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Overleden
Het is onze droeve plicht u te melden dat
bij ons het bericht is binnengekomen van
het overlijden van twee oud-leden van onze
vereniging. Het zijn Lou Buth en Piet Schröduer. Ook langs deze weg wensen wij de
nabestaanden veel sterkte toe bij het dragen
van dit verlies.

Mobieltjes
Mobiel bellen is niet meer weg te denken
uit onze samenleving. Voordeel is dat je
altijd bereikbaar bent, het nadeel is (Cruyff
had het kunnen bedenken) dat je altijd
bereikbaar bent. Je bent namelijk ook
bereikbaar wanneer je bijvoorbeeld met het
boulespel bezig bent.
Het gebeurt regelmatig op onze banen dat
iemand te telefoon opneemt terwijl hij of
zij met in de andere hand een boulebal in
de cirkel staat. Laten we afspreken dat dit
niet gebeurt. Dat uitsluitend in uiterst
noodzakelijke gevallen het spel even wordt
stilgelegd. Het voorkomt veel irritatie bij uw
mede- en tegenspelers.
– Het bestuur
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Disco Boulen
Een groepje boulers had laatst
veel plezier toen zij op een vrijdagavond na afloop in de hal
speelden met alleen de sfeerverlichting en de discobol aan. Zij
vroegen zich af of er misschien
meer leden het leuk zouden vinden om eens zo’n avond mee te
maken. Zij hadden zelf het idee
dat het zomaar een gezellige
avond moet zijn zonder wedstrijdelement.
Het verzoek aan de wedstrijdcommissie was om zo’n avond
voor één keer in het wedstrijd-

schema te willen
opnemen. Blijkt
de avond een succes te zijn dan zal er
zeker een vervolg aan worden
gegeven. Het bestuur kennende
zal dat met een hapje, een
drankje en leuke muziek er
zeker een extra tintje aan willen
geven.
De Disco Boul-avond is op zaterdag 16 oktober a.s. en begint om
19.30 uur. Inschrijven is niet
nodig, u kunt zo binnenlopen.
– Wedstrijdcommissie

Kopijbus
Hoopvol kijkt uw redacteur
maandelijks in de kopijbus om
de daarin gedeponeerde stukjes
voor het komende tijdschrift
eruit te vissen. En een aantal
vaste mensen hebben er altijd
iets in laten glijden! Dank, dank.
Maar het zijn steeds dezelfde
namen die je tegenkomt.
Vooral in verhouding met het
aantal leden dat onze club heeft
is de oogst is toch vaak een beetje schraal. Terwijl je toch, al
boulend, soms erg zinnige
opmerkingen of aardige verhalen oppikt. Maar schijnbaar is

het toch niet makkelijk om dingen even op papier te zetten.
Kom op, mensen, De Keiler is er
voor u allen! Uw eigen open
podium! Als u ideeën heeft die
interessant of belangrijk zijn
voor medeleden van onze club:
schrijf ze op. Verspreid ze onder
het volk! Deel ze mee aan uw
medeleden van JBC De Meteoor!
En vindt u het moeilijk om te
schrijven, bent u bang voor taalfouten, heeft u faalangst, o.i.d.:
uw redactie staat u graag terzijde!
– JK
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Beb Rodenburg heeft een nieuwe
heup gekregen, het boulen gaat
haar weer goed af. Ditzelfde
geldt voor Thea Valent.
Fritjof Sibbelee is met succes
geopereerd aan een huidaandoening. Opgelucht kwam hij dit op
de club melden.
Frans Kooistra is geopereerd aan
zijn knie. Boulen en bardiensten
draaien is gelukkig geen probleem voor hem.
Ron Stolte sukkelt met zijn
bloeddruk. De juiste medicijnen
moeten dit probleem oplossen.
Felice Manca, onze sympathieke
Italiaan, heeft zijn
enkel en kuitbeen
gebroken en zit
voorlopig in de
lappenmand.
André Walbroek
moet door
een lichamelijk ongemak het
boulen even vergeten.

Vakantie
groeten
U ontvangt de hartelijke vakantiegroeten vanuit een zonnig
Benidorm van Jan en Martha
Voet. Vanuit de Dordogne in
Frankrijk krijgt u de hartelijke
groeten van Marjo, Theo en
Sander van Dijk.

