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Stille periode
Voor onze club breekt weer de stille periode
aan. In deze tijd van het jaar maakt voor
veel leden het jeu de boulen aan het Perenpad dan weer plaats voor vakantie, reizen
en campings.
Echter, dit is niet de periode van rust en
stilte op de transfermarkt. Die blijkt met
het oog op het komend seizoen alweer in
volle gang te zijn. Wij willen u er op wijzen
dat alle handelingen en onderhandelingen
die daarmee gepaard gaan, op een nette
manier afgehandeld dienen te worden. Wisselingen van equipe dienen allereerst met
de betrokkenen besproken te worden, om
het daarna in de groep te gooien. Een
bekend spreekwoord luidt niet voor niets;
‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat
ook een ander niet’.
Ander actueel onderwerp: het bargebeuren.
Willen wij in deze zomermaanden de hal
ook zeven dagen per week openhouden,
dan moeten er zich echt mensen aanmelden voor de bezetting van de bar. Vooral
voor de maandag- en dinsdagmiddagen gaat
er zich een probleem voordoen. De tijden
daarvoor zijn 13.00 - 16.30 uur. Als dit probleem niet wordt opgelost is het niet denkbeeldig dat de hal op die middagen gesloten
zal blijven.
Namens het bestuur wensen wij u een prettige en zonnige zomer toe.
– Jan Voet
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Pinkster Toernooi 2005

Alweer een maand geleden, op
zaterdag 14 mei, werd het jaarlijkse Pinkster Toernooi
gespeeld.

Dubbel
en dwars

Elk jaar rond deze tijd
breekt voor onze club de
komkommertijd aan. Weinig
toernooien op onze banen,
weinig spectaculair nieuws
te melden in de Keiler. Daarom hebben we besloten om
niet zoals andere jaren, nu
een dubbelnummer te
maken, maar dit keer een
dubbelendwars- nummer. Dat
wil zeggen dat dit het junijuli-augustus-nummer 2005
is. Daar staat tegenover dat
in november, zowel als in
december a.s. een nummer
van dit veelgelezen tijdschrift zal verschijnen.

Hieronder de uitslag:
1. Jan Stok 4 + 33
2. Victor Silvester 4 + 24
3. Branca Cavaljé 4 + 24
4. Jaap Stroo 4 + 19
5. Theo van Ommen 3 + 26
6. Tiny Tophoven 3 + 25
7. Loek van Sichem 3 + 18
8. Stanley Kooistra 3 + 7
9. Max Tophoven 3 + 5
10. Raymond v.d. Erf 3 + 4
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Frits Jongsma Toernooi 2005

Na de laatste
Indoordag heeft
het rekenwonder
dat de toernooileiding voor dit Frits
Jongsma Toernooi in
handen had een fout gemaakt.
Door de poging alles ‘even snel’
uit te rekenen om tot de plaatsen 5 en 6 te komen heeft de
toernooileiding het equipe Van
Ommen over het hoofd gezien.
Natuurlijk mag en kan dit eigenlijk niet voorkomen, maar de
toernooileiding was zo bezeten
van het uitrekenen voor de (achteraf ) enige overgebleven plaats
6 dat het toch is gebeurd.

De winnaars op de bank in de bloemetjes gezet: Theo van Dijk, Marjo
van Dijk en Piet van Leeuwen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
geëindigd waren 2 prijzen te verdelen waren. Achteraf was hiervoor dus slechts één prijs
beschikbaar. Daardoor is de prijs
die behoort bij de 6e plaats ten
onrechte uitgereikt aan Truus
Rutgers, Tiny den Ouden en Corrie
van Ekris. Aan hen verzoek ik
deze prijs terug te geven.
Doordat het equipe Van Ommen
recht heeft op de prijs die
behoort bij de 5 plaats, is deze
prijs ten onrechte bij het equipe
Netty Trock, Lia Trock en Toon
Spaan terecht gekomen. Ook dit
equipe verzoek ik de prijs in te
leveren. Nadat ik de prijzen ont-

Hij was voortdurend in de veronderstelling dat er voor de equipes die met 9 punten gelijk
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Einduitslag Frits Jongsma Toernooi 2005
Winst Saldo
Nr. Equipe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
16
124
4 Theo van Dijk
2
14
99
15 Petro van Vliet
3
13
77
12 Tou Chaichana
4
13
65
1 Gerrit Terpstra
5
10
9
10 Ron van Ommen
6
9
11
11 Netty Trock
7
9
26
5 Truus Rutgers
8
9
26
14 Ton Schepemaker
9
9
28
3 Max Tophoven
10
8
0
16 Ron Stolte
11
8
9
2 Inge Strijdonck
12
8
-22
18 Branca Cavaljé
13
7
-26
6 Cor v.d. Erf
14
7
-22
8 Jan Both
15
5
-62
9 Henk Postma
16
5
-31
13 Waldie Haseth
17
3 -100
17 Truus Nagel
18
0 -221
7 Jos Groot (buiten mededinging)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Als Equipe 7 niet buiten mededinging meegedaan had, was de uitslag anders geweest. Dit equipe
zou dan op de 10de plaats geëindigd zijn. Het onderling resultaat is hierin dan al verwerkt.

vangen heb zal ik de prijs die bij
de 5e plaats hoort uitreiken aan
het equipe Babs van Ommen,
Ron van Ommen en Fritjof Sibbelee, terwijl de prijs die bij de 6e
plaats hoort dan uitgereikt zal
worden aan Netty Trock, Lia Trock
en Toon Spaan.
Mijn excuses voor dit ongemak,
maar zoals een goed gezegde
luidt ‘Wie werkt maak fouten; ik
weet ook mensen die geen fouten maken maar...’!
– Ruud van Enter

BIJDRAGEN VOOR DE
VOLGENDE KEILER
kunt u t/m 1 september a.s.
inleveren. Kopijbus in de hal,
of e-mail: koning@ncn.nl
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Nationale Competitie 2005

De Nationale Competitie 2005 ligt al
weer achter ons.
De strijd is gestreden en de Meteoorequipes hebben zich danig
geweerd! Maar liefst negen
teams hebben dit jaar meegespeeld, en vijf daarvan hebben
zich naar een promotie gespeeld.
Eén equipe, Meteoor 8, Jan Baas,
Bert Vree en Richard Rutgers
werden kampioen in de 5de klasse (zie foto)! De vier overige
equipes hebben zich in hun klasse weten te handhaven. Hierbij
een overzicht van de resultaten
van de Meteoorequipes.

De trotse kampioenen in de
5de klasse: Jan Baas, Bert Vree en
Richard Rutgers.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meteoor 1 – 2e klasse
Equipe Gerrit Terpstra
11de plaats
Winst 5 – saldo -16
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meteoor 2 – 3de klasse
Equipe Raymond v.d. Erf
7de plaats
Winst 8 – saldo 11
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meteoor 3 – 3de klasse
Equipe Max Tophoven
1ste plaats
Winst 11 – saldo 61
Promotie naar de 2de klasse
5
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Meteoor 4 – 3de klasse
Equipe Theo van Dijk
4de plaats
Winst 10 – saldo 31
Promotie naar de 2de klasse
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meteoor 5 – 4de klasse
Equipe Truus Rutgers
9de plaats
Winst 7 – saldo -17
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meteoor 6 – 4de klasse
Equipe Cor v.d. Erf
4de plaats
Winst 10 – saldo 31
Promotie naar 3de klasse

Meteoor 7 – 4de klasse
Equipe Henk Postma
7 de plaats
Winst 8 – saldo -11
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meteoor 8 – 5de klasse
Equipe Jan Baas
1ste plaats – kampioen
Winst 11 – saldo 31
Promotie naar de 4de klasse
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meteoor 9 – 5de klasse
Equipe Jos Groot
5de plaats
Winst 9 – saldo 43
Promotie naar de 4de klasse

Gevraagd

BARMEDEWERKERS
m/v
Uw club zit momenteel
ernstig verlegen om
barmedewerkers (m/v).
Wij vragen: mensen die bereid
zijn af en toe een clubmiddag of
clubavond de bar te bemannen
of -vrouwen.
Wij bieden: gevarieerd werk
in een prettige, gezellige
omgeving met veel dankbare
klanten om u heen!
Aanmeldingen: aan de bar!
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Jarige leden

ren, Arie Boon, Hetty Bakker en
Ronald Kuipers (tennis).

