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Het Plopjournaal verschijnt 4x per jaar 

Jaargang 30 Nummer 1, maart 2018 

 

Lid NJBB 

Nederlandse Jeu de Boules Bond 



 

Zorg in Oost-Brabant 

medische & specialistische zorg thuis 

Wij zijn een jong en dynamisch bedrijf dat gespecialiseerd is in 

Medische en Specialistische Zorg Thuis 

Mocht u zorg nodig hebben dan is het fijn dat er thuis mensen voor u klaar staan. 

U voelt zich nu eenmaal beter in uw eigen vertrouwde omgeving. 

Daarom doen medewerkers van Zorg in Oost-Brabant dan ook hun uiterste best 

om er voor te zorgen dat cliënten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven. 

Wij koesteren uw zelfstandigheid, maar springen graag bij waar het nodig is. 

Zorg in Oost-Brabant onderscheidt zich door de nadruk te leggen op kwaliteit 

en individuele aandacht. Wij werken in kleine betrokken teams 

en verlenen passende zorg die bij de wensen, situatie’s en mogelijkheden van 

de cliënt horen, een luisterend oor, een vriendelijk gezicht, een opmerkzame blik. 

 

 

 

Zo maakt Zorg in Oost-Brabant het verschil elke dag, elk uur. 

 

Zorg in Oost-Brabant – Foulkesstraat 2 – 5346 TD – Oss – 0412 - 488675 



 

 
Bestuur 

Voorzitter Willy van Berlo ℡ 260226 

Penningmeester Anne Lies Klerk ℡ 267552 

Secretaris Tonny Verhoeven ℡ 06-45298715 

Bestuurslid / 

Vicevoorzitter Jos Kuipers ℡ 880235 

Bestuurslid Paul de Bruijn ℡ 06-28796990 

Notulist Tonny Verhoeven ℡ 06-45298715 

Website www.jbcplop.nl 

E-mail info@jbcplop.nl 
 

Secretariaat 

Tonny Verhoeven Boslaan 2, 5405 NX Uden 
  ℡ 06-45298715 

 verhoeven_tonny@hotmail.com 
 secretariaatplop@gmail.com 
 

Ledenadministratie  

Hein Sauren heros@kpnmail.nl ℡ 267423 
 

Huismeesterschap 

Willy van Berlo  ℡ 260226 

Gerrit Gelderblom  ℡ 260080 

Ties van Lanen  ℡ 379917 

Arnold Klerk  ℡ 267552 
 

Coördinatoren 

Groenvoorziening 

Jas Dortmans mmdortmans@kpnmail.nl ℡ 262182 
 

Acc./Baan/Techn. Commissie 

Willy van Berlo willy.tineke@home.nl ℡ 260226 
 

Interieurverzorging 

Hein Sauren heros@kpnmail.nl ℡ 267423 
 

Barbezetting toernooien 

Bestuur 
 

Gastenavonden 

Paul de Bruijn paulenmiepdebruijn@gmail.com  

  ℡ 06-28796990 

Sleuteladres Bar 

Henk en 
Francien Lamers Prof. Pulsersstraat 37 ℡ 263557 
 

Training 

Jos Kuipers jcmkuipers@hotmail.com ℡ 880235 
 

TWC – Technische- en Wedstrijd Commissie 

Voorzitter 

Jos van Schijndel josvanschijndel@live.nl ℡ 06-14046483 

Secretaris/Notulist 

Biek van Beek bebenbiek@outlook.com ℡ 257828 

Mark de Kok markdekok1987@ziggo.nl ℡ 06-30975966 

Jan de Wild de.wild@kpnmail.nl ℡ 354882 

Martha Rigters jrigters@home.nl ℡ 0486-451339 

Willy van Berlo willy.tineke@home.nl ℡ 260226 
 

Opgeven toernooien 

Martha Rigters jbcplopuden@gmail.com ℡0486-451339 
 

Baancommissie 

Jos van Schijndel josvanschijndel@live.nl ℡ 06-14046483 

Jan Rutten  dorarutten@hotmail.nl ℡ 264044 

Jan de Wild de.wild@kpnmail.nl ℡ 354882 
 

Clubkledingbeheer 

Jos Kuipers jcmkuipers@hotmail.com ℡ 880235 
 

Sponsoring 

Wim Verwoerd verwoerd.wim@gmail.com ℡ 06-41894606 
 

Inkoop Bar / Keuken 

Jos Kuipers jcmkuipers@hotmail.com ℡ 880235 

PR en uitslagen wedstrijden 

Herman Honig Debijenkorf1939@kpnmail.nl ℡ 253118 

Marij van Vloten marijke608@hotmail.com ℡ 250175 
 

Redactie Plopjournaal 

Herman Honig, Marij van Vloten, Hanny Kuipers, Hans Stil, 

Wim de Winter en Henk Brokke 

Kopij naar: 
Herman Honig Debijenkorf1939@kpnmail.nl 

of in de brievenbus van: 

Clubhuis PLOP Sportlaan 3  5404 NM Uden 
 

Verspreiding Plopjournaal 

Marij van Vloten Meerhoek 204 ℡ 250175 
 

Advertenties Plopjournaal 

Herman Honig Debijenkorf1939@kpnmail.nl ℡ 253118 
 

Beheer Website 

Jos van Schijndel  josvanschijndel@live.nl ℡ 06-14046483 
 

Ereleden Marius Maas, Gert Boverman† 

 Wim Sanders, Cor van Duinhoven† 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accommodatie 

Udens Sportpark 

Sportlaan 3  5404 NM  Uden ℡ 0413-252509 
 

Licentiewijziging 

Licentiewijzigingen dienen uiterlijk 31 december 2018 

doorgegeven te zijn.  
 

Contributie per 1 januari 2018 

W-licentie* (wedstrijdspelers) € 110,- 

C-licentie (clubkaarthouders) € 80,- 

Jeugdleden   € 30,- 

Inschrijfgeld nieuwe leden € 30,- 

Ondersteunend lid  € 20,- 

*Conform de Algemene Ledenvergadering 2014  
 

 

 

Contributie storten op  NL37 RABO 017.15.04.992 

  Rabobank Uden-Veghel 

  t.n.v. penningmeester JBC PLOP 
 

De contributie is inclusief bondsbijdrage voor de licenties, de 

ongevallenverzekering en het bondsblad “Petanque”. 

Voor wedstrijdspelers ook inclusief het inschrijfgeld voor de 

nationale afdeling en wintercompetitie (resp. NC. AWC, AC). 

NJBB: JBC PLOP is aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boules 

Bond. De bondslicentie geeft recht op deelname aan 

bondscompetities en toernooien ook internationaal (W-licentie) 

en Plop toernooien (C-licenties). 
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oor u ligt het eerste PLOP journaal van het nieuwe jaar. 

Op het moment dat ik dit schrijf is het buiten -3 graden 

Celsius met een gevoelstemperstuur van – 8 graden 

Celsius. Persoonlijk heb ik daar geen moeite mee, maar ik kan 

mij voorstellen dat u verlangt naar het voorjaarszonnetje. Zelf 

hoop ik dat er flink geschaatst kan worden, zeker in Friesland 

want……. je weet maar nooit!!!  

