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Jaarvergadering
en competitie
Dit nummer van De Keiler staat voornamelijk in het teken van de komende jaarvergadering die op 26 februari a.s. gehouden
wordt.
Het is belangrijk dat alle leden die avond
aanwezig zijn, in principe is dat zelfs verplicht. Om het bestuur de gelegenheid te
geven het beleid uiteen te zetten en zonodig
te verdedigen. Maar ook om ieder lid de
kans te geven zijn op- en of aanmerkingen
op dat beleid kenbaar te maken. Vaak is het
zo dat er in de wandelgangen nogal eens
wordt ‘meegedacht’ over de gang van zaken
binnen een vereniging. En vaak is het ook
zo dat dit weinig of geen effect sorteert
omdat e.e.a. niet echt boven tafel komt. Zoook natuurlijk bij onze club. De jaarvergadering is bij uitstek de plaats en de tijd om
één en ander kenbaar te maken. Natuurlijk
zijn complimenten ook van harte werlkom!
Dus bij deze de oproep: komt allen!
Verder treft u de indeling voor het
komende seizoen van de Nationale Competitie in dit blad aan. U kunt daar lezen welke
equipes van De Meteoor vanaf 4 april a.s.
het land intrekken om onze ‘clubkleuren te
verdedigen’. In de kalender achterin kunt u
zelfs vinden waar e.e.a. zich op welke dag
afspeelt. Zodat u de spelende equipes met
een bezoekje kunt vereren en zo u wilt, aanmoedigen!
– JK
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INDOOR 2003-2004

Op zondag 11 januari werd de
vierde Indoordag van dit seizoen
gespeeld.
Door omstandigheden dit
keer geen verslag van Jan Verhulst. Wel de zes dagwinnaars
van deze dag op een rijtje (zonder Tiny Postma, die door
omstandigheden was verhinderd
de prijsuitreiking mee te
maken):

Alle winnaars van harte gefeliciteerd, en succes in de
rest van het toernooi.
Zoals
gebruikelijk
staan de
complete
uitslagen
van deze
dag vermeld in
het hart van dit tijdschrift. Hiernaast ziet u het totaalresultaat
na vier speeldagen.

1: team Jaap Koning
2: team Ton Schepemaker
3: ream Victor Silvester
4: team Raymond v.d. Erf
5: team Jan Stok
6: team Theo van Dijk

Namens de deelnemers willen
wij de medewerkers aan en de
organisatoren van dit toernooi
hartelijk danken voor hun inzet.
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Resultaat na 4 speeldagen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ton Schepemaker
Raymond v.d. Erf
Theo van Dijk
Max Tophoven
Gerrit Terpstra
Jan Stok
John Peen
Jaap Koning
Ron van Ommen
Netty Trock
Carla Kool
Jan Both
Richard Rutgers
Victor Silvester
Ludwig Tophoven

16
14
14
14
13
13
12
12
12
12
12
12
11
11
11

+ 86
+ 70
+ 67
+ 43
+ 65
+ 50
+ 55
+ 49
+ 46
+ 40
+ 21
+ 18
+ 40
+ 35
+4

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

Jos Buys
11 - 6
Ruud Duijker
10 - 6
Bert Vree
10 - 36
Wim de Meijer
9 - 16
Annie Stolte
9 -3
Truus Rutgers
8 -7
Peggy Strijdonck
7 - 67
Bep Roodenburg
6 - 54
Anthoon Duijnker 6 - 57
Ben Koning
6 - 89
Stanley Kooistra
5 - 65
Marchel van Aalst
5 - 74
Joop Schallenberg 5 - 87
Mirjam Westerhof
3 - 117
Petro van Vliet
0
0

Afzeggen toernooien
Er zijn een paar toernooien
waarvoor een grote belangstelling bestaat. Maar omdat er in
de hal maar 13 banen zijn en we
minimaal toch wel 4 partijen
willen spelen moet je soms een
limiet aan het aantal deelnemers
stellen. Wil je het tenminste,
vooral ’s avonds, niet te laat
maken omdat er deelnemers
zijn die de volgende ochtend
weer vroeg opmoeten.
Daarom staat in het inschrijfboek rechts bovenaan op het
formulier het toegestaan maximaal aantal deelnemers.

Uiteraard kunt u als het toernooi
‘vol’ is zich als reserve opgeven.
Maar dan wordt u natuurlijk
alleen geplaatst als er afzeggingen zijn. Speciaal tegen die deelnemers zou ik willen zeggen:
bel de avond vóór het toernooi
even of er nog vrijgekomen
plaatsen zijn (020-6315756).
Zodat u wellicht de teleurstelling te voorkomt dat u op de
bewuste toernooidag of -avond
voor niets bent gekomen. Belt u
niet, dan ga ik er vanuit dat u
van deelname afziet en kunt u
vervolg op pagina 4 >
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Echtparen toernooi

Op zaterdag 17 januari werd het
jaarlijks Echtparentoernooi
gespeeld. Het was: a. erg gezellig, b. hier en daar enorm spannend en c. een bijzonder sportief gebeuren.
Deze kernachtige samenvatting is natuurlijk niet compleet
zonder foto met daarop de trotse
prijswinnaars.
Ook mag een bedankje aan
het adres van de barmedewerkers en de mensen van de wedstrijdleiding niet ontbreken.

EINDUITSLAG ECHTPAREN
TOERNOOI 2004
1. Eric en Tou 5 + 55
2. Theo en Marjo 5 + 34
3. Ludwig en Niok 5 + 24
4. Richard en Daniëlle 4 + 35
5. Jan en Alie 4 + 21
6. Freek en Gabriëlle 4 + 21
Alle prijswinnaars hartelijk
gefeliciteerd!

> vervolg van pagina 3
op de toernooidag niet geplaatst
worden.
De geplaatste deelnemers zou
ik willen verzoeken indien ze
verhinderd zijn om zo vroeg
mogelijk af te bellen.

Natuurlijk blijft het streven
om iedereen te laten spelen en
wordt het maximum zo ruim
mogelijk genomen. Mijn telefoonnummer staat ook in de De
Keiler.
– Jan Verhulst
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Nationale competitie
Meteoor 6
Peggy Strijdonck
Ton Schepemaker
Annie Meijer

Voor wat betreft Meteoorspelers
in de National Competie, ziet de
indeling er als volgt uit.
2de klasse zone B

Meteoor 7
Victor Silvester
Stanley Kooistra
Menno Roelofs

Meteoor 1
Gerrit Terpstra
Freek van Leeuwen
John Zwiebel

4de klasse, afdeling 7
3de klasse, afdeling 7
Meteoor 8
Meteoor 2
Truus Rutgers
Alie Nieuwenhuise
Annie Stolte

Jos Groot
Gonnie v d Hilst
Jaap Koning

Meteoor 3
Raymond v.d. Erf
Inge Strijdonck
Richard van Olst

Sander van Dijk (licentienummer
24881) heeft zich aangeneld als
reserverspeler.

Ziekenboeg

Meteoor 4
Ludwig Tophoven
Max Tophoven
Tini Tophoven

Vlak voor het ter perse gaan van
dit nummer vernamen wij dat
Mariam Westerhof nogal
ongelukkig ten val is
gekomen. Ze zal een
tijdje niet kunnen
boulen, maar daarna gaat ze er weer
met hernieuwde
krachten tegenaan!

Meteoor 5
Theo van Dijk
Marjo van Dijk
Piet van Leeuwen

5

De Keiler nr. 214 – februari 2004

Officiële
uitnodiging

AGENDA
VOOR DE
TWEE-ENTWINTIGSTE
LEDENVERGADERING

Het bestuur van de
Jeu de Boulesclub
De Meteoor nodigt
al haar pétanqueleden 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
aan het Perenpad in Amsterdam
Noord, Tuindorp Oostzaan. Aanvang 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.
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

Jeu De Boulesclub
De Meteoor
26 februari 2004
1. Opening door de voorzitter
2. Binnengekomen post
(zie toelichting in clubblad
februari)
3. Notulen vergadering
27 februari 2003 (in dit blad)
4. Jaarverslag secretaris
(in clubblad januari)
5. Jaarverslag vereniging
(in clubblad januari)
6. Jaarverslag penningmeester
7. Beleid bestuur
8. Begroting 2004
9. Verkiezing bestuur (zie toelichting in clubblad februari)
10. Verkiezing commissies
11. Huldiging leden welke
10 jaar lid zijn
12. Huldiging leden welke
20 jaar lid zijn
13. Wat verder ter tafel komt
14. Rondvraag
15. Sluiting
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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 zijn de diverse verslagen
gepubliceerd, de agenda staat
hiernaast op pagina 6.
– Ruud van Enter, secretaris

JBC De
Meteoor op
Internet
Sinds begin januari is de vernieuwde website van onze vereniging online gezet
(www.jbcdemeteoor.nl). Een
bezoekje wordt op prijs gesteld.
Naast de algemene informatie
over de vereniging, het bestuur
etc., zijn de clubbladen vanaf
december 2003 hier ook te lezen
en/of te downloaden. Leuk voor
onze leden in het buitenland en
degenen die het clubblad door
omstandigheden niet meer ontvangen.
De kalender verschaft u informatie over alle activiteiten in het
jaar 2004. In het album staan
een aantal foto’s die nog zullen
worden uitgebreid met een aantal nostalgische kiekjes die we
op dit moment aan het selecteren zijn.
Verder is er een gastenboek
waar u op- of aanmerkingen in
kunt plaatsen.
Suggesties voor uitbreidingen
en/of veranderingen zijn van
harte welkom.
– Webmaster Bert Vree

Jarige leden
De volgende leden
vieren in maart hun
verjaardag:
Peggy Strijdonck,
Iet v.d. Erf, Remco
de Haze (tennis), Frans Kooistra, Sien Nouwen, Cees Spruitenburg, Rosalie van Bueren, Gré
Stroo, Johan Cramer, Alfred Tratlehner, Tiny den Ouden, Eddie
Zijlmans, Sip Hiemstra, Wim van
Es, Klaas de Ruiter, Bep de Man,
Jan Both, Bep Braspenning, Jos
Groot en Oenah Ersilia. Wij feliciteren de jarigen van harte!

Nieuw lid
Ook dit keer kunnen we een lid
lid verwelkomen. Het is Rita
Been-van Delft, die we veel plezier bij onze club toewensen.
7
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Notulen van de één-entwintigste jaarvergadering
Notulen van de een-en-twintigste jaarvergadering van de Jeu
De Boulesclub De Meteoor,
gehouden op 27 februari 2003,
aanvang 19.00 uur. Plaats: Jeu de
bouleshal van JdB De Meteoor.

beginnen, ook dit jaar zijn er
weer leden die overleden zijn.
Voor hen vraagt de voorzitter
een ogenblik stilte.
Verdere negatieve punten:
• Het bedanken van Annie Meijer
als bestuurslid;
• Een waarschuwing wegens
wangedrag tijdens de Indoor;
• Een schorsing van een van
onze leden, eveneens wegens
wangedrag.

Punt 1. Opening
Voorzitter opent de vergadering
en deelt mee dat het vereiste
aantal leden niet aanwezig is.
Hij sluit de vergadering met de
mededeling dat de vervolgvergadering om 19.30 uur plaats zal
vinden.

Een aantal ups zijn o.a.
• Het grote aantal medewerkers
dat dagelijks klaar staat om deze
club te laten functioneren op de
wijze zoals dat bij ons gebeurt;
• De grote klus die de ‘werkploeg’ de afgelopen zomer verricht heeft. De gehele elektrische
installatie is vernieuwd en de hal
heeft een grondige schoonmaakbeurt gehad.

Notulen van de een-en-twintigste Jaarvergadering van de Jeu
De Boulesclub De Meteoor,
gehouden op 27 februari 2003,
aanvang 19.30 uur. Plaats: Jeu de
bouleshal van JDB De Meteoor.
Punt 1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle leden welkom,
speciaal de leden die een jaarvergadering voor het eerst bijwonen
en de leden van verdiensten.

Al met al zijn er meer positieve
dan negatieve zaken het afgelopen jaar gebeurd. Het gaat met
onze club nog steeds de goede
kant op. De Indoor was weer
zeer geslaagd, het Damesdoubletten was een groot feest, om maar
even iets te noemen.

In het afgelopen verenigingsjaar
zijn er zowel ups als downs
geweest. Om met het laatste te
8
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Onze vereniging wordt geconfronteerd met de perikelen die
zich rondom afdeling 08 af spelen. Wanneer er geen veranderingen plaats vinden binnen
onze afdeling, zal 08 opgedeeld
gaan worden.

onze vereniging meedoen dan
het aantal equipes dat Bohémiens levert. Daardoor moeten
‘eigen’ equipes soms ook op
deze zaterdagavond tegen elkaar
spelen.
Het was de bedoeling dat op
vrijdagavond tegen equipes van
Museumplein gespeeld zou gaan
worden. De opkomst van Museumplein valt helaas toch wat
tegen waardoor deze opzet geregeld niet doorgaat.

De animo voor de competitie
wordt steeds minder. De data
waarop de competitiedagen
gepland zijn, zijn hier voor een
groot deel debet aan. Vorig jaar
was het de eerste dag zeer koud
weer. De tweede dag was niet
minder koud. Bij Badhoevedorp
was amper schuilgelegenheid,
alleen de wedstrijdleiding zat
warm en droog.
Tevens wordt de financiële
bijdrage om aan de competitie
mee te kunnen doen alsmaar
hoger. De laatste competitie
bedroeg deze € 31,50. De terugloop is ook voor onze vereniging
dramatisch te noemen. Er zijn
jaren geweest dat we met 31
equipes deelnamen aan de competitie, nu hebben we er nog 8
over in onze afdeling.

De contacten met de Deelraad en
de terreinmedewerkers zijn
goed. Wij hoeven als vereniging
maar een klein woordje te zeggen of het wordt al gedaan.
Het clubblad ziet er nog steeds
gelikt uit. Veel verenigingen zijn
jaloers op ons clubblad. De
naam ‘De Keiler’ is ontsproten
aan de uitdrukking die een overleden lid altijd gebruikte, Jan
Onselder. Bij een bal die op het
but lag zei Jan altijd ‘Die keil ik
wel even weg’. Dit is de oorsprong van de naam van het
clubblad.

Onze vereniging heeft toch nog
steeds wat contacten met andere
verenigingen in afdeling 08.
Eénmaal in de maand is Bohémiens bij ons te gast. De animo
bij onze eigen leden is vaak zo
groot dat er meer equipes van

Punt 2. Binnengekomen stukken
Er hebben zich 40 personen
schriftelijk afgemeld voor deze
vergadering.
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Punt 8. Begroting
penningmeester
De begroting voor 2003 wordt
door de leden goedgekeurd. De
voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn werk en de
diverse financiële overzichten

Er is een brief van J. Schallenberg
binnen gekomen omtrent de
deelname aan de Indoor.
De kascontrolecommissie heeft
een brief gezonden waarin zij
aangeven dat zij de boeken hebben gecontroleerd en in orde
hebben bevonden.

Punt 9. Verkiezing bestuursleden
Voorzitter memoreert dat het
altijd weer moeilijk blijkt te zijn
om medewerkers en/of
bestuursleden te krijgen. Helaas
heeft Annie tussentijds bedankt.
De voorzitter bedankt Annie
voor haar werk dat zij de afgelopen jaren verricht heeft. Nadat
Annie bedankt had hebben Inge
Huisman en Corrie van Ekris de
inkoop en barfinanciën voor
hun rekening genomen.

Punt 3. Notulen Jaarvergadering
van 21 februari 2002
Er zijn geen op- of aanmerkingen aangaande de notulen.
Punt 4. Jaarverslag secretaris
Er zijn geen op- of aanmerkingen aangaande het jaarverslag.
Punt 5. Jaarverslag vereniging
Ook hier zijn geen op- of aanmerkingen op.
De voorzitter bedankt de
secretaris voor de zaken die bij
punt 3, 4 en 5 van deze agenda
genoemd zijn.

In de laatst gehouden bestuursvergadering heeft het bestuur
besloten, mede door de problematiek omtrent het aantrekken
van nieuwe bestuursleden, tot
het 25-jarig bestaan van onze
vereniging bestuurswerk te blijven verrichten mits de leden dit
accepteren. In de tijd die tot dat
moment resteert dient het
bestuur wel uitgebreid te worden met nieuwe bestuursleden.
Tijdens de periode tot het 25jarige bestaan kunnen de nieuwe bestuursleden vast ‘proeven’
hoe onze vereniging bestuurlijk

Punt 6. Jaarverslag penningmeester
Er zijn geen op- of aanmerkingen aangaande dit jaarverslag.
Punt 7. Beleid bestuur
Niemand van de aanwezige
leden heeft de behoefte om bij
dit punt iets te zeggen.
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reilt en zeilt en welke contacten
er zoal onderhouden worden
met de diverse instanties en verenigingen. Door middel van
geleidelijkheid kunnen dan de
taken en werkzaamheden van de
oude bestuursleden overgenomen worden door de nieuwe
bestuursleden. Dat wil niet zeggen dat de huidige bestuursleden niets meer gaan doen, maar
de verantwoordelijkheid voor
onze vereniging zal wel in handen komen van de nieuwe
bestuursleden.
Op dit moment blijven de 4
overgebleven bestuursleden hun
werk verrichten, maar dit
bestuur dient nu al met minimaal één bestuurslid uitgebreid
te worden. Gegadigden kunnen
zich na afloop van de vergadering bij één van de huidige
bestuursleden opgeven.
Gezien het ontbreken van
tegenkandidaten voor het
bestuur worden de huidige
bestuurders herkozen. Het
bestuur voor 2003 ziet er dan
als volgt uit: Jan Voet (voorzitter), Ruud van Enter (secretaris),
Bert Vree (penningmeester), Ed
Lette (lid en afgevaardigde naar
de wedstrijdcommissie).

bestond het afgelopen jaar uit de
leden Jan Baas, Koos Broers en
Jos Groot. De termijn van Koos
zit er op. Hierdoor is er een
plaats vacant in de KCC. Jan
Verhulst wordt gekozen als
opvolger van Koos waardoor de
KCC de komende periode
bemenst zal zijn met de volgende personen: Jan Verhulst, Jos
Groot en Jan Baas. Koos wordt
bedankt voor zijn inzet in de 3
jaren dat hij lid is geweest van
de KCC.
De wedstrijd commissie (WC)
bestond het afgelopen jaar uit
Bert Louman, Jan Stok, Truus
Rutgers, Dirk Swart en Ed Lette.
Deze commissie heeft het afgelopen jaar erg veel werk verricht.
Het moet steeds weer een hele
opoffering zijn om als bouleenthousiast niet te kunnen deelnemen aan een toernooi omdat
dit zijn sturing op een toernooidag of -avond nodig heeft. Ook
het aantal toernooien is niet
mis. Eén toernooi in de twee
wken is een hoge frequentie.
Doordat Bert Louman andere
toekomstplannen heeft is hij
niet meer in staat zijn werk voor
de wedstrijdcommissie voort te
zetten. Bovendien heeft Dirk
Swart aangegeven ook gestopt te
zijn.
vervolg op pagina 14 >

Punt 10. Verkiezing diverse
commissies
De kascontrole commissie (KCC)
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Het barwerk is niet altijd het
meest dankbare werk dat je voor
kunt stellen. Toch staan er
steeds weer iedere dag en avond
dat onze vereniging geopend is
mensen voor u paraat. Voor dit
werk worden medewerkers
gezocht. Hoe meer mensen zich
aanmelden voor de barbezetting,
hoe makkelijker het is een rooster hiervoor te maken. Bovendien is het aantal malen dat u
barwerk verricht minder bij veel
medewerkers.

Vanuit de leden dient vervanging van Bert plaats te vinden.
Deze persoon zal enige kennis
van geautomatiseerde gegevensverwerking dienen te hebben
omdat vooral tijdens de Indoor
de gegevens in de PC verwerkt
worden. Tevens moet enige kennis aanwezig zijn omtrent het
indelen van een toernooi en het
invullen van de wedstrijdkaarten. Echter, wanneer één van de
leden in de wedstrijdcommissie
plaats wil nemen en al deze kennis moet ontberen, dan zijn de
huidige commissieleden ongetwijfeld bereid deze kennis bij te
brengen. Voorzitter bedankt
Bert en Dirk voor hun werk dat
zij de afgelopen jaren verricht
hebben.

Punt 11. Huldiging leden welke
10 jaar lid zijn
Dit jaar zijn er 7 leden die 10
jaar lid zijn van onze vereniging.
De betreffende leden worden
uitgenodigd om naar voren te
komen. De penningmeester
spelt de leden, tijdens een kort
en persoonlijk woordje van de
voorzitter, de bijbehorende speld
op. Alle jubilerende leden ontvangen bovendien een bloemetje
van Ed Lette.

De barcommissie (BC). De barcommissie bestond het afgelopen jaar uit Annie Meijer, Ton
Schepemaker en Jan Voet. Doordat Annie en Ton tussentijds
bedankt hebben als barcommissieleden zijn er andere leden
voor dit werk benaderd. Vanaf
april is dit werk door Inge Huisman, Ron Stolte, Netty Trock en
Jan Voet voortgezet.
Voorzitter bedankt Annie en
Ton voor hun werk dat zij voor
de commissie verricht hebben.

Punt 12. Huldiging leden welke
20 jaar lid zijn
Dit jaar zijn er slechts 2 leden
die 20 jaar lid zijn van onze vereniging. Het betreffen John van
Laar en Joop Keepe.
John van Laar is aanwezig en
wordt verzocht naar voren te
komen. Hij ontvangt, wederom
14
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De equipes die aan de Indoor
meedoen dienen zelf voor eventuele invallers te zorgen. De
‘reservelijst’ die er in het verleden was, bestaat al sinds enkele
jaren niet meer.

vergezeld van wat anecdotes die
de voorzitter tevoorschijn tovert,
de bijbehorende versierselen.

Punt 13. Wat verder ter tafel
komt
Naar aanleiding van de ingezonden brief van Joop Schallenberg
geeft de voorzitter enige uitleg
omtrent de oorsprong en
geschiedenis van de Indoor. Van
oorsprong was de Indoor een
open toernooi. Tot vandaag de
dag is dit nog zo, met de restrictie dat ‘eigen leden’ voor gaan
boven buiten leden. Na 31
augustus is het mogelijk dat
mensen zich in kunnen schrijven die geen lid zijn van De
Meteoor.
Omdat de Indoor geen aankondigingen heeft in bulletins
buiten de Meteoor, is het initiatief tot deelname van niet-Meteoor-leden altijd uitgegaan van de
organisatoren. Deze ‘buiten’mensen werden min of meer
uitgenodigd om mee te doen.
Door het grote aantaal deelnemers is het door deze regel bijna
niet meer mogelijk om als nietMeteoor-lid deel te nemen aan
de Indoor.
De volgorde van inschrijving
is als volgt:
1. Eigen leden met een licentie;
2. Eigen leden zonder licentie;
3. Buitenleden.

In principe was het Damesdoubletten ook een open toernooi.
Maar ook hiervoor geldt dat door
het grote aantal inschrijvingen
buitenleden niet meer mee kunnen doen.
Het Valentijn Toernooi is van
oorsprong bedoeld om met ‘een
verborgen liefde’ binnen de club
eens samen te kunnen spelen.
Tijdens de laatste Valentijn hebben er ook ‘vrienden equipes’
deelgenomen.
Voorzitter geeft de wedstrijdcommissie het advies om voor
wat betreft de inschrijvingen bij
de diverse toernooien de vinger
aan de pols te houden en hij verzoekt hen de toernooien niet al
te formeel te maken.

Punt 14. Rondvraag
George Dammen en Wim de
Meijer melden zich voor de
rondvraag.
Alvorens George zijn vraag
stelt wil hij de aandacht van de
aanwezige leden er op vestigen
dat er wellicht wat leden zijn die
om deze vraag zullen gaan
lachen. George geeft aan dat
15

De Keiler nr. 214 – februari 2004

iedere sport zijn spelregels
heeft, zo ook pétanque. George
vraagt zich af waarom er binnen
De Meteoor sommige spelregels
niet nageleefd worden. Met
name het uitgooien van het but
geeft nogal eens problemen.
George vindt dat iedereen maar
wat doet. Een schopje naar
voren, een stukje op zij, alles is
geoorloofd, maar heeft niets met
de betreffende spelregel te
maken. Volgens George is dit je
reinste spelverkrachting. Met
deze handelswijze gaat bovendien de romantiek van het spel
verloren.
De tweede vraag van George
is de volgende: is het mogelijk
dat er in de nabije toekomst een
brievenbakje achter de opening
van het kopijbusje geplaatst
wordt dat alleen door bestuursleden geopend kan worden. Zo
wordt voorkomen dat jan en
alleman brieven leest die voor
het bestuur bestemd zijn. Zo
kan verwarring met andere
zaken voorkomen worden.
Voorzitter deelt mee dat het
uitwerpen van het but soms
inderdaad niet volgens de regels
gebeurt. Enige soepelheid is echter noodzakelijk omdat er
anders meer heen en weer gelopen wordt om het but op de juiste wijze te gooien dan dat er
gespeeld wordt. Voorzitter vindt

bovendien dat wanneer een speler vindt dat het but niet juist
uitgegooid wordt het de speler
zijn goed recht is om dit wel op
de juiste wijze te laten gebeuren.
Dit kan in onderling overleg
plaatsvinden, zoals het hoort.
Het antwoord op de tweede
vraag is kort. Er zal iets gemaakt
worden waardoor een mix van
kopij en officiële brieven voorkomen zal worden. De secretaris is
blij met de vraag van George.
Wim heeft een ‘up’ en een
‘down’. Allereerst de up. Wim
bedankt alle leden voor hun
inzet en het vele werk dat zij
verricht hebben in het afgelopen
jaar. Bij de down geeft Wim aan
dat hij geaarzeld heeft om dit
naar voren te brengen. Deze
week is Wim in een conflictsituatie verzeild geraakt. Tijdens het
conflict werd er door één equipelid niet geaccepteerd wat de
overige drie spelers wel zagen.
Wim trekt zich de uitdrukking
die dit ene equipelid naar hem
heeft gebezigd aan. Dit equipelid deelde mee dat hij ‘zich belazerd voelt’. Deze uitdrukking
was ook voor Wim bestemd. Hij
vindt deze uitdrukking onterecht.
Voorzitter vraagt Wim of zijn
relaas een vraag of een mededeling is. Wim geeft aan dat dit als
mededeling bedoeld is.
16
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Punt 14. Sluiting
In zijn slotwoord memoreert de
voorzitter dat de laatste dag van
de Indoor feestelijker was dan
die in voorafgaande jaren. Na
afloop was er een zanger/entertainer, wat zeer geslaagd was.
De voorzitter verzoekt de pauzes tussen de diverse Indoorpartijen zo kort mogelijk te houden.
Voor de damesdag kunnen de
geïnteresseerde dames zich
opgeven in het boek. Dit dient
zo snel mogelijk te gebeuren.
De mannendag zal in ieder
geval vóór het begin van 2005
plaats vinden.
Het dagelijkse boulen begint
om 13.45 uur. Het komt geregeld voor dat er na 16.30 nog

steeds gebould wordt. Dit is niet
de bedoeling. Voorzitter verzoekt, wanneer het enigszins
mogelijk is, om voor het boulen
een uurcyclus aan te houden.
Aanvang eerste partij 13.45 uur,
tweede partij 14.45 en derde partij om 15.45. Rond 16.30 uur
kunnen dan alle partijen
gespeeld zijn. Wanneer dit schema aangehouden wordt kunnen
de barmedewerkers ook op een
normaal tijdstip naar huis gaan.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun belangstelling en
hun inbreng,
– Notulist: Ruud van Enter,
secretaris

17

BAL

R
IS O

ND

• DE

De Keiler nr. 214 – februari 2004

Toen in de tachtiger jaren de
scheepsbouw in AmsterdamNoord ophield te bestaan moest
hij zijn dagen op een andere
manier zien te vullen. Het waren
erg moeilijke tijden en hij ging
veel fietsen in de omgeving en
wandelen met zijn vrouw Juup.
Samen hebben ze twee zonen.
Hun zoon Bert (de huidige penningmeester), die toen al lid
was, haalde Ab over ook naar De
Meteoor te komen om te gaan
boulen.

AB VREE (79) is sinds 1983 lid
van JBC De Meteoor. In zijn
werkzame leven was hij modelmaker bij de NDSM. Wat ongeveer inhield dat hij modellen
maakte van hout of ook wel
kunststof voor metalen onderdelen voor meestal de machinekamers van schepen. Cylinderkoppen, zuigers etc. Van deze met
de hand gemaakte modellen
werden gietvormen gemaakt die
later werden volgegoten met
ijzer. Een vak waarvoor veel precisie en ook creativiteit nodig
was.

WAAROM BOULEN
Nou, het is een leuk spelletje.
Fietsen deed ik ook veel, maar je
kan niet hele dagen blijven fietsen. Bert was een enthousiast lid
van De Meteoor en die maakte
ook mij enthousiast voor dat balletje gooien. Je had ineens iets
waar je elke dag naartoe kon.
Dat was wel belangrijk. Een spelletje spelen, een praatje maken,
een drankje drinken. Het was
echt een prachtig sociaal kluppie. Nog steeds natuurlijk, maar
18
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toen was het toch anders. Het
boulen wordt nu toch vaak wat
serieuzer gespeeld voor mijn
gevoel. Fanatieker. Maar ja, alles
verandert om ons heen, dus dat
ook.

Wegens ruimtegebrek in dit
nummer van De Keiler deze
maand geen aflevering van
onze rubriek 20 Jaar Geleden.
De volgende maand kunt u er
weer op rekenen!

ANDERE EIGENAARDIGHEDEN
Ik fiets nog steeds erg veel. En ik
maak regelmatig met mijn vrouw
een wandeling. We lopen vaak
een stukje in het Twiske.
VAKANTIEBESTEMMING
In de zomer huren we graag een
huisje in Zeist/Driebergen.
VERDER NOG IETS?
Wat ik zei over vroeger: toen
boulden we voor mijn gevoel
meer voor de gein. Er werd meer
gedold. Zo speelden we bijvoorbeeld wel eens dwars over de
banen, lag het buutje op dertig
meter. Dat komt nu niet meer
voor. Is in strijd met de reglementen! En: nu wordt er eerder
kwaad gekeken als je een bal
niet bij het buutje krijgt. Voor
mijn gevoel dan. Maar dat geeft
niet. Zoals ik al zei, àlles verandert, en dat is maar goed ook. Ik
kom nog steeds graag en vaak
om een balletje te gooien en dat
hoop ik nog lang te blijven volhouden. Want de gezelligheid is
toch wel gebleven, en daar gaat
het maar om. •

BIJDRAGEN
VOOR DE
VOLGENDE KEILER
kunt u t/m 4 maart a.s.
inleveren. Kopijbus in de hal,
of e-mail: koning@ncn.nl

PUZZEL VAN
DE MAAND
De oplossing van de puzzel in
De Keiler 213 is: Van iets een
potje maken.
De goede inzendingen kwamen van: Theo van Ommen,
Albert van Seeventer, Hans ter
Wee, Piet van Leeuwen, Cor
Keijzer en Paul Schijffers.
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geval over een ‘Franse poule’. In
ons land kan een poule ook een
competitiepoule zijn, doorgaans
met zestien equipes die elkaar
gedurende drie zondagen eenmaal treffen.
RACLER of RAMASSER (schrapen, raspen): een boule raken
door eerst tamelijk ver daarvoor
op de grond te komen.
RAFLE (van rafler, afristen):
manier van schieten waarbij de
boule ver voor het te raken object op de grond neerkomt. Tir à
la rafle: schieten over de grond.
RENTRER (naar binnen gaan,
binnenbrengen): door te plaatsen een boule op te stoten die
daardoor dichterbij het but komt
te liggen.
ROND (cirkel, kring, ring): andere naam voor de werpcirkel.
SAUTÉE (van sauter, springen):
tir à la sautée, een boule schieten
die vlak achter een andere verstopt ligt zonder de voorste te
raken; schieten met een ‘hupje’
of met een ‘boogje’.
SÈCHE (vrouwelijk van sec,
droog): frapper une boule séche,

Het ABC
van het
pétanque/slot
POINTER (markeren, richten):
proberen om een boule zo dicht
mogelijk bij het but te krijgen,
plaatsen.
PORTÉE (reikwijdte, bereik):
actie om een boule hoog en
tamelijk dicht bij het but te werpen, opdat de boule niet ver
doorrolt na het neerkomen op
de grond. Demi-portée: de meest
voorkomende manier van spelen
waarbij de boule halfhoog en op
een variabele afstand tussen de
cirkel en het but wordt geworpen. In het Nederlands schrijven
we portee en demi-portee.
POULE (kip; in de sport: groep):
groep van drie of vier equipes
van wie er slechts twee gekwalificeerd worden voor het verdere
vervolg van het toernooi; in het
Nederlands spreken we in dit
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een boule wegschieten zonder
een andere die daar vlakbij ligt te
raken of ertegenaan te klotsen,
wat bijna niet te voorkomen is.
TENIR (houden, vasthouden):
het punt hebben.
TÊTE-À-TÊTE (ontmoeting of
gesprek onder vier ogen): partij
tussen slechts twee spelers, één
tegen één.
TIRER (trekken, schieten): proberen met de eigen boule een
andere te raken om die uit het
spel te jagen; hiervan afgeleid: tir
au fer (schot op ijzer), tir à la
rafle (schot over de grond).
TRIPLETTE (drietal): een equipe
bestaande uit drie spelers.
TROU (gat, kuil): faire un trou
(letterlijk een gat maken, een gat
in de lucht schieten), missen bij
het schieten.
TRUQUÉE (getrukeerd, vervalst):
wordt gezegd van een boule
waarmee gefraudeerd of
geknoeid is, bijvoorbeeld gevuld
met kwik om een remmend
effect te bewerkstelligen, wat ten
strengste verboden is.
(slot)

Hetty’s vertellingen

3 mensen
Er waren eens drie mensen:
Iemand, Niemand en Iedereen.
Op een dag moest er een
belangrijke opdracht worden
vervuld. Iedereen werd
gevraagd dit te doen. Iedereen dacht dat Iemand het wel
zou doen. En hoewel Iedereen het kon, deed Niemand
het. Hierdoor werd Iemand
boos, omdat het de taak was
van Iedereen en nu had Niemand het gedaan. Iedereen
dacht dat Iemand het had
kunnen doen, maar Niemand
had zich gerealiseerd dat niet
Iedereen het wilde doen. Aan
het eind beschuldigde Iedereen Iemand omdat Niemand
deed wat Iedereen had kunnen doen.
Weet u het nog?
– Hetty Bakker
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Ed Lette’s Cart o o n
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PUZZEL VAN DE MAAND

Oplossingen kunt u t/m 4 maart a.s. inleveren in de kopijbus.
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TOERNOOI- EN
EVENEMENTENKALENDER
Datum Toernooi/evenement

Aanvang Plaats

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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