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We tellen de dagen van het jaar 2003 al
weer af. Kerst en Oud en Nieuw staan voor
de deur en dat is de tijd waarin je terugblikt
in het oude jaar en vooruitkijkt naar het
nieuwe.
In 2003 zijn ons veel leden ontvallen. Ik
kan me niet herinneren dat er in één jaar
tijd zoveel mensen van onze club zijn overleden. Betrokkenen die er daardoor alleen
zijn voor komen te staan zullen deze tijd
heel anders beleven dan diegenen die zoiets
(nog) niet hebben meegemaakt. Gelukkig
hebben veel nabestaanden de weg naar JBC
De Meteoor weer gevonden en de boules
weer opgepakt. Hier weer onder elkaar te
zijn en bijvoorbeeld een praatje te maken
met lotgenoten, zal vast een positieve uitwerking hebben. Veel leden hebben hetzelfde moeten meemaken en zijn bijna dagelijks op onze banen te vinden. Alleen al
daarom bewijst onze club haar bestaansrecht.
‘Geniet van het leven want het duurt
maar even’ is het motto dat ook voor 2004
moet gelden. Tijdens de boulepartijen,
maar ook erna, zal het plezier in het spel
voorop moeten staan. Het winnen van een
wedstrijd moet nooit ten koste gaan van de
spelvreugde. Als je na een middag of avond
boulen naar huis gaat moet dat met een
bevredigd en tevreden gevoel zijn. Daarvoor
en met deze doelstelling is uw club opgericht.
>
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Rond de Kerst zal onze hal weer sfeervol zijn versierd en hij zal
op beide Kertsdagen geopend zijn. Wie dan komt boulen zal een
hapje en een drankje worden aangeboden.
Namens het bestuur wens ik u allen fijne Kertsdagen en een
goede jaarwisseling toe. Veel bouleplezier en een gezond 2004!
– Jan Voet

Kerst en
Nieuwjaar

Bedankt
Bij deze wil ik iedereen
bedanken voor de bloemen
en de belangstelling die ik en
mijn kinderen mochten ontvangen bij de begrafenis van
mijn lieve vrouw Gerda. Daar
voelden wij ons toch door
gesterkt.
Tevens wil ik iedereen
goede Kerstdagen en een
voorspoedig 2004 toewensen.
– Klaas Lugthart

Natuurlijk is onze hal ook
dit jaar open op beide
Kerstdagen en op
Nieuwjaarsdag.
Omdat Kerst dit
jaar op donderdag
en vrijdag valt is de
vraag gesteld of de hal
ook ‘s avonds open zal zijn.
Bij genoeg belangstelling zal
dit inderdaad het geval zijn. U
dient zich dan wel even op te
geven in het boek. Bij onvoldoende belangstelling laten we
op deze avonden de deuren
dicht. Dit geldt ook voor donderdag(avond) 1 januari.

Nieuwe leden
Drie nieuwe
leden mogen
we dit keer verwelkomen. Het zijn
Nel Punt, Wil Knieppe-de Bock en Henny
Versteeg-Stuart.
We wensen ze
veel bouleplezier
bij JBC De Meteoor.

Internet
Up-to-date, bijdetijd, niet van
gisteren: JBC De Meteoor heeft
een homepage op Internet:
www.jbcdemeteoor.tk
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Nieuwjaars
bijeenkomst

aan het Perenpad
in Amsterdam
Noord, Tuindorp Oostzaan.
De aanvang van
de vergadering is
19.00 uur.
Wanneer het vereiste aantal
stemgerechtigde leden niet aanwezig is zal de vervolgvergadering plaatsvinden op donderdag
26 februari 2004. 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.

Donderdag 1 januari is er
in de hal vanaf 13.00 uur
de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. Natuurlijk
aangekleed met een door
de club aangeboden hapje
en een drankje.
Wilt u ook die avond de
beste wensen komen brengen dan moet dat even worden
ingeschreven in het boek. Bij
onvoldoende intekening blijft de
hal die avond gesloten.

