P
L
O
P
J
O
U
R
N
A
A
L

Jaargang 34 - nummer 2022-2, juni 2022

Lid NJBB
Nederlandse Jeu de Boules Bond

Adres: Sportlaan 3 - 5404 NM Uden - Tel. 0413-252509
Het Plopjournaal verschĳnt 4x per jaar

-

INHOUDSOPGAVE
COLOFON

Jaargang 34 - nummer 2, juni 2022
3

WIST U DAT...

...............................................

4

INTERVIEW, met als gast Hans van de Wĳdeven.... 19

.....................................................

5

SPONSOREN

........................................................................

VAN DE VOORZITTER
VAN DE REDACTIE

VAN DE TWC, zie ook pagina 8 ................................. 7
EK PETANQUE - DEN BOSCH
PAASTOERNOOI

...............................

8

..........................................................

9

...........................

10 - 11

..............................................

12 - 13

ORANJEBITTERTOERNOOI
LENTETOERNOOI

.............................................................

..................................................................

20

DE MUSSEN VALLEN VAN HET DAK ................
JAARKALENDER
WEDSTRĲDEN PLOP 2022 ....................................
OPENINGSTĲDEN ......................................................
LEDENMUTATIES ..................................................

21

Ook dit jaar is er een
PEERKE VERSCHIETTOERNOOI.
Wĳ h mee!!!
oude
François et Schrĳf in en doe
n
1,5 m
eter
afsta
Henri
nd!!!
Jĳ to
ch oo
François et Henri
k?

AANKONDIGING
PEERKE VERSCHIET .................................................. 14
AANKONDIGING
THUISBLĲVERSTOERNOOI .................................. 15
ZOMERAVONDTOERNOOI ..................................... 15
BAVARIA TOERNOOI ................................................ 15
EVEN KENNISMAKEN MET
GEZELLIGHEIDSKOOR UDEN .............................. 16

(Advertentie)

2
2

17

22
22
22

COLOFON
COLOFON
Bestuur
Voorzitter
Hans van de Wĳdeven
Penningmeester
Anne Lies Klerk
penningmeester@jbcplop.nl
Secretaris/Notulist
Tonny Verhoeven

06-14110862
267552

Sponsoring
Paul de Bruĳn

Bestuurslid
Paul de Bruĳn

260113
354882
06-28796990

Inkoop Bar/Keuken/Clubkleding/Training
Jos Kuipers
06-29296892
inkoop@jbcplop.nl
880235

06-29296892
880235

Redactie Plopjournaal
Herman Honig, Marĳ van Vloten, Thea Rovers, Hans Stil,
Jan Prinsen, 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

06-28796990
www.jbcplop.nl
info@jbcplop.nl

Secretariaat
Tonny Verhoeven
06-45298715
Boslaan 2, 5405 NX Uden
secretariaat@jbcplop.nl
Ledenadministratie
Hein Sauren
jbcplop2@gmail.com

267423

Huismeesterschap
Willy van Berlo
Gerrit Gelderblom
Ties van Lanen
Arnold Klerk

260226
260080
379917
267552

Coördinatie Groenvoorziening
Jas Dortmans mmdortmans@kpnmail.nl
Jan Rutten
Acc./Baan/Techn.Commissie
Hans van de Wĳdeven
Interieurverzorging
Hein Sauren
heros@kpnmail.nl

Verspreiding Plopjournaal
Marĳ van Vloten, Meerhoek 204

gasten@jbcplop.nl

Sleuteladres Bar
Henk en Francien Lamers
Prof. Pulsersstraat 37

Advertenties Plopjournaal
Herman Honig
Debĳenkorf1939@kpnmail.nl

06-23689965
253118

Webmaster
John Kuĳpers

06-48264320

Ereleden
Marius Maas, Gert Boverman , Wim Sanders
Cor van Duinhoven

262182
260113

Accommodatie
Udens Sportpark
Sportlaan 3
5404 NM Uden

06-14110862

en

0413-252509

Licentiewĳziging
Licentiewĳzigingen dienen uiterlĳk 31 december 2022
doorgegeven te zĳn.

267423

Contributie
NPC spelers
Leden
Jeugdleden
Inschrĳfgeld nieuwe leden
Ondersteunend lid
*Conform de Algemene Ledenvergadering 2020

06-28796990
263557

TWC - Technische- en Wedstrĳdcommissie
Voorzitter
Jos van Schĳndel
06-14046483
josvanschĳndel@live.nl
Secretaris/Notulist
Biek van Beek
257828
bebenbiek@outlook.com
Jan de Wild
354882
Martha Rigters
0486-451339
Willy van Berlo
260226
Arie Abels
260171
Opgeven toernooien
Martha Rigters
jbcplopuden@gmail.com

250175

webmaster@jbcplop.nl

Barbezetting toernooien
Bestuur
Gastenavonden
Paul de Bruĳn

0614046483

gasten@jbcplop.nl
06-45298715

Bestuurslid/Vicevoorzitter
Jos Kuipers

Website
E-mail

Baancommissie
Jos van Schĳndel
josvanschĳndel@live.nl
Jan Rutten
Jan de Wild

Contributie storten op

€ 110,€ 85,€ 30,€ 25,€ 20,-

NL37 RABO 017.15.04.992
Rabobank Uden-Veghel
t.n.v. JBC PLOP

De contributie is inclusief bondsbĳdrage voor de licenties, de ongevallenverzekering en het bondsblad
Petanque.
NJBB: JBC PLOP is aangesloten bĳ de Nederlandse
Jeu de Boules Bond. De bondslicentie geeft recht op
deelname aan bondscompetities en toernooien ook
internationaal en Plop toernooien.

