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Het jaar 2006 zit er bijna weer op. Als vereniging kunnen we terugkijken op een zeer
geslaagd jubileumjaar waaraan veel vrijwilligers hun steentje hebben bijgedragen. Waarvoor onze gemeende dank.
De receptie was een goed georganiseerde
happening en ook het Preston Palace gebeuren klonk als een klok. Zo’n 196 personen
hebben ervan genoten. Ons schitterend uitziende jubileumboek was en is een visitekaartje voor onze vereniging. Kortom, de
homogeniteit en de daarmee gepaard gaande
gezelligheid is door e.e.a. weer eens bevestigd. Het is te hopen en te verwachten dat
deze trend zich in 2007 voortzet.
Het wereldgebeuren is net als voorgaande
jaren weer kommer en kwel. Oorlogen,
hongersnoden, dreigingen en klimaatveranderingen geven dit aan. Laten wij, hoe egoïstisch het ook klinkt, het bij ons eigen hagje
houden.
De feestdagen staan weer voor de deur. Kerst
en Oud en Nieuw worden doorgaans in familie-, vrienden- of kennissenkring gevierd.
Waarbij het weer aan niets voor wat betreft
eten en drinken zal ontbreken. Helaas is het
niet een ieder gegeven om het zo te beleven.
Daarom hebben wij ook dit jaar besloten om
beide kerstdagen om 13.00 uur te openen.
Zodat er een boultje of een dartje gegooid
kan worden, of een praatje worden gemaakt,
onder het genot van een hapje en een drankje, dat u wordt aangeboden. Natuurlijk is uw
eventuele visite op die dagen hier ook van
harte welkom.
Ik wil u namens het bestuur hele fijne kerstdagen, een gezellige jaarwisseling en een
voorspoedig 2007 toewensen.
– Jan Voet
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Dagprijswinnaars
3e dag Jan Voet Indoor Toernooi

1e plaats Richard Rutgers, Daniëlle Rutgers, Paul Jansen 5 + 31
2e plaats Jan Verhulst, At Verhoeven, Carla Kool 5 + 21
3e plaats Gerrit Terpstra, Erik van Stelten, Freek van Leeuwen 4 + 34
4e plaats Victor Silvester, Theo van Dijk, Ron Stolte 4 + 25
5e plaats Jan Both, Hans Terwee, Ed Lette 4 + 23
6e plaats Tou Chaichana, Netty Trock, Joop Abels 4 + 18
Alle prijswinnaars van harte
gefeliciteerd!
Een gezond 2007!
Arie en Jeanette Boon

Allemaal prettige kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar
toegewenst!
Familie Schijffers

Hele fijne feestdagen en een
gezond 2007 gewenst!
Albert en Frieda van Seeventer
2
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Totaalstand Jan Voet
Indoor Toernooi 2006-2006
Na 3 speeldagen

Pl. Nr. Leider

Totaal Dg. 1
Dg. 2
Dg. 3
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

11
11
10
10
10
10
10
10
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
6
6
6
5
5
4
4
4
3
3
2
0

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

Ludwig Tophoven
Jan Verhulst
Gerrit Terpstra
Jaap Koning
Victor Silvester
Ruud van Enter
Max Tophoven
Co Bakker
Raymond v.d. Erf
Jan Nieuwehuijse
Jan Both
Richard Rutgers
Corrie van Ekris
Sip Hiemstra
Hans Mes
Petro van Vliet
Henk Postma
Boudewijn Lammerts
Menno Roelofs
Jef de Ruiter
Bep Rodenburg
Frans Kooistra
Antoon Duijnker
Marcel van Aalst
Ben Koning
Waldie Haseth
Ranghild de Kruiter
Rita Been
Johan Stapper
0

78 4
61 3
56 2
55 3
50 3
44 3
17 4
7 4
36 3
27 2
13 4
24 2
15 3
6 5
0 1
22 3
21 3
-25 4
-8 3
-18 1
-30 1
-21 2
-36 1
-43 1
-44 1
-51 2
-77 0
-88 0
-89 2
-195 0

36
16
1
6
12
5
8
14
15
0
4
-4
9
47
-20
20
4
21
7
-15
-20
-14
-13
-8
-29
-8
-52
-34
-7
-65

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

24
30
21
24
13
23
22
2
7
16
-14
3
15
-30
5
14
-1
-21
-12
-19
13
-6
-26
-10
-2
0
-33
-7
-51
-65

