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De komkommertijd staat
weer voor de deur
Het volgende nummer van de Keiler zal het
juni/juli/augustus nummer worden. Daarna
zal het wat betreft dit cluborgaan dus een
paar maanden stil zijn. Heeft u nog iets te
melden wat van belang voor velen is, grijp
dan uw kans om deze mededelingen nog in
het komende nummer geplaatst te krijgen.
Een oproep als deze is niet nieuw, vaak hebben we van deze kant gevraagd om bijdragen voor dit tijdschrift. Een paar geïnspireerde aktievelingen stuurt kopij in, die vervolgens door velen gretig gelezen wordt. Wij
zijn daar dankbaar voor. Toch verbazen we
ons er inmiddels al vele jaren over dat dit
medium niet gretiger gebruikt wordt om
ideeën te spuien, spannende avonturen te
vertellen, discussies aan te gaan, etc. In de
hal hangt de kopijbus waar ook het woord
‘ideeën’ op staat. Ook daarin komen niet
veel ideeën terecht.
Toch leven ze wel onder de leden van deze
vereniging, maar misschien is het voor
velen een probleem om ze in schrift en op
papier te formuleren. Is dat het geval, laat
dat dan weten, vaak is een mondeling verhaal duidelijk genoeg om ze via uw redactie
in dit blad te krijgen.
– JK
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Frits Jongsma Toernooi 2007
De vier toernooidagen werden gespeeld met heel mooi weer,
wat zijn weerslag had op de stemming van de deelnemers.
Want hoewel er fanatiek werd gespeeld ging het er sportief en
erg gezellig aan toe. Sinds lange tijd werd het toernooi in vier
achtereenvolgende zaterdagen gespeeld. Er hadden 16 equipes
ingeschreven waardoor het ook in drie speeldagen had gekund.
Maar in vier dagen ging het inderdaad wel heel relaxed. Vanaf
de eerste dag stonden de uiteindelijke winnaars, het equipe van
Victor Silvester, bovenaan gevolgd door het equipe van Ron
van Ommen. Hetgeen het equipe van Victor heel scherp hield!
Want pas op de laatste speeldag viel de beslissing in het voordeel van Victor. Onze hartelijke felicitaties aan de toernooi- en
de overige winnaars. Hieronder de totale einduitslag.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

13
12
11
11
9
9
8
7
7
7
7
6
4
4
3
2

89
102
61
50
10
17
-3
-9
21
-33
-12
-18
-8
-56
-100
-76

Victor Silvester, Theo van Dijk, Inge Strijdonck
Ron van Ommen, Babs van Ommen, Lydia Heuckeroth
Gerrit Terpstra, Freek van Leeuwen, Erik van stelten
Raymond v.d. Erf, Marjo van Dijk, Richard van Olst
Jaap Koning, Tiny Postma, Annie Meijer
Ludwig Tophoven, Max Tophoven, Tiny Tophoven
Bep Rodenburg, Truus Schallenberg, Willem ten Brink
Jan Verhulst, At Verhoeven, Toon Spaan
Ron Stolte, John Peen, Piet van Leeuwen
Jef de Ruiter, John Zwiebel, Louis Rodrigues
Corrie van Ekris, Tiny den Ouden, Truus Rutgers
Menno Roelofs, Tou Chaichana, Joop Abels
Henk Postma, Stanley Kooistra, Annie Stolte
Kees Spruitenburg, Joop Keepe, Antoinet Fransen
Jos Groot, Peggy Strijdonck, Sander van Dijk
Waldie Haseth, Gerda Nagel, Truus Nagel

De uitslagen zijn op basis van het onderling resultaat.
– Jan Verhulst
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De winnaars in beeld

Hierboven vijf van de zes winnende equipes van het Frits Jongsma
Toernooi 2007. De familie Tophoven was al naar huis, ze houden
de trofee tegoed. Hieronder het trotse winnende equipe in de bloemetjes gezet!
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Ziekenboeg

veel zal moeten dragen.
Eduard Vergne boult nog erg
moeilijk in verband met een voetcorrectie die hij heeft gehad.

