E
D ILER
E
K

M

MEDEDELINGENBLAD
VAN DE
JEU DE BOULESCLUB
DE METEOOR

DE•KEILER
DE KEILER NR. 230
OKTOBER 2005
––––––––––––––––––––––––
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE JEU
DE BOULESVERENIGING DE METEOOR
––––––––––––––––––––––––
OPGERICHT
1 OKTOBER 1981
––––––––––––––––––––––––
JEU DE BOULES HAL
✆ 020-633 51 35
––––––––––––––––––––––––
www.jbcdemeteoor.nl
––––––––––––––––––––––––
VOORZITTER
Jan Voet
Kometensingel 21
1033 BA Amsterdam
✆ 020-631 59 70
SECRETARIS
Ruud van Enter
Jollenmakersweg 51
1511 DA Oostzaan
✆ 06-55 38 60 12
ruud.v.enter@planet.nl
PENNINGMEESTER
Bert Vree
✆ 020-493 11 40
COMMISSARISSEN
Ed Lette
✆ 020-631 18 57
Jaap Koning
WEDSTRIJDZAKEN
Jan Verhulst
Vegastraat 58
1033 HW Amsterdam
✆ 020-631 57 56
REDACTIE CLUBBLAD
Jaap Koning
✆ 020-494 52 89/494 52 88
fax 020-494 52 90
koning@ncn.nl
GIRO 51 36 517
t.n.v. Jeu de Boulesclub
De Meteoor te Amsterdam

Contributie 2006
De NJBB (Nederlandse Jeu de Boules Bond)
heeft met ingang van 2006 de jaarlijkse bijdragen betreffende contributie en licenties
ingrijpend veranderd.
In het verleden was het zo dat alleen licentiehouders van JBC De Meteoor een bijdrage
aan de bond afdroegen. Door de veranderingen in de licentiestructuur van de NJBB is
het nu zo dat met ingang 2006 alle Meteoorleden een bijdrage aan de bond gaan betalen.
En dus ook lid zijn van de NJBB.
Voor elk Meteoor-lid betekent dit dat met
ingang van het komend jaar de contributie
wordt verhoogd naar € 20,-. Van die € 20,gaat een bijdrage van € 8,- naar de NJBB.
U krijgt hiervoor natuurlijk ook iets terug.
Vier keer per jaar ontvangt u het bondsblad
‘Petanque’ en u bent tijdens het boulespel op
onze banen door de bond verzekerd.
R-licentie-houders betalen met ingang van
2006: € 30,- (incl. verenigingscontributie
van € 12,-). W-licentie-houders betalen met
ingang van 2006: € 40,- (incl. verenigingscontributie van € 12,-).
In de vorige Keiler stond het verzoek om
vóór 15 december a.s. de contributie voor
2006 over te maken. Dit verzoek blijft, maar
de bedragen veranderen dus. Een gewoon lid
betaalt € 20,-, licentiehouders worden verzocht € 30,- of € 40,- over te maken. Het
gironummer ziet u hiernaast.
Leden die al het oude bedrag hadden overgemaakt wordt vriendelijk doch met klem verzocht nog € 7,50 te gireren!
– JK
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Voorwaarden
competitieindeling per 1-10-05
laatste Jan Voet
Toernooi.
• Nieuw opgegeven equipes starten in de laagste
klasse (thans de 5e klasse). Is er
echter in een hogere klasse een
opengevallen plaats dan wordt
bekeken welk equipe deze plaats
gaat bezetten. Ook hier geldt dat
gekeken wordt naar de samenstelling van het equipe, het

Over de indeling van de equipes
in de competitie zijn nogal wat
onduidelijkheden. Vandaar dat we
het volgende hebben besloten.
• Het equipe dat zich in een
bepaalde klasse handhaaft zal in
het volgend seizoen weer in die
klasse uitkomen. Ook als er van
dat equipe één speler stopt
mogen zij met een nieuwe speler
in deze klasse deelnemen.
• Blijft er van een equipe maar
één speler over en wil die een
nieuw equipe formeren dan
heeft dat equipe niet automatisch recht op de klasse waarin
deze overgebleven speler zich
gehandhaafd had. In dit geval
wordt gekeken naar de samenstelling van het equipe, en het
belang van de vereniging. Waardoor het mogelijk is dat het
nieuw geformeerde equipe in
een lagere klasse wordt geplaatst.
• Stopt een equipe met competitie-spelen dan zal bekeken worden welk equipe deze plaats gaat
innemen. Er zal dan worden
gekeken naar de samenstelling
van het equipe, het belang van
de vereniging, en welke resultaten eventueel zijn behaald in het

VAN DE
WEDSTRIJDCOMMISSIE
belang van de vereniging, en
welke resultaten eventueel zijn
behaald in het laatste Jan Voet
Toernooi.
• Zijn er meerdere nieuwe equipes en is er één plaats vrij in de
4e klasse dan wordt er gekeken
naar de samenstelling van de
equipes, het belang van de vereniging en eventueel de behaalde
resultaten in het laatste Jan Voet
Toernooi. Geeft dit geen duidelijk
inzicht en zijn de nieuwe equipes
op papier vermoedelijk even
sterk, dan wordt er in een halve
competitie gespeeld voor de opengevallen plaats in de 4e klasse.
• Een equipe dat degradeert dingt
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niet mee naar een opengevallen
plaats in een hogere klasse, tenzij
het gaat om degradatie vanuit de
4e naar de 5e klasse en er geen
equipes in de 5e klasse spelen.