De uitslag tegen equipe 30 telt niet mee in de einduitslag

3

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

18
15
34
25
25
16
-13
-9
14
11
23
25
-9
-11
15
-12
18
-25
-3
16
-23
-1
3
-25
-13
-43
8
-47
-31
-65
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Adam en Eva Toernooi
van 3 partijen is dat er geen equipe kan uitvallen omdat dan 3
equipes een vrijgelote partij krijgen dus speel je die avond maar
2 partijen en daar zit volgens mij
niemand op te wachten.
Vandaar dat het zo belangrijk is
dat je bij verhindering tijdig afzegt. Zoals vermeld was het een
gezellige avond. Er werd goed
gebould maar ook plezier gemaakt.
Ik speelde weer met mijn vaste
‘maatje’ Carla Kool en dat zal wat
mij betreft nog lang zo blijven.
In februari wisten we het Valentijn Toernooi te winnen, dus was
het voor ons de uitdaging om in
hetzelfde jaar ook het Adam en
Eva te winnen.
De eerste partij wonnen we met
13-0 dus dat tikte lekker aan. De

Het was weer een gezellige
avond die helaas wat stroef
begon. Drie deelnemers lieten
zich vijf minuten voor aanvang
afmelden en dat nemen we ze
niet in dank af. De wedstrijdleiding werd hierdoor voor het blok
gezet nog iets te regelen.
Gelukkig vonden we drie mannen (Jos Groot, John Zwiebel en
Willem den Ouden) bereid om de
plaatsen in te nemen waardoor
we gelukkig alsnog redelijk op
tijd konden beginnen. De ontstane mannen-equipes voelden de
situatie goed aan en speelden
niet fanatiek waardoor niemand
nadeel had.
Natuurlijk kan er iets zijn waardoor je niet kunt spelen maar
meld je dan niet vijf minuten
voor aanvang van een toernooi
af. Bel of mail, zogauw je weet
dat je verhinderd bent, even naar
wedstrijdzaken. Dan kunnen we
nog iets proberen te regelen. Het
telefoonnummer en het e-mail
adres staan in de Keiler.
Er waren 32 equipes en om die
reden speelden we maar 3 partijen, omdat het anders voor o.a. de
werkende deelnemers te laat
werd. Het nadeel van het spelen

Jan en Roelie Verhulst wensen
alle leden en hun gezin hele
fijne kerstdagen en een gezond 2007 met veel gezondheid, succes en bouleplezier.
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13-8, waardoor het totaal kwam
op 3+21 hetgeen voldoende was
om toernooiwinnaar te worden.
Zo hadden we dus ons doel bereikt (Carla ik heb weer van je
genoten!).
Het bestuur bekostigde weer een
prijzentafel, die prachtig was verzorgd door Bep Rodenburg.
Namens alle deelnemers wil ik
het bestuur, de mensen achter de
bar, Bep Rodenburg en de drie
invallers hartelijk bedanken.
– Vriendelijke groeten, Jan Verhulst

U wordt wordt prettige
feestdagen toegewenst door
de familie Been.
tweede partij ging wat moeizamer maar ook die wisten we met
13-10 te winnen.
De derde partij ging weer wat
makkelijker en wonnen we met

Uitslag Adam en Eva
1 Jan Verhulst - Carla Kool 3 + 21
2 Inge Strijdonck - Annie Meijer 3 + 17
3 Ton Schepemaker - Marjo van Dijk 3 + 16
4 Sanne Roggeveen - Gonnie v.d. Hilst 3 + 15
5 Theo van Dijk - Gre Stroo 2 + 17
6 Menno Roelofs - Netty Trock 2 + 16
7 Jaap Koning - Tiny Postma 2 + 14
8 Sander van Dijk - Toni Olthof 2 + 11
9 Frans Kooistra - Lydia Heuckeroth 2 + 6
10 Bouwdewijn Lammerts van Bueren - Meriam Westerhof 2 + 6
11 Gerrit Terpstra - Rosalie Lammerts van Bueren 2 + 6
12 Raymond v.d. Erf - Corrie van Ekris 2 + 5
13 Adrie Kool - Sophie Lodewijks 2 + 4
14 Paul Jansen - Bep Rodenburg 2 + 1
15 Henk Postma - Thea Valent 2 – 1
16 Anthoon van Sichem - Loes v.d. Bos 1 + 16
De plaatsen 9, 10 en 11 zijn door loting aan gewezen.
Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd.

5
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Ziekenboeg

Energiegebruik

Gré Bezuijen heeft haar strijd
tegen de kwaadaardige ziekte
moeten opgeven. Wij kunnen
haar alleen maar veel bewondering voor haar hebben voor de
manier waarop ze heeft gestreden.
Cor v.d. Erf heeft een geslaagde
schouderoperatie ondergaan.
Het is te hopen dat de pijn die
hij aan deze operatie heeft overgehouden snel zal verdwijnen.
Jan Stok heeft opnieuw een operatie ondergaan t.b.v. zijn pacemaker. Naar verluidt voelt hij
zich een stuk beter.

