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Belangrijke gebeurtenissen
Belangrijke gebeurtenissen werpen hun
schaduw ver vooruit. In dit geval gaat dat natuurlijk over de komende jaarvergadering,
die dit jaar door bijzondere omstandigheden
niet in februari maar pas op 8 maart zal worden gehouden. De officiële uitnodiging daarvoor, met alvast de agenda treft u in deze
Keiler aan. Wat u ook aantreft in dit eerste
nummer van het nieuwe jaar, is een fraai en
uitgebreid verslag van het afgelopen verenigingsjaar. Een verslag van alle wel en wee
van 2006, onovertroffen opgetekend door
onze onvolprezen secretaris Ruud van Enter.
Die dit helaas naar alle waarschijnlijkheid
voor het laatst heeft gedaan. We zullen
het/hem missen. Gelukkig blijft hij beschikbaar voor onder andere zijn onmisbare bijdragen aan de Keiler.
In de Februarikeiler kunt u dan de notulen
van de vorige jaarvergadering nog tegemoetzien, net het verslag van de secretaris.
Tot slot willen we nog melding maken van
een stukje tekst dat we aangereikt kregen van
een wijs lid van onze vereniging (nee,
namen noemen we niet). Wij zijn het met
deze tekst, op grond van eigen ervaringen,
van harte eens. ‘Kritiek leveren op bepaalde
zaken komt maar al te vaak voort uit frustraties die niets met die zaken van doen hebben. Wanneer het leveren van die kritiek kan
helpen die frustraties op te lossen, dan heeft
het toch zijn doel bereikt’.
– JK
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Dagprijswinnaars
4e dag Jan Voet Indoor Toernooi

1e plaats Max Tophoven, Tiny Tophoven, Henk Eisinga 5 + 50
2e plaats Ruud van Enter, Piet van leeuwen, Jan Voet 5 + 42
3e plaats Jan Both, Hans Terwee, Ed Lette 5 + 36
4e plaats Hans Mes, John Zwiebel, Jos Groot 5 + 24
5e plaats Petro van Vliet, Frank Westrus, Louis Rodriguez 4 + 12
6e plaats Sip Hiemstra, Bert Vree, Arie Boon 4 + 10
Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd!
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Totaalstand Jan Voet
Indoor Toernooi 2006-2006
Na 4 speeldagen

Pl.

Nr. Leider

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

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

15
14
14
13
13
13
13
13
13
12
12
12
11
11
11
11
10
9
8
7
7
7
7
5
5
5
4
3
2
0

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

67
80
49
74
73
72
47
24
16
51
47
16
42
34
33
29
-17
19
-12
-35
-37
-44
-49
-57
-67
-77
-115
-139
-120
-195

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

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

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

De uitslag tegen equipe 30 telt niet mee in de einduitslag
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22
23
-14
24
24
21
13
5
2
16
30
-30
7
14
15
3
-21
-1
-6
-12
-19
-26
13
-10
0
-2
-33
-7
-51
-65

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

-13
16
23
18
25
34
25
15
-9
11
15
-11
14
-12
-9
25
-25
18
-1
-3
16
3
-23
-25
-43
-13
8
-47
-31
-65

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

50
36
36
-4
18
16
-3
24
9
24
-14
10
6
12
18
5
8
-2
9
-27
-19
-8
-19
-14
-16
-33
-38
-51
-31
-65
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Joop v.d. Loo Toernooi 2006
maakte het nog specialer.
Alles bij elkaar was het een geslaagde toernooi dag. Namens
alle deelnemers wil ik dan ook
het bestuur, de mensen achter de
bar, de halversierders en de
schoonmaakploeg hartelijk bedanken. Buiten de mooie prijzen
kreeg iedere deelnemer een lekker kerstbrood mee naar huis.
Dan nu alle prijswinnaars. Zoals
vermeld werd deze uitreiking gedaan door Joop v.d. Loo Jr. Iets
dat zeer gewaardeerd wordt en
een extra tintje geeft aan dit toernooi. Helaas was er door onvoorziene omstandigheden geen
fotograaf aanwezig.

Zaterdag 23 december werd het
jaarlijkse Joop v.d. Loo Toernooi
gespeeld en het was heel gezellig.
De hal was, zoals ieder jaar, door
een ploegje medewerkers onder
leiding van Toon Spaan weer
prachtig versiert.
Er hadden ‘slechts’ 67 deelnemers ingeschreven. Het bestuur
trakteerde ons op gratis consumptiebonnen, sneetjes kerstbrood en lekkere warme hapjes.
Er werd serieus gespeeld maar
ook gelachen waarbij Ron van
Ommen als altijd boven iedereen
uitkwam. In het bijzonder als er
wat mis ging bij de tegenpartij
waardoor hij op voordeelkwam.
Na vier gespeelde partijen kwam
er een sterke winnaar uit en wel
Netty Trock. Dat kan geen toeval
zijn. Netty behoort al jaren tot
één van de beste speelsters van
De Meteoor. Zij kan zowel goed
plaatsen als tireren en heeft al
veel toernooien gewonnen. Kijk
maar naar de eregalerij. Deze
overwinning was voor haar heel
bijzonder. Het ontroerde haar bij
de prijsuitreiking omdat ze een
speciale band had met Joop v.d.
Loo. Nu won ze dan eindelijk
‘zijn’ toernooi. Dat de prijs werd
uitgereikt door Joop v.d. Loo Jr.

