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Competitie 2007

Deze Keiler is door omstandigheden een
paar weken later in uw handen dan de bedoeling was. De oorzaak hiervan was dat uw
redacteur om gezondsredenen het een tijdje
moest laten afweten.
Dit exemplaar van uw tijdschrift is misschien wat rommeliger en kaler dan u gewend bent. Als je de draad even kwijt bent
en de tijd gaat toch dringen, dan kan het
zijn dat je hier en daar en steekje laat vallen.
Excuus daarvoor.
Om niet in de verleiding te komen om op
deze pagina een sentimenteel stukje te
schrijven over ziekte en gezondheid, leek
het me aardig om hier de tussenstanden van
de Nationale Competitie voor wat betreft de
Meteoorteams te plaatsen. Het is de stand
na de eerste speeldag op 15 april j.l.
Eerste klasse
16e plaats Meteoor 1: Gerrit Terpstra 2 -12
Tweede klasse A
13e plaats Meteoor 2: Max Tophoven 1 -10
Tweede klasse B
6e plaats Meteoor 3: Jaap Koning 4 +3
15e plaats Meteoor 4: Raymond v.d. Erf 1 -12
Derde klasse A
2e plaats Meteoor 7: Victor Silvester 3 +16
7e plaats Meteoor 9: Richard Rutgers 4 0
12e plaats Meteoor 8: Jos Groot 0 -44
Derde klasse B
4e plaats Meteoor 5: Corrie van Ekris 2 +17
11e plaats Meteoor 6: Henk Postma 0 -22
– JK
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Heren Doubletten 2007
Het was weer een gezellig toernooi. Er hadden 26 equipes ingeschreven en er werd in een sportieve sfeer fanatiek gespeeld.
Tijdens de wedstrijden gingen de aanwezige meegekomen
dames rond met lekkere hapjes die gretig aftrek vonden. Aan het
eind van de avond hadden we een enthousiast equipe als winnaar (Inge Strijdonck en Jef de Ruiter) die spontaan op de schouders gingen als hadden ze de wereldcup gewonnen.
Al met al was het een leuke toernooiavond. De lekkere hapjes en
de gratis consumptiebonnen werden weer aangeboden door het
bestuur. Jur de Ruiter stond als een volleerde barkeeper achter de
bar en zoals vermeld brachten de dames de lekkere hapjes rond.
Alle bovengenoemde medewerkers en het bestuur onze hartelijke dank. De winnaars waren:

1e Inge Strijdonck - Jef de Ruiter 4 + 33
2e Macel van Olst - Piet van Leeuwen 4 + 30
3e Freek van Leeuwen - Iwan Gard 4 + 28
4e Raymond v.d. Erf - Jordy Strijdonck 4 + 23
5e Victor Silvester - Ron Stolte 3 + 24
6e Gerrit Terpstra - Joop Abels 3 + 24
Alle prijswinnaars hartelijk gefeliciteerd.
– Jan Verhulst
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Piet Bakker Toernooi 2007

Onder goede weeromstandigheden werd het Piet Bakker Toernooi buiten gespeeld. Er hadden zich 60 deelnemers ingeschreven en het was weer heel gezellig. Het bestuur zorgde voor de
consumptiebonnen en tussen de partijen door werden volgens
een recept van Marjo van Dijk lekkere gevulde eieren rondgedeeld die de deelnemers zich goed lieten smaken. Natuurlijk
werd er fanatiek maar sportief gespeeld met op het einde maar
liefst tien prijswinnaars. Maar ook de overige deelnemers gingen
met een doos eieren naar huis, dus kende het toernooi geen
echte verliezers.
1e Erik van Stelten 4+31
Bijdragen voor de volgende
2e Stanley Kooistra 4+26
Keiler kunt u t/m donderdag
3e Tony Olthof 4+20
10
mei a.s. inleveren in de ko4e Netty Trock 4+14
pijbus, of per e-mail:
5e At Verhoeven 3+30
koning@ncn.nl
6e Co Bakker 3+23
7e Truus Schallenberg 3+22
8e Gerda Nagel 3+16
9e Tou Chaichana 3+14
10e Nelis Portengen 3+12
Alle prijswinnaars van harten gefeliciteerd.
– Jan Verhulst
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Frits Jongsma Toernooi 2007
De tussenstand na één gespeelde toernooidag is als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

