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Na de jaarvergadering
We mogen opnieuw konstateren dat de
afgelopen jaarvergadering een ‘goede’ vergadering was. De agendapunten werden met
de nodige zorg, ernst, maar ook hier en daar
met humor afgewerkt en na afloop konden
we niet anders konstateren dan dat de avond
met voortvarendheid door onze voorzitter
werd geleid. Een bijzonder onderdeel ervan
was dat John Zwiebel in de rondvraag een
uiteenzetting gaf betreffende een enquete
onder de aanwezige leden aangaande: opvolging bestuur. Wat dat onderwerp betreft,
opnieuw in deze Keiler een verslag van de
werkgroep JOB (Jeu de Boules Opvolging
Bestuur).
Na de vele zakelijke mededelingen van de
afgelopen maanden meende uw redactie dit
keer maar eens weer een wat luchtiger Keiler te moeten/mogen samenstellen. Naast
enkele noodzakelijke uitslagen van toernooien, waaronder de einduitslag van het Jan
Voet Indoor Toernooi 2005-2006, zult u veel
poëzie aantreffen. Veel ontroerende beelden
ook zullen er aan uw oog voorbijtrekken.
Door (te) veel beslommeringen met zijn
dagelijkse werk kan uw redacteur u dit keer
helaas geen aflevering van De bal is rond
aanbieden.
– JK
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Winnaars Jan Voet Indoor
Toernooi 2005-2006

1 Piet van Leeuwen - Theo van Dijk - Marjo van Dijk
2 Op onderling resultaat
Ludwig Tophoven - Giok Tophoven - Tou Chaichana
3 Jan Both - Hans Terwee - Ed Lette

24 + 163
24 + 149
21 + 98

De dagwinnaars van 12 maart 2006 zijn:
1
2
3
4
5
6

Carla Kool - Annie Stolte - Inge Huisman
Victor Silvester - Jan Stok - Ron Stolte
Ruud Duijker - Frank Westrus - Louis Rodriquez
Piet van Leeuwen - Theo van Dijk - Marjo van Dijk
Ludwig Tophoven - Giok Tophoven - Tou Chaichana
Waldie Haseth - Truus Nagel - Gerda Nagel

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd!
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4 + 33
4 + 25
4 + 17
3 + 18
3 + 16
3 + 15
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Totaalstand Jan Voet
Indoor Toernooi 2005-2006
Na 6 speeldagen

Pl. Nr. Leider

Totaal
Dg.1
Dg.2
Dg.3
Dg.4
Dg.5
Dg.6
W. Pnt. W. Pnt. W. Pnt. W. Pnt. W. Pnt. W. Pnt. W. Pnt

1 5 Piet v Leeuwen
24 163 3 39 5 39 4 32
2 25 Ludwig Tophoven 24 149 4 30 5 36 5 41
3 7 Jan Both
21 98 3 5 3 18 4 16
4 8 Gerrit Terpstra
20 115 4 34 3 15 4 14
5 16 John Zwiebel
20 98 3 19 3 10 4 30
6 2 Raymond v d Erf 19 92 3 21 5 48 3 9
7 1 Netty Trock
19 111 2 1 4 37 5 44
8 20 Waldie Haseth
18 34 4 6 4 11 3 8
9 19 Truus Rutgers
17 30 5 30 2 -13 2 -1
10 17 Victor Silvester
17 17 3 8 3 -5 2 -26
11 4 Jan Verhulst
16 13 1 -9 3 15 2 -19
12 9 Aly Nieuwenhuijse 16 45 2 14 2 -18 3 2
13 3 Jaap Koning
16 54 2 8 3 11 4 21
14 13 Marcel v Aalst
14 -23 2 1 2 -14 3 1
15 6 Petro v Vliet
14 2 1 -15 1 -17 3 10
16 21 Jan Voet
14 -12 2 -10 3 -3 2 1
17 18 Cor v d Erf
14 -22 3 10 2 -16 2 0
18 14 Truus Schallenberg 12 -59 3 7 3 -4 1 -19
19 24 Antoon Duijnker 12 -65 1 -25 2 -12 2 -14
20 11 Bert Vree
10 -50 1 -16 2 0 0 -41
21 12 Kees Spruitenburg 10 -55 1 -20 1 -19 2 -5
22 22 Branca Cavaljé
9 -72 3 0 2 4 2 -7
23 29 Roel Westerhof 9 -79 1 -28 2 -9 3 15
24 27 Jaap Veen
9 -63 1 -8 2 -7 1 -27
25 23 Jaap Broer
8 -104 2 -17 1 -25 3 20
26 28 Henk Postma
8 -65 2 -11 0 -23 1 -19
27 15 Johan Stapper
7 -142 1 -29 2 -23 2 -9
28 26 Max Tophoven
6 -131 0 -20 3 2 0 -39
29 30 Gre Stroo
3 -151 0 -34 0 -27 0 -37
Het equipe Richard Rutgers heeft 5 dagen gespeeld en heeft 15 + 22.
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1
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10
30
26
37
-10
11
29
12
5
15
-1
23
-6
-22
-7
2
-18
-12
-33
-3
8
-30
-1
5
-19
4
-45
-17
-23
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5
4
5
3
3
1
2
2
4
3
2
3
3
3
3
2
4
3
2
2
0
2
1
0
2
1
0