Raymond v.d. Erf heeft een konflikt gehad met een betonnen
paaltje. Het paaltje heeft gewonnen en Raymond heeft een gebroken middenvoetsbeentje.
Tom van Geyten staat nog steeds
onder controle bij het Boven IJ
Ziekenhuis om uit te vinden wat
hem precies mankeert.
Cor van Gelderen herstelt langzaam van zijn verhuisvirus. Wij
hopen hem gauw weer te kunnen
begroeten als barkeeper.
De nieuwe heup van Cor Keijzer
werkt voortreffelijk. Cor loopt en
boult weer als een kievit.
Ap de Noot heeft diverse lichamelijke problemen en loopt daarvoor bij verschillende specialisten. Zo ook bij een diëtiste, die
gezien het succes dat zij bij Ap
behaalt, van het dak dreigt te
springen.
Albert Seeventer heeft
flink last van zijn
zonallergie, en
moet daarom
een pet dragen. Het is te
hopen (voor
ons, niet
voor Albert
natuurlijk) dat
hij zijn pet de komende maanden

Jarige leden
In juni zijn
jarig:
Rie van Stelten, Boudewijn Lammerts
van Bueren, Wil
Knuppe- de Bock,
Sandra Visser
(tennis), Piet
Koopmans, Wim
de Meijer, Maartje Hesterman (tennis), Johan de
Bont, Nas Nansink, Tiny Postma,
Arend van Buuren (tennis),
Dirk Swart, Jaap Broer, Wil BuijsPlatjouw, Jan Been, Hans Udo,
Adrie Kool.
Bijdragen voor de volgende
Keiler kunt u t/m donderdag
15 juni a.s. inleveren in de
kopijbus, of per e-mail:
koning@ncn.nl

Koop bij onze
adverteerders, zij
steunen ons!
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DEEL 35

vraagd bij de NJBB en gekregen.
Tijdens de vergadering vlogen de
verwijten over en weer. Niet alleen over de tafel, maar ook over
de hoofden van de aanwezigen.
Frits had heel wat vergaderingen
meegemaakt, maar zo knullig als
deze Bondsvergadering was had
hij het nog nooit meegemaakt.
De voorzitter van de NJBB weigerde bovendien om uitleg te
geven over de situatie zoals deze
was ontstaan. Hiervoor waren de
vertegenwoordigers van de afdelingen gekomen, maar helaas
pindakaas, de voorzitter weigerde
verder op de zaak in te gaan.
Veranderingen in de opzet van
de Nationale Competitie is niet
iets van de laatste tijd. Ook in
1987 werd een verandering doorgevoerd. Deze wijziging zou zijn
intrede in 1988 doen. In 1987
bestond de landelijke competitie
uit een hoofdklasse (2x16 equipes) en een eerste klasse (6x16
equipes). Vanaf de tweede klasse
werd er in de afdeling gespeeld.
De wijziging bestond uit het ontstaan van een ereklasse (2x16

In het meinummer van onze onvolprezen Keiler staat op de eerste pagina een artikel dat begint
met de kop ‘Nederlandse Jan
Boel Bond’.
Wat was het geval? Op donderdag 14 mei 1987 togen Jan Voet
en Frits Jongsma naar Utrecht
om daar een Buitengewone Ledenvergadering van de NJBB bij
te wonen. Jan ging niet alleen uit
hoofde van zijn voorzitterschap
van onze vereniging, maar hij
was eveneens afgevaardigde van
onze afdeling (08). Jan was namelijk in 1987 voorzitter van
deze afdeling. De reden van deze
Buitengewone Ledenvergadering
was het afzetten van de bondspenningmeester, de heer Martin
van Zanten. Volgens de overige
bondsbestuurders had de heer
van Zanten nog steeds geen orde
weten te scheppen in de financiële chaos van de NJBB. Omdat
de afdelingen van de NJBB het
niet eens waren met deze afzetpoging hadden zij een Buitengewone Ledenvergadering aange5
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equipes) en een hoofdklasse,
eveneens bestaande uit 2x16
equipes. Tevens werd de eerste
klasse opgesplitst in vier zones.
Zone A,B,C en D. Onze afdeling
(toen 08) werd in zone B ingedeeld. In elke zone werden 16
equipes in de eerste klasse ingedeeld. Bovendien werd de tweede
klasse overgeheveld vanuit de afdeling naar dezelfde zones. Hiervoor telde dat er in elke zone
2x16 equipes in de tweede klasse
mee zouden doen. Omdat zone
B in 1987 uit 6 tweede klassen
bestond zou de consequentie van
deze maatregel inhouden dat
veel equipes die in 1987 nog in
de tweede klasse speelden zouden overgaan naar de derde klasse, een afdelingsklasse dus.
Daardoor werd een kettingreactie
veroorzaakt, want hierdoor zouden equipes, die in 1987 nog in
de derde klasse speelden, voor
1988 in de vierde klasse worden
ingedeeld. Nogal ingrijpend dus.
Door deze wijziging voor de indeling van NC wijzigde ook de
promotie en degradatieregeling
in 1987. André de Jong, onze
toenmalige wedstrijdsecretaris
doet in het clubblad van mei
1987 uitgebreid uit de doeken
welke consequenties deze wijzigingen, ook voor onze deelnemende equipes aan de NC, tot
gevolg hadden.

In datzelfde meinummer 1987
staat een uitgebreide waslijst van
toernooien waaraan onze leden
mee konden doen. Het betreft
dan toernooien bij onze en andere verenigingen. Bijzonder aanbevolen worden de toernooien
bij onze eigen club op 6 juni
(voor eigen leden) en 13 juni (ook
voor buitenleden), de toernooien
bij Nieuwendam en die bij Par
Hasard.
Om wat bladvulling voor het
clubblad te hebben worden er
wat foto´s (wel erg zwart-wit,
nauwelijks grijstinten) in het
clubblad geplaatst. Bovendien
plaatst de redacteur, Frits Jongsma die ook toen al een combinatiefunctie had (redacteur en secretaris) het eerste deel van een
stukje materiaalkennis in het
clubblad. Hoeveel werk een dubbelfunctie binnen onze vereniging was, daarover kan de schrijver van dit stukje historie uit ondervinding meepraten. Deze
functies heeft hijzelf namelijk 12
jaar bekleed. De ene keer met
meer plezier dan de andere keer.
Terug naar de foto´s. Hierop zijn
onder andere Stefan Secci, toen
ons jongste lid, een zeer jonge
Corrie van Ekris, Piet Bakker,
Karel Berkhout, (een jonge) Ab
Vree, (een nog jongere) Petro
van Vliet en Gerrit Voogt (die net
als nu nog het geval is de ballen
6
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onder de handdoek vandaan
haalt) te zien.
Gelukkig voor Frits Jongsma
voelde ‘Omskipijp’ zich aangesproken en schreef in het mei
nummer 1987 een stukje waarin
deze persoon meedeelt dat een
stukje schrijven ‘Makkelijker gezegd is dan gedaan’. Wie deze
Omskipijp is staat niet vermeld.
Wel gaat zijn of haar stukje over
het idee om te gaan Jeu de Boulen. Dat niet alleen, het is min of
meer een verontschuldiging dat
hij of zij niet meer stukjes in het
clubblad geplaatst heeft. Bovendien waren de stukjes in het
aprilnummer, met de nogal felle
bewoordingen, eigenlijk de aanleiding om een reactie hierop te
geven. Gelukkig was deze reactie
min of meer een bevestiging van
de beide stukjesschrijvers over
het ‘snordrukken’ na afloop van
het Paastoernooi. Dat ‘snordrukken’ heeft dan natuurlijk niets
met echte snorren te maken.
Een ander persoon die wel met
naam genoemd wordt is André
Walbroek. Ook André schreef
een stukje naar aanleiding van
de kritiek van André de Jong en
Cees Voet die zij uitten na afloop
van het Paastoernooi. André
schreef het volgende:
‘Ik las nogal wat kritiek op leden
tot asociaal toe (die wonen in
Wassenaar). Ik vind het clubge-

beuren een beetje uit de hand
lopen, wij worden teveel verwend
met alles wat met Jeu de Boules
te maken heeft. Van prijzen tot
en met consumpties. Ik voel mij
als lid niet gelukkiger met al die
verwennerij als toen wij een bakkie koffie kregen en dit op zeer
primitieve wijze. Maar wie ben ik
die dit mag schrijven want het is
toch een voorrecht om lid te zijn
van Jeu de Boules de Meteoor.’
Bij het lezen en overtypen van
zo´n stukje van André bekruipt
mij het gevoel dat er ook toen al
iets was waardoor leden dachten
dat alles maar aan kwam waaien.
Wat nou, iets doen, daar is een
bestuur toch voor. Wat nou, een
flesje in de krat zetten, wat nou
een asbak naar binnen brengen,
wat nou een stoel wegzetten, wat
nou..., ga zo maar door. En juist
dat laatste, die vanzelfsprekendheid bij heel wat leden, dat alles
maar voor hen gedaan wordt, dat
is dus een goede reden voor mij
geweest dat ik na vijftien jaar secretariaat gezegd heb dat er nu
wel eens een ander iets mag
gaan doen.
Als laatste artikeltje in het clubblad van mei 1987 pronkt een
schoon gedicht dat ik u niet wil
onthouden. Het gaat als volgt:
Al winkelend bij Albert Heijn, zo´n
duwkar bij de hand,
7

De Keiler nr. 247 – mei 2007

werd ik opeens door hartepijn
overmand.
Dat is niet nieuw, dat heb ik meer,
bij supermarkt-bezoek,
dan denk ik smachtend aan weleer,
de winkel op de hoek.
Een onsje ham of salami werd vers
voor je gesneden,
geen diepvries, maar van varkens
die pas waren overleden.
De winkeljuf, zo vriendelijk, stond
altijd voor je klaar,
en bracht geluk; voor elke uk een
boterbabbelaar.
Oh, dag meneer, wat mag het zijn,
iets voor de boterham,
wat rolmops uit de wijnazijn, of
fijne achterham?
Ook heb ik jong belegen kaas en
hebt u al vernomen
dat blonde Miepie van hiernaast
weer niet is thuisgekomen?
Die potten zijn van Jonker Fris en
juffrouw Vandersteen
(die ook weer van der man af is),
ligt met een open been.
Dat is dus negen gulden tien. U
hebt toch niets vergeten?
Dan hoop ik u weer gauw te zien
en nu maar lekker eten!

barst van sacherijn.
Nu dool ik uren in het rond,
doorkruis de hele tent
En speur naar wat ik nog niet
vond, naar Pro- en Kukident.
‘Vergeet niet onze erwtensoep
(reclame) te proberen’,
maar voor het vinden van die troep
loop ik me de kolere…
Je zit kapot, je bent bek-af, want
heb je het dan gevonden,
dan legde je de afstand af van
Amsterdam naar Londen.
En als je weer moet lopen om je
karretje te rijden
mag je nog steeds niet hopen op
het einde van je lijden.
Ja gaat wel naar de kassa met je
konijnenhok op wielen
maar staat, achter de massa, eerst
een uurtje in de file!
Genoeg van deze malligheid, de
supermarkt-meneren,
die kunnen, door hun winst aan
tijd, geweldig concurreren.
Wie sparen wil met noeste vlijt, kan
hier dus geld verdienen,
maar is het wel meteen weer kwijt
aan schoenen en benzine.
– RvE

Voorbij is die gezelligheid, je weet
niks meer van de buren
tenzij je in je vrije tijd eens zelf
gaat lopen gluren.
Ik vind het nu maar bar en boos,
ik moet naar Albert Heyn
daar zoek ik me dan wezenloos en

In de advertentie van
Administratiekantoor Boerlijst
staat een verkeerd
telefoonnummer.
Dit moet zijn: 020-632 15 29.
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Sudoku-9

OPLOSSING SUDOKU-8

Drie oplossingen van de
lastige Sudoku-8.
Ze kwamen van Gerda
Nagel, Cor Keijzer en Jef de
Ruiter. Knap werk!

Oplossingen t/m
15 juni in de kopijbus.
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Misverstanden en
rookgordijnen opgelost/3
De tabaksindustrie heeft er vooral belang bij ervoor te zorgen dat
‘positieve berichtgeving over het
roken’ in de media niet ontbreekt. Daartoe laat zij op gezette
tijden wetenschappers opdraven
die proberen al lang vaststaande
feiten in twijfel te trekken. Berichten waarin de gezondheidsschade door het roken in enigerlei vorm wordt ontkend zijn dan
ook steevast uit dergelijke bronnen afkomstig. En soms lukt het
daarbij de journalisten op een
verkeerd been te zetten.
Tal van rokers die nog niet overtuigd zijn van de ongezondheid
van hun gewoonte lezen en citeren die berichten graag en verspreiden het nieuws op die manier verder.
– RvE

‘Als het nu toch zo zeker is dat
roken slecht is, hoe kan het dan
dat er toch soms wordt beweerd
dat het allemaal wel meevalt?’
De media (kranten, tijdschriften,
radio en televisie) zijn geïnteresseerd in het brengen van nieuws
dat de belangstelling heeft van
een groot lezerspubliek. Dat
geldt zeker voor het nieuws over
roken. Dat onderwerp is niet
snel ‘afgezaagd’ omdat nog
steeds 1/3 van de Nederlanders
rookt. Ruim de helft van de rokers heeft wel eens een poging
tot stoppen met roken gedaan,
zij twijfelen over hun rookgedrag. Een grote groep anderen
kent de problemen van het stoppen met roken en rookoverlast
uit de directe omgeving.
Berichten over roken en gezondheid en over stoppen met roken
kunnen de laatste jaren rekenen
op een warme belangstelling.
10
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Het
spiegeltje
ingezonden door
Thea Valent

Er was eens lang geleden
‘n Boertje werkzaam en tevreden
Hij was niet meer zo jong van jaren
Ook ietwat povertjes in zijn haren
Aan weelde was hij niet gewend
Een spiegel had hij nooit gekend
Eens toen hij aan het spitten was
Vond hij een aardig stukje glas
Onder het vuil en onder het zand
Hij nam het in zijn vereelte hand,
Veegde het aan zijn broekspijp af
Keek er in... en hij stond paf
‘M’n vader’, zei hij, ‘Sapperloot
Maar die is al vele jaren dood
Mijn vader, ach die goeie man
Hij is het en hij kijkt me an.’
Hoofdschuddend stak hij ‘t in zijn zak
‘Ik bekijk het thuis op mijn gemak’
En telkens keek hij er weer naar
Het was dan ook zo wonderbaar
En hij begon te overleggen
Hoe het aan zijn vrouw te zeggen
Ze was zo bazig, zijn Catrien
Ze zou hem uitlachem, misschien
Omdat hij er zo bang van was
Verborg hij het onder zijn matras
Maar telkens ging hij er weer heen
‘Mijn vader!’, zei hij dan tevreën
Dat wekte argwaan bij zijn vrouw
Die het fijne er van weten wou
En toen hij eens de deur uit was
Zocht en vond zij het stukje glas
‘Wat moet hij daarmee’, peinsde zij
‘Daar moet iets niet in orde zijn’
En zij wantrouwde haar goede Hein
Ze draaide het om en keek en keek
En raakte toen totaal van streek
‘Daar heb je ‘t al; ik dacht het wel
Er is een andere vrouw in ‘t spel
Mijn Hein, hij heeft geen hart in ‘t lijf
Wat moet hij met zo’n lelijk wijf?’
11
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TOERNOOI- EN
EVENEMENTEN
KALENDER 2007
Datum Toernooi/evenement

Aanvang Plaats

zo 20-5-07 2e dag Competitie, alle zon. kl.

10.00

vr 25-5-07 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

za 26-5-07 Pinkster Toernooi

12.00 Meteoor

zo 3-6-07 3e dag Competitie, alle zon. kl.

10.00

za 23-6-07 Kaasstad Toernooi - Celeritas

10.00 Alkmaar

vr 29-6-07 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

zo 1-7-07 Adam en Eva Toernooi

10.30 Les Bohémiens

za 14-7-07 Samen 100+ Toernooi

10.30 Les Bohémiens

vr 27-7-07 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

vr 31-8-07 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

zo 26-8-07 Open Osdorpse

10.30 Les Bohémiens

zo 2-9-07 4e dag Competitie, alle zon kl.

10.00

za 8-9-07 Walle Geertsje Toernooi

10.30 Harlingen

vr 28-9-07 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

zo 14-10-07 1ste dag Jan Voet Toernooi

11.00 Meteoor

vr 26-10-07 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

za 27-10-07 Les Bohémiens

19.00 Meteoor

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

11.00 Meteoor

za 24-11-07 Les Bohémiens

19.00 Meteoor

vr 30-11-07 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

zo 9-12-07 3de dag Jan Voet Toernooi

11.00 Meteoor

vr 28-12-07 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

za 29-12-07 Les Bohémiens

19.00 Meteoor
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