Energie (gas en licht) kost enorm
veel geld. Onze vereniging kan
daarover meepraten. We hebben
een navordering gekregen van
zo’n 4.000 euro. We zullen daarom dan ook (nog) zuiniger met
onze energie moeten omgaan.
Een voorbeeld: wanneer er gebouled wordt op 4 of minder
banen, hoeven niet alle lichten te
branden. Dan kan worden volstaan met de helft daarvan. dat
scheelt meteen 24 brandende tllampen. Zo kunnen we nog meer
voorbeelden opnoemen, maar u
kunt er zelf ook wel een paar bedenken!
– Het bestuur

Jarige leden
In januari zijn jarig:
Francien Koelman,
Truus Schallenberg,
Anthoon van
Sichem, Truus
Nagel, Ton
Schepemaker,
Koos Broers, Corrie van Essen,
Ruud de Bruijn, Richard van de
Eijkel (tennis), Lies Hiemstra,
Annie Stolte, Hans Ter Wee, Mark
Reurings, Rie Voogt en, bijna vergeten, Herman Voogt.

Voor iedereen een gezond
en gezellig boulejaar!
Co en Hetty Bakker

Annie en Ron Stolte wensen
het bestuur en alle leden
prettige kerstdagen, gelukkig
nieuwjaar en een gezond
2007.
6
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25

Dank je wel Jeu de Boules de Meteoor
Het waren geweldige feestdagen hoor
De receptie grandioos plus een prachtig boek
En Preston Palace was geheel andere koek
Voor elk wat wils; we hebben genoten
‘t Clublied zingen deed de vreugde vergroten
Die CD’s in de bussen was een prima idee
Zo galmde tenminste wel iedereen mee
25 jaar bestaan goed vieren is niet mis
Ik ben blij dat Jeu de Boules de Meteoor er is.
– Thea Valent

Jubileum DVD

Het antwoord van Albert Seventer
was: ‘Op de zelfde VOET doorgaan’.
De jury, onder voorzitterschap
van Ed Lette zelf, gaat beslissen
wie in aanmerking komt voor de
originele tekening. En over de
uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Een prachtige DVD met een
meer dan complete fotoreportage van de receptie ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan is
samengesteld door Henk Postma.
Een dokument om te hebben! U
kunt hem voor slechts 5 euro bestellen bij de maker.

Reclameborden

Ed Lette’s
Cartoon

We kunnen weer nieuwe bordadverteerders voor onze hal gebruiken! Heeft u een kandidaat,
neem dan kontakt op met Lydia
Heuckeroth, telefoon 0207708700 of 0624582068.

‘Welk gezegde wordt hier uitgebeeld?’ was de vraag onder de
cartoon van Ed Lette en de vorige Keiler. Twee inzendingen kwamen binnen. Hetty Bakker’s antwoord: ‘Er geen been in zien’.
7
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Rectificatie
Door een paar onduidelijkheden in de communicatie
voelt uw redactie zich geroepen om het volgende
nog eens extra onder uw aandacht te brengen!
• Het Kopppelklaverjassen zal deze maand plaatsvinden op
vrijdag 29 december.
• De Bohémiens-avond zal zijn op zaterdag 30 december.
• Het Oliebollenboulen is op zondag 31 december.
Zo is het nu ook vermeld in de laatste agenda achterin deze Keiler.

Bijdragen voor de volgende
Keiler: t/m donderdag
11 januari a.s. in de kopijbus,
of e-mail: koning@ncn.nl

Ap van der Noot wenst
iedereen fijne kerstdagen en
een spetterend 2007!

Fijne kerstdagen, gelukkig
nieuwjaar maar vooral
een gezond 2007!
Beb Rodenburg

Prettige kerstdagen,
gelukkig nieuwjaar!
Chella en Cor

Wij wensen het bestuur en
alle leden een gezond 2007.
Anthoon en Loek van Sichem

Ik wens het bestuur en alle
clubgenoten prettige kerstdagen en een gezond 2007.
Tiny Limburg
8
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Werkzaamheden
binnen JBC De Meteoor
Zoals al in de vorige Keiler is gemeld, zal op de komende algemene
ledenvergadering een nieuwe bestuurssamenstelling worden voorgesteld. Drie nieuwe leden zulllen zich verkiesbaar stellen en twee
leden van het huidige bestuur stellen zich herkiesbaar. De werkzaamheden, taken en verantwoordelijkheden hebben we even voor u
op een rijtje gezet.
ter;
Notuleren diverse overleggen
bijv. bestuursvergaderingen en
jaarlijkse ledenvergadering;
Maken van Jaaroverzicht vereniging en bestuurszaken;
Overleg met wedstrijdcommissie aangaande competitie en licenties.

