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De eerste in 2006
Traditiegetrouw dient de eerste Keiler van
een nieuw jaar te beginnen met een louter
positief tekstje. En dat is dit keer niet zo
moeilijk, omdat dit eerste clubblad van
2006 boordevol interessante, maar ook
positieve wetenswaardigheden staat.
De komende jaarvergadering in februari
werpt nu al zijn schaduw vooruit. In dit
nummer treft u de uitnodiging plus agenda
daarvoor aan. Ook zijn de jaarverslagen van
de secretaris en van de vereniging afgedrukt.
Wegens ruimtegebrek (zo’n verenigingsverslag over een heel jaar neemt nogal wat
plaats in) zult u de notulen van de vorige
jaarvergadering in het februarinummer
aantreffen.
We kunnen u verrassen met een (bijzonder) ingezonden stuk van Antoon Duijnker
c.s. betreffende de opvolging van het huidige bestuur, dat immers in februari 2007 in
zijn geheel zal aftreden. Tot nog toe was
daarvoor binnen de vereniging ogenschijnlijk weinig aandacht. Het doet deugd dat
daar nu verandering in lijkt te komen. Nog
op tijd hopen we, vooral met het oog op de
ophanden zijnde viering van het 25-jarig
jubileum van onze club. Het lijkt uw redactie namelijk een prettig idee als er tijdens
de viering van dat jubileum niet de donkere
wolken van een ‘bestuurloze’ vereniging
aan de horizon hangen.
– JK
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Dagwinnaars 4e dag
Jan Voet Indoor Toernooi

8 januari 2006
1
2
3
4
5
6

Ludwig Tophoven - Giok Tophoven - Tou Chaichana
Richard Rutgers - Paul Jansen - Anthoon van. Sichem
Gerrit Terpstra - Marchel van Olst - Erik van Stelten
Netty Trock - Lia Trock - Toon Spaan
Jan Both - Hans Terwee - Ed Lette
Piet van Leeuwen - Theo van Dijk - Marjo van Dijk

5 + 30
5 + 29
4 + 37
4 + 29
4 + 26
4 + 10

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd.

Dames Douletten
Toernooi ‘06

Dames, u kunt tot donderdag 2 februari inschrijven.
De dames van het Museumplein en Les Bohémiens zijn ook
uitgenodigd.
– Namens de Wedstrijdcommissie, Jan Verhulst
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Totaalstand Jan Voet
Indoortoernooi 2005-2006
Na 4 speeldagen

Pl. Nr. Leider

Tot.
W. Pnt.

Dg. 1
Dg. 2
Dg. 3
Dg. 4
W. Pnt. W. Pnt. W. Pnt. W. Pnt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

19
17
16
15
14
14
14
14
12
12
12
12
11
9
9
9
9
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6
5
1

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

25
5
8
1
2
7
16
20
3
10
19
17
9
21
4
18
14
29
13
27
6
22
12
23
28
11
26
24
15
30

Ludwig Tophoven
Piet van Leeuwen
Gerrit Terpstra
Netty Trock
Raymond v.d. Erf
Jan Both
John Zwiebel
Waldie Haseth
Jaap Koning
Richard Rutgers
Truus Rutgers
Victor Silvester
Aly Nieuwenhuijse
Jan Voet
Jan Verhulst
Cor v.d. Erf
Truus Schallenberg
Roel Westerhof
Marcel van Aalst
Jaap Veen
Petro van Vliet
Branca Cavaljé
Kees Spruitenburg
Jaap Broer
Henk Postma
Bert Vree
Max Tophoven
Antoon Duijnker
Johan Stapper
Gre Stroo

137
120
100
111
89
65
49
37
34
27
21
-8
21
-10
-14
-24
-28
-23
-34
-37
-29
-33
-36
-41
-49
-60
-74
-84
-106
-121
3

30
39
34
1
21
5
19
6
8
9
30
8
14
-10
-9
10
7
-28
1
-8
-15
0
-20
-17
-11
-16
-20
-25
-29
-34

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

36
39
15
37
48
18
10
11
11
-11
-13
-5
-18
-3
15
-16
-4
-9
-14
-7
-17
4
-19
-25
-23
0
2
-12
-23
-27

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

41
32
14
44
9
16
30
8
21
0
-1
-26
2
1
-19
0
-19
15
1
-27
10
-7
-5
20
-19
-41
-39
-14
-9
-37

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

30
10
37
29
11
26
-10
12
-6
29
5
15
23
2
-1
-18
-12
-1
-22
5
-7
-30
8
-19
4
-3
-17
-33
-45
-23
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Joop v.d. Loo Toernooi 2005

In een, zoals gebruikelijk, bijzonder sfeervol versierde hal werd op
zaterdag 24 december het jaarlijks Joop v.d. Loo Toernooi gespeeld.
De opkomst was heel behoorlijk te noemen en zo hoort het ook.
De prijswinnaars, die u hier in volle feestvreugde ziet, willen we langs
deze weg van harte feliciteren!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jaap Veen 4 + 34
Petro van Vliet 4 + 32
Branca Cavaljé 4 + 26
Ludwig Tophoven 4 + 24
Menno Roelofs 4 + 24
Lia Trock 4 + 22
Ed Lette 3 + 24
Cor v.d. Erf 3 + 23
Aly Nieuwenhuijse 3 + 21
Pieta Broer 3 + 20

De aanmoedigingsprijs ging dit keer naar Raymond v.d. Erf: 0 - 37
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Officiële uitnodiging
Het bestuur van de Jeu de Boulesclub De Meteoor nodigt al
haar Petanque-leden tot het bijwonen van de Jaarvergadering
die gehouden zal worden op donderdag 23 februari 2006.
Deze vergadering wordt gehouden in het Bouledrome van onze
vereniging, gelegen aan het
Perenpad in Amsterdam Noord,
Tuindorp Oostzaan. De aanvang
van de vergadering is 19.00 uur.

