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Jaarvergadering en meer
Op deze eerste bladzijde van deze nieuwe
Keiler staan we natuurlijk in de eerste plaats
stil bij het overlijden van ons lid Carolien
Eisinga. Op pagina 2 een In Memoriam van
onze voorzitter.
Van een heel andere orde zijn vervolgens de
zaken die in dit nummer om uw aandacht
vragen.
We herhalen nog eens (met klem) de uitnodiging voor het bijwonen van de jaarvergadering op donderdag 23 februari a.s. Opdat u
het niet vergeet! We doen er zelfs nog een
keer de agenda bij. En dit keer ook de notulen van de jaarvergadering 2005. Completer
kunnen we het u niet aanbieden! Het zal de
op-één-na-laatste jaarvergadering zijn die
het zittende bestuur uitschrijft.
Verderop in dit tijdschrift treft u opnieuw
een bijdrage aan van Antoon Duijnker. Het is
een vervolg op wat u van zijn hand kon
lezen in de vorige Keiler. Dat artikel heeft
hopenlijk het één en ander onder de leden
losgemaakt en aangewakkerd: namelijk, het
besef dat een vereniging als de onze niet
zonder bestuur kan functioneren. En dat er
dus op vrij korte termijn iets zal moeten
gebeuren wil er een naadloze (zo u wilt:
rimpelloze) bestuurswisseling in 2007 kunnen plaatsvinden!
Met excuses aan de puzzelaars onder u: dit
keer wegens plaatsgebrek geen puzzel.
– JK
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Carolien Eisinga ✝
Carolien Eisinga is op zaterdag 4 februari overleden. Ze
heeft de zware en ongelijke strijd tegen haar ziekte uiteindelijk niet kunnen winnen.
We hebben Carolien en Henk zo’n 18 jaar geleden leren
kennen toen ze lid werden van onze vereniging. Zij hadden
het boulen leren spelen en waarderen op de camping en ze
wilden dit spel buiten het seizoen voortzetten. Ze toonden
veel inzet en Carolien was in het spel geen ‘doetje’. Eerlijk
en oprecht gaf zij altijd haar mening, zeker wat betreft het
boulespel en daardoor werd ze door velen gewaardeerd.
De laatste jaren kon zij door haar lichamelijke problemen
helaas niet meer doen wat ze graag wilde: samen met haar
man Henk hun geliefde boulespel spelen.
Wij hopen dat Henk de draad van zijn leven weer gauw
kan oppakken. En dat hij weer spoedig op onze banen aanwezig zal zijn om zijn boulespel te spelen. Bij onze vereniging zijn er immers velen die hetzelfde is overkomen. En
het kunnen praten met deze mensen over dit grote verlies
zal hem zeker tot steun kunnen zijn in deze voor hem moeilijke tijden, zo is onze ervaring.
Namens de JBC De Meteoor spreken we de hoop uit dat
Henk, de kinderen en verdere nabestaanden de kracht kunnen vinden om dit verlies te dragen.
– Jan Voet

Voorlopige indeling NC 2006
De voorlopige indeling van de
Meteoorequipes voor de
Nationale Competitie 2006:

3e klasse
Equipes Raymond v.d. Erf
en Cor v.d. Erf
4e klasse
Equipes Truus Rutgers,
Jaap Koning, Jos Groot, Jan Baas
en Henk Postma

2e klasse
Equipes Gerrit Terpstra, Max Tophoven en Theo van Dijk
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Dagwinnaars 5e dag
Jan Voet Indoor Toernooi

12 februari 2006
1
2
3
4
5
6

John Zwiebel - Jos Groot - Hans Mes
Jan Both - Hans Terwee - Ed Lette
Piet v. Leeuwen - Theo van Dijk - Marjo van Dijk
Gerrit Terpstra - Freek van Leeuwen - Erik van Stelten
Jan Verhulst - Frans Kooistra - Joop Abels
Antoon Duijnker - Tiny Duijnker - Gonnie v.d. Hilst

5 + 47
5 + 31
5 + 25
4 + 24
4 + 18
4 + 14

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd.

BIJDRAGEN VOOR DE
VOLGENDE KEILER

Steunt onze
adverteerders!

kunt u t/m donderdag
9 maart a.s. inleveren. Kopijbus in de hal,
of e-mail: koning@ncn.nl

Zij steunen ons ook!
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Totaalstand Jan Voet
Indoortoernooi 2005-2006
Na 5 speeldagen

Pl. Nr. Leider

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

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

Totaal Dg.1
Dg.2
Dg.3
Dg.4
Dg.5
W. Pnt. W. Pnt. W. Pnt. W. Pnt. W. Pnt. W. Pnt.

Piet v. Leeuwen 22
Ludwig Tophoven 21
Gerrit Terpstra
20
Jan Both
19
John Zwiebel
19
Netty Trock
18
Raymond v.d. Erf 17
Richard Rutgers 15
Waldie Haseth
15
Jaap Koning
14
Truus Rutgers
14
Victor Silvester
14
Jan Verhulst
13
Jan Voet
12
Cor v.d. Erf
12
Aly Nieuwenhuijse 11
Marcel v. Aalst
11
Truus Schallenberg 11
Petro v. Vliet
10
Jaap Veen
10
Antoon Duijnker 10
Kees Spruitenburg 9
Branca Cavaljé
9
Bert Vree
9
Roel Westerhof
8
Jaap Broer
8
Max Tophoven
7
Johan Stapper
7
Henk Postma
6
Gre Stroo
1

145 4
133 4
124 5
96 3
94 4
117 2
92 3
22 2
19 4
39 3
18 5
-8 4
4 1
-1 2
-24 4
35 3
-38 2
-42 3
-15 1
-44 2
-70 1
-44 1
-45 3
-51 2
-59 1
-65 2
-90 1
-112 1
-77 2
-161 0