0486-451339

3

Van de voorzitter
Het is vandaag zaterdag en ik lig nog in mĳn bed
naar de radio te luisteren, omdat ik een nieuwsverslaafde ben. Morgen vindt het grote Plop-Lentetoernooi plaats dat bedoeld is als stimulans
voor onze leden om zich weer volop in het
boulesgebeuren te storten. In alle godsvroegte
wordt er op de radio door museum- en theaterdirecties geklaagd over het slome op gang komen
van de stroom bezoekers. Er zĳn natuurlĳk onderling wat verschillen, maar de pre-corona aantallen worden zeker niet gehaald. Uitschieters
naar 80%, maar veelal fors minder. De terugval
van het toerisme is daar natuurlĳk deels debet
aan, maar het is opvallend dat vooral de traditionele wat oudere bezoekers nu een zeer afwachtende houding aannemen.
Een behoorlĳke vermindering van deelnemers aan sportclubs en sportscholen is ook
waarneembaar. Individueel wandelen zit dan
wel weer behoorlĳk in de lift. Het is mĳ tegengevallen dat er na het veranderen van de
coronasituatie nog steeds maar zo weinig van
onze leden komen boulen. Ik had verwacht dat
iedereen weer de kans zou nemen om weer
aan de slag te gaan. Zeker, omdat de laatste
weken de weersomstandigheden buitengewoon gunstig zĳn geweest. Er werd zelfs geklaagd over te weinig schaduw op de
speelbanen, met als gevolg dat er nu beraad
plaats heeft om het wat grove speelveld achter de Volkelzaal aan te passen tot een wat
“gladdere” baan, die wel in de schaduw van de
bomen ligt.

hoge leeftĳd kunt volhouden en het is ook een
prima middel om sociale kontakten in stand te
houden. Maar in de praktĳk valt dat dus behoorlĳk tegen en dat is jammer. Het heeft op
zich weinig zin om aan een dood paard te
trekken, maar trekken aan een paard, dat
misschien zĳn beste tĳd gehad heeft, blĳft
toch de moeite waard.
Een onmiskenbare maatschappelĳke trend
is ook, dat het heel moeilĳk is om vrĳwilligers
te krĳgen om een soepel functioneren van
clubs te kunnen blĳven garanderen. Steeds
weer hamer ik op hetzelfde aambeeld. De
leden, die zich daarvoor bĳ Plop inzetten, zĳn
vrĳwel steeds dezelfde en die doen dat al heel
lang. De invulling van bĳvoorbeeld de bardienstlĳsten blĳft een lĳdensweg. Misschien
gaat automatisch betalen, als dat een succes
zal blĳken, daarin een verandering ten goede
bewerkstelligen.

Voor het Lentetoernooi hebben zich ongeveer 23 doublettes ingeschreven. Sommige
met wisselspelers, zodat we op rond de 50
deelnemers kunnen rekenen. Ongeveer een
derde van ons ledental. Dat is relatief weinig.
Te weinig als je het mĳ vraagt. Dat we een
sterk verouderende club zĳn, kan niet als
argument worden aangevoerd. Datzelfde beeld
komt bĳ vrĳwel alle clubs van de NJBB naar
voren. En niet alleen onze bond streeft er nadrukkelĳk naar om het ledental op te krikken.
Het is een probleem dat, zoals al gememoreerd, zich bĳ vrĳwel alle sportverenigingen
voordoet. Steeds hoor je zeggen: jeu de
boules is een sportief vermaak, dat je tot op

Dit is een wat klagerig stukje. Sorry. Maar
lees het toch maar minstens twee keer. Ik
hoop dat als je dit in ons clubblad onder ogen
krĳgt, we inmiddels kunnen terugkĳken op
een zeer geslaagd Lentetoernooi, dat een
stimulans is gebleken voor een stormachtige
toename van daadwerkelĳk spelende leden.
See you!!
Hans van de Wĳdeven.

4

Voorwoord Redactie
Waar ik wel vrolĳk van werd was ons
LENTETOERNOOI. Weliswaar was ook hier de
inschrĳving zeer matig maar de leden die er
wel waren hebben een geweldige dag gehad.
In deze uitgave doen we daar uitgebreid
verslag van. Met dank aan al die mensen die
het toch maar weer mogelĳk hebben gemaakt.

Het wordt steeds mooier om ons heen, zeker nu we het bĳna niet meer hebben over de
tĳd dat het wat minder leuk was. De zon
schĳnt stralender, de wind waait zachter en
de regen voelt zelfs minder nat als je in een
plensbui loopt of fietst. Dat alles heeft te
maken met je positieve gedachten en de
mensen die je ontmoet. En over dat laatste
wil ik het nu even hebben. Want mensen ontmoeten gaat op dit moment wat stroef zeker
als het onze vereniging betreft. Dat is heel
erg jammer. Nu is PLOP niet de enige vereniging waarin het “OPSTARTEN” wat moeizaam
verloopt. Het is voor elke vereniging een probleem. Maar laat ik het bĳ PLOP houden want
dat is tenslotte voor ons belangrĳk.

Verder in deze zomerse uitgave een aanmoediging om naar Den Bosch te gaan om daar
getuige te zĳn van het Europees Kampioenschap, de verslagen van het Oranjebitter toernooi, het Paastoernooi en de aankondiging van
diverse activiteiten die ons te wachten staan.
Een nieuwe rubriek is geboren: INTERVIEW
met … Als eerste hebben Thea Rovers en Marĳ
van Vloten onze voorzitter geïnterviewd.

We staan aan het begin van wat een mooie
zomer gaat worden. Een zomer waarin we
kunnen gaan genieten met elkaar. Met vakantie gaan, op een terrasje zitten, fietsen, wandelen, BOULEN en nog veel meer. Maar om
even bĳ het BOULEN te blĳven.

Op pagina 16 kunt u kennis maken met
Gezelligheidskoor Uden waarin enkele leden
van Plop laten horen dat zĳ meer kunnen dan
alleen boulen.
Ik denk dat wĳ, als redactie, er weer aardig in
zĳn geslaagd u enig leesplezier te bezorgen en
wĳ zĳn ervan overtuigd, dat mede hierdoor,
iedereen de weg naar ons clubhuis weer zal
weten te vinden. We hebben elkaar nodig.

Het is treurig om te moeten constateren dat
de trainingsavonden nauwelĳks of niet worden bezocht en met de competitie voor de
deur (8 teams hebben zich ingeschreven) ziet
dat er niet echt hoopvol uit voor wat betreft
de resultaten. Ook de inschrĳving bĳ onze
eigen toernooien spreekt niet erg tot de verbeelding en dat stemt mĳ ook niet vrolĳk.