Wij wijzen onze
leden er op dat
het bijwonen van
deze vergadering
volgens de Statuten
en het Huishoudelijk
Reglement van onze vereniging
verplicht is.
Verhinderingen kunnen schriftelijk aan de secretaris van onze
vereniging worden opgegeven
onder vermelding van uw naam
en handtekening. U kunt uw verhindering aan het huisadres van
de secretaris zenden of deze
deponeren in het kopijbusje in
ons Bouledrome.

Wanneer het vereiste aantal
stemgerechtigde leden niet aanwezig is zal de vervolgvergadering plaatsvinden op donderdag
23 februari 2006. De aanvang
van deze vergadering is 19.30
uur. De plaats van deze vergadering is het Bouledrome van onze
vereniging, gelegen aan het
Perenpad in Amsterdam Noord,
Tuindorp Oostzaan.

In dit, of het clubblad van februari 2006, zullen de diverse verslagen en de agenda gepubliceerd worden.
– Ruud van Enter, secretaris
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Agenda

Toelichting
op de agenda

Agenda voor de vier en twintigste
Ledenvergadering van de Jeu de
Boulesclub De Meteoor, die op
23 februari 2006 gehouden
wordt.

Punt 2:
Brieven ter attentie van de vergadering dienen één week
voor aanvang van de vergadering bij de secretaris van de
vereniging binnen te zijn.
Het adres van de secretaris is
Jollenmakersweg 51
1511 DA Oostzaan.
Brieven kunnen eveneens in
MS Word format naar het
E-mail adres van de secretaris
worden gezonden:
ruud.v.enter@planet .nl

1 Opening door de voorzitter
2 Binnengekomen post
(zie toelichting in dit blad)
3 Notulen vergadering
24 februari 2005 (in het
februari-nummer van
De Keiler)
4 Jaarverslag secretaris
(in dit blad)
5 Jaarverslag vereniging
(in dit blad)
6 Jaarverslag penningmeester
7 Beleid bestuur
8 Begroting 2006
9 Verkiezing bestuur
(zie toelichting in dit blad)
10 Verkiezing commissies
11 Huldiging leden welke
10 jaar lid zijn
12 Huldiging leden welke
20 jaar lid zijn
13 Wat verder ter tafel komt
14 Rondvraag
15 Sluiting

Punt 9:
Aftredend zijn Jan Voet en Bert
Vree, beiden zijn herkiesbaar.
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Jaarverslag van de secretaris
door Ruud van Enter

len van rioolrecht
voldaan.
Afvalheffing is in
2005 niet opgelegd, doordat onze
vereniging, samen met
de SV De Meteoor, het afval door
een private onderneming op laat
halen. De kosten hiervoor zijn
lager dan de kosten die de
Gemeente Amsterdam hiervoor
rekent.
Op 31 december telde onze vereniging 274 leden. Dit aantal is als
volgt verdeeld: 59 petanque
(NJBB) leden, 137 recreatieve
leden, 60 mensen die bij ons tennissen, 8 leden die tennissen en
recreatief bij ons spelen en 10
leden die tennissen en een licentie hebben.
De mutaties als gevolg van het
opzeggen in 2005 als lid van onze
vereniging voor het seizoen 2006
zijn niet in de telling opgenomen.
Twee leden hebben m.i.v. het seizoen 2006 overschrijving aangevraagd naar een andere vereniging.
In 2005 hebben diverse sponsoren hun medewerking voor het
nieuwe seizoen 2006 beëindigd.
Inmiddels zijn er door de inbreng
van één van onze leden weer
nieuwe sponsoren gerecruteerd. •

In 2005 is er weer heel veel
gebeurd en geregeld. Voor dit
alles vergaderde het bestuur op
haar gebruikelijke informele wijze,
vaak even tussen het boulen
door. Hierdoor is aantal officieel
uitgeschreven vergaderingen blijven steken op 4.
In 2004 werden er 21 brieven verstuurd, 2 minder dan 2004 toen
het aantal dus 23 was.
Door de invoering van de NJBB Clicentie is het aantal bij NJBB aangesloten leden flink gestegen. Dat
wij niet uniek waren in de registratie van ons ledenbestand blijkt uit
de vele ‘ontboezemingen’ die wij
van andere verenigingen n.a.v.
onze opgave hebben vernomen.
Per 1 januari 2006 zal het ledental
bij de NJBB door de invoering van
de C-licentie waarschijnlijk flink
stijgen.
In het seizoen 2005 is er een verbod aan één van onze leden opgelegd om aan toernooien deel te
nemen die door onze vereniging
georganiseerd worden, of waaraan
dit lid namens onze vereniging
deel zou kunnen nemen.
De vereniging heeft in 2005 met
terugwerkende kracht tot 2002
aan haar verplichting tot het beta7
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Jaarverslag 2005
van onze vereniging
door Ruud van Enter, secretaris
JANUARI
De tweede keer dat Jaap Koning
de eer heeft om in de eerste Keiler van het nieuwe jaar een (positief) stukje te schrijven.
De mutaties voor de NJBB zijn
gereed en verstuurd.
Het equipe van Ludwig Tophoven
wint de Indoor van januari, het
equipe van Jaap Koning voert het
totaalklassement aan.
Er dreigt een tekort aan barmedewerkers. Wanneer er niets verandert zal er beslist moeten worden dat hal één of meer middagen gesloten blijft. Dit is sinds
de oprichting van onze club nog
niet gebeurd en zou daardoor
een betreurenswaardige beslissing zijn.
De oproep om stukjes/anekdotes
en/of foto´s aan te leveren levert
(bijna) niets op.
Leden die niet op de Algemene
Ledenvergadering kunnen komen
kunnen nog steeds een bericht
van verhindering afgeven of
opsturen.
Marjo van Dijk is deze maand de
gast in ‘De bal is rond’.

