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Special
Dit keer een wat andere
Keiler dan u gewend
bent. Met de aanstaande
Jaarvergadering op donderdag 24 februari
in het verschiet, is dit nummer een ‘Vergadering Special’. Ook ‘Ruud Van Enter Special’
zou op z’n plaats zijn, want het is onze
secretaris die deze maand centraal staat.
Een tweetal verslagen over het afgelopen
jaar kunt u lezen, maar ook de volledige
notulen van de Jaarvergadering 2004 staan
afgedrukt in dit nummer. Als je dan ook
nog bedenkt dat de rubriek ‘20 Jaar Geleden’
niet ontbreekt, die ook van Ruuds hand is,
zult u begrijpen dat dit het nummer van
Ruud van Enter is. Daarom dan ook maar
meteen ‘De bal is rond’ aan hem gewijd!
Houdt u er rekening dat u vanaf het verschijnen van dit blad nog maar weinig tijd
heeft om schriftelijk zaken aan de orde te
stellen voor behandeling in de jaarvergadering? Stuurt u ze aan de secretaris.
Wegens ruimtegebrek ontbreken dit keer
o.a. de Puzzel en de Ed Lette Cartoon, u zult
het even zonder moeten doen.
Wel is nog opgenomen een lezenswaardig
verslag van een gesprekje dat een paar
weken geleden is gevoerd: ‘Op en rond de
boulebaan’.
– JK
1

De Keiler nr. 224 – februari 2005

Echtparen Toernooi 2005
Op zaterdag 15
januari werd in
onze hal het
Echtparen Toernooi 2005
gespeeld. Er werd
serieus gebouled om wie het
beste echtpaar van onze club
was, dat wil zeggen qua boulen.
Er hadden zich 26 equipes aangemeld en voor veel van de spelenden hadden dat er best wat
meer mogen en kunnen zijn.
Dus, wedstrijdleiding: liever niet
al onder 26 aangemelde equipes
een dikke streep in het boek.
Want met 52 spelers is onze hal
bij lange na niet gevuld!
Het toernooi ging vergezeld van
een smakelijk hapje en een
drankje dat door de club werd
aangeboden.

De zes prijswinnende echtparen
waren:
1
2
3
4
5
6

Tophoven (L.) 4 + 41
Tophoven (M.) 4 + 24
Hesterman 4+19
Silvester 4 + 17
Stok 3 + 29
Van Dijk 3 + 22

PUZZEL VAN
DE MAAND
De oplossing van de puzzel in
De Keiler 223 is:
RITMESECTIE.
De goede inzendingen
kwamen van Albert van
Seeventer, Paul Schijffers,
Hetty Bakker en Sien Nouwen.
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Aanvangstijd
Dames Doubletten 19 februari
Er is wat onduidelijkheid ontstaan over de aanvangstijd van
het Dames Doubletten Toernooi,
omdat een paar dames die wilden verplaatsen naar 20.00 uur.
Deze dames verkeren nu ten
onrechte in de veronderstelling
dat dit is geregeld.

warring gebracht.
Overigens: er is nog ruimte in
het boek voor aanmeldingen!

Helaas, wij moeten u teleurstellen: de aanvangstijd blijft 19.00
uur. Eén van de achterliggende
reden is dat als je om 19.00 uur
begint en je moet 4 partijen spelen (wat iedereen graag wil) je
dan op een redelijke tijd klaar
bent. Veel dames stellen dit zeer
op prijs, omdat je dan zo rond
24.00 uur thuis kunt zijn.
Zolang dit toernooi bestaat is
het tot tevredenheid van
velen altijd om 19.00 uur begonnen. Ook hierom heeft het
bestuur besloten dit zo te laten.
We hopen dat u met deze uitleg
begrip zult hebben voor dit
besluit.
Verder hebben wij een dringend
verzoek aan een ieder om niet
op eigen houtje wijzigingen aan
te brengen in het inschrijfformulier! Hiermee worden de andere
ingeschreven deelnemers in ver-

Na haar laatste
chemokuur en
bestraling is Gré
Bezuyen genezen
en gezond verklaard. Dat zijn
goeie berichten!

– Wedstrijdcommissie

Ziekenboeg

Jarige leden
In maart zijn jarig: Peggy Strijdonck, Iet v.d. Erf, Remco de
Haze (tennis), H.E.J.D. van den
Broek, Frans Kooistra, Sien Nouwen, Cees Spruitenburg, Rosalie
van Bueren, Tjakko Bouwman
(tennis), Gré Stroo, Johan Cramer, Alfred Tratlehner, Tiny den
Ouden, Eddie Zijlmans, Sip
Hiemstra, Wim van Es, Klaas de
Ruiter, Bep de Man, Jan Both,
Bep Braspenning, Jos Groot,
Oenah Ersilia en Pieta Broer.
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JAARVERSLAG 2004
VAN ONZE VERENIGING
lijksbootje gestapt.
Er staat weer een ontroerend
gedicht in het clubblad, de
schrijfster is Thea Valent.
Het equipe van Jaap Koning wint
de 4e Indoordag. Het equipe van
Ton Schepemaker staat met 2
gewonnen partijen meer dan het
equipe van Raymond v.d. Erf op
de eerste plaats.

door Ruud van Enter, secretaris
JANUARI
Onze redacteur is bijna een jaar
bezig, omtrent het aanleveren
van kopij heeft hij geen klagen.
Er wordt getracht een oude
rubriek opnieuw leven in te blazen, ‘De Pen’. Een nieuwe
rubriek is daadwerkelijk ontstaan: ‘De bal is rond’.
Gelukkig mogen er ook partners
aan diverse interne toernooien
deelnemen.
Er zijn nog steeds wat leden die
hun licentie dienen te betalen.
Als geheugensteun worden de
kosten hiervoor vermeld: recreant € 16,50 en een wedstrijdlicentie € 23,00.
Er zijn reclameborden vrij in de
hal. De leden worden opgeroepen om een firma of bedrijf
‘warm te maken’ om een reclamebord in onze hal te nemen.
Er zijn weer wat zieken. Klaas de
Ruiter dacht dat hij door zijn rug
was gegaan. Het blijkt echter een
hernia te zijn Zes weken plat liggen is de enige remedie om er
vanaf te komen.
Babs en Ron zijn in het huwe-

