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Een kijkje achterom
Het seizoen 2005-2006 zit er al weer op.
We hebben kunnen vaststellen dat het
animo om aan diverse toernooien mee te
doen behoorlijk groot was. De teams die
competitie hebben gespeeld hebben gezellige speeldagen achter de rug. Hoewel dit helaas niet helemaal de resultaten opgeleverd
heeft die we gehoopt hadden. We zullen
maar uitgaan van de Olympische gedachte:
meespelen is belangrijker dan het resultaat!
Een uitzondering was het team Gerrit Terpstra, Freek van Leeuwen en Eric van Stelten. Zij
werden kampioen in de tweede klasse.
Heren proficiat!
De inschrijvingen voor het volgende seizoen
kunnen weer plaatsvinden. Er zullen zeker
weer mutaties komen in de bestaande
teams. Voor Meteoor-begrippen helaas niet
ongebruikelijk. We willen er weer eens op
wijzen dat deze wijzigingen in een goede
verstandhouding dienen plaats te vinden.
Wat o.a. inhoudt dat eerst het oude team ingelicht dient te worden voordat men overgaat naar een ander team. Alleen zo kunt u
uw maatjes altijd recht in de ogen blijven
kijken. Want: wat u niet wilt dat u geschiedt,
doe dat ook een ander niet.
– Namens het bestuur, Jan Voet

Bijdragen voor de volgende Keiler kunt u
t/m donderdag 17 augustus a.s. inleveren
in de kopijbus, of e-mail: koning@ncn.nl
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Meteoor 1 kampioen!

Ze stonden alle drie op scherp,
om niet te zeggen op vlijm scherp, de leden van Meteoor 1:
Gerrit Terpstra, Freek van Leeuwen
en Eric van Stelten. Die tweede
Pinksterdag in Noord-Scharwou de stond er veel op het spel: bij
vier gewonnen partijen zouden
ze eindigen op de eerste plaats
in de tweede klasse in Zone B.
En dat zou promotie betekenen
naar de eerste klasse.

werden zwaar bevochten. Het
ging gelijk op. Het stond 12-9
voor ons team en er moest nog
één punt gescoord worden. Freek
had twee en Gerrit nog één bal,
de tegenpartij had geen ballen
meer. Freek moet altijd de wedstrijd beslissen en zei: ‘Gerrit
doe jij het maar’. De tegenpartij
had twee ballen om de but liggen
en Gerrit moest plaatsen voor de
13e punt, precies tussen de ballen van de tegenpartij door. Freek
was bang dat hij een van hun
ballen zou opspelen. Maar nee,
hij ging er precies tussendoor.
Onder groot applaus van het publiek.
Een bloedstollende wedstrijd. Ze
hopen met dit team volgende
keer net zo’n goed resultaat te
behalen als dit jaar.

Rustig, bedaard en erg geconcentreerd trof elke tegenpartij ‘ons’
sterren-equipe aan. Klaar om
alles in de strijd te gooien. En
het is gelukt. Met veel publieke
belangstelling aan hun kant wonnen ze alle vier de partijen. Waarvan vooral de laatste nogal spectaculair was. De laatste punten
2
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Gerrit vertelde na afloop dat dit
toch wel het hoogtepunt in zijn
persoonlijke boule-carrière betekent. Hij speelt al tien jaar competitie en het was hem nog nooit
gelukt om uit de tweede klasse te
komen. Nu voor het eerst dus
wel: op naar de eerste klasse!
Alle drie de leden van Meteoor 1,
van harte gefeliciteerd!
Hieronder volgt het complete
overzicht wat betreft de Metoorequipes van de inmiddels afgesloten Landelijke Competitie.

Inge Strijdonck
Richard van Olst
15de plaats:
Meteoor 8
Jos Groot
Gonnie v.d. Hilst
Sander van Dijk
16de plaats:
Meteoor 10
Henk Postma
Jef de Ruiter
Annie stolte
3de KLASSE B
15de plaats:
Meteoor 5
Cor v.d. Erf
Menno Roelofs
Peggy Strijdonck
16de plaats:
Meteoor 6
Truus Rutgers
Corrie van Ekris
Tiny den Oude

2de KLASSE A
1ste plaats en kampioen:
Meteoor 1
Gerrit Terpstra
Freek van Leeuwen
Eric van Stelten
2de KLASSE B
9de plaats:
Meteoor 2
Max Tophoven
Ludwig Tophoven
Tou Chaichana
17de plaats:
Meteoor 3
Theo van Dijk
Marjo van Dijk
Piet van Leeuwen

3de KLASSE C
7de plaats:
Meteoor 7
Jaap Koning
Tiny Postma
Annie Meijer
14de plaats:
Meteoor 9
Jan Baas
Bert Vree
Richard Rutgers

