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Wintertijd
Het duurt niet lang meer en de zomertijd
wordt ingeruild voor de wintertijd. De campinggasten zijn weer terug in hun honk. Je
ziet ze op donderdagavond weer binnen
komen druppelen. Bruinverbrand en zichtbaar opgefrist van de vele gezonde buitenlucht.
Het Walle Geertsje Toernooi in Harlingen is
alweer achter de rug. Dat betekent dat de
zomer op haar (of is het zijn) laatste ‘hakken’ loopt. Dit Harlingse toernooi werd
evenals voorgaande jaren weer opgeluisterd
met de aanwezigheid van een flink aantal
Meteoor-equipes. Het ene wat meer succesvol dan het andere, maar alle Amsterdamse
spelers hadden weer zoals gebruikelijk, erg
veel lol die dag. Met een beetje geluk staat
er verderop in dit blad een prettig verslag
van Tiny Postma, verluchtigd met foto’s van
Henk Postma.
De wintertijd is bijna symbolisch voor het
begin van het Jan Voet Toernooi. Verderop
kunt u een oproep lezen van de wedstrijdcommissie om toch vooral mee te doen aan
dit toernooi. Die oproep onderschrijft uw
redactie van harte. Als er op onze club één
bindend element is, één gelegenheid om
het club-idee tot uiting te laten komen, dan
is het wel dit toernooi. En wat is er nou leuker dan in de koude wintermaanden in een
verwarmde hal, op kille zondagen een lekker potje te boulen!
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Van de Wedstrijdcommissie

Jan Voet Toernooi
Tijdens de laatste jaarvergadering werd door de leden van
onze vereniging unaniem besloten dat met ingang van dit jaar
het Indoor Toernooi naar Jan
Voet vernoemd ging worden,
vanwege zijn grote verdiensten
voor de vereniging.

met zo’n tweehonderd
boulende leden minimaal dertig
equipes bij
elkaar te krijgen. Om u
nog even
de tijd te
gunnen
wordt de uiterste inschrijfdatum
verplaatst naar donderdag 30
september.
De eerste toernooidag is 10 oktober aanvang 11.00 uur.
De aanvangstijden van de andere toernooidagen komen in het
oktobernummer van ons clubblad te staan, en natuurlijk op
onze website.
– De wedstrijdcommissie

Bij de inschrijving van dit eerste
Jan Voet Toernooi blijkt dat de
interesse voor ons grootste en
meest prestigieuze toernooi wat
achterblijft bij voorgaande jaren.
Dat is iets wat ik niet begrijp,
want het zijn altijd zes erg gezellige dagen, waarbij er iedere
toernooidag maar liefst zes dagprijzen gewonnen kunnen worden. Hierdoor heeft iedere equipe, bij een goede dag (en die heb
je allemaal wel een keer), de
kans een prijs te winnen. Daarnaast zijn er ook nog drie mooie
toernooiprijzen zijn winnen.
Ik hoop dat u nog eens bij uzelf
te rade wilt gaan of u echt geen
mogelijkheid ziet om aan dit
toernooi deel te nemen. Want
het bestuur en de vele medewerkers doen hun uiterste best om
het u naar de zin te maken.
Het moet toch mogelijk zijn om

Rectificatie
Disco Boulen
In tegenstelling tot wat we
meldden in de vorige Keiler
moet er voor het Disco Boulen wél worden ingeschreven.
In het bekende boek in de
hal.
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Overleden

Aangeboden

Het is een droeve plicht u te
moeten melden dat het bericht
is binnengekomen van het overlijden van een van onze leden,
Henk Zwaan.
Hij was lid sinds 2000 en is
ruim tachtig jaar geworden. Wij
wensen de nabestaanden veel
sterkte toe bij het dragen van dit
verlies.

Wie heeft interesse in:
• legpuzzels van 1.000 stukjes
• damesboekjes van de
Bouquet- en Harlekijn reeks?
Geïnteresseerden kunnen bellen
met Carolie Eisinga, telefoon
020-683 95 85.

Gezocht

Iedere donderdagmiddag is er vrij klaverjassen bij de SV
De Meteoor.
Het begint om
13.30 uur. U speelt
drie partijen en de kosten zijn
plm. € 1,50.

