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Dubbelnummer
De Keiler nr. 218 is een dubbelnummer.
Omdat veel leden de komende maanden op
vakantie gaan en er dus weinig zaken te
melden zullen zijn. Dit betekent echter niet
dat dit ook een ‘dubbeldik’ nummer zal
zijn. Er is wat meer ruimte dit keer voor
‘frivoliteiten’, om dat woord maar eens van
de plank te halen.
Wat plaatjes, wat praatjes. Afijn blader het
blaadje maar eens door.
Iets heel anders. Soms, in een emotionele
bui, bedenk ik me ineens wat een prachtclub ‘onze’ JBC is. Vooral op de vrijdagavond bevangt me ineens dat gevoel. Jammer alleen dat er dan niet meer mensen
komen om een balletje te gooien. Vooral op
die avond hangt er in en om de hal een aangenaam geroezemoes van activiteiten.
Buiten hoor je de tennisballen heen en
weer geslagen worden. Binnen zit men één
keer per maand op datzelfde ogenblik
gezellig te klaverjassen. In de dart-hoek is
men ontspannen, maar toch ook ingespannen in de weer, en buiten (of binnen) hoor
je het metalen geluid van bouleballen.
Machteloze of verrukte uitroepen vergezellen al deze activiteiten. Dan realiseer ik me
ineens wat een voorrecht het is om lid te
kunnen zijn van zo’n club. En wat een voorrecht het is om te mogen profiteren van de
inzet en de energie van mensen die dit
mogelijk maken en in stand houden. Zo,
dat wou ik nog even kwijt. Tot in augustus!
– JK
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Frits Jongsma
Toernooi 2004

Einduitslag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Op 22 mei kwam er al weer een
einde aan het zeer geslaagde
Frits Jongsma Toernooi 2004.
Traditiegetrouw reikten mevrouw
Jongsma en zoon Tjierd de prijzen uit, wat we bijzonder op
prijs stellen. Het geeft toch iets
extra’s en hopelijk blijven ze dit
tot in lengte van jaren doen.
Ook dit keer maakten de deelnemers er weer een probleemloos
geslaagd toernooi van. Ik wil
namens alle deelnemers het
bestuur en alle medewerkers
bedanken voor hun bijdrage en
inzet.
Erik van Stelten en Tou Chaichane wisten voor de derde keer
achter elkaar beslag te leggen op
de eerste plaats. Ze wonnen één
keer met Theo van Dijk en twee
keer achter elkaar met Joop Abels
en dat is een hele prestatie.

Equipe
Erik van Stelten 17 + 120
Gerrit Terpstra 15 + 98
Theo van Dijk 14 + 69
Netty Trock 13 + 58
Jan Verhulst 12 + 57
Jos Groot 11 + 10
Ludwig Tophoven 11 + 34
Petro van Vliet 11 + 2
Tony Olthof 10 - 23
Raymond v.d. Erf 9 - 3
Jan Stok 9 - 31
Jos Buijs 9 + 7
Victor Silvester 8 + 0
Ron van Ommen 8 - 36
Jan Both 7 - 25
Bep Roodenburg 7 - 53
Truus Rutgers 6 - 24
Peggy Strijdonck 5 - 78
Mirjam Westerhof 5 - 76
Branca Cavaljé 3 - 106

Uitslag na onderling resultaat
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Pinkster Toernooi 2004
De uitslag
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Netty Trock
4 + 36
2. Cor v.d. Erf
4 + 23
3. Joke de Vroome
3 + 25
4. Jos Buijs
3 + 23
5. Annie Meijer
3 + 19
6. Joop Schallenberg 3 + 18
7. Babs van Ommen 3 + 14
8. Jaap Koning
3 + 14
9. Branca Cavaljé
3 + 13
10. Jan Verhulst
3+7

Zaterdag 29 mei werd het jaarlijkse Pinkster Toernooi gespeeld. Er hadden 33 deelnemers
ingeschreven, het was prachtig
weer en de stemming was prima.
Netty Trock won dit toernooi met
de prachtige score van 4 + 36.
Het was het laatste toernooi van
dit seizoen en daarom wil ik
iedereen een mooie zomer wensen en de vakantiegangers een
hele fijne vakantie. Ik hoop een
ieder in een goede gezondheid
weer terug te zien.