3de KLASSE A
10de plaats:
Meteoor 4
Raymond v.d. Erf
3
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Pinkstertoernooi 2006

Het was als in het liedje van Wim
Sonneveld en Leen Jongewaard:
op een mooie Pinksterdag. In dit
geval was het op de zaterdag
voor Pinksteren dat het Pinkstertoernooi 2006 werd gespeeld.
Lekker weer dus en veel goedge mutste deelnemers.
Af en toe kwam tijdens het spelen het pinksterbrood langs, er
heerste een goeie stemming,
kortom de dag was goed en aangenaam besteed. Om tot een
einduitslag te komen werden er
twee spannende barrages gespeeld, die gingen om de tweede, de derde, de achtste en de
negende plaats.
Na de prijsuitreiking werd de
winnaar van het toernooi spontaan door Frans en Inge door het
juichende publiek gedragen!

Hieronder de einduitslag.
1. Cees Spruitenburg 4+35
2. Toon Spaan 4+26
3. Annie Meijer 4+26
4. Wil Knupke 4+22
5. Joop Abels 3+26
6. Joke de Vroome 3+23
7. Lia Trock 3+20
8. Stanley Kooistra 3+19
9. Antoon van Sichem 3+19
10. Paul Schijffers 3+16
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Jarige leden

Bedankt

In juli zijn jarig:
An van Ommen, Corrie van Ekris,
Tiny Limburg, Raymond v.d. Erf,
Albert Seeventer, Jaap Veen, Tezel
Murat (tennis), Babs van
Ommen, Willem Walter, Toon
Spaan, Jeroen de Haze (tennis),
Branca Cavaljé, Chella van Gelderen, Arie Boon, Hetty Bakker en
Ronald Kuipers (tennis).

Ik wil iedereen bedanken voor
de kaarten en alle leuke en
lieve attenties die ik mocht
ontvangen tijdens mijn herstelperiode.
Groetjes van Truus Rutgers

Barperikelen
Onze drankleverancier heeft ons
laten weten dat ze geen Coca
Cola producten meer zal kunnen
leveren in flessen van 1 1/2 liter.
Dit wordt niet meer in kratten geleverd, maar afgeleverd in plastic
verpakking. Dit geeft hen, maar
ook ons, opslagproblemen. Daar
komt bij dat de nieuwe flessen
van slap materiaal gemaakt zijn,
hetgeen ook problemen geeft
met het uitschenken ervan.
Tegelijkertijd is ons meegedeeld
dat de prijs van deze produkten
met 30 à 40 cent verhoogd zal
worden. Wij hebben daarom op
aanraden van onze leverancier
besloten om over te gaan op het
inkopen van Pepsi Cola producten. Dit betekent: Coca wordt
Pepsi, Fanta wordt Sisi. Wij betalen er inkoop zelfs nog iets minder voor dan nu het geval is, dus
het mes snijdt aan twee kanten!
– Jan Voet

In augustus:
Joke Bouwman, Gonny v.d. Hilst,
Piet van Leeuwen, Carla Kool,
Olaf Boon (tennis), Michel Tureay
(tennis), Wim den Ouden, Joop
Schallenberg, Jan v.d. Berg, Marie
Swart, Marleen Vermorken, Frank
Westrus, Jeffrey Tophoven, Henk
Hoogveld, Petro van Vliet, Gino
Buuren (tennis), Marcella v.d.
Tweel, Nel Punt, Rie Verbeek, Inge
Huisman, Mark van der Heijde
(tennis), Jurek Gorczynski (tennis), Bert Spoor (tennis) en Paul
Jansen.
In september:
Theo van Ommen, Menno Roelofs,
Cor v.d. Erf, Dennis Docorollen
(tennis), Carel de Haze (tennis),
Kees Idenburg, Chris Roemburg
(tennis), Jeanette Boon, Jan Stok,
John Peen, Rita Been van Delft,
Kitty Koning en Mariano van Veen.
5
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Een zomer-STOP voor JOB
stuur) nodig zijn. Dat zijn, naast
een voorzitter (die misschien wel
een duo baan kan zijn?), een
penningmeester(es) en een secretaris (m/v).
Naast het DB treden de andere
bestuursleden – misschien
komen er nog wel enkele bij (?!)
– op als commissaris omdat er
binnen een vereniging altijd veel
te regelen is. Wat dat allemaal is
hopen we in een gesprek met het
zittende bestuur allemaal te
horen. We hopen u in september
meer te kunnen melden. Dan
namelijk zullen we proberen de
ontmoeting te laten plaatsvinden. Maar eerst wensen wij u
een heel fijne zomertijd toe.
Veel boules-plezier, hier in Nederland of misschien wel buiten
de grenzen...
– Hartelijke groeten van JOB
(Jeu de Boules Overgang Bestuur)