FEBRUARI
Het begint bijna een traditie te
worden, maar ook in 2004 werd
onze jaarvergadering in deze
maand, om precies te zijn 26
februari, gehouden. De Keiler
staat bol van de mededelingen
en overige zaken die voor deze
vergadering van belang zijn.
Alle leden worden opgeroepen
deze vergadering te bezoeken.
Voor onze ‘eigen’ toernooien is
nog steeds erg veel belangstelling. Zo veel zelfs dat sommige
leden teleurgesteld worden doordat zij niet mee kunnen doen.
Jammer is het dat leden die wel
mee (zouden) doen zonder
bericht wegblijven.
Onze vereniging heeft 8 equipes
opgegeven voor de NC. Eén equi4
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pe in de 2e klasse, 6 equipes in
de 3e klasse en 1 equipe in de 4e
klasse.
Ook deze maand zijn er weer
wat zieke leden te melden.
Onze vereniging heeft een eigen
website op internet. Bert Vree is
de grote animator hiervan en is
hierdoor tot ‘webmaster’ gebombardeerd.
Er wordt getracht papier te
besparen. Aan leden die internet
hebben wordt verzocht het clubblad thuis van internet te halen
en zelf uit te printen.
In de eerste ‘Bal is rond’ komt
het wel en wee van Ab Vree aan
bod.
Het laatste deel van de diverse
petanquetermen wordt gepubliceerd.
Hetty Bakker legt uit wie Iemand,
Niemand en Iedereen zijn.
Het Valentijntoernooi wordt
gewonnen door de tortelduifjes
Gerrit Terpstra en Marjo van Dijk.
Dat Gerrit Marjo niet altijd nodig
heeft om iets te winnen blijkt uit
het feit dat hij, samen met zijn 2
medespelers de 5e Indoor wint.
Ton Schepemaker moet toelaten
dat zijn directe belagers (equipe
Gerrit Terpstra) 1 punt inlopen.
Het equipe v.d. Erf doet het
slecht deze dag, zij zakken van
de 2e naar de 4e plaats.
Het damesdoubletten wordt
gewonnen door Corrie van Ekris

en Annie Stolte.
In een stukje ‘Met z´n allen’
wordt nog eens getracht de leden
er van te doordringen dat de
zaken die binnen onze club
gebeuren niet vanzelf gaan.

MAART
De competitieboekjes zijn uitgedeeld aan de betreffende equipes. Door het samengaan van
afdeling 07 en 08 spelen er in de
3e klasse maar liefst 24 equipes.
Gonnie v.d. Hilst is het 2e slachtoffer in ‘De bal is rond’.
Wie snel iets op tafel wil hebben
kan het recept uit ons clubblad
gebruiken.
Meten op z´n Frans blijkt ongeveer hetzelfde te zijn als meten
‘met de Franse slag’.
Francien en Toon Koelman zitten
weer eens in Afrika.
APRIL
Nogmaals wordt aan onze internettende leden verzocht het clubblad zelf uit te printen. Scheelt
ons geld is het motto. Ron van
Ommen wint met zijn equipeleden de laatste Indoordag.
Ton Schepemaker, Aly en Jan Nieuwenhuijse hebben het op de valreep toch nog gered, zij worden
met 1 punt voorsprong op het
equipe van Theo van Dijk (de 2e
plaatst weer stuivertje wisselen
dus) de toernooiwinnaar van de
5
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Indoor 2003-2004. Derde wordt
het equipe van Gerrit Terpstra.
De zomertoernooikalender kan
weer aangeschaft worden.
Het herendoubletten wordt
gewonnen door het equipe Max
en Ludwig Tophoven.
Meteoor-leden kunnen zich
inschrijven voor het ‘one and
only’ JBC De Meteoor Dart Toernooi.
Het Piet Bakker Toernooi wordt
gewonnen door Peggy Strijdonck.
Zij is daar zichtbaar gelukkig
mee.
De eerste dag van de clubkampioenschappen, het Frits Jongsma
Toernooi, is ook weer gespeeld.
Zoals gewoonlijk wordt de laatste
vrijdag van deze maand weer het
koppelklaverjassen beoefend.
Tiny en Wim den Ouden worden
bedankt voor het geregeld organiseren van dit winterklaverjassen.
‘De Strijdoncks’, ons succesvolle
dartteam (Inge, Ruud, Willem,
Richard en Erik) behaalt het
kampioenschap in hun divisie.
Sommige leden hebben de moeite genomen om dit met eigen
ogen te aanschouwen.
Gerrit Terpstra legt deze keer uit
wat hij zo leuk vindt bij onze
club in de derde aflevering van
‘De bal...’.

ver, wat visgrage mannen van
onze club trachtten de uitgezette
forellen er weer uit te halen. Ook
deze keer wordt de gevangen vis
weer op voortreffelijke wijze gerookt.
Om onze leden ook in de zomermaanden van hun drankje te
kunnen voorzien zijn barmedewerkers nodig.
Onze leden kunnen zich
inschrijven voor het oergezellige
Vrijthoftoernooi.
Joop Abels doet ontwikkelingswerk in buitengebieden. Er staat
zelfs een foto van hem in de
krant.
Branca Cavaljé doet het e.e.a. uit
de doeken in de 4e aflevering
van de bekende ronde bal.
Door de voortreffelijke organisatie wordt het darttoernooi een
geslaagde avond. Ruud, Richard,
Willem en Inge (een deel van het
kampioensteam) verzorgen deze
avond op voortreffelijke wijze.
Winnaar in de winnaarsronde
wordt Marcel van Olst. In de verliezersronde trekt Menno Roelofs
aan het langste eind.

JUNI/JULI
De zomermanden – een slappe
tijd voor onze club. Door het
bezit van de hal vinden bij ons
de meeste activiteiten plaats in
de winter. Het is ook te merken
aan het clubblad. Er staan wat

MEI
Zaterdag 15 mei was het weer zo
6
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meer frivoliteiten in dan anders.
Het equipe van Erik van Stelten
wordt clubkampioen. Traditiegetrouw reikt mevrouw Jongsma,
samen met haar zoon Tjierd de
bijbehorende beker uit. Het equipe Gerrit Terpstra wordt 2e, de 3e
plaats wordt ingenomen door het
equipe van Theo van Dijk.
Het Pinkstertoernooi wordt
gewonnen door het equipe van
Netty Trock.
Evert Limburg wint het jaarlijkse
tennistoernooi dat weer erg
gezellig was. De eerste prijs was
een fles wijn, de 2e prijs was een
fles wijn, mag u raden wat de
prijs voor de 3e plaats was.
De competitie is voor onze vereniging slecht verlopen. Maar
liefst 4 equipes degraderen. Daar
tegenover staat dat er zich ook 4
handhaafden. Jaap Koning
beleeft tijdens deze competitie
een dieptepunt in zijn boulecarrière.
Deze keer laat Stanley Kooistra de
ronde bal rollen.

van een partijtje aan het lullen
bent. Sommige leden vinden dit
erg irritant. Terecht volgens het
bestuur.
De redacteur vindt al die ingezonden stukjes ontzettend leuk.
Hij vindt het alleen jammer dat
ze steeds van dezelfde personen
afkomstig zijn.
Tijdens de pauzes van het boulen wordt er wel eens een pijltje
gegooid. Boulers ergeren zich er
echter aan dat bij de aanvang van
een partij het spelletje dart niet
direct beëindigd wordt en zij
moeten wachten op de darter(s)
in spé.
De familie Richard Rutgers is verhuisd.
Jaap Koning boult zelfs in Frankrijk.
In het ‘Twinkelierfluitertje’ wordt
uit de doeken gedaan dat het niet
altijd je vijanden zijn die je in de
stront duwen en het zijn zeker
niet altijd je vrienden die je er
uit trekken.
Willy Buijs is deze keer het
slachtoffer bij de bekende bal.

