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Na de receptie: de reis!

De maand september zit er al weer op. De
periode met alle aktiviteiten rondom ons 25jarig bestaan is nog niet helemaal achter de
rug, maar voor een deel toch wel. De receptie
is geweest, het boek is verschenen, er is een
jubileum-cadeau aangeboden. Het was in
onze ogen een waardige viering van het jubileum. Uw redaktie ontving maar liefst twee
verslagen van de receptie. Het leek ons een
aardig idee ze allebei te plaatsen.
Nu rest ons nog de reis naar Preston Palace.
Van alle kanten wordt er gewaarschuwd! Doe
vooral zus, doe vooral niet zo! Hou rekening
met, ga vooral wel, en ga vooral niet... De ervaringsdeskundigen laten er geen gras over
groeien iedereen die er nog nooit is geweest
alvast voor te bereiden. Dat moet dus wel een
heel bijzondere happening worden.
We kunnen het niet laten nog even de aandacht te vestigen op een belangrijk stukje van
de achterflaptekst van ons veelgeroemde Meteoorboek. Het is die zin waarin Hans Ballenberg vaststelt dat JBC De Meteoor een maatschappelijk fenomeen van enorme waarde is.
Wij zijn van mening dat hij dat goed heeft gezien. We moeten de mensen van het eerste
uur dankbaar zijn dat ze één en ander 25 jaar
geleden in werking hebben gezet. En dat
geldt ook voor al diegenen die het tot op
heden met veel energie en inzet in stand
weten te houden!
– JK
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Dagprijswinnaars
1e dag Jan Voet Indoor Toernooi

1e plaats Bert Vree, Arie Boon, Jeanette Boon 5 + 47
2e plaats Co bakker, Hetty Bakker, Toni Olthof 5 + 20
3e plaats Max Tophoven, Tiny Tophoven, Kees Spruitenburg 5 + 14
4e plaats Ludwig Tophoven, Giok Tophoven, Joop Abels 4 + 36
5e plaats Boudewijn en Rosalie Lammerts, Sander van Dijk 4 + 21
6e plaats Jan Both, Hans Terwee, Ed Lette 4 + 4
Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd!
Zonder de foto’s van Henk
Postma en de tekeningen van
Ed Lette was ook deze Keiler
niet geworden wat hij is!
Voor het novembernummer
kunt u uw bijdragen inleveren
t/m 9 november.
In de kopijbus of per e-mail
aan: koning@ncn.nl.
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Totaalstand Jan Voet
Indoor Toernooi 2006-2006
Na 1 speeldag
Plaats

Nr.

Leider

Winst

Punten

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

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

Sip Hiemstra
Ludwig Tophoven
B.L.van Bueren
Co Bakker
Max Tophoven
Jan Both
Petro van Vliet
Jan Verhulst
Raymond v.d. Erf
Victor Silvester
Corrie van Ekris
Menno Roelofs
Jaap Koning
Ruud van Enter
Henk Postma
Gerrit Terpstra
Jan Nieuwehuijse
Richard Rutgers
Johan Stapper
Waldie Haseth
Frans Kooistra
Marcel van Aalst
Antoon Duijnker
Jef de Ruiter
Bep Rodenburg
Hans Mes
Ben Koning
Rita Been
Ranghild de Kruiter
0

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

47
36
21
14
8
4
20
16
15
12
9
7
6
5
4
1
0
-4
-7
-8
-14
-8
-13
-15
-20
-20
-29
-34
-52
-65

De uitslag tegen equipe 30 telt niet mee in de einduitslag
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Meteoor 25 Jaar
Op 30 september was in de boulehal de receptie voor het 25 jarig
bestaan van JBC De Meteoor. Het
was een sruk bezochte receptie
waarbij ook veel ‘oud’-leden aanwezig waren waaronder Jan Telder.
De hal was gezellig aangekleed
met mooie gedekte tafels. Een
aantal van ‘onze’ dames zorgden
voor de bediening van de consumpties. Daar werd dankbaar
gebruik van gemaakt. Antoon
Duijnker was de ceremoniemeester. Het geheel werd muzikaal opgeluisterd door een vooral
Spaans zingende gitarist en dat
klonk goed. Het bestuur werd
toegesproken door o.a. een afvaardiging van de NJBB, de deelraad, en de voorzitter van SV De
Meteoor die alle drie ook een
cadeau aan Jan Voet overhandigden. Co Bakker overhandigde een
leuke zelf ontworpen en gemaakte plaquette die een plaats in de
hal krijgt. Klaas de Ruiter bood,
en dat deed hij weer heel leuk,
namens de leden een kleine uitgave van een kunstwerk aan, een
beeld van een bouler dat 120 cm.
hoog wordt en t.z.t. een plaats
buiten krijgt.
Verder kreeg onze 25 jaar zit-