Alle prijswinnaars hartelijk gefeliciteerd.
Namens alle deelnemers wil ik
alle medewerkers weer bedanken voor hun inzet.
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lige avond, die tot plm. half
twaalf duurde.
De finale winnaarsronde werd
gespeeld door Marcel van Olst en
Frans Kooistra.
De uitslag werd:
1. Marcel van Olst
2. Frans Kooistra
3. Theo van Dijk

Darts
Toernooi
Op 7 mei j.l. werd het Darts
Toernooi voor leden van JBC De
Meteoor gehouden. De opkomst
was heel redelijk, 23 mensen
hadden zich opgegeven.
Nadat de loting was verricht
moesten de mannen en vrouwen
gooien voor wat ze waard waren.
Een en ander verliep gesmeerd.
Ruud, Richard, Willem, Inge en
Dave hebben die avond niet
mogen meespelen omdat zij in
de dartscompetitie spelen, en
daardoor een enorme voorsprong op de anderen zouden
hebben. Het werd een erg gezel-

De finale verliezersronde werd
gespeeld door Menno Roelofs.
Die uitslag:
1. Menno Roelofs
2. Jan Blanken
3. Marjo van Dijk (beste vrouw)
We willen Ruud, Richard, Willem, Inge en Dave hartelijk danken voor de gezellige avond. Die
zeker voor herhaling vatbaar is!
– Peggy Strijdonck

Fietsers opgelet!
Oproep aan alle mensen die
per fiets naar de boulebaan
komen! Zet alstublieft uw fiets
in de daarvoor bestemde fietsenrekken. En beslist niet
meteen na het hek vóór of
naast de container. Als iemand

iets uit die container moet
halen, of als mensen stoelen
die daar staan opgestapeld
willen pakken, moeten ze
soms eerst de daar gestalde
rijwielen verplaatsen. En dat
kan nooit de bedoeling zijn!
4
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Tennis Toernooi 2004
5 juni was het weer zover. Het op
Wimbledon na, meest belangrijke
Grand Slam van het jaar.
Ook dit jaar was het toernooi
weer goed bezet met vrouwelijk
en mannelijk talent. Helaas was
het sportpark niet met zon overgoten maar we hebben het
gelukkig droog gehouden.
Toen Arie mij vroeg een stukje te
schrijven voor De Keiler dacht ik,
hoe kan je nou aan iemand die
het toernooi heeft gewonnen
vragen om een objectief stukje te
schrijven over hoe het is geweest

De trotse winnaars:
1. Evert Limburg
2. Conny Kroon
3. Jan Leffelaar
die dag? ‘Nou, geweldig natuurlijk.’
Wat moet ik er nog meer over
zeggen. Behalve dat ik bij deze
mijn moeder Tiny, vrouw Marja
en dochter Britt wil bedanken dat
ze me door de jaren heen zijn
blijven steunen. Ook in tijden
dat we nog niet van het prijzengeld konden leven.
Mannen, geweldig georganiseerd
toernooi. Pluim tussen de billen.
Maar ook de BBQ, heerlijk. Goed
idee om twee professionele koks
in te huren. Daardoor was het
eten een stuk smakelijker.
Tot volgend jaar.
– Evert Limburg

