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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 
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Hein Sauren heros@kpnmail.nl ℡ 267423 
 

Barbezetting toernooien 

Hans Stil info@hansstil.nl ℡ 255101 
 

Gastenavonden 

Paul de Bruijn paulenmiepdebruijn@gmail.com  
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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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allo beste PLOP-leden, het loopt alweer naar het einde van het 

jaar en het laatste clubblad van dit jaar ligt voor jullie. 

Graag vraag ik jullie aandacht voor een paar zaken.  
 

- de hoeveelheid vergeten jassen, vesten en andere kledingstukken in onze garderobe 

blijft groeien en soms lijkt het alsof men bij Van Tilburg binnen komt. Kijk eens of er 

iets van jou bij is. Aan het einde van het jaar gaan we opruimen. 

 

- Om aan de wens van meerdere leden te voldoen heeft het bestuur besloten om tweede Paasdag, 

tweede Pinksterdag, Vaderdag en Moederdag ons clubgebouw open te doen voor diegenen, die dan toch 

graag willen boulen. 

 

- Omdat er naast PLOP 1 méér teams zijn, die graag tijdens het spelen van de competitie andere dan de 

standaard clubkleding willen dragen (wel of niet middels sponsoring), heeft het bestuur daarmee 

ingestemd. Dit wél onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat deze afspraak uitsluitend geldt voor de 

competitie. Verder is het van belang dat we middels de kleding herkenbaar moeten zijn als PLOP-

spelers. Om te voorkomen dat het een allegaartje wordt hebben we later ook besloten dat de kleding 

zwart moet zijn. Daarvoor zijn twee redenen aan te voeren: de teams die nu andere kleding dragen 

hebben al voor zwart gekozen en het bestuur vindt zwart een mooie en chique kleur. 

- De clubkas-actie van de Rabobank heeft dit jaar 118 stemmen opgeleverd hetgeen € 349,96 in het 

laatje heeft gebracht. 
 

- Enkele leden kwamen met het idee om de nieuwjaarsreceptie overdag te houden. We gaan dat een keer 

proberen en we doen dat op dinsdag 2 januari van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
 

- De ALV (Algemene Leden Vergadering) is nog ver weg maar zet hem alvast in je agenda:  

14 februari 2018. 
 

Graag wil ik jullie namens het bestuur allemaal prettige feestdagen toewensen en voor het einde van het 

jaar een fijne jaarwisseling en goed begin van het nieuwe jaar. 

 

Willy van Berlo.  

December 2017 
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e NPC (Nationale Petanque Competitie) en de RWC (Regionale Winter Competitie) zijn 

alweer een paar maanden bezig. Na toch wel weer veel opstartproblemen in de NPC 

loopt alles nu grotendeels op rolletjes en de resultaten van de meeste plopteams zijn  

goed. Ons team in de RWC heeft het dit eerste jaar heel moeilijk. Ze zijn ingedeeld bij een paar 

eerste teams van verenigingen. Maar er is gelukkig toch veel spelplezier en dat is het belang-

rijkste. 

 

Hoe het volgend jaar verder gaat is nu nog moei-

lijk te zeggen. Nergens worden het reglement van 

de NPC goed opgevolgd. De baanafmetingen vol-

doen bijna nergens aan de eisen. Onbekwame 

scheidsrechters. Spelregels worden niet nageko-

men enz. Deze problemen komen vooral voor in 

onze regio. 

Onlangs is door de NJBB weer een nieuw RPS-Plus 

reglement uitgebracht. Een reglement met uitleg 

van de spelregels. Dus hoe de regels geïnterpre-

teerd moeten worden. Heel erg interessant en be-

langrijk om eens door te lezen. In de bestuurska-

mer van Plop is hier ook een exemplaar van. 

Enkele voorbeelden: 

• Wisten jullie, dat ALLEEN de lijnen die tegen 

een wand of stoep aanliggen als verlieslijn/uit-

lijn beschouwd mogen worden. De lijn tussen 

de vakken kunnen NOOIT uitlijnen zijn. Ook de 

scheidsrechter mag tussenlijnen niet als uitlij-

nen verklaren. 
 

• Als je in de cirkel staat en een boule laat vallen 

of naast de cirkel neerlegt, is hij gespeeld en 

mag hij niet alsnog geworpen worden. 
 

• Officieel mag je ALLEEN maar een boule of but 

terugleggen als die gemarkeerd zijn. (Spreek 

toch maar van te voren af of je boules terug-

legt, als ze verplaatst worden door een ongel-

dige boule of iets anders. Dit mag natuurlijk ei-

genlijk ook niet.) 

• Als een boule onterecht is gespeeld, bv omdat 

je al op punt ligt, dan wordt die uit het spel ge-

nomen. De tegenstander heeft hier ook een 

plicht. Als die niets zegt en je speelt nog meer 

boules, dan zijn ze eigenlijk allemaal ongeldig, 

maar mag toch alleen maar de laatst ge-

speelde boule uit het spel worden genomen. 

(In sommige gevallen moeten alle boules uit 

het spel genomen worden.) 
 

• Een mène is afgelopen als de punten door 

beide partijen zijn vastgesteld. Als één speler 

van een team de punten bevestigd, of het punt 

pakt, dan is de mène afgelopen. Ongeacht of 

later blijkt dat er nog boules te spelen zijn. Let 

dus op!!! 

Er is waarschijnlijk geen enkele sport waar men 

zich zo slecht aan de spelregels houdt als in de  

petanque sport. 

De TWC organiseert dit jaar in november en de-

cember nog enkele toernooien. Het clubkampioen-

schap precisieschieten kon jammer genoeg niet 

doorgaan wegens te weinig deelnemers. Het Spe-

culaas-, het Kerst- en het Oudejaarstoernooi staan 

nog op de wedstrijdkalender. Wij hopen op een 

grote deelname. 

De TWC wenst iedereen een heel fijn boulejaar en 

een goede gezondheid. 

Jos van Schijndel 

November 2017 
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et een enorme plof valt deze uitgave van ons journaal bij u op de 
deurmat. In al die jaren dat wij het PLOPjournaal uitgeven is dit 
een mijlpaal. Begin oktober hadden wij ons voorgenomen om een  

feestelijke uitgave te verzorgen en wij waren dus al vroeg op pad om onze 
kerstwens extra kleur te geven (zie hierboven). Alleen bij Tuincentrum 
Coppelmans in Oss konden wij terecht, want zij hadden alles al in de 
Kerstsfeer versierd. Over bladvulling hebben wij nooit te klagen en deze 
uitgave overtreft alles met maar liefst 32 pagina’s leesplezier. 

Wat te denken van het voor een ieder zo herkenbare Sinterklaasverhaal van Hans van de Wijdeven of het 
sfeervolle Kerstverhaal van Hans. Omdat dit PLOPjournaal net voor of tijdens het Sinterklaasfeest uitkomt 
hebben wij gemeend om deze oude man enige aandacht te geven. Hij heeft het al zo moeilijk met zijn 
Pieten. Ook het vele goede werk wat onze Maria Vermeer doet voor haar AMARA Foundation en de 
jaarlijks terugkerende UBEBO uitwisseling waarbij Arie Abels zich onderscheidt, heeft onze aandacht. 

In een kerstuitgave hoort zeker een puzzel en daarom vindt u op pagina 23 een woordzoeker waarbij wij 
als redactie enkele prijsjes uitloten voor de goede oplossing………… Doet Uw Best!!!!! 

Zoals in bijna iedere uitgave herdenken wij wel één of meerdere overledenen en zo ook deze keer. Onze 
erevoorzitter Gert Boverman en Martin Nievelstein zijn helaas heengegaan en op de pagina’s 7-8-en 9 
besteden wij hier uitgebreid aandacht aan. 