Darten
Als u in de pauze van het boulesspel een dartpijltje wilt gooien is
daar geen enkel bezwaar tegen.
Maar wanneer u wordt geroepen
om de volgende boulespartij te
spelen is het wel zaak om het
dartspel meteen te beëindigen.
En uw mede- en tegenspelers
niet te laten wachten.

Ziekenboeg
Henk Bouqet ligt of heeft in het
ziekenhuis gelegen in verband
met zijn knie.
Sophie Lodewijk is geopereerd
aan haar knie en boult weer
volop op onze banen.
Klaas Lugthart heeft een pacemaker gekregen en is weer helemaal de oude Klaas.

BIJDRAGEN
VOOR DE
VOLGENDE KEILER
kunt u t/m 9 september a.s.
inleveren.
Kopijbus in de hal,
of e-mail: koning@ncn.nl
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Vrijdagavond

(tennis), Paul v.d.
Broek, Carel
de Haze (tennis), Kees
Idenburg,
Chris Roemburg
(tennis), Bert
Louman, Jeanette
Boon, Jan Stok, John
Peen, Rita Been van
Delft, Kitty Koning en Mariano
van Veen.

Is er ook op de vrijdagavonden waarop
er in de hal geklaverjast wordt vrij
boulen. Jazeker!
U bent dan ook om te
boulen van harte welkom. Aanvang is dan plm. 20.00 uur.

Jarig in
september

Verhuisbericht
Richard, Danielle en Stefan
Rutgers hebben per 12/8 een
nieuw adres: Anne Franklaan
191, 1443 HE Purmerend.

Theo van Ommen, Menno Roelofs, Jan Prikkel (tennis), Cor
v.d. Erf, Dennis Docorollen

06-18067196
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In het hol van de leeuw
Vercheny-Le Haut ligt op zo’n
1.000 meter hoogte in de bergen
van de Drôme, in zuid-oost
Frankrijk. Het dorpje bestaat uit
ongeveer 30 huizen en is een
onderdeel van de gemeente Vercheny, met officieel 387 inwoners. Maar mét een eigen burgemeester (die vaak ook nog
onderwijzer, wijnboer, of zoals in
dit geval transportondernemer
is) en een echt gemeentehuis
(kom daar bij ons nog eens om).

uit een provisorisch geplaatst
buffet met veel drankjes op het
dorpsplein, op zaterdagavond op
een provisorisch gebouwd podium een optreden van artiesten,
en altijd een Concours de Pétanque. Vaak op zaterdag doublettes, met daarna een gezamenlijke maaltijd, op zondag triplettes.
Johan en ik hadden ons ingeschreven voor het doublette-toernooi. De eerste prijs kon oplopen tot 180 euro dus we waren
knap zenuwachtig.
De eerste partij werd door ons
gespeeld met het allermooiste
décor dat je kan bedenken. Uitzicht op de verre bergen, hier en
daar een paars lavendelveld,

Zoals in elk Frans dorp hebben
ze ook hier een jaarlijks dorpsfeest en hier is dat altijd eind
juli/begin augustus. Het dorpsfeest bestaat over het algemeen
5
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daarvoor, ver
beneden, een
brede maar
bijna lege
witte rivierbedding,
onder een
strakblauwe
hemel.
Dit stukje gaat
over bouleplezier, maar
vooral over
bouletactiek.
Omdat we de
toss hadden
gewonnen
namen we de
tegenstanders
mee naar de
parkeerplaats
achter de Mairie, het enige
vlakke terrein
in het dorp.
Weliswaar een grindbak, maar
we dachten hier toch de grootste
kans te maken om te winnen.
Gelukkig waren de tegenspelers
twee hele jonge jongens van
ongeveer 13 jaar die nog niet zo
lang boulden en we wonnen dan
ook glansrijk met 13-6.
Zo, de inleg (€ 10,-) hadden we
terugverdiend. Daar ging dan
wel weer € 3,- vanaf, want de
winnaars dienen de verliezers op
een drankje te tracteren.

Het bijschrift luidt: -Pétanque wordt
gespeeld op elke ondergrond.
Op het bordje staat: -Verboden het
gras te betreden.

Daarna stelden de volgende
tegenstanders zich voor: Eric en
Jacky. Twee heren, de ene uit
Montélimar, de andere uit Marseille, van dik in de zestig. De
één getooid met strooien pet, de
ander met een wit zonnehoedje,
beiden in korte broek en op ste6
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vige hoge schoenen met lange
sokken, beiden mét sterk reflecterende zonnebril.
Zij wonnen de toss en we kwamen terecht op een oud asfaltweggetje, iets buiten het dorp in
de kom van twee heuvels. We
werden niet vrolijk van dit speelterrein, het bestond uit afgebrokkeld asfalt, zand, keien en
gras. Het was er niet alleen
schots, maar ook flink scheef.
Grijnzend trok Jacky een cirkel
op het laagste punt en gooide
het butje een stuk bergop. Waarna Eric de eerste bal speelde.
Zo’n 40 cm. voor het but. Johan
kreeg zijn eerste bal niet dichterbij dan 100 cm., de tweede zeg
70 en de derde, jawel, die won
want lag op grofweg 30 cm.
Toen dachten we even dat Jacky
zou schieten, dat bleek niet het
geval. Eric legde opnieuw een
bal op zo’n 40 cm. schuin linksvoor en nog één op ongeveer
dezelfde afstand schuin rechtsvoor het butje. Jacky, de tireur,
legde daarna een bal op pakweg
45 cm. en zijn één-na-laatste op
20. Toen was het mijn beurt, en
je gaat dus schieten. Mis, dat wil
zeggen, niet raak. Overleg met
Johan, die knikte bemoedigend
van nog een keer, je kan het!
Mis. Dus de laatste bal plaatsen,
tja, onbekend terrein, rommelige ondergrond, schots en scheef,

de bal raakte kant nog wal en
kwam nergens terecht. Waarop
Jacky met een vlijmscherp schot
Johans beste bal wegschoot.
Bravo, vijf punten binnen. Dit
tergende spelletje herhaalde zich
nog een paar keer. Met kleine
variaties in het spel van de beide
heren, en ik raakte ook wel eens
wat. Maar toch alles steeds met
winst voor de tegenpartij.
Het gevolg was dat we in vier
mènes met 0-13 verloren, en na
ruim vijfentwintig minuten weer
aan de openluchtbar stonden!
Wat wij ervan leerden was dat
het niet zozeer de kunst is ballen bij het butje te leggen, maar
dat het er meer op aankomt ballen op het juiste ogenblik op de
juiste plaats te leggen. En
natuurlijk te beschikken over
een goeie tireur.
De troost was dat ze ons vervolgens tracteerden op een drankje.
Waarna een prettig gesprek volgde, waarin Jacky ons trots vertelde dat hij al jarenlang elk jaar
meespeelt op het Mondiale toernooi van Marseille. Dat hij dat
weliswaar nog nooit gewonnen
had, maar wel elk jaar eindigde
bij de eerste tien.
De eer was aan ons, wij hadden
ons met opgeheven hoofd en
genummerde boules begeven in
het hol van de leeuw!
– JK
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Deel 8

Het clubblad van september
1984 begint met een stukje over
het gespeelde WK Pétanque dat
van 19 tot 23 september 1984 in
Rotterdam (Weenahal) gespeeld
werd. Niet zozeer het WK zelf,
maar wel de ontzettend leuke
dag (22 september) wordt in dit
artikel in allerlei loftermen geprezen. Er waren ruim 50 leden van
onze club die dag geheel ‘onder
de pannen’.

meer zodat er wat anders verzonnen moest gaan worden.
ARSTA, al eerder genoemd in
deze rubriek maar nog steeds
niet bekend wie dit nou is,
schreef naar aanleiding van het
bezoek aan het WK een verslag
dat twee pagina’s besloeg (fenomenaal, grandioos), de bunkerkraam was zelfs mee.
Ab Vree bleek ook mee te zijn,
want tijdens een WK-partij lagen
er op een bepaald moment acht
van de twaalf te spelen boules
achter het but. ‘Zie je wel dat ik
gelijk heb’, zei Ab, ‘een boule
achter het but is altijd makkelijk’. Je ziet, ook dat komt weer
eens terug, want wij hebben
onze Jan (Verhulst) nu.
De rubriek ‘Nieuwe Leden’
bestond toen ook al. Leden die
zich toen aanmeldden zijn
Frank Westrus en Petro van Vliet.
Ook ene C.E. Westrus werd toen
lid. Waarschijnlijk was dit
Franks vrouw die soms na een
Indoordag haar neus nog wel
eens bij ons laat zien. Lou Buth,
waarvan u in dit clubblad een ‘in
memoriam’ aantreft werd even-

Het toenmalige bestuur bedankt
in dit stukje de leden die mee
waren voor de zelfdiscipline die
zij aan de dag wisten te leggen,
iedereen was telkens weer op
tijd voor de geplande activiteiten. Er werd niet alleen naar ons
edele spel gekeken, maar er
werd ook gebarbecued in het
Kralings Bos.
Omdat deze dag ontzettend goed
geregeld was (twee kanten op
dus) werd er zelfs overwogen
om Joop en Toos v.d. Loo uitgeleide te doen bij hun reis naar
Honolulu, en dan tot de kust van
Waykiki. Helaas hadden er wat
leden niet genoeg snipperdagen
8
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eens in 1984 lid van onze club.
Dagelijks hoort u de klanken
van muziek op onze banen, zo
nu en dan klinkt er ook een
stem van d’een of d’ander door
de boxen. Wist u dat deze boxen
inmiddels 20 jaar oud zijn. De
geluidsapparatuur werd destijds
geschonken door mevrouw Bot,
die namens haar, helaas te vroeg
overleden, man Cees iets voor de
club wilde doen. We zijn haar
hier nog steeds dankbaar voor.
In het stukje dat aan deze schenking werd gewijd, werd de wens
uitgesproken dat we erg lang
van de apparatuur hopen te
genieten. Deze wens is ruimschoots in vervulling gegaan.
In september 1984 werd er, net
als nu in januari weer zal gebeuren (in de loop der tijd is het
boekjaar gewijzigd), een oproep
gedaan om de jaarlijkse contributie te voldoen. In 1984
bedroeg deze contributie ƒ 15,00
(€ 6,81) per jaar. Nu bedraagt
de contributie € 12,50 per jaar.
In 20 jaar een verhoging van €
5,69. Dat is per jaar een verhoging van € 0,28 (ƒ 0,63).
Procentueel is dat gemiddeld
2,28%. Ik weet het niet zeker,
maar volgens mij ligt dit ver
beneden het inflatiecijfer. Wanneer deze rekensom niet juist is
hoor ik dat graag. De persoon
die de uitleg dan kan geven over

mijn verkeerde berekening heeft
dan ook de capaciteit om onze
huidige penningmeester Bert
Vree op te volgen.
In 1984 speelde onze club mee
in de Staatsloterij. De gekochte
loten leverden een winst op van
ƒ 600,00. Gelukkig was het niet
de hoofdprijs van (toen)
ƒ 500.000,00, want dan hadden
onze leden van toen waarschijnlijk een zéér lang weekend boulen op Cran Canaria besproken.
In september 1984 werd het
Amsterdams kampioenschap bij
onze vereniging gespeeld. Jan
‘Pelleboer’ (Voet) had de weergoden niet mee, want het plensde
die dag van de regen. De inhaaldag van dit toernooi werd vastgesteld op 21 oktober. Op 21
oktober kon er voor wat tijdelijke regenval geschuild worden (u
moet bedenken dat we de hal
toen niet hadden en er verder
niets overdekt was) want dan
zou de overkapping van het ‘terras’ waarschijnlijk gereed zijn.
Mevrouw Bakker kon dan ook
droog staan, de eerste dag had zij
zich spontaan aangeboden voor
de bediening en kreeg meteen
haar ‘waterdoop’.
Klaas (de Ruiter) en Frits (Jongsma) stonden min of meer droog
(voor het water dan) de eerste
dag.
– RvE
9
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Het twinkellierfluitertje
Er was eens een vogeltje van het
twinkelliersfluitersras en dat
twinkellierde er lustig op los. De
vogeltjes van het twinkelliersfluitersras hadden hun naam te
danken aan hun vrolijk getwinkel, dat klonk als de tonen van
een lier in de jonge frisse lentelucht. Gewoon een vrolijk bont
gezelschap met weinig maatschappelijke problemen. Zomers
vertoefden ze in de noordelijke
landen en zodra de herfst zich
aankondigde trokken ze massaal
naar de warme landen in het
zuiden om daar lekker te overwinteren.
Toen het op een gegeven
moment weer zover was dat ze
aan hun reis naar het zuiden
zouden beginnen kondigde een
twinkellierfluiterpuber aan dat
hij al twee keer mee naar het
zuiden was geweest en dat hij
nu wel eens naar het noorden
wilde gaan om te kijken wat
daar te beleven viel. Het werd

hem van alle kanten afgeraden
maar het hielp niet. Zelfs de
raad van wijze twinkellierfluitervogels om het niet te doen legde
de puber naast zich neer en
bleef bij zijn plan om noordwaarts te vliegen.
Zo scheidden hun wegen zich
en de twinkellierfluiterpuber
vloog in zijn eentje richting
Noordpool.
De eerste dag vloog hij naar
Denemarken en vervolgens via
Lapland de poolcirkel overstekend steeds noordelijker. Het
werd wel steeds kouder en kouder maar het twinkellierfluitertje
bleef bij zijn plan om de Noordpool te bereiken. Bij de noordkaap ruste hij even uit en zat
wat rillerig naar de grote plas
water te kijken die hij moest
oversteken en enige aarzeling
trok door zijn kleine twinkellierfluiterslijfje. Maar eigenwijs als
hij was besloot hij door te zetten
en met een ferme aanloop
10
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begon hij aan de oversteek van
het koude donkere stuk water
wat hem nog scheidde van zijn
einddoel.
En hij vloog en hij vloog maar
het vliegen ging steeds zwaarder
en het werd steeds maar kouder
en kouder. Net toen hij bijna
wanhopig was zag hij in de verte
een grote ijsschots en met zijn
laatste krachten landde hij op
het witte glinsterende ijs. Uitgeput zat hij daar te rillen en zijn
snaveltje klappertandde als de
castagnetten van een Spaanse
flamingodanseres.
Op dat moment klonk er plotseling een hevig geplons naast
hem en met veel kabaal en
gespat hees een enorme ijsbeer
zich op de ijsschots en keek
stomverbaasd naar het twinkellierfluitertje dat het van angst
bijna begaf. Na van zijn verbazing bekomen te zijn vroeg de
ijsbeer waarom het twinkellier-

fluitertje zo zat te rillen en
begon hard te lachen toen het
twinkellierfluitertje had verteld
dat hij het zo verschrikkelijk
koud had. Maar daar kan ik wel
wat aan doen, baste de ijsbeer
en zakte wat door zijn achterpoten en draaide een enorme
bolus, drukte zijn voorpoot erin
zo dat er een kuiltje ontstond en
zette vervolgens het twinkellierfluitertje er voorzichtig middenin, wenste hem veel succes en
verdween vervolgens in het
koude water.
De warmte die de bolus uitstraalde deed het twinkellierfluitertje weer helemaal bij zijn
positieven komen en al gauw
twinkelde hij er weer lustig op
los. Zijn klanken werden door
de ijsschotsen weerkaatst en versterkt en het twinkelde algauw
de koude poollucht in, waar zij
ook werden opgevangen door
een grote roofvogel die het kleine twinkellierfluitertje al snel in
het oog had. Met een sierlijke
glijvlucht daalde de roofvogel en
landde op de ijsschots waarna
hij zonder verdere omhaal het
twinkellierfluitertje opvrat.

PUZZEL VAN
DE MAAND
De oplossing van de puzzel in
De Keiler 218 is: KOOKPLAAT.
De goede inzendingen
kwamen van Hetty Bakker, Joop
Schallenberg, Beb Rodenburg,
Cor Keijzer, Albert van Seeventer
en Paul Schijffers.

De moraal van het verhaal:
het zijn niet altijd je vijanden die
je in de stront duwen en het zijn
zeker niet altijd je vrienden die je
er uittrekken.
11
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Willy werkt als schoolassistente
op het Wespennest, een Jenaplanschool voor speciaal onderwijs. Ze verricht daar onmisbare
werkzaamheden zoals kopieerwerk, lesmateriaal samenstellen
voor de leerlingen en koffiezetten. Ze omschrijft haar manier
van werken als dat van een
‘bezige bij’.

WILLY BUIJS (54) is ongeveer
twee jaar lid van JBC De Meteoor. Ze is getrouwd met Jos
Buijs, die al jarenlang lid is van
onze vereniging. Samen hebben
ze twee kinderen, Teun van vijfentwintig en Famke van tweeëntwintig.
Regelmatig is ze op onze boulbanen te vinden, vaak in gezelschap van Jos, met wie ze ook
veel toernooien speelt. Daarbij
ontwikkelt ze zich meer en meer
als tireur. En dat is ook precies
haar ambitie. Het met zuivere
hand wegwerken van ‘tegenballen’.

WAAROM BOULEN?
Voor mij is boulen een fantastische uitlaatklep. Andere takken
van sport zijn aan mij niet zo
besteed. Ik heb een tijdje
gezwommen, maar dat doe je
toch alleen, terwijl bij dat boulen je altijd in contact bent met
andere mensen. Dat is voor mij
erg belangrijk. Boulen is ontspanning en inspanning tegelijk.
En vooral omdat ik meer en
meer ga tireren, wordt het spelletje steeds meer een uitdaging
voor me.
Ik speel een paar keer per week
en elke keer weer zie ik er naar
uit!
12
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ANDERE
EIGENAARDIGHEDEN?
Knutselen doe ik graag en veel,
op veel manieren. De laatste tijd
maak ik kaarten. D.w.z. driedimensionale kaarten. Het is wel
een dure hobby eigenlijk, het
materiaal dat ik er voor gebruik
is niet goedkoop, maar ik maak
echt de meest prachtige dingen.
Ik verstuur ze, soms geef ik ze
weg als aardigheidje, en vaak
zijn mensen verrast door wat ze
te zien krijgen. Erg leuk en creatief werk. Ook zit ik heel veel
achter de naaimachine. Ik vind
het gewoon heel mooi om met
mijn handen iets te maken.
VAKANTIEBESTEMMING?
Achterhoek, Doetinchem in de
buurt. We hebben een caravan
en staan daar vaak op een soort
boerderijcamping. Lekker in de
natuur, beetje rondkijken. Het is
daar een prachtige omgeving,
we lopen er veel markten af,
laatst hebben we nog een kasteel bezocht. Doetinchem is een
prachtige stad, met een mooi
rustig autoloos plein, waar we
urenlang kunnen zitten. Kan ik
echt iedereen aanraden!
VERDER NOG IETS?
Begin augustus hadden we een
logé uit Nieuw-Zeeland. Een
jongen van vijfentwintig, die we
13

een paar keer meenamen naar
de club. Wat denk je? Hij vond
dat boulen prachtig en speelde
echt fantastisch, terwijl hij zelfs
nog nooit van het spel gehoord
had! Alleen al om te kunnen
boulen had hij nog wel een hele
tijd bij ons willen blijven!
Jos en ik spelen graag en veel
mee met toernooien. Het is erg
leuk om samen een hobby te
hebben, samen een spelletje te
spelen en wat lol te maken. We
spelen met veel toernooien van
de club mee, maar ook daarbuiten zoals in Harlingen en Alkmaar. De eerste tijd liet ik me
nogal eens imponeren door
tegenstanders, vooral als die
luidruchtig en dominant waren.
Vind ik wel jammer, mensen die
soms zo vreselijk schreeuwen
als ze boulen. Past ook helemaal niet bij het spelletje. Maar
nu heb ik dat wel redelijk in de
hand. Het daagt me erg uit om
tegen onbekende tegenstanders
te moeten spelen. Het maakt
dat je scherper bent en dus ook
scherper speelt!
Verder kan ik eigenlijk weinig
meer over het boulen vertellen,
behalve dat ik nog wel een keer
wil zeggen dat ik het een heel
erg leuk spel vind. Dat wil ik ook
nog wel honderd keer herhalen,
als je daarmee je stukje in De
Keiler kan vullen!
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Op & rond de boulebaan

AARDRIJKSKUNDE
– Kilometers lange stranden
hebben ze daar, zo ver je kan
kijken. Prachtige witte zandstranden, weinig mensen, maar
wel veel zee en zon.
– Waar?
– Ja, hoe heet het ook weer, het
ligt ergens tegen Rusland aan,
geloof ik. Kan er even niet opkomen. Had ik laatst ook met dat
gedoe over de uitbreiding van de
EU. Dat land dat vroeger bij
Joegoslavië was, dacht ik.
– Slovenië?
– Nee, dat bedoel ik niet. Dat
andere, ook daar in de buurt.
– In Slovenië verbouwen ze
alleen maar witte kool. Kan je
uren rijden en je ziet tot aan de
horizon alleen witte kool. Niks
anders. Als je je auroraampje
open hebt ruik je witte kool.
– Paar jaar terug was ik fietsen
in die bergen daar, hoge bergen.
Mooi. God, hoe heten die ook
weer. Ik kom er zo wel op. En

ontzettende aardige mensen.
Je hoefde maar om je heen te
kijken en iemand vroeg al of hij
je kon helpen. Moet je hier om
komen.
– Tsjechië?
– Nee, dat was het niet. Alles
kostte daar zo ongeveer drie
keer niks. Je kon er eten voor
een paar euro. En niet kinderachtig hoor. Lekker bier hadden
ze d’r ook. God, hoe heette dat
land ook weer.
– Kroatië?
– Nee, zo ver was het niet. En
hoe die bergen nou ook al weer
heten?
– Je komt er zo wel op.
– Ik heb het: de Karpaten! Ontzettend hoge bergen, in de winter heb je daar veel wintersport.
Slovakije, ik bedoelde Slovakije.
– Oh, daar.
– Ik weet het weer. Het hoorde
niet bij Joegoslavië, maar bij
Tsjechoslovakije. Zo was het!
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PUZZEL VAN DE MAAND

Oplossingen kunt u t/m 9 september a.s. inleveren in de kopijbus.
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TOERNOOI- EN
EVENEMENTEN
KALENDER 2004-2005
Datum Toernooi/evenement

za 4-9-2004
vr 24-9-2004
zo 10-10-2004
za 16-10-2004
vr 29-10-2004
za 30-10-2004
zo 14-11-2004
do 18-11-2004
vr 26-11-2004
za 27-11-2004
zo 12-12-2004
za 18-12-2004
vr 24-12-2004
vr 31-12-2004
zo 9-1-2005
za 15-1-2005
za 29-1-2005
do 10-2-2005
zo 13-2-2005
za 19-2-2005
za 26-2-2005
zo 13-3-2005
za-19-32005

Aanvang Plaats

Walle Geertje Toernooi
Koppelklaverjassen
Jan Voet Toernooi
Disco Boulen
Koppelklaverjassen
Les Bohémiens
Jan Voet Toernooi
Adam en Eva Toernooi
Koppelklaverjassen
Les Bohémiens
Jan Voet Toernooi
Joop v.d. Loo Toernooi
Les Bohémiens
Oliebollen Boulen
Jan Voet Toernooi
Echtparen Toernooi
Les Bohémiens
Valentijn Toernooi
Jan Voet Toernooi
Damesdoubletten
Les Bohémiens
Jan Voet Toernooi
Herendoubletten

9.30 Harlingen
20.00 Meteoor
Meteoor
19.30 Meteoor
20.00 Meteoor
19.00 Meteoor
Meteoor
19.00 Meteoor
20.00 Meteoor
19.00 Meteoor
Meteoor
12.00 Meteoor
19.00 Meteoor
13.00 Meteoor
Meteoor
19.00 Meteoor
19.00 Meteoor
19.00 Meteoor
Meteoor
19.00 Meteoor
19.00 Meteoor
Meteoor
19.00 Meteoor

Bij het Jan Voet Toernooi staan geen aanvangstijden vermeld,
omdat die afhankelijk zijn van het aantal inschrijvingen. Dus let
op de komende aankondigingen!
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