 U kunt in de warme huiskamer even lekker onderuit gezakt genieten 
van ons journaal, want onze vaste rubriekschrijvers hebben ons niet in 

de steek gelaten. Ook kunt u genieten van de verslagen van de activiteiten, al of niet omlijst met de 
nodige foto’s. 

Speciale aandacht vragen wij toch voor de mededeling van Jos van Schijndel die een nieuwe activiteit  
toelicht. 

Ook starten wij dit jaar met een nieuwe rubriek “In de schijnwerper”, waarin enkele adverteerders 
geïnterviewd worden, die wij onder de noemer “ZORG” zullen rangschikken. Omdat wij allen (enkelen 
uitgezonderd) de leeftijd hebben bereikt waarin de ZORG een steeds belangrijkere plaats inneemt in ons 
leven, leek het ons zeer van toepassing. 

Het is, als u dit blad leest, al 1 maart geweest en is, volgens de meteorologen, de lente begonnen. Dus 
kunnen we ons weer opwarmen in het zonnetje en ons weer verheugen op het “buiten”-boulen. 

Ik wens u veel boule- en leesplezier en zie u allen graag weer in het clubhuis of op ons gezellige terras. 

Herman Honig 
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r zijn goeie, er zijn slechte, er zijn hele goeie en er zijn hele slechte. Ik heb het over  

petanquescheidsrechters. 

Scheidsrechters worden door verenigingen aangesteld om op een toernooi of tijdens de 

NPC hun taak te verrichten. Wij moeten aannemen, dat ze dat zo goed mogelijk doen. In de 

praktijk gaat het nogal eens mis, helaas. In alle gevallen geldt echter wel dat de scheids- 

rechter altijd gelijk heeft. Protesteren tijdens de partij zou altijd een gele kaart moeten 

opleveren. Net zoals bij andere sporten. Reclameren zou eventueel kunnen na de wedstrijd 

door bijvoorbeeld de teamcaptain. Dus: nooit protesteren of opmerkingen maken tijdens een 

boulepartij. Dat is niet terecht, zinloos en onsportief. 
 

De 50+ Cyclus. 

Vanaf 19 april 2018 organiseert het District Zuid 

Oost op donderdagmiddag dertien doublettetoer-

nooien voor vijftig plussers op 13 verschillende lo-

caties in het district. Er zijn dagprijzen en er wordt 

een individuele ranglijst opgemaakt over minimaal 

8 gespeelde toernooien. Alleen de wedstrijd bij 

ons spelen kan ook. 

Op donderdag 31 mei wordt zo’n wedstrijdmid-

dag bij Plop georganiseerd. Dit verloopt anders 

dan dat wij gewend zijn. 

- Vooraf opgeven hoeft niet. Je meldt je tussen 

12.00 uur en 12.45 uur aan op de wedstrijd-

dag. 

- Een licentie is NIET nodig. IEDEREEN mag dus 

meedoen. 

- Om 13.00 uur beginnen de partijen. 

- Je speelt drie partijen. 

- De indeling van de 1e partij is gewoon geloot. 

- In de 2e partij spelen winnaars tegen winnaars 

en verliezers tegen verliezers van de 1e partij. 

- In de 3e partij spelen teams met hetzelfde 

aantal overwinningen in de eerste twee par-

tijen tegen elkaar. Als je de eerste twee hebt 

verloren speel je dus tegen een team dat ook 

de eerste twee heeft verloren. 

- Het inschrijfgeld is € 3,50 per persoon. Het in-

leggeld wordt uitgekeerd als volgt: als je de 1e 

partij wint krijg je € 2,00. Als de 2e partij wint 

krijg je € 4,00. En als je de 3e partij wint krijg 

je € 6,00. Per doublette dus. 

Al met al een heel erg mooi concept voor een 

toernooi. Wij verwachten dan ook veel deelne-

mers. 

Jos van Schijndel

 

������������ 

Let op! 

Woensdag 28 maart het 

PAASTOERNOOI  

en op 

vrijdag 27 april het 

ORANJEBITTERTOERNOOI 

Aanvang beide toernooien om 13.00 uur 

Kom en schrijf op tijd in. 

VAN DE TWC – TECHNISCHE- en WEDSTRIJDCOMMISSIE

E 
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ls je in Frankrijk op de péage naar het zuiden rijdt, gebeurt 
het vaak dat automobilisten gaan inhalen. Rietje doet dat 
ook. Maar zij gaat, als ze (de camion bij voorbeeld) gepas- 

seerd is, immédiatement weer naar de rechterbaan. Er zijn echter 
Franse bejaarden die hardnekkig op de middenbaan blijven rij-
den. Snelheid 80 waar 110 km geoorloofd is, of zelfs 130. Die 
chauffeurs worden dan vaak rechts ingehaald. Die eigengereide 
Fransen worden door mijn nichtje, Janneke, die net als wij 
meestal naar Frankrijk op vakantie gaat, “grafzerken” genoemd. Ik voeg daar nog van alles 
aan toe. Aan die Franse grafzerken hebben ook wij dus een grote hekel. 
 

Op zaterdag 2 december 2017 moest Plop 3 bou-
len tegen Boule de Boeuf 3 uit Oss in het kader 
van de wintercompetitie. In de laatste doublette-
partij stond ons doublet, Lambèr de Smit en Jan 
Muller, achter met 9-12. Wij hadden nog 5 boules 
en Oss had er géén meer. Maar de Osse heren la-
gen wel op 12-9. Lambèr, die altijd traint in het 
schieten op de but, stelde voor een schot op het 
groene butje te wagen. Als dat meteen lukte, had-
den wij 4 punten en de partij gewonnen!!  Ik liep 
naar het tegenoverliggende perron waar de Osse 
tegenstander stond te wachten om ze voor hun ei-
gen veiligheid te waarschuwen dat ze aan de kant 
moesten gaan, omdat Lambèr op de but ging 
schieten. Ze schoven, een beetje hautain, een 
klein eindje op naar rechts. Lambèr schoot. Het 
groene butje knalde uit de baan. Wij hadden nog 
4 boules over. De eindstand werd door het magi-
strale schot bepaald op 13-12, voor Plop 3!! De 
Smit bewees weer eens dat hij heer en meester 
was in eigen smidse. 

Als iemand uit het “Oosten des lands” op radio of 
TV iets zegt in zijn eigen tongval, dan wordt er 
door de Randstedelijke “deskundigen” meewarig 

of hautain geglimlacht en zeg-
gen ze in hun eigen tongval dat 
die provincialen eerst maar eens 
fatsoenlijk Nederlands moeten 
leren praten. De verwaten min-
kukels die vanuit deze opvatting 
anderen met hun eigen vocabu-
laire de les willen lezen, moeten 
zich schamen. Gun iedereen zijn 
eigen accent en woordenschat. 