Verder vraag ik uw aandacht voor de Nieuwjaarsreceptie op dinsdagMIDDAG 2 januari en de 
Jaarvergadering op 14 februari. Noteert u beide bijeenkomsten alvast in uw agenda!!! 

Tot slot wens ik u allen een paar fijne feestdagen en een gelukkig en vooral gezond 2018 toe. 

Herman Honig 

 

 
Met dank aan Tuincentrum 

 

 

 

Frankenbeemdweg 50, 5346 JJ Oss 

voor het gebruik mogen maken van hun kerstafdeling 

Fijne feestdagen en een 
voorspoedig en gezond 2018 
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IN MEMORIAM * 15 juni 1930 Gert Boverman  � 20 september 2017 

“Er ruist een hoge ruime wind 

door de recht opgerezen bomen; 

aan het zwarte water is een hert gekomen, 

en door het oevergras schijnt laag de zon…” 

Maria Vasalis 

Op 20 september 2017 is Gert Boverman gestorven. Hij was Ridder in 

de Orde van Oranje-Nassau en Erelid van JBC Plop. Op woensdag 27 

september vond de uitvaartdienst plaats in de St. Petruskerk in Uden. 

Daarna volgde de afscheidsbijeenkomst in de aula van het crematorium. 

De mis in de Petruskerk was een sobere plechtigheid, helemaal in de 

geest van Gert: traditioneel religieus. Zijn verdiensten voor de kerk wer-

den door de diaken aangehaald. De realisering van de gebrandschilderde 

ramen werd met name genoemd.  

Op de persoon van Gert werd vervolgens in het crematorium dieper in-

gegaan. Vooral zijn zachte, gevoelige kant werd belicht. Er waren prach-

tige toespraken van leden van de families Boverman, Van der Heijden 

en Van Wijk. Dochter Ellen gaf mede namens haar zus Yolande een ont-

roerend beeld van haar vader, terwijl de jongste broer van Willy van der   

Heijden, Gerts echtgenote en moeder van de twee dochters, persoonlijke herinneringen aan Gert uitsprak. 

Hoe Gert als Sinterklaas met een bezemsteel als staf en een zelfgemaakte papieren mijter het avondje 

van Sinterklaas luisterrijk glans gaf. Gert was een echte familieman die zich erg thuis voelde bij de familie 

Van der Heijden op Bedaf.  

Namens Plop sprak voorzitter Willy van Berlo een respectvolle rede uit die elders in het Journaal staat af-

gedrukt. Als voorzitter van Plop was Gert degene die alles overzag en in de hand hield. De totstandkoming 

van het clubgebouw in het Udense sportpark was mede aan zijn voortreffelijke kwaliteiten te danken. Dat 

hij Erelid van Plop werd, moet mede in dat licht bezien worden.  

Toen in 2002 zijn echtgenote Willy overleed, brak er voor Gert een periode van diepe eenzaamheid aan. ’s 

Avonds thuiskomen in een donker huis vond hij verschrikkelijk. Vaak zei hij dat hij nooit meer kon vertel-

len wat hij die dag had meegemaakt. Fijn voor Gert ontmoette hij Carla met wie hij nog enkele jaren ge-

lukkig mocht zijn. Na haar overlijden ging Gert weer naar Uden, waar zijn gezondheid erg snel achteruit 

ging. En enkele maanden na Carla is Gert gestorven.  

Na een bestuursvergadering vertelde Gert mij eens hoe gelukkig hij was met de geboorte van zijn klein-

dochter en een paar jaar later, dat Kimmetje, zoals Gert haar noemde, haar Eerste H. Communie deed in 

Rosmalen waar zij woonde met haar vader en moeder. Op de dag van de uitvaart van Gert hield ook deze 

17-jarige kleindochter van Gert een toespraak. Zij sprak vanuit de diepste lagen van haar ziel over haar 

liefde voor haar opa en zijn warme genegenheid voor haar. Bij Kim was er geen berusting (Gert was im-

mers 87 jaar oud geworden). Nee, voor haar was de zon ondergegaan. Opa was dood. 

De toespraak van Kim was hartverscheurend: het hoogtepunt van de viering. 

“En plots begon het hele park te beven, 

bomen en bladeren golfden in een warme vloed 

van tranen die binnen mijn ogen bleven, 

wijl men om het bestaan niet wenen moet”. 

Maria Vasalis 

 

Jan Muller   



 

 

Beste familie en overige aanwezigen. 

Van de kans om hier namens PLOP enige woorden tot jullie te richten maak ik graag gebruik. Gert Bover-

man… een naam… Maar zeker voor de degenen die reeds langer lid zijn, is Gert Boverman ook een begrip. 

Een begrip, omdat Gert zijn PLOP hoog in het vaandel had staan. Een begrip omdat Gert sinds 1986 lid 

was en vanaf 1994 tot 2008 voorzitter. De langst zittende voorzitter tot dusver. In 2001 is hij onderschei-

den met het bronzen kruis van de NJBB en na zijn voorzittersperiode tot erelid van PLOP gepromoveerd. 

Regelmatig maakte hij met drie woorden duidelijk wat hij met onze club voor had:  SPORTIEF, ACTIEF, 

GEZELLIG. 

Gert kreeg veel hulp bij alles wat er bij een club gebeuren moet. Dat kwam voornamelijk omdat hij zelf 

overal aan mee deed. Hij was ook overal van op de hoogte. Of het ging over de wedstrijden die er aan-

kwamen, over het grind dat op de banen gebruikt werd of hoelang  het geleden was dat we roemrijk ten 

onder gingen tegen ZWEDEN. Hij wist het. 

De nieuwbouw (inmiddels niet echt nieuw meer, want geopend 2 maart 2002) was al heel lang een wens 

van Gert. Uiteraard met de hulp van de overige bestuursleden en vele PLOPPERS is het gelukt. Veel ener-

gie heeft Gert hier in gestoken, en hij heeft er ook wel eens van wakker gelegen, heb ik begrepen.  Uit-

eindelijk is zijn wens uitgekomen. 

Hoe gelukkig hij ermee was, blijkt uit de openingszinnen van een toespraak toentertijd.  Ik citeer. “Het is 

zover, wie had dit verwacht. Zo’n schitterende accommodatie. We mogen, wat zeg ik: We moeten alle-

maal ape- en apetrots zijn”. 

Beste aanwezigen, ik wil eindigen met een persoonlijke noot: 

Ik ben nu bijna 25 jaar geleden lid geworden, net voordat Gert voorzitter werd. Ik vond Gert een statig, 

deftig en gezagsvol persoon. Maar graag wil ik benadrukken dat ik hem ook heb leren kennen als iemand 

waar je, buiten plopperikelen, naar toe kon met een probleem of zorgen. Hij had een luisterend oor. Gert 

heeft ons, het bestuur, tot en met dit jaar 1 februari, elke vergadering met een briefje en de laatste jaren 

via de mail succes toegewenst. En de dag voor de vergadering belde hij mij vaak nog even om ook speci-

aal mij als voorzitter succes toe te wensen. 

Dit alles maakt dat Gert Boverman niet alleen een naam is maar bij PLOP ook een begrip. 

Gert, rust zacht, wij houden bij PLOP voor jou de wacht. 

Willy van Berlo, voorzitter JBC PLOP 

   

TOESPRAAK WILLY VAN BERLO 

TIJDENS UITVAARTDIENST 

GERT BOVERMAN 



IN MEMORIAM * 18 augustus 1934 Martin Nievelstein  � 23 oktober 2017 

Martin is geboren in Den Haag op het Rijswijkseplein, waar zijn ouders 

een kapperszaak hadden. Martin groeide daar op als enig kind. Hij was 

een zeer ondernemende jongen die menig kattenkwaad niet schuwde. 