7
11
1
2
8
4
14
12
3
9
10
6
5
13
15
16

Victor Silvester, Theo van Dijk, Inge Strijdonck 4 +36
Ron van Ommen, Babs van Ommen, Lydia Heuckeroth 4 +29
Gerrit Terpstra, Freek van Leeuwen, Erik van Stelten 3 +17
Max Tophoven, Ludwig Tophoven, Tiny Tophoven 3 +5
Jos Groot, Peggy Strijdonck, Sander van Dijk 3 0
Raymond v.d. Erf, Marjo v Dijk, Richard van Olst 2 +6
Jef de Ruiter, John Zwiebel, Louis Rodrigues 2 +5
Ron Stolte, John Peen, Piet van Leeuwen 2 +4
Jaap Koning, Tiny Postma, Annie Meijer 2 -2
Kees Spruitenburg, Joop Keepe, Antoinet Fransen 2 -3
Jan Verhulst, At Verhoeven, Toon Spaan 2 -8
Henk Postma, Stanley Kooistra, Annie Stolte 1 -6
Corrie van Ekris, Tiny den Ouden, Truus Rutgers 1 -7
Menno Roelofs, Tou Chaichana, Joop Abels 0 0
Waldie Haseth, Gerda Nagel, Truus Nagel 0 -25
Bep Rodenburg, Truus Schallenberg, Willem ten Brink 0 -33

Bedankt

Tom van Geyten en ikzelf lagen niet lang na elkaar in
dezelfde hartbewakingskamer van het Boven IJ Ziekenhuis. We noemden de vleugel waarin die kamer
ligt dan ook ‘De Meteoor-vleugel’.
Daarna lagen we allebei een tijdje op ‘zaal’. Het was
voor ons allebei een fantastische ervaring om te
merken hoe een club als De Meteoor op zo’n ogenblik met je meeleeft! Bezoek, kaarten, telefoontjes,
je had nauwelijks tijd om je te vervelen, laat staan
om medelijden met jezelf te hebben! Mede namens
Tom, maar ook namens Lydia en Kitty wil ik iedereen
daarvoor hartelijk bedanken.
– Jaap Koning
4
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Landelijke Competitie 2007
Beter laat dan nooit kunt u hieronder zien welke equipes van De
Meteoor meespelen in de Landelijke Competitie 2007, en wie de
deelnemers zijn.
De eerste speeldag was zondag 15 april en met een beetje geluk
kunt u elders in deze Keiler ook nog de standen na die eerste
zonnige speeldag aantreffen.

Meteoor 1 speelt in de eerste klasse:
Nr. 13 Gerrit Terpstra, Freek van Leeuwen, Erik van Stelten
Meteoor 2 speelt in de tweede klasse A:
Nr. 5 Max Tophoven, Ludwig Tophoven, Tiny Tophoven
Meteoor 3 speelt in de tweede klasse B:
Nr. 5 Jaap Koning, Tiny Postma, Annie Meijer
Meteoor 4 speelt in de tweede klasse B:
Nr. 17 Raymond v.d. Erf, Marjo van Dijk, Richard van Olst
Meteoor 5 speelt in de derde klasse B:
Nr. 2 Corry van Ekris, Tiny den Ouden, Lydia Heuckeroth
Meteoor 6 speelt in de derde klasse B:
Nr. 1 Henk Postma, Stanley Kooistra, Annie Stolte
Meteoor 7 speelt in de derde klasse A:
Nr. 2 Victor Silvester, Theo van Dijk, Inge Strijdonck
Meteoor 8 speelt in de derde klasse A:
Nr. 3 Jos Groot, Peggy Strijdonck, Sander van Dijk
Meteoor 9 speelt in de derde klasse A:
Nr. 1 Richard Rutgers, Daniëlle Rutgers, Waldi Haseth

5
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Even voorstellen...
en kennissen in Noord.
Toen vorig jaar bekend werd dat
ons cluppie bestuurloos dreigde
te worden, had ik zoiets van dat
kan toch niet waar zijn, een vereniging met zoveel leden en met
zoveel sociale waarde voor veel
mensen kan toch niet ten onder
gaan omdat ze geen bestuur
kunnen vinden.
Ik heb er lang over moeten denken, in de eerste plaats omdat ik
al erg veel bezigheden heb (waaronder de organisatie van de
woongroep waar Sander woont,
mijn werk met moeilijk lerende
en opvoedbare kinderen enz.)
maar ook omdat ik besef dat het
moeilijk is om iemand op te volgen die zoveel jaren ervaring
heeft. Uiteindelijk heb ik de beslissing genomen om het toch te
doen, omdat er zonder bestuur
binnen afzienbare tijd ook geen
Meteoor meer zou zijn en dat is
in mijn ogen ondenkbaar.
Ik kan niet meer doen dan mijn
best en zal proberen een waardige opvolger van Ruud te zijn en
samen met de andere nieuwkomers en oudgedienden een goed
bestuur te vormen.
Tot ziens op het Perenpad!
– Marjo van Dijk

Op de laatste ledenvergadering
werd bekend gemaakt dat het bestuur met uitzondering van Jan
Voet en Jaap Koning, zou stoppen
met haar jarenlange inzet voor de
vereniging. Door de inspanning
van een paar verontruste leden
werd er al vanaf vorig jaar naarstig gezocht naar nieuwe bestuursleden.
De meesten van jullie kennen
mij al wel maar omdat we op de
vergadering niet echt aan de
leden zijn voorgesteld, wil ik dat
bij deze alsnog doen.
Ik ben Marjo van Dijk en ik ben
inmiddels elf jaar lid van de vereniging, evenals Theo en Sander
mijn echtgenoot en mijn zoon.
Daarnaast heb ik nog een zoon,
een schoondochter en twee
kleinzonen van 4 en 5 jaar.
Ik ben geboren in de Amsterdamse Pijp, dus geen ‘noorderling’ zoals de meesten van jullie.
Een ‘jas’ dus (zo noemt men in
Volendam iemand die niet uit
het dorp komt).
Ik voel mij wel betrokken bij
Noord, ik werk er en veel van
onze vrije tijd verblijven we bij
de Meteoor. Inmiddels hebben
wij daardoor ook veel vrienden
6
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Ziekenboeg

wezig was. Geld van hem lenen
kan dan ook een voordeel voor u
zijn.
Cor Keijzer heeft een nieuwe heup
gekregen en is nu aan het revalideren.
Jaap Koning heeft een aantal
dagen in het ziekenhuis gelegen
vanwege hartproblemen. Gelukkig hebben de juiste medicijnen
deze problemen zo goed als verholpen.
Piet Koopmans heeft een kalknagel van zijn teen laten verwijderen. De boules heeft hij weer ter
hand genomen.
Eduard Vergne heeft een teencorrectie ondergaan en kan even
zijn boules niet laten rollen.
Jan Voet heeft een uitgebreid
longonderzoek ondergaan. Er
volgde een goede uitslag, alleen
moet het gaatje dat de arts in
zijn longen prikte nu nog helen.
Arnold Voogt (onze barmedewerker) heeft het na zijn pensionering geestelijk erg
moeilijk. Hopenlijk
kunnen de juiste
medicijnen dit
probleem
voor hem oplossen.

Deze ziekenboeg is op 15 april
opgemaakt.