25
-4
31
24
45
3
6
-18
-3
0
18
14
5
-4
14
9
0
-14
14
9
-8
-12
-36
-7
-24
-28
-6
-16
-40

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

18
16
2
-9
4
0
-6
15
12
25
9
10
15
15
17
-11
2
-17
5
1
-11
-27
-20
-19
-39
12
-30
-41
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Valentijn Toernooi 2006

Wie heeft het Valentijn Toernooi 2006 niet nog vers in zijn/haar
geheugen? Het was ook dit keer weer een drukbezet toernooi met
vele verrassende Valentijnstelletjes op de banen!
Hier volgt, voor uw statistieken, nog eens de uitslag:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Carla Kool, Jan Verhulst
Tou Chaichana, Richard van Olst
Marjo van Dijk, Gerrit Terpstra
Bep Rodenburg, Co Bakker
Daniëlle, Theo van Dijk
Branca Cavallier, Ben Koning
Rosalie, Eric van Stelten
Annie Stolte, Jef de Ruiter
Gerda Nagel, Waldie Hasseth
Inge Huisman, Joop Abels
Gonnie v.d. Hilst, Ed Zijlman
Annie Meijer, Koos Broers
Lia Trock, Toon Spaan
Peggy Strijdonck, Sander van Dijk
Truus Rutgers, Ton Schepemaker

Wij feliciteren de prijswinnaars van harte!
4
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Damesdoubletten Toernooi 2006

Ook dit keer was de Dames Doubletten avond een enerverend festijn. Ook dames van Les Bohémiens hadden zich dit jaar ingeschreven om tot een aardig aantal équipes te komen. Desondanks was er
voor een goed verloop van de avond een équipe te weinig. Gelukkig
werden twee heren bereid gevonden voor deze gelegenheid een
‘damesteam’ te vormen.
Na een sportieve strijd, en een spannende barrage om de 2de en
3de plaats, was de uitslag als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Netty Trock, Inge Huisman
Carla Kool, Tou Chaichana
Esperanza Rodrigues, Kitty Koning
Beb Rodenburg, Truus Schallenberg
J. Oordel, R. Ooms
Truus Rutgers, Aly Nieuwenhuijse

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd!

Steunt onze adverteerders!
Zij steunen ons ook!
5
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Ziekenboeg

Jarige leden

Herman Engel van de
Dienst voor de Sport
heeft een hart-ritme
stoornis. Hopenlijk
kunnen de juiste
medicijnen de oplossing zijn
voor dit probleem.
Joop Schallenberg is herstellende
van een zware prostaatoperatie.
Wellicht kunnen wij hem binnenkort weer op onze banen begroeten.
Jan Stok zijn hart klopt onregelmatig. om dit probleem op te
lossen krijgt Jan een pacemaker.
Dirk Swart heeft voor de tweede
keer een ooglasering ondergaan
en zo te zien, met succes.
Petro van Vliet ligt in het ziekenhuis. Naar verluidt met een
zware longontsteking en vocht
achter zijn longen. Hij wil geen
bezoek maar een kaartje zal hij
zeker waarderen.
Het adres: Petro van Vliet
p/a AMC Afdeling Longziekte FS
Zuid, kamer 113, postbus 22660,
1100 DD Amsterdam.
Herman Voogt heeft reuma-problemen. Zwaardere medicijnen
zijn hem voorgeschreven om dit
probleem te verlichten.