Bijvoorbeeld: van rotjes bommetjes maken, deze op de tramrails leg-

gen, het resultaat van de knal afwachten en dan er snel van door gaan. 

Op vrij jonge leeftijd (14 jaar) leerde Martin zijn Ans kennen op de 

Handbalvereniging. De Scheveningse Duinen waren hun favoriete plekje 

om elkaar te kussen. Na zijn studietijd op de HTS (Hoger Technische 

School) zocht Martin een baan met zekerheid bij de luchtmacht. In vele 

functies daar heeft hij het gebracht tot de rang van Luitenant-Kolonel. 

De laatste jaren bij de luchtmacht was Martin  gedetacheerd bij de ge-

nerale staf in Den Haag als “Manager/Projectleider bewapende helikop-

ter”. Hij deed vele voorgesprekken en onderhandelingen bij McDonnall 

Douglas in Amerika over de Apache. Nederland heeft in 1996 deze heli-

kopter aangeschaft. Bij zijn afscheid op 55 jarige leeftijd ontving Martin 

een Koninklijke Onderscheiding: Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 

met de zwaarden. In februari 1998 werden Ans en Martin lid van JBC Plop. Beide hadden het spelletje snel 

door. Ans ontpopte zich als pointeur en Martin als tireur. Voor Martin werd dit zijn tweede hobby. Zijn 

grootste hobby was en bleef bridgen, van huis uit meegekregen. Martin speelde dit kaartspel enkele ma-

len in de week bij verschillende Udense Bridgeverenigingen. 

Tijdens het afbouwen in 2001 van ons nieuwe clubhuis, met veel vrijwilligers, leerde ik Martin beter ken-

nen. Maandenlang hebben wij, met vele anderen, er gewerkt. Martin bemoeide zich vooral met aanleg van 

elektra. Gijs en ik met het bouwen van het interieur, onder andere de bar, keuken en alle overige timmer-

werk. Langzamerhand vormde er zich een vriendengroepje van tien personen. Vele activiteiten en uitstap-

jes werden samen ondernomen. Bus dagtochten, vier keer vijf dagen Sauerland (Duitsland) enzovoorts. 

Tijdens weer eens een gezellige samenzijn werd een idee geopperd om tijdens carnaval bij Plop een of an-

dere act op te voeren. Het werd een persiflage van het damestrio K3, maar dan met 5 heren. Gekleed in 

rode rokjes, witte bloesjes, kniekousen en pruiken, met de bijbehorende ingestudeerde danspasjes, op 

het nummer van K3, “Afrika tot in Amerika”.  Met veel plezier en gelach werd het optreden een groot suc-

ces. Sindsdien heet ons clubje K5. Een jaar later werden de dames er ook bij betrokken om een nog gro-

tere act op te voeren. Ditmaal een persiflage van “André Rieu” met zijn orkest. Op een bekende ouverture 

van Johan Strauss had Lydia een tekst geschreven: “Wij zijn de ploppertjes van Plop”. Oude Plopleden 

kunnen zich dit optreden vast nog wel herinneren. Zo ook K5 culinair koken. In originele kokskledij, hoge 

muts met K5 draagmedaille, kookten de heren een 6- á 7-gangen menu voor de dames. Martin was onze 

vaste sommelier en hield nauwkeurig de lege glazen in de gaten om deze weer snel te vullen. Hij was een 

Bourgondiër, hield van eten, drinken en gezelligheid. Van alle belevenissen en gebeurtenissen kan ik nog 

wel een A4-tje vol schrijven. Martin, met veel liefde heb je alles gegeven voor Ans, kinderen en kleinkin-

deren. BEDANKT! 

Wij gaan jou missen op onze wekelijkse LEFFE-avonden bij JBC Plop. 

Jan Sijbrands. 



 
 

et was een prachtige nazomer dag, zondag 24 september, met veel zon en weinig tot 

geen wind. Ideale omstandigheden voor het spelen van het kwintettentoernooi. Het  

leek wel alsof mede door het mooie weer iedereen extra goede zin had en vol goede  

moed aan het toernooi wilde beginnen. 

 

Nadat Toon van Werde iedereen welkom had ge-

heten, begon de dag met een minuut stilte in ver-

band met het overlijden van de oud-voorzitter en 

erelid Gert Boverman 

 

Er hadden 8 teams ingeschreven. Voor een groot 

deel van deze teams wordt dit toernooi gezien als 

een serieuze test en aanloop naar de NPC/RWC.  

 

Ondanks dat er voor enkele teams de eerste com-

petitiewedstrijd er al op zat werd er met veel  fa-

natisme voor iedere punt gevochten. 

Omdat niet alle teams NPC of RWC spelen ont-

stond er enige discussie of het voor de niet-com-

petitiespelers niet aantrekkelijker zou zijn om een 

gemixte indeling van teams te organiseren. De 

sterkte van de teams zou daardoor wat gelijker 

verdeeld zijn. Nu was er volgens sommigen best 

een te groot verschil tussen sterke en minder 

sterke teams. 

Toch liet niemand de moed zakken en zat er, 

mede door de weergoden, de stemming goed in. 

Dit resulteerde in een hele gezellige dag. 

Voordat de einduitslag bekend gemaakt werd, re-

fereerde Toon nog even aan het feit dat onze hui-

dige voorzitter Willy van Berlo op deze mooie zon-

dag 70 jaar was geworden. 

Dit leverde een luid applaus op, wat hij helaas niet 

gehoord heeft, omdat hij niet aanwezig was. 

 

De uiteindelijke uitslag was: 

1. team Anton v.d. Brand 

2. team Martha Rigters 

3. team Arnold Klerk 

4. team Tonny Verhoeven 

5. team Hans Stil 

6. team Thea Rovers 

7. team Wim van Someren 

8. team Harry v.d. Rijt 

 

Hanny Kuipers. 

 

 

 

 

H

Ondanks het mooie weer liet de herfst zich al zien 
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Mondriaanplein – 5401 HX  Uden 
 

Tel: 0413 261254 

 

Deals! 

Lunch deal 

Vakantie deal 

 

 

Bezorgservice! 

Bestel online uw 

lunch en laat het 

bezorgen. 

 

Aanbieding! 

Iedere week een nieuwe 

weekschotel. 

Drossaard 14-18  -  UDEN 

7. 1. Vlot winkelen 

6. 2. Euro’s goedkoper 

5. 3. Service met ‘n 

glimlach 
4. 4. Voor ál uw 

boodschappen 
3. 5. Vers is ook écht vers 

2. 6. Niet tevreden? Geld 

terug! 
1. 7. Uw wensen staan 

centraal 

De Laak 



 

 

 

 

 

n het verleden werden deze kampioenschappen in het voorjaar (juni) op de buitenbanen 

gehouden. In de hoop meer leden hierbij te betrekken is nu waarschijnlijk gekozen voor 

het najaar, dus werd er in de zalen gespeeld. 

 

 

I 
Er hadden zich in eerste instantie 22 doubletten 

ingeschreven. Maar op dag één kwamen er nog 2 

teams bij. De banen waren allemaal gereserveerd 

voor dit kampioenschap en er kon dus niet vrij ge-

speeld worden. Biek had de leiding van deze 

avond. 

Aan het einde van de eerste speelavond waren er 

vijf teams met drie winstpartijen en zes teams die 

twee partijen gewonnen hadden. Hiervan gingen 

er nog drie met de meeste pluspunten door naar 

de volgende ronde. 

Deze vond plaats op donderdag 12 oktober. Dit 

maal had Martha de wedstrijdleiding. Door loting 

werden er twee groepen van vier teams gevormd. 

Jan Verhoogh en Gerrit Gelderblom speelden te-

gen Jan de Wild en Sjef van de Geer: 2–13. 

