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De vakantie zit er voor de meesten van ons
weer op. Kwa weer hebben de zomermaanden ons in Nederland niet helemaal gebracht
wat we ervan verwachtten, terwijl het in het
buitenland soms te heet was om er een leuke
vakantie van te maken.
Deze periode is de rustigste tijd van het jaar
voor onze club. Dit in tegenstelling tot veel
andere verenigingen. Die, vooral als ze niet
beschikken over een binnenaccommodatie,
in deze tijd veel toernooien organiseren om
de clubkas te spekken. Op 3 september j.l.
was er zo’n toernooi in Harlingen: het Walle
Geertsje Toernooi. Veel leden van De Meteoor
hebben daaraan meegedaan, en het was een
prachtige dag. Elders in dit blad treft u een
verslag aan. Dit tot grote vreugde van uw
redactie, want in deze tijd van het jaar is er
vaak niet zoveel te melden in uw clubblad.
Terwijl het toch regelmatig dient te verschijnen, ook al vanwege de adverteerders.
In oktober gaat voor onze club de drukke
tijd weer aanbreken. Te beginnen op 9 oktober, de eerste speeldag van het Jan Voet
Indoortoernooi. Tot nu toe hebben zich
29 triplettes aangemeld. Daarna volgen de
toernooien zich in rap tempo op. Ook vanaf
oktober, tot maart: elke laatste zaterdag van
de maand de Bohémiens-avonden. Als gebruikelijk spelen dan teams van De Meteoor
tegen die van Les Bohémiens. Het zijn altijd
erg gezellige avonden.
Ik zou zeggen: hou de wedstrijdkalender goed
in de gaten, de komende maanden is er bij
De Meteoor een hoop te doen! Namens het
bestuur wens ik u allen alvast een fijne
winterbouleperiode toe.
– Jan Voet
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Jan Voet
Indoor
Toernooi

Sfeerlight
Boulen
Een groepje boulers heeft het
afgelopen jaar met plezier meegedaan met het Disco Boulen.
Dat wil zeggen, boulen in een
prachtige sfeerverlichting, de discobol, en met leuke muziek erbij.

Bij het verschijnen van deze
Keiler is nog
niet bekend
hoeveel deelnemers voor dit toernooi hebben ingeschreven.
Daarom is besloten dat de eerste
speeldag op 9 oktober begint om
11.00 uur. De aanvangstijden
van de overige speeldagen hoort
u op de eerste speeldag.

Maar de opkomst viel toch een
beetje tegen. Vermoedelijk
schrikte het woord ‘Disco’ vooral
de oudere leden wat af, en dat
was natuurlijk niet de bedoeling.
Want het is juist de bedoeling
dat er met alleen sfeerverlichting, de discobol en leuke rustige muziek in een gezellige ongedwongen sfeer, zonder wedstrijdelement, wordt gespeeld. Vandaar het verzoek aan de wedstrijdcommissie om zo’n avond
nog een keer onder de aandacht
te willen brengen.
Het bestuur kennende, zal dat
er met een hapje en een drankje
ook dit keer zeker een extra feestelijk tintje aan willen geven. Er
is echter één voorwaarde, en dat
is dat er minimaal 16 equipes
deelnemen.
Er zit tot 17 oktober een
inschrijfformulier in het boek.
Er kan door zowel leden als
huisgenoten worden ingeschreven. Houdt u wel zelf in de

Verder willen we nog even het
volgende onder uw aandacht
brengen. Tot nu toe hebben zich
29 equipes ingeschreven.
Omdat er 32 equipes kunnen
deelnemen kunnen er nog 3
equipes ingeschreven worden.
Met een ledenbestand van zo’n
200 moet dit toch haalbaar zijn!
Vooral ook omdat het toernooi
in een gezellige sfeer wordt
gepeeld. Mét de mogelijkheid
dat u gedurende zes zondagen
leuke prijzen kunt winnen en op
de laatste speeldag een lekker
etentje!
Dus wat houdt u nu nog tegen
om u alsnog aan te melden.
– De wedstrijdcommissie
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gaten of het wel of niet doorgaat!
Het Sfeerlight Boulen is op
zaterdagavond 22 oktober en
begint om 20.00 uur. We hopen
dat u een leuke avond heeft.
– Namens de wedstrijdcommissie,
Jan Verhulst

Ziekenboeg
Er zijn in de
afgelopen periode ernstige en
minder ernstige
ziektegevallen
geweest.
Doordat er in de zomermaanden
weinig contacten zijn geweest, is
het moeilijk om deze personen
allen apart met naam en toenaam te vermelden. Een ieder
die dit aangaat wensen wij beterschap toe.

Mooi nieuws
Truus Rutgers heeft zich weer
beschikbaar gesteld voor werkzaamheden in de wedstrijdcommissie. Dit na een goed en
vruchtbaar gesprek met haar
medeleden van de commissie.
Zo zie je maar weer eens dat een
open gesprek verhelderend kan
werken.