En, Amsterdammers, noem niet iedereen: “schat” 
of “lieverd” of “provinciaal”. En, Maastrichtenaren, 

noem niet iedereen die niet uit de hoofdstad van 
Limburg komt: “boer” of “Hollander”. “Wie een an-
der bespreekt, bespreekt in feite zichzelf”, citeer 
ik uit een bekend kwatrijn van J.H. Leopold. 

De emeritus-hoogleraar geschiedenis P.C. Emmer 
schreef in een ingezonden brief in de Volkskrant 
dat veel mensen tegenwoordig van mening zijn, 
dat wij Nederlanders ons nu nog moeten schamen 
over onze voorouders en ons ook nu nog schuldig 
moeten voelen dat die lui van de VOC en de WIC, 
de Verenigde Oost Indische Compagnie en de 
West Indische Compagnie, zich met de slavenhan-
del in de 17e eeuw bezighielden en daar schatrijk 
van waren geworden. Emmer nu verwijt hun dat 
zij de geschiedenis bekijken vanuit een heden-
daags perspectief in plaats vanuit historisch per-
spectief. In Brazilië, in de 17e eeuw kolonie van 
Nederland met als gouver-
neur Johan Maurits van Nas-
sau, had de West Indische 
Compagnie ook al slaven te 
werk gesteld. Daarom moest 
deze maand een standbeeld 
van Johan Maurits verwijderd 
worden. Deze naamgever van 
het Mauritshuis in Den Haag 
was een kind van zijn tijd die overigens aan de 
slavernij niks verdiend heeft. Waarom moet zijn 
beeld dan weg? Sylvana Simons is één van die 
kippen zonder kop die, zonder enig historisch be-
sef, hun gebrek aan kennis ventileren en onze ge-
neratie schuldgevoelens aanpraat en zegt dat we 
ons moeten schamen. Schuld is niet erfelijk, Syl-
vana. 

Jan Muller 

 

 

 

 

 

A 

Beeld Johan Maurits 

J.H. Leopold 

Tolpoort péage 
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n het laatste plopjournaal van 2017 stond het al aangekondigd. Op woensdagochtend 13 de-

cember zou ons clubhuis weer in kerstsfeer gebracht worden. 

De zondag en maandag voorafgaande aan de 13e 

december was Uden bedekt met een dikke laag 

sneeuw, wat het sprokkelen van groen eigenlijk 

onmogelijk maakte. Gelukkig bood Jan Rutten aan 

om vast wat takken bij Plop af te leveren. Ook 

Harrie van der Rijt had nog een mooi struikje (dat 

moest wijken voor nieuwe gasleidingen) in de 

aanbieding. 

Dinsdag was de meeste sneeuw gesmolten, dus 

kon ik op mijn fiets (met die enorme groene fiets-

tassen) de regen trotserend, nog op “groenjacht”. 

Woensdagochtend waren Mart Peters en Arnold 

Klerk al vroeg aanwezig om de kerstbomen, potjes 

en versieringen van de zolder te halen. 

Omdat enkele vaste versiersters jammer genoeg 

niet konden komen, waren we blij met de extra 

hulp van Tineke van Berlo. De aanwezige dames 

begonnen bij binnenkomst meteen enthousiast 

aan het vervaardigen van de kerststukken- en 

stukjes. Gerda Pennings maakte traditiegetrouw 

de twee grote stukken voor op de bar. Jose Joos-

ten, Diny Prinsen en Tineke van Berlo maakten de 

stukjes voor op de tafels. 

 

 

Al snel bleek het aanwezige groen toch niet vol-

doende (qua variatie) zodat Cor en ik met de auto 

en gewapend met snoeischaren nog op groenjacht 

gingen. 

Om 10.30 uur kwam Ria Toll nog helpen. Vanwege 

een zieke ezel (natuurlijk onmisbaar en niet alleen 

in de kerstperiode) was ze verlaat. Maar Ria, veel 

waardering voor het feit dat je er alsnog was! 

Ria heeft het mooie stuk op de tafel onder Peerke 

gemaakt. 

Natuurlijk was er weer kerstbrood bij de koffie, al 

moet ik erbij vermelden dat de dames zich hier-

voor weinig tijd gunden. Harrie kwam nog even 

Skimmia brengen en daar werd weer dankbaar 

gebruik van gemaakt.  

Wij zijn blij met deze groep enthousiaste mede-

werkers! Een goede organisator zet zichzelf bui-

tenspel. Dat gevoel had ik heel sterk, want van 

mijn hand is geen (kerst)stukje te vinden. 

Marij van Vloten 

 

������������ 

 

KERSTVERSIERING 2017 

I 

Eén van de twee grote kerststukken op de bar 

Kerststuk op de tafel onder Peerke 
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Drossaard 14-18  -  UDEN 

1. Vlot winkelen 

1. Euro’s goedkoper 

1. Service met ‘n 
glimlach 

1. Voor ál uw boodschappen 

1. Vers is ook écht vers 

1. Niet tevreden? Geld terug! 

1. Uw wensen staan centraal 

De Laak 

  

 

www.QPCSCHOONMAAK.nl 
 

Telefoon : 0413-251143 
Info@QPCschoonmaak.nl 

 Postbus 671 – 5400 AR   UDEN 

 Vloetstraat 15 – 5408 PH  VOLKEL 

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR EEN OFFERTE 

DIE HET VERSCHIL MAAKT!DENK JE AAN  

SCHOONMAAK, DENK JE AAN QPC! 

www.denkjeaanschoonmaak.nl 

 
Mondriaanplein – 5401 HX  Uden 

Tel: 0413 261254 

 

Deals! 

 Lunch deal! 

 Vakantie deal! 

 

Aanbieding! 

Iedere week een nieuwe 

 Weekschotel. 

 

Bezorgservice! 

Bestel online uw 

lunch en laat het 

bezorgen. 



 

 

 

 

 

oensdag 27 december was het weer zover, het jaarlijks Kersttoernooi! 

Na twee dagen Kerst met waarschijnlijk veel eten en drinken, mocht er weer gebould 

worden. Buiten viel de regen, binnen was het warm en het clubhuis ademde nog de  

sfeer van de afgelopen feestdagen. De belangstelling voor dit toernooi was groot; tweeëndertig 

teams, het maximale aantal, (doubletten) hadden zich hiervoor ingeschreven. Er waren dan 

ook mooie geldprijzen te verdienen. Voor de statistieken: vorig jaar waren er 26 teams, dus 

een mooie stijging. Er waren 13 plopteams en 19 overige teams.

Biek van Beek (wedstrijdleider) opende om 10.30 

uur het toernooi. Willy van Berlo was de 

scheidsrechter. De bar werd bemand door Hans 

van de Wijdeven en Wim Verwoerd. Jose van de 

Wijdeven assisteerde in de keuken en zorgde voor 

de inwendige mens. Tijdens de twee voorgelote 

partijen in de ochtend ging de tap al open. 