• In situaties waarin dit artikel
niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.
– Jan Verhulst

Reglement
Jan Voet Indoortoernooi
gespeeld volgens het principe
van een ‘halve competitie’ dat
houdt in dat men tegen ieder
equipe 1 keer speelt .
• Artikel 2
De indeling gaat op volgorde van
inschrijving.
• Artikel 3
Alle leden die zich inschrijven
voor het toernooi geven zich als
deelnemer op voor de totale duur
van het toernooi, te weten 6
speeldagen.
• Artikel 4
Tijdens het toernooi heeft een
equipe recht op maximaal 15
minuten pauze tussen de partijen, u wordt verzocht dit zelf in
de gaten te houden.
• Artikel 5
Indien een equipe niet compleet
kan beginnen dan mag men van
1 of 2 invallers gebruik maken.
Men dient dit voor aanvang bij de
wedstrijdcommissie te melden.
• ad 1
Indien 1 teamgenoot bij aan-

Vooral voor de deelnemers die
voor het eerst aan dit toernooi
deelnemen nogmaals de reglementen.
• Artikel 1
Het Jan Voet Toernooi is een tripletten toernooi waarop alleen
leden van JBC de Meteoor kunnen inschrijven.
• ad 1
De wedstrijdcommissie behoudt
zich het recht voor om bij een
geringe deelname deelnemers of
equipes van andere verenigingen
uit te nodigen.
• ad 2
De inschrijving is van 1 juni t/m
15 september.
• ad 3
Er mogen maximaal 32 equipes
deelnemen.
• ad 4
Alleen ingeschreven tripletten
equipes worden geaccepteerd.
• ad 5
Het toernooi wordt ingedeeld en
3
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vangstijd van de wedstrijd niet
aanwezig is dan heeft dit team
de volgende mogelijkheid:
• 1e Indien er een reserve van de
deelnemerslijst aanwezig is dan
moet het equipe met of zonder
deze speler aan de wedstrijd
beginnen, tenzij voor aanvang
van het toernooi een eigen invaller is aangemeld die door
omstandigheden verlaat is, in dat
geval krijgt men 15 min. wachttijd waarna men dan alsnog de
invaller van de deelnemerslijst
mag benutten, doet men dit niet
dan moet men na de wachttijd
alsnog met 4 boules beginnen.
• 2e Als er geen invaller van de
deelnemerslijst aanwezig is dan
kan het equipe een wachttijd van
maximaal 15 min. benutten
onder voorwaarde dat voor iedere
5 min. 1 verliespunt in mindering gebracht wordt en men na
15 min. alsnog moet beginnen
met 4 boules en start men met 3
verliespunten. Het recht op 15
min. pauze tussen de aansluitende partij vervalt.
De te laat gekomen teamgenoot
of aangemelde eigen invaller
mag altijd vanaf de 1ste partij, na
een werpronde, invallen.
• ad 2
Indien 2 teamgenoten afwezig
zijn en men heeft geen eigen
invallers voor aanvangstijd van
het toernooi aangemeld dan gaat

het als volgt:
• 1e Indien er invallers van de
deelnemerslijst aanwezig zijn
dan moet het equipe aan de wedstrijd beginnen. Men is nu wel
verplicht de invallers te benutten,
ook bij slechts 1 invaller moet
men met 4 boules beginnen.
Heeft men wel eigen invallers
aangemeld maar zijn die door
omstandigheden verlaat dan
krijgt men 15 min. wachttijd,
waarna men als nog met 1 of 2
invallers van de deelnemerslijst
moet beginnen.
De te laat gekomen teamgenoot