FEBRUARI
Deze maand staat
geheel in het
teken van de Algemene Ledenvergadering, het clubblad staat vol met
verslagen en notulen.
Henk Eisinga laat zijn tweede
‘boulepoëzie’ op het clubblad los.
Thea Valent geeft haar idee
omtrent ‘verbondenheid’ weer in
het clubblad. De op handen zijnde jaarvergadering waarbij JanTelder ook aanwezig zal zijn is hiervan de voornaamste reden.
De rubriek 20 Jaar geleden beleeft
alweer het dertiende deel.
Zelfs de rubriek De bal is rond
wordt opgeëist door de secretaris.
Alle NJBB leden ontvangen de 3maandelijkse uitgave van Petanque.
De Indoor in deze maand wordt
gewonnen door het equipe van
Ludwig Tophoven. Hierdoor zijn
Ludwig Tophoven, Giok Tophoven
en Paul v.d. Broek algemeen winnaar van het Jan Voet Toernooi
2004-2005.
Het Valentijntoernooi wordt
gewonnen door de Valentijntjes
8
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Tiny Postma & Marcel van Aalst.
De jaarvergadering is weer achter
de rug. Het geheel is rustig verlopen. Onderwerpen als chocomelk en uitbreiding van de
inschrijving voor wat toernooien
zijn de meest schokkende zaken.
De beker van het damesdoubletten toernooi is een prooi voor
Carla Kool en Tou Chaichana.
De wedstrijdcommissie besluit
dat het eerstvolgende damesdoublettentoernooi, door de geringe
inschrijving tijdens het laatst
gehouden toernooi, open zal
staan voor ‘vreemde’ clubs.

werd vermeld is de limiet voor
het maximaal aantal inschrijvingen geen 26, maar 34 equipes.
De indeling voor de NC 2005
staat in het clubblad vermeld.
Onze vereniging zal in de diverse
klassen met 9 equipes deelnemen aan deze NC.
Cor van Gelderen is zijn trouwring
kwijt. Wie hem vindt mag hem
houden. Vergissing, wie hem
vindt moet hem aan Cor terug
geven.
De zomertoernooikalender kan
weer besteld worden.
De kogel is door de kerk. Er zal
geen chocomelk verkocht worden
in onze hal.
Jan Telder bedankt iedereen van
onze club ‘enorm’ voor de fijne
avond die hij had tijdens onze
jaarvergadering.
Het forelvissen is vastgesteld op
21 mei as.
Het Herendoubletten Toernooi
wordt gewonnen door Theo van
Dijk en Piet van Leeuwen.
Waldi Haseth is de trotse winnaar
van het Piet Bakker Toernooi dat
onder schitterende weersomstandigheden is gespeeld
Ruud en Margriet Odinga zijn
voor de zesde keer opa en oma
geworden. Nog 2 er bij en er
kunnen 4 doubletten equipes

MAART
Na afloop van de laatste dag van
het opgesplitste Jan Voet Toernooi
is het equipe van Ludwig Tophoven de winnaar in de A-poule en
het equipe van Carla Kool de winnaar in de B-poule. Gezien de
overwinning van het equipe Tophoven in de A-poule is de totaaloverwinning na 5 speeldagen
geheel terecht. Zij hebben zich 2x
met de sterksten gemeten en zijn
2x als eerste geëindigd.
Naar aanleiding van een artikeltje
over het echtparentoernooi plaats
Jan Verhulst namens de WC een
rectificatie. In tegenstelling tot
wat in het gewraakte artikeltje
9
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Erik van Stelten siert het stukje bij
De bal is rond op.
Jan Baas doet de hink-stapsprong tijdens het werpen van
zijn boules.
De redacteur start voor de nieuwe leden de rubriek Internationaal Spelreglement. Het eerste
deel vertelt nog niets over het
spel maar wel iets over de
gebruikte materialen.

gevormd worden. Haar naam is
Ruby Madelief.
Cor Keijzer vindt dat de tijd die hij
bij onze club lid heeft doorgebracht (10 jaar) voorbij is gevlogen.
Klaas Lugthart geeft in wat bedektere termen aan ook vereerd zijn
met de speld voor zijn 10-jarig
lidmaatschap.
Deze keer staat Carla Kool in de
schijnwerpers in de rubriek De
bal is rond.
Aan het eind van deze maand
bereikt ons het treurige bericht
dat Jos Buijs op 26 maart is overleden.

MEI
Er zijn weer 3 maanden verstreken dus ontvangen alle NJBB
leden weer het blad Petanque.
Het Pinkstertoernooi wordt
gewonnen door Jan Stok.
Na de laatste Indoordag (Jan Voet
Toernooi) heeft het rekenwonder
dat de einduitslag heeft berekend
een fout gemaakt. Hierdoor
dreigt het equipe Ron van
Ommen buiten de prijzen te val-

APRIL
De enige en echte officiële De
Meteoor Petanque Kleding kan
weer besteld worden.
Max en Tiny Tophoven zijn verhuisd.

10
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len terwijl zij recht hebben op de
vijfde plaats. Het e.e.a. wordt
recht gezet.
Er is duidelijk behoefte aan een
onderhoudsploeg of een onderhoudsploegje binnen onze vereniging. Ondanks alle adviezen kan
de redacteur niet alleen maar
positieve berichtjes publiceren.
De tussenstanden van de NC
worden gepubliceerd. Het clubblad staat met tabellen en lijkt
meer op de Financial Times dan
op de Keiler. Gezien het aantal
verslagen van deelnemers en
deelneemsters valt de NC dit jaar
in goede aarde.
Sommige dingen zijn niet grappig, er staat een waslijst vol van
zulk soort dingen, wat denkt u
van ‘Zelfmoord plegen na het
eten van een Happy Meal’.
Corrie van Ekris probeert een
(oude)meidendag te organiseren.
Zij heeft allerlei bestemmingen
maar ze weet waar de meiden
naar toe willen.
Truus Rutgers is deze maand de
klos bij De bal is rond.
Er kan weer ingeschreven worden
voor het Vrijthoftoernooi in Maastricht.
Geen verslagje van het forelvissen,
maar toch een geslaagde dag.
Het roken van de forellen