tende voorzitter, en tevens de
geestelijke vader van onze club,
Jan Voet het eerste exemplaar
overhandigd van een boek dat
prachtig samengesteld en verzorgd is door Ruud van Enter en
Jaap Koning over de geschiedenis
van JBC De Meteoor.
Ook de overige bestuursleden en
de leden kregen het boek.
Al met al was het een hele gezellige receptie en kun je als lid
trots zijn deel uit te maken van
deze vereniging. Een vereniging
die hopelijk nog lang zal bestaan.
De goede basis daarvoor is de
afgelopen 25 jaar door Jan Voet
en de vele deelnemende
bestuursleden en medewerkers
gelegd.
– Jan Verhulst
4
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Preston Palace
Vrijdagavond rond 10.00 uur
zouden we graag een ogenblikje
alle leden verzameld willen hebben op de centrale plek in Preston Palace. De gedachte was om
bij die gelegenheid eens met zijn
allen eensgezind en uit volle
borst ons eigen clublied te vertolken! Nadere mededelingen hieromtrent worden u nog gedaan.

Nog even voor alle duidelijkheid!
Het vertrek naar Preston Palace is
op vrijdag 17 november, om 12.30
uur. Aanwezig om 12.00 uur, bij
onze hal.

De terugkomst is op zaterdag 18
november om plm. 13.30 uur, ook
weer bij onze hal. We reizen met
vier Labeto bussen.

Inschrijvingen
de barinkomsten
scheelt.
Terwijl juist die
barinkomsten
de kurk is
waar een groot
deel van onze
vereniging op drijft. Ik hoop dat
u e.e.a. eens overdenkt en onze
toernooien in de toekomst goed
bezoekt. Maar ook dat u, na het
toernooi nog een zeer laag geprijsde consumptie neemt. Als u
dan ook nog pas na de prijsuitreiking naar huis gaat is dat ook
veel fijner voor de winnaars.
We hebben een fijne en financieel
gezonde vereniging – laten we
dat met z’n allen ook zo houden.
– Namens de wedstrijdcommissie,
Jan Verhulst

Beste leden. Ook in het afgelopen
seizoen is het aantal toernooi-inschrijvingen weer wat teruggelopen en dat is een ‘zorgelijke’ ontwikkeling.

Vooral ook omdat juist de toernooibezettingen van belang zijn
voor de barinkomsten van onze
vereniging. Behoudens het Jan
Voet Toernooi wordt geen inschrijfgeld gevraagd terwijl er
toch mooie prijzen te winnen
zijn. Het is zelfs zo dat men
meestal tijdens de toernooien
nog gratis consumptiebonnen
krijgt. Natuurlijk moet dat alles
wel betaald worden. Daarbij
komt nog dat vaak spelers die
niet in de prijzen vallen meteen
naar huis gaan, wat ook weer in
5
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Jubileumboek

Ziekenboeg

Ondanks dat de tekstschrijver
van het jubileumboek heeft getracht de tekst zo goed mogelijk
op waarheid te verifiëren, is er
bij de lijst met overleden personen een hinderlijke fout gemaakt.
In deze lijst wordt de naam van
Cor Leibbrand vermeld. Cor is
door diverse leden van onze vereniging na het verschijnen van
het boek in levende lijve waargenomen. Door het overlijden van
Cor zijn vrouw heeft de tekstmaker de fout gemaakt Cor hiervoor
aan te zien. Achteraf had deze
fout ontdekt kunnen worden
door de ledenlijst naast de lijst
met overleden personen te leggen. Cor komt in de ledenlijst
nog steeds voor, sterker nog, Cor
is al vanaf 1 oktober 1984 lid van
onze vereniging.
Ik bied mijn welgemeende verontschuldiging aan voor de gemaakte fout.
Tot slot wil ik u graag wijzen op
de uitspraak van Jan Voet die op
de eerste pagina van het boek
vermeld staat. Dit stukje over
een fout in het jubileumboek zal
daarom de enige verantwoording
zijn die ik afleg voor eventuele
fouten en foutjes in het boek.
– RvE

