 40-45 hebt.
π
Een stoplicht op groene
stroom.
π
Gas geven terwijl je diesel rijdt.
π
Aan een tandarts vragen of hij
bij zijn vrouw ook de gaatjes
vult zonder dat ze er wat van
voelt.
π
In de file rechts ingehaald
worden door een lifter.
π
Een hongerstaker die een brok
in zijn keel krijgt tijdens een
gesprek.
π
Een cardioloog die ‘hier klopt
iets niet’ zegt.
π
Een tolk die zijn vak niet
verstaat.
π
Tegen een depressieve postbode zeggen dat hij zichzelf eens
een leuke dag moet bezorgen.
π
Zelfmoord plegen na het eten
van een Happy Meal.

Jarige leden
In juni zijn
jarig:
Rie van Stelten,
Boudewijn
Lammerts van
Bueren, Wil
Knuppe,
Sandra
Visser (tennis), Piet Koopmans, Maartje Hesterman,
Wim de Meijer, Johan de Bont,
Nas Nansink, Carolien Eisinga,
Tiny Postma, Dirk Swart,
Jaap Broer, Rens Spaink (tennis),
Roel Huisman (tennis), Willy van
Haastrecht, Wil Buijs, Jan Been,
Adrie Kool, Hans Udo en
Peter Voogt (tennis).
7

De Keiler nr. 227 – mei 2005

Meidendag

Een aantal dames hebben het
verzoek gedaan om een ‘damesuitje’ te organiseren. Dit wil ik
best op mij nemen maar:
• waar gaan we naar toe?
• hoe duur mag het zijn?
• hoeveel personen willen er
mee?

naar Den Bosch een tocht over
de plaatselijke rivier maken. Dan
in de middag naar een kaarsmakerij.
Ik denk alleen dat we dit kunnen
doen bij een volle bus (52 personen). Want dit staat volgens mij
in geen enkele gids.
Een dag winkelen alleen lijkt mij
niet zo een goed idee, niet iedereen kan haar dag hiermee vullen.
Met zijn allen naar een beauty
dag is denk ik ook niet haalbaar.
Als u hier een ander idee over
heeft of voorstellen dan hoor ik
die graag. Laat het zo snel
mogelijk weten.
– Corrie van Ekris

Ik heb reeds een boekje met
dagtochten mogen ontvangen.
Maar ik weet niet waarin iedereen geïnteresseerd is.
Ik denk dat de beste tijd om
deze dag te organiseren de
maand september is.
Zaterdag 17 september lijkt mij
een uitermate geschikte zaterdag.
Ik wil de maand mei gebruiken
om aan alle dames die mee willen te vragen zich op te geven en
met voorstellen te komen.
In het volgende clubblad kan ik
dan een overzicht plaatsen met
een aantal suggesties.
Een mogelijkheid om een dag te
vullen is bijvoorbeeld ‘s morgens

BIJDRAGEN VOOR DE
VOLGENDE KEILER
kunt u t/m 9 juni a.s.
inleveren. Kopijbus in de hal,
of e-mail: koning@ncn.nl
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DEEL 16
getekend van de ‘Amsterdamse
Jeu de Boulesvereniging’, of club, De Meteoor.
Niet alleen werden de statuten
toen officieel getekend, de volgende dag vond ook nog bijschrijving plaats in het register
van de Kamer van Koophandel in
Amsterdam. Op 1 mei ontving
onze vereniging officieel bericht
van de KvK dat deze bijschrijving
ook daadwerkelijk plaats had
gevonden.
Twintig jaar geleden waren er
ook al wat zieken te melden.
Onder hen waren Aly Nieuwenhuijse en Corrie van Ekris. Zij
zaten in de lappenmand zoals dat
zo mooi heet. Wat ze mankeerden is onbekend. Wellicht dat zij
dat zelf na 20 jaar nog weten,
vraagt u hen er eens naar, ik ben
benieuwd.
Twintig jaar gelden werd de tweede dag van de NC gespeeld op 12
mei. Het is bij het typen van dit
stukje 3 mei, maar de tweede dag
in 2005 is nu al gespeeld. De
laatste dag van de NC werd in
1985 gespeeld op 2 juni. Twintig
jaar geleden deden we nog mee