• Voorzitter: Jan Voet
Contacten intern en extern
(mondeling);
Inkoop t.b.v. de bar, lid barcommissie;
Regelen barbezetting;
Maandelijks afdraaien/bundelen/nieten clubblad;
Algemene zaken, o.a. m.b.t. tot
gebruik banen, hal en tennisbaan;
Alle verdere voorkomende
zaken die niet beschreven zijn.

• Penningmeester:
Corrie van Ekris
Is verantwoordelijk voor alle financiële zaken zoals tijdig betalen rekeningen. Onder andere d.m.v. giro (eventueel d.m.v.
internet) van bijv. energie, terreinhuur, Tele2, enz;
Verrichten van jaarlijkse betalingen, o.a. afrekening met
SV De Meteoor voor vuilafvoer,
gebruik stencilmachine t.b.v.
clubblad;
Innen contributies jeu de boules en tennis;
Legt periodiek verantwoording
af aan de overige bestuursleden

• Secretaris: Marjo van Dijk
Alle zaken m.b.t. NJBB, afdelingen en verenigingen, zowel
schriftelijk, mondeling als internet;
Alle officiële en inofficiële
schriftelijke contacten, o.a.
leden, instellingen (belastingen
e.d.), tevens mondelinge contacten wanneer dit noodzakelijk is;
Ledenadministratie, gegevens
uitwisselen met penningmees9
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d.m.v. maandoverzichten van
bijv. barinkomsten, uitgaven;
Boekt alle in- en uitgaven in
het hoofdkasboek.
Onderhoud contacten met de 2e
Penningmeester omtrent het
overmaken van geld van de bargirorekening naar de hoofdrekening van de verenigingen;
Maakt jaarlijks financiële overzichten en een begroting t.b.v.
de Ledenvergadering, overlegt
vooraf met overige bestuursleden.

Maakt maandstaten betreffende het bargebeuren, stort omzetten op girorekening van de
barinkomsten en uitgaven. Onderhoud contacten met de Penningmeester omtrent het overmaken van geld van de bargirorekening naar de hoofdrekening van de verenigingen;
Betaalt kleine (dagelijkse) uitgaven (eventueel vanuit de
kassa) en verwerkt deze in de
maandstaten.
• Commissaris binnen het
bestuur: Jaap Koning
Redactie clubblad;
Afgevaardigde naar vergaderingen afdeling 07.

• 2e Penningmeester:
Frans Kooistra
Regelt in- en uitgaven t.b.v. de
bar;
Boekt afdrachten aan leverancier t.b.v. de bar in;

Ook hebben we een overzicht gemaakt van de voorkomende, noodzakelijke werkzaamheden binnen onze vereniging. U ziet: een hele
lijst aktieve leden! We vertrouwen erop dat de komende tijd al dit
werk door genoemde mensen met enthousiasme zal blijven worden
gedaan. Maar hier geldt: er kunnen er nog meer bij!
Jan Nieuwenhuijse.
Wedstrijdcommissie
Jan Verhulst, Ed Lette, Menno
Roelofs, Wim den Ouden.
Kascontrolecommissie
Voor 2006: Joop Abels en Frank
Westrus, een derde lid dient nog
gezocht te worden.

Onderhoudcommissie
Klaas de Ruiter, Ruud van Enter,
Theo van Dijk, Bert Vree.
Medewerking van o.a. Sip Hiemstra, Menno Roelofs, Ron Stolte,
John Peen.
Barcommissie
Jan Voet, Inge Huisman,
Roel Huisman, Ron Stolte en
10
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Redactie clubblad
Jaap Koning, Ruud van Enter.
Klaverjassen
Algehele verzorging en leiding
door Wim en Tiny den Ouden.
Archief
Ruud van Enter in samenwerking met Henk Postma.
Advertenties clubblad en borden
Lydia Heuckeroth.
Schoonmaakploeg
Lia Trock, Toon Spaan, Tiny
Limburg, Truus Rutgers,
Alie Nieuwenhuijse en Tiny
den Ouden.
Wasverzorging
Tiny Postma.
Barmedewerkers
Maandagmiddag: Jan Voet.
Dinsdagmiddag: Jan Voet.
Woensdagmiddag: Cor van
Gelderen, zomermaanden
Victor Silvester.
Donderdagavond: Peggy Strijdonck, Tiny Postma, Jef de
Ruiter, Cor van Gelderen, Jaap
Koning, Kitty Koning, Loes de
Vries, Gonnie v.d. Hilst, Joop
Schallenberg en Henk Postma
via een rooster.
Vrijdagmiddag: Albert Seeventer.
Vrijdagavond bij dartwedstrijden:
Marijke Kooistra of Peggy
Strijdonck.
Vrijdagavond bij klaverjassen:
Jan Baas en Marjo van Dijk.
Zaterdagmiddag:
Lia Trock en Victor Silvester.