gebeurt weer onder schitterende
weersomstandigheden.
Ook het tweede deel van de spelreglementen staat in het teken
van ‘de materialen’.
Ruud Duijker heeft een wandtegeltje met het volgende opschrift:
Rust – Regelmaat – Reinheid.
Ron van Ommen ontdekt een
aquarel waarop (lijkt het) Kees
Spruitenburg, Frank Westrus, Toon
Spaan en Petro van Vliet staan
afgebeeld.
JUNI/JULI/AUGUSTUS
Het Frits Jongsma Toernooi wordt
gewonnen door Marjo van Dijk,
Theo van Dijk en Piet van Leeuwen.
Komkommertijd bij onze vereniging. Er wordt fanatiek gebouled,
maar geheel op vrijwillige basis.
Voorlopig zijn er geen interne
toernooien.
De NC is ten einde. De equipes
van Max Tophoven (3e klasse) en
Jan Baas (5e klasse) zijn kampioen in hun klasse.
De meidendag is niets geworden.
Er is niet alleen succes te melden
vanaf het petanque-front, ook de
darters doen het goed. Zij zijn
eveneens kampioen geworden.
Hun team bestaat uit Inge Strijdonck, Richard van Olst, Erik van
11
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Stelten, Dave ?? en Frits ??.
Fritjof Sibbelee ontdekt een
vreemde vogel in de Twiskepolder. De vreemde vogel zit op een
fiets en lijkt verdacht veel op Dirk
Swart.
Er is nog steeds ontzettend veel
behoefte aan barmedewerkers.
Het Jeu de Boules Tennistoernooi
(vreemde naam, want wat doe je
nu eigenlijk, sla je boules met
een tennisracket?) is gespeeld.
Evert Limburg is de gelukkige
winnaar, daarom mag hij het verslag schrijven.
Jan Both mag deze keer de ronde
bal inkoppen.
Er worden niet alleen barmedewerkers gevraagd. Er is ook dringende behoefte aan uienbakkers.
Zij zullen dan het bakken van de
uien voor het as. Jan Voet Toernooi voor hun rekening moeten
gaan nemen. Zonder deze uien is
Klaas de Ruiter onthand omdat
hij dan de overheerlijke hamburgers hiervan niet meer kan voorzien.
De spelregels zijn bij de terreinen
aangekomen.
In de maand augustus ontvangen alle NJBB leden weer..., u
raadt het al.

SEPTEMBER
Voor de meeste leden zijn de
vakanties weer ten einde. Er
wordt weer volop geoefend als
aanloop naar het Jan Voet Toernooi. Om een van de vele toernooien niet te missen wordt aangeraden de toernooikalender in
de gaten te houden.
Het Sfeerlight Boulen doet, na
een testje in 2004, definitief zijn
intrede. De naam ‘Discoboulen’
bleek wat leden af te schrikken.
Zij veronderstelden harde en heftige muziek. Dit is niet het geval.
Na aanvankelijk te hebben
bedankt voor de WC mist Truus
Rutgers haar werk in de WC toch.
Gelukkig voor de leden besluit
Truus het vele werk dat zij binnen de WC verrichtte voort te
zetten.
De inschrijvingen voor Preston
Palace lopen op hun eind.
Het Koppelklaverjassen begint ook
weer.
De makers van het jubileumboek
zijn ten einde raad. Zij hebben
nog steeds geen leuke anekdotes/verhalen of foto´s ontvangen.
Vanaf deze maand kan de contributie weer betaald worden.
Door de nieuwe licentiestructuur
van de NJBB worden alle leden
lid van de NJBB.
12
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Het Walle Geertje Toernooi is
gespeeld. Net als voorgaande
jaren deden er ook nu weer heel
wat equipes aan dit toernooi
mee. Het weer was schitterend
en iedereen heeft zich uitstekend
vermaakt. In het verslag wordt
vermeld dat Stanley Kooistra dit
keer op tijd was, een compliment
waardig.
Onze blonde diva Peggy Strijdonck doet haar verhaal in ‘De
bal is rond.
Het spelreglement vermeld o.a.
het uitwerpen van het but.

(samen met Freek van leeuwen en
Erik van Stelten).
Het aantal barmedewerkers is nog
steeds niet op peil.
John van Laar zoekt voor een
goed doel een goed bereidbare
dames- of herenfiets.
Richard Rutgers tovert wat foute
uitdrukkingen tevoorschijn. Een
leuke is ‘Dat is vechten tegen de
bierkraan’.
Marcel van Aalst schopt deze
maand tegen de ronde bal.
NOVEMBER
Het afgenomen aantal reclameborden is weer terug op het
niveau zoals het hoort te zijn.
Alle lege plekken in de hal zijn
gevuld. Lydia Heuckeroth heeft
het in haar uppie voor elkaar
gekregen maar liefst vijf nieuwe
sponsoren te strikken. Een welkome inkomstenbron voor onze
vereniging.
Het tweede Jan Voet Toernooi is
gewonnen door Raymond v.d. Erf,
Inge Strijdonck en Richard van
Olst.
De kerst- en nieuwjaarswensen,
om in het clubblad te plaatsen,
kunnen weer opgegeven worden.
Diverse leden hebben afgesproken dat zij de hal in kerstsfeer
zullen gaan hullen.