20 Jaar geleden vroeg de redacteur zich af of het de ‘paraplu’ of
de ‘parasol’ in het jaar 1985
gebruikt zou moeten worden. Op
1 mei jl. was de keuze niet zo
moeilijk, want zeg nou zelf, een
temperatuurtje van rond de 30
graden dat is nou niet bepaald
‘parapluweer’.
De eerste zomerse dag hebben
we nu dus al weer gehad. We
hadden in 1985 nog geen weersvoorspellers zoals ze zich nu presenteren, nee, niets van dit alles,
we hadden toen de enige echte
weergoeroe, weet u zijn naam
nog? Ik las hem in het clubblad
van 20 jaar geleden. Zijn naam
was Jan Pelleboer.
Genoeg nu over het weer, want
er waren toen belangrijkere
zaken. Een van die zaken was het
verschijnen van het (toenmalige)
voltallige bestuur bij de notaris
voor het tekenen van de statuten.
Dit vond plaats op 24 april 1985.
De tijd weten we ook nog precies,
want die staat in het clubblad van
20 jaar geleden vermeld. Om
16:00 uur werden de statuten
9
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in de eerste klasse. Na 2 dagen
spelen stond ons eerste equipe
op een derde plaats met 7 punten
en een saldo van +37. Dit eerste
equipe bestond uit Jan, Jan en
Dirk. De achternamen staan er
niet bij vermeld.
In de tweede klasse namen met
maar liefst 7 equipes deel, 4 in de
A-poule en 3 in de B-poule.
Overigens werd de eerste dag van
deze NC op ons terrein gespeeld.
Bij de deelnemers staat ook
Johan Cramer vermeld. Johan
hebben we al lange tijd niet op
onze banen gezien, maar hij is
op dit moment wel ons oudste
lid. Dat deze dag bij de deelnemers en deelneemsters in goede
aarde viel bleek uit wat reacties
die op papier gezet zijn: ‘Prima
georganiseerd’, ‘Zo goedkoop,
daar verdienen ze niks aan’,
‘Nou, nou, dat hebben we nog
nooit meegemaakt, zo goed en
ook zo gezellig’ en tot slot
‘Houwe zo’. En dat laatste, dat
hebben we de laatste 20 jaar toch
aardig gedaan.
Binnenkort gaat een deel van
onze mannelijke leden forelvissen. Twintig jaar geleden werd
dit gewoon gedaan in het meertje
aan de Melkweg (bij TOB). De
mannenvisdag, want dat was het
toen ook al, gezien de namen van
de deelnemers, zou op 1 juni
plaats vinden. Om te voorkomen

dat de vissiesvangers een prent
zouden krijgen was alleen deelname mogelijk met een geldige
visacte. De kosten voor de acte
bedroegen ƒ 7,50. Hedentendage
kost zo´n acte € 9,50 (omgerekend bijna 21 gulden). De namen
van deelnemers die nu nog lid
zijn? Gerrit Voogt, Wim de Meijer,
Piet Koopmans en Klaas de Ruiter.
Er was wel een viskar geregeld
die zich vlak bij de vissers opgesteld had, want wie durft er na
zo´n dag vissen nou zonder vis
thuis te komen?
Twintig jaar geleden nam er een
equipe van onze vereniging deel
aan de Boule d´Or. Een van de
equipeleden was Freek van Leeuwen. Deze dag werd onder erbarmelijke omstandigheden
gespeeld in Eindhoven. Ondanks
het slechte weer deed Freek het
met zijn maten (André de Jong en
Wim Kamstra) goed. Zij wonnen
maar liefst 5 partijen van de zes
en gingen door naar de volgende
ronde. Jan Voet liet ook toen al
tijdens zo´n toernooidag zijn
neus zien.
Tot slot wil ik u een stukje van
Arsta (Arie Stalenhoef) met de titel
‘De Boulesfanaat’ niet onthouden:
‘Zo op ´t eerste gezicht had ie
niks bijzonders. Een doodgewoon
alledaags mannetje, ietwat klein
10
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van stuk, meet veel ruimte voor
een eventueel te cultiveren buikje
en een bescheiden, doch toch
nog blijmoedige haardos die
reeds enige sleet vertoonde. Zoals
hij daar op het terras, onder het
afdak, het resultaat stond af te
wachten van de loting na het sein
“handdoek in de ring”, had hij
niets indrukwekkends.
Blauw en paars kleurde de februarikou zijn neus en kleumend
hield hij zijn handen in zijn
broekzakken. ´t Was meer een
zielig figuur, zo hij daar stond,
echt zo´n mannetje om eens een
keer opbeurend over zijn bol te
strijken.
Maar hoe veranderde dit kereltje
nadat hij de samenstelling van
zijn triplette had vernomen. Met
een martiale armbeweging dirigeerde hij zijn teamgenoten naar
de baan die voor hen bestemd
was. Met onuitgesproken bevelen
nam hij de onzichtbare teugels in
handen. Hier was een man bezig
die niet met zich liet spotten, een
echte leider, zo voelden althans
zijn teamgenoten en de tegenstander dit.
Als een goed gedresseerd rijpaard
galoppeerde hij over de baan,
scherp spiedend naar eventueel
voorkomende onregelmatigheden
en het onmisbare meetlint hanterend daar waar hij dat nodig achtte. Hij was onverbiddelijk en