AUGUSTUS
Deze maand is een treurige
maand voor onze club. Twee
(voormalige) leden overlijden.
Piet Schröduer en Lou But.
Telefoneren d.m.v. een mobieltje
is leuk, maar niet wanneer je in
de ene hand een bal hebt en in
met de andere tijdens het spelen

SEPTEMBER
Het Walle Geertje Toernooi is
gespeeld, Gezien het aantal deelnemende equipes van onze vereniging is dit toernooi erg populair. Niet alleen populair, maar
ook erg gezellig volgens velen.
Annie Stolte werd deze dag ver7
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zorgd door Jan Baas en Bert Vree.
Er kan weer ingeschreven worden voor het Indoortoernooi dat
deze keer voor de eerste maal het
Jan Voet Toernooi zal heten.
Opnieuw een overlijden binnen
onze vereniging. Deze keer is het
Henk Zwaan.
Onze hal is tijdens regenbuien
op één plek net een zeef. Er
wordt een oproep in het clubblad
geplaatst om het e.e.a te repareren. Enig acrobatisch vermogen
is wel gewenst.
De TV heeft zijn Tokkies, onze
club heeft een stel dat totaal
anders is en zich voor een groot
deel van hun tijd inzet voor onze
vereniging.
De bal was deze keer van Theo
van Ommen.

Schijfers hebben de coniferenhaag onder handen genomen.
De oproep voor de trapezewerkers was niet tevergeefs. De
lichtplaten die stuk waren zijn
vervangen.
De speeldata van de NC 2005
zijn bekend. Het is meer winterboulen dan zomerboulen want
de eerste dag vindt plaats op 17
april 2005.
Vier leden van onze club zijn
gezamenlijk op vakantie geweest.
Het verslag van hun samenzijn
is minder spectaculair en onthullend dan de meeste leden hadden gehoopt.
Tonny Voogt plaatst haar eerste
recept in het clubblad.
Louise, voor bekenden van haar
Lous, van de Bos kopt deze keer
de bal in.

OKTOBER
Er hebben zich 26 equipes opgegeven voor het Jan Voet Toernooi.
Na 1 dag spelen staat het equipe
van Gerrit Terpstra aan kop, zij
wonnen dus ook de eerste speeldag.
De tennisbaan is aan 1 kant voorzien van nieuwe armaturen.
Maar liefst 5 lampen verlichten
de baan in de donkere uurtjes.
De binnenbanen zijn van een
extra laag grind voorzien. De
‘rolboulers’ hebben het beduidend moeilijker.
De ‘kappers’ Toon Spaan en Paul

NOVEMBER/DECEMBER
Het 25-jarig jubileum van onze
vereniging nadert met rasse
schreden.
Het plan is om hier iets spectaculairs van te maken. Niet alleen
qua activiteiten, maar ook qua
herinnering. Het plan is om het
jubileumboek er anders uit te
laten zien dan iedereen normaal
gewend is.
De 2e dag van het Jan Voet Toernooi wordt gewonnen door het
Ω wordt vervolgd op pagina 12
8

De Keiler nr. 224 – februari 2005

JAARVERSLAG VAN
DE SECRETARIS
van onze vereniging worden
bezocht, vaak lang.
Ook de afstanden naar de lokaties waar deze vergaderingen
plaats vinden zijn meestal een
stuk verder dan we in het verleden gewend waren.
Op 31 december telde onze vereniging 269 leden. Dit aantal is
als volgt verdeeld: 54 petanque
(NJBB) leden, 137 recreatieve
leden, 61 mensen die bij ons
tennissen, 9 leden die tennissen
en recreatief bij ons spelen en 8
leden die tennissen en een licentie hebben. De mutaties als
gevolg van het opzeggen in
2004 als lid van onze vereniging
voor het seizoen 2005 zijn niet
in de telling opgenomen. π

door Ruud van Enter
In 2004 is er weer heel veel
gebeurd en geregeld. Voor dit
alles vergaderde het bestuur op
haar gebruikelijke informele
wijze, vaak even tussen het boulen door. Hierdoor is aantal officieel uitgeschreven vergaderingen blijven steken op 3.
In 2004 werden er 23 brieven
verstuurd, 2 meer dan 2003: 21.
Sinds 2003 maakt onze vereniging, door het opheffen van
Afdeling 08, deel uit van Afdeling
07. Deze afdeling herbergt veel
meer verenigingen dan de voormalige Afdeling 08. Hierdoor
zijn de vergaderingen van de
afdeling, die door gedelegeerden

Boulepoëzie - 2

door Henk Eisinga

Spelers zijn dikwijls net
verwende kinderen
Het spelresultaat doet dat
verminderen
De tegenstander de boeman in
het veld
Als u door zwak inzicht wordt
geveld
Roulette, pointeren, tireren,
schieten of portée

Met een careau speel je de
show danig mee
Voor mij als boule is het
smijten of rollen
Spaar mij van uw hemelse
grollen
De winnaar heeft nooit een
slechte baan
Ik als boule blijf altijd in zijn
schaduw staan.