De winnaars
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Netty Trock 4 + 29
Menno Roelofs 4 + 27
Sander van Dijk 4 + 26
Antoinet Franzen 4 + 25
Maleen Vermorken 4 + 24
Jan Both 3 + 25
Gerda Nagel 3 + 24
Jaap Veen 3 + 22
George Dammen 3 + 22
Jaap Stroo 3 + 20

Alle prijswinnaars hartelijk
gefeliciteerd.
– Vriendelijke groeten, Jan Verhulst
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Ziekenboeg

Barbediening

Gré Bezuijen heeft, in tegenstelling tot vorige berichten in ons
blad, opnieuw een chemokuur
ondergaan. Dat betekent dat zij
een geweldige vechtersmentaliteit heeft.
Gon van Eck is nog steeds herstellende van haar schouderoperatie. Haar boules worden steeds
ongeduldiger!
Eduard Vergne is geopereerd aan
zijn voet en is voor enkele maanden uitgeschakeld voor het boulen.

Door omstandigheden kunnen
wij voor de donderdagavond nog
enkele barmedewerkers gebruiken. Aanmeldingen bij Jan Voet.
Ook zijn reservemedewerkers
meer dan welkom.
De gebruikelijke groep medewerkers is weer voor een heel jaar ingeroosterd op onze overbekende
kalender. Mocht een datum niet
uitkomen, wilt u dan zoveel mogelijk onderling van dienst ruilen?

Drommedaris

Jarige leden

Boulevereniging De Drommedaris
uit Bovenkarspel komt op zondag 21 januari bij, met en tegen
ons boulen. Als u dit wilt meemaken bent u van harte welkom.
U dient dan om 13.30 uur aanwezig te zijn.

In februari zijn
jarig:
Theo van Dijk,
Alie Nieuwehuijse,
Jaap Koning,
Marcel van
Aalst, Jef de Ruiter, Eduard Vergne, Henk Eisinga,
Simon Heimens (tennis), Piet de
Bruin (tennis), Patrick Homan
(tennis), Bert Spoor (tennis),
Albert Kroon (tennis), Dien Both,
Ko van Weerden (tennis), Roel
Westerhof, Edwin Zincken (tennis), Richard Rutgers, Felicino
Manca, Joop Abels, Jan Baas en
niet te vergeten Herman Voogt.

Bijdragen voor de volgende
Keiler: t/m donderdag
8 februari a.s. in de kopijbus,
of e-mail: koning@ncn.nl
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DVD Preston
Palace
Voor wie de herinneringen aan
ons uitstapje naar Preston Palace
levendig wil houden, heeft Henk
Postma hiervoor een prachtige
DVD samengesteld.
Voor 5 euro maakt hij ook voor
u een exemplaar!

Clublied op
You Tube!

Klaverjassen
Bij deze wil ik de
klaverjasploeg, c.q.
Tiny en Wim den
Ouden bedanken
voor hun inspanningen. In
het bijzonder voor de
prachtige prijzentafel die er op
de laatste klaverjasavond van
2006 voor ons klaarstond! Ook
de oliebollen smaakten voortreffelijk. De avond verliep mede
hierdoor als vanouds in een zeer
gezellige en ontspannen sfeer.
U weet het: elke laatste vrijdag
van de maand is koppelklaverjassen in onze hal. Meedoen is gratis en de aanvang is 20.00 uur.
Inschrijven in het boek.
– JV

Sinds een tijdje is ons onvolprezen clublied te horen en te zien
zo dat in één van de bussen op
weg naar Preston Palace uit volle
borst werd gezongen.
Ga naar: www.youtube.com en
dan even zoeken naar (search):
‘clublied onderweg’.

Oud geld actie
Van Lydia Heuckeroth vernamen
we dat er voor 103 gulden aan
oude munten in de oud/kleingeld-bus is gedeponeerd.
Het ambitieuze voornemen om
dit bedrag razendsnel om te toveren in een paar ton aan euro’s,
door middel van staatsloten, is
helaas op niets uitgeopen. Toch
blijft het gezegde ‘Wie niet
waagt, wie niet wint’, van kracht!
6
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Feestdagen

Bijzonder (2)

De feestdagen zijn bij ons opnieuw druk en heel gezellig verlopen. Dit was mede te danken
aan onze prachtig in kerstsfeer
versierde hal. Een grote groep
actieve leden heeft hieraan zijn
medewerking verleend en we willen ze langs deze weg hartelijk
dankzeggen daarvoor.

Soms vind je bijzondere en
raadselachtige stukjes kopij in
de kopijbus. Het raadselachtige
van dit stukje zit hem in het
feit dat de achterkant van het
velletje papier waarop deze
tekst stond, blanco was.
6 kilo aardappels
1 kilo uien
1 p. spersibonen
1 p. lof
4 peren comisch
10 navelappels
4 oranje vruchten
weet geen naam
zakje snijbonen
citroenen
z.o.z.

Bijzonder (1)
Een heel bijzondere nieuwjaarswens kregen we dit jaar.
En wel uit de USA van de voorzitter van de Amerikaanse Petanque Federatie. We willen
hem u niet onthouden:
Chrismas, 2007
Best wishes for the new year!
John Rolland,
President FPUSA

Koopt bij onze adverteerders,
zij verdienen het!
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JOB – Jeu de Boules
Overgang Bestuur
sen die er voor langere tijd voor
konden gaan. Veel leden hebben
in het afgelopen jaar aan ons gezegd iets voor de vereniging te
willen doen. Een grote groep van
26 leden kwam bij elkaar en
zocht naar verschillende alternatieve bestuursvormen. Ook buiten de vereniging is gepolst of er
animo was voor het bestuur, uiteindelijk ontstond een groepje
van vijf leden die elkaar toezegden de taken van het zittende bestuur over te willen nemen. Dat
daarvan twee, een jeugdlid en
een oude rot, uiteindelijk toch
besloten niet door te zetten had
verschillende oorzaken. Wat wij
hebben ervaren – en niet van de
minsten in de vereniging – is dat
het moeilijk is om iemand iets
‘te gunnen’. In plaats van de volledige medewerking ontdekten
we dat achter onze ruggen gekletst en gekonkeld werd. We besloten dat we onze taak – de continuïteit van het bestuur van
onze vereniging – het belangrijkst vonden. En, waar gehakt
wordt vallen spaanders. Dus
grapten we onderling – zeiden

JOB: onder deze naam zijn wij:
John Zwiebel, Jos Groot en
Antoon Duijnker in januari 2006
begonnen met het zoeken van
nieuwe bestuursleden voor onze
vereniging.
Het zittende bestuur had gezegd
in z’n geheel te stoppen. Begin
januari 2006 ging JOB op bezoek bij het zittende bestuur. Het
was menens! Zij zouden aanblijven tot de jaarvergadering begin
2007… en dan zouden ‘de dozen
in de hoek gezet worden’. Een
weinig aantrekkelijke idee voor
ons allemaal. Er was dus een
goed jaar de tijd om nieuwe
leden voor het bestuur te vinden.
Een van de eerste vragen van het
zittende bestuur: ‘Zijn jullie de
nieuwe bestuursleden?’ konden
we gelijk ontkennend beantwoorden. Het bekende ‘wel zin – geen
tijd’, zou in de maanden daarna
nog vele malen uit de monden
van heel wat gemotiveerde leden
klinken. Velen hebben ons onderweg verzocht het dan maar
voor een jaar te doen. Maar wij
zochten naar continuïteit. Men8
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‘samen sterk’ en konden er verder goed mee leven. Het terugtreden van de twee leden heeft
echter geen stap ‘naar buiten’
hoeven betekenen. Want, zoals
hij ook al op het vijfde lustrum
heeft gezegd, Jan Voet zag mooie
dingen gebeuren in onze vereniging. Hij nam allerlei initiatieven
waar die hem achter zijn oren
deden krabben. ‘Wilde hij wel
“echt” stoppen?’stelde hij zich de
vraag. Tenslotte gold ook voor
hem ‘het bloed kruipt waar het
niet gaan kan’. Hij besloot
samen met Jaap Koning, om opnieuw bij te tekenen. Dat dit
voor een aantal leden een teleurstelling was (het vertrek van de
twee anderen) is wel waar, maar
het ging ons – JOB – om de continuïteit van het bestuur van
onze vereniging. Ons doel was
‘een nieuw bestuur’ en dat is gelukt. Dat er onderweg minder
mooie dingen zijn gebeurd is
zeker waar, maar zoals de weg
naar de hel geplaveid is met
goede voornemens is de weg
naar de hemel vol voetangels en
klemmen. En als je dat van te
voren weet, valt het uiteindelijk
nog wel mee. Wij wensen de
nieuwe bestuurskandidaten
Corrie, Marjo en Frans een plezierige tijd toe in het bestuur. Wij
wensen Jan en Jaap samen met
de nieuwe leden een vruchtbare

Dart Toernooi
2007
Op vrijdag
2 februari is
er het
jaarlijkse
gezellige Dart
Toernooi voor
dames en heren die
lid zijn van de JdB Meteoor en
hun partners. Er zijn mooie
prijzen te winnen, maar meedoen is belangrijker dan winnen. Deelname is gratis, inschrijven kunt u in het bekende boek.
De organisatie is in handen
van het Dart-team De Kometen. Aanvang half acht.
NB Competitie-spelers zijn
uitgesloten van deelname.

samenwerking.
Dit waren de laatste woorden in
de Keiler van JOB. Wij danken
de vele leden die op allerlei manieren hebben meegedacht en
bijgedragen! Ook de vele sympathie die wij onderweg hebben
ondervonden hebben we zeer gewaardeerd.
Een goed, gezond 2007 gewenst
van JOB. Tot gauw, tot bouls.
– John, Jos, Antoon
9
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Officiële uitnodiging
Het bestuur van de Jeu de Boulesclub De Meteoor nodigt al
haar Petanque-leden uit tot het
bijwonen van de Jaarvergadering
die gehouden zal worden op
donderdag 8 maart 2007.
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.
Hiernaast ziet u de agenda voor
deze vergadering, in de volgende
Keiler zullen de notulen van de
vorige vergadering en het verslag
van de secretaris over 2006 worden gepubliceerd.
– Ruud van Enter, secretaris

Wanneer het vereiste aantal
stemgerechtigde leden niet aanwezig is zal de vervolgvergadering plaatsvinden op donderdag
8 maart 2007. 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.
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Agenda Jaarvergadering
Agenda voor de vier en twintigste
ledenvergadering van de Jeu de
Boulesclub De Meteoor die op
8 maart 2007 wordt gehouden.

Toelichting op de agenda
Punt 2
Brieven ter attentie van de vergadering dienen 1 week voor aanvang van de vergadering door de
secretaris van de vereniging binnen te zijn. Het adres van de secretaris is Jollenmakersweg 51,
1511 DA in Oostzaan. Brieven
kunnen eveneens in MS Word
format naar het e-mail adres van
de secretaris gezonden worden:
ruud.v.enter@planet.nl.

1 Opening door de voorzitter
2 Binnengekomen post
(zie toelichting in het
clubbblad)
3 Notulen vergadering
23 februari 2006
(in het clubblad)
4 Jaarverslag secretaris
(in het clubblad)
5 Jaarverslag vereniging
(in het clubblad)
6 Jaarverslag penningmeester
7 Beleid bestuur
8 Begroting 2007
9 Verkiezing bestuur
(zie toelichting)
10 Verkiezing commissies
11 Huldiging leden die 10 jaar
lid zijn
12 Huldiging leden die 20 jaar
lid zijn
13 Wat verder ter tafel komt
14 Rondvraag
15 Sluiting

Punt 9
• Aftredend zijn Ruud van
Enter, Bert Vree en Ed Lette,
allen zijn niet herkiesbaar.
• Kandidaten voor het bestuur
zijn Corrie van Ekris, Marjo
van Dijk en Frans Kooistra.
Ondanks eerdere publicaties
en/of mededelingen omtrent het
aftreden van Jan Voet, heeft hij
besloten als bestuurslid aan te
blijven. Omdat Jan Voet in 2006
reglementair aftredend was, is
hij dit jaar niet reglementair aftredend.