Cor en Marij van Vloten kwamen uit tegen Hanny 

Kuipers en Mari van den Hoogen: 13–9. 

Riet en Ad Vogels speelden tegen Frans de Langen 

en Arie Abels: 6–13. 

Henk Verhoeven en Ties van Lanen hadden Arie 

van Ballegooij en Lee van Esch als tegenspelers: 

13–11. 

In de daarop volgende kwartfinale wonnen Henk 

en Ties van Frans en Arie met 13–9. 

De andere kwartfinale ging tussen Cor en Marij en 

Jan en Sjef. Cor en Marij wonnen deze met 13–5. 

De strijd om plaats drie en vier werd na een lange 

spannende partij gewonnen door Jan en Sjef met 

13–10. De vierde plaats was voor Frans en Arie. 

De finale tussen Henk/Ties en Cor/Marij werd door 

Henk en Ties gewonnen met 13–8. 

 

Marij van Vloten 

 

Dus dit jaar een nieuw opvallend duo: HENK VER-

HOEVEN en TIES VAN LANEN, aan de top! Ik ben 

benieuwd of zij het record van Henk Lamers en 

Mari van den Hoogen kunnen verbeteren. Die wa-

ren 5 keer kampioen op rij! 

De kampioenen 

De winnaars v.l.n.r. Sjef v.d. Geer, Jan de Wild, Ties v. Lanen, 

Henk Verhoeven, Marij en Cor van Vloten. 



 

 

n het vorige clubblad werd het al aangekondigd: de jaarlijkse traditie van de medewerkers-

middag. De medewerkersmiddag is bedoeld voor alle Plopleden met hun partners, die door 

het jaar in wat voor vorm dan ook vrijwilligerswerk voor de club hebben verricht.  

De middag vond dit jaar plaats op zondagmiddag 

1 oktober. Vanaf 13.00 uur werden we ontvangen 

door het bestuur met gratis koffie en thee als-

mede heerlijke soesjes. Aangezien ik verzuimd 

had om thuis te lunchen is het bij mij niet bij één 

soesje gebleven. We ontvingen ook nog enkele 

consumptiemunten.  

De middag stond in het teken van boulen, klaver-

jassen, jokeren, rikken of gezellig een praatje ma-

ken. Alle medewerkers hadden tevoren een mail 

ontvangen met als bijlage een inschrijfformulier. 

In dit formulier moest aangegeven worden aan 

welke discipline je mee wilde doen. 

Voorzitter Willy van Berlo opende de middag 

waarna de diverse spelen werden aangevangen. 

Jammer genoeg voor de “jokeraars” waren er te 

weinig deelnemers (3 personen) zodat zij zich aan 

moesten sluiten bij een van de andere disciplines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

voorzitter Willy van Berlo 

klaverjassers 
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Alle spelrondes werden na een uur “afgebeld”. Het 

weer was van dien aard, dat het boulen buiten 

kon worden gespeeld maar voor buiten kaarten 

was het toch iets te fris. Na 3 spelrondes van een 

uur werden de scores verzameld en kon de prijs-

uitreiking plaatsvinden. De prijzen bestonden uit 

zorgvuldig samengestelde boodschappenpakket-

ten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmiddels was er buiten een snackwagen ge-

plaatst. In groepen mochten we ons bordje vullen 

met kippenbouten, salades en patat. Ik kreeg de 

indruk dat niemand iets tekort is gekomen. Mij 

heeft het in elk geval uitstekend gesmaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat mij betreft heeft het bestuur deze dag weer 

geweldig georganiseerd. En dan te bedenken, dat 

bestuursleden ook vrijwilligers zijn. Dus een 

woord van dank aan het bestuur lijkt mij hier wel 

op zijn plaats.  

Hans Stil

 

En smullen maar… 

De winnaars van de verschillende disciplines 
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UBEBO 
Uitwisseling Uden - Berlicum - Boekel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p zondag 3 september hebben we bij Plop onder prima weersomstandigheden de laatste 

speeldag van deze gezellige uitwisseling kunnen spelen. Ook deze keer was het door de 

inzet van veel leden van Plop weer dik voor elkaar. Nogmaals dank aan allen die hieraan 

hebben meegewerkt. 
 

Na de eerste wedstrijd op 21 mei bij Mooie Boule 

in Berlicum had Plop een kleine voorsprong van 

drie winstpartijen op Boekel en Berlicum. Tijdens 

de tweede wedstrijd op 9 juli in Boekel heeft Jeu 

de Bouckles het laten liggen. Ondanks het 

thuisvoordeel dat ze hadden wisten ze maar acht 

partijen te winnen. De uitslag was: Boekel 8, 

Berlicum 25 en Uden 27. 
 

Bij aanvang van de wedstrijd in Uden stond Plop 

met vijf winstpartijen voor op Berlicum. Het werd 

nog spannend, want in de eerste speelronde wist 

Berlicum deze achterstand terug te brengen tot 

één winstpartij. Dit veranderde ook in de tweede 

ronde niet. In de derde speelronde wist Plop met 

acht winstpartijen de wedstrijd te kantelen. Ook in 

de vierde speelronde werd er door Plop uitstekend 

gespeeld en werden er zeven partijen gewonnen. 

Hierdoor ging de wisselbeker deze keer naar Uden 

voor minstens een jaar. 
 

Alle Plopleden die  dit jaar hebben deelgenomen 

aan deze uitwisseling, gefeliciteerd met het 

behaalde resultaat. 

 

Arie Abels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslagen: Berlicum Boekel Uden 
 21 mei 2017 9 juli 2017 3 september 2017 Totaal 
Uden 22 - -11 27 -  130 25 - -178 74 -  219  

Berlicum 19 - -18 25 -  377 22 - -138 66 -  133  

Boekel 29 - -29 8 - -207 13 - -116 40 - -352 

O
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De betekenis van UBEBO is afgeleid van de drie deelnemende verenigingen, namelijk: 

U  = Uden PLOP BE  = Berlicum Mooie Boule  BO  = Boekel Jeu de Bouckles 

Het is ongeveer zestien jaar geleden dat er tijdens “De Nacht van Berlicum” het idee ontstond om 
een jaarlijkse uitwisseling te organiseren. Uden werd toen nog vertegenwoordigd door “De Tor-
pedo’s” doch na vier jaar nam PLOP, mede dankzij onze eigen Janus van der Velden, het stokje  

over en dat werd een succes. Vanaf 2006 regelde Janus de wedstrijden en alles wat er verder bij komt 
kijken. Helaas kwam Janus in 2010 te overlijden en was het Arie Abels die de organisatie in Uden op zich 
ging nemen. Het is voor Arie elke keer weer een hele puzzel om het iedereen naar de zin te maken, maar 
hij slaagt er toch steeds weer in om de tien doubletten, die per ronde mee kunnen doen, gemotiveerd te 
laten spelen. 

Omdat Plop meerdere teams de kans wil geven om mee te doen, moet er 
bij loting beslist worden wie er speelt of niet, omdat er zich meestal meer 
dan tien teams hebben ingeschreven. Een uitstekende oplossing om te lo-
ten. Hoewel niet iedereen het met dit systeem eens is, wijkt Arie hier, te-
recht, niet van af. 

Het jaar 2017 is PLOP goedgezind, want voor het eerst in twaalf jaar!!! 
wist PLOP de felbegeerde beker te winnen. Hiervóór was het “veelvraat” 
Mooie Boule die de beker negen keer wist te winnen terwijl Jeu de Bouck-
les er één keer mee vandoor ging. 

Op de foto een trotse Arie, die op dat moment niet wist dat Berlicum de 
verkeerde beker had meegenomen. Na een week was deze vergissing 
hersteld. 