VAN DE
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of aangemelde eigen invaller
mag altijd vanaf de 1e partij , na
een werpronde, invallen.
• 2e Als er na 15 min. wachttijd
geen invallers of teamgenoten
aanwezig zijn dan wordt het
equipe die dag, administratief,
uit het toernooi genomen en valt
onder art. 11, waarbij zij als reserve equipe verder mogen spelen.
• ad 3
Een invaller mag de gehele dag
niet vervangen worden.
• Artikel 6
De wedstrijden van het toernooi
worden gespeeld op iedere 2de
zondag van oktober, november,
december, januari, februari,
maart.
4
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punten hebben dan wordt de
stand beslist volgens het ‘onderling resultaat principe’, dit houdt
in dat als equipe A verloren heeft
van equipe B in de einduitslag
equipe B boven equipe A komt te
staan.
Hebben in de daguitslag equipe
A en equipe B, buiten een gelijk
aantal winstpunten ook een
gelijk aantal + of – punten dan
mag men een barrage spelen,
het equipe dat het eerst 7 wedstrijdpunten heeft behaald is dan
de winnaar. Men mag in onderling overleg ook het lot laten
beslissen.
• Artikel 8
De kosten voor deelname bedragen 9 Euro per speeldag per
equipe.
Bij gedeeltelijke deelname aan
een speeldag moeten de inschrijving kosten betaald worden.
Bij geheel uitvallen van een equipe op een speeldag wordt door
de wedstrijd of toernooileiding
aan de hand van de ontstane
situatie een beslissing genomen
omtrent de betaling.
• Artikel 9
Voor of tijdens een toernooidag
kan zich een probleem of overmachtsituatie voordoen. In zo’n
situatie zal de wedstrijdleiding
een beslissing nemen. De beslissing die genomen wordt kan ook
gelden voor een toernooidag dan

• Artikel 7
Het aantal inschrijvingen voor
het toernooi is bepalend voor het
aantal speeldagen waarover de
halve competitie verspeeld wordt.
Wanneer beslist wordt dat de
competitie uit vijf speeldagen zal
bestaan dan zullen tijdens de
zesde speeldag de deelnemende
equipes ingedeeld worden in
twee poules, een A- en een Bpoule.
In welke poule een equipe ingedeeld wordt is afhankelijk van
het eindresultaat dat behaald is
over de vijf voorafgaande competitiedagen.
• ad 1
Aan het eind van een competitiedag zijn er 6 winnende ‘dag
equipes’. Dit zijn de equipes die
op de betreffende competitiedag
de 1e t/m de 6e plaats bezetten.
• ad 2
De eindwinnaars van het toernooi te weten de plaatsen 1, 2 en
3 worden bepaald na het spelen
van de ‘halve competitie’.
• ad 3
Na afloop van de zesde toernooidag zullen de eerste 3 equipes
van de halve competitie gehuldigd worden en zal de wisselbeker aan het equipe op de 1e
plaats worden uitgereikt.
• ad 4
Indien in de toernooi einduitslag
2 equipes een gelijk aantal winst5
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wel voor het gehele toernooi.
• Artikel 10
Indien er tijdens het spelen van
een partij zich een discutabele
situatie voordoet waar u er beiden niet uitkomt dan wordt van
u verwacht dat:
• ad 1
U niet op grove wijze reageert
maar een ieders mening gerespecteerd wordt.
• ad 2
U tijdig iemand van de wedstrijdleiding raadpleegt die kan
bemiddelen waardoor escalatie
voorkomen kan worden.
• Artikel 11
Indien een equipe tijdens het
toernooi stopt of uit het toernooi
wordt genomen dan:
• ad 1
Vervalt hun plaats met de daarbij
behorende resultaten.
• ad 2
Vervallen ook de resultaten van
de tegenstanders waartegen al
gespeeld is ten einde competitie
vervalsing te voorkomen.
• ad 3
Een reserve equipe dat na de eerste speeldag invalt speelt alleen
mee voor de dagprijzen, waarbij
hun behaalde resultaat en dat
van de tegenstander niet in de
totaalstand wordt opgenomen.
• Artikel 12
Tijdens het spelen van de partijen is het voor equipeleden niet

toegestaan te roken.
Dit betekent dat er geen asbakken op de rand van de afscheiding geplaatst mogen worden.
Het is tijdens de toernooidagen
uitsluitend toegestaan in de uitbouw te roken, dus niet onder de
overkapping in de hal en de toiletten. Van iedere deelnemer
wordt verwacht dat hij of zij het
roken tot een minimum tracht te
beperken.
Voor alle duidelijkheid zijn plaatsen waar roken niet is toegestaan, voorzien van duidelijk
zichtbare ‘niet roken’ teksten of

VAN DE
WEDSTRIJDCOMMISSIE
daarmee vergelijkbare symbolen.
• Artikel 13
Alle deelnemende equipes dienen een half uur voor aanvang
van de eerste partij aanwezig te
zijn.
• Artikel 14
Daar er geen scheidsrechter is
zullen we een en ander onderling zelf moeten oplossen .
Indien er nadat u zelf heeft
gemeten nog een ‘meet’-probleem is (bedenk wel dat men
recht heeft om te meten en het
een onderdeel van het spel is) en
u er onderling niet uit komt dan
kunt u er altijd iemand bij halen
die u wederzijds vertrouwen
heeft om een meting te laten
6
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doen. U moet er dan wel rekening mee houden dat hij of zij
op dat moment de scheidsrechter is en u over zijn of haar waarneming niet meer kan discussiëren. Indien er een spelsituatie
probleem voordoet dan biedt
wellicht het Internationale Spel-

reglement van de NJBB uitkomst
of de wijsheid van een bestuursof wedstrijdcommissie lid.
• Artikel 15
In situaties waarin het reglement
niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.
• Ingangsdatum 1-6-2004

