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Competitie 2006
Als je besluit om mee te gaan doen aan de
landelijke competitie heb je daarbij visoenen
in je hoofd van lekker boulen onder een
stralend voorjaarszonnetje. De winter is achter de rug, eindelijk weer naar buiten met
die boules. Fijn met zijn allen op reis,
broodjes en koekjes mee, en een hele dag
sportief in de weer. Hoe anders kan de werkelijkheid zijn! Wij, derde klassers, speelden
op zondag 2 april in Leusden. Op een prachtig aangelegd bouleterrein, daaraan lag het
niet. Maar het weer wilde nog geen voorjaar
zijn. Nat, regen, kou, gure wind. Met verbeten gezichten zagen we de deelnemende
equipes het strijdperk betreden. Dik ingepakt in regen- en winterkleren. Vooral de
eerste helft van de dag was het afzien.
Gelukkig begon in de loop van de middag
de zon nog zijn best te doen, zodat we toch
nog met droge kleren naar huis konden.
De situatie van onze equipes na de eerste
speeldag is als volgt.
In de 2e klasse A staat Meteoor 1 op de 6e
plaats. In de 2e klasse B staat Meteoor 2 ook
op een 6e plaats, Meteoor 3 op de 10e.
In de 3e klasse A staat Meteoor 4 op de 7de
plaats, Meteoor 8 op de 14e en Meteoor 10 op
de 15e. In de 3e klasse B staat Meteoor 5 op
de 12e plaats en is Meteoor 6 hekkensluiter
op de 16e plaats.
Tenslotte de 3e klasse C: Meteoor 7 neemt de
12e plaats in en Meteoor 9 de 14e.
– JK
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Herendoubletten 2006

Op zaterdag 18 maart werden de Herendoubletten gespeeld.
Het was een aardig gevuld toernooi. Er werd serieus gebouled,
terwijl ook de gezelligheid niet werd vergeten. Te zien aan de
gemiddelde leeftijd van het winnende equipe, kunnen de jonkies nog best een paar lesjes gebruiken! De uitslag was:
1
2
3
4
5
6

Jan Both en Ed Lette 4 + 27
Arie Boon en Bert Vree 4 + 11
Arie Kool en Boudewijn van Bueren 4 + 9
Piet van Leeuwen en Cor v.d. Erf 3 + 24
Richard Rutgers en Koos Broers 3 + 16
Jan Verhulst en Ludwig Tophoven 3 + 15

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd!

BIJDRAGEN VOOR DE
VOLGENDE KEILER

Steunt onze
adverteerders!

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

Zij steunen ons ook!
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Frits Jongsma Toernooi 2006
Beter laat dan nooit. Hieronder, speciaal voor
hen die het nog niet wisten, de complete deelnemerslijst van het Frits Jongsma
Toernooi 2006.
De eerste wedstrijddag is inmiddels
gespeeld. De weersomstandigheden waren
zodanig dat de eerste twee partijen in de
hal moesten worden gespeeld. Maar daarna
werd het droog buiten en weer later brak zelfs het zonnetje
door. Waardoor het toch nog een echte en aangename
‘buitentoernooidag’ werd. Elders in dit blad de stand na de
eerste speeldag.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Gerrit Terpstra - Freek van Leeuwen - Erik van Stelten
Max Tophoven - Ludwig Tophoven - Tou Chaichana
Theo van Dijk - Marjo v. Dijk - Piet van Leeuwen
Raymond v.d. Erf - Inge Strijdonck - Richard van Olst
Cor v.d. Erf - Peggy Strijdonck - Menno Roelofs
Truus Rutgers - Tiny den Ouden - Corrie van Ekris
Jaap Koning - Tiny Postma - Annie Meijer
Jos Groot - Gonnie v.d. Hilst - Sander van Dijk
Victor Silvester - Ron Stolte - Jan Stok
Henk Postma - Jeffry de Ruiter - Annie Stolte
Marcel van Aalst - At Verhoeven - Jan Verhulst
Waldie Haseth - Gerda Nagel - Truus Nagel
Frans Kooistra - Lydia Heuckeroth - Marcel van Olst
Netty Trock - Lia Trock - Toon Spaan
Ton Schepemaker - Jan Nieuwenhuijse - Alie Nieuwenhuijse
Truus Schallenberg - Jan Both - Bep Rodenburg
Hieronder volgen nog voor alle duidelijkheid nog een keer de
speeldata en aanvangstijden van de nog resterende twee
speeldagen:
• 2e dag: donderdag 20 april, aanvang 19.00 uur (4 partijen)
• 3e dag: zaterdag 13 mei, aanvang 11.00 uur (5 partijen).
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Frits Jongsma Toernooi 2006
Stand na 1 speeldag
Plaats Nr. Equipe
Winst Punten
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
1
Gerrit Terpstra
6
63
2
2
Max Tophoven
5
38
3
3
Piet v. Leeuwen
5
27
4
9
Victor Silvester
4
16
5
13 Frans Kooistra
4
13
6
6
Truus Rutgers
3
8
7
14 Netty Trock
3
1
8
11 Marcel v Olst
3
-1
9
12 Waldie Haseth
3
-3
10
8
Jos Groot
3
-7
11
5
Cor v d Erf
3
-14
12
7
Jaap Koning
2
-9
13
4
Raymond v d Erf
2
-17
14
16 Truus Schallenberg
1
-28
15
10 Henk Postma
1
-38
16
15 Ton Schepemaker
0
-47

PUZZEL VAN
DE MAAND
De oplossing van de puzzel in
De Keiler 235 is:
HET IS ME NOGAL EEN
LEKKER DIER.
Tiny Limburg, Nettie Trock, Jan
Stok, Bep Rodenburg, Cor
Keijzer, Piet van Leeuwen, Albert
van Seeventer en Paul Schijffers
waren de inzenders van de
goede oplossing.

Forelvissen
U kunt zich nog steeds aanmelden voor het forelvissen op zaterdag 20 mei a.s. Het vertrek vanaf
onze hal zal zijn om 7.00 uur. We
vissen die dag vanaf 8.00 uur en
de kosten bedragen 15 euro p.p.
4
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ren van kopij voor de Keiler is al
bijna bereikt.
– Met vriendelijke groet mede
namens Antoon en John, Jos

Verslag van JOB
(Jeu de Boules Overgang
Bestuur)
Beste leden,
Afgelopen 4 april was er weer
een bijeenkomst betreffende het
vormen van een nieuw bestuur
voor de Jeu des Boulesvereniging
de Meteoor. Het was een prettige
bijeenkomst.
De onderlinge sfeer was goed en
na enig overleg in klein en groter
verband werd het plaatje voor de
toekomst steeds helderder. Een
viertal mensen hebben zich
opgegeven als nieuw lid van het
bestuur. Een vijfde denkt daarover nog na.
Voor 9 mei staat er een nieuwe
bijeenkomst gepland en we
hopen dat we kort daarna een
nieuw bestuur voor kunnen stellen aan het zittende bestuur.
De mensen die zich kandidaat
gesteld hebben voor een functie
in het nieuwe bestuur hebben
ons verzocht om hun namen
voor die tijd nog niet bekend te
maken. Nog even geduld dus.
John, Antoon en ik hebben er
een goed gevoel over dat het allemaal in orde komt en de kandidaten hebben ook aangegeven
dat ze er zin in hebben.
Ik hou het verder kort want de
sluitingsdatum voor het inleve-

Nieuws van
de Wedstrijd
Commissie
Met ingang van 18 maart is Wim
den Ouden ons nieuwe lid in de
wedstrijdcommissie. Wim is
gewend om binnen een vereniging te organiseren, zoals o.a.
onze klaverjasavond die hij in
zijn eentje heeft opgezet en die
een groot succes is. Verder is hij
een echt verenigingsmens, en
dat is een eigenschapp waar wij
graag en dankbaar gebruik van
maken.
– Namens de wedstrijdcommissie,
Jan Verhulst

Wieowie!
Wie heeft er (per ongeluk) de
verkeerde clubjas meegenomen,
ik mis hem enige tijd. Mijn naam
en adres staan aan de binnenkant.
– Henk Postma
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Nationale Competitie 2006
Omdat door diverse oorzaken de
definitieve gegevens wat betreft
de Nationale Competitie rijkelijk
laat binnen waren, nu pas in uw
clubblad de gegevens.

3de KLASSE A ZONE B
Meteoor 4
Raymond v.d. Erf
Inge Strijdonck
Richard van Olst

De Meteoor is vertegenwoordigd
met maar liefst tien equipes, die
uitkomen in de tweede en derde
klasse. De deelnemers hebben
natuurlijk inmiddels alle gegevens. Maar ook en vooral voor de
geïnteresseerden onder u, die op
een mooie voorjaarsdag een kijkje willen nemen bij dit evenement volgen hier de indelingen
en de speeldata.

Meteoor 8
Jos Groot
Gonnie v.d. Hilst
Sander van Dijk
Meteoor 10
Henk Postma
Jef de Ruiter
Annie stolte
3de KLASSE B ZONE B
Meteoor 5
Cor v.d. Erf
Menno Roelofs
Peggy Strijdonck

2de KLASSE A ZONE B
Meteoor 1
Gerrit Terpstra
Freek van Leeuwen
Eric van Stelten

Meteoor 6
Truus Rutgers
Corrie van Ekris
Tiny den Oude

2de KLASSE B ZONE B
Meteoor 2
Max Tophoven
Ludwig Tophoven
Tou Chaichana

3de KLASE C ZONE B
Meteoor 7
Jaap Koning
Tiny Postma
Annie Meijer

2de KLASSE B ZONE B
Meteoor 3
Theo van Dijk
Marjo van Dijk
Piet van Leeuwen
6
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3de KLASSE
2 april
Amical de Petanque, Leusden
Bavoortseweg 19a
23 april
Randenbroek, Amersfoort
Parelhoenstraat 12
21 mei
Celeritas, Alkmaar
Klaas Bootpad 8
5 juni
PUK, Haarlem
Jan Prinslaan 2

Meteoor 9
Jan Baas
Bert Vree
Richard Rutgers
SPEELSCHEMA’S
2de KLASSE
2 april
PUK, Haarlem
Jan Prinslaan 2
23 april Les Cailleux, Zeist
Koelaan 1
21 mei
Randenbroek, Amersfoort
Parelhoenstraat 12
5 juni
Les Mille Iles, Zuid Scharwoude
Potjesdam12

De wedstrijden beginnen om
10.00 uur.
Het is mogelijk dat er door weersomstandigheden of door andere
oorzaken veranderingen in deze
schema’s worden aangebracht.
Dus laat u zich even informeren
over de aktuele situatie!

Bedankt!
Beste mensen,
Ik wil jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor de steun
en blijken van medeleven die ik tijdens mijn verblijf in het
ziekenhuis van jullie heb mogen ontvangen. Het was hartverwarmend; iedereen heel hartelijk bedankt daarvoor!
Ik heb vijf weken in het AMC gelegen en ben dinsdag
21 maart thuisgekomen met naast de longoperatie ook nog
een geopereerde rechterhand en een conditie van 0,0.
Ik hoop toch over niet al te lange tijd jullie allen weer op de
baan te kunnen begroeten.
– Hartelijke groeten, Petro van Vliet
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Jarige leden

Jan Blanken (tennis), Sander van
Dijk, Danielle van Ginkel,
Ans Noordenbos, Joop Keepe,
Sophie Lodewijks, Loes de Vries,
Bep Wagemans, Louis Rodrigues,
Victor Silvester, Esperanza
Rodrigues, Gerrit Lut, Henk
Postma, John Faas (tennis),
Lydia Heuckeroth, Joke van Geel,
Ruud van Enter, Freek van
Leeuwen, Herman Voogt, Ad
Verhoeven, Hans Mes en Bram
Cohen (tennis).

Leden die in mei
jarig zijn:
Richard van Olst,
Jan Leffelaar (tennis), Ron Stolte,
Loek van Sichem,
Giok Tophoven, Tiny
Tophoven, Margriet
Odinga, Anton
Bouwman (tennis),

Bedankt!

Langs deze weg willen wij het bestuur en alle leden bedanken
voor alle leuke reacties en kado’s die wij hebben ontvangen op
ons huwelijk.
– Bedankt namens Richard en Danielle Rutgers
8
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Van de Wedstrijdcommissie

Toernooinamen verklaard
door Jan Verhulst

Er worden ieder seizoen binnen onze vereniging diverse toernooien georganiseerd met ieder een eigen betekenis of achtergrond, maar allen met één doel, en dat is: er in een leuke sfeer
een gezellig toernooi van te maken.
Jan Voet IndoorToernooi
Tripletten toernooi (alleen voor leden).
Jan Voet is medeoprichter van onze vereniging en vanaf 1981
voorzitter. In 2004 werd op voorstel vanuit de vereniging, tijdens de ledenvergadering, besloten om het voormalige Indoor
Toernooi naar hem te vernoemen wegens zijn grote verdiensten voor de vereniging. Dit toernooi is de opening van het
nieuwe seizoen. Het Jan Voet Toernooi is het meest prestigeuze toernooi van de vereniging. Men speelt een halve competitie, over 6 wedstrijddagen. Als je dit toernooi wint heb je bewezen dat je tot de top van de vereniging behoort en het aanzien
binnen de vereniging is er dan ook naar.
Adam en Eva Toernooi
Doubletten toernooi, eventueel één huisgenoot toegestaan.
Dit toernooi is een tegenhanger van het Echtparen Toernooi.
Het is verplicht bent eens met een andere partner te spelen.
En in tegenstelling tot de geschiedenis speel je netjes aangekleed in het clubtenue.
Joop v.d. Loo Toernooi
Individueel toernooi (alleen voor leden).
Joop was één van de leden van het eerste uur. Kort nadat hij lid
werd nam hij zitting in het bestuur. Hij deedveel voor de club,
zo runde hij vele jaren de bar. Joop was een gezelligheidsmens.
Naar hem is dit voormalige ‘Kersttoernooi’ vernoemd dat altijd
in een mooie versierde sfeervolle hal gespeeld wordt.
9
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Oliebollen Toernooi
Individueel toernooi (alleen voor leden).
Dit is een leuke en gezellige afsluiting van het jaar op oudejaarsdag, onder het genot van een lekkere oliebol. Op nieuwjaarsdag daarna is altijd een gezellige nieuwjaarsreceptie waarna weer met frisse moed aan een nieuw jaar wordt begonnen.
Valentijn Toernooi*
Doubletten toernooi (eventueel één huisgenoot toegestaan).
Hierbij heeft een ieder de mogelijkheid om een teamgenoot te
vragen. Het leuke is dat je voor je teamgenoot een kleine attentie mee moet nemen.
Echtparen Toernooi*
Doubletten toernooi.
Bij dit toernooi mag je meedoen als je een, al of niet samenwonend een paar bent. De grondgedachte hierbij is dat de partner, die misschien geen lid is van de vereniging, ook eens een
kijkje kan komen nemen, en dan samen met zijn/haar partner
een gezellige avond hebben.
Dames Doubletten Toernooi*
Eventueel één huisgenoot toegestaan.
Bij dit toernooi strijden de dames om de eer het beste team
van de vereniging te worden. In tegenstelling tot de bij de
herendoubletten heren wordt er door de vrouwen meer lol
gemaakt en gelachen, ondanks dat men toch graag wint.
Heren Doubletten Toernooi*
Eventueel één huisgenoot toegestaan.
Bij de heren gaat het er vaak fanatiek en serieus aan toe. Al
zullen ze het misschien niet zo gauw erkennen, ze zijn er best
groots op als ze dit toernooi winnen omdat het aanzien geeft
binnen de club.
Piet Bakker Toernooi
Individueel toernooi (alleen voor leden).
Piet Bakker was ook één van de oprichters van onze vereni10
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ging. Het was een hele fijne sociaal bewogen man, die veel
voor de club heeft betekend en gedaan. Daardoor vond men
terecht dat zijn naam aan de club verbonden moest blijven en
is het voormalige ‘Paas Toernooi’ naar hem vernoemd.

Frits Jongsma Toernooi
Tripletten toernooi (alleen voor leden).
Frits Jongsma behoorde ook tot de oprichters. Frits was een
rustige innemende man, die door zijn uitstraling en de wijze
waarop hij problemen benaderde, erg gezien was. Ook de
gezelligheid stond bij hem hoog in zijn vaandel. Hij is zeer
actief geweest en heeft veel voor de vereniging gedaan waardoor men na zijn overlijden besloot het ‘club kampioenschap’
naar hem te vernoemen.
Pinkster Toernooi
Individueel toernooi (alleen voor leden).
Dit toernooi is de afsluiting van het seizoen en het begin van
de zomervakanties. Daarbij gaat een ieder zijn eigen weg, de
één naar het buitenland en de ander naar de camping, of men
blijft gewoon lekker thuis. Ook voor het bestuur en de wedstrijdcommissie breekt een rustige tijd aan. In oktober begint
een ieder weer met frisse moed aan het nieuwe seizoen .
*Bij deze toernooien mag ook één huisgenoot (vanaf 16 jaar)
inschrijven, ook al is die geen lid van JBC De Meteoor.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rechts in de hal is voor de geïnteresseerde een aardig
stukje clubhistorie te zien. O.a. de bestuursleden die
de club geleid hebben vanaf de oprichting tot op
heden en de ‘Kampioenengalerij’ waarop aangegeven
welke equipe of deelnemer bovengenoemde toernooien hebben gewonnen.
Wellicht komt ook uw naam er ooit op te staan!
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DEEL 25

tie beschikken, mogelijkheden
genoeg voor. Er is een verschil,
de aankondigingen kunnen nu
op een vaste plek in de hal
gevonden worden. Vergeet ook
internet niet, want op dit medium worden ook heel wat aankondigingen gedaan van toernooien.
In 1986 werd er een andere
koers ingeslagen door de NJBB.
Was er in de voorgaande jaren
sprake van een ‘open’ en een
‘gesloten’ seizoen, in 1986 werd
dit afgeschaft. Het ‘open seizoen’ liep daardoor van 1 januari
t/m 31 december. Voor die tijd
was het ook mogelijk om als lid
bij de NJBB ingeschreven te
staan zonder de hoge kosten
voor een wedstrijdlicentie. Dat
werd toen dus afgeschaft. Wat
zien we dit jaar voor het eerst
weer terugkomen? U raadt het
waarschijnlijk al, want ieder
petanquespelend lid van onze
vereniging betaalt sinds 1 januari jl. 8 euro aan de bond als
basisbijdrage voor het lidmaatschap van de NJBB. Twintig jaar

Koppig als een..., u weet waarschijnlijk zelf wel wat voor dier
bedoeld wordt in dit spreekwoord. Twintig jaar geleden was
onze redacteur zo koppig als dit
beest, althans dat vond hij zelf,
omdat hij steeds maar weer bleef
roepen dat hij kopij wilde hebben.
In twintig jaar is er dus niet veel
veranderd. Ook ‘tips’, ‘hints’ en
goede ideeën om aan kopij te
komen werden in dank aanvaard. Toen was het motto ‘willen we het clubblad gezellig houwen dan moeten hier met z´n
allen aan bouwen’. Een waarheid als een..., weer een beest
dat ingevuld moet worden. Het
lijkt wel een reebus deze maand.
Het clubblad van april 1986
stond vol met toernooien die
door andere verenigingen werden georganiseerd. Dit kwam
doordat steeds meer Meteoor
equipes ook wel-er-es bij een
ander wilden boulen. Vandaag
de dag hebben de leden, althans
wanneer zij over de juiste licen12
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later zijn we dus ‘weer terug bij
af’. Het was toen ook mogelijk
om een licentie voor 5 jaar te
nemen. Waarschijnlijk was dit
iets goedkoper dan per jaar een
licentie te nemen. Zou dit dan
ook weer terug komen? We zien
wel. Tijdens de bondsvergadering van de NJBB werden alle
ingediende amendementen voor
het wijzigen van de contributie
verworpen. Een alternatief voorstel dat was ingediend werd wel
aangenomen. Dit betekende dat
er ƒ 18,00 contributie aan de
NJBB voldaan diende te worden.
Voor dit bedrag ontvingen de
betalers hiervan geen Petanque
Journaal. Wanneer leden dit blad
wel wilden hebben dienden zij
ƒ 2,00 meer te betalen.
In het clubblad van april 1985
wordt vermeld dat alle indoortoernooien er weer opzaten.
Deze toernooien waren, ook volgens de deelnemers, een doorslaand succes. Dit was mede te
danken aan het strakke tijdschema dat gehanteerd werd. Tijdens
de toernooien was de regel van
kracht dat er maximaal een
halve minuut overlegd mocht
worden om een situatie door te
spreken en te overleggen wat de
te volgen strategie zou zijn.
Mede hierdoor was het mogelijk
om in een betrekkelijk korte tijd
vijf voorronden en één finalepar-

tij te spelen. Door de genoemde
regel werd besloten om een
equipe dat weigerde zich aan
deze regel te houden bij volgende toernooien te weren.
In 1985 kampte onze sportbuur
met wat financiële problemen.
In ons clubblad werd daarom
opgeroepen om het ‘zwarte gat’
te dichten. Met andere woorden,
onze leden werd opgeroepen om
een ‘bouwsteen’ aan te schaffen
dat dan in een getekend gat
geplaatst zou worden dat in de
kantine van de SV hing. Onze
vereniging wilde de SV hierbij
helpen en voegde de daad bij het
woord door twee bouwstenen te
kopen want een goede buur is
beter dan een verre vriend. In
het gat was daardoor onze verenigingsnaam duidelijk zichtbaar te lezen. Wat initiatiefnemers van deze actie waren Karel
Berkhout en Han van Straten.
Om het financiële gat te dichten
werd er niet alleen een soort
‘Club van 100’ opgericht, er
werd ook een rommelmarkt
georganiseerd. De opbrengst
hiervan was geheel en al voor de
SV. Alles voor deze rommelmarkt was welkom. Kleding,
radio’s, TV’s, huisraad, (oude)
grammofoonplaten (CD’s hadden we toen nog niet), potten,
pannen, kortom alles dus.
De rommelmarkt werd 1e Pink13
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sterdag gehouden, weer of geen
weer. Bij ‘geen weer’ werd de
rommelmarkt gewoon in onze
hal gehouden. Uiteraard was er
ook nu weer een motto: Breng
alles wat u missen kunt, het geeft
niet wat, voor de rommelmarkt
aan het Perenpad.
Net als nu het geval is moest er
meermalen een oproep in het
clubblad geplaatst worden wanneer aan een financiële verplichting moest worden voldaan. In
voorgaande clubbladen kon u
lezen dat er een reisje georganiseerd werd naar Schin op Geul.
Diverse leden hadden het bedrag
van ƒ 150,00 hiervoor in één
keer betaald, maar voor de wat
minder draagkrachtigen was de
mogelijkheid aanwezig om in
termijnen te betalen. De eerste
termijn verliep op 1 april (geen
grap), maar helaas, diverse termijnbedragen waren nog niet
ontvangen. Deze personen werd
de gelegenheid geboden om
voor 30 april het verschuldigde
termijnbedrag te voldoen. Mocht
er voor die datum niet betaald
zijn dan was het helaas pindakaas.
In het clubblad van april 1986
staat ook een stukje waarin iets
over de maandelijkse puzzel die
met ingang van het clubblad
daarvoor niet meer maandelijks
was. Het luidt als volgt:

‘Hebt u hem ook zo gemist, de
puzzel in ons vorige clubblad?
Gezien het aantal oplossingen
die voorgaande keren binnenkwamen dachten we van niet.
Maar gehoord de vele reacties
blijkt dat wel zo te zijn. Dus
mijnheer de redacteur, gelieve
de traditionele puzzel in het vervolg weer te plaatsen, ook al
weten wij dat de oplossingen
niet meer ingestuurd hoeven te
worden. De oplossing hopen we
wel in het volgende clubblad aan
te treffen dan kunnen we zelf
controleren of we het goed hebben gedaan’.
Dus Jaap, schroom niet om eens
een extra puzzeltje te plaatsen
wanneer er wat minder kopij is.
De leden waarderen een puzzeltje op zijn tijd, sterker nog, zij
zien hier naar uit, al meer dan
20 jaar lang blijkt nu.
Joop v.d. Loo was in april 1986
erg in zijn nopjes, want hij
mocht achter een nieuw barmeubel plaats nemen. Dit meubel was gemaakt door Jan Telder,
onze hoftimmerman van destijds. Dat Jan een vakman was
had hij bij de SV ook al eens
bewezen.
Het clubblad van 20 jaar terug
vermeldt ook de uitslag van het
‘Voorjaarstoernooi’ (Paastoernooi,
nu Piet Bakkertoernooi) waaraan
maar liefst 59 leden deel namen.
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Helaas staan hier geen voorletters bij, maar toch wil ik u deze
uitslag niet onthouden.
1. Cramer, van Vliet, Westrus
2. Nieuwenhuijse, Bakhuizen,
van Leeuwen
3. Voet, van Hees, Jongsma
4. de Jong, de Jong, Lussier
5. Lamfers, Lamfers, Deelstra
6. Telder, Telder, Jongejan
7. de Ruiter, de Ruiter, de Ruiter
8. Lut, Termine, Secci
9. van Leeuwen, Vree,
van Straten
10. Voogt, Voogt, Sijmons

Helaas is deze slogan nog steeds
van toepassing, want kijk maar
op de (binnen)banen, u zult er
diverse peuken aantreffen.
Overigens stond er in het clubblad van april 1986 een hele verhandeling over het onderwerp
roken. De rokers van toen werden ‘Toebacksuyghers’ genoemd.
De schrijver van dit stukje laat
geen spaan heel van die ‘goredampen-blazers’.
Omdat de tijden toch wel enigszins veranderd zijn in het voordeel van de niet-rokers, bespaar
ik u de rest van de woordenkanonnade. Wel citeer ik de laatste regels van dit stukje: ‘Ik wil
maar zeggen, welk welopgevoed
mens laat er nou bijvoorbeeld een
wind of een overdreven harde boer
in ‘t bijzijn van een ander? Dat
doet men toch niet!? Wat maak je
me nou?’
Gelukkig is de schrijver van dit
stukje nog nooit op een woensdagavond tijdens een voetbalwedstrijd in onze hal geweest.
Daar zit toch minstens één persoon bij die blijkbaar toch minder welopgevoed is, althans wanneer je de norm die vermeld is
hanteert. Soms vervagen normen en vinden we zaken die
toen normoverschrijdend waren
nu de normaalste zaak van de
wereld.
– Ruud van Enter

Dat kascontrolecommissies ook
gevoel voor proza hebben blijkt
uit onderstaand stukje:
Onze penningmeester is een man
Die men om een boodschap sturen
kan
Alleen een ‘kleine boodschap’, daar
had hij tot voor kort een hekel an.
Hij past voortreffelijk op onze
duiten
En kan gelukkig weer pijnloos
fluiten
Zijn administratie is een hele klus
Maar alles sloot weer als een bus
Was getekend namens de kascontrolecommissie: Piet Schat.
Slogan van de maand april
1986:
ALLEEN VIESPEUKEN
GOOIEN HUN PEUKEN
OP DE GROND
15
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Lydia is geboren en getogen in
Amsterdam-Noord. Ze is marktkoopvrouw in hart en nieren. Met
dat vak is ze van kinds af aan
grootgebracht. Zelf zegt ze dat ze
als het ware ‘in de stal’ geboren
is. Haar levensvervulling wil ze
het liefst omschreven zien als:
marktvrouw, huisvrouw, echtgenote en niet te vergeten, oma.
Ze draait bij onze club niet alleen
goedgemutst bardiensten, ook
heeft ze er in de kortste keren
voor gezorgd dat ongeveer alle
reclameborden in onze hal zijn
voorzien van passende reclameboodschappen.

LYDIA HEUCKEROTH (48) is een
bijzonder mens. Ze boult pas
sinds september 2005 bij De
Meteoor, maar het lijkt of ze er
altijd is geweest. Ook wat betreft
haar boulespel kan je haar geen
beginneling noemen. Ze plaatst
nauwkeurig en precies, en ook
schieten kan je met een gerust
hart aan haar overlaten. Ook al
omdat ze zich in een aantal
opzichten zeer actief en verdienstelijk in onze vereniging opstelt
is het een opvallende verschijning. Lydia is 24 jaar samen met
Tom, met wie ze achttien jaar
geleden is getrouwd. Samen hebben ze twee dochters, maar, zegt
Lydia, eigenlijk hebben we vijf
kinderen, want Tom had er al
drie!

WAAROM BOULEN?
Boulen fascineert me. Het is een
spel met enorm veel mogelijkheden en je blijft er bij in beweging.
En wat ook zo fantastisch is, is
dat je er zoveel aardige mensen
bij kan ontmoeten. Het is een
heel sociaal spel. In Spanje, waar
we een caravan hebben, wordt bij
16
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VAKANTIEBESTEMMING?
Spanje dus. We gaan steevast elk
jaar naar onze caravan in Spanje.
Vaste prik. Daar hebben we het
ontzettend naar onze zin. Ik
natuurlijk met mijn dagelijkse
boulespelletje. Waar Tom dan
graag naar zit te kijken. Zo hebben we allebei wat!

ons op de camping elke dag
gebouled, en als we daar zijn doe
ik dan ook elke dag mee.
Ik mag eigenlijk wel zeggen dat
ik er aan verslaafd ben. Altijd als
we weer in Nederland kwamen
moest ik er van afkicken, dan
miste ik het meteen. Dus besloot
ik ook hier te gaan boulen. Zo
ben ik bij De Meteoor terecht
gekomen. Ik heb gewoon op
Internet gekeken waar een vereniging was. En er bleek er dus
nota bene eentje op een steenworp afstand van ons huis te
zijn! Daarvoor had ik geen idee
dat hier elke dag gebouled werd.
Zomer of winter, maakt niet uit.
Dus je snapt wel dat ik hier met
de neus in de boter ben gevallen.

VERDER NOG IETS?
Op mijn manier probeer ik voor
onze club een steentje bij te dragen. Ik draai bardiensten omdat
ik dat nou eenmaal niet laten
kan. Ik heb ooit in een kantine
gewerkt, in de horeca dus, en dat
vond ik toen ook al heel leuk.
Dus als je dan het ene met het
andere kan combineren...
Vanuit die horeca-achtergrond zie
je gewoon heel snel als er wat
moet gebeuren. Zoals bijvoorbeeld af en toe even de tafeltjes
schoonmaken in onze hal: ik kan
het gewoon niet laten.
En dat van die reclameborden –
het is dat jij er naar vraagt anders
was ik er niet over begonnen.
Weet je wat het is? Ik kon er
gewoon niet tegen dat die dingen
leeg waren. En dan wordt ik
meteen zo enthousiast, dat ik ze
allemaal vol wil hebben! De uitdaging doet het hem bij mij. Ik
ben iemand die graag uitdagingen aangaat.
π

ANDERE
EIGENAARDIGHEDEN?
Ik heb veel gebingoot. Zelfs
zoveel dat het de spuigaten uitliep. Ik heb er nog net geen ontwenningskuur voor hoeven doen.
Dat heb ik dus nu ingeruild voor
het boulen. En verder is natuurlijk mijn werk ook een grote
hobby van me. Het omgaan met
mensen van allerlei pluimage is
iets wat me trekt. Zo organiseerde ik altijd veel bingo-avonden en
braderiëen e.d. voor geestelijk
gehandicapten. Ik vind het
gewoon heerlijk om iets voor
mensen te doen.
17
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Frappant
Een gewone woensdagmiddag
Je gaat naar boulen voor plezier
Ballen verzamelen: je krijgt een maatje
Gezellig: een vrouw deze middag
Tegenstander ook een vrouw, en...
Daar komt Ab Vree aangeslofd, grijnzend.
'Prettige wedstrijd', zegt hij lachend
'Onmogelijk', denken wij alle drie.
Al gauw blijkt dat hij zich vergist had.
Wij hadden het niet alleen op onze heupen
Maar alle drie (echt waar) twee nieuwe.
De een loopt wat beter dan de ander
Daar had hij niet van terug.
Je ziet, de oudjes doen het nog best
Opgelapt en wel voeren wij 'strijd'.
En hadden een zalige middag.
– Thea Valent

Foto van de maand

Als je zo op wacht staat kan er niets met je gebeuren! – Fritjof Sibbelee
18

De Keiler nr. 236 – april 2006

PUZZEL VAN DE MAAND

Oplossingen
kunt u t/m
donderdag
4 mei a.s.
inleveren in
de kopijbus.
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TOERNOOI- EN
EVENEMENTEN
KALENDER 2006
Datum Toernooi/evenement

Aanvang Plaats

za 15-4-06 Piet Bakker Toernooi

12.00 Meteoor

do 20-4-06 2de dag Frits Jongsma Toernooi 17.00 Meteoor
zo 23-4-06 2de dag competitie 2de klasse

10.00 Zeist

zo 23-4-06 2de dag competitie 3de klasse

10.00 Amersfoort

vr 28-4-06 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

za 13-5-06 3de dag Frits Jongsma Toernooi 11.00 Meteoor
zo 21-5-06 3e dag competitie 2de klasse

10.00 Amersfoort

zo 21-5-06 3e dag competitie 3de klasse

10.00 Alkmaar

vr 26-5-06 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

za 3-6-06 Pinkstertoernooi

12.00 Meteoor

ma 5-6-06 4e dag competitie 2de klasse

10.00 Zd. Scharwoude

ma 5-6-06 4e dag competitie 3de klasse

10.00 Haarlem

zo 18-6-06 Adam en Eva Toernooi (D.)

10.30 Les Bohemiens

za 24-6-06 10 Uren van Badhoevedorp (D.) 9.00 Badhoevedorp
zo 25-6-06 Ster van Middachten (D.)

10.30 Brummen

vr 30-6-06 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

zo 16-7-06 Samen 100 Doubletten

10.30 Les Bohemiens

wo 19-7-06 Vijftig Plus Toernooi (D.)

10.30 Vledder

zo 23-7-06 Thuisblijvers Toernooi (Ind.)

10.30 Badhoevedorp

za 2-9-06 Walle Geertsje Toernooi (D.)

10.30 Harlingen

Op veel plaatsen om ons heen worden in de zomermaanden aardige toernooien georganiseerd. Misschien wel op úw vakantiestek.
Heeft u suggesties voor het vermelden van een
leuk toernooi in een aardige omgeving? Laat het ons weten!
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