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De Bal is Rond
Het is nu bijna een jaar geleden dat ik me
onder het motto ‘Voor wat hoort wat’ aanmeldde als bestuurslid en weer later als
redacteur van dit tijdschrift. Een aantal
mensen om me heen vroeg bezorgd of ik
het blad wel elke keer gevuld dacht te krijgen. Optimist als ik ben heb ik me daardoor niet laten ontmoedigen. En terecht,
want de kopij stroomt binnen! Er zijn
maandelijks verslagen van toernooien (dat
zal in de zomermaanden minder worden)
en berichten van de wedstrijdcommissie. De
vorige redacteur RvE heeft naast zijn vele
andere bijdragen, een veelgelezen historische rubriek (‘20 jaar geleden’) opgestart.
Er komen foto’s binnen, gedichten, verhalen, moppen. Dank, dank. Teveel soms om
meteen te plaatsen, maar: blijf sturen svp!
Ook komen er af en toe ideeën binnen.
Zoals om een rubriek te beginnen waarin
leden zich aan andere leden voorstellen.
Die rubriek (De Pen) heeft al eens, ver voor
mijn tijd, bestaan. Toch lijkt het me een
goed plan er weer eens mee te beginnen,
ook al omdat er nu weer zoveel nieuwe
leden zijn. Om van anderen te lezen ‘wie
wij zijn’, wat ons bezighoudt, bindt en
scheidt en waarom we dat boulen toch zo
aardig vinden. Ik hoop dat ik daarvoor een
aardige, nieuwe vorm heb bedacht, zodat de
volgende maand de rubriek ‘De Bal is Rond’
van start kan gaan.
– JK
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DOUBLETTEN
EN INDIVIDUELE
TOERNOOIEN

JOOP VAN DE LOO
TOERNOOI
Zaterdag 20
december werd
weer het Joop
van de Loo
Toernooi
gespeeld. Dit
toernooi wordt altijd
druk bezocht want ook nu was
er een maximale inschrijving
van 78 deelnemers. De hal was
weer mooi en sfeervol versierd
en dat zal er best mee te maken
hebben. Helaas heb ik door de
drukte dit keer vergeten de
namen van mijn teamgenoten
en tegenstanders te noteren, dus
kan ik helaas geen wedstrijdverslag maken. Gelukkig heb ik wel
de wedstrijdkaarten waardoor de
winnaars vermeldt kunnen worden. De gelukkige winnaars,
want zo mag je ze best noemen,
omdat het er in dit toernooi heel
erg van afhangt wie je als teamgenoot loot en wie je tegenstanders zijn. Natuurlijk is het niet
alléén geluk als je bij de eerste
tien eindigt, want er zitten ook
partijen bij die je wint doordat je
gewoon beter speelt.
Nadat de punten geteld waren
moesten er barrages gespeeld

In ons clubblad van november
‘03 stond dat vanaf 1-1-2004
alleen leden van JBC De Meteoor mogen deelnemen aan de
toernooien. Maar soms wordt er
wel eens een besluit genomen
waarvan na publicatie blijkt dat
er leden zijn die voor sommige
toernooien terechte tegenargumenten hebben. Waardoor je
een ingenomen standpunt op
bepaalde onderdelen moet herzien.
Daarom het volgende: partners die géén lid zijn mogen op
de volgende toernooien wél
inschrijven. Het Adam en Eva-,
het Echtparen- en het Valentijn
Toernooi. Ditzelfde geldt ook
voor het Damesdoubletten Toernooi en het Oliebollenboulen.
Voor leden van andere verenigingen blijft deelname uitgesloten.
– de Wedstrijdcommissie
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worden Zo hadden
Willy van Haastrecht,
Francisca Koelman en Toon
Spaan alle
drie een
gelijke uitslag van
4 + 25, waardoor zij moesten
spelen voor de 4e, 5e en 6e
plaats. Na een spannende strijd
won Toon met 7 barragepunten.
Tweede werd Francisca met 4
barragepunten en derde werd
Willy met 3 barragepunten.
De andere barrage, voor de
negende en tiende plaats ging
tussen Gré Stroo en Louis Rodriques die beiden 3 + 19 hadden.
Louis liet echter, zonder te spelen, de eer aan Gré.

DE EINDUITSLAG
1: Jan Stok 4 + 34
2: Paul Schijffers 4 + 31
3: Max Tophoven 4 + 29
4: Toon Spaan 4 + 25
5: Francisca Koelman 4 + 25
6: Willy van Haastrecht 4 + 25
7: Truus Rutgers 4 + 24
8: Frans Kooistra 4 + 20
9: Gré Stroo 3 + 19
10: Louis Rodrigues 3 + 19
Alle prijswinnaars hartelijk
gefeliciteerd!