duldde geen tegenspraak. Wanneer de andere spelers toch eens
even te berde wilden brengen,
dan zette hij zich schrap op zijn
korte beentjes, met over de borst
gekruiste armen en opeen
geklemde kaken en wachtte totdat men zich schikte naar zijn
oordeel. Wee degene die dat niet
blindelings deed.
Dat is er een waarmee niet te
spotten valt werd er uit de toeschouwerkring bewonderend
opgemerkt. En dat bleef voor de
meesten dan ook de indruk.
Ook voor mij... althans, tot op
zekere dag toen hij door zijn
vrouw bij de bushalte werd opgewacht. Toen leerde ik hem kennen als echtgenoot.
Hij kreeg “onder uit de zak” van
zijn wederhelft. Hij was weer
eens veel te laat, liep niet vlug
genoeg, moest haar tas dragen en
nog veel meer van die ongein.
Schichtig zag ik hem naar zijn
“geliefde” opkijken, weg was dat
resolute, dat martiale, hij deed
zonder tegenspraak wat hem
bevolen werd.
Wedden dat hij met smart weer
op zijn jeu de boulemiddagje
wacht?’
Oh ja, de oplossing van de puzzel in het mei-nummer van 1985
luidde ‘De gek steken met
iemand’.
– RvE
11
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Truus is geboren in Amsterdam
Oost. Samen met Bob had ze
vroeger een buurtwinkel in West,
maar met de opkomst van de
grote supermarkten hebben ze
de bakens moeten verzetten. Bob
is toen in de bouw gaan werken,
Truus bij een banketbakker en bij
de Edah. Vanuit West zijn ze in
de Banne II gaan wonen, indertijd een splinternieuwe woonwijk,
waar ze tot de eerste bewoners
behoorden. Doordat ze in Noord
kennis kreeg aan Alie en Jan
Nieuwenhuijse is ze gaan boulen
bij JBC De Meteoor.

TRUUS RUTGERS (72) is inmiddels zo’n 19 jaar lid van De
Meteoor. Samen met haar man
Bob heeft ze drie kinderen (twee
zoons en een dochter). Ook Bob
en hun zoon Richard zijn
‘Metoorboulers’. Dat ze het boulespel serieus neemt moge blijken uit het feit dat ze competitie
speelt, dit jaar in de 4e klasse.
Daarnaast is ze in vele opzichten
actief binnen onze club, o.a. als
lid van de Wedstrijdcommissie
en van de ‘dinsdagochtendschoonmaakploeg’.