Laten we met elkaar hopen dat deze uitwisseling nog jaren doorgaat ge-
zien het plezier dat iedereen op zo’n dag heeft. 

Arie, bedankt voor jouw enthousiasme en inzet bij het organiseren van 
een onvergetelijke dag, namens  

ALLE DEELNEMENDE BOULERS VAN PLOP. 

Herman Honig 

H 

Trotse Arie met de beker. 
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DE IDEEENFABRIEK – TEL. 06-15 86 08 05 



 

 

 

Beste Plopleden,  

In oktober was ik, met medebestuurslid Lisanne, weer in Kisumu.  

Deze keer was het een erg kort bezoek in verband met de op handen 

zijnde verkiezingen. Het verblijf in Kisumu werd tijdens deze twee weken erg bepaald door de 

vele demonstraties in de stad. We konden dan onze projecten niet bereiken. Dat betekende dat 

we de dagen dat het rustig/veilig was, zo effectief mogelijk moesten besteden! 

Op de eerste plaats is het altijd fijn om “onze men-

sen” daar weer te zien. Zowel de kinderen als de 

volwassenen. 

Zoals gewoonlijk hadden we ook nu weer heel veel 

spullen bij ons. Voetbalschoenen, voetbalkleding, 

materiaal voor de therapie en kleding en speelgoed 

voor St. Clare. Allemaal geschonken door de vrien-

den van Amara.  

Veel tijd waren we kwijt aan het overleg met de 

mensen die de diverse projecten leiden. Maar er 

was ook altijd tijd om gezellig met de kinderen van 

St. Clare te spelen. 

Ik had dit jaar een zakje vol met dopjes van eikels 

meegebracht. Als kind gebruikten we deze dopjes 

al om op te fluiten. Dat heb ik nu de kinderen bij 

St. Clare Childrenshome ook geleerd.  

Goedkoop vertier en veel plezier! 

 

Bedankt voor jullie aandacht en ondersteuning! 

Groet, 

Maria Vermeer 

 

 
 

 

ondagmiddag 19 november was het een gezellige drukte in ons clubhuis. Ongeveer 100 

mensen waren op uitnodiging van het bestuur van Amara naar Uden gekomen om daar 

het 10-jarig bestaan van de Foundation mee te vieren.  
 

Na een mooie presentatie over de projecten, waar 

Maria Vermeer ons nauwkeurig van op de hoogte 

houdt (zie presentatie hierboven) en een dank-

woordje van de voorzitter, was er de mogelijkheid 

om te boulen of gezellig met elkaar te “buurten”. 

Het bestuur van AMARA was zeer onder de indruk 

van de accommodatie en de gastvrijheid van alle 

PLOP medewerkers. Mede dankzij hen en niet te ver-

geten “DJEMBE UDEN”, die mooie Afrikaanse muziek 

speelde, werd het een voortreffelijke middag. 

Herman Honig 

Z

Djembe Uden 

Ja, ik weet hoe het moet 
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lop is een spannende club. Vaak hoor je boulers zeggen: ach, het is maar een spelletje. 

Maar nee, dat is slechts een manier om de wedstrijdstress te verlagen. Boulen is name-

lijk altijd spannend. Het spelen zelf, maar ook het lezen van wedstrijdverslagen, 

bijvoorbeeld in het Plopjournaal, kan spanning opleveren. Daarom nu even een ontspannend 

stukje. Over Sinterklaas. Zomaar.

Toen we nog maar een paar jaar oud waren en 

het gezin nog niet volledig was, zaten we ‘s 

avonds in de Sinterklaastijd uit volle borst Sinter-

klaasliederen te zingen. Meestal duurde het dan 

niet lang of er werd buiten tot onze grote schrik 

op de ramen gebonsd, waarna er een zeer be-

perkte hoeveelheid pepernoten en snoep in de hal 

of in de keuken naar binnen werd gegooid. Door 

welke Zwarte Piet, dat bleef een raadsel. We had-

den een rotsvast geloof in Sint en Piet. Als we de 

schoen hadden gezet vόόr Sinterklaas, stond er ‘s 

morgens meestal wel een suiker-

beestje op de schilderijlijst of op 

de schouw. Op Sinterklaasavond 

steeg de spanning ten top. Zou 

hij komen en zou hij aan de grote 

verlangens tegemoet komen? 

Vroeg naar bed en tegen half vijf 

wakker en niet meer te houden 

van nieuwsgierigheid. Vooruit dan 

maar. Onder begeleiding van va-

der en moeder naar beneden en 

dan die weergaloze cadeautafel. 

Op een wit tafellaken en gescheiden door stroken 

gekleurd papier lagen de Sinterklaasschatten. 

Speelgoed, praktische cadeaus, snoep en een 

taaitaaipop. Alles bekijken en betasten en dan hop 

weer naar bed, totdat ons moeder ons de vol-

gende morgen in bed vond met de “gereden” 

zwarte gympen nog aan. 

Toen mijn oudste broer en ik oud genoeg waren 

om het geloof in de Sint te hebben verloren, 

mochten wij ook een keer strooien, terwijl de rest 

van de kinderschaar zich de longen uit het lijf 

zong. Dat ging niet altijd goed. Wij hadden tussen 

de eetkamer en de keuken een doorgeefluik. Een 

deurtje aan de kamerkant en een neerklapbaar 

deurtje aan de keukenkant om dingen op te zet-

ten. Ik mocht strooien. Als voorbereiding had ik 

de deur aan de keukenkant alvast neergeklapt. De 

deur naar de kamer zou openvliegen door de 

kracht waarmee een kilo snoep er tegenaan zou 

worden gesmeten. Eerst bonzen op ramen en deu-

ren en dan de krachtige worp die de huiskamer 

zou vullen met snoep. Maar nee, het deurtje gaf 

geen krimp en alle snoep lag in de keuken. Ik 

moest vluchten om niet als fakepiet te worden 

ontmaskerd. Maar mijn broer verging het nog be-

roerder. Hij zou na het binnengooien van de zang-

beloning door de kamerdeur vanuit de gang via de 

trap naar boven vluchten om dan later argeloos te 

komen vragen wat er toch allemaal aan de hand 

was. De binnengooiactie was een 

succes, maar mijn broer ver-

scheen vervolgens niet op het to-

neel. Ons moeder ging een beetje 

ongerust op zoek naar de Zwarte 

Piet. Die zat boven op de rand 

van zijn bed met een bleek ge-

zicht zachtjes te huilen. Hij was 

bij zijn sprint naar boven keihard 

met zijn hoofd tegen de muur ge-

knotst. Ons moeder vond dat zo 

intens triest en had zo’n medelij-

den met hem, dat ze tot op heel hoge leeftijd nog 

de tranen in de ogen kreeg als ze het verhaal ver-

telde. Arme Zwarte Piet. En die ligt de laatste ja-

ren toch al zo onder vuur. Het is een traditie, die 

je in de tijd moet plaatsen. Anderzijds kan ik me 

voorstellen dat sommigen zijn rol toch zien als een 

vorm van onderdrukking of discriminatie. Al met 

al lijkt me een veegpiet een bespottelijke tussen-

oplossing, maar de discussie en het debat moeten 

wel alle ruimte krijgen. Ons moeder zou het overi-

gens maar flauwe kul gevonden hebben. Wat er 

ook allemaal van zij, ik hou in de Sinterklaastijd 

altijd het beeld voor ogen van een op de rand van 

zijn bed zittende huilende Zwarte Piet met flinke 

hoofdpijn. 

Ik wens jullie een ontspannende Sinterklaas en 

dan toch weer een spannend jeu de boules. 