Hetty Bakker is met een vinger
tussen de autodeur bekneld geraakt. Het genezingsproces verloopt voorspoedig en ze zal
gauw weer kunnen komen boulen.
Hennie van Ankeren is weer genezen van een zware longontsteking enb verblijft nu voorlopig op
haar camping zodat ze helaas
niet kan klaverjassen.
Arie Boon kampt met botverkalking, maar probeert toch zijn geliefde boulespelletje te blijven
spelen.
Ruud Duijker heeft een knieoperatie ondergaan. Of dit zijn knieproblemen heeft opgelost zal
moeten blijken.
Tom van Geyten heeft een tijdje
in het ziekenhuis gelegen. Zijn
hart en longen worden momenteel grondig onderzocht. We
hopen dat hij snel van zijn problemen af mag zijn.
Cor van Gelderen heeft tijdens
zijn verhuizing er een oogwond
bijgekregen en hij moet het voorlopig rustig aan doen.
Waldi Haseth heeft de ziekte van
vergetenheid, waardoor hij niet
bij het Piet Bakker Toernooi aan7
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Jarige leden

50 euro te hebben voldaan.
Mocht u dit zijn vergeten, dan
verzoeken wij u om dit bedrag
alsnog met grote spoed over te
maken op girorekening 5136517
ten name van JBC De Meteoor.
U bent anders niet speelgerechtigd.

Leden die in
mei jarig zijn:
Richard van
Olst, Jan Leffelaar (tennis),
Ron Stolte, Loek
van Sichem, Giok
Tophoven, Tiny
Tophoven, Margriet Odinga,
Anton Bouwma
(tennis), Sander van Dijk, Jan
Blanken (tennis), Daniëlle van
Ginkel, Ans Noorderbos-Hulshof,
Joop Keepe, Loes de Vries, Sophie
Lodewijks-Griemelijkhuisen, Louis
Roderigues, Victor Silvester, Esperanza Baena Perez, John Faas
(tennis), Henk Postma, Lydia
Heuckeroth, Joke van Geel, Ruud
van Enter, Freek van Leeuwen,
Herman Voogt, Hans Mes, At Verhoeven en Bram Cohen(tennis).

Paasbrood en
eieren
Het afgelopen Piet Bakker Toernooi (Paastoernooi) kende een
groot aantal deelnemers, wat een
gezellige sfeer gaf. Je zou zeggen: Meteoorwaardig. Op deze
dag werden er diverse consumpties en versnaperingen aangeboden. Gekookte en gevulde eieren,
plakjes paasbrood met roomboter, bovendien kreeg elke deelnemer twee consumptiebonnen.
Tot onze verbazing en verontwaardiging moesten we constateren dat sommigen de hapjestafel
je zou kunnen zeggen: ‘plunderden’. Een lelijke gang van zaken
die we in de toekomst nooit
meer hopen mee te maken. Het
verstrekken van ‘hapjesbonnen’
gaat ons toch echt te ver. Overigens: de overgrote meerderheid
hield zich aan de normale gedragscode.
– Het bestuur

Tennis en
contributie
Ondanks het feit dat er bij ons
het hele jaar door getennist kan
worden gaat het tennisseizoen
per 1 april van start. De tennissers onder u dienen dan ook
vóór die datum hun conributie à
8
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DEEL 34

eniging. In april 1987 bedankte
Klaas voor het bestuurswerk.
Studie en zijn inzet voor de
huurdersvereniging, die er voor
moest zorgen dat Klaas zijn
huisje op de dijk niet zou worden afgebroken, waren er de oorzaak van dat hij minder tijd had
om de belangen van onze vereniging te behartigen. Vooral de
jaarverslagen die Klaas schreef
werden door heel wat leden verslonden. De vrolijke noot in deze
verslagen werd door Klaas nooit
vergeten.
Tijdens de jaarlijkse ledenvergaderingen van onze vereniging
werden, zoals ook nu normaal is,
de financiële zaken behandeld.
Ook toen was er al een kascontrolecommissie die onze boeken
controleerde en, wanneer dit
daartoe aanleiding gaf, commentaar gaf. In 1987 was dat niet
nodig, want de kascontrolecommissie van weleer deelde mee
dat zij de boeken over de periode
van 1 oktober tot en met 28 februari gecontroleerd had en dat
deze in orde werden bevonden.

Omdat de clubbladen soms achter lopen ten opzichte van de
zaken die gebeuren binnen een
club, dus ook voor wat onze club
betreft, kan het voorkomen dat
feiten iets later gepubliceerd worden dan het moment waarop iets
werkelijk gebeurd is.
Dat is het geval met het overlijden van Dirk Vogelpoel. Dirk
overleed op 25 maart 1987, maar
doordat zijn overlijden wat ver in
maart gebeurde werd zijn ‘in
memoriam’ in het aprilnummer
van 1987 geplaatst.
Dirks overlijden was niet geheel
onverwacht, want zijn gezondheid was er slecht aan toe. De
oudgedienden onder onze leden
weten zich ongetwijfeld nog wel
te herinneren dat Dirk een goed
tireur was. Hij keilde de meest
vreemde ballen weg en bracht
hiermee menig tegenstander tot
wanhoop. Op diverse foto´s is
Dirk door zijn lengte en slanke
figuur, duidelijk herkenbaar.
Bijna vanaf het begin was Klaas
de Ruiter secretaris van onze ver9
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Piet Schat, Henk Louwaard en
Petro van Vliet deden dit door
middel van een schrijven dat in
het clubblad geplaatst werd. Laat
dezelfde Petro van Vliet 20 jaar
later nou toch ook weer plaats
hebben genomen in de kascontrollecommissie.
Twintig jaar geleden was het ook
al een hele toer om het clubblad
steeds weer vol te krijgen. Niet
iets nieuws dus. Letterlijk staat
het volgende vermeld in het
clubblad: ‘... met zoveel leden
moet het toch mogelijk zijn hem
(onze redacteur van toen, RvE)
van meer kopij te voorzien. Regelmatig leest u een verzoek om
uw belevenissen t.a.v. het Jeu de
Boulesgebeuren op papier te zetten, ook niet Jeu de Boulesbelevenissen kunt u aan hem kwijt.
Leden die toernooien bezoeken
bij andere verenigingen zouden
best eens een stukje in het clubblad kunnen schrijven. Het clubblad is er VOOR U, maar eigenlijk zou het ook DOOR U nog
veel plezieriger worden om dit
clubblad te lezen. Ook zou u
kunnen schrijven hoe u tot het
Jeu de Boules bent gekomen, of
hoe u aan het Jeu de Boules bent
geslagen (dat is nu onze bal is
rond, RvE). Wat wilt u verbeteren
of gerealiseerd zien binnen onze
vereniging, met een beetje inspanning is er best een leuk arti-

keltje te maken.’ En dat is nou
net zo´n stukje waar ook weer
voor geldt dat dit in deze tijd ook
geschreven had kunnen zijn en
dat er in 20 jaar dus niet veel
veranderd is, op een goedwillend
lid daargelaten dan.
In 1987 was roken ook al een onderwerp waar over geschreven
werd. Er werd een oproep gedaan aan de shagrokers. Niet dat
die shagrokers nou zouden moeten stoppen, nee, er werd een oproep gedaan voor vloeitjes. Het
kwam nogal eens voor dat een
pakje shag leeg was en dat er
nog wat vloeitjes over waren. Er
werd verzocht deze vloeitjes
vooral niet weg te gooien, maar
deze alsjeblieft mee te nemen
naar onze vereniging. Jan Voet
presteerde het namelijk nogal
eens om zonder vloei te zitten.
Daarom werd verzocht de vloeitjes in grote getale mee te nemen
naar de club. Op een donderdagvond schijnt Jan van iemand
maar liefst negen pakjes met
aangebroken vloei gehad te hebben. De dag daarop, dus vrijdag,
werd doodleuk aan Joop v.d. Loo
gevraagd of deze een vloeitje
voor Jan had want die van hem
waren op.
In 1987 waren er ook al wat
leden die tijdens hun vakantie
een ansichtkaartje naar onze vereniging stuurden. Deze keer
10
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waren het Henny en Jan Telder
die een kaartje stuurden. Bij terugkomst van hun vakantie
zagen zij er gewoon ‘smerig
bruin’ uit na lekker in de Spaanse zon genoten te hebben. Fransje en Toon Koelman stonden in
één adem genoemd met Henny
en Jan, ook zij vielen erg op door
hun bruine huidskleur na hun
vakantie.
Het Frits Jongsma Toernooi heette in 1987 nog de Clubcompetitie. In 1987 deden er slechts 10
equipes aan dit Clubkampioenschap mee. Een jaar later waren
dit er 18. Op dit aantal had de
toenmalige wedstrijdcommissaris, André de Jong, niet gerekend. Want hij bekende dat de
Clubkampioenschappen toch wel
wat laat gepland waren. Hierdoor
moesten in 3 dagen 17 partijen
gespeeld worden. Zes, zes en vijf
partijen per dag waren voor sommige oudere leden wat te veel
van het goede, Daarom werd besloten een andere speelwijze te
hanteren. Er werd met ‘voorgelote partijen’ gespeeld. Elke speeldag werden er slechts 3 partijen
gespeeld in plaats van de reeds
eerder genoemde 6, 6 en 3. Dit
alles had wel enige gebrom bij
sommige van de deelnemers tot
gevolg, maar de wedstrijdsecretaris hield voet bij stuk.
De einduitslag was als volgt:

1. Tiny de Jong, Alain Lusier,
Louis Rodriquez
2. Jan Nieuwenhuijse, Freek van
Leeuwen, Hamid Taoussi
3. Ab Vree, Floor Cardol, Piet
Schreuder
4. Petro van Vliet, Bert Westrus,
Frank Westrus
5. René de Ruiter, Klaas de Ruiter, Geof de Ruiter
6. Marcel van Olst, Piet Bakker,
Willem Walter
7. Jan Bakhuijzen, Johan Cramer,
Wim Kamstra
8. Toon Koelman, Fransje Koelman, Dirk Rietveld
9. Jaap v.d. Berg, Sip Hiemstra,
Bert Vree
10. Gerrit Voogt, Rie Voogt, Carlos Termine
11.Ans Sakes, Johan Lassooy,
Leen Koelman
12. Wim Burrekes, Arie Verbeek,
Rie Verbeek
13. Jan Voet, Rinus van Hees,
Frits Jongsma
14. Henny Telder, Herman Post,
Willem Koot
15. Aly Nieuwenhuijse, Bob Rutgers, Truus Rutgers
16. Cees Voet, Maywin Voet
(sorry Cees, maar zo staat het
echt), André Walbroek
17. Wim de Meijer, Meile van
Houten, Corrie van Ekris
18. Jan Baas, Carolien Eisinga,
Henk Eisinga.

11
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De overwinning was dus voor
een Franse en Spaanse jongen
die zich door een Nederlandse
meid naar de overwinning lieten
leiden. Overigens leuk dat dezelfde Piet Schreuder die in de uitslag vermeld staat zaterdag 29
maart jl. even de hal binnenwipte om een drankje te nemen.
Op zaterdag 18 april werd het
Paastoernooi gespeeld. Dit toernooi heet nu het Piet Bakker
Toernooi. Maar liefst 60 leden
namen aan dit toernooi deel. Het
geheel werd omlijst door roggebrood met zoute haring en eieren. Dit alles kon met gratis
consumpties weggespoeld worden. De eerste 10 winnaars
waren:
1. Marcel van Olst, 2. Ans Sakes,
3. Peter de Jong, 4. Petro van
Vliet, 5. Piet Bakker, 6. geof de
Ruiter, 7. Herman Wijnbergen,
8. Wim Kamstra, 9. Piet Koopmans, 10. Ruud Sakes.

daan door enkele hardwerkende
leden, als je ziet dat peuken en
die rottige rooie zuurpapiertjes
en andere papiertroep zo achter
de geïmproviseerd boarding in
de hal wordt neergegooid, terwijl
asbakjes op nog geen meter afstand opgehangen zijn. Lege
plastic bekertjes worden in deze
asbakjes neergezet, schande!
Bij het ophangen van kleding of
het afnemen ervan vallen diverse
knaapjes op de grond. Oprapen
is er niet bij, welnee, laat liggen
die rotzooi. Lege glazen en lege
flesjes terug brengen naar de
bar, hó maar! Weet ook dat velen
uwer egoïstisch overkomen,
wanneer door mij, ter uwer
nutte, de touwen worden neergelegd en vastgebonden, als ik gebukt met de rug naar u toe tireerballen tegen mij aankrijg en
dan verbaasd opkijken als ik daar
wat van zeg!
Het zou u sieren wanneer u
meehielp de hal en het buitenterrein netjes te houden en de handen eens uit de mouwen te steken. Maar misschien wordt u liever voor asociaal gehouden!
Ziezo, het moest maar eens
recht voor z´n raap gezegd worden.’
Voor wat betreft de peuken is er
niet veel veranderd. Zelfs op de
binnenbanen zie je op geregelde
tijden peuken liggen. Gooi maar

Na afloop was er, ondanks de gezelligheid tijdens het toernooi
toch wel een kanttekening te
plaatsen. André de Jong schreef
namelijk het volgende:
‘Enige felle opmerkingen.
Uiteraard gelden de volgende regels niet voor de goedwillenden.
Het doet verdomd onsympathiek
aan wanneer bijna alles voor
noppes voor de leden wordt ge12
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weg is blijkbaar het
motto, een ander
ruimt het wel weer
op. Ook hiervoor
geldt: Er is in 20 jaar
eigenlijk dus niet zoveel veranderd. Wat
kunnen mensen toch
ontzettend hardleers
zijn.
Niet alleen André de
Jong was enigszins
boos na afloop van
het Paastoernooi, ook
van een andere kant
was er enig commentaar in het clubblad
te lezen, nu van Cees
Voet.
‘Paastoernooi heet
van de naald!
Perfect georganiseerd, bekers, haring met roggebrood, gevulde eieren, gewone
eieren, etc.
Wie regelt dit alles? Juist, het bestuur. En wat doen wij, 60 deelnemers, GEEN MOER!
Wie ruimt de tafels c.q. stoelen
op? Zegge vier mensen. De rest
gaat simpelweg naar huis. Glazen en flesjes laten staan, wie bekommert zich daarom? Bijna
niemand van de leden. Schandelijk. Wij zijn met z´n allen niet
goed bezig, denk daar maar eens
over na. Ik schaam me over deze
houding!’

Tot slot stond er een tekening in
het clubblad anno april 1987 die
ik u niet onthouden wil. Bij sommigen is het misschien een beetje een gedateerde tekening, maar
ik blijf hem leuk vinden. Ziet u
jong en oud in de tekening? Wie
het al weet moet niets verklappen.
– RvE

In de advertentie van Administratiekantoor Boerlijst staat
een verkeerd telefoonnummer.
Dit moet zijn: 020-632 15 29
13
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Misverstanden en
rookgordijnen opgelost/2
‘Als roken zo slecht is waarom
wordt het dan niet verboden, of
wordt reclame ervoor verboden,
of de verkoop van sigaretten beperkt?’

ACCIJNS
Onze overheid ontvangt ieder
jaar ruim 3 miljard aan accijnzen
en belastingen over de verkoop
van tabaksprodukten. Door sponsoring en reclame zijn tal van instanties in meer of mindere
mate financieel afhankelijk geworden van de tabaksindustrie.
Bijvoorbeeld doordat zij rechtstreeks sponsorgelden ontvangen
(sporten en kunsten) of doordat
de regelmatige tabaksadvertenties een belangrijke inkomstenpost vormen (tijdschriften, buitenreclame en andere advertentiemedia). In tal van de ons omringende landen is men al veel
verder met maatregelen ter beperking van het roken, Nederland loopt niet voorop.
Omdat het gaat om maatregelen
die zo belangrijk zijn voor de
volksgezondheid, is het een onbegrijpelijke zaak dat het beleid
van onze overheid kennelijk niet
alleen door dat belang (de volksgezondheid) bepaald wordt.