Dagwinnaars 1e dag
Jan Voet Indoor Toernooi
9 oktober 2005

Plaats
1
2
3
4
5
6

Equipe
8 – Gerrit Terpstra, Freek van Leeuwen, Erik van Stelten 5 + 34
19 – Truus Rutgers, Tiny den Oude, Corrie van Ekris 5 + 30
5 – Piet van Leeuwen, Theo van Dijk, Marjo van Dijk 4 + 39
25 – Ludwig Tophoven, Giok Tophoven, Tou Chaichana 4 + 30
16 – John Zwiebel, Jos Groot, Hans Mes 4 + 19
18 – Cor v.d. Erf, Menno Roelofs, Peggy Strijdonck 4 + 10

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd.
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Deelnemers Jan Voet
Indoortoernooi ’05-’06
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Netty Trock, Lia Trock, Toon Spaan
Raymond v.d. Erf, Inge Strijdonck, Richard v Olst
Jaap Koning, Tiny Postma, Annie Meijer
Jan Verhulst, Frans Kooistra, Joop Abels
Piet van Leeuwen, Theo van Dijk, Marjo van Dijk
Petro van Vliet, Frank Westrus, Louis Rodriquez
Jan Both, Hans Terwee, Ed Lette
Gerrit Terpstra, Freek van Leeuwen, Erik v Stelten
Aly Nieuwenhuijse, Jan Nieuwenhuijse, Ton Schepemaker
Richard Rutgers, Daniëlle van Ginkel, Paul Jansen
Bert Vree, Sip Hiemstra, Arie Boon
Kees Spruitenburg, Lies Hiemstra, Herman Voogt
Marcel van Aalst, Ed Zijlmans, Loes de Vries
Truus Schallenberg, Bep Rodenburg, Klaas Lugthart
Johan Stapper, Ab v.d. Noot, Sander van Dijk
John Zwiebel, Jos Groot, Hans Mes
Victor Silvester, Jan Stok, Ron Stolte
Cor v.d. Erf, Menno Roelofs, Peggy Strijdonck
Truus Rutgers, Tiny den Oude, Corrie van Ekris
Waldie Haseth, Gerda Nagel, Truus Nagel
Jan Voet, Jan Baas, Ruud van Enter
Branca Cavaljé, Tony Olthof, Ben Koning
Jaap Broer, Piëta Broer, Hennie van Ankeren
Antoon Duijnker, Tiny Duijnker, Gonnie v.d. Hilst
Ludwig Tophoven, Giok Tophoven, Tou Chaichana
Max Tophoven, Tiny Tophoven, Wim den Oude
Jaap Veen, Hetty Bakker, Co Bakker
Henk Postma, Jef de Ruiter, Willy Buijs
Roel Westerhof, Mirjam Westerhof, Lydia Heuckeroth
Gré Stroo, Jaap Stroo, Loekie van Sichem

Reservespelers: Antoon van Sichem (020-6316164),
Joop Schallenberg (020-4921161), Wim Brink (020-6920998),
Loes de Bruin (020-6311382) en Kitty Koning (020-4945288)
8
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Resultaten 1e Indoordag
Gesorteerd op het resultaat van 9 oktober 2005
Plaats Nr.

Leider

Winst

Punten

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Gerrit Terpstra
Truus Rutgers
Piet van Leeuwen
Ludwig Tophoven
John Zwiebel
Victor Silvester
Cor v.d. Erf
Waldie Haseth
Aly Nieuwenhuijse
Jaap Koning
Truus Schallenberg
Jan Both
Branca Cavaljé
Raymond v.d. Erf
Richard Rutgers
Netty Trock
Marcel van Aalst
Jaap Veen
Jan Voet
Henk Postma
Bert Vree
Jaap Broer
Jan Verhulst
Petro van Vliet
Kees Spruitenburg
Max Tophoven
Antoon Duijnker
Roel Westerhof
Johan Stapper
Gre Stroo

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

34
30
39
30
19
10
10
6
14
8
7
5
0
21
9
1
1
-8
-10
-11
-16
-17
-9
-15
-20
-20
-25
-28
-29
-34

8
19
5
25
16
17
18
20
9
3
14
7
22
2
10
1
13
27
21
28
11
23
4
6
12
26
24
29
15
30
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Barperikelen

Competitie
spelers

Voor het aankomend jaar hebben helaas een aantal personen bedankt als barmedewerker voor de donderdagavond.
Om toch onze wekelijkse clubavonden draaiende te houden
hebben we dus voor 2006
nieuwe vrijwilligers nodig.
Houdt u er rekening mee dat
er op een avond waarop er
geen barbediening is, de bar,
en misschien wel de poort en
de deur gesloten blijft?
Veel mensen zeggen af, of dienen zich niet aan, doodeenvoudig omdat ze liever boulen dan
achter de bar staan.
Misschien kunnen we e.e.a.
oplossen door groepjes barvrijwilligers te formeren. Zo’n
groepje kan dan in overleg een
hele of een halve bardienst per
avond voor zijn rekening
nemen. Als zich voldoende van
die groepjes aanmelden, betekent dit dat u maar 2, hoogstens 3 keer per jaar achter de
bar zou hoeven te staan. Ook
de tennissers zijn van harte
welkom hun steentje bij te dragen. Kijk niet alleen maar toe,
maar denk svp mee. Laat uw
club niet in de kou staan en
geeft u zich op aan Jan Voet.