Na deze twee partijen  volgde er een indeling in 

de A en B poule. De verliezende teams van de 

eerste wedstrijd in de A poule gingen door naar 

het troosttoernooi. Iedereen speelde minimaal vier 

partijen. 

s’ Middags kwamen er weer enkele plopleden 

binnenlopen die dachten hun woensdagmiddag-

partijtje te kunnen spelen. 

Tegen 19.00 uur werden de finalepartijen 

gespeeld. Vooral de partij in het troosttoernooi 

werd een lange spannende strijd, uiteindelijk 

gewonnen door Frans de Langen en Tonnie 

Vogels. Zij versloegen Mitch Schampers en Perry 

Boerboom, leden van Amicale Cuijk. 

Het team van Boules de Boeuf uit Oss, John Pol en 

Robin Coolen, werd de grote winnaar van het 

toernooi. 

De wedstrijden om de plaatsen 3 en 4 van zowel 

het hoofd- als troosttoernooi werden niet 

gespeeld. De teams hadden onderling besloten om  

 

 

 

 

 

 

 

het prijzengeld te verdelen. Jammer en niet erg 

sportief. Op dat moment was er nog maar een 

handjevol mensen aanwezig om naar deze 

partijen te kijken. 

Tussen de prijswinnaars zaten 3 teams van Plop: 

Troosttoernooi:   

1 Frans de Langen en Tonnie Vogels                          

B – Poule: 

3 Herman Honig en Lies van der Rijt                                                                       

5 Cor en Marij van Vloten  

Tegen 20.00 uur kwam er een einde aan deze 

mooie dag. Alle hulde voor de medewerkers, die 

er op dat moment vele uren werk op hadden 

zitten. 

 

Marij van Vloten

KERSTTOERNOOI 2017

W 

Winnaars troosttoernooi: Tonnie Vogels en Frans de Langen 

Winnaars hoofdtoernooi: John Pol en Robin Coolen 
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Rationeel verslag 

e inschrijving was voldoende voor een behoorlijke bezetting. Gewonnen partijen werden onmiddel-

lijk uitbetaald (€ 3,-). Een officiële scheidsrechter werd niet nodig geacht. Achter de bar: Tonny 

Theijssen, Hans Stil, Henk Brokke (tevens fotograaf van dienst) en Eugène van Oijen.  

Wedstrijdleiding: Jos van Schijndel. Oliebollenvoorziening: Cor van Vloten. Alles heeft een goed verloop 

gehad en de oliebollen waren uitstekend. Einde verslag. 

Geëngageerd verslag 

Het jaar 2017 eindigde voor Plop in het bekende 

en steeds weer overrompelende oliebollentoer-

nooi, dat vooral gekend is vanwege de hartver-

warmende clubgeest en het savoureren van de 

door Cor voortreffelijk bereide specifieke lekkernij, 

die de oliebol genoemd mag worden. Het uitserve-

ren door de uitstekende hulptroepen, die de bar-

bezetting (Tonny T., Hans S., Henk B. en Eugène 

van O.) vormden, werd met overtuigende uitroe-

pen van kwaliteitsbewondering gewaardeerd door 

de begerige lekkerbekken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opvallend was de presentatie door Eugène, die de 

goudgele verleiders had gerangschikt op een grote 

klok en aldus het overdadige gebak combineerde 

met een waarschuwing dat de tijd vergankelijk is 

(memento mori) en in zekere zin dwingt tot ma-

tigheid. De poedersuiker was niet over de bollen 

uitgestrooid, maar werd apart aangeboden om de 

keuze tussen wel of niet bestrooien voor de diabe-

ten a tot en met c  gemakkelijker te maken. Om-

dat de toernooideelnemers allen Ploppers waren 

van wie bekend is dat er nooit onderlinge wrijvin-

gen, persoonlijk tegenstellingen of hinderlijke ver-

schillen van mening bestaan, was een scheids-

rechter niet nodig. Dat gaf onze voorzitter Willy de 

gelegenheid om in alle rust links en rechts te “so-

cialisen” en welgemoed een glas Leffe te drinken.  

 

Jos van Schijndel voerde de directie qua verloop 

van de partijen en was tevens betaalmeester, die 

de inleg van hen, die het onderspit hadden gedol-

ven, eerlijk verdeelde onder de winnaars. Alles 

naar rato van het aantal gewonnen wedstrijden. 

Het nadeel van deze systematiek was wel dat na 

afloop van het toernooi geen schavot werd opge-

steld om de winnaars (de nummers 1,2 en 3) nog 

eens extra aan het volk te tonen en fotografisch te 

laten vereeuwigen ten behoeve van het clubblad, 

de regionale en mogelijk de landelijke pers. We 

mogen in alle bescheidenheid stellen, dat het olie-

bollentoernooi wederom een waardige en waarde-

volle afsluiting betekende van een voortreffelijk 

boulesjaar. Aan allen, die aan dit resultaat hebben 

bijgedragen, hartelijk dank en een excuus aan de-

genen, die misschien onterecht over het hoofd zijn 

gezien bij deze dankzegging. 

Tot de volgende keer. 

Hans van de Wijdeven 

 

 

Oliebollentoernooi 
woensdag 27 december 2017 

 

D 

Oliebollen, wat waren 

ze weer lekker. 

Scheidsrechter was niet nodig, het werd uitgelegd hoe het zit 

10 



 

 

Armando Lunenburg 

Tuinverzorging 

armando@lunenburgtuinverzorging.nl 

www.helpikhebeentuin.nl 

tel. 0413 - 247792 • mob. 06 - 21892019 • Uden 

 Ontwerp Aanleg en Renovatie 

 Onderhoud 

 Boomverzorging 

 Bedrijfstuinen 

 Vijver- en Waterpartijen 

 Tuinverlichting 

VAARZENHOF 502 – 5403 TD  UDEN 

0413-267069 / 06 46 47 67 37 

www.pedicurepraktijkmirjam.nl  

www.facebook.com/pedicurepraktijkmirjam 

Slecht ter been? 
Ik kom eventueel bij u thuis! 
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DE IDEEENFABRIEK – TEL. 06-15 86 08 05 



 

 

 

 

 

 

Kwintettentoernooi 

H
et eerste toernooi van 2018 was 

alweer een feit. Wat gaat de tijd 

toch snel. 

Op zondag 21 januari zouden er negen 

teams aantreden voor de strijd, maar helaas 

liep dit even anders. Er was één team dat 

moest afhaken vanwege zieken. Ook was er 

een team dat door een zieke speler en geen 

reserves even twijfelde of zij wel mee kon-

den doen. Gelukkig was er ook een team met 

voldoende reserves, zodat er geschoven kon 

worden. Daardoor kon er toch met acht 

teams  gestart worden. 

Er werd natuurlijk weer gestreden op het 

scherpst van de snede, want uiteraard gaat 

iedereen uiteindelijk  toch voor de winst. 

Op het kwintettentoernooi spelen meestal de 

bekende, ervaren teams, maar dit keer zat 

er een heel  verassend team bij. Met een 

nieuw lid erbij wist dit team van Wim van 

Sommeren het zelfs heel knap tot een 

tweede plaats te schoppen. Dit geeft wel aan 

 

dat het voor niemand een “eitje” was en dat ieder-

een keihard heeft moeten werken voor een bevre-

digend resultaat. 

Na een zware maar zeer gezellige dag was de uit-

slag als volgt: 

1. Team Van den Brand 

2. Team Van Sommeren 

3. Team Abels 

4. Team Stil 

5. Team Kuipers 

6. Team Verleun 

7. Team Gelderblom 

8. Team Peeters 

Hanny Kuipers 

��� 



 

 

it zijn de enige clubkampioenschappen waarbij het geoorloofd is om met jezelf te spelen! 

Ook een prettige bijkomstigheid; als je wilt mopperen moet je het op jezelf doen! Mark 

maakte hier dan ook dankbaar gebruik van. 

Op dinsdag werd er gestart met de voorrondes. Bij 
de dames waren er geen afvallers, alle 8 de da-
mes mochten op donderdag 1 maart terugkomen. 
De heren begonnen met 26 deelnemers, maar ook 
bij de heren konden er maar 8 door naar de don-
derdag. Dus voor 18 heren was de eerste speel-
avond meteen de laatste. 

Na de eerste wedstrijd op de donderdag bleven bij 
de dames Janette Peeters, Elly Verleun, Joke Fok-
ker en Riet Vogels over. De daaropvolgende partij 
tussen Joke en Riet was prachtig om te zien en 
bloedstollend spannend. Beide dames pointeerden 
geweldig en zo nodig werd er getireerd. Tot de 
laatst te spelen boule hadden beide dames nog de 
kans om de wedstrijd in hun voordeel te beslissen. 
Uiteindelijk won Riet deze partij met 13–11. Elly 
won haar partij van Janette met 13–7. 

De laatste 8 spelers bij de heren waren: Frans de 
Langen, Henk Verhoeven, Mark de Kok, Mari van 
den Hoogen, Jos van Schijndel, Henk Lamers, 
Hans Stil en Wim Verleun. Na de eerste wedstrijd 
bleven Henk VERHOEVEN, Henk LAMERS, Mark de 
Kok en Wim Verleun over. Vervolgens won Henk 
Verhoeven van Mark de Kok en Henk Lamers van 
Wim Verleun. De beide Henken speelden dus te-
gen elkaar om de plaatsen één en twee. En ook 
deze partij was uitermate spannend. Henk Lamers 
begon met een kleine voorsprong, maar Henk 
Verhoeven kwam sterk terug en vanaf die tijd ging 
het puntje voor puntje. En ook hier bracht de laat-
ste boule uiteindelijk de beslissing. 13-11 in het 
voordeel van Henk Lamers. 

Uitslag dames Uitslag heren 
1. Riet Vogels 1.  Henk Lamers 
2. Elly Verleun 2.  Henk Verhoeven 
3. Joke Fokker 3.  Mark de Kok 
4. Janette Peeters 4.  Wim Verleun 

 

 

Dit jaar allemaal andere gezichten bij de prijswin-
naars ! Met andere woorden, voor iedereen liggen 
er kansen bij deze vorm van kampioenschappen. 

Marij van Vloten 

 

D 

v.l.n.r. Joke Fokker, Riet Vogels en Elly Verleun 

v.l.n.r. Henk Lamers, Henk Verhoeven en Mark de Kok 

SASA�
SUSHI & GRILL 

 

Pastoor Spieringsstraat 10A 

5401 GT  Uden 

Tel: 0413-39 56 10 

(Advertentie) 



 
 

 

… Piet Kersten het oudejaarstoernooi doof heeft moeten spelen? 

… hij wel de batterijtjes bij zich had, maar niet zijn gehoorapparaat? 

… op 27 december, tijdens het toernooi weer een aantal leden kwamen voor het woensdagmiddag- 

 boulen? 

… ons jongste lid heeft opgezegd, omdat hij het PLOP-journaal niet kon lezen? 

… Wim Verwoerd tijdens zijn bardienst tegen iemand, die een DROGE witte wijn bestelde, zei: Wil je er 

 ook nog wat bij drinken? 

… Toon van Uden 15 jaar geleden als “broekie” van 72 begonnen is  

 met het verspreiden van het PLOP-journaal? 

… hij vanwege lichamelijke ongemakken (vooral het op- en afstappen  

 van zijn fiets) gedwongen is te stoppen? 

… wij hem bedanken voor zijn inzet en hopen dat hij samen met zijn  Lies nog jaren kan blijven boulen? 

… de Kerstpuzzel door velen goed is opgelost? 

… na loting, Piet, Cor en Hans, de welverdiende fles wijn in ontvangst mochten nemen? 

… wij de heren hiermee van harte feliciteren? 

… wij denken dat iedereen deze heren op de foto ongetwijfeld zal herkennen? 

… Cor zijn eerste prijs bij PLOP gewonnen heeft, maar…  

… hij deze niet met boulen maar met puzzelen heeft binnen gesleept? 

… de lente weer in zicht is en wij uitkijken naar het terras en de buitenbanen? 

… de groencommissie een compliment verdient? 

… de buitenbanen er PERFECT uitzien? 

… het bestuur op zoek is naar een coördinator die de bardiensten regelt bij toernooien? 

… Hans Stil deze functie vanwege tijdgebrek heeft moeten neerleggen? 

Marij van Vloten 

 In- en verkoop van lichtmetalen 

sportvelgen en banden 
 

 Groot assortiment en veel op voorraad  
(nieuw & gebruikt) 
 

 Voor alle merken auto’s 
 
  

 6 dagen per week geopend, ook in de 

avonduren 

 

Wheelpoint.nl B.V. 
Vluchtoord 25 - 5406 XP UDEN 

Telefoon: Paul Verhoeven 06-54 37 43 59 
www.wheelpoint.nl 

Toon en Lies van Uden Vlnr Piet Kersten, Hans Verhofstadt en 
Cor van Genuchten 

(Advertentie) 
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Praktijk voor 

fysio- en manuele therapie 

Rooijsestraat 2 

5401 AT Uden 

Tel: 0413-251561 

www.fysiotenwolde.nl 

E-mail: info@fysiotenwolde.nl 

Aryan te Wolde (arbeids) fysiotherapie 

 Fysiotaping 

Monique Muijs manuele therapie 

 bekkenbodemfysiotherapie 

 fysiotherapie 

 fysiotaping 

Voor Oosters eten op niveau 

 

Prior van Milstraat 18  5402 GH  Uden 

T (0413) 26 66 06   E info@paradijsuden.nl 

www.paradijsuden.nl 

 

 Bij beste 20 van Nederland 
 

Japans – Oosters 

en Buffetrestaurant 

PARADIJS 

365 dagen per jaar tot uw beschikking 

 

Al meer dan 35 jaar een begrip in Uden 
 

In buffetrestaurant Paradijs Uden serveren 

 wij elke dag vanaf 17.00 uur een 

Culinair Buffet Oriëntal 

 

 Optiek: 

 Bent u toe aan een nieuwe bril, u hoeft de 

 deur niet uit. Ik kom naar u toe. 

 

 Oogmeting en briladvies in uw eigen, 

 vertrouwde omgeving. 

 

 Aflevering en nazorg ook aan huis. 

 

 Ruime keuze aan monturen en glazen in alle  

 prijsklassen. 

 

 Directe verrekening met uw ziektekosten- 

 verzekeraar. 

 

 Aan huis en toch aanzienlijk voordeliger dan 

 in een reguliere optiekzaak.  

 

 Bel gerust voor een afspraak of advies. 

 

 

Voor alle leden van Plop geldt nog een 

extra korting van 25% bij aankoop van 

een nieuwe bril met glazen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oogservice aan huis 

Els Verhoogh 
Marterstraat 3 – 5408 XP  Volkel 

 
Telefoon:0413 – 274051 

of 

06 – 28041379 
 

Elsverhoogh@gmail.com 

 
 Optometrie: 

 Oogonderzoek met verslaglegging naar 

 Huisarts. 

 

 Controle op o.a. staar, glaucoom, macula- 

 degeneratie en oogafwijkingen t.g.v. diabetes  

 mellitus. 

 

 Bemiddeling bij doorverwijzing. 

o�go�
�Optiek� optometrie� gemak�



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ij worden hartelijk ontvangen door Els  

Verhoogh in haar nieuwe praktijk-

ruimte. Ze is de trotse eigenaresse van 

“Oogservice aan huis”, het bedrijf dat ze na 25 

jaar optiekervaring is gestart. 

 

“Oogservice aan huis” is zes jaar geleden aanvan-

kelijk opgericht om minder mobiele mensen in hun 

eigen vertrouwde omgeving te adviseren met be-

trekking tot het aanmeten en leveren van een bril-

montuur met bijpassende glazen. Al snel bleek dat 

de doelgroep veel groter was en dat veel mensen 

van jong tot oud er de voorkeur aan geven om in 

hun eigen huis een bril aan te schaffen in plaats 

van in een traditionele winkel.  

 

Hoog in 

het vaan-

del staan 

de kwali-

teit en 

service. 

Er is een 

ruime 

keuze uit 

moderne 

monturen 

en wisse-

lende col-

lectie. Els 

werkt met 

alle typen 

glazen, 

zodat er in elke behoefte kan worden voorzien. En 

dat voor elke prijsklasse. 

Er zijn heel veel typen brillenglazen en soms is het 

een zoektocht om te komen tot het juiste glas, 

maar samen komen Els en de klant er wel uit met 

als doel een tevreden klant. 

Natuurlijk is er directe verrekening met alle zorg-

verzekeraars en krijgt u als Ploplid nog extra 25% 

korting op zowel het montuur als de glazen op de 

toch al scherpe “Oogservice aan huis”-prijs.  

Els merkte in de praktijk dat er bij de klanten ook 

behoefte bestond aan een soort servicepunt. Een 

bril, toch een gebruiksartikel, heeft zo nu en dan 

wat onderhoud nodig. Een verhuizing binnen vol-

kel naar de Marterstraat voorziet in deze behoefte. 

De oude fysiotherapiepraktijk is omgebouwd tot 

een gezellige praktijkruimte waar mensen binnen 

kunnen lopen voor advies of reparatie. 

Mocht Els tijdens een oogmeting stuiten op afwij-

kende waardes of vreemde veranderingen dan be-

staat de mogelijkheid om de ogen verder te laten 

onderzoeken.  

Haar man Arno, de zoon van onze leden Jan en 

Nelly Verhoogh, is optometrist en heeft naast zijn 

werkzaamheden binnen 

Bernhoven een eigen 

optometriepraktijk. 

Bij een optometrisch on-

derzoek ligt het accent 

op de gezondheid van 

het oog. Met een micro-

scoop kan onderzocht 

worden of er aandoenin-

gen zijn zoals bijvoor-

beeld staar, maculade-

generatie of glaucoom. 

Indien nodig wordt een 

verwijzing naar het zie-

kenhuis geregeld. Dit alles wel altijd met tussen-

komst van uw huisarts.                                                                  

Wij bedanken Els voor haar gastvrijheid en wen-

sen haar en Arno veel succes. 

Tekst:  Herman Honig 

Foto’s: Hans Stil 

 
 

IN DE SCHIJNWERPER 

Oogservice aan huis 

W 
Els Verhoogh 

Els in haar praktijkruimte 

Apparatuur van Arno 



 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

EN 

HULDIGING JUBILARISSEN 

Voorzitter Willy van Berlo had de 

vaart er goed in. 

Jubilarissen zijn: Willy van Berlo; Antoine Fabrie; Anton van den Brand en 

Wim Sanders. Op de foto ontbreken Gerda van den Brand en Frits Thijssen.  

Samenstelling van het bestuur wijzigde niet. Vlnr  voorzitter Willy van Berlo, secretaris Tonny 

Verhoeven, penningmeester Anne Lies Klerk, vicevoorzitter Jos Kuipers en bestuurslid Paul de 

Bruijn. 

De opkomst was niet slecht, men had de weg naar het clubhuis weten te vinden. 
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et was in de tijd dat de leugenachtige Halbe Zijlstra snikkend van het politieke toneel 

verdween en ex-premier Ruud Tuut Tuut Lubbers het tijdelijke voor het eeuwige verwis-

selde, dat de jaarvergadering 2018 van Plop plaatsvond.

Het openingswoord van de voorzitter was harte-

lijk, kort en krachtig ten overstaan van een volle 

kantine. Vόόr alles werden de tijdens het afgelo-

pen verenigingsjaar ons ontvallen plopleden her-

dacht tijdens een minuut stilte. Vervolgens kwa-

men de mededelingen en de ingekomen stukken 

aan de orde. Het was meteen duidelijk dat het be-

stuur zich had ingespannen om zich zorgvuldig te 

buigen over de onderzoekstoezeggingen, gedaan 

tijdens de vorige jaarvergadering. 

De zorgen over de min of meer problematische 

barbezetting waren verlicht door de inzet van 

Hans Stil en omdat er zich enkele nieuwe barbe-

dienden  hadden gemeld. 

Het poetsen van de accommodatie was ook vol-

doende onder controle.  

De rookruimte. Er was een voorstel binnengeko-

men om afscheid te nemen van de bestaande 

rookruimte, omdat die niet meer zou passen bin-

nen de huidige trend om het roken in openbare en 

voor publiek toegankelijke ruimten, zoals cafés en 

sportkantines, te verbieden, ook als daar aparte 

voorzieningen voor zijn getroffen. Het standpunt 

van het bestuur was meteen duidelijk. Daar was 

geen discussie voor nodig. Niks sluiten van de 

rookkamer. Roken mag dan misschien wel onge-

zond zijn, maar dat is alcohol ook. We gaan toch 

ook niet de bar sluiten. En trouwens, als er al 

stank- en rookoverlast in de kantine zou zijn, zou 

dat alleen maar gelden voor de mensen, die vlak 

bij de rookdeur zitten en dan nog moeten ze de 

neus hebben van een Duitse herder. Volgende 

punt. 

De reanimatie. De voorzitter wijst op ieders per-

soonlijke verantwoordelijkheid op dit vlak. Eenie-

der kan op een of andere manier duidelijk maken 

niet te willen worden gereanimeerd in geval hij of 

zij de geest geeft. De voorzitter verwees naar het 

internet voor antireanimatiedraagmedailles in ve-

lerlei soorten en prijzen en deed ook de suggestie 

van een tatoeage. Wel is er in het laatste geval 

een probleem als een getatoeëerde zich later zou 

bedenken. 

Het ziekenbezoek. Altijd een probleem wanneer 

wel en wanneer niet. Hangt het af van de ernst 

van de ziekte, de duur, van de vraag of er wel of 

geen melding van ziekte naar het bestuur is ge-

daan, etc.? Het bestuur probeert zo goed mogelijk 

in de verschillende omstandigheden te handelen. 

In de praktijk werkt dat redelijk goed en het zou 

voorbarig zijn om bij voorbeeld in het clubblad in 

algemene zin alvast iedereen, die ziek mocht wor-

den, bij voorbaat een goed herstel toe te wensen. 

(Deze laatste suggestie heeft de voorzitter overi-

gens niet gedaan.) 

Geen priknaalden (diabetici) van welke soort ook 

zomaar in een afvalbak gooien. Dat bleek gevaar-

lijk voor de schoonmaakploegen. 

Het oppimpen van de wat saaie accommodatie. 

Speelt al langer. Het bestuur stelt voor om de 

schilder aan het werkt te zetten en onderneemt 

actie. Verder zijn ideeën van wie dan ook welkom. 

Om alvast een voorzet te doen doet ondergete-

kende het voorstel om eens na te denken over het 

inschakelen van heel goede graffitikunstenaars, 

die er in Uden zijn en die kantine en speelzalen 

zouden kunnen opfleuren. 

De clubkleding blijkt een discussiepunt, omdat de 

laatste tijd de uniformiteit daarvan onder druk is 

komen staan. Er zijn nu verschillende gespon-

sorde shirts, die niet onmiddellijk als Plopshirts in 

het oog vallen. De clubkleding blijft voor het be-

stuur een punt van voortdurende aandacht, zo 

verzekert de voorzitter. 

Dat geldt ook voor de viering van het 40 jarig be-

staan van de club waarvoor “en petit comité” al de 

nodige aandacht is. Ook hiervoor zijn ideeën van 

de leden welkom, eventueel in de postbus in de 

kantine. 

De rest van de agenda werd slagvaardig en snel 

afgewerkt, met nadruk op een goede presentatie 

van de financiële paragraaf door kascommissie en 

penningmeester. De aftredende bestuursleden 

werden met acclamatie herkozen en de jubilaris-

sen werden in alle rust gehuldigd. Van de rond-

vraag werd spaarzaam gebruik gemaakt en dat 

leidde niet tot onrustbarende discussies. Plop is 

wat het is, in elk geval een rustige, bedaagde, 

plezierige club zonder wereldschokkende proble-

men. Houwen zo. 

Hans van de Wijdeven, op de dag dat Sven Kra-

mer het niet haalde. 

H 
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Aannemingsbedrijf Jan Selten B.V. 
Patersweg 2 – 5406 XJ  Uden 
 

Autobedrijf Henk Verhoeven 

Groenendal 4 – 5405 AT  Uden 
 

Autobedrijf Oostendorp Uden 
Oude Udenseweg 25 – 5405 PD  Uden 
 

Autobedrijf Van der Heijden B.V. 
Liessentstraat 2a – 5405 AG  Uden 
 

Autobedrijf Verstegen Uden 
Loopkantstraat 12 – 5405 NB  Uden 
 

Autoschadebedrijf Uden 
Oude Udenseweg 27 – 5405 PD  Uden 
 

Bang en Olufsen Uden 
Past. Spieringsstraat 215-217 – 5401 GT  Uden 
 

Bavaria N.V. 
De Stater 1 – 5737 ZG  Lieshout 
 

Brasserie de Conversatie 

Markt 25 – 5401 GE  Uden 
 

Buffetrestaurant D’n Heerboer 
Sint Janstraat 18 – 5401 BB  Uden 
 

Bureau Marius Maas –  

De Ideeënfabriek 
Liessentstraat 9a – 5405 AH  Uden 
 

Colora De Verfwinkel 
Liessentstraat 2d – 5405 AG  Uden 
 

Coppens Warenhuis 

Lagenheuvelstraat 11 – 5408 RJ  Volkel 
 

De Bruin Verzekeringen 
Velmolenweg 87 – 5401 HL  Uden 
 

De Laat Assurantiën 
Loopkantstraat 10 – 5405 NB  Uden 
 

Drukkerij Ketelaars 
Westwijk 13 – 5406 XS  Uden 
 

E.B.S. Beveiliging 
De Streepen 14 – 5473 PE  Heeswijk Dinther 
 

Eethuis de Reiger 
Past. Clercxstraat 62 – 5465 RJ  Zijtaart 
 

Grill Jambon 
Lieve Vrouwenplein 13 – 5401 AS  Uden 

Hendriks Coppelmans  

Bouwgroep B.V. 
Loopkantstraat 11 – 5405 NB  Uden 
 

HET/HIT Electro en Installatie  

Techniek B.V. 
Linie 5 – 5405 AR Uden 
 

John Vermeulen Fietsen 
Liessentstraat 2 – 5405 AG  Uden 
 

Jumbo de Laak 
Drossaard 14-18 – 5403 ET  Uden 
 

Keurslager Peter van Kraaij 
Reinoldstraat 40 – 5402 VC  Uden 
 

Nocore Group B.V. 
Runmolen 30 – 5404 KT  Uden 
 

Party Catering T. Verstraten 
Vluchtoord 21 – 5406 XP  Uden 
 

Rabobank Uden Veghel 
Brabantplein 30 – 5401 GS  Uden 
 

Rokado Tabaksspeciaalzaak 
Mondriaanplein 26 – 5401 HX  Uden 
 

Tankstation Shell Schimmel Uden 
Kornetstraat 62 – 5402 CP  Uden 
 

Udo Dakbedekkingen Uden 

Neutronenlaan 5 – 5405 NG  Uden 
 

Van Oort Interieurs 
Vijverlaan 1 – 5404 KH  Uden 
 

Van Schijndel Hoortechniek 
Botermarkt 3 – 5404 NV  Uden 
 

Van Tienen Drankautomaten B.V. 
Voederheil 6a – 5411 RK  Zeeland 
 

V.B.V. (Van Boxtel Electro) 
Koperslagerstraat 2 – 5405 BS  Uden 
 

Woonnuance Van der Heijden 
Neringstraat-Oost 7-9 – 5401 GM  Uden 
 

JKU Service 
Vuurijzer 14 – 5406 BD  Uden 
 

Brownies & downieS 
Brabantplein 24 – 5401 GS  Ude 

 

SPONSOREN 

20 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

April 2018 Mei 2018 Maart 2018  

 2 Jan Selten 

 3 Wim van der Graaf 

 9 Marianne van de Geer 

 9 Bettie Honig 

 9 Hein Sauren 

 11 Karin Diehl 

 11 Berna Voet 

 14 Kathy van den Hoogen 

 16 Greetje Emons 

 16 Riet Goeree 

 17 Biek van Beek 

17  Ad Kroos 

 17 Jan de Wild 

19 Bert Broeksteeg (65) 

 23 Theo van der Velden 

30 Dora Rutten (75) 

Juni 2018 

 2 Leo Nederkoorn 

 4 José van de Wijdeven 

 6 Jos van Lanen 

 9 Tonny Verhoeven 

 10 Marja de Wild 

 11 Lee van Esch 

 13 Joke De Graaff (85) 

 14 Herman Honig 

 14 Wim Vervoerd 

 15 Serge Nieuwhoff 

 15 Jos Wolvers (80) 

 18 Peter Holl 

 19 Jan Verhoogh (80) 

 22 Henk Brokke 

 22 Antoon van  

Duijnhoven (75)

 22 Liesbeth Hermsen 

 22 Riet Schippers 

 22 Jan Sijbrands 

 28 Nellie Aldenhuijsen 

 30 Jac Kriek 

 31 Anton van den Brand 

 31 Harrie van der Rijt (80) 

 2 Gijs Meijer 

 3 Lydia Sijbrands 

 6 Liza van de Heijden 

 16 Lies Sips 

 19 Ad van Lankveld 

 21 Corry Kroos (70) 

 23 Gerda van der Stek 

 24 Trudy Erren 

 25 Jan Vermeulen 

 27 Albert Nooijen 

 30 Loet Bergmann 

1 Jos Kuipers (60)  

1 Ad Meijsen 

2 René Haerkens (75) 

4 Corrie van Leeuwen (85) 

4 Annemarie Verschuren 

 6 Toos Hermans 

 6 Adrie Spronk 

 7 Cees Klanderman 

 11 Jan Theijssen 

 13 Ties van Lanen 

 17 Arie van Ballegooij 

 20 Gerda Pennings 

 22 Lies van Uden 

 23 Toon van Asseldonk 

 26 José Joosten 

 29 Henk Lamers 

21 
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Clubkampioenschap Tireren

Speculaastoernooi plopleden (m)

Kersttoernooi (d) W, J - 2 voorgel. + poules

Oudejaarstoernooi (d) Plopleden - 4 wedstrijden

NK Precisieschieten

11 okt.

11 nov.

25 nov.

16 dec.

27 dec.

30 dec.

19.30 uur

11.00 uur

13.00 uur

10.00 uur

10.00 uur Kwintettentoernooi, plopleden

10.30 uur

10.30 uur

10.00 uur
NK tête-à-tête, 

Bouldozers Hoorn

21 apr.

22 apr.

20 mei

19 mei NK Doubletten, SPNN 

Nieuwegein

35e Peerke Verschiet (d) W en C eigen leden 4 voorgeloot

13.00 uur

11.00 uur

10.30 uur

27 apr.

29 apr.

6 mei

10 jun.

1 jul.

1 jul.

10.30 uur

Zomeravondtoernooi Plopleden (d)31 aug. 19.30 uur

2 sep.

8 sep.

9 sep.

11.00 uur UBeBo Boekel

OPENINGSTIJDEN EN BARBEZETTING

ook voor toernooien, wedstrijdtrainingen, vergaderingen etc.

Telefoon

9 okt. 19.30 uur Clubkampioenschap doubletten voorrondes

Clubkampioenschap doubletten finale

10.00 uur

LEDENMUTATIES

Clubhuis open
Bar 

open

Bar 

dicht

23 sep.

Coördinatie

Maria Vermeer

Jos van Schijndel

Toon van Werde

13.00 uur Paastoernooi (d) plopleden

16.30

23.30

16.30

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Oranjebittertoernooi (d) Plopleden

Regio Zomer Competitie

12 aug. 10.30 uur Bavaria Vakantietoernooi (d) W, J - 2 voorgelote wedstr. + Poules

8 jul. 11.00 uur

14 jul.

13.00 uur

15 jul.

18 jul.

10.00 uur

Regio Zomer Competitie

35e Peerke Verschiet (d) recreanten

UBeBo Berlicum

Thuisblijverstoernooi (d) Plopleden

JAARKALENDER PLOP 2018

28 mrt.

NK MIX - MIDI Delft

10.30 uur

10.30 uur

NK Veteranen (tr) 

Amicale de Petanque

11.00 uur

27 mei 10.30 uur

Albert Nooijen 22-1-2018 UdenRiet Schippers

1-2-2018

06-45298715

0413-253180

Marie-José Snijders 1-1-2018
1-1-2018

Henk en Tonny Verhoeven Uden
NIEUWE LEDEN M.I.V.

Plony Troost 1-1-2018

1-1-2018

Donderdag

Zondag 13.00

M.I.V.OPGEZEGD

0413-260933

13.00

Elly de Kok

19.00 23.30

M.I.V.OPGEZEGD

Piet v.d. Heijden

17.30

13.00

19.00

Tonny Verhoeven

Corry Kroos

0493-310045

0413-266311

1-2-2018
VERHUISD

Hans en Coby Dol
1-1-2018Tycho van Dijk

Nellie de Graaf
Frank de Kok

1-1-2018
1-1-2018 Pierre Wilhelm

Datum Aanvang PLOP en REGIO NJJB

10.00 uur

10 apr. 19.30 uur

12 apr. 19.30 uur

Clubkampioenschappen tripletten voorrondes

Clubkampioenschappen tripletten finales

UBeBo - Uden

Regio Zomer Competitie



Kom langs of bel voor een afspraak met onderstaande vestigingen: 

Botermarkt 3  ’t Dorp 29  Meijerijstraat 6  Burchtstraat 19 

5404 NV  Uden  5384 MB  Heesch  5461 HJ  Veghel  6602 AP  Wijchen 

T. 0413-330905  T. 0412-475959  T. 0413-288338  T. 024-6637311 

 

 

Vraagt uw gehoor ook een topprestatie? 
Wij hebben de oplossing! 
 

Kom vrijblijvend langs bij Van Schijndel Hoortechniek. Wij demonstreren de

nieuwste oplossingen om beter te verstaan in gezelschappen. U kunt het 

verschil direct horen. Tevens testen wij uw gehoor gratis en geven wij u meer 

informatie over optimale hooroplossingen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een officiële 

trouwlocatie 

 

Geschikt voor 

feesten en partijen 

3 gangen 

menu 

à la carte 

€ 26,95 

 

Humphrey’s Uden Boekelsedijk 17 Uden 

Telefoon: 0413 – 26 01 01 Email: uden@humphreys.nl 

Voor uw navigatie >Hockeyweg nr.1 en aan het einde van die weg rechtsaf. 
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