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

4

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

39
36
15
18
10
37
48
-11
11
11
-13
-5
15
-3
-16
-18
-14
-4
-17
-7
-12
-19
4
0
-9
-25
2
-23
-23
-27

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

32
41
14
16
30
44
9
0
8
21
-1
-26
-19
1
0
2
1
-19
10
-27
-14
-5
-7
-41
15
20
-39
-9
-19
-37

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

10
30
37
26
-10
29
11
29
12
-6
5
15
-1
2
-18
23
-22
-12
-7
5
-33
8
-30
-3
-1
-19
-17
-45
4
-23

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

25
-4
24
31
45
6
3
-5
-18
5
-3
0
18
9
0
14
-4
-14
14
-7
14
-8
-12
9
-36
-24
-16
-6
-28
-40
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Echtparentoernooi 2006

Het werd nog een spannende finale, op deze zaterdag de 21ste januari. Er moest een zenuwslopende barrage worden gespeeld om een
winnaar van dit toernooi te krijgen. Het ging tussen de echtparen
Schepemaker en Duijnker. Ze
gaven elkaar bijzonder weinig
toe. Toch kwam er een winnaar
uit deze strijd. Zie de uitslag hier
onder!
1. Tiny en Antoon Duijnker
2. Annie en Ton Schepemaker
3. Jeannet en Arie Boon
4. Daniëlle en Richard Rutgers
5. Corrie en Bert Vree
6. Giok en Ludwig Tophoven

Darttoernooi

Alleen voor leden van
JBC De Meteoor op vrijdag
17 februari a.s., aanvang 19.30
uur. De prijsuitreiking is om
±24 uur.
Toegang gratis,aanmeldingen in
het boek in de hal.
(Darters die dartscompetitie
spelen kunnen deze avond
helaas niet meedoen.)

Wij feliciteren de prijswinnaars
van harte!
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Ziekenboeg

Jarige leden

Jan Baas is met succes op twee plaatsen
gedotterd. Hij voelt
zich weer kiplekker.
Cor van Gelderen
moet toch worden behandeld
aan zijn prostaat. Dit gaat medio
maart gebeuren.
Theo van Ommen boult er weer
lustig op los dankzij zijn nieuwe
heup.
Truus Rutgers zit de laatste tijd
niet lekker in haar vel. Een antibiotica-kuur is misschien de oplossing voor dit probleem.
Joop Schallenberg is geopereerd
aan zijn prostaat. De operatie is
geslaagd en we hopen Joop weer
gauw te kunnen zien boulen.
Jan Stok heeft in het ziekenhuis
gelegen met een zware longontsteking. Hij is aan de beterende
hand al alweer op onze banen
gesignaleerd.
Willem Walter heeft weer hartproblemen. Nieuwe medicijnen kunnen hem misschien helpen deze
problemen op te lossen.

Leden die in maart
jarig zijn:
Peggy Strijdonck,
Iet v.d. Erf, Remco
de Haze (tennis),
Frans Kooistra,
Sien Nouwen, Cees
Spruitenburg, Rosalie van Bueren,
Tjakko Bouwman (tennis), Gré
Stroo, Johan Cramer, August Ost,
Tiny den Ouden, Jenny van der
Laar, Ed Zijlmans, Sip Hiemstra,
Klaas de Ruiter, Wim van Es, Bep
de Man, Jan Both, Bep Braspenning, Jos Groot, Oenah Ersilia en
Pieta Broer.

Forelvissen
Op zaterdag 20 mei a.s. gaan we
weer forelvissen. Het vertrek
vanaf onze hal zal zijn om 7.00
uur. We vissen die dag van 8 tot
14.00 uur en de kosten bedragen
15 euro p.p.
We gaan in principe met eigen
vervoer. Wilt u met anderen vervoer delen, dan gaarne overleg!
Aameldingen in het bekende
boek in de hal.
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Officiële uitnodiging
Het bestuur van de Jeu de Boulesclub De Meteoor nodigt al
haar Petanque-leden tot het bijwonen van de Jaarvergadering
die gehouden zal worden op donderdag 23 februari 2006.
Deze vergadering wordt gehouden in het Bouledrome van onze
vereniging, gelegen aan het
Perenpad in Amsterdam Noord,
Tuindorp Oostzaan. De aanvang
van de vergadering is 19.00 uur.

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
en handtekening. U kunt uw verhindering aan het huisadres van
de secretaris zenden of deze
deponeren in het kopijbusje in
ons Bouledrome.

Wanneer het vereiste aantal
stemgerechtigde leden niet aanwezig is zal de vervolgvergadering plaatsvinden op donderdag
23 februari 2006. 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.

In dit, of het clubblad van februari 2006, zullen de diverse verslagen en de agenda gepubliceerd worden.
– Ruud van Enter, secretaris
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Agenda

Toelichting
op de agenda

Agenda voor de vier en twintigste
Ledenvergadering van de Jeu de
Boulesclub De Meteoor, die op
23 februari 2006 gehouden
wordt.

Punt 2:
Brieven ter attentie van de vergadering dienen één week
voor aanvang van de vergadering bij de secretaris van de
vereniging binnen te zijn.
Het adres van de secretaris is
Jollenmakersweg 51
1511 DA Oostzaan.
Brieven kunnen eveneens in
MS Word format naar het
E-mail adres van de secretaris
worden gezonden:
ruud.v.enter@planet .nl

1 Opening door de voorzitter
2 Binnengekomen post
(zie toelichting in dit blad)
3 Notulen vergadering
24 februari 2005 (in dit
nummer)
4 Jaarverslag secretaris
(in het vorige blad)
5 Jaarverslag vereniging
(in het vorige blad)
6 Jaarverslag penningmeester
7 Beleid bestuur
8 Begroting 2006
9 Verkiezing bestuur
(zie toelichting)
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

Punt 9:
Aftredend zijn Jan Voet en Bert
Vree, beiden zijn herkiesbaar.
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Notulen van de drie en
twintigste Jaarvergadering
Jeu de Boulesclub De Meteoor
Gehouden op 24 februari 2005
Aanvang 19.00 uur
Plaats: Jeu de bouleshal van JdB de METEOOR
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.
Notulen van de drie en twintigste Jaarvergadering van
de Jeu de Boulesclub de Meteoor
Gehouden op 24 februari 2005
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 ons lid van verdienste, Jan Telder. Voorzitter toont de
voorzittershamer die Jan Telder destijds heeft gemaakt en die
nog steeds tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
gebruikt wordt.
Voorzitter vervolgt met:
• In het afgelopen verenigingsjaar zijn er weer een aantal leden
overleden, iets wat door de leeftijdsopbouw binnen onze vereniging onoverkomelijk is. Voor hen vraagt de voorzitter een
moment van stilte.
• Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door de grootste ramp in
de geschiedenis, de Tsunami. Deze enorme zeebeving heeft een
enorm aantal slachtoffers geëist. Zo veel dat wij dit amper kunnen beseffen.
Het afgelopen jaar werden wij geconfronteerd met de dreiging
9
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van aanslagen. Ook liquidaties waren schering en
inslag.
Dit alles had tot gevolg dat het spanningsveld in onze
samenleving toenam.
Gelukkig hebben we daar binnen onze vereniging weinig van gemerkt. Daarvoor is onze vereniging in eerste
instantie ook opgericht, een aantal uren gezellig doorbrengen
met z´n allen, een balletje gooien en een praatje te maken. Zo
kan je de beslommeringen van het leven even vergeten. Met z´n
allen moeten we dit koesteren ook al zullen er hier en daar wel
eens meningsverschillen zijn.
Om dit alles te kunnen behouden zijn er buiten het bestuur om
veel vrijwilligers nodig. Bijvoorbeeld een onderhoudscommissie
die zich tot doel stelt om onze, toch wel prachtige accommodatie, in stand te houden en hiervoor ook haar verantwoording
neemt. Inventariseren, organiseren en eventueel delegeren moeten de doelstelling van deze commissie zijn. Hiervoor hebben
wij zeker capabele mensen binnen onze vereniging.
• Het bestuur is ook op zoek naar een (of meerdere) persoon
(personen) die het reclamegebeuren op zich neemt (nemen).
Dat wil zeggen, de reclameborden en de clubbladadvertenties.
Het zou voor het bestuur een verlichting zijn.
Op de TV en in de kranten kunnen we lezen dat veel verenigingen ten onder gaan aan een tekort aan kader en medewerkers.
Een voorbeeld hiervan is o.a. Blauw-Wit.
Bij onze, financieel gezonde, vereniging is dit gelukkig nog niet
het geval en dat moeten we zo zien te houden.
• In het financieel overzicht heeft u zelf kunnen zien dat onze
vereniging op financieel gebeid er zeer goed voorstaat. Hierdoor
kunnen we het als vereniging permitteren het vijf en twintig
jarig jubileum uitbundig te vieren. Dat wil zeggen dat we een
reisje gaan maken met alles er op en er aan. Verdere informatie
hierover krijgt u bij punt 13, ‘Wat verder ter tafel komt’.
• In het verleden zijn er al diverse reisjes door onze vereniging
georganiseerd. Vooral de leden die wat langer lid zijn zullen
zich dat nog wel herinneren. Het WK petanque in Rotterdam,
3 dagen Schin op Geul, 10 dagen naar de WK Petanque in Spanje (Pineda de Mar), 15 dagen Benidorm, wederom 10 dagen
10
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Spanje met bezoekjes aan het WK Petanque in Andorra met als
thuisbasis Lloret de Mar en t.g.v. het 20 jarig bestaan van onze
vereniging 2 dagen Preston Palace in Almelo.
De financiële bijdragen vanuit de vereniging hebben er toe
geleid dat voor elk lid van onze vereniging deelname mogelijk
was.
Voorzitter vermeldt een anekdote van de wijze van toegang tot
het WK Petanque in Rotterdam. Er waren 30 entreekaarten bij
de NJBB besteld. Later bleken er 45 mensen mee te gaan. Door
wat sluwigheden hebben alle deelnemers toch plaats kunnen
nemen op de tribunes.
• De kontakten met de instanties en verenigingen waarmee onze
vereniging te maken heeft zijn goed.
Binnen afdeling 07 heerst een wat andere mentaliteit zoals we
deze binnen afdeling 08 gewend waren. Vooral de afdelingsvergaderingen duren erg lang. Dit is mede te wijten aan het grote
aantal verenigingen dat tijdens deze vergaderingen allemaal hun
(langdradig) zegje willen hebben. Pietluttigheid voert de boventoon en de penningmeester van de afdeling dient zich tot op de
eurocent nauwkeurig te verantwoorden. Het voorbeeld hiervan
is een uitgave van € 6,95 voor een flesje wijn dat t.g.v. een of
ander jubileum aangeschaft was. Positief is het dat na jarenlange terugloop in het aantal competitieteams nu het tegenovergestelde plaats vindt. Waarschijnlijk hebben de reisjes naar het
hoge noorden hier een positieve invloed op. Zeker de equipes
die in de 5e klasse gaan spelen kijken halsreikend uit naar het
begin van de competitie. Namens het bestuur wenst de voorzitter alle deelnemende equipes aan de NC 2005 heel veel succes
toe. De speeldata en de terreinen waar gespeeld dient te worden
staan in ons clubblad ‘De Keiler’ vermeld.
• Voorzitter wijst de leden er op dat bij vragen of interruptie de
zaalmicrofoon gebruikt dient te worden. Op deze wijze kunnen
alle aanwezigen horen wat de vraag van de betreffende persoon is.