Herman Honig
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Drossaard
Drossaard 14-18 - UDEN

1. Vlot winkelen
2. Euro’s goedkoper
3. Service met ‘n glimlach
4. Voor ál uw boodschappen
5. Vers is ook écht vers
6. Niet tevreden? Geld terug!
7. Uw wensen staan centraal

Nieuws van de TWC juni 2022
Technische Commissie, Wedstrĳdcommissie.
Lentetoernooi 2022, een nieuw toernooi om
alle plopleden een plezierige dag te laten beleven. Maar… er waren nog geen 50 plopleden
van de 170 die mee hebben gedaan.
Dat valt de TWC en het bestuur toch wat tegen. Geen inschrĳfgeld, volop hapjes, meedoen met meerdere personen in een
doublette. Wat kunnen we nog meer doen.

De opgaves voor de NPC 2022/2023 zĳn de
deur uit. Acht teams nog steeds. Geweldig!!!
Nog een mooie boulezomer.
De TWC
Jos van Schĳndel

Op 9 juni is er het 50+ cyclus toernooi. Daar
kunnen toch wel 120 tot 140 boulers aan
meedoen?
Op zondag 3 juli is ons aloude Peerke Verschiet toernooi. Alweer de 39e keer. Geef je
op, het wordt zeker een gezellige dag.
Verderop in dit blad vraag ik jullie aandacht
voor het Europees Kampioenschap Petanque in
Den Bosch.
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De Europese Kampioenschappen Petanque 2022.
De Europese Kampioenschappen Petanque 2022
vinden plaats op de Parade in ‘s-Hertogenbosch.
Op dat beroemde plein komen 22 overdekte
petanquebanen, waar de beste petanquespelers
van Europa gaan strĳden om de Europese titels in
de categorieën tête-à-tête (mannen en vrouwen),
doubletten (mannen en vrouwen) en mix (man/
vrouw).
Naast de wedstrĳden, is het de bedoeling dat de
toeschouwers onder meer kunnen genieten van
lekker eten en drinken, muziek en andere vormen
van entertainment.
Het EK petanque is van 13 tot en met 17 juli.
De toegang is gratis. Behalve op de finaledag
zondag 17 juli.
Wellicht voor een aantal plopleden een mooie
gelegenheid om eens gaan kĳken, hoe petanque op
topniveau in Europa gespeeld wordt.
Jos van Schĳndel
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Het PLOP paastoernooi
Wat een eer en een genoegen dat ík, Kathy,
het PlopPaas-verslag mag opstellen en schrĳven.
Al van het eerste moment bĳ aankomst voelde ik de gezellige sfeer en zag ik acht grote
terrastafels, gevuld met lachende, vrolĳk babbelende spelers.
Volgens mĳ was er een zestigtal spelers.
Dus een goede opkomst! We boften met het
weer.

1e prĳs Kathy en
Henk van den Hoogen

2e prĳs Lambèr de Smit
en Francien de Vries

Dat was een verrassing! Leuk bedacht.
Mĳn dank gaat uit naar iedereen die meegewerkt heeft aan de voorbereiding en de uitvoering van dit perfecte toernooi. Daarmee
bedoel ik in het bĳzonder de bardames Karin
Diehl en Maria Vermeer, de wedstrĳdorganisatoren Willy van Berlo en Martha Rigters,
Martha voor het inkopen van de prachtige prĳzen, het egaliseren en voorbereiden van de
banen en plaatsen van terrastuinmeubels door
Jan de Wild en Jan Rutten. Natuurlĳk dank ik

3e prĳs Jos en
Hanny Kuipers

Wat me opviel was iets nieuws, iets zeer
positiefs. Vanwege de conditie van sommige
leden was er de mogelĳkheid gecreëerd om
(bĳ Plop-toernooitjes zoals vandaag) een doubletten-team uit drie spelers te laten bestaan,
zodat de derde (reserve)speler één van de
twee andere spelers indien nodig kan en mag
vervangen. Perfecte oplossing!
O ja, nog iets nieuws! Enkele spelers hadden
de nieuwe clubkleding aan! Prachtig! Ik vind
dat dit samenhorigheid uitstraalt! Er waren
zelfs spelers zoals Arie Abels bĳvoorbeeld, die
hun naam op de clubkleding hadden laten borduren. Daar had Paul de Bruĳn voor gezorgd.
Mooi hoor.
Willy van Berlo, de organisator van dit
prachtige toernooi, sprak een korte en krachtige, maar zeer mooie verwelkomingsspeech.
Sharona van den Elzen, die wegens gezondheidsredenen niet kon deelnemen aan het
toernooi, was wel aanwezig om Willy van Berlo
te assisteren bĳ het uitdelen van de wedstrĳdkaartjes. Martha Rigters had op iedere tafel
een overvloed van chocoladen eitjes gezet.
Lekker! Later kwam ze met een mand vol
hardgekookte verse eitjes rond. De eitjes waren zelfs nog warm.
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4e prĳs Frans de Langen 5e prĳs Coby Dol en
Marthy van der Burgt
en Willy van Berlo

ook alle anderen voor hun inzet om van deze
dag een echte PaasPlop-dag te maken.
Als kers op de taart (nou ja, als chocoladen
eitje i.p.v. kers), mochten Henk en ik de eerste prĳs in ontvangst nemen.
2 Jumbozakken vol lekkers. Henk en ik hadden de drie partĳtjes met 33 pluspunten gewonnen. Op de tweede plaats stonden Lambèr
de Smit en Francien de Vries met 26 pluspunten. De derde plaats was voor Jos en Hanny
Kuipers met 24 pluspunten en de vierde plaats
Frans de Langen en Willy van Berlo met 14
pluspunten. Op de vĳfde plaats Coby Dol en
Marthy van der Burgt met eveneens 14 pluspunten. Op de zesde plaats Jos van Schĳndel
en Corrie Smits met 13 pluspunten en tot slot
als zevende John en Els Kuĳpers met 10 pluspunten.
Alle winnaars die ik hierboven heb vermeld.
kregen stuk voor stuk een Jumbotas vol lekkers!
Het was een topdag, dank zĳ de aanwezigheid van ons allemaal. Iedereen bedankt.
Hop, naar het volgende toernooi.
Het Oranjebittertoernooi op 27 april a.s.
Groetjes, Kathy van den Hoogen

HET ORANJEBITTERTOERNOOI 27 APRIL 2022

met als
gastschrĳver
Jacques van Dĳk

De Oranjeploppers

De zon scheen. Uitbundig zelfs. Nu de populaspeeld, twee gewonnen +13. Nummer 3:
riteit van koning en aanhang onder de 50% is
Martha Rigters en Lambèr de Smit (zonder
gezakt, zo’n stralende koningsdag! Is dat om
dt). Bĳzonder omdat Martha het ook nog druk
WA nog een kans te geven de zaak wat op te
had met de wedstrĳdleiding en Lambèr, een
krikken in Maastricht of is het een teken van
volgens eigen zeggen “plezierspeler”, zich
de hemel het eens te zĳn met de dalende
stoorde aan het feit dat de vlag niet was
cĳfers? Ik heb wel een mening. Maar als gastuitgehangen! Tja. drie x winst +19. Nummer
schrĳver moet ik neutraal blĳven. Want gast2: Thea Rovers en Nellie Aldenhuĳsen. Een
schrĳver, gastredacteur, hoe noem je zoiets: ik damesduo. Dat doet mĳ deugd. Kwaliteit en
ben hiertoe overgehaald op een zwak moment
precisie bezorgen de winst: drie x winst +21.
door Marĳ van Vloten, nadat “we” van “hen”
En uiteindelĳk als winnaars: Paul de Bruĳn en
hadden verloren maar toch na een felle strĳd
Frans de Langen drie x winst + 26! Dan ben je
zodat ik in milde stemming was. Vooruit dan
toch dichtbĳ de vervolmaking. Alle winnaars
maar: 52 deelnemers, een mooi aantal. Ik
van harte gefeliciteerd!
begin met de winnaars: 5e plaats: Dora Rutten
en Antoine Fabrie. Bĳzonder. Omdat Dora de
Maar op zo’n dag is natuurlĳk het meest van
support van Jan moest missen (even dit: Jan
belang: de sfeer, de verbondenheid, de spelmoest biljarten deze dag maar was al lang
vreugde. En hoezeer ik het ook heb geprovoor het toernooi en ook nog lang daarna
beerd, ik heb geen wanklank kunnen ontdekbezig met de werkzaamheden! Waarom heeft
ken (nou ja, van Lambèr over die vlag dan).
deze man geen lintje gekregen een dezer
Ik heb tĳdens mĳn vraaggesprekken wel
dagen? Het is niet aan mĳ om het voorvreemde zaken vastgesteld. Zo mag Ger
treffelĳk bestuur te bekritiseren maar het is
Scholten volgens zĳn medeleden nog steeds
wel een gemiste kans). En van Antoine, enfant loslopen. En Corrie Smits, die met Jos van
de la république en dan op een koningsdag:
Schĳndel speelde, moest zelf alles goedmaken. Cor van Genuchten en Mari van den
twee gewonnen +12. Als 4e: Els en John Kuĳpers, ja dan ben je natuurlĳk op elkaar inge- 10 Hoogen hadden verdiend te winnen, maar

hadden te sterke tegenstanders. Daar kan ik in meevoelen. Dat voelden “wĳzelf” ook zo. De
onvermoeibare Maria van de woensdagmiddag liep rond met borrelhapjes en had ook wel wat
terechte kritiek: veel kopjes en schotels niet teruggebracht, daar waren zĳ (samen met Hans Stil
bardienst deze middag) toch echt niet voor. En over de wedstrĳdleiding zei Arie Abels na alle lof:
“het valt wel mee maar we worden wel een dagje ouder”. Wel een punt van aandacht: “je kunt
ook inschrĳven met drie personen voor een doublette om af te wisselen, maar dat dienen we
wel tĳdig te weten!”. Hoe dan ook: tompoezen en oranjebitter smaakten voortreffelĳk. Een
geslaagde dag. En dat is vaak de laatste zin bĳ toernooibeschrĳvingen maar dat is dus een
teken dat het wel goed zat.
Jacques van Dĳk.

De winnaars
Advertentie
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Lentetoernooi 22 mei 2022
Door corona zĳn de laatste twee jaren veel
activiteiten niet doorgegaan. Daarom had
het bestuur besloten een feestelĳk lentetoernooi te organiseren. En dat is het dan
ook echt geworden.
Wapperende vlaggen op het Plopterrein,
een gezellig terras en binnen lekkere appelflapjes: alles in gereedheid gebracht om de
deelnemers in de juiste stemming te brengen.

Voorzitter Hans van de Wĳdeven heette iedereen welkom op deze zonovergoten dag.
Hĳ vond het jammer, dat er niet meer aanmeldingen waren. Hĳ wenste de deelnemers veel speelplezier, veel succes, maar
vooral een gezellige dag.
Wedstrĳdleider Mark de Kok gaf nog een
korte toelichting over het verloop van de
dag en daarna kon het spel omstreeks
11.00 uur beginnen.

De langstdurende partĳ van de 1e spelronde was die van Henny van der Ent en
Marĳke Prinsen tegen Riet Vogels en Jan
Rutten. Uitslag: 13 – 10 voor Jan en Riet.
Die van de 2e ronde weer Henny van der
Ent, maar nu met Marĳ van Vloten tegen
Lambèr de Smit en Francien de Vries.
Uitslag: 13 – 11 voor Francien en Lambèr.
De langstdurende van de 3e ronde was die
van Corrie Smits en Jos van Schĳndel
tegen Nellie Aldenhuĳsen en Thea Rovers.
Uitslag: 13 – 10 voor Corrie en Jos.
Die van de 4e ronde de partĳ van Hanny en
Patty Kuipers tegen Arnold Klerk en Wim
Verleun. Uitslag: 13 – 8 voor Hanny en
Patty.
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Terwĳl iedereen druk bezig was met spelen,
was Eugene van Oĳen, geassisteerd door
zĳn vrouw Sylvia en Miep de Bruĳn, in de
keuken druk bezig met het bereiden van
lekkere hapjes. En lekker waren ze. Het begon met een eierdopje gevuld met roerei,
gegarneerd met zalmsnippers.
Jammer dat het eierdopjes waren en geen
soepkommen!! Daarna volgde een bootje
met aardappelsalade. Toen een bakje met
heerlĳke pasta, gevolgd door een verrukkelĳke aspergesoep en als klap op de vuurpĳl
een overheerlĳke ĳskoffie. Alle hulde en lof
voor Eugene en zĳn assistenten.
Niets hoeft hen ervan te weerhouden om
dit nog vaker te doen
Aan alles komt een einde. Zo ook aan deze
dag, die eindigde met het bekendmaken
van de resultaten van de gespeelde partĳen. Mark deelde mee dat hĳ alleen de
poedelprĳs bekend zou maken en de namen met uitslagen van degenen, die 3 of
meer partĳen gewonnen hadden.

De poedelprĳs:
Greet Bernards, Lies van de Rĳt en Bernadette Stil.
3 gewonnen partĳen
punten
Jan en Dora Rutten & Ad en Riet Vogels
7
Martha Rigters en Biek van Beek
10
Bettie en Herman Honig & Cor van Vloten 13
Paul de Bruĳn en Jan de Wild
16
Gerrit Gelderblom en Jan Verhoogh
22
Henk Lamers en Mark de Kok
27
4 gewonnen partĳen
Els en John Kuĳpers
Francien de Vries en Lambèr de Smit

14
25

1e prĳs

2e prĳs

3e prĳs

troostprĳs

De voorzitter sloot de dag af met iedereen
te bedanken:
De bardienst (Toos Hermans, Karin Diehl,
Puck Treur, Eugene en Sylvia van Oĳen en
Miep de Bruĳn); degenen, die het terrein
en het terras in orde gemaakt hadden en
ook weer alles opgeruimd hadden; de deelnemers aan de dag en een heel speciaal
woord van dank aan Eugene en een welverdiend applaus. Hans benadrukte nogmaals
dat de niet-aanwezigen veel gemist hadden.
Hĳ wenste iedereen een fijne avond en tot
ziens.
Marĳ van Vloten / Thea Rovers
13
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39e PEERKE VERSCHIET
TOERNOOI
voor licentiehouders op

zondag 3 juli 2022
Inschrĳven kan op de website van
Plop via On Tip
Kosten € 6,00 p.p.
Melden tussen 9.30 - 10.15 uur
Aanvang 10.30 uur
Speltype 5 voorgeloot voor doubletten

Tevens is er ook een
PEERKE VERSCHIET RECREANTEN
PROMOTIE TOERNOOI
AANVANG 11.30 uur
Opgeven bĳ:
Martha Rigters
Telefoon 0486-451339
of per e-mail naar
jbcplopuden@gmail.com
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THUISBLĲVERSTOERNOOI
op woensdag 20 juli

Aanvang 13.00 uur

ZOMERAVONDTOERNOOI
op vrĳdag
12 augustus
Aanvang 19.30 uur

BAVARIA TOERNOOI
voor licentiehouders op

zondag 28 augustus
Inschrĳven kan op de website van
Plop via On Tip
Kosten € 6,00 p.p.
Melden tussen 9.30 - 10.15 uur
Aanvang 10.30 uur
Speltype 5 voorgeloot voor doubletten
15
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Even kennismaken met
Gezelligheidskoor Uden
Hallo! Wĳ zĳn het Gezelligheidskoor Uden. Wĳ zĳn een gemengd koor, dat bestaat uit 36
enthousiaste leden. Ons koor heeft een repertoire met een eigentĳds nationaal en internationaal
karakter, met soms eigen teksten op bestaande melodieën. Hiermee onderscheiden wĳ ons van
andere koren en zorgen daarmee voor ons eigen “Gezelligheidskoor Uden sausje”.
Als koor treden wĳ op in verzorgings- en verpleeghuizen, bĳ festivals en tĳdens evenementen in
Uden en omgeving.
Sinds september 2021 repeteren wĳ op de maandagavonden van 19.30 uur - 21.30 uur in de
kantine van jeu-de-boules vereniging PLOP. Daar hebben we het goed naar onze zin en kunnen
er na de repetitie ook nog even gezellig samen zĳn. Want naast de gezonde inspanning van het
zingen, staat ook gezelligheid hoog in ons vaandel.
Wĳ zĳn blĳ dat we zo’n mooie ruimte tot onze beschikking mogen hebben wat, na de lange
repetitie-stop door de coronapandemie, er zeker toe heeft bĳgedragen dat het leek alsof “we
gisteren nog samen gezongen hadden”. Deze saamhorigheid is typerend en kenmerkend voor
ons koor.
Het bestuur van
Gezelligheidskoor Uden

”
“Noot ie
t
c
a
d
re

Je weet het maar nooit, misschien zĳn er bĳ PLOP leden, die graag een “NOOT” met
jullie willen meezingen.
Misschien zĳn er bĳ jullie leden, die graag met ons een “BALLETJE” willen gooien.

Als dat zo is: LAAT HET ONS WETEN.
Namens redactie,
Herman Honig
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Wist u dat...
…tĳdens onze laatste vergadering geen stukken binnengekomen
waren, maar wel Brokke?
…Annelies en Arnold Klerk niet van plan zĳn om te verhuizen?
…de zondag, waarop de klok een uur naar voren werd gezet, toch
nog een lid van Plop niet zo goed bĳ de tĳd was? Hĳ kwam
namelĳk bĳna een uur te laat en was verbaasd dat het al zo druk
was op de banen.
…Hans Stil op een speelavond, na een bezoek aan het toilet, tot de
ontdekking kwam dat hĳ opgesloten zat in het clubhuis? Gelukkig
stond het barpersoneel nog voor de deur zodat hĳ de nacht toch
nog in zĳn eigen bed door kon brengen.
…enkele leden van Plop weer hard gewerkt hebben om de lekkage
aan het dak op te lossen?
…we eind maart, begin april een week gehad hebben, waarin het
zowel erg warm was, maar waarin ook sneeuw geruimd moest
worden?
…in dit Plopjournaal maar liefst 2 gastschrĳvers gevonden hebben
voor de wedstrĳdverslagen? We dit zien als een welkome
aanvulling. Wĳ altĳd open staan voor iedereen die dit ook zou
willen doen.
…het wel jammer is dat Hans de tompoezen, waarmee hĳ zo
stralend poseert, zelf niet lust?
…het toetje bĳ het Lentetoernooi bĳzonder geslaagd was
Marĳ van Vloten

•
•
•
•
•
•
•
•

In- en verkoop van lichtmetalen sportInen verkoop
van lichtmetalen sportvelgen
en banden
velgen en banden
Groot assortiment en veel op voorraad
Groot
(nieuwassortiment
en gebruikt)en veel op voorraad
(nieuw en gebruikt)
Voor alle merken auto’s
Voor alle merken auto’s
6 dagen per week geopend, ook in de
6
dagen per week geopend, ook in de
avonduren
avonduren

Wheelpoint.nl BV
Wheelpoint.nl
Vluchtoord 25 -5406 XP BV
UDEN
17

Vluchtoord
25 -5406
XP UDEN
Telefoon: Paul
Verhoeven
06-54 37 43 59
Telefoon:
Paul
Verhoeven
06-54
37 43 59
www.wheelpoint.nl
www.wheelpoint.nl

Bij beste 20 van Nederland

Optiek:
Bent u toe aan een nieuwe bril, u hoeft de
deur niet uit. Ik kom naar u toe.

Japans – Oosters
en Buffetrestaurant

Oogmeting en briladvies in uw eigen,
vertrouwde omgeving.

P ARADIJS

Aflevering en nazorg ook aan huis.

Voor Oosters eten op niveau

Ruime keuze aan monturen en glazen in alle
prijsklassen.
Directe verrekening met uw ziektekostenverzekeraar.
Aan huis en toch aanzienlijk voordeliger dan
in een reguliere optiekzaak.
Bel gerust voor een afspraak of advies.

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
365 dagen per jaar tot uw beschikking

Voor alle leden van Plop geldt nog een
extra korting van 25% bij aankoop van
e e n nie uwe br il m e t gla z e n

Prior van Milstraat 18 5402 GH Uden

oog
o
Optiek

optometrie

gemak

T (0413) 26 66 06

E info@paradijsuden.nl

w w w .paradijsuden.nl

Praktĳk voor Fysiotherapie

de Gruĳter

Oogservice aan huis
Els Verhoogh
Marterstraat 3 – 5408 XP Volkel
Telefoon:0413 – 274051
of
06 – 28041379

Fysiotherapie
Sportfysiotherapie
Manuele therapie

Elsverhoogh@gmail.com

Lifestyle coaching
Optometrie:
Oogonderzoek met verslaglegging naar
Huisarts.
Controle op o.a. staar, glaucoom, maculadegeneratie en oogafwijkingen t.g.v. diabetes
mellitus.
Bemiddeling bij doorverwijzing.

Praktĳk voor Fysiotherapie

de Gruĳter
Poort van Veghel 4914
Hofstukken 102
5403 BW Uden
5466 SB Veghel
0413 - 255883
0413 - 289781
info@degruĳterfysio.nl
info@fitworld.nl
www.degruĳterfysio.nl
www.fitworld.nl

INTERVI EW
met als gast
Hans van de Wĳdeven

De redactie van het Plopjournaal wil in de toekomst met enige regelmaat een interview plaatsen
met een van de leden. Wordt u hiervoor gevraagd: zeg niet te vlug ‘nee’, want iedereen heeft
een verhaal.
De voorzitter, Hans van de Wĳdeven, bĳt de spits af.
Waar stond je wieg?
In Erp. In die wieg terecht gekomen op 12 september 1943.
Waarom ben je in Uden komen wonen?
Na mĳn huwelĳk met José in Boskant (St. Oedenrode) gaan wonen. Toen de kinderen de leeftĳd
kregen, dat ze naar de middelbare school moesten waren in Uden qua opleiding meer mogelĳkheden. Bovendien was ik bekend met Uden, omdat ik zelf bĳ de Kruisheren naar de middelbare
school ben gegaan. Kortom: Uden was voor ons een logische keus.
Wat is het belangrĳkst wat je van je ouders hebt geleerd?
Wĳ kregen thuis de kans om onszelf te ontplooien. Er werd ons geleerd om iets voor een ander
te betekenen. Sociaal bezig te zĳn.
Wat was je beroep?
Ik heb rechten gestudeerd in Nĳmegen. (strafrecht en criminologie). Bĳ toeval terecht gekomen
bĳ het Waterschap in Boxtel. Na een paar jaar gaan werken bĳ de provincie Noord-Brabant. Het
was in de jaren 70 en de milieuwetgeving was in opkomst. Gewerkt op het bureau van de griffie.
Mĳn studie was hierbĳ wel van nut. De laatste jaren gewerkt bĳ ruimtelĳke ordening.
Heb je hobby’s? Zo ja: welke?
Zelf klussen. Lezen, voornamelĳk geschiedenis en ik ben een fervent motorrĳder.
Hoe ben je bĳ Plop terecht gekomen?
Ik kende Plop vanaf het begin want José is vanaf het begin lid. Ik ging wel eens kĳken, maar
wilde me toen nog niet binden. Na mĳn pensionering ben ik lid geworden.
Zĳn er zaken bĳ Plop die je graag anders zou zien? Zo ja: welke?
Plop zit goed in elkaar. Het bestuur heeft door de tĳd heen de club goed bĳ elkaar gehouden.
Er is heel veel gebeurd. Denk daarbĳ aan de organisatie van veel activiteiten en de investeringen in het onderhoud. Hopelĳk blĳft het bestaan, maar we moeten wel reëel blĳven.
Hoe zie je de toekomst voor Plop?
Zorgelĳk. Vergrĳsd
Heb je een idee hoe Plop nieuwe leden kan werven?
Wel ideeën, maar die moeten ook aanslaan. We moeten wel de werkelĳkheid onder ogen zien:
landelĳke jeu de boules clubs, maar ook andere verenigingen, hebben te maken met terugloop
van het aantal leden.
Is er nog iets wat je graag wil vermelden? Wat vind je belangrĳk?
Dat we begrip hebben voor elkaars karakter, niemand uitsluiten, gevoel hebben voor omstandigheden en mensen, dat de contacten binnen de club goed blĳven en dat we samen de club
overeind houden.
Dank je wel Hans
Thea Rovers en Marĳ van Vloten
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SPONSOREN