Nogmaals maak ik u er op attent
dat de NJBB de inschrijvingstermijn van de competitie 2006
heeft vervroegd, daarom kunt u
zich bij ons tot uiterlijk zondag
13 november inschrijven!

Oliebollen
boulen
In het doublette- individueel
reglement zit een fout! Er staat
dat aan het Oliebollenboulen op
oudejaarsdag ook een huisgenoot mag meedoen. Het moet
zijn dat dit alleen voor leden is.
Namens de wedstrijdcommissie,
– Jan Verhulst
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Ziekenboeg

of klagen noodzakelijke werkzaamheden in het herentoilet.
Wim den Ouden is door zijn
specialist volledig genezen verklaard. Van harte!
Mea Rosseboom is geopereerd aan
haar kaak. Het is dan momenteel
ook erg stil in huize Van EnterRosseboom.
Annie Meijer heeft haar ogen
laten behandelen. Ze ziet nu de
wereld weer helder tegemoet.
Yvonne Sibbelee heeft een lichte
beroerte gehad. Het Bourgondische leventje dat zij samen met
Fritjof deelde is daardoor drastisch veranderd. Hopenlijk is dat
niet van blijvende aard.
Loek van Sichem heeft problemen
met haar bloeddruk. De juiste
medicijnen moeten dit probleem
oplossen.
Dirk Swart loopt met verschillende mankementen bij diverse specialisten. De borrelgeneugten
zijn even op een laag pitje gezet.

Tot onze schrik
moeten we vaststellen dat de
Ziekenboeg dit
keer wel heel
erg gevuld
is.
Jan Been
heeft zijn
blessure weer
aardig onder controle en boult zo
nu en dan weer.
Carolien Eisinga moet een zware
darmoperatie ondergaan.
Hopenlijk wordt ze hierna weer
de oude Carolien.
Cor van Gelderen wacht na onderzoek op een ziekenhuisopname
i.v.m. zijn prostaat.
Ruud van Enter heeft een peesontsteking aan zijn boven-gooiarm en moet daardoor zijn boules en tennisracket voorlopig met
rust laten.
Theo van Ommen krijgt een nieuwe heup en hoopt daarna weer
als een kievit te kunnen lopen en
boulen.
Marcel van Olst heeft een ernstige knieblessure gehad en is nu
weer aan de beterende hand.
Ondanks deze handicap verrichtte Marcel onlangs zonder piepen

Fiets gezocht
Wie heeft er voor mij een
nog goed berijdbare damesof herenfiets? Hij mag
gerust oud zijn. Het is voor
een goed doel.
p/a S.A. v.d. Laar
Telefoon 020-6315595
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Nieuw lid

Jeroen Spaink (tennis), Erik van
Stelten, Joke de Vroome,
J.H. Bakker en Gerrit Vervoort.

Ook deze maand kunnen we
weer een lid lid verwelkomen.
Het is Henk van Westerhoven. We
wensen hem veel plezier toe bij
onze vereniging.

PUZZEL VAN
DE MAAND
De oplossing van de puzzel in
De Keiler 229 is:
Jan Vrijman heeft een film over
Karel Appel gemaakt.
Annie Stolte, Tiny Limburg,
Hetty Bakker, Jan Stok, Albert
van Seeventer, Paul Schijffers,
Bep Rodenburg, L. Tophoven en
Piet van Leeuwen waren de
inzenders van de goede
oplossing.

Jarige leden
In november zijn jarig:
Beb Rodenburg, Michel Wessels
(tennis), John van Laar, Joke
Schneider, Cor Keizer, Bep
Idenburg-de Man, Hennie van
Ankeren, Ruud Duijker, Ab
Walbroek, Gerda Nagel, Niels
Bakker (tennis), Guus Tolhuijsen,