We hebben het geprobeerd, maar
de agenda’s kregen we niet sluitend: Een ontmoeting tussen het
zittende bestuur en een groepje
nieuwkomers.
JOB (Jos, John en Antoon) hebben samen met een aantal bestuursgegadigden de rollen besproken die in een bestuur (met
name in het DB / Dagelijks Be-

Makreelvissen
zaterdag
16 september
Wij dienen die dag om 7.30
uur in IJmuiden aanwezig te
zijn. Vetrek om 8.00 uur vanuit
IJmuiden. De terugkomst zal
zijn om 16.00 uur.
Wij vertrekken bij de bouleshal
om 6.45 uur. Kosten € 27,50
p.p. U kunt evt. een hengel
huren voor € 1o,-. Betaling uiterlijk 1 augustus. Voor meer
informatie: John Peen en Ron
Stolte.
(De boot vaart niet uit bij windkracht 5 of hoger en/of een
golfslag van 2 meter of meer.)

ADMINISTRATIEKANTOOR
BOERLIJST HEEFT
EEN NIEUW ADRES!
Het kantoor is gevestigd:
Tweede Vogelstraat 33,
Amsterdam-Noord. Telefoon
020-6321529/06-30305204.
6
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Chambre d’hote
CHANSON DU VENT
Het is gelukt, het moest er een
keer van komen. We hebben de
woonboot verkocht en onze
boerderij gekocht in het hart van
de Belgische Ardennen.

skipiste van Le Monty en Baraque
Fraiture op 2 en 8 km. En je kunt
er natuurlijk langlaufen. Verder
kun je in de naaste omgeving
kano varen, raften, paardrijden
en golfen.
De directe omgeving biedt authentieke Ardenner dorpen en
op zondagochtend een echte Ardense markt in Bomal (mag je
echt niet missen). Maar je kunt
ook gewoon genieten van de
Bourgondische Ardennen.
Chanson du Vent krijgt drie
ruime tweepersoons gastenkamers met eigen badkamer, dou-

Onze woonboederij gaat heten
‘Chanson du Vent’ (Windezang)
Chanson du Vent ligt in de
plaats Jevigne in de gemeente
Lierneux, naast de kerk, met een
prachtige tuin met uitzicht op de
vallei.
Naast onze boerderij loopt een
wandel- en mountainbike pad en
in de winter kun je skiën op de
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gen menu € 20,- (wel even van
te voren doorgeven).
Chanson du Vent is 260 km
vanaf Utrecht. Tegen een kleine
vergoeding halen wij je van het
station in Maastricht.
Wij verhuizen 1 juli en de verbouwing zal eind oktober klaar
zijn. Daarna vinden wij het erg
leuk om jullie te ontvangen.

Nieuwe leden
Maar liefst drie nieuwe leden
mogen we dit keer langs deze
weg verwelkomen. Het zijn:
Elly Jasper, Ragnhild de Kruiter
en Nelis Portengen.

che, toilet en wastafel.
Gezamenlijke salon, eetkamer,
overdekte patio en een bibliotheek met comfortabele fauteuils
waar je op een onspannen manier de krant of een boek kunt
lezen. (Een petanquebaan wordt
nog aangelegd.)
In de centrale hal staat een goed
gevulde koelkast met wijn, bier,
fris- en vruchtendrank. Je kunt
koffie of thee maken.
Prijs per nacht, per p.p. incl. ontbijt € 29,- (minimaal 2 nachten),
toeslag 1 nacht € 5,-, toeristenbelasting € 1,-.
Chanson du Vent heeft een heerlijke tuin waar je in de zomer altijd wel een zonnige plek kunt
vinden. In de winter kun je genieten van een knappend haardvuur in de salon.
‘s Avonds kun je uit eten gaan of
bij ons aanschuiven, lekker eten,
een goed glas wijn, een prettig
gesprek, dat maakt de avond fijn.
Wij hanteren een ‘table d’hote’concept, d.w.z. een vast drie gan-

Mary en Koos Broers
www.chansonduvent.eu
Chambre d’Hote Chanson du Vent
Jevigne 20-22
JEVIGNE (Gem. Lierneux)
Telefoon 0032-80299884
Email voorlopig:
marybr@zonnet.nl

Uiterste concentratie op de
laatste competitiedag van ons
team Meteoor 1...
8
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DEEL 27
4. equipe Piet Schreuder,
5. equipe Rene de Ruiter,
6. equipe Piet van Leeuwen,
7. equipe Ab Vree,
8. equipe Jan Nieuwenhuijse,
9. equipe K. Persoon,
10. equipe Han van Straten,
11. equipe Karel Berkhout,
12. equipe Manuel Secci,
13. equipe Hamid Taoussi,
14. equipe André de Jong,
15. equipe N. Keepe.

Omdat onze redacteur had aangegeven er deze keer “drie in
één” van te maken treft u in deze
rubriek de perikelen van onze
club over de maanden juni-juli en
augustus aan.
JUNI
Ook deze keer trof ik een dun
clubblad aan in ons ‘archief’. De
maand juni is erg dun en er staat
bovendien weinig schokkend
nieuws in omtrent het wel en
wee van de vereniging.
Op tweede Pinksterdag 1986
overleed Jan Jongejan. Jan werd
56 jaar jong.

Toernooien bij Les Cailloux Par
hasard, L´autre Chemin, de Haagse Petanque Combinatie ‘Trefferd
Hoofdstad’ en Grand Cru worden
in het juni nummer onder de
aandacht gebracht van onze
leden.
De NC 1986 is ook weer gestreden. Geen directie promovendi
deze keer. Wel diende het equipe
van de Henny Telder, Jan Telder
en Manuel Secci nog nacompetitie te spelen op 31 augustus om
te trachten alsnog te promoveren
nar de 2e klasse. Dit equipe eindigde op de 3e plek in de reguliere competitie.
In de 2e klasse van de afdeling

Op zaterdag 28 juni werden de
kampioenschappen van Amsterdam Noord door onze vereniging
georganiseerd. Kosten voor deelname bedroegen € 5,00. Iedereen, dus lid of geen lid, kon
meedoen aan dit toernooi. Blijkbaar was een licentie toe ook
(nog) niet nodig. De uitslag van
dit toernooi was als volgt:
1. equipe Jan Bakhuizen,
2. equipe Freek van Leeuwen,
3. equipe I. van Capelle,
9
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tigs gemaakt. Deze keer had Jan
een levensgrote boulers voor bij
de entree van onze hal gemaakt.
Wie naar binnen gaat kan hem
zien. Dit is niet alles, want voor
de bierpomp (hebben we die
gehad vraag je jezelf dan af)
heeft Jan een aanbouwbar gemaakt.
Piet Koopmans kan zich een jaar
lang winnaar van het Pinkstertoernooi noemen. Bij de vermelding van zijn overwinning staat
het volgende beschreven:
Het was Piet nog steeds niet gelukt om zijn naam in het clubblad te krijgen. Door zijn overwinning kunnen we hier niet
meer omheen. Niet alleen door
zijn goede spel staat Piet vermeld, ook schuwt Piet de werkzaamheden op en rond de baan
niet. Ook uw naam kan in het
clubblad vermeld worden. U
moet dan wel eens de handen in
plaats van uw mond laten wapperen.
De tweede betaling voor de reis
naar Schin op Geul dient voldaan
te worden.
De rommelmarkt die door onze
vereniging ten bate van de SV
georganiseerd werd is een groot
succes geworden. Diverse leden
– en niet leden – van onze vereniging hebben belangeloos aan
deze rommelmarkt meegewerkt.
Te noemen vallen:

(toen nog 08) werden de Meteoor-5 vijfde (toeval?), Meteoor-4
zesde en Meteoor-6 negende. Zo
zie je maar weer dat het equipenummer geen garantie is voor de
sterkte of klassering van een
equipe. In de 3e klasse van de
afdeling werd Meteoor-7 derde
en Meteoor-8 zesde.
Naar aanleiding van eventuele
equipewijzigingen voor de NC in
1987 wordt vermeld dat dit uitsluitend mogelijk is na overleg
met de betreffende equipeleden
en na goedkeuring door het bestuur. Wanneer alle partijen overeenstemming hebben bereikt
dan is een equipewijziging pas
mogelijk. Eigenlijk heel logisch
en wel zo netjes. Uiteindelijk is
een equipe dat deelneemt aan de
NC een afvaardiging van onze
vereniging.
Even schrok ik, want ik trof mijn
eigen naam aan in dit clubblad
van 20 jaar geleden. Het blijkt
dat ik de adresstickers voor op
het clubblad toen ben gaan
maken. In de computer van het
voormalige GEB zat het ledenbestand van onze vereniging opgeslagen. Met wat freubelwerk
(programma in Fortran IV voor
de kenners onder u) bleek het
mogelijk om vanuit dit ledenbestand ook adresstickers te
maken.
Jan Telder heeft weer iets prach10
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De twee Klaassen (wie zijn dit in
godsnaam?) met hun rommelige
koopwaar, Frits (Jongsma) en
Rinus (van Hees) achter de bunkerkraam, Joop (v.d. Loo) en Jan
(Goossen) voor de dorstigen
onder de bezoekers, Jef (de Ruiter) voor de aanwezig schutters
(de hal liep gelukkig geen schade
op), Jaenet (Jongsma) en Fred
(Gorter) voor de goklustigen,
Dirk (?) achter de plank en
Annie (Meijer) en Ton Schepemaker achter de biertap. Aan het
einde van de dag kon een bedrag
van ƒ 2.300,- op de rekening van
de SV bijgeschreven worden.

ook) en gevangen vis wordt direct na meting teruggezet.
Deze visdag werd georganiseerd
door Piet Koopmans, Piet Bakker
en André de Jong.
AUGUSTUS
Ondanks het feit dat de vakanties
op een haar na gevild zijn, is de
kopij nog steeds kommer en
kwel. Uit alle hoeken en gaten
wordt kopij tevoorschijn getoverd.
Jan Baas wordt met ingang van 1
augustus lid van onze vereniging. Dit jaar (2006) dus 20 jaar
lid, van harte Jan.
Het zoetwatervissen slaat aan, althans, zo lijkt het. Want het idee
wordt geopperd om op zaterdag
20 september te gaan ‘snoekbaarzen’. Ook nu moet er weer
een sportvisakte in het bezit zijn
om deel te kunnen en mogen
nemen. Vakmanschap op dit gebied is niet nodig, want er gaan
ervaren snoekbaarsvissers mee.
De eventuele deelnemers of deelneemsters dienden zich op te
geven bij Piet Bakker of Piet
Koopman.
Samenvatting van een verslag:
De viswedstrijd die op 12 juli is
gehouden in het TOB-meertje
was een groot succes. Joop
Morau heeft het eerst zijn tuig
gereed en probeert dit even.
BEET!, een kanjeer van 25 cm

JULI
In juli kwam er geen clubblad
uit. Wel werd er op 12 juli weer
gevist (in zoet water). De spelregels waren net als 1985:
Nooit aan elkaars stok rommelen, niet van een ander zijn
worm snoepen, gebakken vis
wordt teruggegooid, meegebrachte versnaperingen dienen
onderling verdeeld te worden
waarbij het bestuur altijd de eerste keuze heeft. Verzamelen om
7 uur, een geldige sportvisakte is
vereist, iedereen zorgt voor zijn
of haar eigen aas, er mag niet
met levend aas gevist worden
(als proletarische visser vraag je
jezelf dan af of maden hier ook
onder vallen, die leven tenslotte
11
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De lengte van zijn eerder vermelde vis werd niet verbeterd.
Een stukje terug in dit artikel
meldde ik u dat er een play-off
gespeeld diende te worden op 31
augustus. Dat onze vereniging in
die tijd (en nu ook nog) alles
aanvatte om geld binnen te halen
mag blijken uit het feit dat deze
play-offs op onze banen gespeeld
werden. Om e.e.a. wat meer cachet te geven werd bovendien besloten in het kader van deze playoffs een doubletten toernooi te
organiseren. De kosten bedroegen ƒ 10,00 per doublette.
In 1986 waren er wat leden die
problemen hadden met de openingstijden van de bar (niet allen
toen hoor). Sommige leden hebben nooit genoeg, dus die blijven
het liefst tot 20.00 uur zitten.
Daarom werden de openingstijden nog meer eens expliciet genoemd. Vanaf 14.30 tot 16.30
uur konden de drankjes besteld
worden. Dit bestuursbesluit dateert al van een aantal jaren geleden en hoort eigenlijk bij iedereen wel bekend te zijn. De leden
werden bovendien verzocht om
het Joop niet extra moeilijk te
maken door voor die tijd al
drankjes te bestellen. Bovendien
worden er alleen aan leden
drankjes verkocht. Bij hoge uitzondering is de verkoop ook aan
niet-leden mogelijk (wanneer zij

wordt op de kant gelegd. Geldt
niet, want de wedstrijd was nog
niet begonnen. Na het ‘startschot’ wordt de eerste vis gevangen door John Peen die stomverbaasd is, want hij had nog niet
eens aas aan zijn haak gedaan.
Althans dat verhaalt de overlevering. Even later haalt Jef de Ruiter
een vis van maar liefst 30,5 cm.
binnen. Voorlopig is Klaas onttroond, want die vangt er een
van ‘maar’ 12 cm. Na enige tijd
vissen heeft Joop Morau de
grootste opgetelde lengte vis bij
elkaar aan de haak geslagen. Rie
Voogt doet, als enige vrouw, ook
mee, maar heeft nog niets gevangen. Niet belangrijk vindt Rie,
want de omgeving van het TOBmeertje is erg mooi en ze geniet
van de rust die dit uitstraat. Intussen gaat de benjamin van de
groep, Wouter de Ruiter, gewoon
verder met vangen. Aan het
einde van de dag wordt de balans
opgemaakt:
Plaats 1 met maar liefst 131,5 cm.
vis bij elkaar geteld: Wouter de
Ruiter, plaats 2: Jef de Ruiter (de
grootste vis), plaats 3: Klaas de
Ruiter, totaal 107,5 cm. aan vis
(2 na grootste lengte bij elkaar
geteld). Dat een prijs en geen
prijs dicht bij elkaar liggen weet
John Peen die met 106,5 cm. vis
net buiten de prijzen viel...
‘Kanjerkoning’ werd Jef de Ruiter.
12
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data toen nog niet bekend.
Augustus, het tijdstip waarop de
inschrijving voor de nieuwe Indoor weer van start gaat. Dit herhaalt zich nu al 20 jaar lang.
Spontaniteit was in 1986 binnen
onze vereniging iets dat soms
aanwezig was. Wat dacht u hiervan: Op donderdagavond 14 augustus waren er zo’n 40 boulers
aanwezig die door Frits Jongs en
Hamid Taoussi getrakteerd werden op cous-cous. Hamid was
notabene nog niet eens lid van
onze club, maar vond de sfeer
toen al zo leuk dat hij het idee
van de cous-cous maaltijd met
Frits tot uitvoering bracht.
– Ruud van Enter

zich op een of andere manier inzetten voor onze vereniging),
maar dit moet dan wel door het
bestuur goedgekeurd te worden.
Aan medewerking om afdeling
08 goed te laten draaien heeft
het, voor wat onze vereniging betreft, nooit ontbroken. Afdeling
08 wilde in 1986 een kampioenschap voor clubs organiseren.
Dit zou dan in de wintermaanden georganiseerd dienen te
worden. Onze vereniging was in
1986 de enige vereniging met
een overdekte accommodatie,
dus u raadt het al, deze kampioenschappen zouden in onze
hal gespeeld gaan worden. Helaas was de juiste opzet en de

Aaltjesdag 10 juni 2006
ren we. De derde wonnen we
weer. Hierdoor kwamen we automatisch in de B-poule. Erik
zei: ‘Het zou me niet verbazen
als we in de finale weer tegen
Bauke moeten”. En vol bravoure: ‘Die moeten we pakken!’
En inderdaad, dit kwam uit.
Na een zomerse dag vol hitte
en drankjes wonnen we
± 8 ons gerookte paling per
persoon. Het heeft ons best
gesmaakt. Tot volgend jaar!
– Gerrit Terpstra

Onze equipe bestond uit Gerrit
Terpstra, Erik van Stelten en
Henk Eisinga. Er waren weinig
mensen als vertegenwoordiger
van De Meteoor aanwezig.
Misschien volgend jaar meer
mensen. Heel gezellig toernooi. Ook voor degene die niet
aan het toernooi mee willen
doen is in Harderwijk op deze
dag heel veel te doen.
We begonnen de wedstrijd met
winst, de 2e partij moesten we
tegen Bauke Veltman, die verlo-
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Joop is geboren in Amsterdam
Noord, in de omgeving van het
Mosveld, maar woont sinds jaar
en dag in Muiden. Het Meteoorlid Annie van Ommen is zijn zus
en Ron van Ommen is zijn neef.
Zoals bij zoveel leden van onze
club, is ook bij Joop de scheepvaart een belangrijk onderdeel
van zijn leven geweest. Hij heeft
gestudeerd aan de Havenvakschool, een school die niet meer
bestaat. Logistiek en transport,
stuwplannen maken voor zeeschepen, dat leerde hij daar. Nu
werkt Joop bij SNS Reaal, waar
hij ‘projectleider facilitair bedrijf’
(zo heet dat nou eenmaal) is. Hij
houdt zich bezig met o.a. het digitaliseren van documenten, de
juridische aspecten daarvan, en
het maken van richtlijnen daarvoor. Maar eigenlijk, diep in zijn
hart wilde hij boer worden! En
nog wel eigenlijk...

JOOP ABELS (57) boult al sinds
de zeventiger jaren. Die jarenlange ervaring is aan zijn spel af te
zien. Nauwkeurig, serieus en met
veel strategisch inzicht speelt hij
het spel. Door veel spelers wordt
het boulen als een ‘spelletje’ gezien, maar niet door Joop. Serieus wordt elke spelsituatie beke ken en beoordeeld. En daarna
wordt volgens een ijzeren logica
gehandeld. Vaak met veel resul taat en altijd met geweldig veel
plezier. Joop is al 38 jaar ge trouwd met Marianne , met wie
hij een zoon heeft, Bas van 32.
Niet zonder trots wordt gemeld
dat Bas een veelgevraagd DJ is,
op weg naar landelijke bekend heid.