Gré Bezuijen heeft
opnieuw een
chemokuur
gehad waardoor haar gezwel stabiel is
gebleven. Ze
ziet er nog
steeds goed uit en we hopen dat
deze stabiliteit zich voortzet.
George Dammen zijn handblessure is zo goed als genezen.
Waarschijnlijk zal jij zijn boulballen weer ter hand nemen.
Gon van Eck heeft een schouderoperatie ondergaan waardoor
haar boules even rust krijgen.
Gelieve haar geen schouderklopjes te geven.
Dave Vree (zoon van Corrie en
Bert) is bij een ernstig brommerongeluk betrokken geweest,
waardoor hij met diverse botbreuken in het Boven IJ Ziekenhuis ligt. Zijn herstel zal vele
maanden vergen.
Sip Hiemstra heeft een chemokuur gehad. De verwachting is
dat zijn prostaatproblemen hierdoor zijn opgelost.
Piet Koopmans heeft zijn taak als
ingooier weer op zich genomen.
Dat houdt in dat zijn blessure
weer redelijk onder controle is.
Annie Meijer heeft van haar dok6
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toren een ‘schoonverklaring’ gekregen en werkt nu naar een verder herstel toe. Proficiat!
Gerda en Truus Nagel zijn in zoverre hersteld, dat ze de boules
weer ter hand hebben genomen,
zij het met een licht waggelende
gang.
Truus Rutgers wordt weer langzaam de aktieve Truus zoals wij
haar altijd gekend hebben.
Jan Stok heeft uiteindelijk zijn
pacemaker gekregen. Hopenlijk
krijgt Jan daardoor zijn juiste
ritme weer terug.
Annie Stolte heeft toch een darmoperatie ondergaan. Door deze
ingreep zal het een poosje duren
voordat zij weer aan alle aktiviteiten kan meedoen.

Nieuw adres
Waldie Haseth
Waalenburgsingel 132
1024 EL Amsterdam
Nelis Portengen (in juni lid
geworden) is verhuisd naar
Riekstraat 7 in Purmerend.

Nieuw lid

Jarige leden

Sanne Roggeveen heeft zich als lid
ingeschreven. Sinds de zomer
was hij al vaak op onze banen te
zien. Wij wensen hem veel pleziet bij onze vereniging!

In november zijn jarig
Beb Rodenburg, Michel
Wessels (tennis), John
van Laar, Joke Schneider,
Cor Keizer, Anja Idenburg -de Man, Hennie
van Ankeren, Ruud Duijker, André
Walbroek, Gerda Nagel, Niels Bakker (tennis), Guus Tolhuijsen,
Jeroen Spaink (tennis), Erik van
Stelten, Joke de Vroome, J.H. Bakker en Gerrit Vervoort en Herman
Voogt.

De was
Op onze advertentie voor een
nieuwe wasvrouw (m/v) is direct
gereageerd. Tiny Postma zal voortaan al onze wasproblemen oplossen.
We bedanken Loes v.d. Bos langs
deze weg hartelijk voor haar jarenlange trouwe medewerking.
7
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Walle Geertsje
Harlingen september 2006 – Ze
hadden het maar steeds over
Walle Geertsje. Ik vroeg dan: ‘Wat
is dat eigenlijk?’ Nou ik heb het
geweten.

Daniëlle (0-13, haha). Peggy ging
goochelen, ze haalde de beugel
uit haar BH (we weten al waar ze
haar BH’s koopt), dat was dus lachen. Wat waren de dames voor-

Het was een mooie dag: 2 september 2006. Hup naar de club,
ik was er om 8 uur en wat dacht
je? Stanley was er zowaar als eerste! Op naar Walle Geertsje. Nou,
het begon al goed. We kwamen
op tijd aan, alles werd op tafel
gezet: eten, drinken, drank,
water (Sonja Bakker hè).
De banen waren één modderpoel, maar wat wil je na drie
weken regen. Wel hadden we de
mazzel dat op 2 september de
zon scheen en we zaten dus lekker op een terras in de zon.
De eerste wedstrijd om de taart
werd gewonnen door Corrie en

Bedankt(1)
Allemaal hartelijk bedankt
voor de kaarten, telefoontjes
en de belangstelling die ik
mocht ontvangen na mijn val
in de vakantie. Mijn knieschijf
was verschoven, dus zes
weken in het gips. De uitdrukking ‘Het beste met je knie’
kwam dus goed van pas. Mijn
been is weer (bijna) best, dus
snel weer boulen. Nogmaals
bedankt en tot bouls!
–Gerda Nagel

8
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Bedankt(2)
Je zou haast een ieder een
operatie met daarna langdurige revalidatie toewensen, alleen al voor al het gezellige
bezoek en de mooie kaarten!
Al deze blijken van belangstelling maken de narigheid een
stuk dragelijker. De operatie is
goed geslaagd, maar voor ik
weer helemaal beter ben, c.q.
weer ‘Kampioen-Jeu-De-Boules’ ben, gaat er wel weer een
tijdje overheen. Dus, helaas
moeten jullie deze ‘ster’ nog
een tijdje missen. Hoewel,
ook al zal ik niet spelen, ik
kom natuurlijk wel snel langs
om naar jullie spel te kijken;
om te zien of ik jullie eerdaags
nog wel kan bijhouden.
Ondertussen, nogmaals bedankt, veel liefs en tot ziens,
– Truus Nagel

tigd. De vis vond overmatig aftrek, Marjo nam voor de hele
week mee (grapje). De groep
werd steeds groter, de families
kwamen gezellig even langs. De
mannen werden steeds joliger,
wij vrouwen waren het rustigst??? Theo van Dijk was de
enige die steeds stond te oefenen, bal na bal na bal.
Er was ook een loterij, 6 voor 5
euro. Raymond won een electrische koffiemolen, of was het nou
een fruitmixer? Wordt vervolgd.
Wij moesten in de B poule tegen
Corrie en Daniëlle. Op een gegeven ogenblik zei ik tegen Corrie:
‘Hé Cor, je but ligt verder dan
tien meter!’ Wij lachen. Op dat
moment loopt de scheidsrechter
langs. Roept ze heel hard: ‘Hé
scheids, wil je even meten?’ Gieren natuurlijk, had ik nog gelijk
ook. 30 centimeter te ver. Haha.
Nou weet ik het zeker, volgend
jaar ga ik weer mee.
Groetjes en tot bouls,
– Lydia Heuckeroth

zien van lekkere broodjes.
Dames bedankt. Er stond ook
een kraam met boulespullen,
voor mij was dat net luilekkerland. De mooiste tassen, ballen,
enz. enz. Cor v.d. Erf en ikzelf
hebben er nog een tas gekocht.
Hoe later de middag hoe gezelliger het werd. De meegebrachte
alcohol werd overmatig genut9
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Terugblikkend op een bijzondere fijne zaterdagmiddag. We hebben
het over de 30-ste september 2006.

25 Jaar Metoor, een mijlpaal

25

Iedereen werd verwelkomd en
mocht door de Haag van geelzwarte ballonnen lopen, je naam
in het gastenboek schrijven en
dan de hal in. Dat deed een ieder,
en velen met open mond.

Want wat was onze hal mooi. Zoveel werk was er ingestoken, en
met dit verbluffende resultaat!
Keurige zitjes, met zelfs echte
damasten kleedjes. Een versierd
podium, fraaie bloemen, mooie
serveerstertjes in geel en zwart
gekleed. Het geheel kwam zeer
chique over. En toch, ongedwongen een babbeltje, hier en daar
tussen alle leden.
Het officiële gedeelte was indrukwekkend. Onze voorzitter was
trots op Zijn Meteoor. Met een
blij gezicht nam hij de felicitaties,
waardebonnen en kado’s van verschillende instanties in ontvangst.
Verrast was hij zeer zeker met de
door de leden aangeboden verrassing. Ook in de hal werd verrast gereageerd, want wat hebben jullie, als feestcommissie,
een origineel kado bedacht.
Super!
Ook het jubileumboek is een

aanwinst voor elke boekenkast.
Maar eerst uitlezen, want het
heeft een schat aan informatie
over nu en weleer. Wat een arbeid is hier aan besteed, om tot
dit schitterende resultaat te
komen. Het mag er dan ook beslist zijn.
Wij willen een ieder, zonder iemand te vergeten, die deze dag
heeft gemaakt zoals hij is geworden, heel veel dank zeggen.
En Jan Voet in het bijzonder. Hij
heeft het dan toch maar voor elkaar gekregen dat hij, met al zijn
leden, zijn 25 jarig jubileum, als
voorzitter en oprichter heeft kunnen vieren. Dat Jan Voet al 25
jaar voorzitter is, betekent heel
veel voor vele leden.
Het bestuur en alle vrijwilligers,
ontzettend bedankt voor deze
fijne zaterdagmiddag, de 30-ste
september 2006.
– Co en Hetty Bakker
10
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DEEL 28
meld. Vele zaken worden genoemd, het gereed komen van
de hal, die zijn nut bewees tijdens veel plensbuien in het afgelopen jaar, het tot stand komen
van de Reglementen en Statuten
en de aandacht die de lokale pers
aan onze vereniging schonk.
Ook toen was de opkomst bij de
vergadering ronduit goed te noemen. Over de financiën werd de
vraag gesteld waar de posten van
ƒ6.000,00 en ƒ3.200 vandaan
kwamen. Het antwoord hierop
was dat de hal ƒ26.000,00 kostte. Hiervan was reeds
ƒ20.000,00 voldaan door middel van een renteloze lening. De
betreffende ƒ6.000,00 was voor
de betaling van het resterende
bedrag. Het bedrag van
ƒ3.200,00 was een uitgave om
de renteloze lening af te lossen.
Helaas was het toen noodzakelijk
een lid, na schriftelijke stemming, af te voeren wegens wangedrag. Omtrent de beslissing
om de betreffende persoon af te
voeren waren er heel wat vragen.
Tijdens de rondvraag wordt opgemerkt dat er op de dagen dat

Het oktobernummer van ons
clubblad in 1986 was het laatste
van dat boekjaar. Ons boekjaar
liep toen niet van 1 januari tot en
met 31 december van een bepaald
jaar, maar van 1 november in een
bepaald jaar t/m 31 oktober van
het opvolgend jaar. Het was dus
het laatste clubblad van jaargang
nummer vier.
Ook in 1986 werd er al naar
voetbal gekeken, want heel wat
leden verzochten het bestuur om
de Ledenvergadering, die op 22
oktober gepland stond, te verplaatsen naar een andere datum
in verband met Europacup Voetbal. De nieuwe datum werd daarom vastgesteld op 3 november.
Voor het jaarfeest was het in dit
jaar bovendien noodzakelijk om
vooraf in te schrijven. Dit was de
eerste keer dat dit op deze wijze
plaats vond. Het ledenbestand
was al zo groot, rond de 110
leden, dat er, voor wat betreft de
inkopen, gepland moest worden.
In het clubblad van oktober 1986
staan de notulen van de laatst gehouden Ledenvergadering ver11
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er gebouled wordt door sommige
leden nogal vroeg een biertje genuttigd wordt. Het antwoord was
toen dat dit geheel voor verantwoording van de betreffende personen is. Ondanks dat vond het
bestuur het jammer dat deze opmerking tijdens de Ledenvergadering boven tafel kwam. Het
was beter geweest om, voordat
een partij begint, hier onderling
afspraken over te maken.
Alle beetjes hielpen destijds, ook
nu trouwens nog. Jan Nieuwenhuijse was een aktie begonnen
met zegeltjes. Deze aktie kon de
vereniging wel ƒ350,00 op leveren. Jan had hier wel girorekeningen van leden voor nodig om
de bedragen naar toe te kunnen
storten. Deze leden dienden dan
het ontvangen bedrag aan onze
vereniging over te maken. In totaal is het bedrag van ƒ350,00
inderdaad op de rekening van
onze vereniging gestort.
Veel leden hadden de behoefte
om meer in de hal te boulen.
Helaas was dit niet mogelijk
omdat de hal ook door de SV De
Meteoor gebruikt werd voor trainingsactiviteiten.
Tot slot deelde Klaas de Ruiter
mee dat hij er vanuit het bestuur,
waar hij deel van uitmaakte, veel
geregeld en georganiseerd werd.
Hij vond het daarom des te leuker dat er ook op initiatief van