Zulke maatregelen moeten door
de overheid in overleg met de
volksvertegenwoordiging worden
vastgesteld.
Er zijn een aantal duidelijk aanwijsbare redenen waarom hier
tot op de dag van vandaag wat
minder haast mee gemaakt
wordt dan de niet-roker zou wensen. Niet alleen de rokers maar
onze totale samenleving is in zekere zin verslaafd aan tabak. De
economische betekenis van het
tabaksgebruik is niet te verwaarlozen. Daarbij gaat het om meer
dan alleen de werkgelegenheid
in de tabaksindustrie of de detailhandel (met name die handel is
de laatste jaren verschoven naar
tal van andere plaatsen zoals bijvoorbeeld supermarkten en
pompstations).
14
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Ook de bovengenoemde factoren
en zelfs het persoonlijke rookgedrag (en dus de interesse voor
het onderwerp) van de verantwoordelijke beleidsmakers lijken
hierin een minstens zo belangrijke rol te spelen.

zelfbeperking’ mee te geven. Een
vlag die de lading absoluut niet
dekt. Een ieder die de regels aan
een iets meer dan oppervlakkige
beschouwing onderwerpt kan
zien dat ze nauwelijks iets beperken laat staan verbieden; het zijn
veeleer regels waar de makers
van deze reclame zich wel aan
zullen moeten houden willen ze
niet helemaal ongeloofwaardig
worden. Trouwens sinds we deze
zogenaamde zelfbeperking kennen (1982/'83) zijn de reclameuitgaven voor tabak meer dan
verdubbeld!
De consumentenorganisaties
vertegenwoordigen dan weliswaar alle 15 miljoen Nederlanders, zij vormen een minderheid
in het overleg waarin deze regels
tot stand zijn gekomen. Zij staan
bijzonder zwak tegenover de tabaksproducenten en de adverteerders waarvan de belangen
duidelijk zijn.
De tot op heden voorgestelde
maatregelen, zowel m.b.t. de reclamebeperking, de beperking
van de verkoop en de beperking
van de rookoverlast worden door
de Stichting Volksgezondheid en
Roken onvoldoende geacht.
– RvE

TABAKSWET
Het roken is natuurlijk jarenlang
een geaccepteerde gewoonte geweest en velen zijn van mening
dat je met het nemen van enige
maatregel ter beperking van het
roken dan ook heel voorzichtig
moet zijn. Tegenstanders van
zulke maatregelen brengen al
snel de persoonlijke vrijheid (in
dit geval van de roker) in het geding. In de Nederlandse Tabakswet (10 maart 1988) wordt gesproken over de beperking van
het tabaksgebruik en de bescherming van de niet-roker. Het is
duidelijk dat hiermee ook de persoonlijke vrijheid van de nietroker bedoeld wordt (de vrijheid
van rookoverlast!).
RECLAMECODE
De industrie mag zich er graag
op beroepen dat er in samenwerking met adverteerders en consumentenorganisaties een gedragscode voor de tabaksreclame is
opgesteld. Zij gaat in haar cynisme zelfs zo ver deze reclameregels de benaming ‘vrijwillige
15
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TOERNOOI- EN
EVENEMENTEN
KALENDER 2007
Datum Toernooi/evenement

Aanvang

Plaats

vr 27-4-07 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

za 28-4-07 2e dag Frits Jongsma Toernooi

12.00 Meteoor

za 5-5-07 3e dag Frits Jongsma Toernooi

12.00 Meteoor

za 12-5-07 4e dag Frits Jongsma Toernooi

12.00 Meteoor

zo 20-5-07 2e dag Competitie, alle zon. kl.

10.00

vr 25-5-07 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

za 26-5-07 Pinkster Toernooi

12.00 Meteoor

zo 3-6-07 3e dag Competitie, alle zon. kl.

10.00

vr 29-6-07 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

vr 27-7-07 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

vr 31-8-07 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

zo 2-9-07 4e dag Competitie, alle zon kl.

10.00

vr 28-9-07 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

zo 14-10-07 1ste dag Jan Voet Toernooi

11.00 Meteoor

vr 26-10-07 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

za 27-10-07 Les Bohémiens

19.00 Meteoor

zo 11-11-07 2de dag Jan Voet Toernooi

11.00 Meteoor

za 24-11-07 Les Bohémiens

19.00 Meteoor

vr 30-11-07 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

zo 9-12-07 3de dag Jan Voet Toernooi

11.00 Meteoor

vr 28-12-07 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

za 29-11-07 Les Bohémiens

19.00 Meteoor
16