WAAROM BOULEN?
Ik deed in mijn jeugd in Noord
altijd veel aan sport. Bij DWV ge14
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VAKANTIEBESTEMMING?
Onze ideale vakantiebestemming
is Terschelling. Ik haat autorijden, dus dat is mooi te doen. We
gaan dan met onze honden in
een bungalow en hebben het alle
vier reuze naar onze zin!

voetbald, zo ging dat. En later
heb ik ook gehandbald en basketbal gespeeld. In de zeventiger
jaren heb ik in Frankrijk op een
camping het boulen leren kennen. Dat kreeg me behoorlijk te
pakken, vond het meteen een
fascinerend spel. Ik ging het ook
in Amsterdam spelen en werd lid
van één van de eerste verenigingen in Nederland: Aas van Bokalen, genoemd naar een café in
het centrum. In die tijd hebben
we met een ploeg boulende
vrienden aan de wieg gestaan
van de huidige NJBB. Vergaderen
deden we op de Keizersgracht in
een kantoor van de PvdA, daar
was ook het eerste bondskantoor
gevestigd. Een van mijn vrienden, Stan Polman, werd de eerste
voorzitter. De eerste officiële
toernooien werden door ons georganiseerd in het Oosterpark.

VERDER NOG IETS?
Wat ik belangrijk vind is dat je
het boulen op de juiste manier
speelt. Vooral omdat de omgang
met mensen bij dit spel zo’n
grote rol speelt, je speelt met
veel spelers op een betrekkelijk
klein oppervlak. Het klinkt misschien wat eigenaardig, maar ik
hecht enorm aan bepaalde regels
en etiquette. Pas wanneer je die
in acht neemt, wordt het een erg
interessant spel en krijgt het spel
een grote meerwaarde. Je dient je
medespelers de ruimte geven om
optimaal te kunnen presteren.
Zaken als: niet bewegen en praten wanneer iemand in de werpcirkel staat, afstand houden van
het buut en de cirkel als je tegenstander aan zet is, noem maar
op, dat soort dingen.
Over onze club wil ik nog zeggen
dat ik het als een grote rijkdom
beschouw dat ik er lid van mag
zijn. En dankbaar en trots ben
dat zoveel betrokken mensen het
voor me mogelijk maken om er
jaar in jaar uit met zo veel plezier
te mogen spelen.
•

ANDERE
EIGENAARDIGHEDEN?
Mijn twee (Franse) honden spelen een belangrijke rol in mijn
leven. Veel wandelen, veel mooie
plekken in de natuur opzoeken.
Een geweldige manier om van de
stress af te komen die het werk
af en toe met zich meebrengt.
Net als muziek. Ik luister graag
en veel naar eigenlijk alle soorten
muziek. Heerlijk.

15
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honden naar het hek renden zag
de jongen nog iets bewegen in
het hok. Langzaam verscheen er
nog een wit bolletje, maar dat was
zichtbaar kleiner. Op zijn achterpootjes gleed het bolletje het hok
uit en sjokte naar het hek toe. Het
deed zijn best de andere puppies
bij de houden wat lang niet lukte.
‘Die wil ik hebben’, zei de kleine
en wees op de waggelende pup.
De boer knielde naast de kleine
jongen en zei: ’Zoon, je wilt die
hond toch niet echt, hij is nooit in
staat om te rennen of te spelen
zoals andere hondjes dat wel
doen’. Toen deed de jongen een
stap naar achteren en deed zijn
broekspijp omhoog, waardoor
een stalen beugel zichtbaar werd
aan beide zijden van zijn been,
die vast zat aan een speciale
schoen. De boer aankijkend zei
hij: ’Weet u meneer, ik kan namelijk zelf ook niet zo hard lopen en
hij heeft iemand nodig die hem
begrijpt’. Met tranen in de ogen
pakte de boer de pup van de
grond. Hij hield hem voorzichtig
vast en gaf hem aan de jongen.
‘Hoeveel kost hij?’ ‘Niets jongen,
je krijgt hem gratis’, zei de boer,
‘er is geen prijs voor liefde’. De
wereld is vol van mensen die iemand nodig hebben en die hen
begrijpen. Dat is de les die wij
hieruit kunnen trekken.
– Hetty Bakker