9
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Verbondenheid
Het januarinummer van
De Keiler bij Jan Telder (85)
gebracht. Hij was er weer erg
blij mee. Ik moest al zijn kerstkaarten lezen/bekijken en in het
bijzonder Uke van Zwieten en
Dien en Jan Both bedanken dat
ze hem niet waren vergeten.

ongeschonden op papier. Hij
wil toch wel graag dat je hem
begrijpt want dement is hij
zéker niet. Maar we hebben de
klus kunnen klaren. Hij heeft
een brief geschreven aan de
secretaris van onze vereniging
(die kan dus voorlopig ook
puzzelen). Hij voelt zich nog
steeds sterk verbonden en de
maand november zonder Keiler zinde hem niet. Hij hoorde
of zag niks in die donkere
sombere dagen. Hij vond het
jammer dat hij geen reactie
heeft gehad, zelfs geen telefoontje (665186).
Het is al gauw weer Pasen en
dan vindt hij een kaartje of
telefoontje ook heel leuk hoor!
Kramatplantsoen 64, 1095 LA
Amsterdam, is nog steeds zijn
adres. Hij doet iedereen de
hartelijke groeten en wenst jullie veel bouleplezier.
Namens Jan,
– Thea Valent

Na mijn verhaal had hij drie
dingen te vertellen. Ten eerste:
hij had een nieuwe TV staan.
Wat er met de oude was ben ik
niet achtergekomen, het verhaal eindigde met een vrolijk
schouderophalen.
Ten tweede: hij heeft een rode
scootmobiel gekocht. Apetrots
werd deze gedemonstreerd, nu
kan hij weer meer naar buiten.
Niet te wild hoor, en niet de
buurt onveilig maken, was
mijn advies. Dat werd dus
lachen en daar kom je voor!
Ten derde: dit was puzzelen.
Schrijfbewegingen en gebaren
waarmee ik niks kon. Dan
komt pen en schrijfbloc. Ook
niet echt makkelijk, met één
woord had ik de grootste problemen, want wat hij wil
schrijven komt nooit

10
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OFFICIËLE
UITNODIGING
en handtekening. U kunt uw
verhindering aan het huisadres
van de secretaris zenden of deze
deponeren in het kopijbusje in
ons Bouledrome.
In het clubblad van februari
2005 zullen de diverse verslagen
en de agenda gepubliceerd worden.
– Ruud van Enter, secretaris

Het bestuur van de Jeu de Boulesclub ‘De Meteoor’ nodigt al
haar Petanque-leden tot het bijwonen van de Jaarvergadering
die gehouden zal worden op
donderdag 24 februari 2005.
Deze vergadering wordt gehouden in het Bouledrome van onze
vereniging, gelegen aan het
Perenpad in Amsterdam Noord,
Tuindorp Oostzaan. De aanvang
van de vergadering is 19.00 uur.
Wanneer het vereiste aantal
stemgerechtigde leden niet aanwezig is zal de vervolgvergadering plaatsvinden op donderdag
24 februari 2005. De aanvang
van deze vergadering is 19.30
uur. De plaats van deze vergadering is het Bouledrome van onze
vereniging, gelegen aan het
Perenpad in Amsterdam Noord,
Tuindorp Oostzaan.
Wij wijzen onze leden er op dat
het bijwonen van deze vergadering volgens de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement van
onze vereniging verplicht is.
Verhinderingen kunnen schriftelijk aan de secretaris van onze
vereniging worden opgegeven
onder vermelding van uw naam

Agenda
Agenda voor de drie en twintigste Ledenvergadering van de Jeu
de Boulesclub ‘De Meteoor’ die
op 24 februari 2005 gehouden
wordt.
1
2
3

4
5
6
7
8
11

Opening door de voorzitter
Binnengekomen post (zie
toelichting in dit blad)
Notulen vergadering
26 februari 2004 (in dit
blad)
Jaarverslag secretaris
(in dit blad)
Jaarverslag vereniging
(in dit blad)
Jaarverslag penningmeester
Beleid bestuur
Begroting 2005
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9
10
11
12
13
14

Ω vervolg van pagina 8

Verkiezing bestuur (zie
toelichting in dit blad)
Verkiezing commissies
Huldiging leden welke
10 jaar lid zijn
Huldiging leden welke
20 jaar lid zijn
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag
Sluiting

equipe van Theo van Dijk. Na 2
speeldagen staat het equipe van
Gerrit Terpstra op één. Op 1 punt
gevolgd door het equipe van Jaap
Koning.
Het Adam & Eva Toernooi wordt
gewonnen door Jan Verhulst en
Carla Kool. Zij hebben wel met
hun kleren aan gespeeld.
Het is weer tijd om de contributie en de licenties te betalen. Een
R-licentie kost nu € 16,75, terwijl
een W-licentie voor 2005
€ 23,50 moet gaan kosten.
Leden van onze vereniging kunnen zich weer inschrijven voor
een darttoernooi dat wederom
georganiseerd wordt door de
dartboys. Competitiedarters
mogen (helaas voor hen) niet
meedoen. Het motto luidt niet
het winnen is belangrijk maar
het meedoen.
Jan Voet wordt op ludieke wijze
gehuldigd voor 50 jaar trouw lidmaatschap van onze sportbuur,
de SV De Meteoor.
Er wordt niet alleen oliebollengebouled, maar ook oliebollengeklaverjast.
Coby en Ruud de Bruyn hebben
het erg leuk gehad op het ‘Toernooi van Esch’. Er namen maar
liefst 445 equipes deel.
De laatste ronde bal van het jaar
is van Waldi Haseth. π

Toelichting
op de agenda
Punt 2
Brieven ter attentie van de vergadering dienen één week voor
aanvang van de vergadering
door de secretaris van de vereniging ontvangen te zijn.
Het adres van de secretaris is
Jollenmakersweg 51, 1511 DA in
Oostzaan.
Punt 9
Aftredend zijn Ruud van Enter
en Jaap Koning. Beiden zijn herkiesbaar.

BIJDRAGEN VOOR DE
VOLGENDE KEILER
kunt u t/m 10 maart a.s.
inleveren. Kopijbus in de hal,
of e-mail: koning@ncn.nl
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NOTULEN 22-STE
JAARVERGADERING
een moment van stilte.
In het afgelopen jaar waren er
ook heel wat zieke leden. Helaas
is het voor het bestuur niet meer
mogelijk om aan deze leden persoonlijke aandacht te schenken.
Dit werd in het verleden wel
gedaan, maar toen was ons
ledental een stuk kleiner. Wel
wordt getracht altijd een kaartje
of een bloemetje te sturen.
Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door het uitermate gezellige boulen bij onze vereniging.
De zelfwerkzaamheid van onze
leden is doorgaans goed te noemen. De bar-, schoonmaak- en
was-medewerkers(-sters) doen
hun werk met grote inzet en lijken hier plezier in te hebben.
Ondanks dat kunnen er altijd
extra medewerkers en medewerksters gebruikt worden.
Want: hoe meer medewerking
van de leden hoe ruimer het
rooster ingedeeld kan worden.
Veel sportparken worden opgeofferd voor woningbouw. Gelukkig is dit (nog) niet het geval op
het sportpark waarop wij onze
sporten beoefenen. De bezetting
op de velden op ons sportpark is

Notulen van de twee-en-twintigste jaarvergadering van de Jeu
de Boulesclub de Meteoor,
gehouden op 26 februari 2004,
aanvang 19.00 uur, in de Jeu de
bouleshal van JdB De Meteoor.
Punt 1. Opening
Voorzitter opent de vergadering
en deelt mee dat het vereiste
aantal leden niet aanwezig is.
Hij sluit de vergadering met de
mededeling dat de vervolgvergadering om 19.30 uur plaats zal
vinden.
Notulen van de twee-en-twintigste jaarvergadering van de Jeu
de Boulesclub de Meteoor,
gehouden op 26 februari 2004,
aanvang 19.30 uur, in de Jeu de
bouleshal van JdB De Meteoor.
Punt 1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle leden welkom,
speciaal de leden die een jaarvergadering voor het eerst bijwonen
en de leden van verdiensten.
In het afgelopen verenigingsjaar
zijn er heel wat leden overleden.
Voor hen vraagt de voorzitter
13
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goed waardoor het voorlopig
buiten schot lijkt te blijven.
Ondanks dat wij als vereniging
alles zelf doen (alles in eigen
onderhoud) is de huur voor het
stuk terrein dat wij in gebruik
hebben twee maal zo duur als
een voetbalveld dat onderhouden wordt door de dienst van de
sport.
In het afgelopen jaar is Afdeling
08 opgeheven. Onze vereniging
is nu ingedeeld bij Afdeling 07.
Dit was niet de wens van het
bestuur van onze vereniging,
om Afdeling 08 toch te kunnen
behouden had een lid van onze
vereniging zich beschikbaar
gesteld om de functie van penningmeester in Afdeling 08 te
gaan vervullen. Dit heeft niet
mogen baten. En dat is des te
meer betreurenswaardig wanneer je bedenkt dat het georganiseerd boulen in Nederkland in
Afdeling 08 begonnen is.
De toernooien in Afdeling 07
worden zowel ‘s zomers als
‘s winters gespeeld. Het nadeel
voor onze leden is dat er verder
gereisd dient te worden bij deelname van bijv. de diverse competities.
De bijdrage voor deelname aan
de zomercompetitie zal ook deze
keer weer door de vereniging
betaald worden. Hiermee hopen
we te bereiken dat er veel equi-

pes van onze vereniging deel
zullen nemen aan de competitie.
De contacten met de sportvereniging zijn ronduit goed te
noemen.
Vuilafvoer wordt gezamenlijk
geregeld. Ook het apparaat waarop wij ons clubblad maandelijks
drukken wordt gemeenschappelijk gebruikt. Zo nu en dan worden er ook wat zaken over en
weer geleend van elkaar.
De contacten met de deelraad
zijn ook goed. Vanaf die kant
wordt er steeds weer medewerking verleend voor het onderhoud van ons sportpark. Naar
aanleiding van de voorgenomen
huur voor het stuk grond waar
onze tennisbaan op aangelegd
is, is er een onderhoud geweest
met de heer B. Plantinga, de verantwoordelijke wethouder in
onze deelraad. Tot nu toe hebben wij geen verhoging voor de
huur ontvangen.
De dartcompetitie die op vrijdagavond gespeeld wordt, verloopt
uitstekend. Het bestuur hoopt
dat deze groep mensen zullen
promoveren.
De overdracht van het redacteurschap van ons clubblad is erg
14
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goed verlopen. Het clubblad ziet
er nog steeds schitterend uit. De
aanvoer van kopij voor ons clubblad is voor de redacteur onontbeerlijk. Schroom daarom niet
zo nu en dan eens een stukje
voor het clubblad aan hem te
geven.

4 en 5 van deze agenda
genoemd zijn.
Opgemerkt wordt dat de vernieuwde keuken niet in het jaarverslag vermeld staat.

Punt 6. Jaarverslag
penningmeester
Er zijn geen op- of aanmerkingen aangaande dit jaarverslag.
Voorzitter geeft aan dat het
financiële plaatje van onze vereniging er nog uitstekend uitziet.
Het prijsbeleid zoals dat de voorgaande jaren de gewoonte is
geweest blijft onverminderd
gehandhaafd. Onze vereniging
heeft een nieuwe leverancier
gevonden voor onze verteringen.
Hierdoor kunnen de prijzen
dezelfde blijven.
Bert Vree en Corrie van Ekris
worden bedankt voor hun inzet.

Punt 2. Binnengekomen stukken
De kascontrolecommissie heeft
een brief gezonden waarin zij
aangeeft dat zij de boeken heeft
gecontroleerd en in orde hebben
bevonden.
Er hebben 36 leden schriftelijk
of mondeling te kennen gegeven
dat zij deze vergadering niet bij
kunnen wonen. De reden hiervoor is van uiteenlopende aard.
Er is een brief van Jan Both binnengekomen. Het bestuur wil
deze brief bij punt 13 behandelen.
Punt 3. Notulen Jaarvergadering
van 27 februari 2003
Er zijn geen op- of aanmerkingen aangaande de notulen.
Punt 4. Jaarverslag secretaris
Er zijn geen op- of aanmerkingen aangaande het jaarverslag.

Punt 7. Beleid bestuur
Niemand van de aanwezige
leden heeft de behoefte om bij
dit punt iets te zeggen. Blijkbaar
zijn alle leden content met het
beleid zoals dit het afgelopen
jaar gevoerd is.

Punt 5. Jaarverslag vereniging
Ook hierop zijn geen op- of aanmerkingen.
De voorzitter bedankt de secretaris voor de zaken die bij punt 3,

Punt 8. Begroting
penningmeester
De begroting voor 2003 wordt
door de leden goedgekeurd. De
voorzitter bedankt de penning15

De Keiler nr. 224 – februari 2005

meester voor zijn werk en de
diverse financiële overzichten

Punt 9. Verkiezing bestuursleden
Jaap Koning is tussentijds aangetreden. Daardoor is het aantal
bestuursleden op een oneven
aantal gekomen (5).
Jos Buijs had zich ook kandidaat
gesteld voor een bestuursfunctie.
Jos zal de vergaderingen bij gaan
wonen en krijgt alle stukken.
Ten aanzien van het aanblijven
van bestuursleden wordt meegedeeld dat de zittende bestuursleden tot de jaarvergadering in
2006 beschikbaar blijven als
bestuurslid, mits zij uiteraard
herkozen worden door de leden.

bestond het afgelopen jaar uit
Jan Verhulst, Jan Stok, Truus
Rutgers en Ed Lette. Deze commissie heeft het afgelopen jaar
erg veel werk verricht. Twintig
toernooien in negen maanden is
heel wat werk. Niets gaat vanzelf, voorafgaand aan toernooi
wordt er al heel wat huiswerk
verricht. De toernooicommissie
wordt bedankt voor haar inzet
en leiding.
De barcommissie (BC). De barcommissie bestond het afgelopen jaar uit Inge Huisman, Ron
Stolte, Netty Trock en Jan Voet.
Deze commissie blijft bij elkaar.
Ook deze medewerkers worden
bedankt voor hun inzet en
enthousiasme.

Punt 10. Verkiezing
diverse commissies
De kascontrolecommissie (KCC)
bestond het afgelopen jaar uit de
leden Jan Baas, Jan Verhulst en
Jos Groot. De termijn van Jos zit
er op. Hierdoor is er een plaats
vacant in de KCC. Frank Westrus
is bereid de plaats van Jos in te
nemen en wordt in de KCC
gekozen. Hierdoor ziet de KCC
voor het komende seizoen er als
volgt uit: Jan Verhulst, Frank
Westrus en Jan Baas.
Jos wordt bedankt voor zijn
inzet in de drie jaren dat hij lid
is geweest van de KCC.
De wedstrijd commissie (WC)

Punt 11. Huldiging leden die
10 jaar lid zijn
Dit jaar zijn er 4 leden die 10
jaar lid zijn van onze vereniging.
De leden Maria Torres, Bert Louman, Yvon Sibbelee en Fritjof Sibbelee worden uitgenodigd om
naar voren te komen. De penningmeester spelt de leden, tijdens een kort en persoonlijk
woordje van de voorzitter, de bijbehorende speld op. Alle jubile16
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rende leden ontvangen bovendien een bloemetje van Ed Lette.

chocolademelk geschonken kan
worden. Zij zegt toe de vuile
bekers dan zelf af te wassen.
Voorzitter zegt toe dit in de barcommissie te zullen bespreken.
Voorzitter geeft aan dat het
spoelen van de glazen bij grote
drukte ook gewoon door iemand
van de leden gedaan kan worden. Bij grote drukte aan de bar
komen de barmedewerkers er
soms nauwelijks aan toe om de
glazen te spoelen.
Jan Verhulst heeft begrepen dat
mensen alleen lid van onze vereniging kunnen worden wanneer zij de leeftijd van 16 jaar
hebben bereikt. Voorzitter
bevestigt dit. Jan vraagt eveneens wat het beleid voor wat
betreft ‘dubbel lidmaatschap’ is.
Voorzitter legt uit dat in principe een dubbellidmaatschap bij
onze vereniging niet mogelijk is.
Wanneer iemand al lid is van
een andere vereniging is het niet
mogelijk om ook bij onze vereniging lid te worden. Hiervan
wordt alleen bij grote uitzondering afgeweken. De reden hiervan is dat ons prijspeil dermate
laag is dat ‘buitenleden’ hiervan
graag zouden willen profiteren
of erger nog, zelfs misbruik van
zouden kunnen maken..

Punt 12. Huldiging leden die 20
jaar lid zijn
Dit jaar zijn er zeven leden die
20 jaar lid zijn van onze vereniging. Het betreffen Sip Hiemstra, Piet Koopmans, Evert Limburg, Marcel van Olst, John Peen,
Louis Rodriques en Ab Vree. Ook
deze leden worden verzocht naar
voren te komen. Zij krijgen de
speciaal ontworpen speld opgestoken, wederom vergezeld van
wat anekdotes die de voorzitter
tevoorschijn tovert.
Punt 13. Wat verder ter tafel
komt
Jan Both heeft het bestuur een
brief gezonden waarin hij verzoekt een toernooi naar onze
voorzitter te vernoemen. Hij
doet dit voorstel omdat naar zijn
mening Jan Voet een goudhaantje voor onze vereniging is.
Blijkbaar vinden de aanwezige
leden dit ook, want het voorstel
van Jan Both om het Indoor
Toernooi vanaf 2004-2005 het
Jan Voet Toernooi te gaan noemen wordt met algemene stemmen aangenomen.
Punt 14. Rondvraag
Loes v.d. Bos vraagt of er in de
wintermaanden weer warme

Punt 15. Sluiting
In zijn slotwoord memoreert de
17
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voorzitter dat er nog krap twee
jaar te gaan is naar ons 25-jarig
jubileum. Het bestuur heeft
plannen om dit jubileum groots
te vieren, maar er dient nog heel
wat onderzocht te worden.
Gedacht wordt aan een bijzonder jubileumboek, een uitstapje
of iets dergelijks. Het mag echt
wel wat kosten. De meesten van
ons zullen het 50-jarig bestaan
niet meemaken, gezien de
gemiddelde leeftijd. Daarom zal
er groots uitgepakt worden. Vanuit de leden zijn (nog) geen
ideeën bij het bestuur binnen
gekomen. Ondanks dat zijn er
toch al wat voorbereidingen
getroffen. Mochten er leden zijn
die leuke ideeën voor dit jubileum hebben schroom dan niet,
maar meldt dit bij het bestuur.
Na afloop van de laatste Indoor
zal er een koud- en warm buffet
zijn. Iedereen die hier aan mee
wil doen dient zich in het boek
in te schrijven. Ook leden die
niet aan de Indoor hebben meegedaan kunnen zich inschrijven.
Er is een voornemen om de verlichting op de buitenbanen te
verbeteren. Het doel van de verbetering is om de lichtopbrengst
groter te maken.
Op het tennisveld zullen drie
nieuwe armaturen geplaatst worden. Hierdoor zal de lichtopbrengst naar alle waarschijnlijk-

heid beter worden.
Op 15 mei a.s. zal er weer een
forelvisdag zijn.
De Meidendag is tot nu toe 3
keer georganiseerd. Bij het
bestuur bestaat het vermoeden
dat deze dag niet meer komt.
Diverse oorzaken zijn hiervoor
aan te wijzen. Het bestuur
betreurt deze gang van zaken.
De organisatie meldt: je kunt
het niet iedereen naar de zin
maken.
De voorzitter geeft een suggestie
voor een eventueel te organiseren ‘meidendag’: wellicht is het
slim om bij een nieuw evenement de reistijd wat korter te
houden.
De voorzitter bedankt alle leden
voor hun medewerking in het
afgelopen jaar, op welke wijze
dan ook. Zonder medewerking
van de leden zou ons clubje
nooit zo welvarend zijn geworden.
Tot slot bedankt de voorzitter
alle aanwezigen voor hun
belangstelling en inbreng tijdens de vergadering.
– Notulist:
Ruud van Enter, secretaris
18
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DEEL 13
Opvallend in het clubblad van 20
jaar geleden is de volgende zin:
‘Naast het boulen schijnt het darten enorm in opkomst te zijn...’.
Op voorstel van Dirk Swart werd
destijds tot aanschaf van een
bord en ‘pijltjes’ (nu heten ze
darts) overgegaan.
Onze ‘Muntengoeroe’ van weleer,
ook wel Piet Bakker genoemd,
deed een oproep om de licenties
te betalen. Zonder betaling kon
er niet over worden gegaan tot
uitreiking van de betreffende
licentie. Dat we deze regel tot op
de dag van vandaag nog steeds
hanteren is dus een kwestie van
ervaring blijkt nu.
In februari 1985 werd er een aanvang gemaakt met de voorbereiding van de jaarlijkse autopuzzelrit. Kandidaat autoritpuzzelaars
werd aangeraden een goede
kaartlezer te zoeken.
In 1985 werd melding gemaakt
van een 5-jarenplan. Het betrof
niet de bouw van iets, maar de
organisatie van een visfestijn.
Het bestuur van toen deed een
oproep aan de leden om een Visfestijn-commissie in het leven te

20 Jaar geleden bleek de financiële positie van wat verenigingen
ook al niet te rooskleurig te zijn.
De uitgaven voor gas/licht/water
en veldhuur werden steeds hoger.
En bleven de inkomsten achter
doordat steeds minder mensen in
de kantines bleven hangen.
Dat was bij ons anders. We hadden dan nog wel geen overdekt
onderkomen, maar omtrent het
gebruik van versnaperingen hadden we niets te klagen. De oorzaak hiervan lag in het feit dat de
consumpties zo goedkoop waren.
We zijn nu 20 jaar verder en wat
denkt u... De prijzen van onze
consumpties zijn nog steeds belachelijk laag.
In februari 1985 kwamen de statuten en het huishoudelijk reglement van onze vereniging
gereed. Ze moesten alleen nog
goedgekeurd worden door de
leden. Hiervoor werd een buitengewone algemene ledenvergadering uitgeschreven. Na eventuele
goedkeuring zou inschrijving
plaatsvinden bij de Kamer van
Koophandel.
19
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roepen om een dagje vissen te
organiseren. Waar en hoe was
niet bekend.
Omdat we 20 jaar geleden nog
geen eigen onderkomen hadden
werd er op vrijdagavond in de
kantine door een flink aantal
boulende leden geklaverjast in de
kantine van de SV De Meteoor.
In tegenstelling tot nu moest dat
kaarten ƒ 3,00 p.p. kosten. De
gezelligheid is troef stond er bij
de oproep om maar vooral te blijven kaarten op vrijdag. Het was
niet alleen gezellig, maar ook een
bron van inkomsten voor de SV.
Ik snap er nu helemaal niets
meer van, wij organiseren (en
dan bedoel ik dus de twee mensen die dit altijd doen) één keer
per maand een klaverjasavond,
ook op vrijdag, maar bij ons kost
dat helemaal niets en toch zijn er
prijzen. Hoe bedoelt u, die goede,
oude tijd.
Op het voorstel van Jef de Ruiter
om het ‘gatenspel’ te introduceren als vast onderdeel op een
bepaalde dag of avond was bijna
geen reactie gekomen vanuit de
leden. Nog geen 10% had hier
iets over geroepen. Teleurstellend
vond de redacteur van toen, ook
hier weer, er is niet echt veel veranderd.
In februari 1985 ontstond de
gedachte om iets maken waardoor overdekt boulen tot de

mogelijkheden zou gaan behoren. Uitdrukkelijk werd vermeld
dat het bestuur slechts met de
gedachte ‘speelde’. Wat dit soort
gedachtenspinsels als resultaat
hebben gekregen kunt u vandaag
de dag aan den lijve ondervinden.
De ‘hoofdbedenker’ van dit alles
was Jan Voet. Jan eindigt met de
volgende vooruitziende wens:
‘Zou het geen prachtig cadeau
zijn voor het 5-jarig bestaan van
onze vereniging die wij in 1986
hopen te vieren?’.
Voorts staan er in het clubblad
van februari 1985 nog wat zaken
omtrent toernooien. Niet alleen
interne, maar ook externe toernooien. Voor ons eigen voorjaarstoernooi hadden zich in februari
al dertien equipes opgegeven.
Abcoude organiseerde een toernooi waarbij van de deelnemers
verwacht werd dat zij in carnavalstenue zouden verschijnen. Misschien ook wat voor ons?
Tot slot schreef Theo van Ommen
een stukje over een hond uitlaten. Het verhaal kwam er op neer
dat je in kou, sneeuw en regen
nog geen hond de straat opstuurt.
Des te opvallender was het dat er
tijdens zulk soort weer toch boulende mensen op de banen aanwezig waren. Gestoord? Vroeg
Theo zich toen af. Ja, was het antwoord, maar dan wel prettig.
– RvE
20
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Op en rond de boulebaan

N IEUWJAARSWENSEN
– Zeg wat ben jij eigenlijk voor
redacteur!
– Tja...
– Stom hoor, en behoorlijk ook.
Die mensen rekenen er toch op
hè? Om hoeveel mensen gaat
het eigenlijk?
– Heel wat, het zijn er veel meer
dan ik dacht.
– Kijk nou even, dan weet je van
wie je kwaaie gezichten kan verwachten.
– Nou vooruit, hier komen ze:
Chella en Cor Smook, Rachel en
Elizabeth, Giok en Ludwig
Tophoven, Esperanza en Luis,
Albert en Frieda van Seeventer,
Annie en Ron Stolte (helemaal
vanuit Egypte!), Truus Nagel, Thea
Valent, Inge, Peggy en Jordy Strijdonck, Henk en Tiny Postma, Marie
en Dirk Swart, Bep Rodenburg.
– Ja, dat zijn er nogal wat. Dus
al deze mensen heb jij in de kou
laten staan? Terwijl zij het zo
goed bedoelden? Schande!
– Ja, ja, wrijf het me nog maar
eens in. Nou weet ik het wel.

– Maar hoe kan je zo stom zijn?
– Tja, ik had die tekst al ingetikt,
maar toen ik het krantje maakte
bleken ze niet in de goeie PC te
staan. Ze waren dus eigenlijk
een beetje zoek.
– Zoek? En je had ze zelf ingetikt, zeg je!
– Ja, maar toch – ze waren niet
waar ze hadden moeten wezen.
– Vaag, hoor.
– Geef ik toe, maar toch is het
gebeurd.
– Stom, mensen die de moeite
nemen om iedereen van onze
club de beste wensen voor het
nieuwe jaar te doen, zo teleur te
stellen.
– Ja, precies! Heel erg. En dat is
trouwens nog niet alles.
– Wat? Nog meer?
– Dat Paul Schijffers en Annie
Stolte de goeie oplossing van de
vorige puzzel in de kopijbus
hadden gedaan is ook niet
gemeld in de vorige Keiler.
– Nou zeg, wat ben jij voor
redacteur... π
21
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Ruud werkt vijftien jaar bij het
NUON als ‘verretechniek-engineer’. Dat wil zeggen, als we het
goed hebben begrepen, dat hij
gaat over alles wat te maken heeft
met afstandbedieningen en -signaleringen. Met drie medewerkers bedenkt hij o.a. nieuwe
apparatuur en systemen, en zorgt
hij er voor dat deze ook in prakrijk worden gebracht. Hij heeft
HTS Energietechniek gestudeerd.

RUUD VAN ENTER (56) is inmiddels zo’n 19 jaar lid van JBC De
Meteoor. Maar al vanaf de oprichting is hij betrokken bij de vereniging. Op verzoek van Jan Voet
hield hij al vrij snel na de oprichting de ledenadministratie bij van
de vereniging, pas daarna werd
hij lid en gaandeweg een enthousiast bouler. Hij ontmoette op de
club zijn partner Mea. Ruud heeft
éen kind: een prachtige dochter.
Al dertien jaar is hij secretaris en
twaalf jaar lang was hij redacteur
van De Keiler. Ook tennist hij bij
De Meteoor. Een veelzijdig en
actief man dus!

WAAROM BOULEN?
Ik vind boulen meer een spel dan
een sport. En wel omdat je al spelend, zonder al te veel lichamelijke inspanning, erg veel plezier
kunt hebben! Tijdens het spel ga
je in feite heel intensief met mensen om, dat vind ik een belangrijk
onderdeel ervan. Ik heb altijd veel
aan sport gedaan. Turnen, judo,
zwemmen, voetbal, honkbal,
noem maar op. Omdat ik altijd
zoveel sporten tegelijkertijd beoefende en me dus nooit op ééntje
heb geconcentreerd, heb ik nooit
in één ervan de top gehaald. Ben
22
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VERDER NOG IETS?
Ik ben nu zo’n 13 jaar bestuurslid
en in mijn ervarig is dit een fantastische club! Kijk, er is altijd wel
wat te klagen en te mopperen,
maar ik weet dat er achter de
schermen een hoop werk moet
worden verzet om één en ander
in stand te houden en goed te
laten draaien. En blijkbaar is het
toch onmogelijk om het altijd
iedereen honderd procent naar
de zin te maken.
Ik ben iemand die vindt dat als je
lid bent van een vereniging je er
ook iets voor moet doen. Vind
het ook helemaal niet erg om
mijn nek uit te steken. In mijn
actieve sporttijd was ik ook altijd
of bestuurslid, of lid van een wedstrijdcommissie of iets dergelijks.
Bij turnen heb ik zelfs jeugd
opgeleid.
Het spannende van meebesturen
is dat je, als je op de club komt,
niet weet wie er nou weer in je
nek springt. En vooral: waarom.
Het lijkt hier zo’n rustig clubje
mensen, maar onderhuids zit er
altijd van alles te borrelen. Ontstaan er altijd wel weer over de
meest eenvoudige zaken wat problemen, die je van tevoren niet
kan bedenken. Hoe goed je de
zaken ook probeert te regelen.
Dat houdt het spannend, en
maakt dat je je nooit verveelt, ik
ben volgens mij een nijver baasje!

een beetje versnipperd beziggeweest, ook al in mijn honkbaltijd
kwam ik hier af en toe een balletje meegooien.
ANDERE
EIGENAARDIGHEDEN?
Ik vaar graag (met Mea) in mijn
bootje, we wandelen veel in de
natuur. Vogeltjes kijken. Verder
maken we samen veel verre en
minder verre reizen. En het zal
duidelijk zijn dat als je secretaris
bent van een vereniging als de
onze, daar ook nogal wat tijd in
gaat zitten.
En natuurlijk, ik schrijf graag.
Maar dat weet je wel, omdat ik
nog maandelijks een aantal bladzijden in De Keiler voor mijn
rekening neem.
VAKANTIEBESTEMMING?
We hebben niet een vaste vakantiebestemming. We gaan naar
waar we denken dat het leuk en
interessant is. Of wat op onze
weg komt. Landen waar we geweest zijn? Teveel om op te noemen. Afgelopen kerst waren we
nog in Kenya. Een prachtige reis
die op onze weg kwam omdat
Mea d’r zus er woont. Daarvoor
waren we in China, Mexico, Egypte, Amerika (New York), Finland,
Frankrijk, Schotland, ga zo maar
door. Wie verre reizen doet kan
veel verhalen, zeg ik altijd maar!
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TOERNOOI- EN
EVENEMENTEN
KALENDER 2005
Datum Toernooi/evenement

Aanvang Plaats

zo 13-2-2005 Jan Voet Toernooi

11.00 Meteoor

za 19-2-2005 Damesdoubletten

19.00 Meteoor

vr 25-2-2005 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

za 26-2-2005 Les Bohémiens

19.00 Meteoor

zo 13-3-2005 Jan Voet Toernooi

11.00 Meteoor

za 19-3-2005 Herendoubletten

19.00 Meteoor

vr 25-3-2005 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

zo 17-4-2005 Nat. Comp. 2de klasse

Leusden

zo 17-4-2005 Nat. Comp. 3de, 4de klasse

Zd. Scharwoude

zo 17-4-2005 Nat. Comp. 5de klasse

Alkmaar

vr 29-4-2005 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

zo 1-5-2005 Nat. Comp. 2de klasse

Badhoevedorp

zo 1-5-2005 Nat. Comp. 3de, 4de klasse

Heerhugowaard

zo 1-5-2005 Nat. Comp. 5de klasse

Hoorn

zo 22-5-2005 Nat. Comp. 2de klasse

Alkmaar

zo 22-5-2005 Nat. Comp. 3de, 4de klasse

Castricum

zo 22-5-2005 Nat. Comp. 5de klasse

Den Helder

vr 27-5-2005 Koppelklaverjassen
zo-5-6-2005 Nat. Comp. promotie/degr.

20.00 Meteoor
Uitgeest

3de, 4de en 5de klasse
vr 24-6-2005 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

vr 29-7-2005 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor
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