OKTOBER
De bijdragen voor de contributie
worden, door het invoeren van
de C-licentie, nog eens vermeld.
De contributie voor de vereniging
wordt lager en toch moeten de
leden meer betalen. Sommigen
vinden dit maar vreemd.
De regels en de wijze van indeling die gelden voor de NC 2006
worden uiteengezet.
De WC plaatst, vlak voor aanvang, de reglementen voor het
Jan Voet Toernooi in het clubblad. Dertig equipes hebben zich
ingeschreven.
De eerste dag van het Jan Voet
Toernooi wordt gewonnen door
het equipe van Gerrit Terpstra
13
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Gelukkig hebben zich wat nieuwe
barmedewerkers gemeld. De hal
hoeft in ieder geval niet gesloten
te worden.
De darters hebben een nieuwe
sponsor. Autosloperij Ben is de
nieuwe naam van het dartteam.
Henk Eisinga heeft niet alleen een
hart, hij schrijft er ook over.
Het Adam en Eva Toernooi wordt
gewonnen door Theo van Dijk en
Truus Rutgers. Tijdens de prijsuitreiking houden zij hun kleren aan.
In de één na laatste ‘De bal is
rond’ van 2005 wordt Tiny Postma in het zonnetje gezet.

plaats waar verbleven is niet als
een zwijnenstal werd achtergelaten (peukenbak bij de bar verkrijgbaar).
Het clubblad staat vol met goed
bedoelde wensen.
Sommige leden zijn tijdens het
spelen nogal nerveus. Zij doen
niet alleen aan nagelbijten, maar
beschadigen ook de borden door
hier met hun boules tegen aan te
tikken wanneer zij staan te wachten tot zij hun boule weer mogen
werpen. De borden zijn hier niet
tegen bestand. Niet meer doen is
het advies.
Thea Valent laat haar jaarlijkse
kerstgedachte weer in het clubblad plaatsen.
Van heel wat leden is de geboorteplaats niet bekend in de ledenadministratie. Voor de C-licenties
van de NJBB is deze noodzakelijk. Wanneer er niet gereageerd
wordt, wordt er vanuit gegaan
dat hij of zij in Amsterdam
woont.
De spelregels zijn onvindbaar.
Er kan niet meer voor Preston
Palace ingeschreven worden.
Maar liefst 198 personen gaan
geheel gratis en voor niks twee
heerlijke dagen beleven.
In de allerlaatste ‘De bal is rond’
doet Klaas Lugthart zijn zegje. •

DECEMBER
De hal is, zoals was beloofd,
schitterend aangekleed door de
leden. Er hangt een heerlijke
kerstsfeer.
De derde dag van het Jan Voet
Toernooi wordt gewonnen door
Netty Trock, Lia Trock en Toon
Spaan.
De barbezetting is rond. Het
rooster wordt in het clubblad
gepubliceerd. De medewerkers
vinden het wel prettig wanneer
de overige leden eens wat lege
glazen terug zouden brengen,
eens een volle krat naar de bar
brachten, eens een lege krat naar
de opslag zouden brengen, de
14
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De Echo – Amsterdam Noord – 30 februari 2007

Jeu-de-Boules Vereniging
De Meteoor Sluit de Deuren
Belangrijk deel van het sociale netwerk in Amsterdam Noord
verdwijnt
Van onze journalist – Op de algemene ledenvergadering, vorige week,
van Jeu-de-Boules Vereniging De Meteoor, gevestigd aan het Perenpad in
Amsterdam Noord, viel het doek. Na 25 jaar succesvol te zijn geweest,
aanvankelijk in Tuindorp, maar later ook met landelijke bekendheid, is de
Vereniging opgeheven. Het Bestuur heeft na jaren de vereniging met succes geleid te hebben geen opvolgers kunnen vinden. ‘We zijn ten onder
gegaan aan ons eigen succes. Misschien hebben we wel te veel uit handen genomen en onze leden onvoldoende verantwoordelijk gemaakt?!’,
meldde een bestuurslid dat anoniem wenst te blijven. ‘Drie jaar lang hebben we op onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering aangegeven dat
we in februari 2007 als bestuur in zijn geheel op zouden stappen. We hebben de leden opgeroepen zich beschikbaar te stellen, opdat we ruim van
te voren onze taken konden overdragen. Niemand heeft zich gemeld.’
Met tranen in de ogen werd het slot op het hek gezet waarmee een ongewild einde kwam aan een succesvolle vereniging. Woede en ontzetting
voerden de boventoon op de jaarvergadering die vorige week voor het
laatst werd gehouden. Er klonken nog wel geluiden van mensen die riepen ‘dat dit toch niet kon’, maar het bestuur zette definitief een punt. De
vereniging, die actief deelneemt aan nationale boule-wedstrijden, heeft
landelijke bekendheid. Ook de stadsdeelraad meldde de sluiting zeer te
betreuren. Ja, men wist wel dat er op de vereniging iets speelde, maar dat
sluiting overwogen werd was niet bekend. Te meer is deze sluiting jammer, zo meldde het stadsdeel, omdat de vereniging een zeer belangrijke
functie vervult in het sociale netwerk voor de buurt. De vereniging was
365 dagen per jaar open. Iedereen was er welkom. Etc. etc.
Bovenstaand, gefingeerde artikel,
was het schrikbeeld dat ons voor
ogen stond toen we net voor de
feestdagen hoorden dat het

bestuur serieus heeft besloten
om in februari 2007 in zijn
geheel op te stappen. Enkele
leden, Jos Groot, John Zwiebel, Jan
15
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Verhulst en Antoon Duijnker staken de koppen bij elkaar. Op vrijdag de 13e januari, symbolisch
een mooie dag, zaten zij met het
voltallige bestuur bij elkaar om te
onderzoeken hoe het bestuur
aankijkt tegen de bestaande situatie. Die is ernstig, als er geen
opvolging is, maar niet zo ernstig dat men in zak en as zit. Het
bestuur is graag bereid om eventuele opvolgers ruim in te werken
en hen alle kneepjes van het
besturen te leren. Één ding stond
aan het einde van het gesprek als
een paal boven water: dit bestuur
stapt in zijn geheel op na de jaarvergadering van februari 2007!!
Sommigen zeggen dat er nog tijd
zat is, anderen vinden het echt
‘vijf voor twaalf’. Het bestuur
had er écht tijd voor vrij gemaakt
en in een twee uur durend
gesprek passeerde veel de revue.
Van concrete ideeën voor het
aanzoeken van mensen tot de
inhuur van betaalde bestuurders.
Dat laatste werd na een korte
verkenning door Jan Voet van
tafel gehaald. ‘Werken in onze
vereniging met betaalde bestuurders is de dood in de pot. Onze
vereniging is altijd met vrijwilligers gedraaid en alleen dán blijven we gezond’, stelde onze
voorzitter. En daarmee was iedereen het eigenlijk wel eens. Maar
wat als niemand gevonden

wordt...? De vier waren na afloop
van het gesprek overtuigd van
het feit dat er iets moet gebeuren. Met de vrijdagavond-boulers
die aanwezig waren werd vervolgens doorgepraat. Wat moet er
op korte termijn gebeuren en wat
is ons einddoel. Het einddoel is
duidelijk, een nieuwe ploeg die
met graagte voor een tijd (hoeft
echt niet voor de eeuwigheid) de
schouders er onder zet. Geen
duplicaten van ons huidige
bestuur. Dat is in zijn huidige
vorm ‘uniek’.
De weg naar een nieuw bestuur
begint NÚ. Wij vragen u, onze
leden, na te denken over mogelijkheden die u ziet. De acties die
voor de korte termijn voor ogen
staan zijn: a) het schrijven van dit
stukje in de Keiler; b) het doen
van een oproep aan onze leden
op de komende indoor (Jan Voet
toernooi!) of bij de jaarvergadering en c) het beleggen van een
speciale avond voor de leden die,
net als wij, zorgen hebben over
de toekomst. Een datum voor die
speciale avond hoort u nog van
ons. Mocht u voor uzelf mogelijkheden zien om als bestuurslid
iets voor onze vereniging te betekenen, meldt ons dat dan (0204826488 of a.duijnker@planet.nl
of op een van onderstaande mailadressen).
Nee... u hoeft niet onmiddellijk
16
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te roepen ‘Ik wil voorzitter worden’, maar de andere kant uitkijken en hopen dat het ‘wel goed
komt’ lijkt op dit moment ook
niet verstandig. We zijn tenslotte
geen struisvogels. Tot zover. U
hoort nog van ons. Horen wij
van u???
Spreek ons aan, of stuur een
mailtje.

Vast bedankt,
– John Zwiebel
(azwiebel@chello.nl )
– Jos Groot
(josgrooot@planet.nl of
jud.gon@zonnet.nl)
– Jan Verhulst
(j.verhulst12@chello.nl)
– Antoon Duijnker
(a.duijnker@planet.nl)

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

Darttoernooi

Alleen voor leden van
JBC De Meteoor op vrijdag
17 februari a.s., aanvang
19.30 uur. De prijsuitreiking is
om ±24 uur.
Toegang gratis,aanmeldingen
in het boek in de hal.
(Darters die dartscompetitie
spelen kunnen deze avond
helaas niet meedoen.)

BIJDRAGEN VOOR DE
VOLGENDE KEILER

Steunt onze
adverteerders!

kunt u t/m donderdag
9 februari a.s. inleveren.
Kopijbus in de hal,
of e-mail: koning@ncn.nl

Zij steunen ons ook!
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DEEL 22

vieren. Voorbeelden te over
waren er. In de voorgaande vijf
jaren werd het jaarlijkse terugkerende feest gevierd met darten,
sjoelen, jeu de boulen, met daarbij heerlijke hapjes en drankjes.
Het was nog net geen ‘Hollandse
spelletjes-avond’. Een tripje met
een rondvaartboot voor de leden
die dit mee wilden maken met
vertrek vanaf Bodo en een paar
uurtjes bowling. Een combinatie
van beide bleek niet mogelijk te
zijn, want bowlen op een rondvaartboot gaat een beetje moeilijk. Er werd dus een dringend
beroep gedaan om met alle plannen te voorschijn te komen,
want de tijd tot aan oktober zou
veel sneller gaan dan de meeste
leden zouden denken.
Vanuit de leden werd een verzoek gedaan om meer informatie
te geven over het jeu de boule op
zich. Bijvoorbeeld spelregels. Dat
was in 1986 niet zo makkelijk,
want onze sport stond nog in de
kinderschoenen. Dat is gelukkig
in de afgelopen twintig jaar veranderd.

De beste wensen, gelukkig nieuwjaar, veel gezondheid, veel geluk,
alles wat wenselijk is, ik wens je
alles wat je mij ook wenst, enzovoort. Ieder januarinummer van
ons clubblad begint daar mee.
Tenminste, dat was de gewoonte.
Het eerste clubblad van het nieuwe jaar 1986 begint hier dus niet
mee. Nee, het artikel van de
redacteur op de eerste pagina
begint met Nog even en dan?...
Dat nog even sloeg toen op het 5jarig jubileum van onze vereniging dat in oktober 1986 plaats
zou vinden. Het feest ter ere van
dit eerste lustrum werd omschreven als een nog uitbundiger feest
als dat we gewend waren in die
eerste vijf voorgaande jaren. Misschien werd het zelfs wel een
feestmaand, werd geschreven.
Maar hoe het oktoberfeest er echt
uit zou gaan zien was nog niet
bekend. Wel werd om de medewerking gevraagd van alle leden.
Die medewerking bestond er o.a.
uit dat er suggesties werden
gevraagd om dit heugelijke feit te
18
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De PaasKlaas kondigde het Paastoernooi aan. Dit zou gespeeld
gaan worden op 29 maart 1986.
In 1986 konden twee hoofdklasse
triplettes van Du Midi uitkomen
in de hoofdklasse. Er was echter
een probleempje. Er waren drie
hoofdklasse triplettes van Du
Midi die dachten hier aanspraak
op te maken. Daarom werden er
op ons terrein wedstrijden
gespeeld door deze equipes. De
beste twee zouden dan deel gaan
nemen aan de competitie in de
hoofdklasse. Omdat de verwachting was dat dit hoogstaande partijen zouden worden, werden
onze leden opgeroepen eens een
kijkje te komen nemen op deze
beslissingsdag.
In 1986 was Johan de Bont ook al
lid van onze vereniging want er
wordt in het clubblad vermeld dat
hij menig partijtje wint.
In 1986 werd de hal op woensdagmiddag gebruikt door de voetbaljeugd van onze sportbuur.
Hierdoor was het niet mogelijk
om bij regen te schuilen of binnen te spelen. De kantine ‘boven’
was open, dus onze leden konden daar ook droog blijven.
De ‘waspoederactie’ van Jan
Nieuwenhuijse, waarover ik u eerder informeerde, loopt voortreffelijk. Na het storten van de
ƒ10,70, op de girorekening van
de vereniging, door de leden die

hun gironummer ter beschikking
hadden gesteld, zou het eindbedrag rond de ƒ500,00 liggen.
‘Het geld ligt op straat’ ging toen
dus echt op.
De medewerkers van de dienst
van de sport zaten in januari 1986
zonder radio. Omdat de verstandhouding ook toen al goed was,
om het woord uitstekend maar
niet te gebruiken, werden de
leden opgeroepen eens in een
hoekje op zolder te kijken. Wellicht dat daar nog een radiootje
stond voor Herman en Chris.
In het clubblad wordt melding
gemaakt van een video van de
opening van de hal. De personen
die deze video wilden zien moesten zich even melden bij Jan
Voet, de band kon dan gebruikt
worden om in huiselijke kring te
vertonen. Na alle oproepen in
voorgaande clubbladen over
leuke zaken i.v.m. ons 25 jarig
bestaan, vraag je jezelf dan af
waar die band gebleven is.
Dat de financiën in 1986 nog
niet zo ruim waren als nu het
geval is, blijkt uit de oproep om
een kleinigheid in het ‘gaspotje’
te doen nadat iemand zich lekker
opgewarmd had bij de ‘wonderbaarlijke kachel naar het ontwerp
van Sip Hiemstra. De hal was
toen nog maar schaars verwarmd, vandaar.
Klaverjassen op de vrijdagavond
19
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vond in 1986 plaats in de ‘grote
kantine’. Nu valt die kantine weg
bij de ruimte waarin we nu eens
per maand klaverjassen. Het is in
ieder geval hoger dan de kantine.
In het januari-nummer wordt
een ‘Jeu de boules-reis’ aangekondigd. Het reisdoel is Maastricht,
of in ieder geval Limburg. De reis
vond plaats op 3-4 en 5 oktober.
De reis was niet geheel gratis,
want het was de bedoeling dat er
op 1 april, 1 juni en 1 september
steeds een bedrag van ƒ50,00
werd overgemaakt door de deelnemers als bijdrage in de kosten.
Natuurlijk was het ook mogelijk
om het bedrag in één keer te
betalen. Voor dit geld werd overnacht in een hotel, (misschien)
een leuke bingo gespeeld (5 gratis
consumpties en hapjes), een
excursie naar Aken georganiseerd
en aan een afscheidsdiner deelgenomen. Paspoorten waren wel
nodig vanwege de excursie naar
Aken. Tussentijds zou er dan ook
nog gebouled moeten worden.
Als de reis eenmaal geboekt was,
was annuleren een doodzonde
vanwege de financiële tegemoetkoming van de club.
In het clubblad van januari 1986
krijgt de redacteur een veer in
zijn r… gestopt. Het clubblad zag
er in 1986 ook al voortreffelijk
uit. Met beperkte middelen (knippen en plakken en typen totdat

de blaren op je vingers stonden),
was het clubblad beslist het aanzien meer dan waard. Bovendien
schreven er wat vaste mensen op
geregeld en ongeregelde tijden
een leuk stukje. Tenminste, dat
leek zo, want alleen Arsta (al
bekend) en Overstappie deden
met recht een literaire duit in het
zakje. Bovendien verdenken we
de toenmalige redacteur (Frits
Jongsma) er van dat hij zelf Overstappie was. Wat dat aangaat is er
niet veel veranderd. Ook nu zijn
het nog steeds iedere maand
dezelfde personen waarvan een
stukje uit de PC vloeit.
Tot slot komen er nog wat verslagen in het clubblad voor van de
3e Indoordag (die toen nog
gewoon Indoor heette), het Kersttoernooi en de 4e Indoordag. Overigens werden deze verslagen
geschreven door de toenmalige
wedstrijdleider, André de Jong.
Stuk voor stuk leuke stukjes om
door te lezen. Gelukkig hielp
André de redacteur dus ook met
het aanleveren van zijn kopij.
Door het beperkte aantal inschrijvingen vanuit onze vereniging
voor de Indoor, werd door verenigingen van buitenaf hier ook aan
deelgenomen. Zelfs hoofdklasseequipes vonden het (toen nog) de
moeite waard om een bezoekje
aan onze hal te brengen.
– Ruud van Enter
20
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PUZZEL VAN DE MAAND

Oplossingen
kunt u t/m
donderdag
9 februari a.s.
inleveren in de
kopijbus.
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Aly Nieuwenhuijse is geboren in
de stad Groningen en kwam als
kind met haar ouders naar Zaandam, waar haar vader bij Bruynzeel ging werken. Daar ontmoette ze haar latere man, de Zaankanter Jan Nieuwenhuijse. De liefde van haar leven.
Eind zestiger jaren zijn ze naar
Tuindorp Oostzaan verhuisd
omdat ze in Zaandam geen
benedenwoning konden krijgen.
En spijt hebben ze daar nooit
van gehad, ze voelen zich er
helemaal op hun plek. Aly heeft
gewerkt als bejaardenverzorgster,
maar vandaag-de-dag houdt ze
zich voornamelijk bezig met
huis, kinderen en kleinkinderen.
Ze heeft twee kinderen en vier
kleinkinderen.