Hetty’s Hoekje

Elkaar nodig
hebben
en begrijpen
EEN BOER HAD nog enkele
jonge hondjes te koop. Hij schilderde een bord met daarop: vier
puppies te koop, en zette dat aan de
rand van zijn erf. Net toen hij de
laatste spijker er in sloeg werd hij
aan zijn boerenkiel getrokken en
hij keek naar beneden in de ogen
van een kleine jongen. ‘Meneer’,
zei de jongen, ’ik wil een van uw
puppies kopen’. ’Wel’, zei de boer
terwijl hij met de hand achter in
zijn nek wreef, ’deze puppies
hebben hele goede ouders en kosten aardig wat geld’.
De jongen liet een moment zijn
hoofd hangen, toen reikte hij diep
in zijn broekzak en haalde een
hand vol kleingeld te voorschijn
en liet het de boer zien. ‘Ik heb
maar 39 cent, mag ik daarvoor
dan even naar de hondjes kijken?’. ‘Zeker’, zei de boer, floot
een deuntje en riep ‘Dolly!’. Uit
het hondehok en over het erf
rende Dolly naar de boer toe gevolgd, door vier kleine witte bolletjes. De kleine jongen drukte zijn
gezicht tegen het hek, zijn ogen
straalden van geluk. Terwijl de
16

De Keiler nr. 238 – juni/juli/augustus 2006

Positief denken binnen
een goede vereniging
Spelen we
graag met jongeren? Spelen we
graag met beginners? Aan beginners kun je jouw ervaring doorgeven, zonder te betuttelen. Spelen we graag een triplette, als die
na de loting overblijft? Met een
triplette kun je met zes personen
spelen en vreugde beleven. In
plaats van vier!
Ook het spelen met een introducé kan heel plezierig zijn.
Door met een introducé te spelen roest je niet vast in het boulewereldje, maar blijft je horizon
wijd.
Is het echt zo belangrijk om te
winnen? Dan moet je competitie
gaan spelen.
Kom niet altijd voor een prijs,
maar voor de speelvreugde en sta
open voor anderen. Speel als geoefende bouler eerst eens een
toernooi met een beginneling.
Maak hem/haar wegwijs in het
wereldje van het boulen. Laat
eens zien waarin je als gewoon
mens groot kunt zijn.
Gelukkig zijn er bij ons veel
verenigingsleden die zich erg positief gedragen!
– Henk Eisinga

Vaak hoor ik: ‘Wat hebben we
toch een fijne vereniging’. Vooral
bij vreugde en verdriet toont men
zich één. Laat dit zo blijven.
Lang heb ik gedacht of ik eens
een andere zijde wilde belichten,
want al boul ik zelf niet zo veel
meer, ik zie en hoor soms des te
meer.
Als het op boulen aankomt,
zijn we dan zo één? Zo vriendelijk? Zo goed?
Van ouderen kun je heel wat
levens- en speelervaring opdoen.

PUZZEL VAN
DE MAAND

De oplossing van de puzzel in
De Keiler 237 is:
GEVLEUGELDE WOORDEN
LANGS ELKAAR HEEN
PRATEN.
Piet van Leeuwen, Ludwig
Tophoven, Hetty Bakker, Annie
Stolte, Tiny Limburg, Albert van
Seeventer, Bep Rodenburg,
Cor Keyser en Paul Schijffers
waren de inzenders van de
goede oplossing.
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Sudoku-1

Nieuwe uitdaging
Zo u allemaal gemerkt zult hebben zijn ook in de puzzelwereld nieuwe tijden aangebroken. De vraag vanuit onze lezerskring om de
‘Sudoku’ werd steeds luider. Terwijl uw redactie nog stapels puzzelsoude-stijl in de kast heeft liggen, viel die vraag toch niet langer te
negeren. Vandaar in deze Keiler de eerste, veelgevraagde Sudoku!
We zijn erg benieuwd of deze kwa moeilijkheidsgraat voor Meteoorleden de juiste keus is. Informatie voor de ware puzzelaar: dit is er
eentje van een gemiddeld niveau. Oplossingen t/m 17 augustus in de
kopijbus i.v.m. met de eervolle vermeldingen.
18
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PUZZEL VAN DE MAAND

Oplossingen
kunt u t/m
donderdag
17 augustus
a.s. inleveren
in de kopijbus.
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TOERNOOI- EN
EVENEMENTEN
KALENDER ’06-’07
Datum Toernooi/evenement

Aanvang Plaats

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
do 16-11-06 Adam & Eva Toernooi

? Meteoor
19.00 Meteoor

vr 17-11-06 Preston Palace
za 18-11-06 Preston Palace
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

zo 7-1-07 4de dag Jan Voet Toernooi
za 27-1-07 Bohémiens

? Meteoor
19.00 Meteoor

zo 11-2-2 07 5de dag Jan Voet Toernooi

? Meteoor

do 15-2-07 Valentijn Toernooi

19.00 Meteoor

za 24-2-07 Bohémiens

19.00 Meteoor

zo 11-3-07 6e dag Jan Voet Toernooi
za 17-3-07 Herendoubletten

? Meteoor
19.00 Meteoor
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