Klaverjassen

We zoeken vrijwilligers die
bereid zijn in een hoogwerkersbakje te gaan om een aantal
lichtplaten van onze hal te vernieuwen. Het kunnen omgaan
met een accuboormachine is wel
gewenst.
Liefhebbers kunnen zich opgeven bij Jan Voet.
Het zou natuurlijk de mooiste
oplossing zijn als er een ‘onderhoudsteam’ zou kunnen worden
gevormd. Dit voor alle voorkomende werkzaamheden binnen
en buiten onze hal.

Vakantie
groeten
In de
nazomer
kwamen er
nog een tweetal vakantiegroeten
binnen. Ze zijn afkomstig van
Tenerife, van Corrie, Sean, Dave
en Bert Vree. En uit Bodrum, Turkije, van Inge, Richard, Peggy en
Jordy.

Nieuw lid
In juli is Jaap Veen lid geworden
van onze club. Wij wensen hem
veel bouleplezier toe.
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Ziekenboeg

Henny
Hakvoort,
Sander
Kooistra,
Stephan
Holzhausen,
Hennie Koot, Uke
van Zwieten, Jan Voet,
Jopie Benjamin, Gerrie
Kuipers (tennis), Willem
Brink, Yvonne Sibbelee, George
Dammen, Kees Lodewijks, Mea
Rosseboom, Tony v.d. Tweel, Arie
Janssens (tennis), Willem
Hakvoort, Rob de Ree (tennis),
Ron van Ommen, Trix Kotterlink
(tennis), Mei Yan Voet, Toon
Koelman, Co Bakker, Bert Vree en
Michael Gillebaard (tennis).

Annie Stolte heeft in twee tenen
een botje gebroken. Ze moest
haar spel in het Walle Geertsje
Toernooi onderbreken om naar
het ziekenhuis in Leeuwarden
gebracht te worden. Als ziekenbroeders fungeerden Jan Baas en
Bert Vree. Hulde voor deze twee
(zie ook het artikeltje: ‘Ziekenhuis op stelten’, verderop in dit
blad).
Jos Buijs heeft een aantal dagen
in Utrecht in het ziekenhuis gelegen, maar gelukkig zien we hem
al weer boulen.
Cor Leibrand ligt of heeft gelegen
in het AMC met een ernstige
blessure in zijn onderlijf.
Beb Rodenburg heeft niet, zoals
abusievelijk gemeld, een nieuwe
heup gekregen. Wel heeft ze een
knieoperatie goed doorstaan.

Koop bij onze
adverteerders:
zij steunen onze
club!

Jarig in oktober
Jan Telder (bij veel oudegedienden bekend, stuur hem een
kaartje, dat vindt hij leuk, zijn
adres is Karamatplantsoen 64,
1095 LA Amsterdam), Daniel
Blom (tennis), Rinus de Vroome,
Gerrit Terpstra, Jan Verhulst, Ruud
Odinga, Henk Bouquet, Thea
Valent, Max Tophoven, Cees Voet,
Ab Vree, Henny Versteeg-Stuart,

PUZZEL VAN
DE MAAND
De oplossing van de puzzel in
De Keiler 219 is: PANKLAAR.
De goede inzendingen
kwamen van Albert van
Seeventer, Piet van Leeuwen en
Paul Schijffers.
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Walle Geertsje Toernooi 2004
Eindelijk was het op 4 september weer zover, we gaan met
twintig mensen naar Harlingen
om het Walle Geertsje Toernooi
te spelen.

kon iedereen spelen.
In Harlingen aangekomen was
het nog stil, onze plek, die wij
graag wilden hebben, was nog
leeg, dus hebben we de stoelen
en tafel neergezet, het was
meteen gezellig.
Nadat iedereen zich had ingeschreven gingen we opzoek naar
onze tegenstanders, het toernooi
begon om half twaalf met veel
zon.
De eerste partij werd gewonnen
door Annie & Piet, Boudewijn &
Rosalie, Jaap & Tiny.
Even over half twaalf kwamen
Bert Vree en Jan Baas. Gezellig
dachten ze, maar nee hoor, ze
moesten meteen weer weg:
Annie Stolte moest naar het ziekenhuis, want ze had veel last
van haar voet. Volgens ons wist
Annie dat ze naar het ziekenhuis moest, want ze had wel
haar ziekenfondskaart bij zich,
maar geen licentie.
Henk Postma was bereid om in