Leden die in april
zijn: Danny Egstorf
(tennis), Jean
Schneider, Paul Koot
(tennis), Annemarie
van Es, Ben Koning,
Annie Meijer, Truus Rutgers,
Maartje Hesterman, Greet Bezuijen, Klaas Lugthart, Cor Leibbrand,
Anthoon Duijnker, Corrie Kroon
(tennis), Gerrit Voogt, Jeffrey Janssens (tennis), Cor van Gelderen,
Roel Huisman (tennis), Peter
Roggeveen (tennis), F.F. Suurs
(tennis), Paul Schijffers, Inge
Strijdonck, Evert Limburg, Jaap
v.d. Berg en Mirjam Westerhof.

Forelvissen
Op zaterdag 20 mei a.s. gaan we
weer forelvissen. Het vertrek
vanaf onze hal zal zijn om 7.00
uur. We vissen die dag van 8 tot
14.00 uur en de kosten bedragen
15 euro p.p. We gaan in principe
met eigen vervoer. Wilt u met
anderen vervoer delen, dan gaarne overleg! Aameldingen in het
bekende boek in de hal.
6
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Verslag van JOB
(Jeu de Boules Overgang Bestuur)
het nieuwe bestuur.
Leuke ideeën kwamen er uit,
maar de algemene gedachte voor
een klassiek bestuur leek toch de
voorkeur te hebben. Bijvoorbeeld
5 mensen waarvan 1 voorzitter,
1 secretaris, 1 penningmeester,
1 lid voor wedstrijdzaken en
bondsvergaderingen en 1 lid die
ondermeer het clubblad voor zijn
rekening neemt.
Daarnaast een aantal commissies
zoals: Wedstrijdcommissie,
Onderhoudcommissie, Schoonmaakcommissie, Barcommissie
en niet te vergeten een Feestcommissie.
Nieuw hierbij is dat er ook een
Jeugdcommissie ter sprake is
gekomen. Het is niet de bedoeling om hierbij aan kinderen van
hele jonge leeftijd te denken
maar iemand van zo rond de
dertig jaar mag zich bij onze vereniging al gauw ‘jeugd’ noemen.
In het tweede deel zijn we gaan
inventariseren wat de mensen
kunnen en wat ze graag zouden
willen gaan doen in het nieuwe
bestuur of in een van de commissies.
De een is bijvoorbeeld sterk in
het leiden van een vergadering
en een ander gaat beter om met

Op vrijdag 3 maart kwamen 21
van de 24 uitgenodigde leden bij
elkaar om te bekijken en te
bespreken hoe we nu verder
gaan. Twee leden hadden zich
afgemeld en één uitgenodigde
ligt in het ziekenhuis en kon dus
ook niet aanwezig zijn.
Deze uitgenodigde personen zijn
op de Ledenvergadering allemaal
2 of meer keer genoemd op de
briefjes die jullie ingevuld hebben. Daarnaast hadden we rond
de 20 namen die maar 1 keer
genoemd zijn maar wij hebben
besloten om deze mensen niet
uit te nodigen zodat de groep
niet te groot zou worden.
We hebben van de 102 aanwezige leden 60 ingevulde formulieren retour gekregen wat een
goed resultaat is.
We hadden een kleine agenda
gemaakt en na het openingswoord van John heeft Antoon uitgelegd hoe wij dachten dat de
avond er ongeveer uit zou zien.
Als eerste hebben we gekeken
naar alternatieve bestuursvormen die het voor sommige mensen aantrekkelijker zou kunnen
maken om plaats te nemen in
7
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geld en/of andere administratieve bezigheden.
Het is belangrijk om de juiste
mensen op de juiste plekken te
krijgen.
Deze inventarisatie werd gedaan
in ‘tweegesprekken’. Dat werkt
als volgt: je zoekt iemand uit (of
je wordt uitgezocht door iemand
anders) en gaat aan een tafeltje
zitten. Vervolgens stel je aan
elkaar een aantal vragen en de
antwoorden schrijf je op. Het
resultaat is een lijstje met voorkeuren en van dingen die die
persoon niet zo liggen of niet
graag doet.
Voor we aan het derde en laatste
deel begonnen hebben we even
pauze gehouden en een door het
huidige bestuur aangeboden
drankjes gedronken.