Hans van de Wijdeven 

 

P 
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Het is 26 november, het loopt alweer tegen het eind van het jaar 

en ziehier het speculaastoernooi is alweer daar 

Om 13.00 uur konden de ingeschreven leden beginnen  

met allen hetzelfde doel: dit toernooi te WINNEN 

Maar nu even genoeg met deze rijmelarij 

het is tijd voor het verslag van mij 

 

 

Zelf vind ik dit een van de leukste toernooien om-

dat je gekoppeld wordt, net als op een gewone 

zondagmiddag, waardoor je  dus de meest verras-

sende doubletten kunt krijgen. Wat het ook zo 

leuk maakte, was dat er best veel “nieuwe” leden 

hadden ingeschreven, waardoor er veel interactie 

en contact was met de “oudere” leden en zij el-

kaar dus wat beter konden leren kennen. 

 

Na drie speelronden “knokken” voor de punten 

kwamen er uiteindelijk tien prijswinnaars uit de 

bus, die bij de tafel een prijs uit mochten zoeken. 

Voordat ik deze prijswinnaars ga benoemen, wil ik 

namens ik denk zo ongeveer iedereen bij Plop, 

een welgemeend dank je wel en compliment uit-

delen aan Martha Rigters, die zovele jaren (ik zelf 

weet niet beter) de prijzen van toernooien ver-

zorgt. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar 

dat is het dus niet. Er wordt iedere keer een hoop 

tijd, energie en enthou-

siasme van haar ge-

vraagd, en Martha doet 

dat toch maar even. 

Dus bij deze nogmaals: 

Martha, enorm bedankt 

hiervoor. 

Dan nu verder met de 

prijswinnaars. 

Om 17.00 uur was ie-

dereen uitgespeeld en 

na het dankwoord en 

de mededeling dat de bar openbleef tot 17.30 uur, 

werden de prijzen als volgt verdeeld: 

1. Arnold Klerk 3W + 30 

2. Riet Vogels 3W + 28 

3. Mart Peeters 3W + 24 

4. Henk Verhoeven 3W + 24 

5. Wim Verleun 3W + 21 

6. Jos v.d. Boom 3W + 21 

7. Martha Rigters 3W + 19 

8. Janette Peeters 3W + 17 

9. Joke Fokker 3W + 16 

10. Willy van Berlo 2W + 22 

Hanny Kuipers 

 

et 60 mensen werd er, na het verzoek van Willy om rekening te houden met elkaars en 

eigen enkels, aan het toernooi begonnen. 

Ook dit jaar was de prijzentafel goed gevuld 

 In- en verkoop van lichtmetalen sport-
velgen 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 

(Advertentie) 
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S T E R R E N W S R E D R E H ij A IJ

E I L I M A F W K E L E Z E N G D R

S P E S N S N E E U W L I K A V E

E T D O B I D D E N R A E N E B E T

A R R S O M C E T T S E E R R N S

R A E E U L D T O S S T T D S I T T

R A J L Z S E S N E A E M T E N S

E K M K H A E T N R C F O U A L IJ R

S T E A R P C J E N E E O T V R D E

L S N P D E L I N R E K R O I K K

E R U A K E K O S E K N K T N E E T

E E E E C N I D U C E B E D E R R

J K I S N H E L E U M A R O T L S M

S P L L G T P T B R T D S O S T A

N D A O A G E M A S B K S E T M S R

A B T S L U H L I H R I L R A D T I

R S E H E R O D E S C E R O E U A A

K N E G N I N O K N N S K K K K L G

STAL CONCERT KERSTDAG KERSTMUSICAL

ENGELEN KERSTMIS  

BAL

STOL

DINER

EZEL TOAST

KLOK BIDDEN

OS

FAMILIE KONINGEN

DEN HULST GABRIEL NACHTMIS

KOU JEZUS SNEEUW POOLSTER

ETEN MARIA HERDERS KERSTLIED

KERSTKAART

HERODES KERSTSTAL

KERK ADVENT KRANSJE KERSTSTER

De redactie beloont 3 winnaars (na loting) ieder met een heerlijke fles wijn.

Uiterste inleverdatum 15 januari 2018!!!

Woorden voor de woordzoeker hier boven. De overgebleven letters geven een uitspraak.

RUDOLPH DENNENBOOM

SLEE PAKJES ARRESLEE KERSTMARKT

MENU CADEAU SCHAPEN KERSTAVOND

PIEK KRIBBE STERREN

KERSTWOORDZOEKER



Een bespiegeling van de ont-

wikkelingen in de tijd.

et zal ongeveer in 1948 zijn geweest. De tweede wereldoorlog met al zijn onvoorstelbare 

verschrikkingen was voorbij en het werd weer kerstmis zoals het altijd kerstmis was ge-

weest. Ik was goed 5 jaar oud en had een broer boven mij en twee onder mij. Kerstmis 

was de ultieme, romantische en zeer christelijke viering van de geboorte van de zoon van God.  

In mijn beleving is kerstmis eigenlijk altijd een 

Duits (Beiers) feest geweest met Duitse Stille-

nacht-liedjes, een kerstboom en krakende 

sneeuw, engelen en herders. En natuurlijk de Hei-

lige Familie in de kerststal. Vooral voor de kin-

deren was het een geweldige gebeurtenis. Kerst-

liedjes leren op school en die dan zingen in de 

kerk en thuis bij de stal. Onmogelijke en onbegrij-

pelijke teksten en vooral zoetsappig. 

Het meest bleef mij de kerstboom bij. Niet weken 

van tevoren, maar pas op 24 december werd die 

opgetuigd met gekleurde ballen, die al kapotgin-

gen als je ernaar keek en die daarom in een doos 

met vloeipapier het hele jaar op zolder werden be-

waard. Het uitpakken van de kerststalbeelden was 

helemaal een belevenis. Aan de vorm van het 

krantenpapier kon je soms raden welk beeld erin 

verpakt was, maar je wist toch niet of het de H. 

Jozef of de H. Maria was of een van de herders. 

De os en de ezel, het kribje, de engel en de hond 

en de schapen waren een stuk makkelijker.  

Vader hing alle versieringen in de boom. Daarvoor 

waren wij nog te klein en te onvoorzichtig. Ook 

werden er kransjes en koekjes in de boom gehan-

gen en op de uiteinden van de takken aan de 

voorkant werden gedraaide kaarsjes met een knij-

pertje vastgezet. Echte kaarsjes. Alleen vader 

mocht die aansteken en uitblazen en bij de boom 

stond toch altijd nog een emmer water voor het 

geval dat. Soms tilde vader een van ons op om te 

blazen. Pas op, niet te hard blazen! Vooral Toon, 

de broer direct onder mij, vond lucifers, vuur en 

echte kaarsen het absolute einde. Later was hij 

ook altijd bezig de opstelling van de beelden in de 

stal te reorganiseren en met kaarsen te knoeien 

en ze te laten stinken. Toen hij de stenen kerst-

stalhond een keer zo had gezet dat het leek of hij 

tegen de stal stond te pissen, ging dat mijn moe-

der toch te ver: allez, goat er nie ligge spotte! 

Toen ik een jaar of twaalf was ging ik in Tilburg 

naar het seminarie om Ome Toon, de broer van 

mijn moeder, te volgen, die missionaris was ver 

weg in Indonesië. Ook in Tilburg werd van kerst-

mis een overweldigende gebeurtenis gemaakt. De 

school had een zeer goed jongenskoor dat missen 

van Mozart kon uitvoeren. Aan oefening en voor-

bereiding werd heel veel aandacht gegeven. Het 

was allemaal reuze spannend. In de kerstnacht 

werden we om vier uur gewekt door het schoolor-

kest, dat kerstliederen speelde op de overloop 

tussen de grote slaapzalen. Slaapdronken wassen, 

tanden poetsen en in de aula de stemmen even 

loszingen. En dan die prachtige nachtmis. Mozart 

en kerstliederen: de romantiek ten top. Daarna 

een feestelijk ontbijt en dan je gaan klaarmaken 

om met kerstvakantie naar huis te gaan. Het zijn 

indrukken en gebeurtenissen, die je je hele leven 

bijblijven. 