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

KEURSLAGERĲ Peter van Kraaĳ
Reinoldstraat 40 – 5402 VC Uden

De Bruin Verzekeringen
Velmolenweg 87 – 5401 HL Uden

Bureau Marius Maas – De Ideeënfabriek
Liessentstraat 9a – 5405 AH Uden

Colora de Verfwinkel
Liessentstraat 2d – 5405 AG Uden

Autobedrĳf Oostendorp Uden
Oude Udenseweg 25 – 5405 PD Uden

Brasserie de Conversatie
Markt 25 – 5401 GE Uden

Rabobank Uden Veghel
Promenade 75 – 5401 GM Uden

Coppens Warenhuis
Lagenheuvelstraat 11 – 5408 RJ Volkel

Rokado Tabaksspeciaalzaak
Mondriaanplein 26 – 5401 HX Uden

CSP Hygiëne Oplossingen
Scheltseweg 4f – 5374 EB Schaĳk

Solar2Enjoy
Lage Landstraat 5a – 5462 GJ Veghel

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

Tankstation Shell Schimmel Uden
Kornetstraat 62 – 5402 CP Uden

Autobedrĳf Van der Heĳden
Liessentstraat 2a – 5405 AG Uden

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

Hendriks Coppelmans Bouwgroep B.V.
Loopkantstraat 11 – 5405 NB Uden

Udo Dakbedekkingen Uden
Neutronenlaan 5 – 5405 NG Uden

HET/HIT
Electro en Installatie Techniek B.V.
Linie 5 – 5405 AR Uden

V.B.V. Van Boxtel Elektro
Koperslagerstraat 2 – 5405 BS Uden

Grill Jambon
Lieve Vrouwenplein 13 – 5401 AS Uden

Autobedrĳf Verstegen Uden
Loopkantstraat 12 – 5405 NB Uden

Jumbo Drossaard
Drossaard 14-18 – 5403 ET Uden

Party Catering T. Verstraten
Sint Agathaplein 6 – 5427 AB Boekel
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De mussen vallen van het dak
Een bekende uitdrukking als het buitengewoon zonnig en warm is. Maar is die uitdrukking wel juist? Als het in de zomer heerlĳk
warm is, kun je de mussen soms in het warme zand een “bad” zien nemen. Ze klapperen
met hun vleugels en rollen zich door het stof.
Dat doen meer vogels om van ongewenste
gasten in hun verenpak verlost te raken, zoals
luizen en ander ongedierte. Maar mussen
door de warmte van het dak zien vallen, is
naar mĳn mening niet gebaseerd op serieus
wetenschappelĳk onderzoek. Wat je wel ziet
gebeuren is, dat bĳ grote warmte, het mos,
dat zich op pannen en golfplaten heeft vastgehecht, los raakt en door een zuchtje wind
van het dak af wordt
geblazen. Het zĳn
dus niet de mussen,
maar de mossen, die
van het dak vallen.

Bĳ ons clubgebouw
zĳn de mossen zeer
weerbarstig gebleken.
Vele jaren hebben ze
de brandende zon
weerstaan en zĳn geen
slachtoffer geworden van extreme natuurlĳke
omstandigheden. En hoewel mosgroei op een
dak heel natuurlĳk is, is het voor velen in
strĳd met opvattingen over schoonheid, reinheid en opgeruimdheid. Niet voor niets staan
Nederlanders erom bekend, dat ze hun straatje, hun stoepen en tuintegels schrobben en
ook hun daken en dakjes schoon borstelen.
Ze beschouwen de moderne hogedrukreinigers als een zeer welkome uitvinding en
maken er uitgebreid gebruik van.
Ook binnen Plop gingen er regelmatig stemmen op om het dak schoon te maken. Het
was meteen duidelĳk dat het inschakelen van
een “professioneel” bedrĳf een godsvermogen
zou kosten en dus werd een oplossing in eigen gelederen gezocht. De gedachten gingen
uiteraard meteen uit naar de groep, die altĳd
en als vanzelf klaar staat als de hand aan de
ploeg moet worden geslagen.
Die was akkoord, maar er moest worden uitgekeken naar een geschikt moment om de
operatie te laten plaatsvinden.

Er werd eerst een proef gedaan met een ladder
en eenvoudige krabbers. Dit leidde ertoe dat
werd besloten om door Theo buitengewoon
goed vormgegeven krabbers te laten fabriceren, die goed passend in de golvingen van de
dakplaten een voortreffelĳk krabresultaat opleverden.
De dagen met goed weer braken aan. Voor
de veiligheid werden steigers gehuurd en de
club, bestaande uit Henk Verhoeven, Jan van
Beek, Toon van Asseldonk, Willy van Berlo,
Theo van der Velden, Jan Rutten en Jan de
Wild gingen onverdroten aan de slag.
(Mocht ik iemand zĳn vergeten, dan moet hĳ
of zĳ ook overtuigd zĳn van mĳn lof in zĳn/
haar richting.) De klus nam de nodige uren in
beslag, verdeeld over twee dagen. Daarna
heeft een kleinere bezetting nog eens een gedegen onderzoek gedaan naar eventuele lekkages van het dak en heeft in elk geval
maatregelen getroffen om lekkage en/of condenserende dampwerking te bestrĳden. Het is
een behoorlĳk karwei geweest, dat schoonkrabben, nakĳken en opruimen, maar het resultaat mag er zĳn. De planning was ook nog
eens een keer perfect, want toen de klus geklaard was, sloeg het weer om en een paar dagen later lag er
zowaar een stralende
laag sneeuw op het
bĳna glanzende dak.