Preston
Palace

Koppel
klaverjassen

Betreffende onze jubileumreis
naar Preston Palace: op
verzoek van de organisatie,
de volgende dringende
mededeling.
Vóór 15 december a.s. dienen
de volledig ingevulde aanmeldingsformulieren ingeleverd
te zijn.
Volledig ingevuld betekent:
mét handtekening, datum,
en vooral: nummer van een
legitimatiebewijs (rijbewijs,
paspoort, identificatiepasje,
o.i.d.).

Iedere laatste
vrijdag van de
maand is er
weer koppelklaverjassen in
onze hal. Als
gebruikelijk onder leiding van
de Familie den Ouden.
Aanvang 20.00 uur.

3

De Keiler nr. 229 – september 2005

Belasting
Willy Buijs laat weten
dat zij voor mensen
die in het verleden
door Jos hun belastingpapieren lieten
verzorgen, een vervanger kan aanbieden. Heeft u interesse? Neem dan
even kontakt op
met Willy, telefoon
020-6329712.

Jubileumboek
Zoals bekend, wordt er
gewerkt aan het jubileumboek
dat zal verschijnen t.g.v. het
25-jarig bestaan van ons aller
Boulesvereniging.
Er zijn al enige waardevolle
bijdragen van leden binnengekomen, die in dank aanvaard
zijn. Het is de bedoeling dat
het een boek wordt ván en
vóór iedereen. Dus heeft
iemand nog bijdragen in de
vorm van foto’s, verhalen,
anecdotes, die niet mogen
ontbreken: ze kunnen nog
worden ingeleverd.
Neem contact op met Ruud
van Enter of Jaap Koning.

Nieuw lid
Ook in dit nummer van de Keiler
kunnen we een nieuw lid verwelkomen. Het is Lydia Heuckeroth.
We wensen haar veel plezier bij
onze vereniging.

Contributie
Er worden nogal wat vragen
gesteld over de contibutiebetaling. Wij wijzen er op dat deze
betaling (€ 12,50) dient te
geschieden vóór 15 december a.s.
Het gironummer staat op pagina
1 van deze Keiler.

Staantafels
De laatste tijd worden onze
staantafels regelmatig uitgeleend. Wij willen u er op wijzen
dat dit alleen kan geschieden
voor eigen gebruik van leden en
niet voor kennissen en/of familie
van leden.

Koopt bij onze
adverteerders, zij
steunen ons!
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Jarige leden
Omdat uw Keiler enige tijd ‘uit
de lucht’ is geweest, en we niemand te kort willen doen, is de
lijst jarigen dit keer nogal flink
uitgevallen!

Louman, Jeanette
Boon, Jan Stok,
John Peen, Rita
Been van Delft,
Kitty Koning en
Mariano van Veen.

In augustus hebben de volgende
leden hun verjaardag gevierd:

In oktober hopen de volgende
leden hun varjaardag te vieren:

Joke Bouwman, Maria LoumanTorres, Gonny v.d. Hilst, Daan
Knaak, Piet van Leeuwen, Carla
Kool, Olaf Boon (tennis), Michel
Tureay (tennis), Wim den Ouden,
Joop Schallenberg, Jan v.d. Berg,
Marie Swart, Marleen Vermorken, Frank Westrus, Jeffrey
Tophoven, Henk Hoogveld,
Petro van Vliet, Henk Zwaan,
Gino Buuren (tennis), Marcella
v.d. Tweel, Nel Punt, Rie Verbeek,
Inge Huisman, Mark van der
Heijde (tennis), Jurek Gorczynski
(tennis), Bert Spoor (tennis) en
Paul Jansen.

Daniel Blom (tennis), Jan Telder
(bij veel oudegedienden bekend,
stuur hem een kaartje, dat vindt
hij leuk, zijn adres is Karamatplantsoen 64, 1095 LA Amsterdam), Rinus de Vroome, Gerrit
Terpstra, Ruud Odinga, Jan Verhulst, Thea Valent, Henk Bouquet, Max Tophoven, Cees Voet,
Ab Vree, Henny Hakvoort, Henny
Versteeg-Stuart, Sander Kooistra,
Stephan Holzhausen, Hennie
Koot, Jan Voet, Jopie Benjamin,
Willem Brink, Gerrie Kuipers
(tennis), Yvonne Sibbelee, George Dammen, Kees Lodewijks,
Mea Rosseboom, Tony v.d.
Tweel, Ap v.d. Noot, Arie Janssens (tennis), Rob de Ree (tennis), Willem Hakvoort, Ron van
Ommen, Tiny Duijnker, Trix Kotterlink (tennis), Mei Yan Voet,
Toon Koelman, Co Bakker,
Michael Gillebaard (tennis) en
Bert Vree.

In september zijn de volgende
leden jarig:
Theo van Ommen, Menno
Roelofs, Jan prikkel (tennis), Cor
v.d. Erf, Dennis Docorollen
(tennis), Paul v.d. Broek, Carel de
haze (tennis), Kees Idenburg,
Chris Roemburg (tennis), Bert
5
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Walle Geertsje Toernooi 2005
hij erg klein was dit jaar en dus
niet gedeeld kon worden. We
hebben hem toen maar weggegeven.
Na de voorronde die uit drie
wedstrijden bestond, moesten
wij wachten om te horen hoe wij
in de A, B of C-poule ingedeeld
waren.
Peggy en Marjo moesten een
barrage spelen voor een plaats in
de A-poule en hebben deze
gewonnen (klasse!).
Ook in de A-poule speelden:
Annie en Theo
Koos en Menno
Ton en Richard (van Olst)
Sander en Stanley
Gerrit en Joop
Jaap en Tiny.
Zeven koppels, dus heel mooi.

Zaterdag 3 september was het
weer zover, we gingen met dertien koppels naar Harlingen.
Tot onze grote vreugde was
Stanley op tijd, hij was zelfs als
eerste bij De Meteoor, ga zo door
Stanley! Victor was dit keer de
laatste en om 8.15 uur gingen wij
op pad om om half tien in
Harlingen te zijn.
Met de inschrijving kreeg iedereen meteen het teamnummer en
gelukkig speelde niemand van
onze vereniging in de voorronde
tegen elkaar.
Er was weer een taart voor het
team dat als eerste met 0 - 13
verloor, en ja hoor, hij was weer
eens voor één van ons! Dit jaar
voor Henk en Victor. Jammer dat
6
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De B-poule zag er als volgt uit :
Tou en Erik
Boudewijn en Rosalie
Cor en Raymond
Jos en Richard (Rutgers)
Inge en John.
Vijf koppels, dus niet slecht.
Blijft er nog één team over dat
moest spelen in de C-poule:
Henk en Victor.
Dit kon beter mannen!

In poule B gingen Tou en Erik,
Jos en Richard, Cor en Raymond
en Inge en John.
Alleen Inge en John konden nog
verder spelen in de halve finale
die zij helaas verloren. Door niet
verder te spelen voor de derde en
vierde plaats (het was inmiddels
wel heel erg laat geworden), zijn
zij uiteindelijk vierde geworden,
een geweldige prestatie.
In de C-poule hebben ook Henk
en Victor het niet gered om in de
prijzen te vallen, helaas.
Maar volgend jaar gaan wij allemaal weer mee om het opnieuw
te proberen. Het was weer een
gezellige dag met een heel goede
sfeer en heerlijk weer. Langs
deze weg een bedankje namens
ons allen aan hen die dit hebben
mogelijk gemaakt.
– Tiny Postma, foto Henk Postma

In de tweede ronde moet je
zeker twee partijen spelen, waarvan je zeker de tweede moet winnen om door te gaan naar de volgende ronde Dat lukte niet iedereen, maar in poule A gingen wel
door:
Peggy en Marjo, Annie en Theo,
alsook Gerrit en Joop.
De rest lag eruit, maar bleef wel
kijken hoe het afliep.

PUZZEL VAN
DE MAAND

KOPIJ, FOTO’S,
TEKENINGEN
EN ANDERE
BIJDRAGEN AAN
DIT BLAD ZIJN
VAN HARTE
WELKOM!

De oplossing van de puzzel in
De Keiler 228 is:
HOOG SPEL SPELEN
VRIJ SPEL HEBBEN.
Tiny Limburg, Hetty Bakker,
Klaas Lugthart, Albert van Seeventer, Paul Schijffers, J. Been en
Cor Keijzer waren de inzenders
van de goede oplossing.

In de kopijbus in de hal,
of per e-mail aan:
koning@ncn.nl
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INDOOR WINTER
COMPETITIE 2005-2006
Toegankelijkheid: W, R en J
Afdeling 07 – Triplettes
Indeling volgens eindstand
wintercompetitie 2004-2005
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Locatie: Les Mille Îles
Potjesdam
Zuid-Scharwoude
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Poule E+F: 20 november,
18 december, 22 januari.
Poule G: bij voldoende deelname, data gelijk aan Poule E+F.