11
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Jaarverslag 2006
van onze vereniging
2005, het Jan Voettoernooi van
deze maand, het equipe van Ludwig voert ook het totaalklassement aan.
Leden die niet op de Algemene
Ledenvergadering kunnen
komen kunnen nog steeds een
bericht van verhindering afgeven
of opsturen.
Aly Nieuwenhuijse is deze
maand te gast in ‘De bal is rond’.

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, de NJBB
heeft er in één klap 128 leden bij
van onze vereniging.
Antoon Duijnker trekt zich de
perikelen omtrent de bestuurswijzigingen aan die, zoals aangekondigd, in 2007 plaats zal vinden. Hij stuurt een ingezonden
brief met de kop ‘Jeu-de-Boules
Vereniging De Meteoor Sluit de
Deuren’ voor het clubblad. Antoon, Jos Groot, John Zwiebel en
Jan Verhulst spreken op informele wijze op vrijdag 13 januari
met de zittende bestuursleden.
Diverse mogelijkheden voor een
nieuw bestuur worden ter tafel
gebracht. Een aantal wordt als
volkomen onhaalbaar of niet realistisch bestempeld, een daarvan is het idee om betaalde, van
buiten binnen te halen, bestuursleden aan te gaan stellen.
Het equipe van Ludwig Tophoven wint, net als in januari in

FEBRUARI
Op 4 februari overlijdt Carolien
Eisigna.
Op 17 februari kunnen de boulesleden van onze vereniging
meedoen aan een darttoernooi
dat zo langzamerhand een traditie begint te worden.
Deze maand staat geheel in het
teken van de Algemene Ledenvergadering, het clubblad staat
vol met verslagen en notulen.
Zoals gewoonlijk wordt de vergadering weer door heel veel leden
bezocht. Ook ‘zoals gewoonlijk’,
is de vergadering weer snel afgelopen. Marjo van Dijk, Theo van
Dijk, Sander van Dijk en Richard
Rutgers worden gehuldigd
omdat zij 10 jaar lid zijn van
onze vereniging. Dezelfde eer
12
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ondergaan Johan de Bont, Eed
Lette en Ruud van Enter, zij zijn
20 jaar lid van onze vereniging.
Rie Voogt is eveneens 20 jaar lid,
maar kan door haar afwezigheid
niet gehuldigd worden.
John Zwiebel doet na afloop van
de vergadering een oproep aan
de leden om zich verkiesbaar te
stellen voor het nieuw te vormen
bestuur.
JOB doet zijn intrede. Diverse
speculaties omtrent de afkorting
doen de ronde. De werkelijke afkorting betekent Jeu de BoulesOvergang-Bestuur. Deze commissie is samengesteld uit Antoon
Duijnker, John Zwiebel en Jos
Groot. De commissie publiceert
een stuk in het clubblad waarin
zij aangeven wat de werkwijze
van hen is om leden te activeren
en te motiveren in een nieuw bestuur plaats te nemen.
De voorlopige indeling van de
NC 2006 is bekend en wordt in
het clubblad gepubliceerd.
Het equipe van John Zwiebel
wint de vijfde dag van het Jan
Voettoernooi. Het equipe van Piet
van Leeuwen heeft stuivertje ge-

wisseld meet het equipe van Ludwig Tophoven en staat na vijf
dagen Jan Voettoernooi op kop.
Het equipe van Piet heeft 1 punt
meer dan het equipe van Ludwig.
Het echtparentoernooi wordt gewonnen door Tiny en Antoon
Duijnker.
Marcel van Olst is deze keer het
slachtoffer van Jaap Koning en
ziet zijn hoofd in de bal geplaatst.
MAART
De zesde en laatste dag van het
Jan Voettoernooi wordt gewonnen door het equipe van Carla
Kool. De equipes van Piet van
Leeuwen en Ludwig Tophoven
eindigen met 24 gewonnen partijen gelijk in de eindrangschikking. Doordat het equipe van
Piet tijdens het Jan Voettoernooi
gewonnen heeft van het equipe
van Ludwig eindigen Piet van
leeuwen, Theo van Dijk en Marjo
van Dijk na zes dagen Jan Voettoernooi op de eerste plaats.
Het Valentijntoernooi wordt gewonnen door Carla Kool en Jan
Verhulst. Hun overwinningskus
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wordt in het clubblad geplaatst.
Aan het damesdoublettestoernooi van onze vereniging doen
ook deze keer weer equipes van
andere verenigingen mee. Ondanks dat weten Netty Trock en
Inge Huisman toch op de eerste
plaats te eindigen.
JOB doet verslag van hun eerste
georganiseerd bijeenkomst. Deze
vindt plaats op 3 maart. Op de
bijeenkomst zijn 21 leden aanwezig. De voorkeur van de aanwezige leden gaat grotendeels uit
naar een ‘klassiek’ bestuur,
1 voorzitter, 1 penningmeester,
1 secretaris, 1 lid voor wedstrijdzaken en 1 lid dat o.a. het clubblad behartigt en de diverse officiële vergaderingen bezoekt.
Op zaterdag 18 maart winnen
Jan Both en Ed Lette het herendoublettes van onze vereniging.
Wanneer de foto in het clubblad
ook de echte waarheid is, zijn ze
echt maatjes van elkaar.
Blijkbaar is het toernooi erg gezellig geweest en is de sfeer
onder de mannen erg goed. Dit
heeft tot gevolg dat Wim den
Ouden zich als Wedstrijdcommissie lid aanmeldt.
Henk Postma mist al enige tijd
zijn clubjas en doet een oproep
aan de leden om de jas bij hem
terug te bezorgen.
Op de foto van de maand prijken
Annie Stolte en Jef de Ruiter met

het onderschrift ‘Twee bloemen
zeggen meer dan duizend woorden’. De foto spreekt voor zich.
Door zeer drukke werkzaamheden van de redacteur ontbreekt
deze maand de rubriek ‘De bal is
rond’.
APRIL
In april kan het slecht weer zijn,
dat ondervinden onze competitiequipes aan den lijve. Nat, regen
en kou zorgen er voor dat alle
deelnemers blij zijn als de eerste
competitiedag ten einde is.
Ook de eerste dag van het Frits
Jongsma moeten, door de weersomstandigheden, de eerste twee
partijen in de hal gespeeld worden. Gelukkig wordt het weer
daarna beter en kunnen de laatste partijen, zoals het hoort, buiten gespeeld worden.
Op 4 april zijn JOB weer aan het
vergaderen geweest. Zij boeken
een succesje, want vier leden
geven aan interesse te hebben in
een bestuursfunctie.
De complete indeling van de NC
2006 wordt in het clubblad geplaatst.
Veel leden kijken er iedere
maand halsreikend naar uit, de
rubriek ‘De bal is rond’. Deze
maand is Lydia Heukeroth aan
het woord. Lydia heeft zich binnen korte tijd als een waardevol
medewerkster binnen onze ver14
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eniging ontpopt. Haar bijna verslaving voor het bingoën is daarmee tot een eind gekomen.
Op 15 april wint Tiny Postma het
Piet Bakker toernooi.

digen. Het equipe van Max weet
de zenuwen het best in bedwang
te houden en wint met 13-7 van
het equipe van Gerrit. Daardoor
worden na afloop Max Tophoven,
Tou Chaichana en Ludwig Tophoven door Siert Jongsma, de
zoon van Frits, in de bloemetjes
gezet en gefeliciteerd met het bereiken van de eerste plaats.
In mei overlijdt ons oud lid
Rinus van Hees.
Er zijn weer 3 maanden verstreken sinds het opgeven van onze
leden aan de NJBB. De meeste
leden ontvangen voor de eerste
keer het blad ‘Petanque’.
In de competitie is het kommer
en kwel. Gelukkig hebben veel
equipes van onze vereniging de
Olympische gedachte hoog in
het vaandel staan; meedoen is
belangrijker dan winnen.
Een uitzondering op deze gedachte is het equipe van Gerrit
Terpstra, Freek van Leeuwen en
Eric van Stelten. Zij worden in
de tweede klasse B kampioen. In
2007 heeft onze vereniging eindelijk weer eens een plek in de
eerste klasse.

MEI
De tweede dag van de NC is gespeeld. Het equipe van Gerrit
Terpstra staat op de eerste plaats
in de 2e klasse B. De overige
equipes staan in de middenmoot, bijna onderaan of geheel
onderaan in de klasse waarin zij
spelen.
Op zaterdag 20 mei vindt weer
het jaarlijkse forelvissen plaats.
De omstandigheden zijn verschrikkelijk, veel regen, wind en
kou. Hierdoor valt de vangst ook
wat tegen. Zoals gewoonlijk worden de forellen de volgende dag
weer gerookt.
Het Frits Jongsma toernooi blijft
tot het laatste moment spannend. De laatste partij moet uitsluitsel geven voor de eerste
plaats. De equipes van Gerrit
Terpstra en Max Tophoven doen
hun uiterste best in hun onderlinge partij om als eerste te ein-

15

De Keiler nr. 243 – januari 2007

gen van 8 ons paling die dit
equipe gewonnen heeft.
Het portret van Joop Abels is
deze keer te bewonderen in de
bal van de rubriek ‘De bal is
rond’.
Door drukke agenda´s is het niet
mogelijk een vergadering te beleggen tussen JOB, de kandidaat
bestuursleden en de zittende bestuursleden.

JUNI/JULI/AUGUSTUS
Net als voorgaande jaren zijn ook
dit keer deze maanden weer de
komkommertijd voor de onze
vereniging en de redacteur van
ons clubblad. Iedere maand
apart weinig te melden dus.
Daarom 3 maanden in één keer.
De komkommertijd geldt niet
voor 2 leden van het bestuur.
Jaap Koning en Ruud van Enter
werken zich letterlijk te pletter
om een jubileumboek, onze vereniging waardig, in elkaar te
draaien. Tijdens de receptie die
op 30 september as. gehouden
zal worden, zullen alle leden het
betreffende boek overhandigd
krijgen. Hans Ballenberg leest
vooraf het script van het boek is
zeer lovend omtrent het geleverde resultaat. Een ‘aanbeveler’
voor iedereen.
Het Pinkstertoernooi, dat onder
schitterende weersomstandigheden wordt gespeeld, wordt gewonnen door Cees Spruitenburg.
Inge Strijdonck en Frans Kooistra dragen Cees na afloop op de
schouders in triomftocht langs
de deelnemers en deelneemsters.
Op 10 juni doen Gerrit Terpstra,
Erik van Stelten en Henk Eijsinga mee aan de Aaltjesdag in Harderwijk. Een leuk boulestoernooi
volgens Gerrit en niet alleen voor
deelnemers. De zomerse dag
wordt afgesloten met het nutti-

SEPTEMBER
Met ingang van 1 september is
de NJBB op een andere locatie
gehuisvest. Het nieuwe adres
luidt Wattbaan 31-49, 3439 ML
Nieuwegein. Post dient naar
Postbus 2655, 3430 GB Nieuwegein gestuurd te worden. Het telefoonnummer is 030-7513800,
de fax kan onder nummer 0307513801 aangestuurd worden en
voor de internetters is het E-mail
adres van de NJBB
info@njbb.nl. Overige informatie kan op de website
www.njbb.nl gevonden worden.
Aan het makreelvissen, als variant op het wadvissen, doen
zelfs vrouwen mee van onze vereniging. Van horen zeggen moet
het erg gezellig geweest zijn.
Het is al weer enige tijd gelden
dat onze hal een grote schoonmaak- en opknapbeurt heeft
gehad. Diverse leden vinden het,
mede ter gelegenheid van ons
16
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25-jarig bestaan, de hoogste tijd
dat de hal er weer eens spik en
span uit moet komen te zien.
Zo´n vijftien mannen maken
niet alleen de hal schoon, maar
zij hanteren ook nog de verfkwast om wat gele borden en
verroest ijzer een betere aanblik
te geven. Het resultaat mag gezien worden en de receptie kan
zonder stofwebben plaats vinden. Dat de schoonmaakbeurt
niet geheel zonder gevaar is
wordt door George Dammen bevestigd. George struikelt over een
touw en verwond zich daarbij
dermate dat hij naar het ziekenhuis moet. Lang daarna ondervindt George nog steeds de last
van deze blessure. Voorafgaand
aan deze opknapbeurt worden de
coniferen rondom ons speelveld
ook nog geknipt en geschoren.
De receptie die op 30 september,
die ter gelegenheid van ons 25
jarig bestaan aan het bestuur
wordt aangeboden, wordt in stijl
gevierd. De hal is schitterend
versierd, er zijn keurige zitjes geplaatst en de drankjes en hapjes
worden door dames en heren
van onze vereniging in prachtige
kledij rondgedeeld. Kortom, onze
hal ziet er erg chique uit. Diverse
sprekers voeren het woord. Tijdens de receptie ontvangt Jan
Voet de bronzen speld van de
voorzitter van afdeling 07 van de

NJBB naar aanleiding van zijn
verdiensten voor het jeu de boules in het algemeen en onze vereniging. Klaas de Ruiter biedt de
vereniging een kunstwerk aan
waarvan een miniatuur replica
uit de hoge doos getoverd wordt.
Te zijner tijd zal het definitieve
kunstwerk, dat plm. 120 cm.
groot zal zijn, op een geschikte
plek op ons terrein geplaatst
worden. Na afloop ontvangen de
aanwezige genodigden en de
leden het jubileumboek. Gelukkig wordt de vooraf gewekte
nieuwsgierigheid omtrent de
kwaliteit van het boek niet gelogenstraft.
Het Walle Geertsje toernooi
wordt weer druk bezocht door
leden van onze vereniging.
De inschrijvingen voor het Jan
Voettoernooi 2006-2007 staan
weer voor alle leden open.
OKTOBER
De inschrijvingen voor de diverse toernooien van onze vereniging loopt wat terug. Een ietwat
zorgwekkende ontwikkeling
vindt Jan Verhulst. Hij plaats
daarover een verklarend stukje in
het clubblad.
Ondanks de zorgvuldigheid
waarmee het jubileumboek is gemaakt, worden er wat leden bij
de overleden personen vermeld
die niet overleden zijn. Gelukkig
17
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staat op de eerste bladzijde van
het boek een citaat van onze
voorzitter, Jan Voet. Deze luidt
‘Een boek zonder fouten zou
onze vereniging onwaardig zijn’.
Daar houden de makers van het
boek zich gelukkig aan.
De eerste dag van het Jan Voettoernooi wordt gewonnen door
het equipe Bert Vree, Arie Boon
en Jeanette Boon.
Herman Voogt krijgt de lachers
op zijn hand door in koksoutfit
achter de bunkerkraam de bunkeraars te bedienen.

horen zeggen heeft iedereen zich
vermaakt. De volgende morgen
wordt na een heerlijk ontbijt de
terugweg naar Amsterdam weer
gekozen. In onze hal wordt daarna nog even, tijdens het nuttigen
van een of meerdere gratis
drankjes, nagepraat. Rond zes
uur is de hal verlaten en zitten
alle deelnemers moe maar voldaan weer thuis achter de buis.
Job zijn werk is gedaan. Tijdens
de Ledenvergadering op 8 maart
2007 zullen Corrie van Ekris,
Marjo van Dijk en Frans Kooistra
zich als nieuw bestuurslid verkiesbaar stellen. Jan Voet geeft
aan, ondanks zijn eerdere aankondiging dit niet meer te doen,
dat hij bestuurslid wil blijven.
Doordat Jaap Koning niet aftredend is en zelf ook niet aftreedt,
zal het nieuwe bestuur in 2007
weer, mits de kandidaat bestuursleden gekozen worden, uit
5 leden bestaan.
Voor alle duidelijkheid wordt
door middel van een flyer die
voor alle leden te lezen is, maar
weer eens uitgelegd hoe de diverse bedragen voor het betalen van
de contributie en de NJBB afdracht opgebouwd zijn.
De tweede dag van het Jan Voettoernooi 2006-2007 wordt gewonnen door Jan Verhulst, Ad
Verhoeven en Carla Kool.
Om onze clubkas te spekken

NOVEMBER
Door een technische storing verschijnt het clubblad een week
later dan gepland.
Op 17 november is het dan eindelijk zo ver, 199 leden met aanhang vertrekken naar Preston
Palace. Tijdens de reis wordt het
clublied flink geoefend. De melodie die voor de drie bussen op
CD is gezet wordt flink gedraaid.
Helaas blijkt na aankomst bij
Preston Palace de beloofde geluidsapparatuur niet beschikbaar
te zijn. Toch wordt het clublied
in de grote zaal ten gehore gebracht en zingen (bijna) alle
leden uit volle borst mee. Na het
nuttigen van koffie met gebak
gaan alle leden even naar hun
hotelkamer en verspreiden zich
daarna door het complex. Naar
18
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wordt een ‘klein geld’ actie op
poten gezet. Leden die hun oude
stuivers, dubbeltjes, kwartjes,
guldens, briefjes van vijf, tien,
vijfentwintig, vijftig, honderd,
vijfhonderd en duizend gulden
nog niet hebben ingeleverd bij
de bank kunnen dit in een afgesloten ‘reuzen spaarpot’ deponeren. Het opgehaalde geld zal ten
goede komen aan de vereniging.
De data voor de NC in 2007 zijn
bekend en worden gepubliceerd.
Op 15 april, 20 mei, 3 juni en 2
september zal de NC 2007 gespeeld worden.
Hadden we in de winterperiode
al geregeld op de vrijdagavond
een dartscompetitie in onze hal
te verspelen, van de Strijdoncks,
vanaf nu is er een tweede dartteam dat zijn thuiswedstrijden
afwerkt in onze hal. De Kometen
is de naam van het betreffende
team. Het gevolg is dat er in de
winterperiode bijna iedere vrijdagavond dartswedstrijden gespeeld zullen worden. Uiteraard
zijn toeschouwers welkom.
Een van onze adverteerders, de
firma Ruig aan het Zuideinde in
Oostzaan, heeft zijn winkel verbouwd. Hieraan wordt een stukje
in ons clubblad gewijd.

door de leden. Er hangt een
heerlijke kerstsfeer. In deze
kerstsfeer houden de medewerkers die de terreinen van de
sportverenigingen in Amsterdam
Noord onderhouden hun ‘kerstborrel’.
Deze informele happenning
wordt hen, in het kader van ons
25 jarig jubileum, aangeboden
door onze vereniging en is mede
een blijk van waardering voor de
vele werkzaamheden die zij in de
afgelopen jaren voor onze vereniging hebben verricht.
Opnieuw worden de bedragen
voor de contributie en de diverse
NJBB vormen van lidmaatschap
kenbaar gemaakt.
Bij veel leden is het onbekend
dat een vereniging niet alleen uit
een bestuur bestaat. Daarom
wordt er een lijst gepubliceerd
van alle medewerkers die voor
onze vereniging op geregelde tijden actief zijn om het de overige
leden naar de zin te maken. Een
hele waslijst is het gevolg. Maar
liefst 56 mensen zijn op geregeld
tijden actief bezig voor u en mij.
Sommigen namen worden meer
dan een keer genoemd.
Het clubblad staat weer vol met
goede wensen voor 2007, een
teken dat het jaar ten einde loopt
en bovendien het eind van een
lange periode waarin ik u van informatie mocht voorzien.

DECEMBER
De hal is, zoals was beloofd,
weer schitterend aangekleed
19
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DEEL 31

Onze mannelijke leden gingen
bijna niet meer naar buiten om
te plassen, de reden was waarschijnlijk het feit dat’ie zo klein
was geworden van de kou en
bijna niet meer te vinden was.
Door de barre weersomstandigheden was het steenkoud in de
hal. Het motto was veel lagen
over elkaar, dan was het nog wel
uit te houden in de hal. De oorzaak was een defecte heater. In
1987 was onze vereniging maar
1 heater rijk. Een gekregen heater, want onze financiële situatie
was toen nog niet zo rooskleurig
dat we even de geldbuidel open
konden rukken voor een nieuwe.
Nu hangen er 2 heaters en bij de
uitval van 1 zo´n ding kan de
tweede het toch nog wel aardig
warm krijgen in de hal. Kortom,
het was dus erg koud in de hal.
Onderdelen om de heater te repareren waren erg duur, zo
bleek. Maar, onze vereniging zou
nooit zo groot geworden zijn
wanneer er bij de pakken neer
werd gezeten wanneer er enige

De beste wensen, gelukkig nieuw
jaar, veel gezondheid, veel geluk,
alles wat wenselijk is, ik wens je
alles wat je mij ook wenst, en ga
zo maar door. Bijna ieder januarinummer van ons clubblad begint
daar mee. Tenminste, dat was de
gewoonte.
Het eerste clubblad van het nieuwe jaar 1987 begint hier dus niet
mee. Nee, het artikel van de redacteur op de eerste pagina begint met ‘Komt u de winter
door...?’ Twintig jaar gelden blijkt
het weer heel anders te zijn geweest. Geen ontluikende bloemen en bollen die als een gek de
grond uitschieten. In 1987 was
het rond deze tijd steenkoud. Zo
koud zelfs dat de redacteur zich
afvroeg of hij de winter wel door
zou komen. Dolle Dries trok als
voorbereiding op een eventuele
Elfstedentocht zijn rondjes en de
heer Sipkema riep zijn ijsmeesters bij elkaar omdat de kans wel
erg groot werd dat er een Elfstedentocht verreden kon worden.
20
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tegenslag was. Het ritselcircuit
kwam op gang en na enige tijd
waren de reserveonderdelen er
opeens wel. Misschien van een
vrachtwagen gevallen? Nee, er
waren ‘stille medewerkers’ die
via via de onderdelen bij elkaar
hadden geritseld. Het heeft onze
vereniging geen cent gekost,
maar toch kon iedereen weer gewoon in zijn T-shirt in de hal
boulen bij minus 12 graden.
Voor deze ontzettende goede gratis dienstverlening bedank ik de
betreffende personen na 20 jaar
nog maar eens. Zonder dit soort
geritsel waren we nooit zo financieel gezond worden als nu het
geval is. Een voorbeeld voor de
mentaliteit van wat leden die
denken dat alles vanzelf is aan
komen waaien???
Op zaterdag 20 december 1986
was weer het jaarlijks terugkerend Kersttoernooi. In het januari nummer van 1987 wordt daar
melding van gemaakt. Opvallend
is dat, net als nu, deelnemers en
deelneemsters die geen prijs
hadden gewonnen niet de moeite namen om de prijsuitreiking
even af te wachten om daarna
naar huis te gaan. Nee, ze renden bijna de hal uit om weg te
komen. Niet leuk voor de prijswinnaars, maar helemaal niet
leuk voor de organisatoren van
onze toernooien.

In 1987 waren er 53 aanvragen
voor een NJBB licentie. De kosten bedroegen in 1987 ƒ18,00
voor een licentie.
In 1987 werden er maar liefst
drie equipes van onze vereniging
die uitkwamen in de eerste klasse. Jan Nieuwenhuijse, Johan
Cramer en Freek van leeuwen
waren twee leden van de betreffende equipes. Overige equipeleden waren Jan Bakhuijzen,
Hamid Taoussi, Wim Kamstra,
Hans Oldemenger, Peter de Jong
en Ruud Sakes.
In de tweede klasse speelden o.a.
Jan Voet, Jef de Ruiter, Klaas de
Ruiter, Marcel van Olst en Piet
van Leeuwen. Overige namen
zijn Rinus van Hees, Frits Jongsma, René de Ruiter en Piet Bakker.
De derde klasse werd o.a. bevolkt
door Theo van Ommen, Leny
Bakker (toen Lamfers), Ed Lette,
Jan Telder, Petro van Vliet, Frank
Westrus, Jaap v.d. Berg, Sip
Hiemstra, Bert Vree, Aly Nieuwenhuijse, Truus Rutgers en Jan
21
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Baas. Namen van mensen die
eveneens in deze klasse speelden
maar nu geen lid meer zijn van
onze vereniging of zijn overleden zijn: Tiny de Jong, Alain
Lussier, Klaas Deelstra, Ben
Lamfers, Henny Telder, Ben
Westrus, Ans Sakes, Leen Koelman, Johan Lassooy, Ank Lette,
E. Secci, S. Secci, Carlo Termine,
Bauk Veltman en Jan Kelatow.
In 1987 werden WK Petanque in
Algerije gespeeld. Omdat diverse
leden geïnteresseerd waren in de
wijze waarop de afvaardiging van
de Nederlandse equipe was geregeld, werd dit uiteengezet in het
clubblad.
In januari 1987 werd de kogel
door de kerk geschoten. Het besluit om de hal te isoleren werd
door het toenmalige bestuur genomen. De begroting van
ƒ20.000,00 om de hal te isoleren werd door inventiviteit en
zelfwerkzaamheid bij lange na
niet gehaald. Weer een voorbeeld
hoe er met geld werd en nog
steeds wordt omgegaan binnen
onze vereniging. Het denkwerk
was nog niet over bij het toenmalige bestuur, want er waren
nog geen toiletten in de hal aanwezig. Voer voor gespreksstof
voor de volgende klus zou later
blijken.
Om onze sport te promoten hadden wat leden van onze vereni-

ging zich opgegeven voor het
spelprogramma ‘Wedden Dat’.
Helaas kregen deze leden een afwijzend bericht zonder opgaaf
van reden. Enige tijd later bleek
een andere vereniging ons voor te
zijn geweest. Helaas kon Gerard
Danen de prestatie waarvoor hij
het programma was binnengehaald net niet halen. De weddenschap werd daardoor verloren.
In het verslag van de vierde Indoor wordt nog eens aangegeven
hoe koud het in de hal was. Op
alles wat maar even nat was geweest zat een ijslaag en auto´s
startten moeilijk waardoor sommige deelnemers te laat aanwezig waren. Gelukkig kwam de
reddende engel na enige tijd binnen met de juiste heateronderdelen en repareerde deze en passant ook nog even. Hierdoor
werd het eind van de Indoor toch
een stuk prettiger dan het begin.
Na afloop kon het equipe Hans
Oldemenger, Peter de Jong en
Ruud Sakes de eerste prijs in
ontvangst nemen. Overige prijswinnaars waren F. v.d. Horst-R.
Tielman-F. Fopma (Aas van Bokalen), Marcel van Olst-Piet van
Leeuwen-Freek van Leeuwen,
Louis Rodriguez-Ab Vree-Alain
Lussier, Johan Cramer-Petro van
Vliet-Cor Leibbrand en B. Lamfers-Leny Lamfers-Klaas Deelstra.
– RvE
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Sudoku-6

Twee goede oplossing van Sudoku nummer 5. Ze kwamen tot
stand door noeste denkarbeid
van Joke de Vroome en Gerda
Nagel. De leden die wel gepiekerd hebben maar er niet in
slaagden alle cijfers op de goede
plaats te krijgen willen we zeggen: hou vol. Alleen al omdat
deze vorm van hersenactiviteit
bij uitstek schijnt te helpen om
Dr. Alheimer buiten de deur te
houden! Oplossingen t/m
8 februari in de kopijbus.

OPLOSSING SUDOKU-5
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TOERNOOI- EN
EVENEMENTEN
KALENDER 2007
Datum Toernooi/evenement

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

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.

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

De aanvangstijden van het Frits Jongsma toernooi zijn afhankelijk
van het aantal inschrijvingen.
24