Dit waren de teams :
Victor & Stanley
Rosalie & Boudewijn
Annie & Piet
Cor & Raymond
Peggy & Inge
Corrie & Annie
Gerrit & Joop
Koos & Menno
Jaap & Tiny
Ludwig & Max
Ton & Richard
Om 8.15 uur verzamelen bij de
Meteoor. Daar hoorden wij dat
Theo ziek was, dus niet mee kon
doen, ook Marjo moest daarom
deze dag voorbij laten gaan.
Omdat ze beiden met een ander
speelden moest er geschoven
worden, gelukkig lukte dat en
5
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te vallen, dus Corrie kon gewoon
doorspelen. Bert en Jan hartstikke bedankt, het was klasse wat
jullie gedaan hebben.
De tweede partij werd gewonnen
door Corrie & Henk, Boudewijn
& Rosalie, Menno & Koos, Victor & Stanley.
De derde partij door: Cor & Raymond, Annie & Piet en alweer
Boudewijn & Rosalie.
Na 3 partijen werden we ingedeeld in verschillende poules,
alleen Boudewijn & Rosalie
moesten spelen in de A poule,
Peggy & Inge in de C poule, de
rest allemaal in de B poule.
Maar eerst was het pauze, er
werd weer ter plaatse gerookte
paling verkocht en daar waren
wij als de kippen bij, Maar hoe
moest hij worden schoongemaakt? Rosalie had een jack,
legde het op de grond en jawel
hoor, daarop werd de paling
onleedt, bedankt Rosalie!
In poule B was het belangrijk

dat je de 2e partij won, dan ging
je door, anders kon je naar huis.
De volgende ploegen lukte het
en gingen door naar de volgende
ronde: Victor & Stanley, Ton &
Richard, Menno & Koos, Gerrit
& Joop, Jaap & Tiny. De rest kon
naar huis, maar bleef gezellig
kijken.
Victor & Stanley moesten tegen
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in, maar ja, Raymond, de oudjes
doen het nog best goed.
In de tweede ronde van poule B
wonnen alleen Gerrit & Joop,
die gingen door naar de halve
finale, de rest van de poule kon
naar huis.
Boudewijn & Rosalie lukte het
niet om verder te komen in
poule A, ook voor hen was het
toernooi ten einde.
In poule C ging het goed met
Peggy & Inge, zij wonnen en
werden eerste in poule C, zij
verdienden een fles wijn.
Gerrit & Joop wonnen ook de
halve finale, maar het was
inmiddels zo laat, dat ze niet
meer op de finale hebben
gewacht en zijn om 9 uur naar
huis gegaan. Ze hebben genoegen genomen met de tweede
plaats, jammer want ze waren
goed op weg, proficiat mannen!
Het was al met al weer een heerlijke dag en tot volgend jaar.
– TP

Belgen en dachten Belgen kunnen niet boulen, maar niets
bleek minder waar, want ze verloren!
Cor & Raymond moesten tegen
oudere mensen spelen en Raymond dacht, die oudjes pakken
we wel effe, maar ook hen lukte
het niet om te winnen. Raymond had er flink de pest over

7

De Keiler nr. 220 – september 2004

DEEL 9
Twintig jaar geleden was het al
weer de tweede jaargang nummer 11 van ons veel gelezen
clubblad. Dat het allemaal wat
beter georganiseerd werd ten
opzichte van een jaar eerder na
oprichting van de club is te zien
aan de dikte van het clubblad.

steeds geregeld bouler).
Op de eerste pagina van dat
oude clubblad staat een artikel
van onze toenmalig redacteur
met de kop ‘Waar vindt u zoveel
gezelligheid voor zo weinig geld’.
In dit stuk wordt tot uitdrukking
gebracht dat boulen geen dure
aangelegenheid is als je het uitsluitend en alleen bij onze vereniging beoefent.
Wanneer je extra dingen gaat
doen zoals het spelen van toernooien en competitie wordt het
direct al een stuk duurder. Dat
was toen dus ook al zo, dacht ik
bij het lezen van dat stuk. Nu
hebben we een hal om te schuilen, toen was er ‘slechts’ een
afdak waaronder onze leden zich

Het oktobernummer 1984 bevatte maar liefst 20 pagina’s.
Gezegd moet worden dat het
overgrote deel van het clubblad
ingeruimd was voor het jaarverslag van de vereniging en de
notulen van de jaarvergadering
in 1983.
Het bestuur was in 1984 samengesteld uit, schrikt u niet:
voorzitter: u raadt het, Jan Voet,
secretaris: u raadt het niet, Klaas
de Ruiter, penningmeester: Piet
Bakker (overleden), redaktie
clubblad: Frits Jongsma (overleden), baanleiding: Joop v.d. Loo
(overleden), Ab Vree (nog altijd
luid en duidelijk aanwezig),
vormgeving en advertenties: Jan
de Vos (nog steeds lid bij onze
buur de SV), Karel Berkhout
(overleden) en Jan v.d. Berg (nog
8
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enigszins droog konden houden,
hoe bedoelt u, verwend? Bij
regen kon er eenvoudigweg niet
gebouled worden.
Ook in 1984 was de slogan ‘veel
handen maken licht werk’ van
toepassing. Om het kampioenschap van Amsterdam te kunnen organiseren moest er maar
liefst 35 ton (35.000 kilo) sintels
worden gestort om tijdelijk tien
banen in te kunnen richten.
Veel leden hebben hier bij
geholpen. Helaas moest het
kampioenschap op de oorspronkelijk geplande dag door hevige
regenval gestaakt worden, maar
op 21 oktober 1984 werd het
toernooi dan toch gespeeld.
Onze equipes werden 2e en 4e
in de A-poule (resp. equipes P.
de Jong en C. van Amersfoort), 3e
en 4e in de B-poule (resp. equipes J. v.d. Berg sr. en G. Voogt),
3e in de C-poule (equipe P. Bakker) en 2e en 3e in de D-poule
(resp. equipes T. van Ommen en
G. Dammen).
Voor wat betreft die vele handen
is het op dit moment toch een
beetje armoede binnen onze vereniging.
In het oktober nummer 1984
komt, doordat de jaarvergadering toen nog eind oktober werd
gehouden, het reilen en zeilen
van onze club in het voorbije
seizoen aan bod. U heeft inmid-

dels in de voorgaande rubrieken
van ‘20 Jaar Geleden’ reeds kunnen lezen wat er in dat seizoen
allemaal de revue is gepasseerd.
Een herhaling hiervan laat ik
daarom achterwege.
Dat vele handen twintig jaar
geleden inderdaad licht werk
maakten, mag ontleend worden
aan de vermelding dat alle leden
die in 1984 in Tuindorp Oost-

Ziekenhuis
op stelten
Zoals u weet werd Annie Stolte
op 4 september door twee
attente ziekenbroeders naar
het ziekenhuis in Leeuwarden
gebracht. Jan Baas en Bert
Vree waren de broeders.
Omdat er vrij lang op de uitslag van het onderzoek moest
worden gewacht, sukkelde Jan
in de wachtkamer in slaap, wat
gepaard met de van hem zo
bekende snurkgeluiden. Die
zodanig waren dat in de naastgelegen operatiekamer het
werk werd stilgelegd omdat
met dacht met een bom-alarm
van doen te hebben. Zelfs de
onder narcose gebrachte
patiënt zat rechtop, en het
trauma-team werd ingeschakeld.
9
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zaan woonden het clubblad ‘in
de bus’ gegooid kregen. Voor dit
verspreidingswerk hadden zich
wat vrijwilligers opgegeven, nu
dient ieder lid zijn eigen clubblad (één per gezin) mee te
nemen.
Ook in 1984 was de bestendigheid binnen het bestuur groot.
Voor de jaarvergadering die op
31 oktober 1984 gehouden werd,
stelden alle bestuurs- en commissieleden zich herkiesbaar.
Omdat we toen nog geen eigen
accommodatie hadden werd
deze vergadering in het zaaltje
naast café De Meteoor belegd.
De opbrengsten en uitgaven in
1984 bedroegen ƒ 15.401,20.
Hiervan was het saldo

ƒ 5.103,00. Bij de uitgaven valt
op dat er ook toen al een hoog
consumptiegehalte is. Consumpties jaarfeest ƒ 625,00, Rondvaart ƒ 728,00, Consumpties
jaarvergadering ƒ 262,80, Versnaperingen op de baan (oliebollen, soep, kroketten) ƒ 360,45.
Wanneer je het saldo in mindering brengt op de totale uitgaven
is dit bijna 25% van de uitgaven.
De overige uitgaven waren overigens ook ten gunste van de
leden. Wat dat aangaat is er ten
opzichte van toen nog steeds
niet veel veranderd.
Het clubblad eindigt met een
puzzel (warempel, ook die staat
nog steeds in het clubblad).
– RvE

06-18067196
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De Stokkies
De Stokkies zijn de meest
sociale mensen op deze aarde.
De Stokkies bestaan uit een
grote familie die bij een sportclub allerlei vrijwilligers werk
doen. Zo is mevrouw Stokkie
bijna elke dag aanwezig in het
clubhuis om de boel schoon te
houden. Daarnaast gaat ze geregeld achter de bar staan om de
leden te voorzien van koffie, thee
en diverse frisdranken. Daarnaast is ze een geliefd lid dat ook
sportief haar mannetje staat.
De heer Stokkie is een verhaal
apart, zelfs bij 40 graden Celsius verschijnt hij niet in een
korte broek of met ontbloot
bovenlijf. Zijn huidskleur is dan
ook zo wit dat een cokesnuiver
er jaloers op is.
Hij is ook regelmatig aanwezig
op de club en neemt zitting in
de wedstrijdcommissie.

Vroeger werd het nog wel eens
laat op de club en na de nodige
‘mixen’ ging hij dan zigzaggend
op de brommer naar huis. Sinds
de heer Stokkie en mevrouw
Stokkie een lat-relatie hebben
zien ze er heel gelukkig uit.
Als je ‘s middags vroeg op de
club aanwezig bent zie je dan
ook vaak dat ze gezellig met hun
dochter Stokkie en zoon Stokkie
een gebakje zitten te eten.
De kinderen Stokkie zijn
natuurlijk van het zelfde hout
gesneden en staan achter de bar,
ruimen op of vullen de voorraad
frisdrank aan.
Bij deze wil ik natuurlijk ook
alle andere mensen die geregeld
achter de bar staan, de boel
schoonhouden en/of de was
doen hierbij voor hun inzet
bedanken.

BIJDRAGEN
VOOR DE
VOLGENDE KEILER
kunt u t/m 7 oktober a.s.
inleveren.
Kopijbus in de hal,
of e-mail: koning@ncn.nl

– Met vriendelijke groet,
Emiel Autoband (JA)
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Zoals veel oudere leden van
onze vereniging was ook Theo
vroeger werkzaam bij de NDSM,
waar hij in 1970 een ernstig
bedrijfsongeval kreeg. In noodweer viel een kraan om waar hij
inzat, met tot gevolg dat hij een
paar jaar in de WAO belandde.
Daarna is hij na verschillende
andere banen terechtgekomen
bij de Gemeentelijke Computerdienst, waar zijn carrière in 1985
eindigde als hoofd van de huishoudelijke dienst.

THEO VAN OMMEN (74) is
vanaf de oprichting lid van JBC
de Meteoor. Ook zijn vrouw
Annie en zoon Ron zijn vaak op
onze banen te vinden. Je kan
wel zeggen dat het boules-virus
de familie Van Ommen behoorlijk te pakken heeft. Het echtpaar Van Ommen heeft twee
kinderen en vijf kleinkinderen.
Theo was in het verleden zeven
jaar bestuurslid, je kan rustig
stellen dat hij zijn steentje wel
heeft bijgedragen.

WAAROM BOULEN?
In de tachtiger jaren heb ik bij
De Meteoor het boulen ontdekt.
Ik vond het meteen een leuk
spelletje. Je kan het ook op een
ander niveau als sport zien,
maar ik heb het altijd gezien als
een spelletje, met serieuze kanten. Ik sta niet zo op mijn strepen. Ik vond het prachtig om
me te ontwikkelen als tireur.
Fantastisch gevoel als je zo’n
ijzeren bal hoog door de lucht
12
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het juiste effect weet mee te
geven. Zodat die bal doet wat jij
wilt. Schoffelen vond ik maar
niks, terwijl ik tegenwoordig ook
niet afkerig ben van een aardig
partijtje schoffelen als dat zo
uitkomt. Als je ouder wordt,
wordt je milder. Binnentoernooien speel ik bijna niet meer. Ze
duren me vaak een beetje te
lang.

terd in Spanje met de caravan
en weer later gingen we af en
toe met de bus naar Spanje.
VERDER NOG IETS?
Het prettige van onze club is de
gezelligheid om je heen, de lol
die we met mekaar maken onder
het boulen. Het is wel anders
dan vroeger natuurlijk, dat kan
ook niet anders. Ik denk wel
eens dat er nu meer mensen
hier komen die zich veel sneller
laten frustreren dan vroeger.
Levensgrote teleurstellingen als
het spelletje niet verloopt hoe ze
het eigenlijk hadden gewild. Dat
kan ik niet zo goed begrijpen.
En verder, tja, sommige mensen
zullen zeggen daar heb je hem
weer. Maar een kritische noot
moet kunnen vind ik: laten
rokers zich toch realiseren dat er
mensen zijn die last van hun
rook hebben. Ik was vroeger ook
een straffe roker hoor, dus ik
weet er alles van. Maar ik wou
het toch even kwijt.
Het oudere deel van de club
dunt uit, dat is onvermijdelijk, ik
hoop dat er zo nu en dan nog
wat nieuwe, enthousiaste jongere leden bijkomen. Ook met het
oog op het aangekondigde aftreden van het bestuur. Zodat de
club in stand blijft, want dat
moet wel hoor: JBC De Meteoor
moet blijven!

ANDERE
EIGENAARDIGHEDEN?
Ik heb altijd veel aan sport
gedaan. Heb lang gevoetbald op
een redelijk hoog niveau. Eerste
klas amateurs DWV-Noord. Na
het voetbal heb ik gehandbald.
Tot mijn 51-ste in het doel
gestaan bij een heel goed team.
Daarbij altijd veel gebiljart. Totdat ik zo vaak weg was dat
‘moeders’ me tot de orde moest
roepen en ik het ook prettig ben
gaan vinden om eens rusrtig
thuis te zitten!
VAKANTIEBESTEMMING?
Vroeger gingen we elk jaar kamperen in Joegoslavië, toen dat
nog bestond. Die herinneringen
koesteren we nog steeds. Eerst
gingen we met de tent, daarna
met de vouwwagen. Dat was een
prachtige tijd. Hierna hadden we
lange tijd een huisje in Bakkum.
We hebben twee keer overwin13
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Op & rond de boulebaan

De koelbox
– Vaak rijden we dan de eerste dag tot Langres, dat is een mooie afstand voor één dag.
En daar is een mooie camping, in de stad,
bij de oude stadsmuur, mooi uitzicht en zo.
– Ook toevallig, wij overnachtten ook vaak in
Langres op die camping. De laatste keer dat
we er waren hadden we nog een hond. Die
sliep in de voortent, die open stond, en
begon ineens ‘s morgens om een uur of zes
irritant te blaffen. Dus wij roepen dat ie zich
rustig moest houden. En wat denk je? Toen
we uren later wakker werden was onze koelbox gestolen. Had die hond toch keurig d’r
werk gedaan. Zat niks anders in dan een
pakje margarine, wat cola, wat kaas.
– Nou zeg, wat toevallig! Ons overkwam daar
hetzelfde. Ook de koelbox. Die hadden we ‘s
nachts buiten de caravan laten staan. Er
zaten wat komkommers in en wat flesjes
bier, meer niet.
– We hoopten maar dat de dief een hongerige zwerver was die het harder nodig had dan
wij.
– Zeker. Hij is trouwens wel teruggevonden
hoor, die koelbox. Leeg. Hij stond tegen dat
trappetje, daar waar je naar boven gaat naar
de WC’s. Dus de box hadden we terug.
– Stom dat ik toen niet even bij dat trappetje
heb gekeken! Nou zal het wel te laat wezen.
– Ja zeg, ik praat van 6 jaar geleden.
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PUZZEL VAN DE MAAND

Oplossingen kunt u t/m 7 oktober a.s. inleveren in de kopijbus.
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TOERNOOI- EN
EVENEMENTEN
KALENDER 2004-2005
Datum Toernooi/evenement

Aanvang Plaats

vr 24-9-2004 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

zo 10-10-2004 Jan Voet Toernooi

11.00 Meteoor

za 16-10-2004 Disco Boulen

19.30 Meteoor

vr 29-10-2004 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

za 30-10-2004 Les Bohémiens

19.00 Meteoor

zo 14-11-2004 Jan Voet Toernooi

11.00 Meteoor

do 18-11-2004 Adam en Eva Toernooi

19.00 Meteoor

vr 26-11-2004 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

za 27-11-2004 Les Bohémiens

19.00 Meteoor

zo 12-12-2004 Jan Voet Toernooi

11.00 Meteoor

za 18-12-2004 Joop v.d. Loo Toernooi

12.00 Meteoor

vr 24-12-2004 Les Bohémiens

19.00 Meteoor

vr 31-12-2004 Oliebollen Boulen

13.00 Meteoor

zo 9-1-2005 Jan Voet Toernooi

11.00 Meteoor

za 15-1-2005 Echtparen Toernooi

19.00 Meteoor

za 29-1-2005 Les Bohémiens

19.00 Meteoor

do 10-2-2005 Valentijn Toernooi

19.00 Meteoor

zo 13-2-2005 Jan Voet Toernooi

11.00 Meteoor

za 19-2-2005 Damesdoubletten

19.00 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
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