Foto van de maand

Wie durft er na het zien van deze actiefoto nog te beweren dat boulen
geen interessante kijksport is... (foto HP)
12
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Genieten
Maandagmorgen, 3 oktober,
11 uur.
Even op de koffie bij Jan Telder.
Hij zit deftig in overhemd met
vest, hij was immers jarig (86).
Dochter Helga en vriendin waren
er ook, zo hoor je nog eens wat,
nietwaar? Jan zelf praat al zes
jaar niet meer, maar dat wil niet
zeggen dat meneer niet van zich
laat horen.
Met al dat mooie weer was hij
veel buiten met zijn skootmobiel.
Het kon haast niet uitblijven, het
ging steeds driester. Niet eens
meer over de paden, ook het
gras moest er aan geloven. Dat
was even te veel, het ging mooi
fout. Hoge snelheid, glad gras,
helling van een sloot, en... plons
daar ging Jan. Roep maar eens

om hulp als je niet kunt praten.
Gelukkig zag een fietser alles
gebeuren. Een tweede passant
was nodig om Jan uit zijn benarde positie te bevrijden en terug
te brengen naar het Flevohuis.
Hij stonk als de hel maar was
zéér ingenomen met dit avontuur. Iedereen moest het horen:
hij had weer een kwajongensstreek uitgehaald en er nog flink
van genoten ook! Ik mocht het
ook aan u doorvertellen, vandaar
dit stukje tekst.
Ook moet ik de mensen bedanken die d.m.v. een kaart of een
telefoontje op zijn verjaardag aan
hem hebben gedacht. Hij had
ook daardoor een fijne verjaardag
en kan er weer even tegen.
– Thea Valent

De 'foute uitdrukkingen'-lijst van Richard Rutgers
• Dat is er met de paplepel in
geslagen.
• Dat is niet tegen Dobermannsoren gezegd.
• Ik ben er helemaal infuus van.
• Hij kreeg een staande
ovulatie.
• Dan sta je mooi voor Jan met
de korte lul.

• Laten we geen oude vissen
uit de sloot halen.
• Kut maar krachtig.
• Ik erger me kostelijk.
• Ik sta helemaal triplex.
• De aandeelhouder wint.
• Laten we met een schone
luier beginnen.
• Dat is vechten tegen de
bierkraan.
13
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DEEL 19
werd deze gehouden in Café De
Meteoor aan de Kometensingel.
Dit café bestaat niet meer, maar
heet nu Kom-eet, het eetcafé dus.
Net als nu waren de meeste punten op de agenda ‘hamerstukken’. De geluidsinstallatie die
destijds geplaatst werd, was
geschonken door mevrouw Bot,
de echtgenote van een voormalig
overleden bestuurslid. De meest
gestelde vragen gingen over
financiële zaken zoals het uitblijven van een begroting en het feit
dat de laatst kascontrole 5 weken
eerder plaatsvond dan de jaarvergadering. In 1985 had onze vereniging nog geen statuten en
reglementen, dit is af te leiden
aan de vragen die hierover tijdens de vergadering gesteld werden. Net als nu werd in 1985 een
jaarverslag door de secretaris
gemaakt. De zaken die hierin
vermeld stonden heeft u in de
diverse stukjes die hiervoor in
deze rubriek geschreven zijn
kunnen vinden.
Wat nog niet vermeld is in deze
stukjes, is het gebruik van de

Van harte gefeliciteerd. Het was
werkelijk een felicitatie waard
voor alle harde werkers die er in
1985 voor gezorgd hebben dat u
en ik nu in de wintermaanden
heerlijk overdekt kunnen boulen.
Dat het een klein unicum betrof
wordt nog eens extra onderstreept doordat de hal geopend
is door de toenmalige wethouder,
de heer Jan Veerman. Daarom,
van mijn kant nogmaals, na 20
jaar: Bedankt mannen voor jullie
inzet!
20 Jaar geleden was ons boekjaar
anders dan heden ten dagen.
Daarom werd op woensdag 26
november de ‘Jaarvergadering’
gehouden. Op de agenda stond 1
punt meer dan we gewend zijn,
t.w. het afvoeren (royeren) van
een lid van onze vereniging. De
overige punten treft u nu ook
gewoon op de agenda aan.
Opvallend is het dat Petro van
Vliet als kascontrolecommissielid
in deze commissie zitting had.
Omdat de hal tijdens deze jaarvergadering niet verwarmd was,
14
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hal. Met de SV De Meteoor werd
destijds afgesproken dat zij,
tegen een vergoeding van
ƒ 2.000,00 per jaar, voor trainingen van onze hal gebruik kon
maken. Dit is nu niet meer het
geval.
Na de bouw van de hal werd er
direct begonnen met het Indoortoernooi. Het Indoortoernooi is
inmiddels omgedoopt naar het
Jan Voet Toernooi en beleeft dit
jaar dus haar ook haar twintigste
jubileum. De kosten voor
inschrijving bij dit toernooi
bedroegen in 1985 ƒ 6,00 p.p.,
de aanvang was 10:30 uur, voor
iedere dag.
Omdat het clubblad van 20 jaar
geleden geheel in het teken
stond van de jaarvergadering, is
hier veel over te lezen. Vooral het
jaaroverzicht was bijna een boekwerk, zoveel tekst is hieraan
besteed. Daarom is dit stukje ‘20
Jaar Geleden’ deze keer wat aan
de korte kant. Om het clubblad
voor en van Jaap toch enigszins
gevuld te krijgen, vermeld ik
onderstaand tot slot een stukje
tekst (door ‘Overstappie’ geschreven) dat voor de ouderen onder u
erg aansprekend moet zijn.

jeugd – in die van de nu ‘zestigers’ – was er niet zoveel verscheidenheid aan ontspanningsmogelijkheden. Van Jeu de Boules hadden wij nog nooit
gehoord. Wij zochten het op
straat en als jongen kwam je dan
al gauw tot het meest voor de
hand liggende ontspanningsequivalent: straatvoetbal.
Op het oude ‘Tuindorp’ waren
daarvoor prachtige pleinen voorhanden, ruimte in overvloed,
ondanks de vele bomen, maar
zonder blikken vervoermiddelen
zoals heden ten dage.
De groep waar ik destijds deel
van uitmaakte, was meestal te
vinden op het Aldebaran- of Castorplein, daar werden hele duels
uitgevochten tegen een stel andere voetbalvirtuozen uit andere
straten.
Ongestoord voetballen was er
echter ook toen niet altijd bij,
want naast scheldkanonnades en
‘ballenpikkerij’ van omwonenden, hadden we vooral ernstig
rekening te houden met de zeer
streng en frequent surveillerende
dorpsagenten, waarvan enkelen,
waarschijnlijk als een soort
hobby, verwoed jacht maakten
op ons, de toenmalige ‘voetbalvandalen’.
Het was daarom noodzaak van
onze kant daar iets aan te doen
en daarom stelden wij een on-

De Onderdeur
Ik wil nog even voortborduren
op het chapiter ‘vroeger’. In onze
15
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dermaats kereltje aan, die als
voetballer toch niet aan de bak
kwam, maar als ‘uitkijk’ goud
waard bleek. Deze ‘onderdeur’
deed ‘t echter niet van harte,
maar op straffe van totale ‘uitstoting’ berustte hij er in. Hij werd
op een strategisch punt geposteerd, vanwaar hij eventuele
naderende dienders zeer tijdig
kon zien aankomen.
Het moet gezegd, hij kweet zich
op voorbeeldige wijze van zijn
taak. Ik herinner me nog dat op
een onzalig moment zijn hoge,
doordringende stemmetje de
angstaanjagende noodkreet:
‘Juut, ...juuuuut...!’ over het
plein klonk.
De worstelende jongensschare
verstijfde van schrik en aller
ogen richtten zich op de ‘onderdeur’. ‘Juuuuuuut’, riep het ventje nog eens en dan, als een
troep verschrikte spreeuwen stoven wij uiteen, de ‘onderdeur’
bleef moederziel alleen staan,
terwijl de bal zachtjes naar hem
toerolde. Hij keek in de richting
van het naderend gevaar, keek
dan naar het rollende, kostbare
speeltuig..., plotseling nam hij
een duik, grabbelde de bal van
de grond, propte hem met een
snelle beweging achter in z’n
kiel en ging uiterlijk kalm tegen
een boom staan. De agenten
naderden en draaiden het plein

op. De ‘onderdeur’ volgde met
een gezicht wit van emotie en
bange verwachting, iedere beweging van hen. Wat zullen ze
doen, hebben ze me door? Kijkt
die ene smeris niet naar me?
Zullen ze me pakken?
En dan... een zucht ontsnapte
hem, een zware zucht voor zo'n
klein kereltje. De dienders reden
door, gingen een andere hoek
om en verdwenen. Wij kwamen
uit onze schuilhoeken tevoorschijn en kwamen op het ventje
af. We waren vol bewondering
voor hem, want hij alleen
behield zijn kalmte, hij alleen
redde ons toch zo kostbare bezit.
En wanneer hij met een trots en
triomfantelijk gevaar de bal uit
zijn kiel wurmt, klinkt het luid
over het plein, ‘Leve de onderdeur!’ Je zag ‘m groeien.
Was getekend: Overstappie
– RvE

BIJDRAGEN VOOR DE
VOLGENDE KEILER
kunt u t/m 10 november 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 13 november a.s. inleveren in de kopijbus.
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Marcel is geboren en getogen in
Halfweg. Na omzwervingen naar
Almere en Voorhout woont hij
daar nu weer. Met zijn vrouw Ria
en zoon Mark van 18. Hij heeft
Mavo en MTS gedaan. Daarna
een flink aantal avondopleidingen op het gebied van de luchtvracht. Dat heeft er toe geleid dat
hij nu manager is bij Menzies op
Schiphol. Een groot internationaal luchtvrachtbedrijf dat de
hele wereld als werkgebied heeft.
Een dynamische organisatie die
365 dagen per jaar en 24 uur per
dag in bedrijf is. Marcel geeft
daar leiding aan een ploeg van
24 mensen.

MARCEL VAN AALST (39) boult
sinds 2002 bij De Meteoor. Hij
kwam bij de club terecht via
Guus Tolhuysen, met wie hij in
Zandvoort, waar ze beiden een
strandhuisje hebben, vaak boulde. In de zomer zie je hem niet
bij ons, dan boult hij op het
strand van Zandvoort. Maar in
de winter, als de huisjes van het
strand zijn, en de gure winden
langs de kustlijn blazen, vertoeft
hij graag in de aangenaam
warme Meteoor-hal.