Locatie: De Purmer Boules
Sportpark De Munnik
Purmerend
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Poule C+D: 20 november,
18 december, 22 januari.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Reservedatum voor alle
poules: 29 januari.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kosten € 21,- per team.
Inschrijven vóór 1 oktober
2005:
Wedstrijdzaken afd. 07
p/a Charlotte Ruyslaan 7
1902 NL Castricum

8
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Jeu De Boules Tennistoernooi
2005
Zaterdagmorgen 25 juni 2005.
Rond 10.45 uur lopen de eerste
deelnemers met zeer gespannen
blik het tennispark op. Wat zal
deze dag gaan brengen? Wie zijn
de tegenstanders – en ook niet
onbelangrijk wie zijn de dubbelpartners? Dus een drukte van
belang bij het wedstrijdschema.

om de spelers/speelsters van
een heerlijke snack te voorzien.
En daarna weer gewoon lekker
verder. Rond 17.00 uur klonk
voor de laatste keer de kreet
‘laatste game’. Einde van een
zeer mooie en geslaagde tennisdag. Want met het weer mochten
we ook niet klagen. Als de wedstrijd één dag eerder, op de heetste dag van het jaar was
gespeeld, dan denk ik dat de
EHBO overuren had gedraaid
met het toedienen van vocht en
zuurstof.
Na zo’n geslaagde dag is het
goed toeven bij de vereniging.
Een lekker koel drankje en de
BBQ. Net voor aanvang van de
BBQ werden de winnaars nog
even gehuldigd en beloond met
heerlijke flessen wijn.
De uitslag:
1. Evert Limburg
2. Conny Kroon
3. Piet van Leeuwen

Het deelnemersveld was dit jaar
weer rijk vertegenwoordigd met
supertalenten: Arie, Mea, Ruud,
Jan B., Jan L., Conny, Piet van L.,
Carel, Jeroen, Bert, Ferry, Tjakko,
Olaf, Joke, Evert, Mark, Trix, Mirjam, Victor, Stanley, Frans, Albert,
Jurek en Rob.
Zoals elk jaar werd er gespeeld
op twee banen. Eén grevel- en
één grasbaan. Grevel zijn we het
hele jaar gewend. Maar gras, dat
is toch een heel ander verhaal.
De ballen en wij zelf sprongen en
gleden alle kanten op, en altijd
de kant die je niet verwacht.
Na 2 á 3 ronden kon je merken
dat er lekker fel werd gespeeld.
Er werd stevig ingeslagen en tijdens de wedstrijd volgden de
punten elkaar razend snel op. In
het heetst van de strijd werd de
wedstrijd even stilgelegd door de
heren Jan Blanker of Arie Boon

Zoals elk jaar was de BBQ weer
fantastisch verzorgd. Een dikke
pluim voor degenen die deze
gezellige dag mogelijk hebben
gemaakt.
– Groetjes en tot volgend jaar,
Evert Limburg
9
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DEEL 18
meer een uitnodiging om er in
te gaan zwemmen. Helaas
smaakte het bier wat naar jodium waardoor de kritieken
omtrent de kwaliteit van het bier
niet bepaald lovend waren. Nu,
20 jaar later blijkt dit gelukkig
verholpen te zijn. Inmiddels zijn
er ook heel wat litertjes door het
vat gestroomd.
20 jaar geleden ging er ook soms
al iets mis bij onze club, dat is
niet iets van deze tijd. Het ‘voorjaarstoernooi’ waarover ik in een
vorig stukje ook al iets heb
geschreven, ging volledig de mist
in. De vrijblijvendheid waarmee
dit toernooi was opgezet, zelf
partijen afspreken en spelen om
tot een eindresultaat te kunnen
komen, konden de leden niet
aan. Met andere woorden, ze
maakten er een rotzooi van. Wel
opgeven om mee te doen, maar
spelen, ho maar. Ook dit fenomeen maken we nu nog mee.
Daardoor kon er voor het ‘voorjaarstoernooi’ geen winnend
equipe bepaald worden. Het
equipe dat dit toernooi in 1984

Twintig jaar geleden was er, net
als nu, een korte onderbreking in
de uitgaven van het clubblad. In
augustus kwam, na dat van juni,
het clubblad weer uit. Het clubblad van augustus 1985 begint
met een verheugende mededeling.
De hal komt er!
Deze mededeling betekent dus
dat er in augustus 1985 alleen
maar buiten gespeeld kon worden. Dat was niet altijd even
prettig, want onze redacteur
schreef destijds dat hij ’nog nooit
zo bruin was geweest’ als in
augustus 1985. Dat bruin worden kwam dan niet door de zon,
maar de overmaat aan regenwater dat in deze maand naar beneden was gekomen. Dat bruin
zijn was dan van de roest.
Niet alleen de aankondiging van
de hal werd gedaan, maar ook bij
de SV was iets nieuws te melden. Er was een nieuwe biertapinstallatie geïnstalleerd, 3 duizend liter bier in één vat, min of
10
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had gewonnen (familie de Jong),
kon daardoor de beker een jaartje langer in haar bezit houden.
De aankondiging dat de hal er
zou komen had voor onze leden
heel wat consequenties. Om de
kosten zo laag mogelijk te houden werd er een oproep gedaan
om toch maar vooral mee te helpen bij de bouw van de hal.
Ieder ‘handje’ was welkom, hoe
klein deze hulp ook leek te zijn.
Van de leden werd niet alleen
verwacht bij de werkzaamheden
een hand uit te steken, ook werd
er een financiële bijdrage
gevraagd. Hiervoor werden
‘steunloten’ verkocht, te koop
voor ƒ25,00 en ƒ10,00. Bijkomend nadeel van de voorbereiding om tot de hal te komen was
nog dat door de lange periode
van aanvraag (ambtenarij dus) de
tweedehands hal die wij op het
oog hadden inmiddels was verkocht. Daardoor werd ons
bestuur min of meer verplicht
een nieuwe hal aan te schaffen.
Duurder dus en een kleine
financiële tegenvaller.
Gelukkig kwamen de handjes er,
want er zou in twee ploegen
gewerkt gaan worden, ploeg 1
bestond uit: Piet Bakker, Jan v.d.
Berg, Lou Buth, Floor Cardol,
Meile van Houten, Dirk Huisman,
André de Jong, Teun Katerberg,
Piet Koopman, Gerrit Lut, John