ALY NIEUWENHUIJSE (58) is
twintig jaar lid van onze vereniging. Haar man Jan ging haar
voor, die is lid vanaf de oprichting in 1981. De hele familie
Nieuwenhuijse sportte bij de
sportvereniging, dus de overstap
lag nogal voor de hand.
In de ogen van uw redacteur is
Aly een ‘gedreven’ bouler. Zonder
fanatisme, maar altijd geconcentreerd, scherp, serieus en ogenschijnlijk ontspannen, probeert
zij elke partij te winnen. Daarbij
is ze duidelijk begaafd in zowel
het schieten als in het plaatsen.
Kortom, ze is één van die boulers
waarmee op toernooien altijd
ernstig rekening wordt gehouden!

WAAROM BOULEN?
Jan boulde dus al een paar jaar,
en daar kende ik het spelletje
natuurlijk van. Toen de club vijf
jaar bestond en op reis ging naar
Schin op Geul mocht ik ook mee
en kwam er achter dat het wel
22
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een aardige vereniging was, die
boulevereniging van Jan. Dus
besloot ik ook maar eens mee te
gaan spelen, en ben met een paar
hele oude roestige ballen naar De
Meteoor gestapt. Zonder dat ik
eigenlijk iets van boulen afwist.
De eerste keer werd ik ingeloot
met Fransje Koelman. Dus ik had
meteen iemand naast me die me
alles haarfijn uitlegde. En wat
denk je? We wonnen die dag alle
drie de partijen. Sindsdien had
het me te pakken! Ik ging met
Truus Rutgers, die in dezelfde tijd
lid werd, ook maar meteen Nationale Competitie spelen. Zo
enthousiast waren we. We eindigden dat jaar als vierde. Daarna
ging ik in een team met Netty
Trock en Truus spelen, en ook dat
ging heel goed. Daarmee werden
we derde. Ik herinner me nog dat
we een equipe versloegen dat na
afloop van de partij in huilen uitbarstte. Dat vond ik heel eigenaardig, maar het bleek dat we in
die partij de kampioenen van
Nederland hadden verslagen!

ten met familie in Spanje vind ik
heel leuk om te doen. En dan
natuurlijk onze kleinkinderen.
Ook dat kan je wel een hobby
van me noemen.
VAKANTIEBESTEMMING?
Sinds begin negentiger jaren reizen Jan en ik veel, en ondertussen hebben we samen al heel
wat van de wereld gezien. Indonesië, Sri Lanka, Egypte, Thailand
en vorig jaar waren we naar
Curaçao. We vinden het erg interessant om delen van de wereld
te bezoeken waar het totaal
anders is dan hier bij ons. Je leert
er veel van. Over bijvoorbeeld
hoe de wereld, met zijn rare verdeling van armoede en rijkdom,
in elkaar zit. En daardoor leer je
natuurlijk ook veel over jezelf.
VERDER NOG IETS?
Over De Meteoor bedoel je?
Nou, daarover kan ik alleen maar
zeggen wat ongeveer alle anderen voor mij ook al gezegd hebben. Dat het een fantastische
club is, die vooral moet blijven.
Ikzelf probeer daar een steentje
toe bij te dragen door op dinsdagochtend ‘toiletjuffrouw’ te
spelen. D.w.z. ik zit in de ‘dinsdag-schoonmaak-ploeg’, en maak
dan alle toiletten schoon. Dat is
elke week heel gezellig, ik zou
ook dat niet willen missen!
π

ANDERE
EIGENAARDIGHEDEN?
Ik maak kaarten, doe aan scrabboek-foto’s en verder puzzel ik
erg graag. Ik vind het heerlijk om
mijn ‘huisje’ bij te houden en de
laatste tijd heeft het computeren
me nogal te pakken. Vooral chat23
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TOERNOOI- EN
EVENEMENTEN
KALENDER 2006
Datum Toernooi/evenement

za 21-1-06
vr 27-1-06
za 28-1-06
zo 12-2-06
do 16-2-06
za 18-2-06
vr 24-2-06
za 25-2-05
zo 12-3-06
za 18-3-06
vr 25-3-06
vr 31-3-06
zo 2-4-06
za 8-4-06
za 15-4-06
do 20-4-06
zo 23-4-06
vr 28-4-06
za 29-4-06
zo 7-5-06
za 13-5-06
zo 21-5-06
vr 26-5-06
zo 28-5-06
za 3-6-06
ma 5-6-06

Aanvang Plaats

Echtparen Toernooi
Koppelklaverjassen
Les Bohémiens
Jan Voet Indoor Toernooi
Valentijn Toernooi
Damesdoubletten
Koppelklaverjassen
Les Bohémiens
Jan Voet Indoor Toernooi
Herendoubletten
Les Bohémiens
Koppelklaverjassen
1ste dag competitie alle klassen
1ste dag Frits Jongsma Toernooi
Piet Bakker Toernooi
2de dag Frits Jongsma Toernooi
2de dag competitie alle klassen
Koppelklaverjassen
3de dag Frits Jongsma Toernooi
3e dag competitie alle klassen
4e dag Frits Jongsma Toernooi
4e dag competitie alle klassen
Koppelklaverjassen
Play-offs
Pinkstertoernooi
Reservedag competitie
24

19.00
20.00
19.00
11.00
19.00
19.00
20.00
19.00
12.00
19.00
19.00
20.00
10.00
?
12.00
?
10.00
20.00
?
10.00
?
10.00
20.00
12.00
10.00

Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor

