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Competitie en komkommer
De stand van de Meteoor-equipes in de
Nationale Competitie – na twee speeldagen
– zet ik even voor u op een rijtje.
In de 2de klasse A staat Meteoor 1 (Gerrit
Terpstra) op de eerste plaats. Proficiat!
In de 2de klasse B staat Meteoor 2
(Max Tophoven) op de 11de en Meteoor 3
(Theo van Dijk) op de 13de plaats.
In de 3de klasse A neemt Meteoor 4
(Raymond v.d. Erf) de 11de plaats in,
Meteoor 8 (Jos Groot) de 15de en Meteoor 10
(Henk Postma) de 16de.
In de 3de klasse B staat Meteoor 5 (Cor v.d.
Erf) op de 14de en Meteoor 6 (Truus Rutgers)
op de 15de plaats.
In de 3de klasse C staat Meteoor 7 (Jaap
Koning) op de 7de en Meteoor 9 (Jan Baas)
op de 12de plaats.
Wat betreft dit tijdschrift staat de jaarlijkse
komkommertijd weer voor de deur. De
komende maanden zullen de activiteiten
binnen de vereniging op een laag pitje
staan, en daardoor zal dat ook het geval zijn
met de inhoud van uw Keiler. Het komende
nummer zal het juni-juli-augustus nummer
zijn, net als dat het vorige jaar het geval was.
Dus, heeft u nog iets op uw lever, moet u
dringend nog iets kwijt aan ons allen, heeft
u nog iets te melden dat we allemaal moeten weten? Leuke vakantie-ideeën, aardige
tips voor de zomer? Schrijf het op en lever
het in! Tot 15 juni heeft u de kans.
– JK
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Piet Bakker Toernooi 2006

Zaterdag 15 april werd weer het
Piet Bakker Toernooi gespeeld.
Er hadden 63 deelnemers ingeschreven, wat mij wat tegen viel.

len wij bedanken voor het verzorgen van de drankjes, en het
bereiden en rond gaan met de
lekkere hapjes. Natuurlijk werd er
ook gespeeld, met als resultaat
de volgende winnaars.

Het weer was redelijk dus konden we buiten spelen. Zoals
gewoonlijk kregen we van het
bestuur, consumptiebonnen en
tussen de partijen door werden
we getrakteerd op lekker paasbrood, en gekookte en gevulde
eieren. Aan het eind van de dag
kregen alle deelnemers ook nog
een doos eieren mee naar huis.
Al met al was het weer een gezellige ‘Meteoormiddag’.
Namens de deelnemers wil ik het
bestuur bedanken voor hun bijdragen aan deze mooie dag. Ook
de mensen van de bar, en een
paar boulende medewerkers, wil-

1. Tiny Postma 4 + 31
2. Ludwig Tophoven 4 + 30
3. Theo van Dijk 4 + 27
4. Joke de Vroom 4 + 23
5. Inge Strijdonck 4 + 20
6. Marjo van Dijk 3 + 28
7. Babs van Ommen 3 + 26
8. Joop Schallenberg 3 + 23
9. Rinus de Vroom 3 + 23
10. Jan Verhulst 3 + 23
Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd.
– Jan Verhulst
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Frits Jongsma Toernooi 2006

Op de laatste dag van het Frits
Jongsma toernooi was het mooi
weer hetgeen de stemming altijd
zeer ten goede komt.

De winnaars: Max Tophoven, Tou
Chaichana en Ludwig Tophoven
met Siert Jongsma, die de prijzen
uitreikte.