De romantiek van kerstmis is in de loop der tijd 

veel geweld aangedaan. De kerststal is in de 

meeste huizen verdwenen. Alleen een overdadige 

protserige kerstboom is overgebleven. Liefst elk 

jaar met een andere kleur en versiering en al op-

getuigd meteen na Sinterklaas. Het kerstfeest is 

nog veel commerciëler geworden. De reclamebla-

den van de grootwinkelbedrijven buitelen over el-

kaar heen met hun aanbiedingen van de meest 

exquise maaltijden en tweede kerstdag gaan we 

met z’n allen naar de meubelboulevard. Toen wij 

in Uden kwamen wonen, moest je met kerstmis 

héél vroeg in de Pauluskerk zijn om er nog in te 

kunnen. Dat was in de tijd dat er sprake van was 

dat er in de uitleg van Uden nog een stuk of vier 

parochies bij zouden komen. Nu is alleen de Pe-

truskerk nog over. Toch blijven de mensen be-

hoefte houden aan die warme, gezellige, knusse 

kerstmis. Die oude vaak moeilijk te begrijpen lied-

jes blijven bestaan en het verhaal van het meisje 

met de zwavelstokjes, dat buiten in de sneeuw 

doodvroor, terwijl binnen in huis volop feest werd 

gevierd, speelt zich nog steeds af, maar vaak iets  

H 

Vervolg op pagina 21 
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Vervolg van pagina 20 

verder van huis. We zijn de wereld van de auto-

matisering en de informatie binnengestapt. We 

hangen de hele dag over de smartphone gebogen. 

Zonder smartphone kun je niet meer leven en als 

je niet op Facebook en Twitter acteert, leef je in 

het stenen tijdperk. Kerstwensen met een hand-

geschreven kaartje of brief zijn out. Het internet 

regeert ook ons zielenleven naar elkaar toe. Het 

lijkt allemaal de verkeerde kant op te gaan, 

maar… we hebben Plop nog. Een niet geautomati-

seerde gezelligheidsvereniging, die in staat is om 

de leden samenhang te geven en het gevoel dat je  

met en voor elkaar heel wat kunt betekenen ook 

zonder smartphone. Dat is dan misschien niet dat 

romantische oerduitse kerstgevoel, maar we moe-

ten het wel in stand houden. 

Alvast een zalig kerstfeest. 

Hans van de Wijdeven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��� 

Graag wens ik "alle Plopleden" 

heel fijne feestdagen 

en een goed gezond Nieuwjaar. 

Eind december vertrek ik weer voor een 

aantal weken naar Kenia en hoop iedereen 

weer in 2018 te ontmoeten. 

Namens Amara Foundation wil  

ik iedereen bedanken voor 

de donaties in 2017. 

 

Vriendelijke groet 

Maria Vermeer 

(Advertentie) 

www.helpikhebeentuin.nl 

 Ontwerp Aanleg en Renovatie 

 Onderhoud 

 Boomverzorging 

 Bedrijfstuinen 

 Vijver- en Waterpartijen 

 Tuinverlichting 

Armando Lunenburg 
Tuinverzorging 

armando@lunenburgtuinverzorging.nl tel. 0413 - 247792 • mob. 06 - 21892019 • Uden 
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… Lamber op tv vaak kijkt naar de Franse Petanque kampioenschappen? Hij hierover vol bewondering 

vertelde: “Hij schiet en tireert goed”! Een volgende keer even bij Lamber navragen wat het verschil is. 

… het doublettentoernooi dit jaar gewonnen is door een gelegenheidskoppel? 

… Ties later tegen zijn Ria zei: “nou had je me een keer kunnen zien als kampioen en dan ben je er niet” 

… Henk zijn Tonny tijdig had gebeld zodat zij bij de finale partij aanwezig kon zijn? 

… ons team (Plop 5) zowel de 1e als de 2e wintercompetitiedag buiten heeft kunnen spelen? 

 

 

  

 

 

  

 

 

… op 13 december ‘s morgens om 9.00 uur we weer met een aantal clubleden ons clubgebouw in  

 kerstsfeer gaan brengen? Zou degene die hiervoor nog geschikt materiaal heeft (skimmia, hulst,  

 sparrentakken enzovoorts) dit aan mij door willen geven? 

… Dit alweer het laatste clubblad van 2017 is?  

 

Marij van Vloten 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SASA�
SUSHI & GRILL 

 

Pastoor Spieringsstraat 10A 

5401 GT  Uden 

Tel: 0413 – 39 56 10 

(advertentie) 
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ls ik dit schrijf, is nog niet duidelijk of de basisscholen van de  nieuwe regering aandacht 

moeten besteden aan het Wilhelmus, ons nationale volkslied. Ik ben helemaal niet tegen 

een nationaal lied, en zeker niet tegen het Wilhelmus. Maar om dit lied verplicht op te  

laten nemen in het lesprogramma van de basisscholen, vind ik onzin. Laat de overheid maar 

weer het schoolzwemmen voor alle kinderen verplicht stellen en, als het Wilhelmus dan toch 

per se in het onderwijsprogramma opgenomen moet worden, zorgen voor goed muziekonder-

wijs. Daar kan dan het bestuderen en van buiten leren en zingen van onze nationale hymne on-

der vallen. 

Een paar hete hangijzers, waar de kinderen zeker 
moeite mee zullen hebben: 
a. “Van Duytsen bloed”. Het Middelnederlandse 

woord Diets en Duits betekenen allebei het-
zelfde: Van het volk. Vergelijk het met het En-
gelse Dutch. 

b. “Den Coninck van Hispaengen”. De 80-jarige 
oorlog ging erover dat ons land zich vrij wilde 
maken van de rechtmatige landsheer, Filips de 
Tweede, zoon van keizer Karel de Vijfde, die 
keizer was van ongeveer heel Europa, behalve 
Frankrijk en Engeland.  

c. “Een Prince van Oraengen” Orange in Zuid 
Frankrijk was ook van Willem van Nassau. Van 
Nassouwe (Nassov) zoals gespeld in het lied. 

d. “vroom”. Betekent: in vorm. In het Frans: en 
forme, en pleine forme, in topvorm. 

e. “U dienaer taller stondt”:  Uw dienaar (dienaar 
van het volk) elk uur, voor altijd. 

f. “Tyranny”. De tirannie van Filips, de lands-
heer. 

In het Wilhelmus neemt Oranje afscheid van zijn 
troepen (huurlegers) en spreekt hij vooral een 
rechtvaardiging uit voor de opstand tegen de  
rechtmatige leenheer.  

 

Onze Vader des Vaderlands is een revolutionair. 
En als het zo uitkomt ook een religieus iemand. 
Dit moeten de kindjes (en de meesters en juffen!) 

dus allemaal leren. Op 4-VWO, waar ik vroeger les 

gaf, had ik voor dit alles in het kader van de lite-

ratuurgeschiedenis een half uur nodig. Ook leer-

den de leerlingen strofe 1 en 6 van buiten en 

maakten ze de erbij horende schriftelijke overho-

ring. Dat allemaal in één lesuur. Vier gymnasium, 

hè. Ons volkslied is een acrostichon, d.w.z. dat de 

beginletters van de 15 strofen de naam van Wil-

lem van Nassau vormen. De u wordt als een v ge-

speld. Maar alleen strofe 1 en 6 worden gekend en 

gezongen. 

Geerte Piening, 21 jaar, uit Amsterdam moest in 

hoge nood na een bezoek aan de kroeg plassen. 

Maar de jonge vrouw mocht, omdat ze gingen 

sluiten, niet meer naar het toilet in het café. In 

héél Amsterdam zijn er, geloof ik, maar enkele 

openbare vrouwentoiletten. Er bleef voor Geerte 

niks anders over dan maar op straat te plassen. 

Wildplassen. Een agent vond het nodig haar te 

verbaliseren. De kantonrechter veroordeelde haar 

tot een boete van € 140. De jonge vrouw wei-

gerde te betalen. Zij vond dat ze door het ontbre-

ken van een openbaar toilet voor vrouwen gedis-

crimineerd werd ten opzichte van mannen. De 

rechter vond dat zij geen gelijk had. Zij moest 

maar gebruik maken van een openbaar herentoi-

let. In de kranten ontstak een storm van veront-

waardiging. Geerte had terecht wildgeplast. Am-

sterdam moet maar een beeldje van Geerte op het 

Leidseplein plaatsen: weer een toeristische trek-

pleister erbij: Vrouwke Pis. 

 

Uden is wel geen Amsterdam, maar ook hier zijn 
er voor dames veel te weinig openbare toiletten. 
Of toch niet? In de zomer vervult Plop die functie. 
Vooral voor moeders met kleine kindjes is dat fijn. 

Jan Muller 

 

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

Albert Heijn 
Markt 19 – 5401 GE  Uden 
 

Autobedrijf  

Geert van den Akker B.V. Veghel 
Eisenhowerweg 17 – 5466 AB  Veghel 
 

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 Van den Elsen Uden 
Erfstraat 12 – 5405 BE  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 
 

Hendriks Wonen-Werken-Veiligheid 
Liessentstraat 2 – 5405 AG  Uden 
 

HET/HIT Electro en Installatie  

Techniek B.V. 
Linie 5 – 5405 AR Uden 
 

Hotel Brasserie Verhoeven 
Markt 20-22 – 5401 GP  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 
 

Lilly’s Bistro 
Past. Spieringsstraat 10a – 5408 GT Uden 
 

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

Pannenkoekenhuis Pannenkoek & Co. 
Markt 20-22 – 5401 GP  Uden 
 

Party Catering T. Verstraten 
Vluchtoord 21 – 5406 XP  Uden 
 

Rabobank Uden Veghel 
Brabantplein 30 – 5401 GS  Uden 
 

Reisburo Krooder B.V. 
Past. Spieringstraat 31 – 5401 GT  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 
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Januari 2018 

Maart 2018 

Februari 2018 December 2017 

 4 Truus Biemans 

 4 Huub Wolfs (70) 

 7 Dien van den Elzen 

 7 Piet van der Heijden (85) 

 10 Ger van de Laak (70) 

 12 Will Haerkens 

 12 Marijke Prinsen (70) 

 12 Tonny Theijssen (75) 

 17 Dolf de Mooy (70) 

 19 Gerda Prinsen 

 22 John van Haaren 

 22 Frans de Langen 

 23 Jan van den Tillaar 

 25 Tineke Coenen 

 27 Piet Kersten 

 28 Gert de Groot 

 28 Frans Smits 

 28 Ton van Tiel (70) 

 29 Lies van der Rijt 

 30 Nellie de Graaf (75) 

 31 Jas Dortmans 

 31 Bert van Os (75) 

 31 Pierre Wilhelm (90) 

 2 Marc Gevers 

 2 Wim de Winter 

 4 Jan Bus 

 4 Piet van Duijnhoven 

 4 Sjef van de Geer 

 4 Hans Verhofstadt 

 7 Truus van Dijk 

 10 Riet Vogels 

 12 Peter van Nistelrooij 

 13 Vincy Teunissen 

 13 Toon Verkuijlen 

 14 Greet Bernards 

 14 Riet Muller 

 15 Willy Driessen 

 15 Christien van Lankveld 

 16 Elly de Kok 

 16 Francien de Vries 

 17 Theo De Graaff 

 18 Lamber de Smit 

 20 Truus Looij 

 24 Riet van Kuppeveld 

 25 Leny Verwijst 

 2 Wim Laagland 

 4 Paul de Bruijn (70) 

 9 Antoine Fabrie (65) 

 9 John Kuijpers  

 9 Ans van Lanen 

 11 Toon van Uden 

 14 Arie Abels 

 16 Mari van den Hoogen 

 20 Minus van Eijl 

 21 Thea Rovers 

 22 Danny Schoonhoven (80) 

 26 Hans Stil 

 27 Francien Rovers 

 30 Jos de Graaf 

 31 Quentin Baart 

 

 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 Verwoerd 

 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) 
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za.

zo.

di.

do.

wo.

di.

do.
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zo.
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zo.

zo.

zo.

zo.

LEDENMUTATIES

za.

22 apr. zo.

20 mei zo. 11.00 uur

16 jun. za. 10.00 uur
NK Tripletten

Va-Tout, Breda

NK Tripletten

Va-Tout, Breda

NK tête à tête, 

Bouldozers Hoorn

Regio Zomer Competitie

Regio Zomer Competitie

10.00 uur

10.00 uur
NK tête à tête, 

Bouldozers Hoorn

19 mei za. 10.00 uur
NK Doubletten, 

SPNN Nieuwegein

13.00 uur

11.00 uur

10.30 uur

JAARKALENDER PLOP 2017-2018

Datum NJBB

Tonny Verhoeven

Corry Kroos

Coördinatie

Maria Vermeer

Jos van Schijndel

Toon van Werde

Oudejaarstoernooi (d) Plopleden - 4 wedstr.

Aanvang PLOP en REGIO

16.30

23.30

16.30

10.30 uur

Maandag

Dinsdag

Woensdag

0493-310045

0413-266311

Clubkampioenschappen tête à tête finales

35e Peerke Verschiet (d) recreanten

13.00

19.00

10.30 uur

10.30 uur

Paastoernooi (d) plopleden

Clubkampioenschappen tripletten voorrondes

Clubkampioenschappen tripletten finales

Oranjebittertoernooi (d) Plopleden

UBeBo - Uden

Regio Zomer Competitie

NK Doubletten, 

SPNN Nieuwegein

Clubkampioenschappen tête à tête voorronde

Kwintettentoernooi Plopleden

NK Precisieschieten 

Nieuwegein

Kersttoernooi (d) W, J - 2 voorgeloot + Poules

10 jun.

1 jul.

1 jul.

19.30 uur

13.00 uur

19.30 uur

19.30 uur

1 mrt.

28 mrt

10 apr.

12 apr.

27 apr.

29 apr.

6 mei

21 apr.

27 mei

10.30 uur

10.30 uur

17 jun. zo. 10.00 uur

21 jan.

27 feb.

27 dec.

za.

30 dec.

16 dec.

10.00 uur

19.30 uur

10.30 uur

10.00 uur

7-11-2017

Clubhuis open
Bar 

open

Bar 

dicht

OPENINGSTIJDEN EN BARBEZETTING

ook voor toernooien, wedstrijdtrainingen, vergaderingen etc.

Telefoon

Riet Goeree 15-9-2017

Donderdag

Zondag 13.00 17.30

19.00 23.30

M.I.V.NIEUWE LEDEN M.I.V.NIEUWE LEDEN

0413-260933

13.00

Jan de Wit 1-11-2017

OVERLEDEN

Gert Boverman 20-9-2017

Martin Nievelstein 22-10-2017

Hans Goeree 15-9-2017 Anja Vossen 7-11-2017

OPGEZEGD M.I.V.

17 jun. 10.00 uur Reservedag regio Zomer Competitie

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

John Kuijpers

15-9-2017Jan Prinsen

Cor van Genuchten

Willy van Genuchten

15-9-2017

15-9-2017 William de Wit

06-45298715

0413-253180

Jo Gilissen

15-9-2017



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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