Punt 2. Binnengekomen stukken
De kascontrolecommissie heeft een brief gezonden waarin zij
aangeven dat zij de boeken hebben gecontroleerd en in orde
hebben bevonden.
11
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Er hebben 35 leden schriftelijk of mondeling te kennen gegeven dat zij deze vergadering niet bij kunnen
wonen. De reden hiervoor is van uiteenlopende aard.

Punt 3. Notulen Jaarvergadering van 26 februari 2004
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.
Opgemerkt wordt dat de vernieuwde keuken niet in het jaarverslag vermeld staat.
Punt 6. Jaarverslag penningmeester
Er zijn geen op- of aanmerkingen aangaande dit jaarverslag.
Voorzitter geeft aan dat het financiële plaatje van onze vereniging er nog steeds uitstekend uitziet. Het prijsbeleid zoals dat
de voorgaande jaren de gewoonte is geweest blijft onverminderd
gehandhaafd. De leden verlenen decharge aan het bestuur.
Punt 7. Beleid bestuur
Niemand van de aanwezige leden heeft de behoefte om bij dit
punt iets te zeggen. Blijkbaar zijn alle leden content met het
beleid zoals dit het afgelopen jaar gevoerd is.
Punt 8. Begroting penningmeester
De begroting voor 2005 wordt door de leden goedgekeurd. De
voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn werk en de
diverse financiële overzichten
Punt 9. Verkiezing bestuursleden
Jaap Koning en Ruud van Enter zijn aftredend. Zij hebben zich
voor het laatste stukje bestuurswerk tot aan de vergadering na
ons 25 jarig jubileum nog 1 maal herkiesbaar gesteld.
12
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Jaap en Ruud worden herkozen.
Voorzitter geeft nog eens ten overvloed aan dat tijdens de jaarvergadering in 2007 het bestuur stopt met haar werkzaamheden. Het lijkt hem zinvol voor die tijd kandidaat bestuursleden
in het huidige bestuur mee te laten draaien. Op deze wijze kunnen zij dan ‘geruisloos’ over gaan in het nieuw te vormen
bestuur.

Punt 10. Verkiezing diverse commissies
De kascontrole commissie (KCC) bestond het afgelopen jaar uit
de leden Jan Baas, Jan Verhulst en Frank Westrus. De termijn
van Jan zit er op. Hierdoor is er een plaats vacant in de KCC.
Joop Abels is bereid de plaats van Jan in te nemen en wordt in de
KCC gekozen. Hierdoor ziet de KCC voor het komende seizoen
er als volgt uit:
Jan Verhulst, Frank Westrus en Joop Abels.
Jan 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 Jan
Verhulst, Jan Stok, Truus Rutgers en Ed Lette. Deze commissie
heeft het afgelopen jaar weer erg veel werk verricht. Truus Rutgers heeft te kennen gegeven dat zij stopt met de WC. Dit is niet
alleen jammer voor de leden, maar ook het bestuur betreurt
haar beslissing. Zij is een van de vrouwen die het aan heeft
gedurfd plaats te nemen in een commissie. Voorzitter bedankt
Truus voor haar inzet in de afgelopen jaren. De overige WC
leden worden bedankt voor hun inzet en leiding. Voorzitter
geeft nog eens aan dat de WC niet meer weg te denken is uit
onze vereniging. Zij neemt zeer veel werk uit handen van het
bestuur.
De bar- en inkoopcommissie (BC). Deze commissie bestond het
afgelopen jaar uit Inge Huisman, Ron Stolte, Netty Trock en Jan
Voet. Deze commissie blijft bij elkaar. Ook deze medewerkers
worden bedankt voor hun inzet en enthousiasme.
Punt 11. Huldiging leden welke 10 jaar lid zijn
Dit jaar zijn er 6 leden die 10 jaar lid zijn van onze vereniging.
De leden Henny van Ankeren, Koos Broers, Chella van Gelderen,
13

De Keiler nr. 234 – februari 2006

Jos Groot, Cor Keijzer en Klaas Lugthart worden uitgenodigd om naar voren te komen. Na een kort en persoonlijk woordje van de voorzitter krijgen zij de bijbehorende speld uitgereikt. Alle jubilerende leden
ontvangen bovendien een bloemetje.

Punt 12. Huldiging leden welke 20 jaar lid zijn
Dit jaar zijn er 5 leden die 20 jaar lid zijn van onze vereniging.
Het betreffen Jan Telder, Corrie van Ekris, Cor Leibbrand, Petro
van Vliet en Frank Westrus. Ook deze leden worden verzocht
naar voren te komen. Zij krijgen de speciaal ontworpen speld
opgestoken, wederom vergezeld van wat anekdotes die de voorzitter tevoorschijn tovert. Ook zij krijgen de onvermijdelijke
bloemenhulde.
Punt 13. Wat verder ter tafel komt
• Volgend jaar bestaat onze vereniging 25 jaar. Ter gelegenheid
hiervan heeft het bestuur besloten om, net als bij ons 20 jarig
bestaan, 2 dagen naar Preston Palace te gaan. Inschrijfformulieren worden op naam aan de leden uitgereikt. Deelname is
mogelijk voor alle leden, inclusief hun eventuele partner. De
vorige keer was het bezoek aan Preston Palace in de vorm van
een verrassingstocht gegoten. Deze keer is dit niet het geval. De
tijd die in Preston Palace wordt doorgebracht is door iedereen
vrij te besteden. Er zijn mogelijkheden voldoende aanwezig om
zichzelf te vermaken.
• Het meubilair in de uitbouw is toe aan vernieuwing. In de loop
van dit jaar zal de vernieuwing plaatsvinden.
• De verlichting op de buitenbanen is inmiddels 20 jaar oud.
Het plan is aanwezig om deze verlichting dit jaar te vernieuwen.
Punt 14. Rondvraag
Twee leden melden zich voor de rondvraag, Tiny Postma en
Louise van den Bos.
Tiny Postma vraagt of het mogelijk is om tijdens de Indoor en
de damesdoubletten equipes van buitenaf toe te laten.
Voorzitter antwoord dat het bestuur hier reeds met de WC over
gesproken heeft. De WC heeft nog geen besluit hierover geno14
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men. Voorzitter spreekt de wens uit dat de WC een juiste beslissing zal nemen. Leden moeten zich wel realiseren dat een weloverwogen besluit van de WC gesteund zal worden door het
bestuur.
Louise van den Bos, Loes voor de intimi, deelt mee dat zij op de
vraag die zij vorig jaar gesteld heeft tijdens de jaarvergadering
omtrent de verkoop van warme chocomelk geen antwoord heeft
gehad.
Voorzitter zegt dat er overleg is geweest met de overige leden
van de barcommissie. Feit blijft dat er iedere dag slechts 1 persoon bardienst heeft en dat het voor deze persoon omslachtig is
steeds de glazen af te moeten wassen. Theeglazen zijn ook al in
gebruik en deze moeten, ondanks toezeggingen van leden dit
zelf te doen, ook steeds door de dienstdoende barmedewerkers
afgewassen worden. Bestuur zal nogmaals met de barcommissie
overleggen maar denkt dat er geen chocomelk meer geschonken
zal gaan worden. Maar nogmaals, de barcommissie beslist.
Corrie van Ekris roept op de valreep dat pakjes chocomelk ook
een mogelijkheid is.

Punt 15. Sluiting
• In zijn slotwoord deelt de voorzitter mee dat inschrijving voor
de Chinese maaltijd na afloop van de laatst te spelen Indoor binnenkort sluit. Tot nu toe hebben zich meer dan 100 leden aangemeld voor dit gratis buffet. Wie mee wil doen kan zich
inschrijven in het boek bij de ingang van de hal.
• Het inschrijfboek dient op een andere wijze gebruikt te worden
dan nu gedaan wordt. Het is niet de bedoeling dat er maar klakkeloos op van alles ingeschreven kan worden en dat er later met
veel doorhalingen bijna niet meer is uit te komen wie er nu wel
en niet aan iets mee doet. Bezint voor gij begint, dat telt ook
voor de inschrijvingen in het boek. Ga eerst even na of u wel of
niet ergens aan deel kunt nemen en schrijf dan pas in. Het boek
is eveneens bedoeld voor een stukje archivering van ons verenigingsleven. Over 10 jaar weet niemand meer wie ‘Snuitje’ was.
Het inschrijfboek is geen ‘grappenboek’. Uw normale naam en
voornaam is voldoende
• Er bestaat een oude afspraak dat de niet rokers op de banen
15
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spelen die het hoogst genummerd zijn. Niet-rokers
hebben hierin een voorkeursrecht, ongeacht de
loting voor de te spelen partijen. De rokers dienen
hier rekening mee te houden.
• De darters staan weer bovenaan. Wanneer de competitie zo verloopt als dit tot nu toe het geval is worden
de darters dit jaar opnieuw kampioen.
• De voorzitter bedankt alle leden voor hun medewerking in het
afgelopen jaar, op welke wijze dan ook. Zonder medewerking
van deze leden zou ons clubje nooit zo welvarend zijn geworden.
• Tot slot bedankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun
belangstelling en inbreng tijdens de vergadering.
– Notulist: Ruud van Enter, secretaris

Ed

Lette’s

Cartoon

KEN IK HEM?
Denkt u het juiste antwoord op deze vraag te weten? Schrijf dan de naam op
en deponeer deze oplossing in de kopijbus in de hal. Onder de goede inzendingen
wordt bovenstaande originele tekening van Ed Lette verloot.
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JOB:
Jeu de Boules-Overgang-Bestuur
Waarom dan wél publiceren in
de Keiler? Nou, omdat ook deze
gedachten bij velen leven.
Het voorstel is simpel en vormt
eigenlijk een beetje de overgang
van passief lid zijn, naar actief
lid zijn. Ik bedoel het volgende.
Nú is op onze vereniging het uitgangspunt dat álles plaats vindt
op basis van vrijwilligheid. Die
basis maakt dat áls mensen zich
ergens voor opgeven ze het ook
écht met heel hun hart doen.
Maar, dat blijkt uiterlijke schijn.
Niet iedereen wil altijd vrijwilliger zijn. Het is ook wel eens lekker als de lasten over meerdere
ruggen verdeeld wordt. En daarin zat nu mijn gedachte... Ik
wilde aan de Algemene Leden Vergadering (ALV) vragen om het
besluit te nemen dat álle leden
“in beginsel” een taak moesten
verrichten voor de vereniging. Ik
schrijf “in beginsel” omdat het
uitgangspunt is dat iedereen wat
doet voor de vereniging, maar
dat het voor sommige leden
gewoon feitelijk niet mogelijk is
om een taak te verrichten! Dit
kan verband houden met
gezondheid, ouderdom of gebrek
aan de nodige vaardigheid. Als je

In de vorige Keiler stond iets over
het aftreden van het bestuur. Het
bestuur gaat er in februari 2007
mee stoppen. Iedereen is geïnformeerd en... nog niemand heeft
gereageerd. Nou ja?? Dat laatste
is niet waar!
Eigenlijk hebben juist heel véél
mensen gereageerd! Alleen niet
door te melden dat ze wel een
bestuursfunctie willen aanvaarden. Om u de waarheid te zeggen, dat was ook niet de verwachting! Maar... stiekem was
daarop toch wél een beetje
gehoopt! Nu dan maar door naar
de volgende fase.
De bewustwording is er. Geen
mens – die lezen kan – in onze
vereniging die niet weet dat er
iets moet gebeuren! Nu naar de
inventarisatie. Wie hebben we in
huis, wie kan wat, wie wíl wat!
Verschillende mensen hebben
aangegeven wél iets voor de vereniging te willen doen. Ondergetekende heeft het onderstaande
voorstel niet vooraf overlegd met
zijn mede-initiatiefnemers... en
heeft ook achteraf besloten om
het voorstel niet actief bij de
komende ALV in te brengen.
17
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gezondheid het niet toestaat is
het niet reëel dat de vereniging
je wat vraagt, als dat je gezondheid gaat belasten. Als je te oud
bent, slecht beweegt, snel vermoeid bent kan het lastig zijn
om een taak te verrichten. Als je
iets nooit geleerd hebt is het niet
makkelijk om bijvoorbeeld een
vergadering voor te zitten met
collega verenigingen. Maar... de
meeste mensen kunnen juist
heel veel!! Soms meer dan ze
weten. Maar misschien moet je
wat geholpen worden?! Misschien helpt het als je het samen
doet. Misschien moet iemand
het een keer voordoen (een lid
van het zittende bestuur?).
Leren hebben we al heel vroeg in
ons leven gedaan en ik weet dat
leren doorgaat tot je doodgaat.
Alleen we zitten niet meer in de
klas, maar leren van elkaar.

aan een goede spreiding van
taken over vele handen;
• Verschillende leden bereid zijn
een – of enkele taken te verrichten;
Stelt voor:
1) Alle leden te verplichten tot
het “in beginsel” verrichten van
een verenigingstaak;
2) Stelt het bestuur voor een
inventarisatie te houden onder
de leden: wie welke taken kan
verrichten om op basis van deze
inventarisatie tot een nadere
taak-verdeling te komen.
Maar... omdat het éérst van
belang is om leden te activeren
om lid van het bestuur te worden
én omdat het daarná pas van
belang wordt om andere ideeën
te lanceren zal ik bovenstaand
idee (nog) niet inbrengen. Dat
het idee ú misschien op bepaalde gedachten brengt vind ik
inspirerend. Wellicht dat we er
samen nog eens – informeel –
over kunnen praten. Maar... nú
(nog) even niet aan de orde stellen lijkt verstandig.
Ik hoop u te ontmoeten op de
‘speciale’ vergadering die twee
weken naar de Algemene Leden
Vergadering wordt belegd. De
datum hoort u op de avond van
de ALV. Graag tot dan!
– Antoon Duijnker

Het voorstel dat ik wilde inleveren voor de a.s. ALV luidde:

Gezien:
• Het feit dat een vereniging
bestaat uit veel leden;
• Dat een vereniging slechts
gezond blijft wanneer taken over
voldoende leden zijn verdeeld;
• De druk op leden wordt verlicht
wanneer deze over ‘vele handen’
wordt verdeeld;
• Onze vereniging behoefte heeft
18
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DEEL 23
verlangen naar de club toe
gaan
In geval van brand
• Men mag niet voor een ander
de kastanjes uit het vuur halen.

Het clubblad van februari 1986
begint met een leuk stukje, het
gaat over ‘Voorkomen van
brand’. Omdat ik dit zelf een leuk
stukje vind volgt onderstaand het
relaas.

Tot slot en een kleine eigen bijdrage: ik heb me het vuur uit de
sloffen gelopen om dit stukje op
tijd bij onze redacteur te krijgen.
Natuurlijk werd er niet alleen
gein getrapt in het clubblad van
20 jaar geleden, ook serieuze
zaken kwamen aan de orde.
• De rubriek nieuwe leden vermeldt dat Marie Swart en Willem Walter lid zijn geworden.
• Er zijn in de NC-equipes van
Jan Telder en Fam. Lampfers
nog wat mensen nodig om de
equipes compleet te maken.
• De speeldagen voor de NC in
1986 zijn 25 mei, 8 en 22. De
play-offs worden gespeeld op
22 juni 2n 24 augustus.
Het complete toernooiboek, dat
ieder voor- en najaar in onze hal
aanwezig is, paste in 1986 nog
in ons clubblad en besloeg
slechts één gehele A4.
Twintig jaar geleden vierde onze

Ter voorkoming van brand
• Is het verboden elkaar op te
stoken.
• Is het verboden aanstekelijk te
lachen
• Is het verboden vragen af te
vuren
• Mag men geen gloeiende hekel
aan elkaar hebben
• Mag niet voor een ander in
vuur en vlam staan
• Mag zich men niet vurig in de
strijd werpen
• Is het verboden voor iemand
door het vuur te gaan
• Mag men geen hete afspraken
maken
• Dienen heethoofden afgekoeld
te worden
• Mag nieuws nooit als een
lopend vuurtje rondgaan
• Mag men geen vonk tussen
mensen over laten springen
• Mag men niet brandend van
19
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vereniging zijn eerste lustrum (5jarig bestaan). Net als nu het
geval was, werden er in de diverse clubbladen oproepen aan de
leden gedaan om, voor het vieren
hiervan, met ideeën te komen.
Net als nu nog steeds het geval is
kwam hier nauwelijks reactie op
vanuit de leden. Daarom kwam
het toenmalige bestuur zelf met
een ‘feestprogramma’ dat in het
clubblad van febr. 1986 aan de
leden werd voorgelegd:
1. In september een viswedstrijd
2. Een autopuzzelrit
3. Drie dagen in oktober naar
Schin op Geul
De eerste 2 evenementen waren
voor ‘kosten club’, voor het derde
onderdeel, de reis naar Schin op
Geul, werd een bijdrage van
ƒ150,- p.p. gevraagd.
Voor het reisje werd een compleet hotel afgehuurd, hotel
‘Funcken’. Omdat niet iedereen
in het hotel paste was er ook nog
een dependance noodzakelijk.
Het programma bestond natuurlijk niet alleen maar uit een
bezoek aan dit hotel en de omgeving, maar er stonden o.a. winkelen in Aken, een bezoekje aan
Maastricht, boulen in Maastricht
en omgeving, minigolf in de tuin
van het hotel op het programma.
Natuurlijk was de mogelijkheid
aanwezig om als deelnemer aan
deze reis ook zelf nog wat te

gaan ondernemen. In het clubblad van febr. 1986 stond de
voorlopige opgave van de deelnemers aan deze reis vermeld,
maar liefst 57 leden hadden zich
op dat moment aangemeld.
Opvallend hierbij is dat Bert Vree
en Corrie van Ekris apart vermeld
worden. Is de vonk tussen Bert
en Corrie dan in Schin op Geul
overgesprongen (om maar even
een term te hanteren die volgens
het begin van deze rubriek
eigenlijk niet mag).
Na het reisje zou er ook nog een
‘jaarfeest’ plaats vinden. Het programma hiervoor zou er als volgt
uit moeten gaan zien:
- Rond 4 uur verzamelen in de
kantine van de SV
- Twee uurtjes bowlen in
bowlingcentrum Knijn aan het
Scheldeplein (eigen vervoer)
- Koud en warm buffet in de
kantine van de SV
- Na afloop van het buffet een
klaverjaswedstrijd.
Voor de mensen die niet aan het
klaverjassen mee wilden doen
werd als alternatief een ‘spelletjesavond’ aangeboden (sjoelen,
dammen, schaken e.d.).
- Tot in de kleine uurtjes de
beetjes van de vloer afgewis
seld met een bingo, hapjes en
drankjes.
De kosten hiervoor? Geen spie,
dus geheel en al voor rekening
20
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van de club.
In 1986 werd er ook al op donderdag ´s avonds in de hal
gebouled . De vaste opkomst was
zelfs zo goed dat er tijdens deze
avonden voor prijzen werd
gespeeld. Deze prijzen bestonden dan uit groente, beschikbaar
gesteld door de groenteman van
toen, Cees Voet.
Jl. zondag was al weer de één na
laatste dag van het Jan Voettoernooi (de Indoor). Net als nu nog
steeds het geval is hadden we in
1986 ook al ‘bartenders’ en bunkerkraam bemensers. In 1986
waren dit Joop v.d. Loo en Dirk
???. De bunkerkraam werd toen
bemand, want het waren mannen, door Frits Jongsma en Klaas
de Ruiter. Hij is er wel even een
poosje tussen uit geweest, maar
eigenlijk kunnen we zeggen dat
Klaas dus 20 jaar bunkerkraamwerk verricht heeft. Dit clubblad
komt nog net op tijd om u op te
roepen Klaas hiermee, tijdens de
laatste Indoor, te feliciteren.
Gewoon even een (vette) hand
geven, hij zal dit zeker weten te
waarderen (hoop ik).
Wist u dat aan ons Indoortoernooi in het begin ook door nietMeteoor equipes deelgenomen
werd? De oorzaak hiervan was
dat ons ledenbestand nog niet zo
groot was dat we de banen met
alleen Meteoor equipes konden

vullen. Nu is dat wel even
anders. Zelfs combi-equipes
waren er. Dit viel mij op doordat
in de uitslag van de eerste zes
equipes van de 5e Indoordag
1986 de volgende equipes vermeld worden:
1. Aas van Bokalen/Meteoor
(A. de Jong, A. Bosson,
P. de Jong)
2. ´t Dupke (R. v.d. Berk,
G. Daanen, F. Tabourich)
3. De Meteoor (K. Deelstra,
B. Wörst, R. de Ruiter)
4. Par Hasard (B. van Dijk,
K. Ooms, P. Pastorutti)
5. Aas van Bokalen (C.v.d. Ven,
F. Fopma, C. Fopma)
6. J. Bakhuizen, J. Nieuwenhuijse,
F. van Leeuwen)
Wist u dat Jef de Ruiter (onlangs
weer lid geworden en zeer frequent aan het boulen) in 1983
ook al eens lid geworden is van
onze club? Het beviel hem destijds zo goed bij de club dat hij
hier een stukje over schreef in
het februarinummer van 1986.
Wellicht dat Jef het opnieuw erg
goed zal bevallen bij ons. Misschien dan een nieuw stukje
t.z.t.? Jaap (onze redacteur) zal
hem hiervoor dankbaar zijn. Ik
ook trouwens, want dan kan ik
deze rubriek wat korter maken.
– Ruud van Enter
21
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Marcel is geboren in Amsterdam
Zuid en verhuisde als kind naar
Noord. Daar kwam hij in een
totaal andere wereld terecht. Vanuit een vrij strenge omgeving
ervaarde hij zijn nieuwe omgeving
als ‘prettig vrijgevochten’. Na zijn
schoolopleiding werd loodgieten
zijn vak. En dat is het nog steeds,
hij werkt bij het GVB bij het
onderhoud van de gebouwen. En
afwisselende baan die hem vanuit
de werkplaats in Diemen door
heel Amsterdam brengt.

MARCEL VAN OLST (59) boult
zo’n 22 jaar bij de Meteoor. Hij
voetbalde bij de sportvereniging
en kende daardoor de Jeu de
Boules Club van nabij. Daarnaast
kende hij de club natuurlijk ook
van zijn zwagers Piet en Freek
van Leeuwen, die een paar jaar
langer lid zijn. Marcel is sinds
1968 getrouwd met Stien van
Leeuwen, die ook een actief boulesspeler is. Boulen zit deze familie behoorlijk in het bloed, want
ook een van zijn twee kinderen,
Richard, is lid van onze vereniging. Daarnaast hebben ze nog
een dochter. Marcel is de laatste
jaren iets minder fanatiek met
het boulespel bezig maar ooit
was hij doorgedrongen tot in de
hoogste regionen van de toen
nog bestaande afdeling 8.

WAAROM BOULEN?
Ik heb lang gevoetbald, maar op
een gegeven ogenblik ging me
dat door omstandigheden niet
meer zo vlotjes af. Soms ging ik
wel eens kijken bij de boulesvereniging omdat Freek en Piet daar
speelden, en het spel sprak me
eigenlijk wel aan. Toen ik mee
ging spelen bleek ik het ook wel
aardig te kunnen en van lieverlee
ging ik het wat serieuzer bekijken. Met Piet van Leeuwen en Piet
Bakker speelde ik op een gegeven
22
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VAKANTIEBESTEMMING?
We kamperen. Dat wil zeggen,
vroeger met de tent, later met de
caravan. Ik denk dat we alle landen van Europa wel ongeveer
hebben gehad, inclusief Skandinavië. Altijd met eigen vervoer,
heerlijk is dat, je bent zo vrij als
een vogel. Vooral indertijd met
de kinderen was dat fantastisch.
Zo hebben we bijvoorbeeld een
paar keer vrij gekampeerd in de
bergen van Bulgarije. Kampvuur,
forellen uit de rivier, voor ons
een paradijs op aarde. Ik zal je
straks wat foto’s laten zien, want
ook dan is de foto- en de videocamera er bij. Het leuke van zo
vakantie vieren is ook dat je in
contact komt met mensen die je
anders nooit zou zijn tegengekomen. Contacten die soms ook
wel blijvend zijn.

ogenblik in de tweede klasse.
Later kwamen we zelfs in de
hoofdklasse terecht, waarin we
zes jaar hebben gespeeld. In die
tijd speelden we ook veel buiten
de deur, ik nam er zelfs vrije
dagen voor op! Minstens eens in
de twee weken gingen we met
ons equipe op reis. Eindhoven,
Hoek van Holland, Groningen,
geen afstand was ons te ver.
ANDERE
EIGENAARDIGHEDEN?
Sport in het algemeen is wel
hobby van me. Ik volg vrij veel
sportevenementen op de TV,
vroeger ging ik ook regelmatig
naar Ajax. Daarnaast ben ik erg
in de weer met fotografie. Eigenlijk heb ik altijd een camera bij
me, ook op het werk, voor het
geval ik iets zie dat de moeite
waard is. Boven heb ik een enorme verzameling foto’s op de
computer. Vooral veel foto’s van
Amsterdam. Op zondagmorgen
vroeg is de stad lekker rustig en
dan gaan Stien en ik er wel eens
op uit om wat je noemt de
‘schoonheid van de stad’ vast te
leggen. Ook heb ik ooit het halve
land afgereisd om molens te
fotograferen. Tuinieren, doe ik
ook graag, dat moet ook wel met
die enorme tuin van ons. En de
golfsport heeft me de laatste
jaren behoorlijk te pakken.

VERDER NOG IETS?
Het aardige van onze vereniging
is, dat als er wel eens strubbelingen zijn, en waar is dat niet, het
altijd weer goed komt. Ik voel me
er nog steeds erg thuis. Indertijd
bij de bouw van de hal heb ik,
met anderen, wat noodzakelijk
loodgieterswerk gedaan en dat
geeft een voldaan gevoel. Het
gevoel om, hoe bescheiden dan
ook, een steentje te hebben kunnen bijdragen, is een goed
gevoel!
π
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TOERNOOI- EN
EVENEMENTEN
KALENDER 2006
Datum Toernooi/evenement

Aanvang Plaats

do 16-2-06 Valentijn Toernooi

19.00 Meteoor

za 18-2-06 Damesdoubletten

19.00 Meteoor

do 23-2-06 Jaarvergadering

19.00 Meteoor

vr 24-2-06 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

za 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 25-3-06 Les Bohémiens

19.00 Meteoor

vr 31-3-06 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

zo 2-4-06 1ste dag competitie alle klassen 10.00
za 8-4-06 1ste dag Frits Jongsma Toernooi
za 15-4-06 Piet Bakker Toernooi
do 20-4-06 2de dag Frits Jongsma Toernooi

? Meteoor
12.00 Meteoor
? Meteoor

zo 23-4-06 2de dag competitie alle klassen 10.00
vr 28-4-06 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

za 29-4-06 3de dag Frits Jongsma Toernooi
zo 7-5-06 3e dag competitie alle klassen
za 13-5-06 4e dag Frits Jongsma Toernooi

? Meteoor
10.00
? Meteoor

zo 21-5-06 4e dag competitie alle klassen

10.00

vr 26-5-06 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

zo 28-5-06 Play-offs
za 3-6-06 Pinkstertoernooi

12.00

ma 5-6-06 Reservedag competitie
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