Tot de laatste partij was het
spannend omdat de nummers 1
en 2 van de ranglijst (het equipe
van Gerrit Terpstra en Max Tophoven hadden beiden 13 toernooipunten) tegen elkaar moesten
spelen.
Het equipe van Max Tophoven
had de zenuwen het beste in
bedwang en won met 13 - 7,
waardoor zij toernooiwinnaar
werden.
Siert Jongsma kwam de prijzen
uitreiken, wat altijd een speciaal
tintje aan dit toernooi geeft.
Vooral door de wat oudere leden
zeer wordt dit altijd bijzonder

gewaardeerd.
Natuurlijk bedanken we de mensen van de bar
die gedurende het
hele toernooi weer
voor ons klaar stonden en de
ploeg schoonmakers die na
afloop van iedere toernooidag
weer alles voor ons opruimden
en schoonmaakten.
Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd. Op bladzijde 4 van dit
nummer kunt u de totaaleindstand van dit toernooi vinden.
– Jan Verhulst

3

De Keiler nr. 237 – mei 2006

Einduitslag
Frits Jongsma Toernooi 2006
Pl.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nr.
2
1
3
4
9
11
7
5
10
12
14
6
13
8
16
15

Max Tophoven, Ludwig Tophoven, Tou Chaichana 14+110
Gerrit Terpstra, Freek van Leeuwen, Erik van Stelten 13+103
Piet v. Leeuwen, Marjo van Dijk, Theo van Dijk 11+58
Raymond v.d. Erf, Inge Strijdonck, Richard van Olst 9+24
Victor Silvester, Ron Stolte, Jan Stok 9+38
Marcel van Olst, At Verhoeven, Jan Verhulst 9+19
Jaap Koning, Tiny Postma, Annie Meijer 8+20
Cor v.d. Erf, Peggy Strijdonck, Henk Eisinga 8+5
Henk Postma, Jeffry de Ruiter, Annie Stolte 7-37
Waldie Haseth, Gerda Nagel, Truus Nagel 7-14
Netty Trock, Lia Trock, Toon Spaan 6-13
Truus Rutgers, Tiny den Ouden, Corrie van Erkris 6-12
Frans Kooistra, Lydia Heuckeroth, Marcel van Aalst 6-17
Jos Groot, Gonnie v.d. Hilst, Sander van Dijk 4-74
Truus Schallenberg, Jan Both, Bep Rodenburg 2-83
Ton Schepemaker, Jan Nieuwenhuijse, Aly Nieuwenhuijse 1-100

Aan
de boulers

Enige tijd geleden is de man
van Wil Knuppe overleden.
Wij wensen Wil en de nabestaanden veel sterkte toe.
•••
Ook bereikte ons onlangs het
bericht dat ons oud-lid Rinus
van Hees is overleden.

Veel boulers moet ik bedanken
die mij in het ziekenhuis kwamen bezoeken. Ook voor de
vele kaarten die ik mocht ontvangen: dankjewel daarvoor.
Maar ook ‘dankjewel’ voor het
medeleven dat ik van u mocht
ondervinden na mijn verblijf in
het ziekenhuis.
– Joop Schallenberg

Steunt onze
adverteerders!
Zij steunen ons ook!
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Ziekenboeg

Op 85-jarige leeftijd is ons
oud-lid D. Knaack overleden.
Bij velen beter bekend als
Ome Daan.
Wij wensen zijn vrouw en de
nabestaanden veel sterkte toe.

Cor van Gelderen heeft
met goed gevolg een
prostaatoperatie
ondergaan. Bij de
verdoving schijnt
er een zenuw
te zijn geraakt
waardoor Cor nu
een ander lichamelijk
probleem heeft.
Piet Koopmans moet het boulen
voorlopig even vergeten. Een reumakwaal is daarvan de oorzaak.
Truus Rutgers heeft een geslaagde
borstbesparende operatie gehad.
Nu moet er nog een operatie volgen aan haar lymfeklieren. Volgens de doktoren zijn dan al haar
lichamelijke problemen opgelost.
Petro van Vliet is na een zeer
zware periode in het ziekenhuis
gelukkig weer thuis. Mede door
zijn positieve instelling komt hij
er langzamerhand weer bovenop.

Jarige leden
Leden die in juni jarig
zijn:
Rie van Stelten, Boudewijn Lammerts van
Bueren, Wil Knuppe,
Sandra Visser
(tennis), Piet
Koopmans, Maartje Hesterman,
Wim de Meijer, Johan de Bont,
Nas Nansink, Tiny Postma,
Arie Buuren (tennis), Dirk Swart,
Jaap Broer, Rens Spaink (tennis),
Roel Huisman (tennis), Willy
Buijs, Jan Been, Adrie Kool, Hans
Udo en Peter Voogt (tennis).

Verhuisd

BIJDRAGEN VOOR
DE VOLGENDE
KEILER

Het adres van Eduard Vergne is
gewijzigd.
Hij is verhuisd (samen met zijn
vrouw) naar Marthahoeve,
1187 LZ Amstelveen.

kunt u t/m donderdag
15 juni a.s. inleveren.
Kopijbus in de hal,
of e-mail: koning@ncn.nl
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DEEL 26
equipes in de eerste klasse,
welke ingedeeld was in zes poules.
Er wordt in dit clubblad nog
maar eens herhaald dat er in
samenwerking met de afdeling
HoSo (Honk- en Softbal) van de
Meteoor een rommelmarkt georganiseerd zou worden. Niets was
te veel om aan voldoende ‘rommel’ te komen, want er was zelfs
een ophaaldienst georganiseerd
om de zaken die niet lopend of
met de fiets meegenomen konden worden bij de personen
thuis op te halen. Er was al heel
wat binnengehaald, want wat
dacht u van een draagbare meerkleuren TV (zwart wit met grijstinten), een tafelstrijkmachine,
een luchtbuks (mocht toen nog
gewoon), ‘echte’ jeu de boulesballen en nog veel meer mooie
dingen.
In 1986 werd er alles aan gedaan
om geld binnen te halen voor de
SV.
Er werd toen ook een oud papier
actie gehouden onder het motto
‘alle kleine beetjes helpen’. Wat
ik me herinner van die ‘kleine

Een dun clubblad deze keer.
Kommer en kwel voor de redacteur dus.
Deze aflevering van 20 JAAR
GELEDEN begint met een cartoon over vissen. Een plaatje met
een tekst. Het plaatje ziet u
onderstaand, de tekst luidt:
‘Ga je doen...?’
‘Vissen’
‘Hè je wormen?’
‘Ja, maar ik ga tóch.’

Dat noem ik nou eens doorzetten. Wel goedkoop, heb je je
eigen aas bij je. Iets voor het
forelvissen binnenkort?
In dit clubblad van 1986 staat
ook de indeling van de NC die
toen pas in mei begon. Onze vereniging speelde in 1986 met drie
6
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beetjes’ is dat er kleedkamers
waren die helemaal afgeladen
waren met oude kranten. Je kon
de deur amper sluiten
In 1986 werd er ook al een
oproep gedaan om door middel
van zelfwerkzaamheid onze
zaken in goede staat te houden.
Werkzaamheden die hoogst
noodzakelijk waren worden
genoemd: opknappen bij-banen
i.v.m. de a.s. competitiedag op 25
mei en de wedstrijden voor de
Amsterdam Noord-Bokaal, schoonmaken hal zowel binnen als buiten (is nu ook weer echt nodig,
maar zal opgepakt worden is ons
tijdens de jaarvergadering
beloofd), ophangen en schilderen
van de zelfgemaakte beschermingskorven voor de TL-buizen,
schoffelen groenstrook en het
aanharken hiervan, schilderen
van het hek en de dakopslag
naast de container veranderen
(wat is dit nou weer?). Afrasteringen repareren op plaatsen waar
de ballen onder de hekken doorschieten, betegelen van de ruimte
achter de overkapping, banken
repareren, schuren en schilderen,
vlaggenmast plm. één meter verlengen, regelmatig aanharken van
de banen, regelmatig legen van de
afvalbakken en eens een keer
goed omspoelen.
Tot slot werd de tekst ‘U ziet, er
is voor iedereen wel wat te doen en

met vele handen zijn dergelijke
klussen en klusjes zo geklaard’ voor
dit alles gebruikt. Deze tekst kan
natuurlijk voor het huidige Meteoortijdperk ook gebruikt worden.
In het clubblad van 1986 staat
ook nog een verhaaltje van ‘Overstappie’ waarin op humoristische
wijze wordt beschreven hoe een
maatje van Overstappie op de
terugweg van Landsmeer naar
Tuindorp Oostzaan gelukkig een
plek ontdekt waarachter hij even
kan plassen. Het object waarachter hij plast is een veewagen met
een paard ervoor. Het maatje
heeft niet gezien dat er op de
veewagen een menner zit. Dus,
u voelt hem al, de wagen begint
te rijden terwijl het maatje staat
te plassen. Het gehele klok en
hamerspel wordt gezien door
een boerin met haar dochter die
net de was aan het ophangen
zijn. De boerin zegt nog, terwijl
het maatje zich omdraait: ‘Wat
heb jij een mooie piep zeg’.
Helaas voor maatje draait hij
zich om naar de richting waar de
wind vandaan komt. Natte broek
en natte schoenen waren het
gevolg van zijn draai in de verkeerde richting.
Tot slot, en ook nu nog heel toepasselijk een stukje van FJ zelf
over vakantie:
‘Zo langzamerhand denken we
weer aan de vakantie. De zomer7
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spullen gaan weer de ‘mottenballen’ uit en pa komt tot de ontdekking dat z’n korte broek
alweer gekrompen is. Voor geen
prijs wil pa horen dat de oorzaak
van dit ‘krimpen’ wel eens zijn
buik zou kunnen zijn.
Het boekje ‘Hoe zeg ik het in
het...’ wordt tevoorschijn gehaald
want zo stuntelen als vorig jaar
zal nu niet gebeuren. Verder als
‘dos servessa’, ‘one cola libere’
en ‘sjeunes wetter hoite’, ‘kruus
kot’, ‘biete sjeun’ en ‘auch so
biest doe auch ein Hollender’
wordt het niet gebracht, maar
met wat handen- en voetenwerk
zullen we er wel uitkomen.
Vooral het gebaar dat ‘houw
mats’, ‘wie fiel marken iest das’
en ‘kwantero kostos’, voorstelt,
dus de wrijvende duim en wijsvinger, wordt vooraf aan de
vakantie zeer stringent beoefend.
We slepen koffers vol kleren mee
naar een warm land waar we
alleen een badpak, een zwembroek, een korte broek en lekker
luchtig zittend jurkje nodig hebben, tuigen ons fraai op, halen
de laatste spaarcenten van de
bank en trekken voor enkele
dagen of weken naar zonnige
oorden.
Vaak komen we rood terug, niet
alleen van kleur, maar ook qua
banksaldo. Na terugkomst
nemen we ons dan voor om het

‘volgend jaar” heel anders te
doen. Bijvoorbeeld meer te sparen of die talencursus nu toch
maar eens te gaan volgen.
Maar... een jaar is zo kort, zo
voorbij en dus die vakantie dus
ook. Geniet er daarom maar
flink van, ik wens u allen een
zeer prettige zomer toe, zowel de
vakantiegangers als de thuisblijvers.’
Bedankt voor je stukje Frits.
Prettige vakantie,
– Ruud

PUZZEL VAN
DE MAAND
De oplossing van de puzzel in
De Keiler 236 is:
ZELFS ’S NACHTS KAN EEN
AMBTENAAR SLAPEN.
Tiny Limburg, Bep Rodenburg,
Cor Keijzer, Albert van Seeventer
en Paul Schijffers waren de
inzenders van de goede
oplossing.
Eén onjuiste oplossing kwam
binnen. Voor de goede orde:
daarin was slechts één woord
fout. Dus, laten we zeggen, de
oplossing was niet helemaal
goed, maar toch ruim voldoende. Hij kwam van Piet van
Leeuwen.
8
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Vaticaanstad, mei 2006
Pas nu is het naar buiten gebracht: onze
vorige paus was een
verwoed boule-speler!
Vele toernooien heeft
deze paus incognito
(wat betekent: in korte
broek) tijdens zijn
leven afgewerkt.
Omdat zijn staf van
vond dat het boulespelletje misschien wat
te ‘frivool’ voor een zo
gewichtig persoon
was, heeft de internationale pers nooit
wetenschap gehad van
deze ‘geheime’ hobby.
Na zijn overlijden
heeft men deze foto
van de paus, die zijn
favoriete spelletje dit
keer in vol ornaat
speelt, vrijgegeven.

RICHARDS SPREUKEN
Uitgedraafd in spits of flank,
kies een loopbaan in petanque.
•
Al is het buutje nog zo klein,
slap geouwehoer zal er altijd zijn.
•
Speel veel pétanque,
dan blijf je slank.

Al is de pointeur nog zo snel,
de tireur achterhaald ‘m wel...
•
Door het spelen van pétanque,
raak je hopeloos aan de drank.
•
Wie niet uitkijkt bij pétanque,
loop nog jarenlang mank.

9

De Keiler nr. 237 – mei 2006

Hetty’s Hoekje

KLOPT DIT?!
Mijn vader en ik woonden
samen in een flat. Vader was
weduwnaar en ik was ongehuwd.
Beneden ons woonden een
weduwe met haar dochter, beiden schoon van uiterlijk. Ik
werd verliefd op de weduwe en
trouwde haar. Mijn vader
trouwde met de dochter en
toen begon de ellende...
Daar mijn vader de dochter
van mijn vrouw en dus ook
mijn dochter trouwde, is zij
thans mijn moeder. Ik ben
tegelijkertijd haar vader, omdat
ik met haar moeder getrouwd
ben. Verder werd mijn vader
de schoonvader van mijn
vrouw, omdat ik zijn zoon en
haar echtgenoot ben. Mijn
vader werd echter ook de
schoonzoon van zijn schoonmoeder en ik ben dus zijn
schoonvader, omdat ik met
zijn schoonmoeder ben
getrouwd.

Maar dat is nog niet alles...
Mijn vrouw krijgt een zoon en
nu begint de ellende pas goed.
Mijn zoon is de broer van mijn
schoonmoeder, omdat die de
dochter van mijn vrouw is. Hij
is echter ook de neef van mijn
schoonmoeder, omdat die zijn
zuster is. Dus mijn schoonmoeder is mijn tante.
Het wordt echter nog erger...
De jonge vrouw van mijn vader
krijgt ook een zoon en die
wordt dus mijn broer, maar
tevens mijn kleinzoon.
Verder is mijn eigen zoon de
oom van mijn kleinzoon,
omdat hij de broer is van mijn
dochter. Mijn vrouw is zijn
grootmoeder, want hij is het
kind van haar dochter. Ik ben
als man van mijn vrouw zijn
grootvader, dus de grootvader
van mijn broer. En aangezien
de grootvader van mijn broer
ook mijn grootvader is, ben ik
mijn eigen grootvader!
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PUZZEL VAN DE MAAND

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

Aanvang Plaats

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.)
zo 8-10-06 1ste dag Jan Voet Toernooi

10.30 Harlingen
11.00 Meteoor

za 21-10-06 Sfeerlicht Boulen

20.00 Meteoor

za 28-10-06 Bohémiens

19.00 Meteoor

zo 12-11-06 2de dag Jan Voet Toernooi

? Meteoor

do 16-11-06 Adam & Eva Toernooi

19.00 Meteoor

za 25-11-06 Bohémiens

19.00 Meteoor

zo 10-12-06 3de dag Jan Voet Toernooi

? Meteoor

za 23-12-06 Joop v.d. Loo Toernooi

12.00 Meteoor

vr 29-12-06 Bohémiens

19.00 Meteoor

za 30-12-06 Oliebollen Boulen

13.00 Meteoor
12