de aanwezigen bij een nieuw
bestuur wél iets concreets bij zou
willen dragen zei slechts één lid
daartoe geen mogelijkheid te
zien. Van de rest zei de helft
zonder meer te willen bijdragen
en de andere helft zei te willen
helpen, maar daarvoor nog wel
wat meer te willen weten.
Al met al een goed resultaat.
Het vervolg is dat we over twee
weken de mensen die hebben
aangegeven serieus verder te willen nadenken over een bestuursfunctie bij elkaar willen brengen.
Daarna wordt het ook tijd om het
zittende bestuur weer eens op te
zoeken om de kwaliteiten van de
‘komers’ te gaan passen op de
bestaande taken van de ‘vertrekkers’. Het zittende bestuur heeft
eerder al aangegeven graag een
bijdrage te willen leveren aan het
inwerken/opleiden van de
nieuwkomers. Ook hebben zittende bestuursleden aangegeven
dat zij na hun aftreden nog zeker
een actieve bijdrage willen blijven leveren aan de vereniging. Al
met al eindigde de avond voor de
meeste leden met het gevoel ‘dat
het er voor de toekomst goed uit
ziet’. En dat was ook óns gevoel.
U hoort tzt weer van ons.

Deel drie was het deel waarbij
we na zijn gegaan wie ‘direct’ zitting zou willen nemen in het
bestuur en wie daarbij zou willen
ondersteunen.
Drie leden hebben aangegeven
het ‘nog niet te weten’, twee zeiden zéér geïnteresseerd te zijn
en nog eens twee hebben aangegeven wel lid van het nieuwe
bestuur te willen worden. De
anderen zagen – om verschillende redenen – geen mogelijkheid
tot een bestuursfunctie.
Op een tweede vraag, nl. wie van

– De initiatiefgroep JOB
John, Jos en Antoon
8
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Blije gezichten
10 jaar lid
Marjo van Dijk, Theo van Dijk,
Sander van Dijk en Richard
Rutgers.
20 jaar lid
Johan de Bont, Rie Voogt (was
afwezig), Ed Lette en Ruud van
Enter.

Wie kijkt er nou niet blij als hij
een fraaie speld met een schitterende bos bloemen aangereikt
krijgt! De foto is genomen ter
gelegenheid van de afgelopen
jaarvergadering. Het betreft de
leden die 10 en 20 jaar lid van
onze vereniging zijn.

Géén pasfoto op lidmaatschap
We maken u erop attent dat er
op de onlangs aan u uitgedeelde
NJBB lidmaatschappen géén pasfoto hoeft. Deze lidmaatschapskaarten zijn alleen als bewijs
bedoeld dat wij als club voor de
leden de afdracht van het lidmaatschapsgeld hebben voldaan.
Dus als een soort van bewijs van
betaling. Verder kunt u er niets

mee doen, daarom lijkt een pasfoto ons overbodig.

BIJDRAGEN VOOR DE
VOLGENDE KEILER
kunt u t/m donderdag
6 april a.s. inleveren.
Kopijbus in de hal,
of e-mail: koning@ncn.nl
9
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Samen
Een heel oud echtpaar ging naar bed
op het kastje twee bekers met tanden.
Vol liefde keek de man naar zijn vrouw
en streelde haar rimpelige handen.
Hij zei: ‘Al meer dan vijftig jaar
zijn we gelukkig meid.
Geloof me als ik zeg
ik wil je voor een miljoen niet kwijt.’
‘Dat weet ik jongen’ zei de vrouw,
‘ook jij bent niet te koop.
Ook niet voor twee miljoen,
en dat is een hele hoop.’
Zo lagen ze daar tesaam
op de rand van hun leven.
Twee mensen die elkaar
zo veel hadden gegeven.
Ze zeiden: ‘Welterusten hoor.’
Hij gaf haar toen een zoen.
Zij fluisterde: ‘Is de deur op slot?
Hier ligt voor drie miljoen!’
– Ingezonden door Klaas Lugthart

Frits Jongsma Toernooi 2006
Voor het eerste en enige meerdaagse buitentoernooi van dit seizoen kunnen zich nog een aantal equipes aanmelden. Wees er bij,
dames en heren, nu kan het nog. Straks, als u lijdzaam moet toezien hoe er onder het heerlijke voorjaarszonnetje buiten lekker
wordt gebouled, is het te laat! Inschrijven in het welbekende boek.
10
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DEEL 24
jes van deze rubriek vermeld,
deed onze vereniging bijna vanaf
het beging van de organisatie
van de NC hieraan mee. Wat dat
betreft nemen we, zover ik heb
na kunnen gaan, bij het ingaan
van de NC in 2007 25 jaar deel
aan deze NC. Een jaartje later
dus dan ons eigen jubileumjaar.
Door de mededeling in het
maart-nummer van 1986 dat de
tripletten weer voor de NC waren
ingeschreven, werd het voor mij
ook duidelijk wat de deelname
destijds kostte voor onze leden.
Eerst maar even de kosten die de
NJBB vroeg voor deelname. Een
licentie kostte in 1986 ƒ 20,00
(die goede oude gulden, daar
begreep je de waarde tenminste
van). Omgerekend naar de euro:
ruim € 9,00. Voor de spelers die
aan de 1e klasse deelnamen diende ƒ 75,00 per triplette betaald te
worden, in euro´s € 34,00. De
equipes in een lagere klasse
dienden per triplette ƒ 45,00 te
betalen. Omgerekend € 20,50.
De helft van het competitiegeld
werd door de club betaald. Later
zou het gehele bedrag door de

Je houdt het niet voor mogelijk,
maar wat nu enigszins speelt bij
onze club (het formeren van een
nieuw bestuur voor 2007) was 20
jaar geleden aan de hand bij onze
sportbuur. Onze Keiler opent in
maart 1986 namelijk met de
mededeling dat het niemand kan
zijn ontgaan dat er bij de SV een
bestuurscrisis gaande is.
Het was destijds zo erg dat deze
crisis zelfs de krant haalde, sterker nog, zelfs Radio Amsterdam
meldde het. Amsterdam gonsde
ervan. Gelukkig werden de ‘rotte
plekken’ uit de appel gesneden
en liep alles ten slotte goed af.
Gelukkig wel, want een goede
buur is beter dan een verre...
Ook in 1986 was het voor de
scretaris moeilijk zijn ledenbestand in orde te houden. Klaas
deed een oproep in het clubblad
om maar vooral adres- en telefoonwijzigingen aan hem door te
geven. Niet alleen voor zijn
ledenbestand natuurlijk, maar
ook om dit in onze onvolprezen
Keiler te plaatsen.
Zoals reeds in voorgaande stuk11
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vereniging betaald gaan worden.
Ook nu is dit nog het geval.
Om dus deel te nemen aan de
competitie diende men (club en
lid samen) in 1986 minimaal
ƒ 20,00 (licentie) plus ƒ 15,00
(ƒ 45,00 : 3) = ƒ 35,00 te betalen
en maximaal ƒ 20,00 + ƒ 25,00
= ƒ 45,00 te betalen. Weer
omgerekend resp. € 16,00 en
€ 20,50. Vandaag de dag is dat
wel even anders. Een W-licentie
kost al € 40,00 en de bijdrage
aan de competitie is eveneens
€ 40,00 per equipe. Per persoon
is dit dan € 40,00 + € 13,50 =
€ 53,50 p.p. Niet mis om even
mee te ‘mogen’ doen aan 4
speelzondagen. Voor onze leden
is deelname € 13,50 goedkoper
omdat de vereniging de competitie betaalt. Wanneer je e.e.a.
omrekent naar de gulden, om
enigszins een idee van de kosten
te hebben, zou dan een deelnemer aan de competitie ƒ 117,90
kwijt zijn. Een verhoging in 20
jaar van maar liefst 161 %. Wanneer je bedenkt dat de salarissen
met ongeveer 90 % gestegen
zijn in de afgelopen 20 jaar dan
is een licentie dus duurder dan
20 jaar geleden. Het is maar dat
u het weet.

Wat was het geval: wanneer een
NJBB lid dat in 1985 meedeed
aan de competitie ook in 1986
mee wilde doen, dan was alleen
de aanschaf van ‘een sticker’
nodig. Deze sticker werd dan in
de oude licentie van geplakt waardoor de licentie ook voor 1986
gebruikt kon worden. Bijkomende opmerking in het stukje viel
mij ook op: ‘Op dit moment zij
ze bezig om het lidmaatschap
van de NJBB te combineren met
het Petanquejournaal’.
Alle leden die dit jaar NJBB-lid
zijn geworden, en dat zijn alle
petanqueleden nu dus, ontvangen door de destijds aangebrachte koppeling tussen het NJBBlidmaatschap en dit Petanquejournaal, binnenkort dit blad,
dat de moeite waard is om te
lezen.
De leuze waarmee dit stukje
begint geldt natuurlijk ook nu
nog steeds. Gooi uw licentie niet
weg. Volgend jaar ontvangt u
geen compleet lidmaatschap dat
uit deel 1 en deel 2 bestaat, maar
ontvangt u alleen deel 2 waarmee aangetoond wordt dat wij
inderdaad de door u betaalde bijdrage aan de NJBB doorgestort
hebben.
In 1986 nam onze vereniging
met 8 equipes deel aan de NC.
De speeldata waren toen wat
gunstiger dan vandaag de dag,