De prijsuitreiking werd verricht
door Joop van de Loo Jr. Joop
doet dat ieder jaar en dat wordt
zeer op prijs gesteld, omdat het
een speciaal tintje geeft aan dit
toernooi.
Helaas was er niemand om de
winnaars met de mooie gewonnen prijs, samen met Joop van
de Loo Jr. op de foto te zetten
voor in het clubblad.
Het was weer een gezellig
toernooi met door het bestuur
aangeboden, gratis consumptiebonnen en tussen de partijen
door een lekker hapje. Ook ging

iedere deelnemer naar huis met
een lekker kerstbrood waarvoor
onze dank.
Verder wil ik namens alle
deelnemers de medewerkers
bedanken, waarbij ik Jopie Benjamin en George Dammen apart wil
noemen. Met 78 deelnemers
hadden ze het samen achter de
bar best af en toe zwaar, maar
het liep prima.
– Jan Verhulst
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Licenties

inkomsten voor onze vereniging.
Een paar borden hebben we dit
jaar leeg staan en daarom vragen wij uw medewerking. Probeer een firma of bedrijf warm te
maken om zo’n bord bij ons te
plaatsen.
De kosten zijn voor de eerste
twee jaar € 260,- inclusief het
opbrengen van de tekst. Daarna
kost dat bord € 100,- per jaar.
Inlichtingen bij Jan Voet.

De kosten voor de licenties zijn
bekendgemaakt. In de NJBB-vergadering van 13 december jl zijn
de kosten voor 2004 als volgt
vastgesteld.
• W-licentie (voor 99,9% van
onze leden van toepassing):
€ 23,-.
• R-licentie (voor 1 persoon
binnen onze vereniging van toepassing): € 16,50.
• Jeugdlicentie: € 12,50.
U kunt de kosten voor uw licenties overmaken naar giro 51 36
517 t.n.v. Jeu de Boulesclub De
Meteoor te Amsterdam.

Ziekenboeg
Ruud van
Enter is aan
zijn been
geopereerd
vanwege
spataderen.
Ben Koning
heeft tijdens het boulen een bal
tegen zijn been gekregen. Foto’s
moeten uitwijzen of er iets
gebroken is.
Klaas de Ruijter is tijdens een
tennispartij door zijn rug
gegaan. Na onderzoek bleek dat
hij een hernia heeft. Klaas moet
daarom zes weken plat liggen
wat voor een beweeglijk iemand
als hij is, een grote opgave moet
zijn.

Nieuwe leden
In het nieuwe jaar hebben we al
weer twee nieuwe leden mogen
verwelkomen! Het zijn Maartje
en Frits Westerman. Wij wensen
ze veel plezier toe bij onze vereniging.

Reclameborden
De reclameborden in onze hal
zijn een belangrijke bron van
4
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Het gezichtvermogen van Bob
Rutgers wordt zienderogen minder. Op nieuwjaarsochtend was
hij al om half vijf in plaats van
om half acht helemaal gesoigneerd om de feestelijke dag te
beginnen.
Cees Spruitenburg lag tijdens
de jaarwisseling met een longontsteking te bed. Een antibioticakuur moet hem weer op de
been helpen.
Lia Trock heeft een voorhoofdsholteontsteking gehad.
Hopenlijk is zij nu weer de oude.
Thea Valent wacht nog steeds
op haar nieuwe heup en moet
het daarom nog steeds rustig
aan doen.

en Jan Baas.
Wij feliciteren de jarigen langs
deze weg van harte!

Huwelijk
Babs Gnifke en Ron
van Ommen zijn in
het huwelijk getreden. Wij wensen ze
langs deze weg veel
geluk toe!

Jaarverslag
2003 van
de secretaris
In 2003 is er weer
heel veel gebeurd
en geregeld. Niet
alleen vergaderde
het bestuur op
haar gebruikelijke
informele wijze even tussen het
boulen door, nee, er werd zelfs
vier maal een officiële vergadering uitgeschreven.
Er werden in 2003 minder
brieven verstuurd dan in 2002.
Het totaal voor 2003 komt uit
op 21.
Een afvaardiging van het
bestuur bezocht de wethouder
sport naar aanleiding van de
beoogde verhoging voor de huur
van onze tennisbaan. Tot op >

Jarige leden
De volgende
leden vieren in
februari hun verjaardag:
Theo van Dijk,
Aly Nieuwenhuijsen, Jaap
Koning, Marcel van Aalst,
Eduard Vergne, Henk Eisinga,
Simon Heimens (tennis), Piet de
Bruin (tennis), E.A. Spoor (tennis), Albert Kroon (tennis),
Dien Both, Co van Weerden (tennis), Roel Westerhof, Richard Rutgers, Joop Abels, Piet Schröduer
5
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heden hebben wij geen uitsluitsel ontvangen omtrent deze verhoging.
Door het opheffen van afdeling 08 is onze vereniging in
2003 in afdeling 07 terecht
gekomen. Om kennis te maken
met afdeling 07 is een afvaardiging van afdeling 07, vergezeld
van een NJBB bestuurslid, in
2003 bij ons op bezoek geweest.
Op 31 december telde onze
vereniging 258 leden. Dit aantal
is als volgt verdeeld: 41 pétanque
(NJBB) leden, 146 recreatieve
leden, 50 mensen die bij ons
tennissen, 13 leden die tennissen en recreatief bij ons spelen
en 8 leden die pétanque (NJBB)
leden zijn en tevens tennis bij
ons spelen. De mutaties als
gevolg van het opzeggen in
2003 als lid van onze vereniging
voor het seizoen 2004 zijn niet
in de telling opgenomen.
– Ruud van Enter

NJBB
Berichten
Het bondsbestuur heeft de volgende inschrijfgelden bepaald
voor de categorie-1-toernooien.
• Nat. Winterkampioenschap:
€ 19,50 per equipe
• Nat. Triplettekampioenschap:
€ 37,50 per equipe
• Nat. Bekerkampioenschap:
€ 28,50 per equipe
• Nat. Vrouwenkampioenschap: € 27,00 per equipe
• Nat. Jeugdkampioenschap:
€ 10,00 per equipe
• Nat. Doublettekampioenschap: € 13,00 per equipe
• Nat. Individueel Kampioenschap: € 6,50 per equipe
• Nat. Kampioenschap Mix:
€ 13,00 per equipe
• Nat. Kampioenschap Veteranen: € 19,50 per equipe
• Nat. Verenigingskampioenschap: € 55,00 per equipe

KOPIJ, FOTO’S,
TEKENINGEN
EN ANDERE
BIJDRAGEN ZIJN
VAN HARTE
WELKOM!
In de kopijbus in de hal,
of per e-mail aan:
koning@ncn.nl
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INDOOR 2003-2004
TOTAAL RESULTAAT NA 3 SPEELDAGEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Gerrit Terpstra
Ton Schepemaker
John Peen
Ron van Ommen
Theo van Dijk
Raymond vd Erf
Carla Kool
Max Tophoven
Jan Both
Netty Trock
Jan Stok
Richard Rutgers
Annie Stolte
Jaap Koning
Wim de Meijer

11
11
10
10
10
10
10
10
10
9
9
8
8
8
8

+ 55
+ 56
+ 57
+ 53
+ 48
+ 42
+ 35
+ 26
+ 24
+ 35
+ 26
+ 26
+ 20
+ 14
+3

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

Ludwig Tophoven
Victor Silvester
Truus Rutgers
Ruud Duijker
Jos Buys
Bep Roodenburg
Anthoon Duijnker
Bert Vree
Peggy Strijdonck
Stanley Kooistra
Ben Koning
Marchel van Aalst
Joop Schallenberg
Mirjam Westerhof
Petro van Vliet

8
7
7
7
7
6
6
6
6
5
4
3
3
2
0

- 10
+6
0
-3
- 17
- 24
- 31
- 50
- 58
- 21
- 75
- 73
- 74
- 85
0

3de INDOORDAG
Een verslag van Jan Verhulst

strijd. Alleen
hadden we de
pech dat
Gerrit als
tireur zijn
dag niet had,
al miste hij slechts op centimeters. Hierdoor konden we onvoldoende profiteerden van het feit
dat Marjo beneden haar niveau
plaatste, wat niet zo vaak
gebeurt. Toch ging het tot 8 - 8
gelijkop, maar toen liepen ze uit
waardoor wij de partij met 8 - 13
verloren.
>

Zondag 14 december werd de 3e
indoordag gespeeld.
Doordat Henk Eisinga niet
kon meedoen hadden we John
Zwiebel als invaller. Wilden we
in de top blijven meedraaien
dan moesten we minimaal drie
partijen winnen. De eerste partij
ging tegen het team van Theo
van Dijk met zijn vrouw Marjo
en Piet van Leeuwen. Ik startte
als eerste man en dat ging goed,
en John zat ook goed in de wed7
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De tweede partij was tegen het
team van Richard Rutgers met
zijn vrouw Daniëlle en Paul Jansen. We startten goed en liepen
zonder al te veel problemen uit
naar een 10 - 7 voorsprong.
Helaas vergat John toen we op
punt lagen, de partij uit te
maken. Maar gelukkig maakten
we de partij bij 11 - 8 wel uit
waardoor we met 13 - 8 wonnen.
Voor ons was het een belangrijke overwinning, want als we ook
die partij hadden verloren dan
kwamen we erg onder druk te
staan en kon je je niets meer
veroorloven wilde je tenminste
je doelstelling van 3 winstpartijen halen.
De derde partij ging tegen het
team van Jan Both met Ed Lette
en Hans Terwee. In die partij
hadden we de pech dat Gerrit
wel goed schoot maar het but in
het voordeel van de tegenstander
verplaatste, die daardoor op een
cruciaal moment 4 punten
pakte. We kregen niet meer de
kans gaven dat ongelukje te herstellen, waardoor we de partij
met 8 - 13 verloren. Toen konden we ons geen verlies meer
veroorloven.
De vierde partij was tegen Ton
Schepemaker met Alie en Jan
Nieuwenhuijse. Na twee wedstrijddagen stonden we beiden
met 8 gewonnen partijen op een

gedeelde 2e en 3e plaats, dus
was het voor beiden een belangrijke partij. In de wetenschap
dat we tegen 3 ervaren boulers
moesten spelen begonnen we.
Beiden ploegen startten goed en
pakten hun punten, en tot 7 - 7
ging het gelijk op. In de daarop
volgende werpronde lag het
team van Ton op 2 punten en
alleen hij had nog een bal, wij
lagen met al onze ballen plm.
een halve meter achter het but,
Ton gooide iets te hard en verplaatste ook nog het but waardoor wij op 4 punten kwamen te
liggen. We hadden dus over
geluk niet te klagen, gaven dat
voordeel niet meer af en wonnen deze partij met 13 - 8.
De laatste partij was tegen het
team van John Peen met Jan
Baas en Jan Voet. Dit team stond
met 9 punten op de eerste plaats
en ook die partij moesten we
winnen. Weer moesten we tegen
een sterk ervaren team spelen.
Het werd een spannende, gelijkopgaande partij. We speelden op
baan 1, en vlak voor mijn eerste
worp zei John Peen tegen mij
dat hij zich wist te herinneren
dat zij de laatste keer hier met
13 - 0 hadden gewonnen. Helaas
voor John pakten we gelijk een
punt dus ging het dit keer niet
op – maar toch leuk geprobeerd.
Ook Jan Baas had een leuke
8
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De uitslagen van deze dag staan vermeld op pagina 12 en 13.
toen ik me stond te concentreren in de cirkel om. Aan de
overkant van de baan vroeg hij
heel hard aan Jan Voet: ‘Jan,
moet je nog wat te drinken hebben?’ Beste Jan Baas, je weet
toch dat je dat nooit hoeft te vragen! En de opmerking van Jan
Voet, toen ik bij een stand van
10 - 9 de werpcirkel in ging:
‘Nou nog 4 punten en dan zijn
we er weer vanaf’, deerde me
ook niet, want helaas mannen,
de tijd dat ik makkelijk uit mijn
concentratie raak is helaas voor
jullie voorbij! En jullie hebben
de partij gewoon met 13 - 11 verloren, maar ik vond de opmerkingen wel leuk. Het breekt toch
de spanning in zo’n partij.
Door deze winstpartij kwamen we op een totaal van 11
winstpunten en staan daardoor

voorlopig op de 1e plaats. Dit
mede doordat het team van John
Peen het met slechts 1 winstpunt deze dag liet liggen.
Over het geheel zijn we met
de 3 winstpunten best tevreden
doordat ook de andere concurrenten punten lieten liggen.
Dan nu de dagwinnaars:
1: team Theo van Dijk
2: team Petro v Vliet
3: team Netty Trock
4: team Jan Stok
5: team Ludwig Tophoven
6: team Jan Both
Alle winnaars van harte gefeliciteerd, en succes in de rest van
het toernooi.
Namens de deelnemers wil ik
de medewerkers aan dit toernooi
hartelijk bedanken. •
9
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Nieuwjaarswensen
LIEFDEVOL 2004

Hoewel de tijd van
nieuwjaarswensen al
weer een tijdje achter
ons ligt, willen we u
deze twee niet onthouden.

Het nieuwe jaar is dan toch
gekomen
Na een jachtige tijd van cadeau’s
en bomen
Heeft u ook zo genoten van elk
feest
Of is het dit keer erg moeilijk
geweest
Alle goede wensen die je kreeg
per kaart
Zijn ‘schouderklopjes’ en zeer
veel waard
Je staat niet alleen, er wordt aan
je gedacht
Ik kreeg ook dit jaar weer een
hele vracht
Van ganser harte, lieve mensen
Wil ik u een gezond 2004
toewensen
Jan Telder sluit zich aan bij deze
groet
Zoals hij dat iedere keer weer
doet
Veel sportiviteit en vreugde met
elkaar
Tijdens het spelen voor het
ganse jaar.
– Thea Valent

Joke en Rinus de
Vroome hebben de
redactie benaderd om
vooral niet te vergeten u allen
vanuit hun verblijfplaats Benidorm een gelukkig en gezond
2004 te wensen!
Verder troffen we in de kopijbus het onderstaande gedicht
van Thea Valent. Ook daarvoor
hebben we gemeend een plaatsje te moeten inruimen.

PUZZEL VAN
DE MAAND
De oplossing van de puzzel in
De Keiler 212 is: Een briljant is
in het bargoens een glimmer.
De goede inzendingen kwamen van: Hetty Bakker, Klaas
Lugthart, Albert van Seeventer,
Jan Stok, Piet van Leeuwen,
Annie Stolte, Tiny Limburg, Cor
Keijzer, Thea Valent, Paul
Schijffers en Branca Cavaljé.

10
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JAARVERSLAG 2003
VAN ONZE VERENIGING
door Ruud van Enter, secretaris

toernooien. Wat leden zetten hun
mening hierover op papier, wat
leidt tot wat overdenkingen binnen onze vereniging.
Het darten op de vrijdagavonden is voorlopig even over.

JANUARI
Januari begint niet leuk, want
een van onze trouwe leden, Hennie Matthaei overlijdt op de leeftijd van 74 jaar.
De nieuwjaarsinstuif wordt
druk bezocht.
De aanloop voor de a.s. jaarvergadering in februari is op gang
gekomen, want de diverse zaken
hiervoor worden in januari in
het clubblad vermeld.
Netty Trock wint met haar
equipe de vierde Indoordag.
De indeling voor de competitie
in 2004 is gereed. Onze vereniging neemt in de 2e klasse deel
met 2 equipes, in de 3e klasse in
afd. 08 komen we uit met 6
equipes. In de 4e klasse doen we
niet mee. Totaal dus 8 equipes
die in 2004 deelnemen aan de
competitie.
Ed Lette is met zij cartoons
overgestapt op spreekwoorden.
Drie nieuwe leden melden zich
aan bij onze club.
Het Joop van de Loo toernooi
wordt gewonnen door Albert van
Seeventer.
Er zijn wat irritaties over en
weer tijdens de gespeelde Indoor-

FEBRUARI
Februari heeft net zo´n treurig
begin als januari. Ook nu moet
er weer een overlijdensbericht in
ons clubblad geplaatst worden.
Deze keer is Henk van Stelten
overleden.
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is gehouden. Net als
bijna alle voorgaande keren is er
ook nu weer niets schokkends
gebeurd.
In een poging om afdeling 08
te behouden besluit onze vereniging het bestuur van afd. 08 te
verzoeken de eerste dag van de
NC op ons terrein te spelen. Dit
wordt met beide handen door
het bestuur van afd. 08 aangegrepen.
Er wordt uiteengezet wat de
verdiensten van Piet Bakker voor
onze vereniging waren. Het
Paastoernooi is vernoemd naar
Piet Bakker.
Het equipe van Gerrit Terpstra
wint de 5e Indoordag. Na vijf
>
11
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Indoordagen staan het equipe
van Gerrit en het equipe van Tou
Chaichane op een gedeelde eerste
plaats met 9 punten.
Ed en Ank Lette winnen het
Echtparentoernooi.
Het stinkend gezellige Damesdoublettentoernooi wordt gewonnen door de dames Carla Kool en
Thea Valent.
Het Valentijntoernooi wordt
gewonnen door Annie Stolte en
Henk Postma.

Netty Trock. Over 6 Indoordagen
wordt het equipe van Gerrit Terpstra, aangevuld met Freek van
Leeuwen en John Zwiebel, eerste.
Van 2 gezinnen wordt vermeld dat zij opa, oma, vader,
moeder, enz. zijn geworden. De
familie Odinga wordt verblijd
met de geboorte van een jongen.
De familie v.d. Erf heeft eveneens gezinsuitbreiding ondergaan. Zij worden verblijd met de
definitieve adoptie van Kevin.
Truus Rutgers is te horen op
Radio Noord Holland.
Er kan weer clubkleding
besteld worden.

MAART
Jan Verhulst legt uit waarom het
grootste toernooi van onze vereniging, het Frits Jongsma Toernooi, geen Indoor toernooi meer
heet.
Het bestuur wordt uitgebreid
met een lid. Jaap Koning maakt
vanaf deze maand deel uit van
het bestuur van onze vereniging.
Afdeling 08 organiseert een
enquête om te peilen of er nog
voldoende draagkracht binnen
Amsterdam is om het voortbestaan van deze afdeling te garanderen. Onze leden spreken zich
uit voor opheffing van afdeling
08. Het bestuur is deze mening
niet toegedaan en wijst de leden
op de consequenties die het
opheffen van afd. 08 met zich
meebrengen.
De laatste Indoordag wordt
gewonen door het equipe van

APRIL/MEI
Het clubblad komt veel te laat uit
doordat het stencilapparaat defect
is en er wat onduidelijkheden
zijn omtrent de reparatie/aanschaf nieuw kopen of een krijgertje als vervanger voor het
bestaande apparaat.
Martin Groot is overleden.
De eerste competitiedag is
onder schitterende weersomstan14
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De einduitslag van de Indoor is
niet in overeenstemming met de
prijzen die aan de equipes overhandigd zijn. De onderlinge
resultaten zijn niet verwerkt.
Hierdoor hebben wat equipes
onterecht een prijs in ontvangst
genomen.
De competitie is voor onze vereniging teleurstellend verlopen.
Er zijn geen promoties, er is
alleen een degradatie te melden.
Het Piet Bakker toernooi wordt
gewonnen door Albert van Seeventer. Alle deelnemers gaan
naar huis met een Paasbrood.
De ‘meiden’ van onze vereniging gaan een dagje uit, het plan
is om 13 september weg te gaan.

digheden bij onze club gespeeld.
De uitslagen en standen werden
direct na deze dag aan de deelnemende equipes overhandigd.
Een service die zeer op prijs
werd gesteld.
Afdeling 08 houdt definitief op
te bestaan en wordt voorlopig
een ‘papieren’ afdeling.
Er is een ideeënbus in de hal
opgehangen. Nu maar hopen op
veel ideeën.
Een adverteerder kan zijn of
haar naam laten plaatsen op een
van de reclameborden in de hal.
Wie o wie weet iemand hiervoor.
De handdoeken in de toiletten
worden nog steeds zo lang
gebruikt dat handen niet meer
droog worden maar alleen maar
natter. M.a.w. er zijn heel wat
leden te belazerd om een handdoek te verwisselen.
Onze vereniging wordt binnen
afdeling 07 geplaatst.
Bert Louman stopt met zijn
werk voor onze vereniging. Jan
Verhulst zal zijn werkzaamheden
overnemen.

JUNI
In ‘dubbel +10%’ geeft de redacteur zijn idee omtrent de prijsverhogingen door de invoering
van de euro.
De plannen voor het plaatsen
van een nieuwe keuken zijn rond.
Het Pinkstertoernooi is gewonnen door Sophie Lodewijks.
Er hebben zich al 23 equipes
ingeschreven voor de Indoor
2003-2004.
Voor het eerst in de geschiedenis van onze vereniging kan er
op donderdag niet buiten
gespeeld worden door externe
zaken. Oorzaak: een toneelgroep
die naast onze hal optredens >
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verzorgt. Het geluid van ketsende ballen en pratende mensen is
erg verstorend tijdens de optredens.

lettertjes’, vinden sommige leden.
Rie Spruitenburg en Martin
Konings zijn overleden.
De uitbouw is voorzien van
een nieuwe laag verf.
Het nieuwe Internationaal
Spelreglement is uit en kan
besteld worden.
Er hebben zich al 28 equipes
ingeschreven voor de a.s. Indoor.
De toernooikalender van afd. 07
wordt in zijn geheel in het clubblad geplaatst.

JULI
Wisseling van de wacht. Het laatste clubblad van ‘RvE’. Na ruim
10 jaar redacteur te zijn geweest
van de Keiler draagt Ruud het
stokje over aan Jaap Koning.
Ruud is blij, Jaap ziet een hoop
werk op zich afkomen.
In zijn één na laatste clubblad
schrijft RvE een nogal scherp
stukje omtrent de inschrijvingen
voor de Indoor. Sommige leden
geven hierop een reactie. Die
wordt in het clubblad geplaatst.
Er worden suggesties door
nieuwe leden gedaan om de
inschrijving voor de Indoor op
een andere wijze te regelen.
Helaas zijn al deze vormen al
een keer geprobeerd en hebben
niet het resultaat opgeleverd dat
verwacht werd. Door deze ervaringen is de huidige wijze van
inschrijven ontstaan.
Er is nog steeds ruimte om te
adverteren op een reclamebord in
onze hal.
Is ongekleed boulen ook een
vorm van ‘uniforme kleding’?

SEPTEMBER
Teun Katerberg is overleden, hij
was lid van onze vereniging
vanaf de oprichting.
De ‘meiden’ zijn op stap geweest.
In tegenstelling tot voorgaande
jaren zijn er nu wat irritaties te
melden.
De ‘mannen’ hebben gevist.
Daags na het vissen zijn de forellen gerookt. Dit jaar was er geen
vis voor de niet vissende leden
van onze club. Sommigen vinden dit niet zo’n goed idee en
weten toch meerdere vissen te
bemachtigen.
De Indoor 2003-2004 zit vol.
De trainingsbaan naast het tennisveld is gereed.
Een groot aantal leden van
onze club neemt deel aan het
Walle Geertje toernooi. De een
met wat meer resultaat dan de
ander.

AUGUSTUS
De eerste van de nieuwe redacteur, Jaap Koning. ‘Wel wat kleine
16
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De nieuwe keuken is gereed.
Ook is ons brandblusmateriaal
gekeurd en zonodig vervangen.
De rubriek ‘20 Jaar Geleden’
start.

gewonnen door Ton Schepemaker
en Marjo van Dijk.
Diverse leden laten hun kerstwens in het clubblad plaatsen.
De hal is beide Kerstdagen geopend.
Voor de buitenbanen zijn bielzen gebracht. Ze moeten alleen
nog op de goede plek gelegd
worden.
De derde Indoordag wordt
gewonnen door het equipe van
Theo van Dijk.
Alle leden worden uitgenodigd
voor de Ledenvergadering op 26
februari 2004.
De Keiler is erg populair. Sommige leden nemen meerdere
exemplaren van ons populaire
clubblad mee naar huis waardoor andere leden misgrijpen.
De darters binnen onze vereniging organiseren een dartstoernooi voor pétanque leden. Het
toernooi wordt rond half vier
(’s morgens) afgesloten.
De inschrijvingen voor de NC
2004 komen op gang. Deze dienen voor 1 februari 2004 bij de
betreffende competitie
leiders/sters binnen te zijn.
Paul Schrijffers heeft moeite
om in de cirkel te blijven staan
tijdens het tireren. Wellicht bieden twee draadnagels uitkomst.
Er mag tijdens een partijtje
boulen maar één gaatje dicht
gemaakt worden. •

OKTOBER
Gerda Lugthart is overleden
De eerste Indoordag wordt
gewonnen door het equipe van
Raymond v.d. Erf.
De contributie voor 2004 kan
betaald worden. In tegenstelling
tot andere kostenposten in het
leven is er geen prijsverhoging.
Op drie reclameborden in de hal
kan een nieuwe adverteerder
zijn/haar waren of zaak aanprijzen.
Een afvaardiging van afdeling
07 en de NJBB bezoekt onze
accommodatie. Tevens worden
de zaken die binnen afdeling 07
lopen besproken.
Er wordt een oproep gedaan
voor (extra/nieuwe) barmedewerkers.
Jan Telder wordt 84 jaar jong.
Door een Internetgrap met een
foto die niet goed begrepen
wordt denken wat leden dat RvE
in het ziekenhuis ligt.
NOVEMBER/DECEMBER
De tweede Indoordag wordt
gewonnen door het equipe van
Ton Schepemaker.
Het Adam & Evatoernooi wordt
17
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DEEL 3
Twintig jaar geleden schreef de
toenmalige redacteur dat ‘de
feestdagen dichter voor uw neus
voordat u er erg in heeft’. Nou is
dat wel een beetje kromme zin,
maar feit blijft toch dat er niets
veranderd is, want zeg nou zelf
de Kerstdagen vallen nog steeds
op 25 en 26 december, 31 december is de laatste dag van het jaar
en 1 januari begint 2004 al weer.

gezellig Kerst toernooi georganiseerd zou worden. Omdat onze
vereniging toen nog geen hal
had stond en viel het organiseren van het Kersttoernooi samen
met de weersomstandigheden.
Slecht weer... jammer dan, geen
toernooi. Mooi weer... hoera,
dan misschien met z´n allen
boulen, buiten in de kou, ‘kerstlichtjes in de bomen en versierd
met ballen’.
Dat het Kersttoernooi nog
helemaal niet vast stond blijkt
uit het laatste stukje van Frits:
‘...misschien niet eens zo´n gek
idee, praat er maar eens over
met elkaar, ik hoor het wel en
doe graag mee’. Het ‘misschien’
is inmiddels veranderd in een
jaarlijks terugkerend toernooi
waarbij de gezelligheid nog
steeds voorop staat.
Inmiddels is het Kersttoernooi 2003 al weer gespeeld. De
hal zag er weer schitterend uit.
Oh, ja, het Kersttoernooi is in
1983 wel georganiseerd en ook
gespeeld.
Ook toen was er al onduide-

Kerst is het al weer geweest en
inmiddels is het 2004.
December vond de redacteur
van toen de gezelligste maand
van het jaar en, ook toen al, ook
de duurste maand van het jaar.
Het enige verschil is dat de prijzen toen in guldens waren en
nu in euro´s. De hoogte van de
prijzen is waarschijnlijk hetzelfde gebleven. Over de meest
gezellige maand verschillen de
mensen nogal eens van mening.
Wat wel verschilt met de huidige gang van zaken bij onze
club is het Kersttoernooi, want
het clubblad van 1983 wordt vermeld dat er misschien wel een
18
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lijkheid omtrent het bondslidmaatschap. Ieder lid betaalde in
1983 ƒ15,00 contributie. Dat
betekende niet dat je dan ook
automatisch lid was van de
bond. Nee, hiervoor diende nog
eens ƒ10,00 extra betaald te
worden.
De licentie bleef 10 jaar geldig. Inmiddels is de bijdrage aan
de NJBB in de loop der jaren
‘wat’ verhoogd. Nu kost een
licentie €23,00, omgerekend
naar de gulden ƒ50,69, een verhoging van meer dan 400%.
Vergeleken met de stijging van
de contributie voor onze club
(toen ƒ10,00, nu ƒ27,55, ruim
170%) aan de forse kant.

soon. Bij de leden was het blijkbaar niet duidelijk dat je per triplette voor de competitie ieder
jaar opnieuw in moest schrijven,
want de secretaris van toen (ene
K. de Ruiter) schreef: ‘Ook diegenen die vorig seizoen aan de
competitie hebben deelgenomen
dienen zich opnieuw op te
geven!’
In het vorig stukje ‘20 jaar
geleden’ werd de naam ARSTA
vermeld als zijnde een trouw
schrijver van stukjes in het clubblad. ARSTA is de afkorting van
Arie Stalenburg. Arie schreef in
het clubblad van november ´83
ook een stukje. Enige zinsneden:
‘Als je dit leest hebben de eerste najaarsstormen al weer
plaats gehad’.
‘Zonder bladeren zijn onze
lindebomen maar nietige boompjes’. Of dat nu nog zo is betwijfel ik.
‘Onze club kent momenteel
alleen maar hoogtepunten. We
hebben het terrein met een laag
grind bedekt’. ‘...als voorlopige >

In 1983 was onze vereniging
verplicht, ja, u leest het goed,
verplicht om met vijf equipes
mee te doen aan de competitie.
Ook toen hield de competitie in
dat je vier zondagen vrij diende
te houden. Ook toen kon er
alleen als triplette ingeschreven
worden. De kosten voor inschrijving? Vijftien gulden per per19
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topper onze lichtinstallatie.’ De
lantaarnpalen die we nu hebben
stonden er nog niet, nee, een
enkele verstraler, dat was alles
wat de club toen als verlichting
op de (buiten)banen had.
‘´s Avonds bij kuntslicht boulen is een geweldig gebeuren’.
‘...met de meeste vohouders
die niet van ophouden willen
weten’. Ook toen al dus. ‘...dit is
de echte bouleverslaafde, maar
wel een gezonde verslaving...’
‘onze lichtopbrengst is nog niet
zo groot (maar voorlopig wel voldoende), één lichtmast, het
begin is er.’
‘...in de toekomst zal er nog
meer aan de accommodatie op
het terrein worden gedaan. Ik
denk hierbij aan een container
en een afdak, zodat we bij een
beetje regen even kunnen schuilen, wat de sfeer zal bevorderen.
Ja, het bestuur en de leden zien
de toekomst helemaal zitten, we
kunnen dan ook met een gerust
hart koers zetten naar ons vierjarig bestaan.’ Arie kon toen niet
bedenken wat er na 20 jaar allemaal met eigen leden en uit
eigen middelen gerealiseerd zou
zijn.
Ook toen al werden de nieuwe leden in het clubblad verwelkomd. Een traditie die we nog
steeds hebben gehandhaafd.
Evert Limburg werd toen als lid

verwelkomd. Hij woonde toen in
de Celebesstraat.
Onze club hield in het begin
ieder jaar een ‘jaarfeest’. Na het
jaarfeest werd de jaarvergadering gehouden.
In 1983 was dat op 17 oktober
in de kantine van onze sportbuur, de SV de Meteoor. Ook
toen hield de voorzitter een jaarrede, nu nog steeds. Dat dit in de
kantine ‘boven’ werd gedaan had
voordelen, maar ook nadelen
blijkt nu. Blijkbaar waren er tijdens onze jaarvergadering wat
woorden opgevangen door de
aanwezig ‘sport’-mensen van de
SV, want bij het Algemeen
Bestuur van de SV werden er wat
woorden van onze voorzitter verdraaid ter tafel gebracht. Dit
deed de SV besluiten daarna een
buitengewone ledenvergadering
uit te schrijven. Het werkelijke
verhaal is daarna aan het AB van
de SV meegedeeld, waarop het
bestuur van onze club de wens
uitsprak ‘in het vervolg verschoond te blijven van insinuaties’. Al met al was de jaarvergadering van onze vereniging
toch geslaagd. Overigens werden
de agendapunten toen ook al
zeer snel afgehandeld en was de
opkomst buitengewoon goed te
noemen.
De eerste uitleg van ‘Fanny’
stond in het clubblad van
20
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november 1983 vermeld.
Om de overgebleven ruimte
in het clubblad op te vullen werden er moppen vermeld. Een
van deze moppen is leuk (vind
ik) en wil ik u niet onthouden.
Een boer heeft een prachtige
jonge haan gekocht. Als het dier
op de kippen afrent komt de
oude haan naar hem toe en zegt
vriendelijk: ‘Ik ben blij dat je er
bent, ik heb maar één verzoek.
Wil jij voor mij ook nog een
paar kippetjes over laten?’. ‘Nee’,
zegt de jonge haan, ‘ik ben nier
nu heer en meester en ik deel
niets’. ‘Dan doe ik je een ander
voorstel’, zegt de oude haan.
‘We sluiten een weddenschap af
en rennen een rondje, als je
wint dan hoef ik verder geen
enkele kip meer van je te hebben’. Voordat de jonge haan de
gelegenheid krijgt te antwoorden begint de oude haan te rennen. Onmiddellijk zet het jonge
dier de achtervolging in. Prompt
klinkt er een schot en de jonge
haan valt dood neer. ‘Merkwaardig’, zegt de boer. ‘Dat is nou al
de vijfde homofiele haan die ik
deze maand heb gekocht’.
20 Jaar geleden was er ook
een Nieuwjaarsinstuif.
Op de donderdagavond werd
er 20 jaar geleden ‘voorlopige
toestemming’ verleend om de
electriciteit die nodig was om de

baan te verlichten (2 lampen) op
de donderdagavond stroom af te
nemen van de SV De Meteoor.
Hierdoor hoefde het ‘noodaggregaat’ niet meer gebruikt te worden.
In het clubblad van 20 jaar
geleden stonden wat foto´s afgedrukt. Hoewel moeilijk te onderscheiden staat op één van deze
foto´s ‘Arsta’.
‘Oliebollenboulen’ deden onze
leden 20 jaar gelden ook al.
Tot slot meld ik u dat er 20
jaar geleden op de vrijdagavonden ook al een klaverjasavond
was. Het kaarten gebeurde toen
bij de SV en stond onder leiding
van mensen van de SV. Er
deden ongeveer twintig koppels
(van koppelklaverjassen, weet u
wel) mee.
Ik wens ieder spelend, lezend
en veel meer dingen doend lid
ontzettend veel gezondheid en
geluk toe voor 2004. Deze wens
werd 20 jaar geleden ook uitgeschreven.
– RvE

BIJDRAGEN
VOOR DE
VOLGENDE KEILER
kunt u t/m 5 februari a.s.
inleveren. Kopijbus in de hal,
of e-mail: koning@ncn.nl
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PUZZEL VAN DE MAAND

Oplossingen kunt u t/m 5 februari a.s. inleveren in de kopijbus.
22

Wie kan raden welk gezegde door deze tekening wordt uitgebeeld?
Hij laat een activiteit zien die op onze club nogal eens plaatsvindt!
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Ed Lette’s Cart o o n
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TOERNOOI- EN
EVENEMENTENKALENDER
Datum Toernooi/evenement

Aanvang Plaats

za 17-1-2004 Echtparen Toernooi

19.00 Meteoor

za 31-1-2004 Bohémiens

19.00 Meteoor

zo 8-2-2004 5de dag Indoor

11.00 Meteoor

do 12-2-2004 Valentijn Toernooi

19.00 Meteoor

za 21-2-2004 Damesdoublettes

19.00 Meteoor

za 28-2-2004 Bohémiens

19.00 Meteoor

zo 14-3-2004 6de dag Indoor

11.00 Meteoor

za 20-3-2004 Herendoublettes

19.00 Meteoor

za 27-3-2004 Bohémiens

19.00 Meteoor

zo 4-4-2004 Nat. Comp. 3e klasse afd. 7
za-10-4-2004 Piet Bakker Toernooi

Uitgeest
12.00 Meteoor

zo 18-4-2004 Nat. Comp. 3e & 4e klasse afd. 7

Den Helder

zo 18-4-2004 Nat. Comp. 5e klasse afd. 7

Beverwijk

za 24-4-2004 1ste dag Frits Jongsma Toernooi 11.00 Meteoor
zo 2-5-2004 Nat. Comp. 3e & 4e klasse afd. 7

Hoorn

zo 2-5-2004 Nat. Comp. 5e klasse afd. 7

Castricum

za 8-5-2004 2de dag Frits Jongsma Toernooi

11.00 Meteoor

do 13-5-2004 3e dag Frits Jongsma Toernooi

19.00 Meteoor

za 22-5-2004 4de dag Frits Jongsma Toernooi

11.00 Meteoor

za 29-5-2004 Pinkster Toernooi

13.00 Meteoor

zo 16-5-2004 Nat. Comp. 3e & 4e klasse afd. 7

Alkmaar

zo 16-5-2004 Nat. Comp. 5e klasse afd. 7

Zaandam

zo 6-6-2004 Promotie/degradatie afd. 7

Schagen

zo 13-6-2004 Nat. Comp. afd. 7 reservedag
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