BIJDRAGEN
VOOR DE
VOLGENDE KEILER
kunt u t/m 12 augustus a.s.
inleveren.
Kopijbus in de hal,
of e-mail: koning@ncn.nl
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Eindstand
2de klasse A zone B
saldo

winst

leider

equipe

Nationale Competitie 2004

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1 Elza Boules 2
M. Lugas
13
77
2 CdP Kets Up 1
Rob van der Spek
13
57
3 Les Mille Iles 4
A. Carli
10
32
4 De Boulende Stier 2 G. Bik
9
38
5 PU Badhoevedorp 3 T. Roos
9
12
6 CdP Les Cailloux 8
Hans van Schaik
9
8
7 CdP Treize Points 1
Frans MacLennan
8
9
8 PVN 4
Hans Hartwigsen
8
9
9 Les Boules Fleuries 1 C. van Velzen
7
-8
10 De Gooiers 5
Etienne Callenbach
7
-6
11 De Meteoor 1
G. Terpstra
6
-9
12 CdP Boule Plaisir 2
B. Postma
5
-5
13 JB Almere 2
Jan Brinks
5
-40
14 De Bouledozers 2
A. Keja
5
-31
15 Les Bohémiens 2
F.Deserno-Hoogendorp
3
-56
16 PU Badhoevedorp 4 S. Godfried
3
-87

Nationale Competite 2004
Acht Meteoor-teams hebben de
competitie gespeeld dit jaar.
Vier zijn er gedegradeerd, vier
hebben zich gehandhaafd in
hun klasse.
Veel tevreden geluiden hebben
we dit jaar dus niet gehoord, of
het moest zijn over het fantastische spel van de tegenstanders.

De equipes die voor hun eigen
gevoel lekker en goed hebben
gespeeld feliciteren we met
hun spel en het resultaat.
De equipes die door wat voor
reden dan ook ontevreden zijn
met het resultaat zeggen we:
kop op, hou vol, volgende keer
beter!
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Eindstand 3de klasse

saldo

winst

equipeleider

equipe

Nationale Competitie 2004, afdeling 7

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Boule Plaisir 4
Purmer Boules 3
Les Mille Îles 5
Atlantic Boules 2
Boule Plaisir 5
Meteoor 4
Boule Plaisir 3
De Bouledozers 4
Meteoor 5
Purmer Boules 4
De Stetters 1
Meteoor 3
Atlantic Boules 1
Les Mille Îles 6
Purmer Boules 5
Meteoor 7
Celeritas 1
Meteoor 2
Nieuwendam 2
Meteoor 6
De Bouledozers 5
Boule Plaisir 6
De Bouledozers 6

H. de Jong
T.M.G. Jonker
R. Thielsch
P. Koedooder
E. Verweij
L. Tophoven
G. Beentjes
R. Koerts
T. van Dijk
H. Blauwhof
T. de la Porte
R. van de Erf
R. Mooibroek
S. Volkers
J. Nonneman
V. Silvester
P. Rozenhart
T.Rutgers
B. te Riele
P.J. Strijdonck
O. Voorthuyzen
J. v. Zuijlen
A. Bos
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17
16
16
16
15
15
15
14
12
12
11
11
11
10
10
10
9
8
8
5
4
4
4

88
67
72
81
64
42
47
51
14
-12
20
-11
15
-22
-15
-32
6
-55
-59
-89
-110
-84
-78

De Keiler nr. 218 – juni/juli 2004

Eindstand 4de klasse A

saldo

winst

equipeleider

equipe

Nationale Competitie 2004, afdeling 7

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1 Radboudboulers 2
L. Ellermeijer
13
52
2 Celeritas 2
H. van der Drift
10
23
3 Schoorl 1
H. Dekker
10
28
4 Atlantic Boules 5
H. Smis
10
33
5 Les Mille Îles 8
A. Buiter
10
45
6 Schoorl 3
G. Reverse
9
24
7 Boule Plaisir 7
H. v. Rooden
9
11
8 Purmer Boules 6
E. Bark
8
-13
9 P.O.N. 1
G. Pasma
6
-6
10 Odiz Frogs 1
E. Broertjes
6
-18
11 Atlantic Boules 3
M. Halsema
6
-26
12 Entre Nous 3
A. v. Asten
5
-38
13 Meteoor 8
J. Groot
5
-34
14 Atlantic Boules 8
J. Tigchelaar
5
-11
15 Purmer Boules 8
T. Pelk
5
-23
16 Bonne Chance 1
L. Bos
3
-47
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vakantie
groeten
Tini en Wim den Ouden bevinden
zich op ‘Beautiful Curaçao,
Netherlands Antilles’.
Zij laten u weten dat alles naar
hun zin is en dat ze mooi weer
hebben.

Langzaamaan beginnen de
vakantiegroeten ook dit jaar weer
binnen te druppelen.
Vanuit het Italiaanse Levico krijgt
u allemaal de hartelijke groeten
van Klaas Lugthart.
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Je verzint het niet
Zondag 16 mei 2004, uur of 1.
National Competitie te Alkmaar.
Meteoor 8 (Gonnie, Jos en ondergetekende) dreigt de tweede partij van die dag te winnen.
Op luttele meters naast ons
speelt Meteoor 7 (Victor, Menno
en Stanley). Ook zij staan op het
punt de partij te winnen.
De scheidsrechter wordt door
hen geroepen omdat hun tegenstanders hun ogen niet kunnen
geloven. De dertiende punt is
gemaakt door Meteoor 7, maar
de tegenpartij betwijfelt of dat
het geval is.
De scheidsrechter komt op zijn
knieën metingen verrichten. Op
dat ogenblik kunnen wij, als ik
een vijandige boule wegschiet
en Jos er vervolgens een boule

bijlegt, de partij uitmaken.
Ik – blind van ambitie en adrenaline – schiet, schoffel of hark,
hoe je het noemen wilt, en: raak.
Maar wat doet de weggeschoten
boule? Met gezwinde vaart knalt
hij tegen de winnende boule van
Meteoor 7. Zodat er voor de
scheids niks meer valt te meten.
Als je het verzint, lukt het met
een kans van 1 op 100.000.
Woede, hoon en verontwaardiging is mijn deel.
Tot zover mijn dieptepunt in het
spelen in de Nationale Competitie 2004, klasse 4. Terwijl het
toch eigenlijk een hoogtepunt
had moeten zijn. We wonnen de
partij, maar verloren drie vrienden.
– JK
9
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Hetty’s vertellingen

OM TE WETEN...
Om te weten hoe lang een jaar
duurt, vraag het aan een student
die niet slaagde voor zijn
examen.
Om te weten hoe lang een
maand duurt, vraag het aan een
moeder die een maand te vroeg
haar kind kreeg.
Om te weten hoe lang een
week duurt, vraag het aan de
uitgever van een weekblad.
Om te weten hoe lang een
uur duurt, vraag het aan de
geliefden die wachten om elkaar
weer te zien.
Om te weten hoe lang een
minuut duurt, vraag het aan
degene die zijn trein, bus of
vliegtuig heeft gemist.
Om te weten hoe lang een
seconde duurt, vraag het aan

degene die iemand is verloren
bij een ongeval.
Om te weten hoe lang een
honderdste seconde duurt, vraag
het aan degene die een zilveren
medaille op de Olympische
Spelen won.
De tijd wacht op niemand.
Geniet van de momenten die
je hebt en ze zullen van grote
waarde zijn.
Deel ze met degenen die je
lief hebt en ze zullen nog waardevoller zijn.
Het ontstaan van dit vers is
onbekend, het brengt geluk aan
ieder die het doorgeeft, hou het
niet voor jezelf!
– Hetty Bakker
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Deel 7

Twintig jaar geleden blijkt de zon
ook al geschenen te hebben,
want F.J. vermeldt in zijn voorwoord dat de ‘zon-dagen’ er
weer waren. Ook bij wat andere
zaken lijkt de tijd wel stil te hebben gestaan want wat denkt u
van ‘er is meer vrije tijd..., er is
vroegere pensionering (hoewel
ze dat nu proberen te verkrachten), en werkloosheid..., ze
maken het leven steeds duurder..., in de meeste gevallen heb
je steeds minder uit te geven...
en nog wat andere zaken die F.J.
ook vermeldt.

geldt dat dit nog steeds zo is.
Ook het ‘ronselen van spelers’ is
nog steeds bij ons uit den boze.
In 1984 werden de WK pétanque
in Rotterdam gespeeld. In een
eerder stukje vermeldde ik dat
de leden van toen in konden
schrijven om dit mee te maken.
Wel, ik kan u melden dat er een
buslading vol met onze leden
van toen naar Rotterdam is
geweest.
De planning voor zaterdag 22
september zag er als volgt uit: de
leden dienden zich om 8:30 te
verzamelen in de kantine (kopje
koffie voordat vertrokken werd),
de bus zou om 9:00 uur vertrekken en om 10:15 uur zouden de
pétanquefanaten dan in het walhalla (de Weenahal in Rotterdam) arriveren. Om 12:30 zouden er dan, wanneer het weer
het toe liet, ergens in een bosrijke omgeving in de buurt van
Rotterdam een barbeque zijn
(kosten nul komma nul),
natuurlijk vergezeld van een
koud hapje en een drankje. De

Wat ook nog steeds hetzelfde is,
is dat de banen en daarmee onze
club voor alle thuisblijvers gewoon
open blijvt, net als het hele jaar
door. Dit jaar dus ook weer, u
bent van harte welkom.
Twintig jaar geleden was de
regel dat alleen mensen die
‘geen andere verplichtingen hebben met andere jeu de boulesverenigingen’ lid konden wordn
van onze club. Ook hiervoor
11
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enthousiastelingen konden dan
tevens een balletje gooien.
Rond 14:30uur werd het aanschouwen van de toppers voortgezet waarna rond 17:30 uur met
de terugreis werd aangevangen.
Aankomst bij de banen (een hal
hadden we toen nog niet) was
gepland rond 18:45.
Twintig jaar gelden was een bal
achter het but ook al onderwerp
van veel gesprekken want, en nu
citeer ik letterlijk, ‘volgens Ab
Vree kan een bal achter het but
geen kwaad, alleen vinden zijn
medespelers dat 4 à 5 meter wel
wat erg ver van het but af is. Er
wordt (20 jaar geleden dus) ernstig overwogen om Ab alleen nog
maar voor tête à tête toernooien
in te schrijven, dan kan hij ook
geen kwaad doen voor zijn teamgenoten.’ Is er nu wel of niet
veel veranderd?
Dat bestuurswerk de mensen
geen windeieren legt werd 20
jaar gelden uitvoerig uit de doeken gedaan: Piet Bakker was op
vakantie geweest, Frits Jongsma
ging naar Spanje om in de zon te
bakken, Jan Voet en familie ging
half juli richting Spanje, Klaas de
Ruiter had zijn huis verbouwd en
bartender Joop v.d. Loo ging naar
Honeloeloe. Hoe bedoelt u dat
bestuursbaantjes niet aantrekkelijk zijn...
Er was nog een boulesclub in

Amsterdam-Noord, want onze
club kreeg een uitnodiging om
mee te doen aan ‘Het Breed’toernooi, het was zelfs een lustrumtoernooi voor Nieuwendam.
Te gek voor woorden, de container komt! Zeker is dat er in
1984 een container geplaatst
zou worden, want onze vereniging had toestemming ontvangen voor het plaatsen hiervan.
Wel diende de kleur aangepast
te worden aan de omgeving en
met eigen middelen en leden
zou bestrating aangelegd gaan
worden. Dan konden we onze
eigen spullen eindelijk eens fatsoenlijk opbergen en konden we
een beetje schuilen bij slecht
weer.
In het verleden waren we als
club wat reislustiger dan nu het
geval is. Er werd niet alleen naar
het WK pétanque afgereisd,
maar onze leden werden ook
opgeroepen om naar finaledag
van het NL doublette kampioenschap in Sittard te gaan. Wat
was namelijk het geval, Freek en
Willem hadden zich hiervoor
geplaatst door in de voorronden
uitstekend te presteren. Onze
leden werden opgeroepen om
hen aan te gaan moedigen.
Onze club was er, gezien deze
oproep, trots op dat Freek en
Willem dit bereikt hadden. Wie
12
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Freek is weet ik, want die speelt
nog steeds bij ons, die Willem
was Willem Kamstra. Blijkbaar
was dit doublette aardig sterk,
want op donderdag 31 mei
behaalde het de eerste plaats bij
een (ander) sterk bezet toernooi
in Abcoude.
20 Jaar geleden was er ook al
een Pinkstertoernooi (op 9 juni),
de deelname was toen niet uitsluitend en alleen voor leden,
maar ook voor niet-leden. Leden
konden gratis mee doen, voor
een fooi van ƒ 3,00 konden nietleden mee doen. Hapjes en
drankjes (niet onbeperkt) waren
daarna gratis.
Blijkbaar was er 20 jaar geleden
ook al een soort ‘Petanque’ jour-

naal, want voor ƒ 25,50 konden
onze leden zich abonneren op
‘Pousette’. Een informatieblad
voor iedere serieuze pétanque
speler en -speelster. Het blad
kwam 19x per jaar uit.
Dat waren nog eens tijden, want
20 jaar gelden stonden na twee
speeldagen zowel in de A- als de
B-poule in de 2e klasse Meteoor
equipes bovenaan. In de A-poule
stond het equipe van Jan Voet
bovenaan en in de B-poule het
equipe van Bakhuijsen. Op 17
juni zou de derde competitiedag
gespeeld worden, misschien lekker warm in het zonnetje, dat
waren nog eens tijden.
– RvE

Jarig in juli...

en augustus

In juli zijn jarig:
Brigitte van Veen,
An van Ommen,
Corrie van Ekris,
Tiny Limburg, Raymond v.d. Erf, Albert
Seeventer, Tezel
Murat (tennis),
Babs Gniffke, Willem Walter, Toon Spaan, Jeroen
de Haze (tennis), Chella van
Gelderen, Branca Cavaljé, Arie
Boon, Hetty Bakker en Ronald
Kuipers (tennis).

Maria Louman-Torres, Piet
van Leeuwen, Daan Knaak,
Gonny v.d. Hilst, Carla Kool,
Olaf Boon (tennis), Michel
Tureay (tennis), Wim den
Ouden, Joop Schallenberg, Jan
v.d. Berg, Marie Swart, Marleen
Vermorken, Frank Westrus, Jeffrey Tophoven, Henk Hoogveld,
Henk Zwaan, Petro van Vliet,
Marcella v.d. Tweel, Nel Punt,
Rie Verbeek, Jurek Gorczynski
(tennis), Inge Huisman, H.
Spoor (tennis) en Paul Jansen.
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Hij werkt als magazijn- en logistiek medewerker in het Slotervaartziekenhuis. Sinds een hele
tijd heeft hij een vriendin: Priscillia Silvester. Dochter van Victor.
Niet zo gek dus dat hij lid is van
onze verening. Inmiddels is ook
Vader Frans Kooistra regelmatig
in de hal en op de banen van De
Meteoor te vinden. Zo zie je
maar hoe zo’n boul-virus om
zich heen kan grijpen.

STANLEY KOOISTRA (21) is één
van de jongste leden van JBC De
Meteoor. Toen de voorzitter in de
laatste jaarvergadering veronderstelde dat niemand van de aanwezingen na het 25-jarig bestaan, ook het 50-jarig bestaan
van de vereniging zou meemaken, kwam Stanley daartegen in
opstand.
Hij ontwikkelt zich meer en meer
als een kundig tireur en daarvoor
heeft hij ook zijn lengte mee (hij
is héél lang). Vanaf zijn hoogte
kan het bijna niet anders of je
hebt een ideaal uitzicht op het
speelveld en dus op afstand en
plaats van de boules en het
buutje.

WAAROM BOULEN?
Door mijn schoonvader, Victor,
ben ik meesgesleept naar de
Meteoor. Het leek me eerst een
beetje kinderachtig spelletje, wat
iedere boerenlul zou kunnen.
Maar toen ik wat meer mee ging
spelen kwam ik erachter dat het
toch moeilijker en uitdagender is
dan ik dacht. Helemaal niet zo
kinderachtig als het leek. Er zit,
als je het serieus speelt, wel een
hoop spanning in.
En wat erbij komt is dat het een
heel gezellig spel is. Je gaat veel
en intensief met verschillende
14

De Keiler nr. 218 – juni/juli 2004

soorten mensen om en dat vind
ik ook wel erg leuk. Als ik competitie speel zie ik het als sport,
in het weekend en op donderdagavond is het meer een spel.
Pilsje erbij enzo. Gezelligheid
kent geen tijd!

niks meer te meten viel, moesten we doorspelen om weer op
dertien te komen en verloren we
die partij (zie een verslagje
elders in det blad - JK). Misschien wel daarom degradeerden
van de 3e naar de 4e klas.
En omdat we degraderen heb ik
ineens geen team meer om competitie te spelen volgend jaar.
Het team heeft zich opgeheven
omdat de anderen geen 4e klas
willen spelen. Vinden ze te min
denk ik.
Dus misschien kan ik hier een
oproep doen aan mensen die
met mij volgend jaar aan de
competitie willen meedoen. Dat
geldt meteen ook voor de komende Indoor, sorry: Jan Voet
Toernooi. Ook daarvoor zoek ik
nog een paar aardige spelers om
een team mee te vormen. Dus,
mensen, zit u verlegen om een
serieuze, goeie boulespeler, jong
en ambiteus: Stanley Kooistra! •

ANDERE
EIGENAARDIGHEDEN?
Wat ik ook heel fanatiek doe is
darten. En ik voetbal graag. Uitgaan deed ik vroeger ook erg
veel, maar de laatste tijd minder.
Misschien wel omdat ik nu boul,
dart en voetbal.
VAKANTIEBESTEMMING?
Ik ga eigenlijk mijn hele leven al
naar Spanje. Ik denk dat ik
zolangzamerhand overal al in
Spanje ben geweest. Vind ik een
mooi land en daar voel ik me erg
lekker. Haast altijd mooi weer,
lekker eten en drinken. Hoewel
ik dit jaar trouwens naar Turkije
ga, voor het eerst, en dat is toch
maar afwachten.

PUZZEL VAN
DE MAAND

VERDER NOG IETS?
Ik zal niet gauw vergeten hoe jij
op onze laatste competitiedag
onze winnende boule voor de
handen van de scheidsrechter
wegschoot. Die bal was erg
belangrijk voor ons, want we
lagen volgens ons op dertien.
Omdat er toen door jou schot

De oplossing van de puzzel in
De Keiler 217 is: EXPRESSIE.
De goede inzendingen
kwamen van Hans ter Wee,
Albert van Seeventer
en Paul Schijffers.
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Foto van de maand

JBC De Meteoor, ook voor korfbal.
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Op & rond de boulebaan

19,99
“Het stond duidelijk in die
advertentie. Voor 19,99 een leesbril op sterkte. Nou, da’s niet
duur natuurlijk. Mijn vrouw en
ik naar die winkel. We komen
binnen en ik vraag naar die aanbieding van 19,99. Zegt die verkoper: ‘Hoe komt u hier terecht?’
Dus ik zeg: ‘Door de deur natuurlijk’. ‘Nee meneer, dat
bedoel ik niet, ik bedoel: hoe
heeft u van die aanbieding
gehoord?’ Ik: ‘Als je dat bedoelt,
zeg dat dan. Uit de krant, we
zagen die advertentie’.
De man komt aanlopen met een
aardig brilletje en zegt blij: ’Dit
is ’em dan’. Ik zeg dat het een
mooi brilletje is en hij vraagt me
naar de sterkte die ik nodig heb.
Ik noem mijn sterkte en hij zegt
meteen dat ik dan 15 euro moet
bijbetalen. Ik protesteer natuurlijk, ik laat me geen knollen voor
citroenen verkopen. Dat stond in
die advertentie, zei hij. Boven
een bepaalde sterkte moest je bijbetalen. Ik: ‘Ja, in hele kleine lettertjes zeker, zodat iemand die

een leesbril nodig heeft het niet
kan lezen!’ De boel belazeren
kunnen we allemaal. Mijn vrouw
suste: ‘Rustig nou, 34,99 is ook
niet duur hoor.’ Ik passen. Blijkt
die bril niet echt lekker te zitten.
Hij klemde en lag loodzwaar op
mijn neus. Dus de verkoper
haalt een andere, bijna dezelfde.
Ik pas hem, en verdomd, zit
heerlijk, of je niks op je neus
hebt. Dus ik bestel die. Vraagt de
verkoper of ik de bril met kunststof glazen wil, dat is lekker licht
op je neus. Ja, dat wil ik natuurlijk wel. Dan is de vraag of ik
gecoat glas wil. Ook dat is prettig, dat kijkt lekker en krassen op
je glazen is ook maar armoede.
De bestelling is zo wel compleet
en we maken de afspraak dat ik
drie werkdagen later de bril kan
komen halen. Maar er moet wel
meteen worden afgerekend. Wat
denk je? 53,85 inclusief de BTW.
De oplichter! Mijn vrouw heeft
hem drie dagen later opgehaald,
want ik zet geen stap meer door
die deur.”
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Ed Lette’s Cart o o n
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PUZZEL VAN DE MAAND

Oplossingen kunt u t/m 12 augustus a.s. inleveren in de kopijbus.
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TOERNOOI- EN
EVENEMENTEN
KALENDER
Datum Toernooi/evenement

zo 4-7-2004
wo 7-7-2004
zo 11-7-2004
za 17-7-2004
zo 18-7 2004
zo 25-7-2004
vr 30-7-2004
zo 1-8-2004
zo 1-8-2004
wo 4-8-2004
za 14-8-2004
zo 15-8-2004
zo 22-8-2004
vr 27-8-2004
zo 29-8-2004
za 4-9-2004
vr 24-9-2004
zo 10-10-2004
zo 14-11-2004
zo 12-12-2004
zo 9-1-2005
zo 13-2-2005
zo 13-3-2005

Aanvang Plaats

Doublette Toernooi
Grutte Pier Toernooi
Vakantietoernooi
50+ Toernooi
Magnus Toernooi
Zomer Toernooi
Koppelklaverjassen
Strand Toernooi
Zomer Toernooi
Midweek Toernooi
Vrijthof Toernooi
Open Osdorpse
Nul Toernooi
Koppelklaverjassen
Krima Toernooi
Walle Geertje Toernooi
Koppelklaverjassen
Jan Voet Toernooi
Jan Voet Toernooi
Jan Voet Toernooi
Jan Voet Toernooi
Jan Voet Toernooi
Jan Voet Toernooi

10.00
9.30
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
9.00
10.00
11.30
10.00
9.30

Beverwijk
Sneek
Purmerend
Les Bohémiens
Schagen
Badhoevedorp
Meteoor
Castricum
Hoorn
Steenwijk
Maastricht
Les Bohémiens
Wapse
Meteoor
Volendam
Harlingen
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor

Omdat er de komende tijd qua toernooien bij ons weinig te
beleven valt, hebben we dit keer wat interessante toernoooien en
evenementen ‘in den vreemde’ bijeengezocht.
Voor de reislustigen en de avonturiers onder u!
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