v.d. Laar, Joop v.d. Loo, Theo van
Ommen, P. Rooyens, René de Ruiter, Manuel Secci, Arie Stalenburg,
Han van Straten, Jan Telder, C.
Termine, Cees Voet, Dirk Vogelpoel, gerrit Voogt, Herman Voogt,
Ab Vree, J. Morrau, Ab Walbroek
en Jan Kuipers. De tweede ploeg
mag natuurlijk niet ontbreken:
G. Degens, Hans Geesink, Rinus
Hees, Jan Henrich, Sip Hiemstra,
Peter de Jong, Frits Jongsma,
Edwin Koers, John Peen, Johan
Lassooy, Evert van Limburg, Wim
de Meijer, Jan Nieuwenhuijse,
Marcel van Olst, Ron van Ommen,
G. de Ruiter, Klaas de Ruiter,
Ruud Sakes, Petro van Vliet, Bert
Vree, Frank Westrus, C.E. Westrus
en Ad Slingerland. Nog iemand
vergeten? Ja, ik zelf, ik heb destijds wel hand- en spandiensten
verricht maar kom op niet één
foto voor en wordt ook nergens
vermeld. Ik ben eigenlijk een
‘stille kracht’.
Omdat de nieuwe hal ook een
naam moest hebben werd de
leden opgeroepen hiervoor een
naam te verzinnen. Gezien de
naam ‘De Hal’ die we nu gebruiken lijkt dit niet gelukt te zijn.
In 1985 blijkt Piet van Leeuwen
een tijdelijke baan gehad te hebben als brugwachter bij de draaibrug over het Noord-Hollandskanaal bij de Buiksloterdijk. Volgens Piet moesten alle boten die
11
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de brug passeerden geteld worden. Diverse opmerkingen waren
natuurlijk het resultaat van deze
aanstelling: ...’moet je ook de
duikboten tellen?’, ‘...je krijgt
natuurlijk pas een vaste aanstelling als je bij een vaste brug
komt te werken’ en meer van dit
soort humor. Of het verhaal
daadwerkelijk waar is wordt niet
vermeld.
In 1985 werd het ‘Kampioenschap van Amsterdam Noord’
door ons georganiseerd en op
onze banen gespeeld. Hoe dit bij
een andere vereniging terecht is
gekomen verneem ik graag. De
eerste drie plaatsen waren voor
equipe van onze vereniging:

‘Biedt eens geld voor die prachtige ballen’. Reacties: ‘Het zijn
geen officiële ballen meneer’,
‘dat zijn chocoladeballen
meneer’. Hij weer: ‘Oke, dan
donder ik ze weg,’ en loopt de
poort weer uit met z´n ballen
met de luidkeels geroepen
opmerking ‘Als ze maar voor niks
hadden geweest, dan hadden jullie
ze wel genomen’. Even later komt
Dirk Huisman de banen op en
zegt; ‘Wat ik daarnet meemaak.
Loop ik over het pad, staat er een
kerel een zootje boules in de
sloot te gooien’. Wellicht had de
man beter zelf even in de sloot
kunnen gaan liggen om wat af te
koelen. Met recht wat je noemt
‘een kort lontje’.
Waarschijnlijk had Cees Voet een
flinke groentetuin, want door
hem werden dagelijks prijzen in
de vorm van allerlei soorten
groenten beschikbaar gesteld als
‘dagprijs’ voor het dagelijkse
boulen. Opeens hadden een aantal mensen een gezonde kleur.

1. Theo van Ommen, Gerrit Voogt
en Piet Bakker
2. Wil Wijnbergen, J. Moouw
en J. Kania
3. Han van Straten,
AhmidTaoussi en G. de Ruiter
In 1985 deden Tiny de Jong en
Henny Telder mee aan de dameskampioenschappen. In IJsselstein. Hun mannen (André en
Jan) gingen als lijfwacht mee
want: ‘Je weet maar nooit met al
dat vrouwelijk schoon’.
Komt er een vent de banen oplopen met een koffer vol boules.
Zegt hij: ‘Iemand interesse?’.
Geen sjoege. Zegt die man:

We gaan over tot september, 20
jaar geleden. Toen had Amsterdam ook een stelling om de stad
te promoten. Is het nu ‘I Amsterdam’, toen was het ‘Amsterdam
heeft ‘t’. Dat wij daar ook ons
steentje aan bijdroegen was door
de bouw van onze hal. Als eerste
vereniging in Nederland bouw12
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den wij een hal met 12 banen.
Later is door een andere vereniging getracht deze claim op te
eisen, maar wij hebben dit door
aankoopbonnen e.d. kunnen
weerleggen. ‘Wij’ hebben de slogan ‘Amsterdam heeft ´t’ in de
vorm van de manier hoe wij deze
sport bedrijven daadwerkelijk tot
uitvoer gebracht.
Vrijdag 30 augustus werd de hal
geleverd. De volgende dag werd
direct begonnen met het plaatsen van de poeren en het in
elkaar bouten van de spanten.
Vele, vele uren werk volgden nog
door de grote groep vrijwilligers.
Dit had als resultaat dat de planning voor de opening van hal
kon worden vastgesteld op 12
oktober 1985. Voor deze dag
werd een compleet programma
in elkaar gedraaid:
14:00 uur: opening en bekendmaking van de naam van de hal
door de wethouder Jan Veerman.
14:30 uur: gelegenheid om de
‘open microfoon’ te gebruiken.
In de hal zijn diverse activiteiten/atrracties.
16:00 uur: einde receptie.
17:00 uur: voor alle leden is er
gratis koffie en thee. Bovendien
worden er voor de leden belegde
broodjes geserveerd. Niet alleen
voor de leden, maar ook voor
hun man/vrouw.
Zelf heb ik deze opening nog

meegemaakt. Sterker nog, ik heb
het schaalmodel dat door de
adspiranten softbal aan het
bestuur aangeboden werd tijdens
de receptie, zelf gemaakt, inclusief de verlichte vensters
Helaas was er, door de aanschaf
van de hal, in 1985 geen jaarfeest
voor de leden. Je kunt het geld
maar één keer uitgeven, nietwaar. Overigens waren de steunbonnen binnen een poep en een
scheet verkocht. De animo was
zelfs zo groot dat er mensen
teleurgesteld moesten worden
omdat de bonnen ‘uitverkocht’
waren. Herman Voogt was de
trekker van dit alles.
Onze vereniging heeft een groot
archief met losse foto´s. Gelukkig zijn wij ook in het bezit van
wat fotoalbums die door diverse
leden gemaakt zijn. Ook van de
opbouw van de hal is een boek
gemaakt. Dit boek blijkt gemaakt
te zijn door Klaas de Ruiter, de
toenmalig secretaris.
Het zondag-boulen bij onze club
begint steeds vastere vorm aan te
nemen. In eerste instantie was
het ‘zondagboulen’ een wel zeer
vrijblijvend gedoetje, maar er
komen op zondag steeds meer
mensen boulen, vooral echtparen. Een ‘probleem’ voor de boulers is dat de bar op zondag
gesloten is. Bij het gereed komen
van de hal is het bovendien niet
13
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mogelijk om op zondag in de hal
te boulen omdat er omtrent het
gebruik van de hal afspraken
met de SV gemaakt zijn.
In 1985 hield onze vereniging
een stickeractie om wat extra geld
binnen te krijgen. Een lid (Gerrit
Lut) had geen spijt van de aanschaf van zo´n sticker. Op weg
naar de banen verloor Gerrit zijn
tas met inhoud (5 ballen, een
meetlint en nog wat kleine
zaken). De tas werd gevonden en
de eerlijke vinder zag de sticker
op de tas. Hij bracht de tas netjes
naar de baan toe en Gerrit was
weer gelukkig.
In 1985 werden er niet alleen
akties door onze club georganiseerd om aan geld te komen, ook
individuele leden deden dit. U
kunt ze nog steeds aantreffen, de
prachtige houten kistjes waarin
heel wat leden hun ballen meenemen. Deze kistjes werden destijds door Jan Telder gefabriceerd

en verkocht voor ƒ10,00. U raadt
het natuurlijk al, de opbrengst
van deze kistjes ging in zijn
geheel naar de clubkas toe.
Dat niet iedereen blij was met de
plaatsing van onze hal mag blijken uit de volgende ‘grap’ die ik
aantrof.
Laatste nieuws... Uit zeer betrouwbare bron hebben wij vernomen dat
er een brug zal worden geslagen
over de sloot die rondom het sportpark Tuindorp Oostzaan ligt. De
brug zal ter hoogte van BoDo geslagen worden. Hiermee wordt voorkomen dat mensen die de nieuwe hal
niet willen zien deze ‘links kunnen
laten liggen’. Tevens wordt de
mogelijkheid geboden de ‘nooduitgang’ (lees ‘ingang’ voor deze mensen) aan de achterzijde van de
kantine te gebruiken. (N.B. Het
bestuur van de Jeu de Boules staat
niet in voor de juistheid van dit
bericht.)
– Ruud van Enter
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Ze is (praktisch) geboren en
getogen Tuindorpse, en sinds
1998 getrouwd met Inge Strijdonck. Peggy werkt als gezinsverzorgster. Wat betekent dat ze
gezinnen opvangt waarvan bijvoorbeeld de moeder niet
‘mobiel’ is. Dat betekent niet
alleen dat ze die huishoudens
runt, maar ook dat ze met de kinderen bijvoorbeeld naar het
strand gaat en boodschappen
doet. Ze doet dit al vele jaren
met veel plezier maar was er een
tijd mee gestopt toen zoon Jordy
kwam.

PEGGY STRIJDONCK (44) schat
dat ze nu zo’n 3 jaar boult bij De
Meteoor. Daarvoor kwam ze
lange tijd vooral op de klaverjasavonden en vond ze dat boulen
eigenlijk maar niks. Dat ze op het
Perenpad kwam had alles te
maken met dat haar man Inge,
moeder Annie en vader Ton sinds
jaar en dag lid zijn van onze club.
Toen ze eenmaal ‘boulend’ lid
werd van de club bleek ze het
toch eigenlijk wel erg leuk en
spannend te vinden. En sindsdien heeft het spel haar behoorlijk te pakken. Ingetogen en
geconcentreerd, soms kritisch,
dan weer uitgelaten en vrolijk.
Peggy dus.

WAAROM BOULEN?
Ik kwam al erg lang bij De Meteoor, zonder dat ik lid was. Mijn
moeder boult, mijn vader, mijn
man, tja, vind je het gek! Ik vond
dat boulen maar matig, wel deed
ik veel mee met het klaverjassen.
En stond vaak achter de bar als
Inge met zijn dartclub hier speelde. Op een gegeven ogenblijk
ben ik toen ook maar eens gaan
15
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boulen, en heb me aangemeld
als lid van de vereniging. En wat
denk je? Ik bleek het ontzettend
leuk te vinden! Spannend en
gezellig! Zo zelfs dat ik nu ook
competitie speel. Eerst met mijn
vader en moeder, het afgelopen
jaar met Cor v.d. Erf en Menno
Roelofs. We zijn begonnen in de
vierde klasse en gepromoveerd
naar de derde.

dansen, gezellige kroegen, darten, je kent dat wel. Nee, we vermaken ons daar altijd prima!
VERDER NOG IETS?
Erg leuk vind ik in de wintermaanden de Bohémiens-avonden
in onze hal. Ik schrijf daar altijd
samen met Marjo van Dijk voor
in. Dat zijn hele gezellige en toch
ook sportieve avonden die ik niet
graag mis. En dat Jordy elk jaar
met Inge de Herendoubletten
speelt vind ik ook prachtig. Laat
toch maar zien van wat een fantastische club ik lid ben. Ook de
vrijdagavonden dat Inge hier met
zijn dartteam speelt en ik vaak
achter de bar sta zijn erg gezellig. Al met al: vind je het raar dat
ik me bij De Meteoor zo thuis
voel?
π

ANDERE
EIGENAARDIGHEDEN?
Ik lees veel. Vooral waargebeurde
verhalen vind ik interessant. En
je zou mijn honden ook wel een
hobby kunnen noemen. Twee
hebben we er, en die moeten vier
keer per dag worden uitgelaten.
Dus ook dat houd me behoorlijk
bezig. En natuurlijk: Ajax! Hoe
kan ik dat vergeten! Samen met
Marjo van Dijk, haar zoon Sander
en Jordy zijn we trouwe bezoekers van thuiswedstrijden.
VAKANTIEBESTEMMING?
Spanje. We zijn ook wel eens
naar Griekenland en Turkije
geweest, maar dat haalt het niet
bij Spanje. De mensen daar, het
eten, de zon. Inge houdt van
wandelen, dus die loopt daar wat
af! Jordy zwemt graag, dus die is
vaak in het zwembad te vinden.
De avonden zijn ook leuk daar.
Altijd wat te doen: live-muziek,

BIJDRAGEN VOOR DE
VOLGENDE KEILER
kunt u t/m 13 oktober a.s.
inleveren. Kopijbus in de hal,
of e-mail: koning@ncn.nl
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achterwaarts verplaatsen in het
verlengde van de lijn tussen de
werpcirkel en de positie van het
but in de voorgaande werpronde,
maar niet verder dan tot hij het
but op de maximaal toegestane
werpafstand kan uitwerpen. Dit
mag alleen als het but in geen
enkele richting op de maximaal
toegestane werpafstand kan worden uitgeworpen.
Als na drie opeenvolgende pogingen door eenzelfde equipe het
but nog altijd niet reglementair is
uitgeworpen, gaat het over naar
de tegenstander die eveneens
drie pogingen mag doen, en de
werpcirkel achterwaarts mag verplaatsen zoals in de vorige alinea
is beschreven. Hierna mag de
werpcirkel niet meer worden verplaatst, zelfs niet als ook deze
equipe niet slaagt in haar drie
pogingen.
In elk geval behoudt de equipe
die het but na de eerste drie worpen moest afstaan, het recht de
eerste boule te werpen.

Internationaal
Spelreglement
Petanque/4
● ● ●

In de vorige aflevering waren
we gebleven bij
Artikel 7 – Voorgeschreven
afstanden bij het uitwerpen van
het but na een gespeelde
mène.
In de volgende werpronde wordt
het but uitgeworpen vanuit een
werpcirkel die getrokken wordt
rond het punt waar het lag aan
het einde van de vorige werpronde, behalve als:
• de werpcirkel zich op een
afstand van minder dan één
meter van enig obstakel of de
uitlijn zou bevinden; of
• het but niet op alle toegestane
afstanden zou kunnen worden
uitgeworpen.
In het eerste geval trekt de speler
de werpcirkel op de kortst mogelijke toegestane afstand van het
obstakel of de uitlijn.
In het tweede geval mag de speler de positie van de werpcirkel

Artikel 8 – Ongeldig uitwerpen van
het but
Als het but bij het uitwerpen
wordt tegengehouden door de
scheidsrechter, een speler, een
toeschouwer, een dier of enig
bewegend voorwerp, is het
ongeldig en moet het opnieuw
17
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worden uitgeworpen; de uitworp
telt dan niet mee voor het aantal
van drie waarop de equipe recht
heeft.
Na het uitwerpen van het but en
van de eerste boule mag de
tegenstander nog altijd de geldigheid van de ligging van het but
betwisten. Als het bezwaar
terecht blijkt, worden het but en
de boule opnieuw gespeeld.
Heeft ook de tegenstander een
boule geworpen, dan wordt het

Ed

but geacht geldig te liggen en
wordt er geen protest tegen de
ligging meer in overweging genomen.
Om het but opnieuw te kunnen
uitwerpen moeten beide equipes
het erover eens zijn dat het
ongeldig lag, of de scheidsrechter moet dat hebben beslist. Als
een equipe in strijd hiermee handelt, verliest zij het recht het but
uit te werpen.
(wordt vervolgd)

Lette’s

KEN IK HEM?
18
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PUZZEL VAN DE MAAND

Oplossingen kunt u
t/m 13 oktober a.s.
inleveren in de
kopijbus.
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TOERNOOI- EN
EVENEMENTEN
KALENDER ’05-’06
Datum Toernooi/evenement

Aanvang Plaats

zo 9-10-05 Jan Voet Indoor Toernooi

11.00 Meteoor

za 22-10-05 Sfeerlight Boulen

20.00 Meteoor

za 29-10-05 Les Bohémiens

19.00 Meteoor

zo 13-11-05 Jan Voet Indoor Toernooi

11.00 Meteoor

do 17-11-05 Adam en Eva Toernooi

19.00 Meteoor

za 26-11-05 Les Bohémiens

19.00 Meteoor

zo 11-12-05 Jan Voet Indoor Toernooi

11.00 Meteoor

za 24-12-05 Joop v.d. Loo Toernooi

12.00 Meteoor

vr 30-12-05 Les Bohémiens

19.00 Meteoor

za 31-12-05 Oliebollen Boulen

13.00 Meteoor

zo 8-1-06 Jan Voet Indoor Toernooi

11.00 Meteoor

za 21-1-06 Echtparen Toernooi

19.00 Meteoor

za 28-1-06 Les Bohémiens

19.00 Meteoor

zo 12-2-06 Jan Voet Indoor Toernooi

11.00 Meteoor

do 16-2-06 Valentijn Toernooi

19.00 Meteoor

za 18-2-06 Damesdoubletten

19.00 Meteoor

vr 25-2-05 Les Bohémiens

19.00 Meteoor

zo 12-3-06 Jan Voet Indoor Toernooi

11.00 Meteoor

za 18-3-06 Herendoubletten

19.00 Meteoor

vr 25-3-06 Les Bohémiens

19.00 Meteoor
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