leden zaken en dingen door de
leden voor de club georganiseerd
en geregeld werden waar het bestuur zich niet mee hoefde te bemoeien.
Onze vereniging stond er, financieel gezien, in 1986 iets minder
rooskleurig voor dan nu het
geval is. Door de korte periode
van bestaan was het saldo aan
het eind van het boekjaar
‘slechts’ ƒ15.006,60. Onze
schuld bedroeg ƒ10.000,00, het
resterende bedrag dat nog voldaan diende te worden voor de
renteloze lening van de hal. Opvallend bij het financieel overzicht is een bedrag van
ƒ1.285,75. Hiervoor werd iets geregeld voor het eerste zaterdagen zondag elftal, het vijfde elftal
en de softbaldames van de sportvereniging de Meteoor die kampioen waren geworden. De kosten om de hal in gebruik te
nemen bedroegen ƒ2.037,40.
Ook in 1986 werd er al aan liefdadigheid gedaan naar onze
leden toe. Het bedrag aan uitgedeelde consumptiebonnen, hapjes en dergelijke bedroeg
ƒ1.457,30.
Net als nu ook nog het geval is
maakte de secretaris een overzicht van het verenigingsgebeuren van het voorgaande jaar.
Maar liefst acht pagina´s werden
hiervoor besteed.
12
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Bij het afsluiten van het boekjaar
was het ledenaantal van onze
vereniging 123 mannen en een
paar vrouwen.
Van de reis naar Schin op Geul,
van 3 t/m 5 oktober, wordt in het
clubblad in 1986 door André de
Jong uitvoering verslag gedaan.
Jan de Vos doet het in zijn verslagje iets korter. Toch was de redacteur heel blij met beide inzendingen. Maar liefst 7 pagina´s zijn
nodig om onze leden duidelijk te
maken dan de reis ontzettend geslaagd was en dat ‘everybody
happy’ was. Ties Suurs, geen lid
van onze vereniging, maar wel bestuurslid van de sportvereniging
De Meteoor, was ook een van de
feestvierders in Schin op Geul.
Hij nam in eerste instantie deel
aan de reis onder het motto ‘Ik
zie wel hoe het gaat’. Alras verwonderde Ties zich dat er zoveel
dingen voor zo weinig geregeld
konden worden. Zijn conclusie
was dat een vereniging die gebouwd is op de peilers van vriendschap en vertrouwen het bestaan
meer dan verdiend. Gelukkig is
dit nu al 25 jaar zo.
Blijkbaar had ‘Berend uut Twente’
tijdens de reis naar Schin op
Geul bij zijn optreden iets gezegd waarop door wat deelnemers gereageerd was. Berend reageerde hierop met het volgende
stukje:

‘KLOOT’-SCHIETEN!
Er is een klein, ja zelfs piepklein,
klachtje gekomen over ‘Berend
uut Twente’. Berend deelde tijdens zijn optreden mee dat de
boulers er geen ‘kloot’ van konden. Deze uitspraak vraagt om
nadere uitleg. Berend vervolgt:
‘Laat ik beginnen dat het juist
andersom gezien moet worden.
Berend begreep er geen bal van
wat de jeu de boulers aan het
doen waren. Berend dacht dat
het een westerse vorm (het westen van Nederland bedoelde hij
hiermee) van klootschieten was.
De clou ontging de ‘klagers’ dus.
Ter verduidelijking: klootschieten
wordt over grote afstand gespeeld door een klootschieter en
wat vrienden, die hem vertellen
waar de kloot moet komen te liggen. De plek waar de kloot naar
toegeslagen moet worden moet
zo gunstig mogelijk zijn om de
bochtige landweggetjes te kunnen overbruggen. Is er een klootschieter die wat minder gooit,
dan is de uitdrukking ‘Hij kan er
geen kloot van’ op hem van toepassing. De kloten worden opgeborgen in ‘klootzakken’. Wanneer je dat verder doorvoert worden onze bouleballen dus opgeborgen in ‘klote kissies’.
Op 20 september gingen wat
leden van onze vereniging, aangevuld met familie en kennissen,
13
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naar de Westplas om te ‘snoekbaarzen’. De wedstrijdleider was
Piet Koopmans. In 1986 mocht er
nog met levend aas gevist worden, want Piet had ook voor 150
aasvisjes gezorgd. De vangst viel
wat tegen, ondanks het binnenhalen van vissen die varieerden
van 30 cm. tot 40 cm. Dit formaat wordt door vissers, althans
wanneer het snoekbaars betreft,
‘haring’ genoemd. Klaas de Ruiter
ving de grootste vis (40 cm.), gevolgd door Piet Bakker (34 cm.)
en René Jansen (30 cm.).
Tegelijk met het snoekbaarzen
organiseerde de afdeling Honken Softbal van de s.v. De Meteoor
een open dag. Hieraan nam een
team van onze vereniging deel.
Hun deelname was niet voor de
overige deelnemende teams altijd even leuk. Onze leden wonnen al hun wedstrijden en werden daardoor winnaar van dit gezellige toernooi. Er dient wel vermeld te worden dat deelnemers
en deelneemsters die deelnamen