WAAROM BOULEN?
Ik kende het spelletje niet, maar
Jan Nieuwenhuijse heeft me er
mee in contact gebracht. Toen
was ik ergens in de vijftig. Ik
weet nog dat ik het in het begin
heel frustrerend vond dat ze
steeds als ik een boule goed
plaatste, die meteen weer wegschoten. Ontzettend kwaad werd
ik daarvan! Ik vond dat zo erg dat
ik er weer mee wilde ophouden.
12
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Al die moeite steeds weer voor
niets! Tot ik in de gaten kreeg dat
dat een belangrijk onderdeel van
het spel was. Toen ben ik maar
eens gaan rondvragen, en heeft
vooral Henk Eisinga me geleerd
te schieten. Oefenen met een
boule achter een balk enzo. Niet
dat ik tireur wilde worden hoor,
maar het is toch handig als je
een balletje kunt schieten!
Het boulen heeft een geweldige
invloed op me. Ik heb bijna dagelijks last van mijn rug en schouder, maar wanneer ik boul is alle
pijn weg. Kan je nagaan.

lekker verwennen in een heerlijk
klimaat. Hoewel we sinds we
kleinkinderen hebben ook heel
graag thuis zijn. Zien we die ook
nog eens!
VERDER NOG IETS?
Ik zit nog steeds in de wedstrijdcommissie. Dat doe ik al erg lang
en met veel liefde en plezier, al is
er de laatste jaren wel een hoop
veranderd. Maar dat geeft niet,
dat moet ook.
Daarnaast maak ik elke dinsdagochtend samen met Tiny Limburg, Alie Nieuwenhuijse en Tiny
den Ouden onze kantine schoon.
Winter en zomer. Dat doen we
natuurlijk ook voor de gezelligheid! Jan Voet zorgt er dan voor
dat de kachel brandt, dat er thee
is en koffie. Jan noem ik wel eens
ons ‘geheime wapen’, wat die
allemaal voor de club doet! Dat
mag best wel eens gezegd worden. Naast dat het een boulevereniging is, vervult onze club toch
ook een enorme sociale functie
in de buurt. En Jan zorgt er toch
maar mooi voor dat alles door de
jaren heen is blijven reilen en zeilen. Zo, dat wou ik ook nog even
kwijt! Ook wil ik nog even melden dat ik het prachtig vind dat ik
me na de clubavond nooit zorgen
hoef te maken over hoe ik thuiskom. Er is altijd wel iemand die
me dan even naar huis rijdt.
π

ANDERE
EIGENAARDIGHEDEN?
Vroeger had ik veel hobbies.
Onder andere borduren, maar
dat gaat niet meer. Ik lees veel en
ben lid van de bibliotheek. Vooral
Engelse klassiekers, maar dan in
het Nederlands, lees ik graag. En
waar ik wat van kan opsteken,
zoals Het Beste. En niet te vergeten de computer, daar speel ik
spelletjes op. Eigenlijk ben ik een
spelletjesmens. Rummiekuppen
doe ik graag met mijn kinderen.
VAKANTIEBESTEMMING?
Vroeger gingen we veel naar Italië, maar dat is helaas niet meer
te betalen. Toen werd het Spanje,
maar tegenwoordig gaan we
graag naar Turkije. Laten we ons
13
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VRIJTHOF
JEU DE
BOULES
TOERNOOI
U wordt uitgenodigd voor het
20e Internationaal Vrijthof Jeu de
Boulestoernooi op zaterdag
13 en zondag 14 augustus 2005
op het Vrijthof te Maastricht.

Zondag 14 augustus
Tripletten
Max. deelname 256 tripletten
Melden 8.00 - 9.30 uur
Aanvang wedstrijden 10.00 uur
Damestripletten
Max. deelname 54 tripletten
Melden 10.30 - 11.00 uur
Aanvang wedstrijden 11.30 uur

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

Voorinschrijven is voor alle toernooien verplicht. Dit kan alleen
in de maanden mei en juni 2005.

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

De datum van ontvangst van het
inschrijfgeld is bindend! Inschrijvingen alleen d.m.v. het voorgeschreven inschrijfformulier:

Toernooien
Zaterdag 13 augustus

Vrijthoftoernooi
p/a St. Amandusstraat 20
6212 CM Maastricht

Doubletten
Max. deelname 256 doubletten
Melden 09.00 - 10.30 uur
Aanvang wedstrijden 11.00 uur
Damesdoubletten
Max. deelname 54 doubletten
Melden 11.30 - 12.00 uur
Aanvang wedstrijden 12.30 uur

Zie voor meer informatie onze
website: www.vrijthoftoernooi.nl
of:
telefoon 043-3219703
fax 043-3259792.
14
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commissie van de bond waarbij
de schuldige speler is aangesloten, hem nog andere sancties
opleggen.
Als de boules geleend zijn en de
eigenaar bekend is, wordt de
laatste geschorst voor een periode waarvan de duur is vastgelegd in het reglement tuchtrechtspraak van de bond waarbij hij is
aangesloten.
Als een niet–getrukeerde, maar
versleten of ondeugdelijk vervaardigde boule een controle niet
met succes doorstaat of niet voldoet aan de eisen 1, 2 of 3 van
het voorgaande artikel, moet de
speler deze vervangen. Hij mag
ook de hele set boules vervangen.
Een door spelers ingediend protest met betrekking tot de punten
1, 2 of 3 kan alleen vóór de partij
worden ingediend. De spelers
hebben er dus belang bij zich
ervan te vergewissen dat hun
boules en die van hun tegenstander aan de gestelde eisen voldoen.
Een protest met betrekking tot
punt 4 kan gedurende de gehele
partij worden ingediend, maar
alleen tussen twee werpronden
in. Als een dergelijk protest echter na de derde werpronde of
later wordt ingediend en ongegrond blijkt, worden drie punten
opgeteld bij de score van de

Internationaal
Spelreglement
Petanque/2
● ● ●

Jeu de Boules, of Petanque
wordt gespeeld volgens de
regels van de Fédération
Internationale de Pétanque et
Jeu Provençal. Het leek ons
aardig om in de komende
Keilers wat van die regels op
te nemen. Hier de tweede
aflevering.

Artikel 2bis – Ondeugdelijke boules
Een equipe waarvan een speler
schuldig wordt bevonden aan het
overtreden van de regels van
punt 4 van het vorige artikel,
wordt onmiddellijk van het toernooi uitgesloten (gediskwalificeerd).
In geval van getrukeerde of nagegloeide boules riskeert de speler
intrekking van zijn licentie gedurende een periode waarvan de
duur is vastgelegd in het reglement tuchtrechtspraak. Daarnaast kan de rechtsprekende
15
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tegenstander.
Als er boules moeten worden
opengemaakt, is de indiener van
het protest aansprakelijk. Met
name is hij gehouden de boules,
als die in orde blijken te zijn, te
vergoeden of te vervangen. In
geen geval echter kan van hem
schadevergoeding of rente worden geëist.
De scheidsrechter mag te allen
tijde de boules van een of meer
spelers controleren.

recente, gestempelde pasfoto en
de handtekening van de houder.
Voor het begin van een toernooi
moet iedere speler zijn licentie
tonen aan de wedstrijdleiding.
Hij moet deze ook tonen op verzoek van de scheidsrechter of
van zijn tegenstander, tenzij de
licentie bij de wedstrijdleiding
berust.

Artikel 2ter – Goedgekeurde buts

Het but of een boule mag tijdens
een partij slechts in de volgende
gevallen worden vervangen:
1. als het but of een boule zoek is
en niet binnen vijf minuten wordt
gevonden; of
2. als het but of een boule in stukken breekt: in dat geval bepaalt
het grootste stuk de ligging; als er
in de werpronde nog boules
gespeeld moeten worden, wordt
het but of de boule – indien nodig
na meting – onmiddellijk vervangen door een but of een boule van
(ongeveer) dezelfde diameter; in
de volgende werpronde mag de
betreffende speler ook de hele set
boules vervangen.
(wordt vervolgd)

Artikel 4 – Vervanging van but of
boule

Buts zijn van hout of van kunststof. In het laatste geval dragen
zij het handelsmerk van de fabrikant en heeft de FIPJP officieel
erkend dat zij aan de overeengekomen specificaties van het fabricageproces voldoen.
Buts hebben een diameter van ten
minste 25 en ten hoogste 35 mm.
Geverfde buts, ongeacht de kleur,
zijn toegestaan.
Artikel 3 – Licenties
Een licentie moet voldoen aan de
eisen die de bond stelt, en in het
bijzonder zijn voorzien van een

16
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Op en rond de boulebaan
Op een mooie dag konden we
het niet laten een zakje patat
(middelgroot) te bestellen bij het
Vlaamse Friet-loket De Belg, in
de Reguliersbreestraat. Na ons
kwam een dametje aan het loket,
en of we nou wilden of niet, het
volgende gesprek was niet te ontwijken. Aardig is het nog te
weten dat de man achter de balie
een, wat je noemt ‘Noordafrikaans’ uiterlijk had.
– Twee patat en twee kroketten
alstublieft.
– Groot, middel of klein,
mevrouw.
– Ik wist niet dat kroketten verschillende maten hadden.
– Ik bedoel de friet, mevrouw,
de zakjes waar het in gaat.
– Doe maar middel, zijn de kroketten van Van Dobben?
– Nee, mevrouw.

– Maar dat staat daar wel!
– Maar we hebben ze niet.
– Maar zijn deze wel lekker?
– Deze zijn ook heel erg lekker,
mevrouw.
– Is de friet wel Vlaams?
– Ja hoor, zeker wel.
– Kunt u alles in een tasje doen?
– Ja, mevrouw, welke mayonnaise
wilt u erbij, gewone of Vlaamse?
– Wat is het verschil?
– Twintig cent.
– Ik bedoel de smaak.
– De Vlaamse is wat zuurder.
– Doet u maar gewoon, ik hou
niet zo van zuur – mag het in
zo’n bruin tasje?
– Van mij wel, dat is dan zeven
vijftig.
– Mag ik daar een kassabonnetje
van?
– Ja hoor mevrouw, zal ik het
ook nog voor u opeten?
π

Het wandtegeltje van
Ruud Duijker

PUZZEL VAN
DE MAAND

Rust
Regelmaat
Reinheid

De oplossing van de puzzel in
De Keiler 226 is:
VRUCHTENTAART.
Tiny Limburg, Albert van Seeventer, Joke de Vroome en Paul
Schijffers waren de inzenders
van de goede oplossing.
17
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Petanquekunst

Van Ron van Ommen kregen we dit kunstwerk opgestuurd.
Bij nadere beschouwing blijkt het om een zeer gedétailleerd en
bijzonder goed gelijkend aquarel te gaan. Zelfs het bijschrift
ontbrak niet: v.l.n.r. Kees Spruitenburg, Frank Westrus, Toon
Spaan en Petro van Vliet.
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PUZZEL VAN DE MAAND

Oplossingen kunt u t/m 9 juni a.s. inleveren in de kopijbus.
19
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TOERNOOI- EN
EVENEMENTEN
KALENDER 2005
Datum Toernooi/evenement

Aanvang Plaats

za 14-5-05 Pinkster Toernooi

12.00 Meteoor

do 19-5-05 Frits Jongsma Toernooi (3)

19.00 Meteoor

za 21-5-05 Forelvissen

8.00

zo 22-5-05 Nat. Comp. 2de klasse

10.00 Alkmaar

zo 22-5-05 Nat. Comp. 3de, 4de klasse

10.00 Castricum

zo 22-5-05 Nat. Comp. 5de klasse

10.00 Den Helder

vr 27-5-05 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

za 28-5-05 Frits Jongsma Toernooi (4)

12.00 Meteoor

zo 29-5-05 Museumplein toernooi / doubl. 10.30 Amsterdam
zo-5-6-05 Nat. Comp. promotie/degr.

10.00 Uitgeest

3de, 4de en 5de klasse
za 11-6-05 Waterpoorttoernooi / doubl.

9.30 Sneek

zo 12-6-05 Zomertoernooi / doubl.

10.30 Purmerend

za 18-6-05 Kanonnentoernooi /doubl.

10.30 Ede

18/19-6-05 Reservedag Competitie

10.00

vr 24-6-05 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

za 25-6-05 Kaasstad Toernooi / doubl.

10.00 Alkmaar

za 2-7-05 Zomer Sextetten Toernooi
2/3-7-05 Markttoernooi / doubl./tripl.

10.30 Alphen a/d Rijn
10.30 Asten

zo 10-7-05 Vakantie Toernooi

10.30 Purmerend

za 16-7-05 Zomer Toernooi / doubl.

10.00 Lelystad

zo 17-7-05 Spaarne Toernooi / doubl.

10.30 Haarlem

zo 24-7-05 Coenstad Toernooi / sextetten

10.30 Hoorn

vr 29-7-05 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor
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