Tĳdens de algemene
ledenvergadering is
de noodzakelĳke samenwerking van onze
leden om onze zaak
overeind te houden
nog nadrukkelĳk aan de orde geweest.
En hier hebben we een voorbeeld van zo’n
samenwerking met een uitstekend resultaat.
De appelflappen en worstenbroodjes tĳdens de
koffie pauze waren wel het minste om de
waardering van de club gestalte te geven.
Hartelĳk dank voor de voorbeeldige en sympathieke aanpak van een probleem waarover nog
lang zal worden gesproken.
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Hans van de Wĳdeven

JAARKALENDER WEDSTRĲDEN en TOERNOOIEN PLOP 2022
PLOP
Regio
Aanvang
NJJB

Datum
9 jun.
11 jun.
12 jun.
23 jun.
25 jun.
26 jun.
3 jul.
3 jul.
7 jul.
10 jul.
14 jul.
15 jul.
16 jul.
17 jul.
20 jul.
21 jul.
4 aug.
12 aug.
13 aug.
14 aug.
18 aug.
28 aug.
1 sep.
11 sep.
15 sep.
25 sep.
29 sep.
13 okt.
20 okt.
27 nov.
17 dec.
27 dec.
30 dec.

do
za
zo
do
za
zo
zo
zo
do
zo
do
vr
za
zo
wo
do
do
vr
za
zo
do
zo
do
zo
do
zo
do
do
do
zo
za
di
vr

11.00 uur

50+ toern. Zomercyclus - 50+ toern. Zomercyclus, Uden
NK Tripletten
Ede

10.00 uur
50+ toern. Zomercyclus, Best
10.00 uur
10.30 uur
11.30 uur
11.00 uur

NK Mix
39e Peerke Verschiet licentiehouders (d), 5 voorgeloot
Peerke Verschiet Recreanten Promotietoern., 4 voorgeloot
50+ toern. Zomercyclus, Haaren
UbeBo in Berlicum
EUROPESE

10.00 uur

KAMPIOENSCHAP
‘s-Hertogenbosch

13.00
11.00
11.00
19.30

uur
uur
uur
uur

10.00 uur
11.00
10.30
11.00
11.00
11.00
10.00
11.00
11.00
11.00
13.00
10.00
10.30
10.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Thuisblĳverstoernooi Plopleden (d), 3 wedstrĳden
50+ toern. Zomercyclus, Dommelen
50+ toern. Zomercyclus, St. Michielsgestel
Zomeravondtoernooi (d) Plopleden, 3 wedstrĳden
NK Vet/Beloften
Ammerzoden
50+ toern. Zomercyclus, Netersel
Bavariatoernooi (d), 5 voorgeloot
50+ toern. Zomercyclus, Deurne
UbeBo in Boekel
50+ toern. Zomercyclus, Dongen
Sextettentoernooi Plopleden
50+ toern. Zomercyclus, Tilburg - La Donnee
50+ toern. Zomercyclus, Schĳndel
50+ toern. Zomercyclus, PV Tilburg
Speculaasoernooi Plopleden (m)
NK Precisieschieten
Kersttoernooi (d) W, J, 5 voorgeloot
Oudejaarstoernooi (d) Plopleden, 4 wedstrĳden

OPENINGSTĲDEN en BARBEZETTING
Ook voor toernooien, wedstrĳden, vergaderingen etc.
CLUBHUIS OPEN
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Zondag

Bar
open
13.00
19.00
13.00
19.00
13.00

Bar
dicht
16.30
23.00
16.30
23.00
17.30

Coördinatie
Jos van Schĳndel
Tonny Verhoeven
Maria Vermeer
Tonny Verhoeven
Tonny Verhoeven

Telefoon
06 - 14046483
06 - 45298715
0413 - 260933
06 - 45298715
06 - 45298715

LEDENMUTATIE
NIEUWE LEDEN

OPGEZEGD

Ben Wilbrink
Hans Vogels
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DE IDEEENFABRIEK – TEL. 06-15 86 08 05

CENTRUM VOOR
MONDZORG

Centrum voor Mondzorg is een ambi�euze regionale verwijsprak�jk voor Implantologie.
Er is naast de verwijsprak�jk ook een tandprothe�sch laboratorium geves�gd, waar kunstgebi�en
worden vervaardigd.
Centrum voor Mondzorg besteedt veel aandacht en zorg aan haar pa�ënten en stree� naar de beste service en
kwaliteit. Om dit mogelijk te maken hebben wij een team van enthousiaste en vakkundige medewerkers in dienst.
Tandarts/implantoloog drs. Colenbrander en klinisch tandtechnicus dhr. Kamps zijn
“de spil” in de samenwerking tussen implantologie en tandprothe�ek. De
diagnos�ek en chirurgie wordt door drs. Colenbrander gedaan, prothe�sche
behandelingen worden uitgevoerd door dhr. Kamps of één van de andere klinisch
tandtechnici in de prak�jk.
De laatste 5 jaar houden we ons intensief bezig met digitalisering van de
tandheelkunde en tandtechniek. Hiervoor zijn 3D-scanners en printers
aangescha�. We zijn hierdoor goed op de toekomst voorbereid en in staat een
hoge precisie, con�nuïteit en kwaliteit te waarborgen.
Zou u kennis willen maken met onze manier van zorgverlening?
U bent van harte welkom in onze prak�jk voor een consult. U kunt ons bereiken op tel.nr.: 0413-270330.
Onze prak�jk is geves�gd op de Kerkstraat 9, te Uden (1e verdieping).

Toen ik de doos uitpakte
met mijn drukwerkerin
was dat wel een wow-moment
dat heel goed voelde

Ik bestel al mijn drukwerk
bij deze webshop
omdat de prĳzen goed zĳn
en ze altĳd voor me klaar staan

Mijn drukwerk
makkelijk besteld
met een paar klikken
was het geregeld en
gaan ze aan de slag

Dit blad is gemaakt door BladNL, onderdeel van Mĳndrukwerk.nl

Wil jĳ ook mooi drukwerk? Betaalbaar en snel, met goede service?
Kijk eens op www.mijndrukwerk.nl
We hebben alle soorten drukwerk voor je.

Flyers, Folders, Posters
Stickers
Brochures, Boeken
Kantoor, Huisstĳl
Relatiegeschenken
Kleding, Textiel
Binnen-, Buitenreclame
Fotoproducten
Horeca