In juli zijn jarig: Brigit van Veen,
An van Ommen, Corrie van Ekris,
Tiny Limburg, Raymond v.d. Erf,
Albert Seeventer, Jaap Veen, Tezel
Murat (tennis), Babs van
Ommen, Willem Walter, Toon
Spaan, jeroen de Haze (tennis),
Branca Cavaljé, Chella van Gelde-

Nieuwe leden
Twee nieuwe leden dit keer. De
donderdagavondboulers zullen er
niet van opkijken. Het zijn Johan
Stappen en Ab Noot. We wensen
ze veel plezier bij onze club.

De Strijdoncks kampioen!
Geachte boulers,
Wij, de leden van het Dartteam
de Strijdoncks, willen het
bestuur en de leden van JBC
De Meteoor hartelijk dankzeggen voor hun steun en support
in het afgelopen seizoen. In
het bijzonder willen we de
mensen bedanken die steeds
achter de bar staan als wij
thuiswedstrijden spelen.

Ook willen we u, met trots,
laten weten dat wij dit seizoen
kampioen zijn geworden in de
2de klasse. Wat betekent dat
wij zijn gepromoveerd naar de
1ste klasse!
Hartelijk dank voor alles!
Namens het Dartteam De
Strijdoncks,
– Inge, Ruud, Richard, Erik,
Dave en Frits
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DEEL 17
van de hal. Hadden we misschien geen subsidie gekregen,
maar mochten dan misschien
wel de hal bouwen.
Gelukkig voor ons als leden had
het bestuur van toen nog andere
ijzers in het vuur om de aanvraag voor de bouw van onze hal
tot een goed einde te brengen.
Het bestuur deed een verzoek
aan het toenmalige college van
bestuur in Amsterdam Noord
om de bouw goed te keuren.
Bovendien had, zo blijkt in de
brief aan de toenmalige wethouder (R. Goldsteen), onze vereniging een grote sociale functie
binnen Tuidorp Oostzaan e.o.
De motivatie van de toenmalige
welstandscommissie dat de hal
niet binnen de omgeving viel
vond het toenmalige bestuur een
niet te verkopen reden omdat in
de omgeving op de diverse
sportparken her en der dezelfde
romneyhallen verrezen.
De afloop weten we, gezien de
mogelijkheid om binnen te boulen, maar dat wisten we in juni
1985 nog niet.

Mineurstemming is de indruk
die ik van dit clubblad over heb
gehouden. Mineurstemming
vraagt u zich af ? Ja, want het
blijkt dat de plaatsing van de hal
destijds niet zo voorspoedig verliep als, nu 20 jaar later, wordt
gedacht. Ook bij mij was niet
bekend dat de plaatsing van de
hal door de ‘welstandscommissie’ van 20 jaar gelden tegengehouden werd.
Moet je jezelf eens voorstellen,
je probeert als bestuur alles uit
de kast te halen om het e.e.a.
financieel rond te krijgen. Dat
lukt dan en als ‘beloning’ voor
het vele werk dat je verricht hebt
ontvang je van de welstandscommissie bericht dat de hal niet
past binnen het geheel van een
kale braakliggende vlakte en het
groen van de voetbalvelden. Wellicht hadden we toen, zoals de
toenmalige redacteur schrijft,
beter een bijdrage voor de bouw
van de hal aan de deelraad kunnen vragen en tegelijkertijd een
aanvraag indienen voor de bouw
8
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Dat niet alleen de problemen
rond de bouw van de hal speelden blijkt uit een oproep in het
clubblad van 20 jaar geleden om
toch maar vooral het voorjaarstoernooi uit te spelen. De
betreffende equipes werden op
hun verantwoordelijkheid gewezen en daarbij opgeroepen om
binnen de gestelde periode de
diverse partijen af te gaan werken. Dit zou dan voor 30 juni
plaats moeten vinden.
Nog meer problemen in deze
maand, want ene W.K. werd
geschorst omdat praten met
deze persoon geen zin meer
had. Deze sanctie werd ‘wegens
wangedrag’ vanaf 3 juni tot aan
de eerstkomende jaarvergadering opgelegd. Dit was de eerste
keer dat zo´n sanctie getroffen
werd. Eigenlijk een grijze bladzijde in onze clubhistorie.
Deze maand was het natuurlijk
niet alleen maar kommer en
kwel binnen onze club. Net als
voorgaande jaren werd onze
leden de mogelijkheid geboden
om op de zondagmiddagen
vanaf 13.00 uur te boulen, Dit
werd gedaan om de voetballoze
zondagen door te komen. Er is,
wat dit aangaat, toch heel wat
veranderd in 20 jaar.
De resultaten van de competitie
werden ook bekend gemaakt.
Door deze resultaten zou onze

vereniging in 1986 met 3 equipes in de eerste klasse uitkomen, zeker met drie equipes in
de tweede klasse en zeker 2
equipes in de derde klasse (deze
waren gedegradeerd in 1985).
Wat in dit stukje opvalt is dat de
indeling van de equipes niet
door de leden ‘even onderling’
gedaan werd, maar dat de vereniging (onze club dus) bepaalde wie in welk equipe en waarin
gespeeld zou worden. Natuurlijk
ging dit in goed onderling overleg. Eigenlijk is dit de meeste
logische manier, want de equipes die deelnemen aan de competitie vertegenwoordigen onze
club en je wilt als club natuurlijk
het sterkste equipe (op papier
dan) in de hoogste klasse hebben spelen.
Geloof het of niet, maar ook in
1985 waren onze leden buiten
de club goed herkenbaar. Voor
ƒ30,00 konden nylon jacks
(kleur blauw met opdruk ‘De
Meteoor’) aangeschaft worden.
Deze ‘gunstige’ prijs was dan
wel bij een minimale afname
van 50 stuks. Voor de leden die
dit bedrag niet in 1 keer op konden hoesten werd de mogelijkheid geboden om in termijnen
het bedrag van ƒ30,00 te voldoen (3xƒ10,00 of 6x ƒ5,00).
In de ziekenboeg worden wat
namen genoemd van leden.
9
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Natuurlijk betreft het diverse
redenen dat zij vermeld worden.
Sip Hiemstra had het topje van
zijn rechter vinger gebroken en
moest daarom links gooien. In
de loop van de jaren zou het
voor Sip niet bij dit ene simpele
breukje blijven. Sip bleek dit
best aardig te doen (dat links
gooien dan), want er werd andere boulers ook aangeraden om
eens linkshandig te gooien zodat
deze tot betere resultaten zouden komen.
Het omgekeerde (links naar
rechts) was bij Herman Voogt het
geval. Herman had in 1985 een
tenniselleboog. Herman werd
daardoor min of meer gedwongen zijn pilsje met zijn rechterhand te drinken. Hoe Herman
aan de tenniselleboog kwam was
een godgeslagen raadsel, want,
zo staat vermeld, hoe kan een
arm die nooit gebruikt wordt
nou in de kreukels komen?
Mocht het rechts drinken niet
lukken dan kon Herman altijd
nog een rietje aan ‘Joop’ (v.d.
Loo, inmiddels overleden maar
voor veel ougedienden een markant figuur binnen onze club,
red.) vragen.
Dat onze vereniging aan de weg
timmerde om de boulesport te
bevorderen, blijkt uit de organisatie van het kampioenschap
van Amsterdam Noord. ‘Alle

PUZZEL VAN
DE MAAND
De oplossing van de puzzel in
De Keiler 227 is:
TWEEDE PINKSTERDAG.
Tiny Limburg, Klaas Lugthart,
Wim den Ouden, Albert van
Seeventer, Piet van Leeuwen,
Conny Kroon-Limburg en Cor
Keijzer waren de inzenders van
de goede oplossing.
bewoners van Amsterdam
Noord’ konden hier aan mee
doen op zaterdag 6 juli 1985.
Deze happaning zou dus plaats
moeten vinden bij onze club. De
deelname was ƒ5,00 p.p.
De viswedstrijd waarover ik in
het vorige clubblad schreef blijkt
een groot succes geweest te zijn.
Veertien leden stonden voor dag
en dauw op en werden voorafgaand aan de wedstrijd op onze
banen voorzien van een warme
mok koffie. Omdat we toen nog
geen kantine hadden was deze
koffie thuis gezet en werd er uit
thermoskannen koffie getapt.
Om 8.30 zat iedereen op zijn
stek bij het TOB meertje en gaf
Piet Koopman met een enorme
brul het startsein. Pas na 1 uur
en 15 minuten werd de eerste vis
gevangen, direct een aardig for10
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maat (18,5 cm.). Natuurlijk heb
je altijd baas boven baas, want
niemand minder dan Klaas de
Ruiter trok een vis van maar
liefst 30,5 cm de kant op nadat
hij eerst bijna zelf door de vis
het water was ingetrokken. Dat
er ook nog enige tijd voor
humor overbleef bleek uit de
opmerking van Piet Bakker die
bij het aanschouwen van zo´n
groot exemplaar de opmerking
maakte ‘dat is Marie, die heb ik
al eens aan de lijn gehad, ze is
verschrikkelijk tam op het
droge’.
Voor de rest werd er niet veel
gevangen. Johan Cramer trok er
nog een van 12 cm. uit met een
vistuigje van ƒ1,25.
Toch was het een amusante,
gezellige, prettige en in alle
opzichten een fijne onvergetelijke dag en voor herhaling vatbaar
vond Arsta.

niet kunt of wilt jeu de boulen,
maak je dan eens verdienstelijk
door bijvoorbeeld de baan eens
aan te harken. Op zo´n manier
heb je toch het gevoel er gewoon
bij te horen. Wees eens bezig,
doe wat, ook bij het vergaren
van kopij voor of het vouwen
van dit clubblad. We kunnen
nog steeds medewerkers gebruiken die iets doen en niet, zoals
de vorige keer, gaan kaarten of
rondom 1 persoon gaan staan
die wel iets doet waardoor u uw
boule kunt gooien.’
Dat dit stukje nu nog steeds
geldt, heeft de schrijver van deze
rubriek nog niet eens zolang gelden aan den lijven ondervonden.
Velen van ons hebben het al
geconstateerd, maar er gebeurt
verder niets of nauwelijks iets.
Ik bedoel het grind dat zich aan
de uiteinden van de banen in
steeds grotere hopen opwerpt.
Neem gewoon eens een hark of
vraag om een schep. Veel van
onze leden zijn dan wel oud,
maar niet hulpbehoevend en
kunnen best eens voorzichtig
met een hark of een schep wat
grind over de banen verspreiden. Natuurlijk is dat niet alleen
voor de buitenbanen nodig,
maar ook voor de binnenbanen.
Het toppunt vind ik zelf dat ik
vlak voor een wedstrijddag mijzelf weer ontzettend ergerde aan

Een stukje dat uit het hart is
gegrepen stond ook in het clubblad van 20 jaar geleden. Als
niet zo´n fanatieke bouler dan
die vindt dat we ‘met z´n allen’
de club in stand moeten houden. Hoe klein het stukje werk
ook is dat verricht wordt. Het
stukje ging over de zelfwerkzaamheid binnen de vereniging.
Daar gaan we dan:
‘Als je, om welke reden dan ook,
11
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die bergen grind aan het einde
van de banen. Ik heb toen een
hark gepakt en een schep en ben
zelf maar begonnen. Gelukkig
kreeg ik enige ondersteuning
van twee leden die normaal
dagelijks bij een baas hun brood
moeten verdienen en daardoor
niet dagelijks overdag kunnen
boulen. Op een zeker moment
kwam ik bij de niet-rokershoek
en kreeg de opmerking dat het
verspreiden van het grind inderdaad wel eens nodig was. Ik
reageerde met de opmerking
dat, wanneer hij niet op zijn
krent had blijven zitten maar dit
soort makkelijke klusjes ook zelf
met de hulp van wat andere
‘ouwe knakkers’ had kunnen
doen ik nu gewoon had kunnen
gaan boulen. Hij reageerde met
de opmerking ‘ik kijk wel uit, ik
betaal niet voor niks contributie’. Wanneer ik zo’n antwoord
krijg heb ik de nijging mee te
delen dat hij dan ook niet al die
consumptiebonnen moet accepteren die op geregelde tijden uitgedeeld worden want die maken
geen onderdeel uit van de contributie. Ik heb de schep en de
hark opgeborgen en stap in het
vervolg wel over de bergen grind
heen de banen op. Overigens
geldt dit stukje natuurlijk niet
alleen voor onze mannelijke
leden.

Wist u dat de deelnemers aan
het Frits Jongsma toernooi per
dag 2 consumptiebonnen hebben ontvangen. In totaal 8 bonnen over 4 dagen verdeeld. Wanneer je dat in mindering brengt
op de contributie dan blijft er
nog maar € 8,50 over aan contributie. Mag je dan alsjeblieft wat
zelfwerkzaamheid van de leden
vrwachten?
De hoeveelheid dames t.o.v. de
hoeveelheid mannen binnen
onze club is op dit moment 35%
vrouwen. Dat is wel eens anders
geweest, want in juni 1985 was
Tiny de Jong een van weinige
vrouwen onder onze leden. Drie
jaar eerder was zij zelfs de enige
vrouw. Tiny deed, natuurlijk niet
geheel te onrechte, een oproep
aan de mannelijke leden om
hun vrouw eens mee te nemen
naar de club. Inmiddels is in de
afgelopen 20 jaar de verhouding
aardig rechtgetrokken, maar nog
steeds geen 50-50.
Tot slot stond in het clubblad
van 20 jaar geleden vermeld dat
het volgende clubblad pas weer
in augustus uit zou komen. Dat
is de reden ook dat u in het
clubblad van augustus 2005
deze rubriek zult moeten ontberen. Natuurlijk alleen als onze
redacteur een augustus-nummer
uit laat komen.
– RvE
12
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Op en rond de boulebaan

Vreemde Vogel
Fritjof Sibbelee vertelt.
‘Het was op een mooie dag in
het Twiske. Daar kom ik veel
om natuurfoto’s te maken. Ik
bespeurde op grote afstand een
bijzondere vogel die ik wilde
fotograferen.
De telelens schroefde ik op mijn
camera, en al scherpstellend
zocht ik door de lens naar die
vogel. En ja hoor, er bewoog iets

in mijn beeld. Maar het was een
heel andere vogel dan die ik
zocht. En nog een vreemde
vogel ook, en hij kwam me ook
wel heel bekend voor. En laat ie
nou ook nog op een fiets zitten!
Van schrik drukte ik op de sluiter, en verdomd, ik had Dirk
Swart op de foto gezet.
Zo zie je maar, de natuur kan de
mens soms behoorlijk verrassen!’
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Jan is een geboren Jordanees. Als
je met hem over zijn leven praat
is het alsof er een stukje Nederlandse geschiedenis voor je wordt
uitgestald. De Tweede Wereldoorlog, Nederlands-Indië, alles passeert de revue. Verhalen over de
wilde zwijnenjacht in Indië, over
de na-oorlogse wederopbouw in
Nederland. Je zou er met gemak
een hele Keiler en meer mee kunnen vullen. Maar na dit veelbewogen leven, zit hij nog steeds niet
stil. Ook op het caravanpark,
waar hij zeven maanden per jaar
woont, weet hij zich danig te roeren. O.a. als bestuurslid van de
caravanvereniging.

JAN BOTH (80) boult ongeveer
13 jaar bij De Meteoor. Met zijn
vrouw Dien hoort hij bij de vaste
kern van bezoekers. Een paar
keer per week minstens zijn ze
aanwezig op het Perenpad.
Samen hebben ze drie zonen.
Hoe hecht hun familieband is
moge blijken uit het feit dat ze
allemaal met hun gezinnen in het
camping-seizoen buren zijn op
een camping aan het water in
Landsmeer. Jan is een ‘gedreven’
bouler. Hoeveel hij ook houdt
van een praatje, tijdens een boulepartij is hij altijd de zwijgzaamheid zelve. Dan loopt hij overstoorbaar, vaak met de handen
op de rug, te kijken, te wikken en
te wegen, en geen mens die hem
dan uit zijn concentratie haalt.

WAAROM BOULEN?
Dirk Swart, bij iedereen bekend,
heeft hier ook een caravan op het
park. Hij vertelde me wel eens
over het Jeu de Boulespel. Daardoor gingen we hier op het park
toernooitjes organiseren. Op de
paden werden dan banen uitgezet. Van het een kwam het ander.
Hij nam me eens mee naar De
14
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Meteoor, waar die dag net een
toernooi speelde. Dat vond ik
meteen zo leuk dat ik een regelmatige bezoeker werd. En na niet
al te lange tijd mocht ik toen lid
worden.