Gooi uw licentie niet weg!
Met deze kop opent een artikel in
het clubblad van maart 1986.
12
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want wat dacht u van 25 mei,
8 juni en 22 juni. Op die data
was lekker weer eerder te verwachten dan op de data waarop
de NC nu gespeeld wordt. De
locaties waar gespeeld werd
waren De Meteoor en Les Bohemiens. Dit was dan voor de tweede en de derde klasse. Onze vereniging kwam in 1986 met 3
equipes uit in de eerste klasse
(die in het Julianapark in Utrecht
gespeeld werd). De overige equipes speelden toen niet lager dan
de derde klasse.
In het overzicht van de equipes
komen veel namen voor van
mensen die nu ook nog lid zijn
van onze vereniging. Ik maak u
natuurlijk nieuwsgierig met deze
opmerking, tenminste, dat denk
ik. Dus onderstaand dan ook
maar meteen de equipes die toen
deelnamen aan de NC.
Meteoor-1: Jan Nieuwenhuijse, Jan
Bakhuijzen, Freek van Leeuwen.
Meteoor-2: Andre de Jong, Tiny de
Jong, Alain Lussier.
Meteoor-3: Joop Cramer, Petro van
Vliet, Ben Westrus (een broer van
Frank?).
Meteoor-4: Jan Voet, Rinus Hees,
Frits Jongsma.
Meteoor-5: René de Ruiter, Klaas
de Ruiter, Jef de Ruiter (zijn dat
broertjes?).
Meteoor-6: Piet Bakker, Marcel
van Olst, Piet van Leeuwen.

Meteoor-7: Jan Telder, henny Telder, Jan Jongejan.
Meteoor-8: Ben Lamfers, Lenie
Lamfers, Klaas Deelstra.
Herkent u namen? Ik wel. Enkelen zijn inmiddels overleden,
sommigen zijn geen lid meer
van onze vereniging en een
enkeling heeft nu een andere
achternaam.
In het vorige clubblad berichtte
ik u over Schin op Geul. Onze
penningmeester van toen, Piet
Bakker had het maar druk met
deze reis, want hij moest zijn
geld zien te krijgen. In maart
1986 was het tijd om de eerste
termijn van ƒ 50,00 te voldoen.
De talenten van leden binnen
onze vereniging waren ongekend
destijds. Er was zelfs een regisseur en toneelspeler lid van onze
club, Hans Oldemenger was zijn
naam. Hans zou op 12 april
optreden in het Zonnehuis met
de toneelgroep West-End. Omdat
Hans het nogal druk had met
zijn werk zou dit zijn laatste
optreden zijn, zowel als regisseur als toneelspeler, in het stuk
Mijn man is weer naar zee. Ik kan
me iets voorstellen hoe het stuk
zou kunnen gaan. Na afloop van
de voorstelling was er bal na.
Kaarten konden gekocht worden
bij de bestuursleden.
Tijdens de winterperiode speelde
de petanquevereniging d´Orion
13
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op geregelde tijden als gast bij
onze club, ongeveer zo als nu
met Bohémiens gebeurt. PC
d´Orion vond deze mogelijkheid
erg leuk. Ze schreven een ontzettend leuk artikeltje dat in ons
clubblad van toen geplaatst werd.
Om maar enige superlatieven uit
dit stukje te gebruiken: ‘We hebben veel en goede vrienden en
vriendinnen er bij gekregen’, ‘De
gezellige sfeer bij de Meteoor
wordt geregeld bij ons besproken’, en tot slot: ‘Alle hulde voor
alle zichtbare en onzichtbare
medewerkers die meegewerkt
hebben aan uw zeer geslaagde
toernooi’.
In 1986 deed onze club er alles
aan om aan geld te komen, dat is
nu overigens nog steeds het
geval. In het kader van het 75
jarig bestaan van de Rabobank
werd er door deze bank een actie
gehouden waaraan sport- en
andere verenigingen aan deel
konden nemen. Onze voortvarende secretaris (deze term komt
niet van mij af) had ook voor
deze actie ingeschreven, Het
resultaat was dat onze vereniging
een bedrag van ƒ 150,00 mocht
ontvangen van de Rabobank.
Op zondag 16 maart 1986 werd
het Zes steden toernooi in Maastricht gespeeld. Hier namen
Amsterdam, Antwerpen, Heusden,
Luik, Luxemburg en Maastricht

aan deel. Twee bestuursleden
bezochten dit toernooi, niet
alleen om de sfeer op te snuiven,
maar ook omdat één van deze
bestuursleden ook voorzitter was
van afdeling 08, afdeling Amsterdam dus. De voorzitter van onze
club was toen ook voorzitter van
afdeling 08. Hij was zelfs medeoprichter van deze afdeling. Wie
het is? Hij is nu nog steeds voorzitter van onze club.
Met het oog op de komende reis
naar Schin op Geul kwam hun
bezoek aan Maastricht ook wel
op een goed moment, ze bezochten namelijk ook het hotel waar
onze leden zouden gaan verblijven. Gezien de lovende woorden
in het stukje zat dat wel goed.
Tot slot stond er een verslagje
over de Indoor van februari 1986
in het clubblad. Hierin werd aangegeven dat deze dag zich kenmerkte door de vlotte afhandeling van deze dag. Dit was niet
alleen aan de discipline van de
betreffende equipes te danken,
maar ook aan de scheidsrechter
die net zijn diploma had gehaald
en daardoor de puntjes op de i
zette. Dirk Swart is zijn naam,
een van de weinig officiële
scheidsrechters die wij binnen
onze vereniging gehad hebben.
– Ruud van Enter
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Griep
In de vorige aflevering van Twintig jaar geleden had uw redactie
te kampen met ruimtegebrek.
Daardoor was onderstaande
stukje even in de la beland.
Omdat het hier een wel heel fraai
stukje proza betreft over een nog
steeds actueel onderwerp, gaat
het alsnog hierbij. Het woord is
aan Ruud van Enter.

toch nog mocht ontgaan, heb ik het
angstige vermoeden – ook al wens
ik u het allerbeste – dat diversen
onder u bij deze onzalige weersgesteldheid binnenkort ook het slachtoffer zullen worden. Ik heb me
dagenlang trachten te verzetten
tegen de steeds maar aanstormende
‘baksisten’, met de meeste effectieve
en nutteloze middeltjes van antigriepine tot hete cognac-grogs toe
(vooral dat laatste). Maar... uiteindelijk moest ik toch de ongelijke en
vermoeiende strijd opgeven. Die
proestende en hoestende medegezellin van me, die ik voor de ambtenaar van de burgerlijke stand
plechtig beloofde al het lief en leed
mee te delen, heeft mij, ondanks al
mijn middeltjes, mooi de vernieling
in geholpen. Inmiddels zit ik met
de ellende. Eigenlijk is zitten wat te
optimistisch uitgedrukt want ik
hang om beurten in mijn luie stoel
of ik lig op de bank. Ik vertik het
om overdag m´n bed in te kruipen.
Mijn vrouw heeft er, ondanks alles,
toch wel gein in omdat ik nu eindelijk eens binnen moet blijven, dat
wil zeggen niet naar de boulehal en
niet naar het sportpark
En intussen ril, hoest, nies en zweet
ik als een bezetene, hang melig
rond en denk met spijt aan ‘al die
jeu de boules partijen’ die nu zon-

Als ‘afsluiter’ een stukje uit het
clubblad van 1986 met de aankondiging ‘griep’. Dit stukje lijkt
mij wel toepasselijk omdat ik om
mij heen nogal wat mensen
snotterend in het rond zie lopen
op dit moment en de lucht, vanaf
dat ik terug ben van vakantie,
steeds grijs gekleurd is. Ik heb
sinds ruim een week al geen
zonnetje meer gezien.

Griep
Als glazen stuiters rollen m´n waterige en brandende ogen door mijn
gloeiende oogkassen. M´n neus
heeft meer weg van een voortdurend
lekkende kraan. M´n bonzend
hoofd wankelt topzwaar op m´n
gloeiende en pijnlijke nek en het is
alsof ijskoude emmers water over
mijn ruggengraat worden uitgestort!
Misschien heeft u begrepen waar ik
aan toe ben en voor zover u het
15
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der mijn aanwezigheid gespeeld
moeten worden. Ik zeg het niet
hardop, maar ik ben er haast zeker
van dat ik het daar nog het meest
kwaad mee heb.
Als pleister op de wonde is tenminste enkele weken het volledig voetbalprogramma afgekeurd, dat houd

ik tenminste nog te goed.
Ik hoest en proest me dus een ongeluk en ik voel me nog rillerig maar
ondanks mijn rauwe keel kan ik
daar toch nog wel om juichen.
Zo blijkt er toch nog van gerechtigheid te bestaan.
– Was getekend: Overtappie

foto Marcel van Olst

Sneeuwpret
Dromerig staar ik naar buiten en ben verrast
Maart heeft ons op een flink pak sneeuw vergast
Je waant je in Oostenrijk; en voelt dan even
Wat al die wintersporters daar massaal beleven
Winterwonderland; al is het dan maar kort
Na een paar uurtjes pret is het al weer vort
Toch blijft het mooie in je geheugen hangen
Ook het sneeuwruimen met blozende wangen
Gauw ook wat foto’s van dit bijzondere gebeuren
Veel vogels kwamen het voederhuisje keuren
Voor het wegverkeer is het natuurlijk naatje
Maar ik heb genoten; het was een plaatje.
– Thea Valent
16
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Foto van de maand

Twee bloemen zeggen meer dan duizend woorden. – foto Henk Postma

Ed

Lette’s

Cartoon

KEN IK HEM?
Denkt u het juiste antwoord op deze vraag te weten? Schrijf dan de naam op
en deponeer deze oplossing in de kopijbus in de hal. Onder de goede inzendingen
wordt bovenstaande originele tekening van Ed Lette verloot.
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Op en rond de boulebaan...
Sterk verhaal
We waren twee weken op
Cyprus. Een week hebben we
rondgetoerd in een huurauto en
een week hadden we een hotelkamer bij het strand. Na die
week hebben we de auto ingeleverd en per bus werden we de
andere dag naar ons hotel aan
zee gebracht.
Die middag kom ik er achter dat
mijn verrekijker niet meegekomen was en ik bedacht me
ineens dat die nog onder de
voorstoel van die auto zou moeten liggen. Dus ik bellen naar
het verhuurkantoor in Nicosia.
Die mensen vertelden me dat de
auto alweer schoongemaakt en
verhuurd was, en dat ze niks
hadden aangetroffen. Nou, daar
was ik niet blij mee, dat kan je
wel nagaan. Wat denk je? Weer

een dag later maken we een
excursie per bus de bergen in.
Naar een oud klooster. Ik stap
daar een beetje rond en verdomd,
ik zie op die parking daar net
zo’n auto staan als wij hadden
gehuurd. Zelfde kleur, zelfde
type, en ja hoor, ook met zo’n
huursticker erop. Dus ik wachten op de bestuurders, dat snap
je wel. Blijkt een oud Engels
echtpaar te zijn, die ik alles uitleg en vraag of ik even onder de
voorstoelen van hun auto mag
kijken. Dat mag, en verdomd,
onder die bank ligt een verrekijker! Blij dat ik mijn kostbare kijker weer terug heb, haal ik hem
uit de auto. Maar... nou komt
het: die verrekijker was helemaal
niet mijn verrekijker! Sterk verhaal hè?
•
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PUZZEL VAN DE MAAND

Oplossingen kunt u t/m
donderdag 6 april a.s.
inleveren in de kopijbus.
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TOERNOOI- EN
EVENEMENTEN
KALENDER 2006
Datum Toernooi/evenement

Aanvang Plaats

za 18-3-06 Herendoubletten

19.00 Meteoor

vr 25-3-06 Les Bohémiens

19.00 Meteoor

vr 31-3-06 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

zo 2-4-06 1ste dag competitie alle klassen 10.00
za 8-4-06 1ste dag Frits Jongsma Toernooi
za 15-4-06 Piet Bakker Toernooi
do 20-4-06 2de dag Frits Jongsma Toernooi

? Meteoor
12.00 Meteoor
? Meteoor

zo 23-4-06 2de dag competitie alle klassen 10.00
vr 28-4-06 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

za 29-4-06 3de dag Frits Jongsma Toernooi
zo 7-5-06 3e dag competitie alle klassen
za 13-5-06 4e dag Frits Jongsma Toernooi

? Meteoor
10.00
? Meteoor

zo 21-5-06 4e dag competitie alle klassen

10.00

vr 26-5-06 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

zo 28-5-06 Play-offs
za 3-6-06 Pinkstertoernooi

12.00 Meteoor

ma 5-6-06 Reservedag competitie

10.00

zo 18-6-06 Adam en Eva Toernooi

10.30 Les Bohemiens

za 24-6-06 10 Uren van Badhoevedorp

9.00 Badhoevedorp

vr 30-6-06 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

zo 16-7-06 Samen 100 Doubletten

10.30 Les Bohemiens

zo 23-7-06 Thuisblijvers Toernooi

10.30 Badhoevedorp

za 2-9-06 Walle Geertsje Toernooi
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10.30 Harlingen