WAAROM BOULEN?
Omdat ik boulen eenvoudigweg
een erg leuk en gezellig spelletje
vind. Dat je door veel te oefenen,
steeds beter gaat spelen. Ik
speelde al erg lang op het strand.
Toen ik daar Guus ontmoette vertelde die mij over De Meteoor, en
de mogelijkheid om daar ook in
18
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de winter te kunnen spelen. Dat
vond ik natuurlijk geweldig. Ik
was zo enthousiast dat ik meteen
ook mijn zwager Ed en onze
gezamenlijke vriendin Loes heb
meegenomen! Met hen speel ik
ook het Jan Voet Toernooi. Daarnaast speel ik natuurlijk ook het
Valentijn Toernooi en het Herendoubletten. En nog wel een paar.
Dat ik een trouw bezoeker (in de
winter) van de donderdagavonden ben, komt ook omdat mijn
vrouw het erg prettig vindt om
een avond alleen thuis te zijn. Zo
zie je maar.

uit, en toch ben je thuis! Ik ben
wel in bijna alle Westeuropese
landen met vakantie geweest.
Het meest bijzondere vind ik dat
ik een keer op wintersport in
Griekenland ben geweest. Skiën
in Griekenland, je wist niet dat
dat kon hè?
VERDER NOG IETS?
Heel bijzonder vond ik het dat,
toen ik me hier wilde aanmelden
als lid, ik de mededeling kreeg
dat ik eerst maar eens wat moest
komen meespelen. Bij andere
verenigingen moet je je eerst
aanmelden als lid, voordat je
mag meespelen, hier was dat
andersom. Nu ik een tijdje lid
ben begrijp ik dat de vereniging
eerst even vrijblijvend wil kijken
naar wie je bent. En jou ook de
kans wil geven om even binnen
de club om je heen te kijken. Dat
vind ik wel erg goed.
Ik speel nog niet zoveel toernooien buiten de club om, maar
omdat ik een R-licentie heb wil ik
dat in de toekomst wel gaan
doen, als ik wat meer tijd heb.
Een van de meest opvallende
dingen van De Meteoor is dat je
heel veel krijgt voor een betrekkelijk klein jaarlijks bedrag. Als je
dan ook nog kijkt naar de consumptieprijzen aan de bar, moet
ik toch wel zeggen dat ik het allemaal pure verwennerij vind!
π

ANDERE
EIGENAARDIGHEDEN?
Klaverjassen, kraken, vind ik erg
leuk. Eigenlijk wel heel veel gezelschapsspelletjes. Ook ben ik
bijna 20 jaar actief geweest in
een speeltuinvereniging. Maar
sinds kort wil ik me daar niet
meer voor vrijmaken. Je moet
nou eenmaal kiezen.
VAKANTIEBESTEMMING?
Sinds we dat strandhuisje op
Zandvoort hebben gaan we bijna
niet meer naar andere vakantiebestemmingen. Als we dat wel
doen dan kamperen we. In een
hotel zitten is aan ons niet zo
besteed. De gezelligheid van
Zandvoort kan je vergelijken met
kamperen. Je bent er helemaal
19
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TOERNOOI- EN
EVENEMENTEN
KALENDER ’05-’06
Datum Toernooi/evenement

Aanvang Plaats

za 22-10-05 Sfeerlight Boulen

20.00 Meteoor

vr 28-10-05 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

za 29-10-05 Les Bohémiens

19.00 Meteoor

zo 13-11-05 Jan Voet Indoor Toernooi

11.00 Meteoor

do 17-11-05 Adam en Eva Toernooi

19.00 Meteoor

vr 25-11-05 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

za 26-11-05 Les Bohémiens

19.00 Meteoor

zo 11-12-05 Jan Voet Indoor Toernooi

11.00 Meteoor

vr 23-12-05 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

za 24-12-05 Joop v.d. Loo Toernooi

12.00 Meteoor

vr 30-12-05 Les Bohémiens

19.00 Meteoor

za 31-12-05 Oliebollen Boulen

13.00 Meteoor

zo 8-1-06 Jan Voet Indoor Toernooi

11.00 Meteoor

za 21-1-06 Echtparen Toernooi

19.00 Meteoor

vr 27-1-06 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

za 28-1-06 Les Bohémiens

19.00 Meteoor

zo 12-2-06 Jan Voet Indoor Toernooi

11.00 Meteoor

do 16-2-06 Valentijn Toernooi

19.00 Meteoor

za 18-2-06 Damesdoubletten

19.00 Meteoor

vr 24-2-06 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

vr 25-2-05 Les Bohémiens

19.00 Meteoor

zo 12-3-06 Jan Voet Indoor Toernooi

12.00 Meteoor

za 18-3-06 Herendoubletten

19.00 Meteoor

vr 31-3-06 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

vr 25-3-06 Les Bohémiens

19.00 Meteoor
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