gelijkvloers en zelfs De Meteoor
hebben we in de buurt. Wat wil
een mens nog meer!
VERDER NOG IETS?
Wist je dat het Jeu de Boule-spel
helemaal niet in Frankrijk is uitgevonden? Iedereen gaat daar
maar van uit, maar uit de literatuur blijkt dat het spel al 11.000
jaar geleden werd gespeeld. Dat
is gebleken uit opgravingen in
Turkije, in een plaats die Catal
Huyuk heet. Daar hebben ze ballensets opgegraven bestaande uit
drie metalen ballen plus een kleiner balletje. Een buutje dus.
Maar ook in de Griekse oudheid
kwam het al voor. Zelfs Homerus
schijnt er over te hebben
geschreven. Sterker nog: ook in
het oude Egypte, in de tijd van
Toetanchamon, werd er al gejeudebouled. Volgens de geleerden
dan hè. Ik was er zelf natuurlijk
niet bij. Maar goed, ik doe het
graag, en vooral ook omdat het
een gezellige sport is. Zeker hier
bij De Meteoor is dat een belangrijk aspect. Een drankje erbij, tussen de partijen door veel gezelligheid. Dat er doordeweeks veel
leden na hun werk nog even hier
komen om een praatje te maken
en een pilsje te drinken is toch
prachtig? Dat dat hier elke dag
kan kun je toch gerust uniek noemen. Of niet dan?
π

ANDERE
EIGENAARDIGHEDEN?
Voor mijn pensionering was ik
timmerman-aannemer, en ik voel
me nog steeds eigenlijk timmerman. Ik maak graag dingen met
mijn handen. Timmer nog steeds
dus. Want vind je van deze caravan? Heb ik zelf gebouwd! Maar
ik heb hier ook een bootje en een
steiger, en als het even kan ga ik
lekker het water op om te vissen.
Vroeger deed ik veel aan sport.
Judo, hockey, in dienst heb ik
gebokst. Darten doe ik nog
steeds graag. Maar mijn hartstocht was voetbal. In mijn jonge
jaren heb ik er zelfs wel geld mee
verdiend. In de bouwwereld werden toen veel voetbalwedstrijden
gespeeld, en dat ging vaak
gepaard met geldprijzen.
VAKANTIEBESTEMMING?
We wonen in de Frederik Hendrikstraat, in de stad. Dus je
begrijpt dat als je zo’n plekje
hebt als hier in Landsmeer, aan
het water, in de natuur, je niet op
reis hoeft. Hier hebben we alles
wat ons hartje begeert. Alles
15
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Als het terrein van een afzetting
is voorzien, moet de afstand tussen deze afzetting en de grens
van niet-toegestaan terrein (de
uitlijn of verlieslijn) ten minste 30
cm bedragen. De afstand tussen
de afgebakend terreinen en de
uitlijn bedraagt ten hoogste 4 m.
Deze regels gelden vanzelfsprekend ook voor een finaleterrein.
Een partij gaat tot en met 13
punten. In voorronden en cadragepartijen kan eventueel worden
gespeeld tot en met 11 punten.

Internationaal
Spelreglement
Petanque/3
● ● ●

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

Artikel 6 – Begin van de werpronde (mène); de werpcirkel
De equipes tossen om te bepalen welke equipe het terrein
kiest. Deze equipe heeft tevens
het recht het but als eerste uit
te werpen zolang geen der partijen nog punten behaald heeft.
Daarna wordt het but als eerste
uitgeworpen door een speler van
de equipe die als laatste een of
meer punten heeft behaald.
Als de wedstrijdleider de equipes
een terrein heeft toegewezen,
moet het but op dit toegewezen
terrein worden uitgeworpen. De
equipes mogen niet zonder toestemming van de scheidsrechter
uitwijken naar een ander terrein.
Een speler van de equipe die de
toss heeft gewonnen, kiest de
plaats waar wordt begonnen en

Spel en But
Artikel 5 – Terrein
Petanque kan op ieder terrein
worden gespeeld. De wedstrijdleiding of de scheidsrechter kan
de equipes echter een afgebakend terrein toewijzen. In dat
geval moet dit terrein, voor
nationale kampioenschappen
(op nationaal niveau) en internationale toernooien, ten minste
4 m breed en 15 m lang zijn.
Voor andere toernooien kan de
bond afwijkingen van deze afmetingen toestaan, tot een minimum van 3 bij 12 m.
16
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Gevraagd

UIENBAKKERS
m/v
Voor de komende zes Jan Voet Indoordagen zoeken we mensen die bereid
zijn uien te schillen en te bakken.
Ze zullen worden gebruikt voor de Broodjes Gezond en de Hamburgers die op de
toernooidagen aan de bar verkocht worden.
U doet er velen een groot plezier mee!
U kunt zich aanmelden bij Inge Huisman of Jan Voet.

trekt een cirkel waar de voeten
van elke speler geheel in passen;
de diameter van deze werpcirkel
bedraagt echter ten minste 35 en
ten hoogste 50 cm. Hij moet
worden getrokken op ten minste
één meter van enig obstakel, op
ten minste één meter van de
uitlijn en, bij niet-afgebakende
terreinen, op ten minste twee
meter van enige andere in
gebruik zijnde werpcirkel.
De equipe die het but gaat uitwerpen moet alle werpcirkels in
de nabijheid van de te gebruiken
cirkel uitwissen.
Het binnendeel van de werpcirkel mag geheel geëffend worden
gedurende de werpronde, maar
moet aan het eind daarvan, of in
elk geval voordat de eerste boule

van de volgende werpronde
wordt geworpen, in de oude
staat worden hersteld.
De werpcirkel is geen niet-toegestaan terrein.
Tijdens het uitwerpen van het
but en het werpen van de boules
moeten de voeten van de speler
binnen de cirkellijn blijven (zij
mogen deze niet deels bedekken); zij mogen de werpcirkel
niet verlaten of geheel van de
grond komen vóór de geworpen
boule de grond raakt. Geen
ander lichaamsdeel mag de
grond buiten de werpcirkel
raken. Bij wijze van uitzondering
mogen zij die het gebruik van
een been missen, met slechts
één voet binnen de werpcirkel
plaatsnemen.
17
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Een speler in een rolstoel dient
deze zo te plaatsen dat de werpcirkel zich midden tussen de
wielen bevindt, met de voetsteun
boven de voorkant van de cirkel.
Dat een speler het but uitwerpt
betekent niet dat hij ook de eerste boule moet werpen.

en ten hoogste 9 m, en
– voor junioren en senioren ten
minste 6 en ten hoogste 10 m
bedraagt;
2. de afstand van de werpcirkel
tot enig obstakel en tot de uitlijn
ten minste één meter bedraagt;
3. de afstand van het but tot enig
obstakel en tot de uitlijn ten
minste één meter bedraagt; en
4. het but zichtbaar is voor een
speler die geheel rechtop in de
werpcirkel staat, met de voeten
zover mogelijk van elkaar verwijderd; in geval van twijfel beslist
de scheidsrechter of het but
zichtbaar is; tegen zijn beslissing is geen beroep mogelijk.
(wordt vervolgd)

Artikel 7 – Voorgeschreven afstanden bij het uitwerpen van het but
Bij het uitwerpen van het but is
het slechts geldig als:
1. de afstand van het but tot de
voorkant van de werpcirkel:
– voor pupillen ten minste 4 en
ten hoogste 8 m,
– voor aspiranten ten minste 5

Ed

Lette’s

KEN IK HEM?
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PUZZEL VAN DE MAAND

Oplossingen kunt u
t/m 1 september a.s.
inleveren in de
kopijbus.
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TOERNOOI- EN
EVENEMENTEN
KALENDER ’05-’06
Datum Toernooi/evenement

Aanvang Plaats

za 18-6-05 Kanonnentoernooi /doubl.
10.30 Ede
zo 19-6-05 Adam en Eva Toernooi/doubl. 10.30 Les Bohémiens
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
10.30 Alphen a/d Rijn
2/3-7-05 Markttoernooi / doubl./tripl.
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
za 6-8-05 Rabob. Toernooi / doubl.-tripl. 10.30 Pijnacker
za 13-8-05 Vrijthof Toernooi / doubl.
11.00 Maastricht
zo 14-8-05 Vrijthof Toernooi / tripl.
10.00 Maastricht
za 3-9-05 Walle Geertsje Toernooi / doubl. 10.30 Harlingen
za 17-9-05 Meidendag
zo 9-10-05 Jan Voet Indoor Toernooi / tripl.
Meteoor
zo 13-11-05 Jan Voet Indoor Toernooi / tripl.
Meteoor
zo 11-12-05 Jan Voet Indoor Toernooi / tripl.
Meteoor
zo 8-1-06 Jan Voet Indoor Toernooi / tripl.
Meteoor
zo 12-2-06 Jan Voet Indoor Toernooi / tripl.
Meteoor
zo 12-3-06 Jan Voet Indoor Toernooi / tripl.
Meteoor
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
De aanvangstijden van het Jan Voet Indoor Toernooi zijn afhankelijk
van het aantal deelnemers.
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