Zaterdagavond: (Bohémiensavonden) Frans Kooistra en/of
Waldie Haseth.
Zondagmiddag: Henk Postma,
Tiny Postma, Corrie Kroon,
Tonny Voogt, Arnold Voogt,
Menno Roelofs, Lydia Heuckeroth, Rita Been, Gerda Nagel,
Truus Nagel, Arie Boon (via
een rooster).
Bar Jan Voettoernooi:
Gerda Voogt, Lies Hiemstra,
Winny de Haze, Maroes Baas.
Eetkraam Jan Voettoernooi:
Herman Voogt en Klaas de
Ruiter.
Wekelijkse lotto
John Peen.
Clubblad samenstellen/nieten:
Jan Voet, Albert Seeventer,
Dirk Swart, John Peen, Ed Lette
en Toon Spaan.
Webmaster
Bert Vree.

11
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O P E N RO N D D E B O U L E B A A N

Spannend potje
...ik loop me dus al jaren af te
vragen...
Heb jij geen ballen meer dan?
...of ik hem nou wel of niet zal
nemen...
Wie ligt er?
...want, ja god, je hoort zoveel
verschillen...
Moet ik al weer?
...de dingen, de ene helpt het
en...
Heb ik nog een bal? Waar dan?
...en de ander krijgt het evenzogoed...
Alweer? Maar ik heb net gegooid!
...dus, tja, je weet ook niet of het
echt...
Vorige potje?
...helpt toch? Als je dat nou zeker
wist dan zou ik hem zeker...

Waar ligt het buutje dan?
...nemen. Af en toe vertrouw ik
ze ook niet hoor, die dokters...
Oh ik dacht dat ik lag!
...ze hebben toch een winkeltje
en een winkeltje wil verkopen,
zo isset toch...
Nog een? Heb ik nog dan?
...zo werkt dat nou eenmaal, baat
het niet dan schaadt het niet zeggen ze dan...
Alweer uit?
...maar dat zou ik dan toch wel
gaag zwart op wit willen hebben...
Wie heeft gewonnen zeg je?
...en trouwens misschien is af en
toe een griepje ook wel gezond...
Sjonge, spannend potje was dat!
...wie zal het zeggen...
(enz. enz...) •
12
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Nieuwe leden
Drie nieuwe leden mogen we
dit keer verwelkomen. Het zijn
Antoinet Fransen, Tiny ReerinkBorst en Tom van Geyten.
Wij wensen ze veel plezier bij
onze vereniging!

Aan bestuur en jubileumcommissie JBC De Meteoor
Wij willen jullie complimenteren met de sublieme organisatie van al de feestelijkheden
rondom het 25 jarig bestaan.
En voor nu wensen wij ieder
hele fijne kerstdagen en een
goed en gezond 2007.
Bedankt,
– Herman en Gerda Voogt

2007
Er is alwéér een jaar
verdwenen
Het is haast niet meer
bij te benen
Erger nog... het ging zó
vlug
En geen minuut komt ooit terug
Benut volledig de gekregen tijd
Anders krijg je zeer zeker spijt
Geniet en leef; zit niet te mokken
Voor liefde-aandacht moet je
knokken

Alle leden van de Jeu de
Boulesclub: veel gezondheid
gewenst!
Maria en Dirk Zwart

Niets komt vanzelf, alleen
de Zon
Al vanaf dat het leven begon
Het is haast niet meer bij te
benen
Er is alwéér een jaar verdwenen
– Thea Valent

Wij wensen alle leden en het
bestuur prettige kerstdagen en
een voorspoedig, gezond
2007.
Tini en Wim den Ouden

Fijne feestdagen en een goede
jaarwisseling!
13
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Sudoku-5

De vierde sudoku was ook geen
eenvoudige. Je moest er echt
voor gaan zitten en er de tijd
voor nemen. Dat het te doen was
blijkt uit de inzendingen van
Gerda Nagel en Loes de Vries.
Gefeliciteerd, knap, helemaal
goed, Een eervolle vermelding
voor Hetty Bakker: bijna helemaal goed dit keer!
Oplossingen van deze vijfde t/m
11 januari in de kopijbus.

OPLOSSING SUDOKU-4

14
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DEEL 30
Geen kattenpis dus.
Ondanks het geringere aantal
leden schreef onze vereniging
met meer equipes in voor de NC
dan nu het geval is. Toen met
tien equipes, nu met negen.
Twintig jaar geleden werd er in
december ook Sinterklaas en
Kerst gevierd. Niet alleen dat, er
was ook een Jaarfeest. Om precies te zijn, op 20 december
vond dit Jaarfeest plaats. Het
Jaarfeest werd opgeluisterd door
een echte disco. Disco, denk je
dan, ja, een echte disco, tenminste toen heette dit nog zo, is toch
niks voor de oudjes die ook toen
al lid waren van onze vereniging.
Het tegendeel was gelukkig waar.
De disco werd verzorgd door wat
jongelui die hun hobby tijdens
de Feestavond uitoefenden. Uit
de overleveringsstukken blijkt
dat zij dit erg goed deden want
er werd vol lof over de muziek
die zij ten gehore brachten
gesproken.
Uiteraard was er niet alleen
muziek te horen. Er was ook
heel wat te eten en te drinken.
Natuurlijk alles gratis en voor

In 1986 bestond onze vereniging
uit heel wat minder leden dan nu
het geval is. Een licentie was toen
nog vrijblijvend. Toch gaven maar
liefst 43 personen aan dat zij het
bezit van een licentie nodig hadden om aan de diverse toernooien mee te kunnen doen.
Onder hen onder meer Jan
Nieuwenhuijse, Johan Cramer,
Freek- en Piet van leeuwen, Petro
van Vliet, Frank Westrus, Jan Voet,
Jef-, Klaas- en Jur de Ruiter, Marcel van Olst, Jan telder, Lenie
Bakker, Jan Baas, Ank- en Ed
Lette, Theo van Ommen, Farncienen Toon Koleman en Frank Westrus. Allemaal namen van, om
maar even een uitdrukking van
een andere sport te gebruiken,
honkvaste leden. Een licentie
kostte in 1986 ƒ18,00 (€8,17).
Voor volgend jaar is de bijdrage
om mee te kunnen doen aan de
NC vastgesteld op €32,00. Ten
opzichte van 1986 een verhoging
van bijna 400%. Wanneer je dat
verdeelt over de afgelopen 20
jaar dan is een licentie gemiddeld met 20% per jaar gestegen.
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niets. In ons jubileumboek kunt
u een foto aantreffen waarop een
van de schitterende en kunstzinnig opgemaakte schalen met
eten die ook deze avond weer
gepresenteerd werden, te zien is.
Ook nu ontbraken de diverse
vrolijke noten, in de vorm van diverse optredens niet. Klaas de
Ruiter vertolkte zijn versie van
opperstalmeester met de naam
Han Tuinman weer met verve en
praatte de diverse optredens en
activiteiten weer voortreffelijk
aan elkaar. Piet Schat zong als
Tinus Tenor als nooit te voren, de
tweelingzusters De Boulsters Zonder Naam (afgeleid van de
Zangers Zonder Naam) deden
een poging om het boulen te
promoten. Zij werden uitgebeeld
door Jef en René de Ruiter. Drie
dames zongen het bijna complete repertoire van de Star Sisters (Farncien Koelman, Henny
Telder, de overleden echtgenote
van Jan Telder, en Els Janse). Frits
Jongsma deed op komische wijze
verslag van de vereniginsperikelen als Berend uut Twente. Bovendien deed ons clubblied, dat u tijdens ons uitstapje naar Preston
Palace uitgebreid heeft kunnen
oefenen zijn intrede.
Veel leden zijn na afloop van dit
Jaarfeest, met de melodie van dit
clublied neuriënd, thuis in slaap
gevallen. Het duo de Germa´s

Prettige kerstdagen en een
gelukkig nieuwjaar.
Yvonne en Fritjof Sibbelee
(Toon Koelman en Ruud Sakes),
deden een act met een vreemd
ding in een vogelkooitje. Dit
vreemde ding vond Jan Telder
later helemaal niet op een vogeltje lijken, hij dacht een ‘kunstdinges’ met veren in het kooitje
gezien te hebben. Of dit werkelijk een kunstdinges was kunnen
we niet meer verifiëren.
De afgelopen twintig jaar is er
een tendens geweest om, vooral
de kerstdagen, steeds meer
buitenshuis te vieren. Twintig
jaar gelden was dit anders, toen
werden de kerstdagen meest in
de huiselijke sfeer gevierd.
Omdat niet iedereen in het bezit
is van een rijke familieschare en
daardoor min of meer thuis zou
kunnen verpieteren, was onze
hal beide kerstdagen geopend.
U raadt het al, ook nu is dat weer
het geval. In voorgaande stukjes
van deze rubriek is het al eens
meer gezegd, wanneer je de diverse clubbladen doorleest lijkt
het net alsof de tijd voor sommige zaken is stil blijven staan.
Onze vereniging kent heel wat
16

De Keiler nr. 242 – december 2006

Soms maakt een redacteur van
een clubblad ook wel eens een
foutje. In november 1986 was
dat het geval. Er was vergeten
een nieuw lid te verwelkomen.
Door middel van onderstaande
tekst werd getracht het een en
ander recht te zetten: ‘Perdona
por no esta en el libro de la petanka
por ser nuevo socio, Director’.
Deze tekst was beslist niet bedoeld voor iemand die Nederlands spreekt. In het clubblad
van november 1986 was vergeten Esperanza Rodriguez als
nieuw lid van onze club te verwelkomen waarvoor de redacteur
zijn excuses aanbood, althans dat
distilleer ik uit de Spaanse tekst
die ik net getypt heb.
In 1986 was het klaverjassen
nog niet ingeburgerd binnen
onze vereniging, daarom werd er
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bij de SV De Meteoor voor het koppelklaverjassen
in te schrijven.
Zoals reeds in eerdere stukjes
vermeld waren de Indoortoernooien 20 jaar geleden allemaal
op zichzelf staande toernooien.
Geen eindwinnaar na zes Indoortoernooien, maar gewoon na
ieder toernooi een equipe dat
deze Indoor gewonnen had.
In 1986 was onze hal nog een
hal van kaal plaatijzer. Niks aan
isolatie om de warmte binnen te

Iedereen een heel gezond
2007 toegewenst.
Jan en Aly Nieuwenhuijse
leuke momenten. Toch zijn er
ook wat minder leuke momenten te vermelden. Eén van die
momenten zijn de maatregelen
die een bestuur neemt nadat er
iets voorgevallen is dat niet door
de beugel kan. In juni 1985 was
er voor het bestuur geen andere
weg meer mogelijk dan een lid
van onze vereniging te royeren,
althans dat hebben de leden op
de jaarlijkse Ledenvergadering
beslist nadat deze man voor
royement was voorgedragen.
Na maar liefst 18 maanden trok
dit geroyeerde lid de stoute
schoenen aan en betuigde in een
gesprek met het toenmalige
bestuur eindelijk zijn spijt voor
de handelswijze in 1985 en bood
hiervoor zijn excuses aan. Bovendien verzocht deze man weer lid
te kunnen worden van onze
vereniging. Omdat een mens een
nieuwe kans verdient na een
misstap, werd besloten, met de
kerstgedachte in het achterhoofd,
deze man een tweede kans binnen de gelederen van onze
vereniging te gunnen.
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houden. Toch was het wel de bedoeling om het aangenaam in
onze hal te houden. Daarom
werd er, onder andere door Herman Voogt en Sip Hiemstra,
naarstig gezocht naar een manier om de hal te isoleren. Of dat
gelukt mag u zelf beoordelen.
In het clubblad van december
1986 doet een nieuw pseudoniem zijn intrede. Jade is de ondertekening van een artikel dat u
onderstaand aantreft.

Felices pascuas y un año
nuevo lleno de felicidad.
Para todo lid Jeu de
Boulesvereniging.
Luis & Esperanza Rodriguez
het gilde ‘Tireur-Tireuse’.
De overblijvende puinruimers
verdienen deze naam niet, want
wat zij doen is slechts ‘opstoten’
of ‘opzij schuiven’. In wezen behoren zij tot de ‘drop outs’ zeg
maar ‘droppies’.
Ed, alsnog gefeliciteerd met deze
promotie.
– Jade

Ed Lette gepromoveerd!
Sedert enige weken is Ed Lette
toegetreden tot het corps ‘echte
tireurs’. Na een wijle in het land
van schoffelaars en andere tuinlieden vertoefd te hebben, is hij
er achter gekomen dat dat agrariër zijn iets anders is dan het
verfijnde boulesspel spelen.
Het was zijn eer te na voor stofzuiger, strijkijzer en sneeuwruimer te worden uitgekreten.
Reden waarom hij tijdens enige
caravanweekenden druk geoefende heeft het ijzer, door de lucht,
op ijzer te gooien. En met succes. Hij is door vier van onze
dames, die dit onderdeel al lang
onder de knie hebben (wat sommige heren noemende mannen
maar moeilijk dan wel helemaal
niet kunnen en willen accepteren) met alle égards ontvangen.
Inmiddels is hij opgenomen in

Ed heeft het volgens mij (RvE)
niet veel geoefend daarna om
door de lucht te blijven tireren,
want ik meen mij te herinneren
op geregelde tijden een wel zeer
laagvliegend projectiel van hem
met grote snelheid op nog geen
cm. hoogte te hebben zien voorbijkomen tijdens een partij.
Overigens kan ik mij voorstellen
dat je zo´n stukje van Jade alleen
onder een pseudoniem durft te
publiceren. Wie Jade was is mij
onbekend. Wie het weet mag het
in het volgend clubblad zeggen.
In het clubblad van december
1986 staan maar liefst drie verslagen van het Jaarfeest. Voor de
18
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mensen die dit Jaarfeest organiseerden en het toenmalige
bestuur moet dit hartverwarmend
zijn geweest.
Van onze receptie, die naar mijn
idee toch ontzettend geslaagd en
stijlvol was, heb ik slechts twee artikelen in ons veelgelezen clubblad aan kunnen treffen.
Over het schitterende jubileumboek, een eye-opener voor heel
wat leden, maar te zwijgen. Toch
wel teleurstellend wanneer je bedenkt dat er ontzettend veel
mensen mee bezig geweest zijn.
Niet alleen met het organiseren
hiervan, waarvoor nogmaals,
maar nu via dit clubblad, mijn
hartelijke dank, maar ook tijdens
de receptie zelf. Wat dacht u van
de dames en heren die in schitterende kleding rondliepen om
het u die geweest zijn, naar de
zin te maken. Dit alles heeft
maanden aan voorbereiding
gekost.
Misschien is de vanzelfsprekendheid waarmee toch heel wat van
onze leden dingen aanvaarden
die georganiseerd worden, er wel
de oorzaak van dat een Jaarfeest,
zoals in deze terugblik van 20
jaar gelden staat beschreven, niet
meer georganiseerd wordt.
Vrijwilligers, die voor leden
klaarstaan die geen reet uitvoeren, krijgen zelfs van deze zittenblijvers nog commentaar wan-

Administratiekantoor
Boerlijst heeft een nieuw adres:
Tweede Vogelstraat 33,
Amsterdam-Noord. Telefoon
020-6321529/06-30305204.
neer zij iets doen en de zittenblijvers hiervoor even opzij moeten gaan.
Bij deze dus een oproep aan u,
als leden, alsnog uw bevindingen
van ons jubileumjaar 2006 op
papier te zetten en te (laten) publiceren in de Keiler. Niet alleen
ikzelf, persoonlijk, zou dit in
hoge mate op prijs stellen, maar
ook de overige mensen die zich
voor u in het afgelopen jaar
hebben uitgesloofd, zullen uw
verhaal zeer waarderen. Bovendien zou dit een motivatie kunnen
zijn om in de toekomst opnieuw
de helpende hand te bieden. Wel
zo prettig voor een nieuw bestuur dat ook UW medewerking
hard nodig heeft.
Tot slot wens ik u allen, ondanks
mijn laatste kritische stukje aan
het eind van 2006, gezellige
kerstdagen, een gezond en
gelukkig 2007 en wat minder
het gevoel dat alles wat georganiseerd en geregeld wordt binnen
onze vereniging vanzelf gaat en
als vanzelfsprekend aanvaard
wordt.
– RvE
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TOERNOOI- EN
EVENEMENTEN
KALENDER ’06-’07
Datum Toernooi/evenement

zo 10-12-06
za 23-12-06
vr 29-12-06
za 30-12-06
z0 31-12-06
zo 14-1-07
za 20-1-07
vr 26-1-07
za 27-1-07
zo 11-2-2 07
do 15-2-07
za 17-2-07
vr 23-2-07
za 24-2-07
do 8-3-07
zo 11-3-07
za 17-3-07
vr 30-3-07
za 31-3-07
za 7-4-07
zo 15-4-07
za 21-4-07
vr 30-3-07
za 28-4-07
za 5-5-07
za 12-5-07
zo 20-5-07
za 26-5-07
zo 3-6-07
zo 2-9-07

Aanvang Plaats

3e dag Jan Voet Toernooi
Joop v.d. Loo Toernooi
Koppelklaverjassen
Les Bohémiens
Oliebollen Boulen
4e dag Jan Voet Toernooi
Echtparen Toernooi
Koppelklaverjassen
Les Bohémiens
5e dag Jan Voet Toernooi
Valentijn Toernooi
Damesdoubletten
Koppelklaverjassen
Les Bohémiens
Jaarvergadering
6e dag Jan Voet Toernooi
Herendoubletten
Koppelklaverjassen
Les Bohémiens
Piet Bakker Toernooi
1e dag Competitie, alle zon. kl.
1e dag Frits Jongsma Toernooi
Koppelklaverjassen
2e dag Frits Jongsma Toernooi
3e dag Frits Jongsma Toernooi
4e dag Frits Jongsma Toernooi
2e dag Competitie, alle zon. kl.
Pinkster Toernooi
3e dag Competitie, alle zon. kl.
4e dag Competitie, alle zon kl.

11.00
12.00
20.00
19.00
13.00
11.00
19.00
20.00
19.00
11.00
19.00
19.00
20.00
19.00
19.00
11.00
19.00
20.00
19.00
12.00
10.00
?
20.00
?
?
?
10.00
12.00
10.00
10.00

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

De aanvangstijden van het Frits Jongsma toernooi zijn afhankelijk
van het aantal inschrijvingen
20

