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Landelijke Competitie

Op 20 april j.l. werd op een zonnige dag in
Lisse de eerste wedstrijddag van de Landelijke Competitie gespeeld. In de 2de klasse
speelden veel Meteoorteams op die dag
tegen elkaar. Niet zo gek als je bedenkt dat
JBC De Meteoor het grootste aantal teams
van de zone B inbrengt! Aardig en inspirerend was het ook dat er nogal wat bezoekers
van onze vereniging aanwezig waren om
onze spelers op deze eerste wedstrijddag te
volgen in hun verrichtingen.
In de eerste klasse van de zone B staat het
team van Gerrit Terpstra op de 5de plaats. In
de 2de klasse A wordt de 3de plaats ingenomen door het team van Victor Silvester, de
9de plaats door het team van Raymond v.d.
Erf en de 15de door het team van Jaap Koning. Op de 20ste plaats treffen we in deze
klasse het team van Jos Groot aan. In de 2de
klasse B was het resultaat na de eerste speeldag: op de 7de plaats het team van Lydia
Heuckeroth, op de 8ste plaats Henk Postma
en op de 16de plaats het team van Max Tophoven.
De tweede wedstrijddag is op zondag 18 mei
a.s. in Nieuwegein, aanvang 10 uur, op de
banen waarop van 8 tot 10 augustus de Europese Kampioenschappen Petanque worden gehouden.
– JK
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Frits Jongsma Toernooi 2008

Het toernooi zit er alweer op. Het weer bij de start was wat fris
en een beetje nat maar de laatste twee dagen was het prachtig
weer. Het is jammer dat de inschrijving de laatste paar jaar rond
de 16 equipes is terwijl er 20 equipes kunnen meedoen.

Het zal er o.a. wel mee te maken hebben dat het caravanseizoen ook rond Pasen begint. Er hadden slechts 15 equipes
ingeschreven waarvan 8 ingeschreven competitieequipes. Persoonlijk vind ik het een heel leuk toernooi omdat het een
buitentoernooi is en de wedstrijddagen kort op elkaar zijn.
De spanning om de eerste plaats was er al gauw vanaf omdat
het equipe van Gerrit Terpstra vanaf de tweede dag ongeslagen
op de eerste plaats stond en dit gaven ze niet meer uit handen.
Zij werden dan ook ongeslagen toernooiwinnaar met de
prachtige score van 14+129! Ook in de competitie staan ze
hoog in de 1e klasse, dus het is gewoon een top team.
De bar werd het gehele toernooi bediend door Netty en Lia
Trock waarvoor onze hartelijke dank, dames.
Het bestuur gaf iedere toernooidag aan de deelnemers consumptiebonnen en de laatste dag lekkere hapjes en verzorgde
voor de toernooiwinnaars een mooie bos bloemen, ook daarvoor onze hartelijke dank.
Er waren weer mooie prijzen die traditiegetrouw werden uit2

gereikt door Siert Jongsma. Ik vind dit altijd weer speciaal en
hoop dat hij dit nog lang blijft doen. Hieronder de zes prijswinnaars.
1. Gerrit Terpstra, Freek van Leeuwen, Erik van Stelten 14+129
2. Lydia Heuckeroth, Waldi Haseth, Tou Chaichana 10+36
3. Jaap Koning, Tiny Postma, Annie Meijer 10+23
4. Truus Schallenberg, Bep Rodenburg, Willem Brink 9+8
5. Ludwig Tophoven, Jan Verhulst, At Verhoeven 9+25
6. Ron van Ommen, Babs van Ommen, Kees Spruitenburg 9+23
Alle prijswinnaars hartelijk gefeliciteerd.
De totale einduitslag was als volgt:
1. Gerrit Terpstra 14+129
2. Lydia Heuckeroth 10+36
3. Jaap Koning 10+23
4. Truus Schallenberg 9+8
5. Ludwig Tophoven 9+25
6. Ron van Ommen 9+25
7. Max Tophoven 7+13
8. Raymond v.d. Erf 7+13

9. Victor Silvester 7+9
10. Piet van Leeuwen 7+4
11. Ton Schepemaker 5+15
12. Truus Nagel 4-46
13. Henk Postma 3-62
14. Jos Groot 3-55
16. Ranghild de Kruiter 1-128

– Jan Verhulst
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Pinkster Toernooi

Het uitgooien van het but

Het Pinkstertoernooi werd ook dit jaar gespeeld op een mooie
(nog net geen) Pinksterdag. De oplettende toeschouwer kon hier
en daar getuige zijn van spannende partijen.

Het toernooi speelde zich af in een prettige sfeer, er werden
hapjes rongebracht, er werd gelachen, er werd zelfs zachtjes
een beetje gehuild, en bij dat alles werd er hier en daar bloedserieus gespeeld. Kortom, beter konden we het ons niet wensen.
Netty en Lia moeten we hartelijk bedanken voor hun perfecte
barbezetting. Want zonder hun inzet was het niet half zo gezellig geweest.
Helaas was door omstandigheden onze huisfotograaf Henk
Postma afwezig zodat we het zonder de gebruikelijke winnaarsfoto moeten doen. De uitslag staat hieronder.
1. Arie Boon 4+38
2. Jaap Broer 4+24
3. Kees Spruitenburg 3+18
4. Jaap Stroo 3+16
5. Paul Schijffers 3+15
6. Branca Cavaljé 3+14
7. Peggy Strijdonck - 3+13
8. Jan Verhulst 3+10
9. Jordi Strijdonck 3+6
10. Alie Knap 3+6

KOPIJ, FOTO’S,
TEKENINGEN
EN ANDERE BIJDRAGEN
AAN DIT BLAD ZIJN VAN
HARTE WELKOM!
In de kopijbus in de hal,
of per e-mail aan:
koning@ncn.nl
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zijn plm. 12 mtr. x 2,3 mtr.) zijn
er in het verleden in onze vereniging de volgende ‘huisregels’ afgesproken.
De afstand van het but moet
vanaf de voorkant van de werpcirkel tenminste 6 mtr. en ten
hoogste 10 mtr. bedragen. De
uitwerpende partij mag maximaal
drie keer uitgooien. Gaat het but
drie keer over de lijnen dan mag
de andere partij ook maximaal
drie keer uitgooien, maar de uitwerpende partij mag altijd de
eerste boule gooien.
De afstand van het but tot de uitlijnen moet tenminste 50 cm. bedragen.
Als de afstand van het but tot de
uitlijnen minder dan 50 cm. bedraagt hoeft er niet overgegooid
te worden, maar moet het but op
deze afstand van 50 cm. van de
uitlijn worden gelegd.
Ik hoop dat e.e.a. door deze uitleg wat duidelijker is.
– Jan Verhulst

Tijdens de toernooidagen gebeurt
het dat men naar de wedstrijdtafel komt omdat er meningsverschillen zijn over het uitgooien
van het but. Vooral voor de nieuwe leden ben ik daarom naar
onze gewezen club- en NJBBbondsscheidsrechter Dirk Zwart
gegaan en die gaf de volgende
uitleg.

De officiële minimum afmeting
die de NJBB hanteert van een
met lijnen afgebakende wedstrijdbaan is 15 mtr. lang en 4
mtr. breed. Volgens artikel 7 van
Het Internationaal Spelreglement
Petanque punt 1, moet de afstand van het but vanaf de voorkant van de werpcirkel tenminste
6 mtr. en ten hoogste 10 mtr. bedragen.
Volgens punt 2 moet de afstand
van het but tot de uitlijnen tenminste 1 mtr. bedragen. Maar
omdat onze banen niet aan de
NJBB-eisen voldoen (onze banen
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Sportvereniging Ziekenboeg
85 jaar!
Jan Been heeft
enige tijd darmproblemen
gehad. Gelukkig is hij
nu weer aan
de beterende hand.
Jan v.d. Berg en
zijn vrouw Gré hebben de laatste
tijd een moeilijke periode met diverse lichamelijke problemen
gehad. Hopenlijk zijn deze inmiddels opgelost. Zij wonen nu
weer samen op hun flatje aan de
Stellingweg.
Dien Both blijft nog steeds sukkelen met haar gezondheid. Hierdoor heeft haar man Jan het boulen voorlopig moeten staken.
Ben Koning boult gelukkig weer
als een jonge hond, waardoor wij
er wel van mogen uitgaan dat de
zware operatie die hij heeft moeten ondergaan geslaagd is.
Ap v.d. Noot heeft een oogoperatie ondergaan, waardoor hij bepaalde zaken nog scherper in het
oog kan houden.
Theo van Ommen is gelukkig
weer ontslagen uit het ziekenhuis
waar hij een tijdje op de hartbewaking en op de longafdeling
heeft gelegen.

Sportvereniging De
Meteoor bestond op
23 april j.l. 85 jaar.
Namens JBC De Meteoor feliciteren wij onze
'buurman' hiermee.
Oudere leden onder
ons zullen zich nog herinneren
dat onze vereniging oorspronkelijk is ontstaan uit deze sportvereniging. Ook zij hebben, net als
zoveel verenigingen, een moeilijke tijd doorgemaakt. De animo
om in verenigingsverband sport
te beoefenen loopt vandaagdedag hard terug. Het verschijnsel
dat er steeds minder mensen bereid zijn om verenigingswerk te
verrichten zal hieraan ongetwijfeld schuldig zijn.
Wij hopen dat de SV De Meteoor
nog een lang leven zal mogen
hebben, want een goede buur is
beter dan een verre vriend.
– JV

Onze totaal vernieuwde
website al bekeken? Nee?
Dan wordt het de hoogste
tijd!
www.jbcdemeteoor.nl
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Klaverjassen 25-04-2008
Dit was al weer de vierde keer dat er geklaverjast
werd van het jaar.
Met zes tafels was het weer gezellig druk. Dus
hadden Willem en Tiny den Ouden weer genoeg te doen.
Ook de barbezetting bedankt voor weer zo een
gezelllige vrijdagavond.
En zo als altijd hier is weer de uit slag. Met dezelfde winnaars
als vorige maand.
1e Louis-Menno – 5305 punten
2e Victor-Henk – 5248 punten
3e Joke-Rinus – 5129 punten
4e Sien- Marleen – 4962 punten
5e Annie-Theo – 4908punten
6e Ron-Ruud – 4747 punten
Bij deze zie ik u graag terug op vrijdag 30 mei!
– Een klaverjasser

Jarige leden

Komkommertijd

In juni zijn jarig:
Rie van Stelten, Boudewijn
Lammerts van Bueren, Wil Knuppe-de Bock, Sandra Visser (tennis),
Piet Koopmans, Wim de Meijer,
Maartje Hesterman (tennis),
Johan de Bont, Nas Nansink,
Tiny Postma, Arend van Buuren
(tennis), Dirk Swart, Jaap Broer,
Wil Buijs-Platjouw, Jan Been,
Hans Udo, Adrie Kool.

De komkommertijd staat weer
voor de deur. Dat betekent
dus dat het volgende nummer
van de Keiler weer het
juni/juli/augustusnummer zal
zijn.
Dus heeft u nog iets te melden, een slim idee, een dringende boodschap, u kunt
hem nog kwijt tot t/m
12 juni a.s.
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HETTY’S HOEKJE

Stomme hond
DEEL 43
toernooi. De uitslag van dit toernooi was:
1. Klaas Deelstra
2. Johan de Bont
3. Cor Leibrand
4. Johan Cramer
5. Cees Voet
6. Alie Nieuwenhuizen
7. Pieter Zwetsman
8. Marcel van Olst
9. Bouk Veltman
10. Johan Lassooy

Weet u het nog, 1988 was het jaar
dat men warm liep voor ons Nederlands Elftal, men zat met geknepen billen voor het televisiescherm voor de prestaties van
onze jongens in de vriendschappelijke wedstrijden. Ik laat u
weten in de volgende afleveringen
hoe dit afliep.
Het Paasboulen werd in ‘88 op 2
april buiten gehouden in het
voorjaarszonnetje, alhoewel de
laatste partijen toch maar binnen
werden afgewerkt. Als het zonnetje even verstek liet gaan was het
bepaald niet aangenaam, kortom
gelijk 2008 want we kunnen bepaald niet praten over het voorjaar. Het toernooi werd dan ook
beëindigd in de hal waar dan ook
de prijsuitreiking plaatsvond. Het
was weer een feestelijk gebeuren,
Johan de Bont eiste de hoofdrol
op. In een spannende strijd tussen Klaas Deelstra en Johan de
Bont werd toch Klaas Deelstra de
kampioen, en Johan de Bont
tweede, maar dat was dan ook de
eerste beker die Johan won, en
dat zou niet de laatste beker worden, gezien zijn prestaties op dit

Opmerkelijk was dat één van
onze topspelers op de laatste
plaats eindigde, en dat bleek
toen, en nu nog steeds (en ik kan
daar over meepraten) dat als je je
dag niet hebt lukt het niet. Soms
merk je dat al met het wakker
worden en/of met het opstaan.
Wel werd het nog heel gezellig na
afloop, met de uitreiking van de
meegebrachte prijzen, en natuurlijk de doos eieren. Het was een
mooi Paastournooi. Een verslag
van de gehouden clubkampioenschappen uit 1988 houdt u van
mij tegoed in het volgende nummer, alsook een Nederlands en
een Italiaans visrecept.
– AvdN
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Een slager is druk aan het werk in zijn winkel. Hij merkt dat
er een hond in de winkel zit en jaagt die weg. Enkele minuten
later zit de hond er weer.
Hij loopt naar de hond toe en ziet dat die een briefje in zijn
muil heeft. Hierop staat: ‘1 kilo gehakt, 2 biefstukken, 1 kilo
varkensvlees a.u.b.’ De slager kijkt verder en ziet ook nog een
briefje van 50 euro in zijn muil zitten. Hij maakt de bestelling
klaar, doet deze samen met het wisselgeld in een plastic zak
en de hond neemt deze in zijn muil. De slager is onder de indruk en omdat het toch sluitingstijd is besluit hij de hond te
volgen.
De hond loopt een eindje over de stoep en komt bij een zebrapad, zet de plastic zak neer, springt tegen het paaltje omhoog, drukt op de knop, pakt de zak weer in zijn muil en
wacht geduldig tot het licht op groen springt. Zodra dat gebeurt steekt hij over, de slager volgt vlak achter hem.
De hond komt bij een bushalte en begint de dienstregeling
te bestuderen. De mond van de slager valt open van verbazing. Na de dienstregeling te hebben bekeken gaat de hond op
het bankje zitten. De bus arriveert, de hond loopt naar de
voorkant van de bus, kijkt naar het lijnnummer en gaat terug
op het bankje zitten. Een andere bus arriveert, opnieuw loopt
de hond naar de voorkant van de bus, ziet dat dit de juiste bus
is en stapt in.
De slager weet niet hoe hij het heeft en volgt de hond de
bus in. De bus rijdt een tijdje door de stad, komt in de buitenwijken. De hond staat recht, gaat op zijn achterpoten staan en
drukt op de knop om de bus bij de volgende halte te laten
stoppen. De hond stap uit, met de boodschappen in zijn muil,
met de slager nog steeds achter hem aan.
Ze lopen een weggetje af, de hond nadert een huis, loopt
naar de voordeur, zet de boodschappen neer. Dan loopt hij een
paar meter terug, neemt een aanloop en gooit zichzelf tegen
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de voordeur. Hij wacht even, loopt weer een paar meter terug,
neemt een aanloop en gooit zichzelf weer harder tegen de
voordeur. Er wordt niet open gedaan.
De hond loopt naar de voortuin, klimt op de muur die daar
omheen staat en loopt, over de muur, naar de zijkant van het
huis. Hij komt bij een raam en slaat er zijn kop diverse keren
tegenaan. Er wordt niet opengedaan. Hij loopt terug over de
muur, springt eraf, loopt naar de voordeur, pakt de boodschappen in zijn bek en gaat zitten wachten.
De slager ziet dat een vent de deur opent die dadelijk begint te vloeken en te schelden tegen de hond. De slager loopt
naar de voordeur en zegt tegen die vent: ‘Waar ben jij mee
bezig? Deze hond is geniaal. Daar moet je mee naar de tv in
plaats van te staan schelden!’
Waarop de vent antwoordt: ‘Deze hond geniaal? Dit is al de
tweede keer deze week dat hij zijn sleutels vergeet!’

Echt voorjaar II
Het meerkoetenechtpaar van de vorige keer had het zéér moeilijk. Op het grasveldke naast de sloot was een koddig schouw-spel
bezig. Een loslopend-vliegend-zwemmend mannetje zag wel wat
in deze schone dame. Macho I was het daarmee helemaal niet
eens. Ze zaten beiden op hun staart tegenover elkaar. Als twee
boksers gingen ze te keer met hun pootjes. Na een poosje was het
vrouwtje het zat en strompelde tussen de twee kemphanen door.
Nog een uithaal en Macho II vloog vlak voor me langs de andere
sloot in. Duidelijk een blauwtje gelopen en moet op zoek naar
ander moois. Het huwelijk was weer gered en ze zwommen
samen verder. Nooit geweten dat ze ook konden boksen!
– Thea Valent

Uw bijdragen voor de volgende Keiler kunt u t/m
donderdag 12 juni a.s. inleveren in de kopijbus,
of e-mail: koning@ncn.nl
10

De Keiler nr. 257 – mei 2008

DE REBUS VAN ED LETTE

GSM’en...
Een aantal mannen kleden zich
om in de kleedkamer van de golfclub. Een mobiele telefoon gaat
af en een van hen begint een gesprek. Iedereen in de kleedkamer
luistert natuurlijk mee.
MAN: ‘Hallo’
VROUW: ‘Schat, ik ben het. Ben
je op de club?’
MAN: ‘Ja’
VROUW: ‘Ik ben aan het winkelen en ik heb een onwijs mooi
leren jasje gezien. Het kost maar
1000 euro. Mag ik het kopen?’
MAN: ‘Natuurlijk... als je het
mooi vindt moet je het kopen.’
VROUW: ‘Ik ben ook nog even
langs de Mercedes garage gegaan. Ik heb de nieuwe modellen
gezien, er was er eentje zo mooi.’

MAN: ‘Hoeveel kost ie?’
VROUW: ‘80.000 euro’
MAN: ‘OK, maar voor die prijs
wil ik wel alle accessoires erbij
krijgen.’
VROUW: ‘Geweldig! Oh, ja nog
een ding... het huis dat we vorig
jaar zo graag wilden kopen, staat
weer te koop. Ze vragen 950.000
euro.’
MAN: ‘Nou, breng maar een bod
uit. Bied maar 900.000 euro.’
VROUW: ‘OK. Ik zie je later vanavond. Ik hou van je!’
MAN: ‘Doei, ik ook van jou.’
De man hangt op. De andere
mannen in de kleedkamer kijken
vol verbazing naar hem.
Dan vraagt hij: ‘Weet iemand van
wie deze GSM is?’
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TOERNOOI- EN
EVENEMENTEN
KALENDER ’08-’09
Datum Toernooi/evenement

za 17-5-08
zo 18-5-08
zo 18-5-08
vr 30-5-08
zo 8-6-08
zo 8-6-08
vr 27-6-08
vr 25-7-08
zo 7-9-08
zo 7-9-08
zo 28-9-08
zo 12-10-08
za 25-10-08
zo 9-11-08
do 13-11-08
zo 14-12-08
za 20-12-08
za 27-12-08
wo 31-12-08
zo 11-1-09
za 17-1-09
za 31-1-09
zo 8-2-09
do 12-2-09
za 21-2-09
za 28-2-09
zo 8-3-09
za 14-3-09
za 28-3-09

Aanvang Plaats

Forelvissen
vertrek om 7.00
2de dag LC 1ste en 2de Klasse
10.00
2de dag LC 3de Klasse
10.00
Koppelklaverjassen
20.00
3de dag LC 1ste en 2de Klasse
10.00
3de dag LC 3de Klasse
10.00
Koppelklaverjassen
20.00
Koppelklaverjassen
20.00
4de dag LC 1ste en 2de Klasse
10.00
4de dag LC 3de Klasse
10.00
Reservedag LC
10.00
1ste dag Jan Voet Toernooi
11.00
Les Bohémiens
19.00
2de dag Jan Voet Toernooi
?
Adam en Eva Toernooi
19.30
3de dag Jan Voet Toernooi
?
Joop v.d. Loo Toernooi
12.00
Les Bohémiens
19.00
Oliebollen Boulen
13.00
4de dag Jan Voet Toernooi
?
Echtparen Toernooi
19.30
Les Bohémiens
19.00
5de dag Jan Voet Toernooi
?
Valentijn Toernooi
19.30
Dames Doubletten
19.30
Les Bohémiens
19.00
6de dag Jan Voet Toernooi
?
Heren Doubletten
19.30
Les Bohémiens
19.00
12

Putten
Nieuwegein
H’hugowaard
Meteoor
Alphen a/d Rijn
Zd Scharwoude
Meteoor
Meteoor
Haarlem
Badhoevedorp
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor

