
DUBBELTOERNOOI 2005. 
 
Zoals al een aantal jaren te doen gebruikelijk werd er aansluitend op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
van 19 mei 2005 het dubbeltoernooi gespeeld.  
Er werden 8 dubbels geformeerd, verdeeld over twee 4-kampen, te weten: een 4-kamp bestaande uit Ben-
Cynthia, Ko-George, Piet- Wim (Schuurs) en Aad-Ruud (Boukema), de andere uit Fred- Mahmut, Hans- 
Ernst, Eric- Christiaan en Danny-Renzo. De nummers 1 en 2 van beide 4-kampen speelden om de echte 1e 
en 2e plaats. Nummer 1 werden Ben-Cynthia en Eric-Christiaan waarvan Eric-Christiaan uiteindelijk de 
sterkste bleken. De strijd tussen de nummers 2, Hans-Ernst en Ko-George werd beslist door het duo Hans-
Ernst. Al met al een genoeglijke afsluiting van een rustig verlopen ledenvergadering. 
 

 

 
 

 
 
 
OUDER-KINDTOERNOOI 2005. 
 
Een ander nog steeds terugkerend toernooi is het Ouder-kindtoernooi dat dit jaar op zaterdag 18 juni 2005 
gespeeld werd. De “kinderen” gingen aansluitend bowlen en naar Mac Donalds. De jeugdleden kunnen 
hun ouder meenemen, de ouders hun kind. In vergelijking met voorgaande jaren was de opkomst van de 
“kinderen” toch wat anders. Team 1 en 2 waren goed vertegenwoordigd, nl. 6 van de 7, van team 3 en de 
niet competitiespelers 4 van de 11 plus 1 die met zijn vader meekwam. Er  werden 10 dubbels 
samengesteld waarmee twee 5-kampen en de kruisfinales voor de 1e t/m 4e plaats werden gespeeld en 
verder  de nummers 3 t/m 5 van beide poules voor de 5e t/m 10e plaats. Voor 2 van de 4 uit team 3 en de 
niet competitiespelers waren er gelukkig nog twee echte oude senioren die als inval-ouder hebben mee- 
gedaan. Van de groep van team 1 en 2 vormden twee broers een team. In de volgorde eerst de naam van 
het “kind” en dan die van de ouder, bestond poule 1 uit: Danny – Dennis; Eric – Anne; Tessa – Romano; 
Jelle – Peter; Yannick – George. Nummer 1 werden Danny – Dennis en 2e Eric – Anne.  
Poule 2 bestond uit: Vincent – Hans; Willem – Ernst; Yorick – Bert; Bernard – John; Roeland – Ko.       
Nummer 1 Vincent – Hans en 2 Willem – Ernst. De kruisfinales: Vincent – Hans tegen Eric – Anne werd 
gewonnen door Vincent – Hans, Willem – Ernst tegen Danny – Dennis door Danny – Dennis.  
De strijd om de 1e plaats tussen Vincent – Hans en Danny – Dennis werd gewonnen door Vincent – Hans, 
die om de 3e plaats tussen Willem – Ernst en Eric Anne door Eric – Anne. Ter completering: 5e Yannick – 
George, 6e Roeland – Ko, 7e Bernhard – John, 8e Jelle – Peter, 9e Bert – Yorick en 10e, goed voor de 
poedelprijs sinds meerdere jaren: Tessa- Romano. 
Het was zoals altijd weer gezellig, er werd fanatiek gestreden en het zal, onvoorziene omstandigheden 
voorbehouden, ook volgend jaar weer georganiseerd worden. Het geheel werd afgesloten met de 
prijsuitreiking door de steun en toeverlaat voor de jeugd op de zaterdagochtenden: Ton Reijers. 
Aansluitend gingen de “kinderen”  bowlen en dan naar McDonalds. 
 
George Berger.     
 

 