aan de honk- of softbalcompetitie
aan de andere kant in het slagperk dienden te staan dan dat zij
normaliter deden. Slaan met een
handicap dus.
In mijn vorige stukje trof u een
werktuig aan dat speciaal ontworpen was om iets mee te
nemen of te dragen. Omdat het
hier een ontwerp betreft dat in
1986 ook al eens geplaatst was,
hebben heel wat leden, die al
lange tijd lid zijn, zich, tot hoofdpijn aan toe, suf geprakkiseerd
waarvoor het stuk gereedschap
gebruikt zou kunnen worden.
Ed Lette wist zich na veel gepeins
het nut van het gereedschap te
herinneren (of heeft hij soms
ook een oude clubblad van hetzelfde jaartal in zijn bezit?), ging
achter zijn ontwerp tafel zitten
en maakte onderstaande tekening waarop duidelijk te zien is
waarvoor het stuk gereedschap
voor bedoeld is. Zie bovenstaande tekening.
– RvE
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Sudoku-3

De tweede Sudoku heeft twee
oplossingen opgeleverd.
Daardoor is onze angst dat deze
puzzels voor ons blad te moeilijk
zouden zijn, niet terecht
gebleken.
De oplossingen kwamen van
onze Sudoku-specialisten Truus
Schallenberg en Jef de Ruiter.
Hulde en proficiat!
Oplossingen t/m
9 november in de kopijbus.

OPLOSSING SUDOKU-2
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TOERNOOI- EN
EVENEMENTEN
KALENDER ’06-’07
Datum Toernooi/evenement

za 21-10-06
vr 27-10-06
za 28-10-06
zo 12-11-06
vr 17-11-06
za 18-11-06
do 23-11-06
vr 24-11-06
za 25-11-06
zo 10-12-06
za 23-12-06
vr 29-12-06
za 30-12-06
z0 31-12-06
zo 7-1-07
za 20-1-07
vr 26-1-07
za 27-1-07
zo 11-2-2 07
do 15-2-07
za 17-2-07
vr 23-2-07
za 24-2-07
zo 11-3-07
za 17-3-07
vr 30-3-07
za 31-3-07
za 7-4-07
zo 15-4-07
za 21-4-07
vr 30-3-07
za 28-4-07

Aanvang Plaats

Sfeerlicht Boulen
Koppelklaverjassen
Les Bohémiens
2e dag Jan Voet Toernooi
Preston Palace
Preston Palace
Adam & Eva Toernooi
Koppelklaverjassen
Les Bohémiens
3e dag Jan Voet Toernooi
Joop v.d. Loo Toernooi
Koppelklaverjassen
Les Bohémiens
Oliebollen Boulen
4e dag Jan Voet Toernooi
Echtparen Toernooi
Koppelklaverjassen
Les Bohémiens
5e dag Jan Voet Toernooi
Valentijn Toernooi
Damesdoubletten
Koppelklaverjassen
Les Bohémiens
6e dag Jan Voet Toernooi
Herendoubletten
Koppelklaverjassen
Les Bohémiens
Piet Bakker Toernooi
1e dag Competitie, alle zon. kl.
1e dag Frits Jongsma Toernooi
Koppelklaverjassen
2e dag Frits Jongsma Toernooi
16

20.00
20.00
19.00
11.00

Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor

19.00
20.00
19.00
11.00
12.00
20.00
19.00
13.00
11.00
19.00
20.00
19.00
11.00
19.00
19.00
20.00
19.00
11.00
19.00
20.00
19.00
12.00
10.00
?
20.00
?

Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor