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.
In het clubblad van februari
2004 zullen de diverse verslagen en de agenda gepubliceerd
worden.
– Ruud van Enter, secretaris

Co en Hetty Bakker wensen
u prettige feestdagen en een
gelukkig nieuwjaar.

Officiële
uitnodiging
Het bestuur van de Jeu de Boulesclub De Meteoor nodigt al
haar pétanque-leden tot het bijwonen van de jaarvergadering
die gehouden zal worden op
donderdag 26 februari 2004.
Deze vergadering wordt
gehouden in het Bouledrome
van onze vereniging, gelegen
3
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werk. Daarom moeten we er
langs deze weg nogmaals op wijzen dat het de bedoeling is dat
men per huisadres één exemplaar van dit tijdschrift meeneemt! Dus, woont u met meerdere leden van JBC De Meteoor
op één huisadres, dan
is het de bedoeling
dat u met niet meer
dan één exemplaar
naar huis gaat!

Bep Rodenburg wenst u
fijne kerstdagen en een
gezond 2004.

Ziekenboeg
Johan de Bont heeft eindelijk een
nieuwe heup gekregen. Hij moet
voorlopig revalideren in het verpleeghuis De Die, afdeling De
Fuut, Loenermarkt 900, 1025 VR
Amsterdam. Een beterschapskaart zal hem goed doen.
Cor en Chella van Gelderen hebben beiden een antibioticakuur
achter de rug vanwege
luchtkanaal-problemen. Geen bloemen of kaarten
a.u.b.
Gerrit Voogt is
opgenomen in
het Boven IJ Ziekenhuis voor een groot onderzoek.
Bep Wagemans revalideert thuis
voor herstel van haar gebroken
bovenarm.

Bob en Truus Rutgers
wensen iedereen prettige
feestdagen en een sportief en
gezond 2004.

Dartstoernooi
Op vrijdag 19 december a.s. zal er
in de hal een
dartstoernooi
gehouden worden
voor álle leden
van JBC De Meteoor.
Aanvang 19.30 uur.
Aanmeldingen in het boek in de
hal vóór 12 december. Doet allen
mee!

Eén Keiler!
Het is mooi te weten dat De Keiler gretig aftrek vindt! Zo hebben we tenminste eer van ons
4
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INDOOR 2003-2004
TOTAAL RESULTAAT NA 2 SPEELDAGEN
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:

John Peen
Ton Schepemaker
Gerrit Terpstra
Carla Kool
Raymond v.d. Erf
Ron v Ommen
Wim de Meijer
Max Tophoven
Richard Rutgers
Annie Stolte
Ruud Duijker
Bep Roodenburg
Jan Both
Theo van Dijk
Truus Rutgers

9
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5

+ 70
+ 53
+ 53
+ 50
+ 42
+ 32
+ 26
+ 22
+ 22
+ 19
+ 15
+ 12
+4
+ 10
+2

16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:

Jan Stok
Jaap Koning
Jos Buys
Peggie Strijdonck
Netty Trock
Stanley Kooistra
Bert Vree
Anthoon Duijnker
Ludwig Tophoven
Victor Silvester
Ben Koning
Petro van Vliet
Marchel van Aalst
Joop Schallenberg
Mirjam Westerhof

De uitslagen van deze dag staan vermeld op pagina 10 en 11

5

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

0
-1
- 15
- 29
+5
-3
- 23
- 27
- 31
- 13
- 49
-3
-62
- 63
- 81
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2de INDOORDAG
Een verslag van Jan Verhulst

mond v.d. Erf met Inge Strijdonck en Richard van Olst. Dus
waren we gewaarschuwd, hetgeen niet ten onrechte was, want
het werd een spannende gelijkopgaande partij. Een partij die ik
op een stand van 10 - 10 had
kunnen (moeten) uitmaken toen
we op punt lagen en alleen ik
nog twee boules had. Helaas
lukte dat niet en kwamen we op
11 - 10. De daarop volgende
werpronde kwamen ze op punt
te liggen in een voor ons moeilijke situatie want ze hadden
met hun boules de boel dicht
gegooid, terwijl wij nog vier boules hadden. Gelukkig schoot
Gerrit met een goed gericht
schot het but eruit waardoor we
deze partij met 13 - 11 wonnen.
De derde partij ging tegen het
team van Peggie Strijdonck met
Branca Cavaljé en Toni Olthof.

Zondag 9 november was het
weer indoordag. Op deze dag
kwam het er op aan, wilden we
tenminste de aansluiting met de
top houden.
De eerste partij speelden we
tegen het team van Anthoon
Duijnker met Gonnie v.d. Hilst
en invalster Wil van Haastrecht.
Het leuke van het spelen tegen
dit team is dat ze erg veel plezier
in hun spel hebben en dat ook
uitstralen. Zo kan Gonnie
enthousiast reageren als de
titeur van de tegenpartij haar
boule (staal op staal) wegschiet
als ze net op punt ligt. En ook
van Anthoon en Wil hoorde je,
als het mis ging, geen enkele
irritatie. Hooguit: ‘Jammer hè.’
Zoals ik de laatste keer melde
zijn we gestart met Henk als
eerste man, ik als tweede man
en Gerrit als tireur. Dat ging
meteen goed, vanaf de eerste
boule, waardoor we al snel op
voorsprong kwamen en dat
gestaag uitbouwden naar een
winst van 13 - 4.
De tweede partij ging tegen
de winnaars van de eerste
indoordag n.l. het team van Ray-

Jan en Roelie Verhulst
wensen een ieder prettige
feestdagen, een gezond en fijn
nieuwjaar met veel
boule-plezier!
6
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De familie Kool wenst
iedereen prettige feestdagen
en een gezond 2004!
plaatser is. Dan wordt het
natuurlijk moeilijker. Wat niet
wegneemt dat we het niet kado
hebben gehad en door goed spel
deze partij met 13 - 7 wonnen.
De laatste partij was tegen het
team van Stanley en Frans Kooistra met Sander van Dijk. Ik heb
een team nog nooit zoveel ‘tactische’ wissels zien toepassen.
Terwijl Stanley (als hij zich goed
concentreert) een hele goeie
tireur kan worden die ook goed
kan plaatsen en Sander een
goeie middenspeler is die beide
kanten goed beheerst. Maar
ongeduld vierde hoogtij: in één
werpronde werd rustig drie keer
gewisseld. Frans werd helemaal
dol van die twee maar ving dat
met humor op, waardoor het
een leuke partij werd die we met
13 - 4 wonnen.
Door deze vijf winstpunten
staan we goed en hopenlijk kunnen we dit vasthouden. Al zal
het niet makkelijk gaan, want als
je de tegenstanders van de derde
dag bekijkt kunnen we er tegen-

Concentratie...
Dit team werd op het laatste
moment samengesteld en doen
het niet slecht, want ze staan
mooi in de middenmoot met vijf
gewonnen partijen. Peggie
begint het spelletje steeds beter
te beheersen want ze gooide
goed bij. Het enige wat dit team
mist is een goeie tireur. Wij
begonnen meteen goed en
bouwden al snel een voorsprong
op die uiteindelijk resulteerde in
een 13 - 3 winst.
De vierde partij ging tegen
Bert Vree met Sip Hiemstra en
Arie Boon. Ook deze partij leverde niet al teveel problemen op,
wat mogelijk ook komt doordat
Bert, die de tireur van het team
is, door zijn rug was gegaan. Hij
werd als tireur vervangen door
Arie, die eigenlijk een hele goeie
7
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WEDSTRIJDZAKEN

aan. Er zijn geen ‘zwakke’ tegenstanders, bij dus zullen we iedere partij goed geconcentreerd
moeten blijven.
Dan nu de dagwinnaars:

De Wedstrijdcommissie heeft besloten dat met
ingang van 1 januari 2004 alleen
leden van JBC De Meteoor voor Meteoor-toernooien
mogen inschrijven. Ook bij
afwezigheid van een teamgenoot
zal er onder de leden naar een
vervanger gezocht moeten worden, hetgeen met het grote
ledenaantal goed mogelijk moet
zijn. Wellicht moet je voor je
gevoel soms met een ‘mindere
speler’ genoegen nemen, maar
ook die kan een ‘top’-dag hebben. Andersom is het ook heel
goed mogelijk dat een ‘topspeler’ zijn of haar dag niet heeft.

1: team Ton Schepemaker 5 + 49
2: team John Peen 5 + 39
3: team Gerrit Terpstra 5 + 36
4: team Carla Kool 4 + 26
5: team Max Tophoven 4 + 17
6: team Ron van Ommen 4 + 15
Alle finalisten hartelijk gefeliciteerd en veel succes in de overige toernooidagen.
Namens alle deelnemers wil
ik de medewerkers zowel voor
als achter de schermen hartelijk
bedanken voor hun inzet.•

8
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BIJDRAGEN
VOOR DE
VOLGENDE KEILER

Tini en Wim den Ouden
wensen de leden en het
bestuur prettige kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar.

kunt u tot 8 januari
inleveren. Kopijbus in de hal,
of e-mail: koning@ncn.nl

Hink-stapsprong

Bovenstaande geldt uiteraard
niet voor het thans lopende
Indoortoernooi.

Inschrijven
toernooien

Sinds vele jaren slaag ik er
niet in om, zoals de regels
van het Jeu de Boulespel dat
voorschrijven, in de cirkel te
blijven staan als ik een boule
wil schieten. Soms (zeg maar
gerust: vaak) hoor ik de
tegenpartij roepen: ‘Paul, we
spelen geen hink-stapsprong!’ Ondanks dat ik me
steeds weer voorneem om me
die opmerking ter harte te
nemen, lukt het me dan toch
weer niet om géén sprongetje
naar voren te maken!
Is er iemand in onze club
die mij een keer wil trainen
op dit onderdeel? Die mij wil
leren hoe je correct moet tireren? Want hoewel ik al erg
lang boul, is het natuurlijk
nooit te laat om te leren!
Wie-o-wie?
– Paul Schijffers

Een paar maanden geleden deed
ik het verzoek om u duidelijk en
in blokletters, met uw voor- en
achternaam in het toernooiboek
in te schrijven.
U heeft ruimschoots aan mijn
verzoek voldaan. Hierdoor is het
voor mij een stuk makkelijker
geworden bij het invullen van de
kaarten en het invoeren van alle
gegevens in de computer. Hiervoor mijn hartelijke dank.
– JV

Kitty en Jaap Koning
wensen iedereen fijne feestdagen en een goed 2004.
9
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ADAM & EVA TOERNOOI
Een verslag van Jan Verhulst
Donderdag 20 november werd
weer het jaarlijks Adam en Eva
toernooi gespeeld. Voor dit toernooi worden door het bestuur
altijd prijzen in natura beschikbaar gesteld. Truus Rutgers
krijgt een bepaald bedrag ter
beschikking en slaagt er elke
keer weer in een leuke prijzentafel te verzorgen.
Ik speelde weer met Carla
Kool en dat bevalt me prima. Zij
is een fijne teamgenoot en een
uitstekend tireur.
De eerste partij was tegen
Roel Westerhof en Loek van
Sichem. Vanaf het eerste
moment zaten we goed in de
wedstrijd en wonnen dan ook
vrij gemakkelijk met 13 - 0.
De tweede partij ging tegen
Toon Spaan en Lia Trock. Het is
altijd moeilijk spelen tegen een
equipe waar Toon in speelt. Hij
is een hele goeie pointeur, die
bijna altijd kans ziet de tireur
van de tegenpartij uit te schakelen en zodoende altijd de druk
bij de tegenpartij legt. Zo ook
nu, waardoor wij steeds achter
de feiten aan liepen. Vooral ook
doordat ook Lia goed kan plaatsen én een bal kan weghalen.

Al snel stonden
we op 0 - 6 en
dat was teveel
van het goede.
We wisten nog wel
wat punten te pakken
maar verloren terecht
met 6 - 13.
De derde partij was tegen
Koos Broers en Loes van de Bos.
Deze partij was eigenlijk een
kopie van de vorige, alleen nu
wisten wij de tireur uit te schakelen en de druk bij Koos en
Loes te leggen. We namen al
snel een voorsprong en bouwden die steeds verder uit naar
een winst van 13 - 4.
De laatste partij ging tegen
Frans en Marijke Kooistra die,
gelukkig voor ons, op woensdagmiddag de 30 equipes vol maakten, waardoor we geen vrijlotingen hadden. Op vrijlotingen zit,
met slechts vier te spelen partijen, niemand te wachten. Wij
kwamen vanaf het begin niet
goed in de wedstrijd, en hoewel
Marijke voor het eerst speelde
legde ze vaak heel goed bij en
maakte het ons daardoor
behoorlijk moeilijk. Ze werd
door Frans goed begeleid. Toch
12
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1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:

4 + 40
4 + 29
4 + 27
3 + 22
3 + 21
3 + 18
3 + 13
3 + 12
2 + 14
2 + 11
2 + 11
2+8
2+3

Ton Schepemaker - Marjo van Dijk
Theo van Dijk - Annie Meijer
Jan Voet - Tiny den Oude
Paul Jansen - Truus Schallenberg
Henk Eisinga - Truus Rutgers
Jan Verhulst - Carla Kool
Cor v.d. Erf - Alie Nieuwenhuijse
Joop Abels - Inge Huisman
Victor Silvester - Toni Olthof
Menno Roelofs - Netty Trock
Ben Koning - Gerda Nagel
Toon Spaan - Lia Trock
Jos Groot - Peggy Strijdonck

wonnen we deze partij, zij het
met moeite, met 13 - 10.
Al met al was het weer een
gezellige avond. Met een paar
gratis consumpties en tussen de
partijen door lekkere, Klaas de
Ruiter geserveerde hapjes.
Ik wil nog speciaal het volgende
vermelden. Tijdens een partij
komt het wel eens voor dat een
tireur een paar keer het but uitschiet. Maar als je dat, zoals
Gerrit Terpstra, met goed
gerichte schoten, in één partij
tien keer doet dan is dat voor
mij een eervolle vermelding
waard!
Hierboven de winnaars van
de avond. De aanmoedigingsprijs ging dit jaar met 0 - 40
naar Roel Westerhof met Loeki
van Sichem. Alle prijswinnaars
hartelijk gefeliciteerd en veel

succes in de toekomst.
Langs deze weg wil ik
namens alle deelnemers het
bestuur en de medewerkers
bedanken voor hun bijdrage,
waardoor wij een fijne bouleavond hadden. •

NOOIT GRAPPIG

• Een bakker die in een Kadettje rijdt is nooit grappig.
• Anton Geesink op het matje
roepen is nooit grappig.
• In een doodlopende tunnel
het licht zien is nooit grappig.
• Bergbeklimmen met een
gouden gids is nooit grappig.
• Een missionaris die zich
geen houding weet te geven
is nooit grappig.
• Succes boeken bij een reisbureau is nooit grappig.
13
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Spoorbielzen

PUZZEL VAN
DE MAAND

‘Spoorbielzen?’ zal de achteloze
lezer denken. Wat heeft dat te
maken met Jeu de Boules? Alles,
weet de doorgewinterde Meteoorbouler. Op het buitenterrein
zijn het spoorbielzen die de boules tegenhouden. Die ervoor zorgen dat ze niet in de banen van
andere spelers rollen. Er ontbraken er nog een aantal die ervoor
moesten zorgen dat de boules
niet de coniferen langs het bouleterrein inrollen. Dat probleem
is, met de komst van een verse
lading bielzen, nu met ingang
van het komende buitenspeelseizoen verleden tijd.
Nu puzzelen we nog naar een
oplossing voor het verdwijnen
van de butjes! Wie het weet mag
het zeggen.

De oplossing van de puzzel in
De Keiler 211 is:
HOGERHUIS.
De inzenders met de juiste
oplossing zijn:
Hetty Bakker, Hans ter Wee,
Paul Schijffers, Albert van
Seeventer, Branca Cavaljé,
Theo van Ommen, Bob Rutgers,
Gré Stroo, Klaas Lugthart,
Cor Keijzer, Beb Rodenburg en
Tiny Limburg.
In tegenstelling tot de vorige
keer is er nu wel een onjuiste
oplossing ingeleverd. Een
inzending van vier (4) puzzelaars die hun hoofden gezamenlijk gebroken hebben over
één puzzel. Helaas, zij hadden
wel de letters in de hokjes
ingevuld, maar niet de uiteindelijke oplossing!

Mode
Liep de mens in zijn blootje,
dan was iedereen gelijk.
Maar aan al die malle kleren,
onderscheidt men arm of rijk.
Wie wil meedoen met de mode
ziet er vaak bezopen uit.
Maar dat geeft niet, aan de kassa
kleden ze je wel weer uit!
– Hetty Bakker

KOPIJ, FOTO’S,
TEKENINGENEN
ANDERE BIJDRAGEN
AAN DIT BLAD ZIJN
VAN HARTE WELKOM!
In de kopijbus in de hal,
of per e-mail aan:
koning@ncn.nl

14
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Foto van de maand

‘Honderd procent geschoten!’
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Het ABC
van het
pétanque/3

met minstens één voet over de
rand van de werpcirkel staan.
NUL (nul, nietig): er wordt geen
punt gescoord als twee boules
van twee tegengestelde equipes
op gelijke afstand van het but
liggen.
NOYÉ(E) (verdronken): synoniem van perdu(e) (verloren),
een ongeldig geworden boule of
but na het verlaten van het toegestane terrein.
OREILLE (oor): tirer sur l'oreille,
op het oor schieten, een boule
aan de zijkant raken.
PALET (speelschijf): gelukt schot
waarbij de schietboule in de
buurt blijft liggen van de plek
waar de treffer plaatsvond.
PARTIE (partij): de tijd die nodig
is voor een van de equipes om
13 punten te maken.
PÉTANQUE (petanque): boulespel dat afkomstig is uit ZuidFrankrijk, de naam stamt af van
pés tanqries, dat wil zeggen
gesloten voeten.
PERDU(E) (verloren): ieder voorwerp dat het toegestane terrein
verlaat.
PIÈCE (stuk, geldstuk, munt):
faire la pièce, tossen om te
bepalen welke equipe als eerste
het but mag werpen.
PLOMBER (in het lood brengen,
vaststampen): synoniem van
porter.
(wordt vervolgd)

MAIN (hand): main ouvert (open
hand), spelen met de hand
onder de boule, de handpalm
naar boven gericht; jouer sous
main (onderhands spelen): de
normale manier van spelen
waarbij de boule zich onder de
hand bevindt, de vingers houden
de boule tegen de handpalm aan
die naar beneden gericht is; lever
la main, le bras (de hand, de arm
optillen), hoog genoeg schieten
om een boule te raken die achter
een andere verstopt ligt (boule à
la sautée) zonder de voorste te
raken.
MARQUE (merkteken): 1. de
score, de stand; 2. tekens op de
grond om de ligging van de boules of het but te ‘markeren’ of
aan te kruisen.
MÈNE werpronde; tijdspanne
van de partij waarin alle spelers
van beide equipes hun boules
spelen. Een werpronde die aan
de gang is, wordt geannuleerd
als het but ongeldig wordt.
MONTER (klimmen, stijgen,
opstijgen): monter une boule, een
boule de lucht in laten gaan om
een portee werpen.
MORDRE (bijten, overschrijden):
16
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Eén gaatje
mag,
twee niet!

weet niet wat u gezien heeft,
weet u het? Vraag het anders
aan mijn dame.’ ‘Volgens mij
maakte uw partner twee gaatjes
dicht, dat is niet volgens de
reglementen hoor. Eentje mag je
dichtmaken, twee niet.’
Afijn, ik dacht er het mijne
van. Totdat ik die man in de cirkel zag staan met een brandende
sigaret in zijn mond. Dus zei ik:
‘Meneer, in de cirkel wordt niet
gerookt.’ Hij: ‘Wie bepaalt dat?’
Ik: ‘De reglementen, staat in het
boekje.’ Hij weer: ‘Laat maar
zien dan.’ Ik: ‘De scheidsrechter
heeft er vast eentje bij zich, roep
die er maar bij als u mij niet
gelooft.’ Dus hij riep de scheidsrechter, die natuurlijk zei dat er
in de cirkel niet mag worden
gerookt. De man pissig, trapt de
sigaret uit, en speelt grommend
verder. De mafkees.
Wat denk je? Zij wonnen de
partij.” •

Rond de boulebaan
“Dus na ruim een half uur
wachten leek het me goed om
maar alvast te gaan tossen maar
toen zei die dame dat ze even
moest wachten op haar man.
Na nog ruim een kwartier
kwam er eindelijk een beetje
chagrijnige man naar mij toe
met een luciferdoosje in zijn
hand, en zei: ‘Laten we tossen’.
Dus ik zei: ‘Nee meneer, tossen
doe ik liever even officieel, met
een muntje. Kop of munt?’.
Zij wonnen de toss. We speelden, en na een tijdje zei die
man: ‘Zag ik uw dame nou twee
gaatjes dichtmaken met haar
voet?’ Ik: ‘Zou ik niet weten, ik
17
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PUZZEL VAN DE MAAND

Oplossingen kunt u t/m 8 januari a.s. inleveren in de kopijbus.
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Ed Lette’s Cart o o n
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TOERNOOI- EN
EVENEMENTENKALENDER
Datum Toernooi/evenement
zo 14-12-2003
za 20-12-2003
za 27-12-2003
wo 31-12-2003
zo 11-1-2004
za 17-1-2004
za 31-1-2004
zo 8-2-2004
do 12-2-2004
za 21-2-2004
za 28-2-2004
zo 14-3-2004
za 20-3-2004
za 27-3-2004
zo 4-4-2004
za-10-4-2004
zo 18-4-2004
zo 18-4-2004
za 24-4-2004
zo 2-5-2004
zo 2-5-2004
za 8-5-2004
do 13-5-2004
za 22-5-2004
za 29-5-2004
zo 16-5-2004
zo 16-5-2004
zo 6-6-2004
zo 13-6-2004

Aanvang Plaats

3e dag Indoor
Joop van de Loo Toernooi
Bohémiens
Oliebollen Boulen
4de dag Indoor
Echtparen Toernooi
Bohémiens
5de dag Indoor
Valentijn Toernooi
Damesdoublettes
Bohémiens
6de dag Indoor
Herendoublettes
Bohémiens
Nat. Comp. 3e klasse afd. 7
Piet Bakker Toernooi
Nat. Comp. 3e & 4e klasse afd. 7
Nat. Comp. 5e klasse afd. 7
1ste dag Frits Jongsma Toernooi
Nat. Comp. 3e & 4e klasse afd. 7
Nat. Comp. 5e klasse afd. 7
2de dag Frits Jongsma Toernooi
3e dag Frits Jongsma Toernooi
4de dag Frits Jongsma Toernooi
Pinkster Toernooi
Nat. Comp. 3e & 4e klasse afd. 7
Nat. Comp. 5e klasse afd. 7
Promotie/degradatie afd. 7
Nat. Comp. afd. 7 reservedag
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11.00
12.00
19.00
13.00
11.00
19.00
19.00
11.00
19.00
19.00
19.00
11.00
19.00
19.00
12.00

11.00

11.00
19.00
11.00
13.00

Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Uitgeest
Meteoor
Den Helder
Beverwijk
Meteoor
Hoorn
Castricum
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Alkmaar
Zaandam
Schagen

