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Van de voorzitter
Beste leden van Plop,
Covid is gelukkig een beetje naar de achtergrond
gedreven en geeft ons de vrĳheid om weer uitgebreid van onze sport en hobby te genieten.
Dus kom zoveel als mogelĳk opdagen bĳ alle
speelmomenten die worden geboden en doe mee
aan toernooien. In de komende nationale competitie [NPC] zĳn 8 teams van Plop aangemeld.
In totaal rond de 60 leden. Dat is een prachtige
prestatie, die na de vakanties kan worden geleverd en waarvan kan worden genoten.
Ons ledental is wat teruggelopen. Dat is een
algemeen beeld bĳ vrĳwel alle verenigingen
binnen de NJBB. Natuurlĳk wordt er binnen de
bond en alle verenigingen volop nagedacht
over en gestreefd naar uitbreiding van het ledental. Het is eenvoudig om te zeggen: “we/ze
moeten dit en we/ze moeten dat”, maar in de
praktĳk is het geen gemakkelĳke opgave.

fundamenteel is veranderd en dat het
boulenthousiasme van de jaren ’70 en ’80
behoorlĳk is verminderd. Kĳk maar naar de
vergrĳzing van onze club en naar de hoge gemiddelde leeftĳd van onze leden. En Plop
springt er dan nog gunstig bovenuit in vergelĳking van veel andere clubs. We moeten
daarover niet aan het zeuren blĳven. Maar
toch moeten we de realiteit onder ogen zien.
De huidige politieke situatie in de wereld
brengt grote problemen met zich mee. Financiële problemen voor heel veel mensen en
vooral veel en veel hogere energiekosten. Die
laatste hebben ook voor Plop grote gevolgen.
De kreet “we moeten van het gas af” klinkt
simpel, maar een oplossing is bepaald niet
eentweedrie voorhanden. Het bestuur neemt
wat dat betreft een afwachtende houding aan,
omdat de maatschappelĳke gevolgen zo breed
zĳn, dat daarvoor ook in de breedte een

De meeste voorstellen betekenen een uitgebreide wervingscampagne, die veel inspanning
vergt, het nodige geld kost en alleen perspectief biedt als veel leden bereid zĳn om zich
qua training en in begeleidende zin betrouwbaar en langdurig in te zetten. We kunnen er
niet omheen, dat de maatschappĳ in de jaren
dat Plop nu bestaat, op een aantal vlakken

oplossing voor zal moeten komen. Dat is een
ander niveau dan het bestuursniveau van
Plop. We zullen wel zeer zuinig moeten omgaan met verwarmingskosten in de komende
tĳd. Dat bekent in elk geval een zo verantwoord laag mogelĳke temperatuur in de
speelzalen en zo mogelĳk optimaal gebruik
van 1 speelzaal als het niet per se nodig is om
beide zalen te verwarmen. Consequentie zal
zĳn dat de spelers zich daarop zullen moeten
kleden. Alleen Ties van Lanen zal zich met de
temperatuurinstelling bezighouden zodat niet
iedereen zich daarmee kan en mag bemoeien.
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Tot slot. Bĳ de afgelopen voorzittersverkiezing heb ik gezegd maximaal één periode beschikbaar te zĳn. Het betekent, dat tĳdens de
komende Algemene Ledenvergadering het
punt “voorzittersverkiezing” op de agenda zal
prĳken. Het bestuur zal zich vanaf nu buigen
over de kandidaatstelling en nodigt de leden
uit om zich daarop te beraden of in adviserende zin een bĳdrage te leveren.
Veel speelplezier en gezelligheid en succes
met het optreden tĳdens de NPC competitie en
bĳ onze eigen wedstrĳden.

Nog even iets over de clubkleding. Bĳ het spelen onder de vlag van de NJBB is het dragen
van clubkleding verplicht. Plop speelt ALLEEN
met de clubkleding, die als laatste is aangeschaft. GEEN ANDERE. Wie over de officiële
clubkleding beschikt, wordt verzocht die ook
bĳ andere club-toernooien te dragen. Omdat
de levertĳd van onze clubkleding wat langer
kan duren, heeft het bestuur besloten van
iedere maat een setje kleding als voorraad
aan te schaffen. Als er invallers zĳn, die nog
niet over clubkleding beschikken, kunnen die
dus onmiddellĳk deze aanschaffen. Niet van
de club lenen. Van elkaar eventueel lenen,
hoewel zeer aanbevelingswaardig, schĳnt in
praktische zin op onoverkomelĳke bezwaren te
stuiten.

Hartelĳke groet,
Hans van de Wĳdeven

Van de Redactie
Voor u ligt alweer het derde Plopjournaal
van dit jaar. De ruimte die ik tot mĳn beschikking heb is wat kleiner dan u gewend bent.
Dat is helemaal niet erg want dat betekent
dat er veel kopĳ is binnengekomen. De redactie is daar uitermate tevreden over.

De NPC competitie gaat weer van start en er
nemen maar liefst acht teams aan deel. Dat is
geweldig. Dat we met veel plezier kunnen
terugkĳken op de vele activiteiten, zoals het
Peerke Verschiettoernooi, het thuisblĳvers- en
zomeravondtoernooi geeft mĳ het idee dat we
met elkaar goed bezig zĳn.

De eerste versie van de nieuwe rubriek “Van
de Pier tot Hier” geeft u een inzicht in de beginjaren van Plop tot ongeveer het jaar 2003.
In de volgende journaals wordt het verhaal
voortgezet.

Helaas hebben we afscheid moeten nemen
van Gĳs Meĳer en Wim Laagland. Op de pagina’s 8 en 9 wordt hier uitgebreid aandacht aan
besteed.

Wĳ vragen uw aandacht voor diverse
aankondigingen die
ons allen aangaan,
alsmede het voorwoord van de voorzitter waarin hĳ
duidelĳk aangeeft
in wat voor tĳd wĳ
leven en wat dat voor
onze vereniging betekent of gaat betekenen.

Tot slot, maar dat zult u ongetwĳfeld al hebben opgemerkt, hebben wĳ onze omslag na elf
jaar een ander gezicht gegeven en ziet u wat
een prachtige accommodatie we hebben.
Ik wens u allen, namens de redactie, veel
leesplezier en vooral een goede
gezondheid en succes met
het boulen.
Herman Honig

Uiteraard gaan we niet doemdenken en ben
ik er van overtuigd dat wĳ er samen weer
sterker uit zullen komen.
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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

Info over de TWC juli 2022
Tĳdens de TWC-vergadering van 1 augustus 2022 hebben Jos van Schĳndel en Biek
van Beek te kennen gegeven zich, om persoonlĳke en voor beiden verschillende redenen, met onmiddellĳke ingang terug te willen
trekken uit de TWC.

van beoogde nieuwe leden. Over dat laatste
wordt nog overleg gevoerd i.v.m. vakanties.
Het bestuur accordeerde het verzoek.
Zodra een en ander naar tevredenheid zal
zĳn geregeld, zal daarvan aan de leden mededeling worden gedaan.

Willy van Berlo overlegde vervolgens met de
andere leden van de TWC over voortzetting
van de TWC-taak en aanvulling van de commissie met nieuwe leden. Uit dat overleg
kwam naar voren dat de overblĳvende leden
hun taak wilden blĳven uitoefenen. Willy deelde dat mee aan het bestuur en vroeg akkoord
met de voortzetting en met het aantrekken

Reeds nu wordt aan Jos en Biek dank gezegd voor hun jarenlange vakkundige inzet
binnen de organisatie. Beiden hebben gezegd
bereid te zĳn voor desgevraagde ondersteuning van de cluborganisatie.
Hans van de Wĳdeven

MEDEDELING KAS CONTROLE COMMISSIE
Er wordt nog iemand gezocht die zitting wil nemen in de Kas Controle Commissie.
U kunt zich melden bĳ het bestuur of bĳ de redactie.
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Eerbetoon aan
Wim Laagland oud-voorzitter

Wim Laagland is in 1984 lid geworden van
Plop.
We hadden toen onze boulesbanen nog op
Camping ‘De Pier’ op Bedaf. Wim volgde in
1985 Marius Maas op als voorzitter en dat is
hĳ gebleven tot 1994.

Geboren 2 december 1933,
overleden 2 augustus 2022

Wim was voorzitter in een periode waarin een
heel nieuwe situatie aanbrak. In 1986 verhuisde onze vereniging naar Uden, waar we een
paar jaar bĳ het “Ujes Hofke” hebben gespeeld.
In 1988 kocht Plop een houten gebouw, dat
we zelf moesten afbreken en een jaar later
ook weer opbouwen. Eind 1989, na vele maanden hard werken, was ons nieuwe boulodrome
klaar in het sportpark van Uden.

.

Vlnr: Marius Maas, Wim Laagland, Gert Boverman en
Vlnr: Leny Vermeulen

Opening houten clubgebouw 19 maart 1989. Op de voorste rĳ
Vlnr: Jan Selten (bouwer), Arnold Verbossen (eigenaar De Pier,
Wim Laagland, burgemeester van Uden de heer Hehenkamp en
Henk Peterse.

Vlnr: Pierre Notermans, Frits Thĳssen, Marius Maas, Wim Laagland,
Vlnr: Leny Vermeulen, Lina van de Weerd en Gert Boverman

Alhoewel Wim zelf nooit in de Nationale Competitie heeft gespeeld, heeft hĳ wel Plop zien
uitgroeien tot, sportief gezien, een van de
betere boulesverenigingen van ons land, die
begin jaren 90 volop meedongen naar het
Nederlands kampioenschap en naar een afvaardiging naar het Wereldkampioenschap. Toen
lukte dat net niet, een paar jaren later wel.
Vanaf 1986 was er ook nog de jaarlĳkse uitwisseling met PC Ponderosa, een boulesclub uit
Deurne bĳ Antwerpen. Zo’n reisje naar België
met een volle touringcar was een groot feest.
Voor Wim waren dat topdagen, hĳ genoot met
volle teugen.
Als voorzitter bemiddelde Wim regelmatig bĳ
onderlinge problemen en dat ging hem heel
goed af. Het ledental is tĳdens zĳn voorzitterschap gestegen van 30 naar 160!!!
Al die jaren heeft Wim samen met de andere
bestuursleden Plop door drukke jaren geleid.
Eind 1993 toen onze vereniging in een rustiger
vaarwater was gekomen, heeft Wim het stokje
overgedragen aan Gert Boverman.
Iedereen die Wim heeft gekend, zal hem zich
herinneren als een rustige, aimabele man en
goede voorzitter.

Kees Jansma bĳ de opening van het nieuwe gebouw

Jos van Schĳndel
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IN MEMORIAM

* 2 juni 1935

Gĳs Meĳer

21 juli 2022

Johnny Kraaykamp zong het al in de zeventiger jaren “Er is een
Amsterdammer doodgegaan“.
Gĳs herinnerde mĳ er regelmatig aan dat hĳ uit Amsterdam kwam
en was daar dan ook trots op en dat mocht hĳ ook best zĳn. Toen
Gĳs in Uden kwam wonen ontmoette hĳ een stadsgenoot en dat
was Jan Sĳbrands. De beide gezinnen zĳn jaren met elkaar opgetrokken en werden ook lid van PLOP.
Gĳs was in zĳn werkzame leven projectleider bĳ een drukkerĳmachinefabriek en heeft menige storing verholpen. Over de techniek hoefde men Gĳs niets te vertellen, want ook bĳ PLOP heeft
hĳ laten zien wat hĳ in zĳn mars had. Toen PLOP eind jaren 90
het huidige clubgebouw liet bouwen heeft hĳ dan ook niet geaarzeld toen Jan hem vroeg om samen de huidige bar te maken. Een
enorme uitdaging, maar dat was nu juist ZĲN uitdaging. Ook een
uitdaging was het om deel te nemen aan de Petanque competitie.
Dat heeft hĳ tot het einde toe met veel plezier en de nodige
Amsterdamse humor gedaan.
Wat velen van ons zich nog kunnen herinneren is het optreden van de Groep K3, alleen heette
dat niet K3 maar K5, want het waren 5 Mannen, die deze Meidengroep gestalte gaven. Bĳ die
5 zaten natuurlĳk Jan en Gĳs. Hĳ speelde tĳdens de carnaval trompet in het dweilorkest
BHVDZZ. Deze naam had hĳ verzonnen en vrĳ vertaald heette de band BETER HARD VALS DAN
ZACHT ZUIVER en Hard Vals was het maar met carnaval lette daar niemand op. Het plezier was
er niet minder om. De Groep had ook regelmatig optredens als “Het orkest Andere Rieu”.
De instrumenten gaven geen geluid maar waren zeer kundig door Gĳs gemaakt.
Begin van dit jaar is Gĳs nog gehuldigd vanwege zĳn 30 jarig lidmaatschap bĳ onze vereniging.
Een aantal weken geleden werd Gĳs ziek en overleed vrĳ plotseling. Als je dat hoort dan schrik
je toch wel. Ik moest direct denken aan het liedje zoals beschreven aan het begin van dit in
memoriam.
Gĳs, het zal vreemd zĳn om je niet meer te ontmoeten en we zullen je missen.
Herman Honig
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Verslag 39e Peerke Verschiet 3 juli 2022
De vlaggen wapperden, de scoreborden stonden op de banen en de tafels en stoelen waren
klaargezet. Kort samengevat: ‘de buitendienst’’ had alles in gereedheid gebracht om
de deelnemers aan het Peerke Verschiettoernooi te ontvangen.

Wat wel gebleven is waren de kersen, die door
hem geschonken waren.

Marius leest ode voor

Wedstrĳdleiding en scheidsrechter

Van heinde en verre o.a. uit Goch (Duitsland),
Barneveld, Nĳmegen, Lĳnden (gemeente
Haarlemmermeer) en uiteraard ook uit Uden,
waren de jeu de boulers gekomen om deel te
nemen aan dit toernooi. Na twee jaar uitgesteld te zĳn geweest kon het doorgaan; het
minimale aantal inschrĳvingen was gehaald:
45 teams, waarvan 17 van Plop. Bĳ de
recreanten hadden zich 8 teams aangemeld.

Daarna bracht hĳ in dichtvorm een ode aan
Peerke Verschiet.

Hĳ richtte het woord tot Martha en bedankte
haar voor haar jarenlange inzet als kersenkoningin. Als blĳk van waardering benoemde hĳ
haar tot levenslang, onbezoldigd kersenkoningin.

Voor een goed verloop van de dag vermeldde
wedstĳdleider Biek een aantal regels:
- Keuzevrĳheid van de baan
- Samen de stand doorgeven
- 15 minuten pauze

Om 10.30 uur heette onze voorzitter, Hans
van de Wĳdeven, alle aanwezigen van harte
welkom en wenste hĳ iedereen een fijne,
sportieve dag. Hĳ vertelde dat dit toernooi zĳn
naam te danken heeft aan Peerke Verschiet,
vroeger de schrik van de merels en spreeuwen, die op de Udens kersen af kwamen.Daarna
gaf hĳ het woord aan Marius Maas.

- 1 vrĳloting

Marius deelde mee dat de rituelen, die in het verleden aan het
toernooi vooraf gingen, niet
meer plaats zouden vinden.
Tĳden veranderen.
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Daarna konden de deelnemers aan hun partĳ
beginnen. Het snelste team was al na 10
minuten klaar met hun partĳ. De meeste partĳen duurden langer! Sommige ruim een uur.
De uitslagen varieerden van 13–0 tot 13-12.
Terwĳl de partĳen gespeeld werden was
Eugene van Oĳen weer druk bezig in de keuken. Deze keer beheerde hĳ een mini-snackbar. Hĳ bereidde voor de liefhebber broodjes
kroket; broodjes bal; bitterballen en soep.
Daarbĳ werd hĳ geassisteerd door Marja de
Wild en Marie-José van de Wĳdeven.
Aan de bar werden de deelnemers van drankjes voorzien door: Toos Hermans, Arnold
Klerk, Hans van de Wĳdeven en zĳn gade
José. Tonnie Verhoeven beheerde de pinautomaat. Dank zĳ deze vrĳwilligers verliep alles
op rolletjes.

Hier was de 1e prĳs voor Frank en Peter
Schepers. Daarna volgde de afsluiting door de
voorzitter met een dankwoord voor iedereen,
zowel voor de deelnemers als voor de vrĳwilligers.

Plop prĳswinnaars 7e prĳs Jan Rutten en Mari van den Hoogen

Plop prĳswinnaars 8e prĳs Anton en Gerda van den Brand

Er werd sportief gespeeld, de scheidsrechter
werd zelden ingeschakeld. Omstreeks 18.00
uur waren alle partĳen gespeeld en kon de
wedstrĳdcommissie, bestaande uit Biek van
Beek en Vincy Teunissen, de punten gaan tellen.

De organisatie kan terugzien op
een geweldig geslaagd toernooi.
Hopelĳk zĳn er volgend jaar
meer deelnemers.
Plop heeft
hiervoor
genoeg
banen!

Er waren 8 prĳzen te verdelen.
Hiervan waren er 2 voor teams van Plop: Anton en Gerda van den Brand, Jan Rutten en
Mari van den Hoogen.
De hoogste prĳzen gingen naar de gasten.
Een prĳs ging zelfs over de grens.
Bĳ de recreanten waren 3 prĳzen te verdelen.

Thea Rovers
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Van

de geschiedeni
PROLOOG

De geschiedenis van PLOP

We zĳn zeer verheugd dat Jos van Schĳndel de geschiedenis van onze vereniging in woord en
beeld met ons wil delen. Hĳ is vanaf de beginjaren al lid van PLOP en zal ons meenemen vanaf
1979 tot ongeveer 2003. Voor velen onder ons een feest van herkenning en voor anderen een
openbaring dat zĳ lid zĳn van een vereniging met een “rĳk verleden”. Wĳ wensen iedereen heel
veel leesplezier de komende tĳd. En tegen Jos zeggen wĳ: JOS GA JE GANG!
Redactie..

JBC Plop: van De Pier naar Hier.
Hoe een jeu de boulesclubje op De Pier in Uden in ruim 20 jaar uitgroeide tot een van de
grootste boulesverenigingen van Nederland.
Hoe Plop veranderde van een club met een paar boulesbaantjes op De Pier tot een vereniging
met een van de mooiste en grootste boulesaccommodaties in Nederland.
Hoe Plop uitgroeide van een recreatieclubje op De Pier tot kampioen van Nederland, met deelname aan het Wereldkampioenschap Petanque en de Europa Cup.
In dit relaas loopt als een rode draad de gemiddelde leeftĳd van onze leden. Van 40 jaar in 1982
naar 76 jaar in 2022.
Periode 1979 tot 1986
Donderdag 11 oktober 1979, camping “De
Pier” in Uden: Marius Maas opende de vergadering en de 23 aanwezigen waren getuige van
de oprichting van een jeu de boules club in
Uden. Bĳ het zoeken naar een naam stelde Jan
Bĳnen “Plop” voor. En dat werd het. Op dat
moment was er nog maar één club méér in
Oost Brabant. De Soepele Pols in Netersel. Op
camping “De Pier” werd een boules-terreintje
van ongeveer 10 bĳ 12 meter aangelegd. Op
een doordeweekse avond en op zondagmiddag
werden daar partĳtjes gespeeld. In 1982 werden mĳn vrouw Jose en ik lid van Plop. Ongeveer tegelĳk met Jan en Riet Muller. Zoals bĳna

alle boulers in Nederland hadden wĳ met
petanque kennis gemaakt op een camping in
Frankrĳk. In hetzelfde jaar werden Jan en ik
ook bestuurslid. In 1982 hadden we ongeveer
30 leden met een gemiddelde leeftĳd van 40
jaar en we waren gehuisvest op Camping De
Pier. Marius Maas was toen de voorzitter. Er
waren 4 aangelegde boulesbaantjes, maar
overal op de camping lagen zandpaden, waar
ook gespeeld werd. Boulesbanen, zoals we ze
nu kennen, waren er in die tĳd nergens. Er
waren ook nog weinig boulesverenigingen in
onze regio. In het begin van de jaren tachtig
begon dat te veranderen. In de regio rond
Eindhoven werden veel clubs opgericht, zoals
Familiedag op de Pier 1983
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Jos van Schĳndel
Jan Muller
Rene Tuaux
Wim Sanders
Adrie Spronk
Marius Maas
Annemarie Verschuren
Jose van Schĳndel
Jan Bĳnen
Cor van Duinhoven

tot hier

denis van PLOP
onder andere “De Lammen Errem” in Geldrop,
“’t Dupke” in St Michielsgestel en een paar in
Eindhoven en Venray. Boulestoernooien waren
er ook: in parken; op campings; op een parkeerterrein; in een bos. Overal kon je boulen
net zoals in Frankrĳk. Je moet weten dat het
spelen van bouleswedstrĳden in die jaren tot
eind jaren negentig nogal anders was dan nu.
Ik zal enkele verschillen opnoemen:
Er werd bĳ de NJBB toernooien ALLEEN in
triplettevorm gespeeld.
Er mocht bĳ een officieel toernooi NIET met
voorgelote partĳen worden gespeeld, alleen
in diverse vormen van afvalsystemen. Winnaars tegen winnaars en verliezers tegen
verliezers. Je had bĳvoorbeeld het Belgisch,
het Zwitsers en het Frans systeem. Grote
toernooien bestonden al snel uit 6 tot 7 partĳen op een dag.
Competities werden gespeeld in grote stadsparken. Toernooien op campings; in bossen;
op parkeerterreinen; langs wegen en op
paden.
In de winter speelden we in maneges en
soms ook in België, waar ze wel al overdekte
banen hadden.
De prĳzen op toernooien bestonden uit
bekers of medailles. Geen geldprĳzen dus.
Wĳ (Plop) reikten zelfgemaakte sportprĳzen
uit in de vorm van keramische voorwerpen
van Cor van Duinhoven. Uniek!!!
Als wedstrĳdspeler in de Nationale Competitie werd van je verwacht dat je niet over de
grond boules wegschoot. Dat veranderde
toen wĳ in de loop van de jaren negentig ook
op aangelegde vlakke boulesbanen gingen
spelen.

Nederland. En met groot bedoel ik ook groot.
In 1985 hadden 120 triplettes (!!!) zich opgegeven waarvan deelnemers uit heel ons land
en ook enkele triplettes uit België en Frankrĳk.
Het was een boulesfeest. De ballenzegening
door “pastoor Van de Heyden”, de hele dag live
muziek door diverse muziekgroepen en na
afloop een barbecue.
Ook was er de Nationale Competitie. Die was
er al eind jaren zeventig. De helft van onze
leden deed daaraan mee. Op zondagen in april,
mei en juni trokken we met zĳn allen naar het
Philips de Jongh park in Eindhoven. Bĳ mooi
weer prachtig. Bĳ slecht weer een stuk minder.
Het eerste clubtenue bestond uit een witte polo
met logo en een blauwe sweater. Het logo, dat
we nu weer gebruiken op onze nieuwe clubkleding, heb ik ontworpen met als voorbeeld
de badges op de pilotenoveralls op de Vliegbasis Volkel, waar ik toen werkzaam was. Ze
werden mooi geborduurd afgeleverd.
In de winter mochten we van Arnold Verbossen
in de Trubbelhoek boulen. Twee baantjes op
tapĳt op een houten vloer.
Bĳ een aantal fanatiekere spelers werd de
behoefte aan een eigen (binnen)accommodatie
steeds groter. Jan en ik probeerden het
bestuur te overtuigen om naar Uden te
verhuizen om daar te groeien naar meer
mogelĳkheden. Een eigen clubgebouw, meer
banen enz. Aanvankelĳk was het bestuur daar
geen voorstander van, maar na een tĳd aandringen, ook door andere leden, kwam er toch
een meerderheid van stemmen. En zo verhuisden we in 1986 naar Uden. In eerste
instantie konden we terecht op de parkeerplaats van het Ujes Hofke. Dat was een begin.
Het aantal leden groeide naar ongeveer 45 en
de gemiddelde leeftĳd was al opgelopen naar
43 jaar.

Plop begon in 1983 met het Peerke Verschiet-

Van de huidige leden hebben Marius Maas, Jan
en Riet Muller, Jos van Schĳndel, Vincy Teunissen, José van de Wĳdeven, Biek van Beek,
Wim Laagland, Henk Lamers en Adrie Spronk
de verhuizing meegemaakt.
De jaren daarna komt Plop in een stroomversnelling. De nieuwe locatie; eigen clubgebouw; een clubblad; nieuwe clubkleding;
steeds betere sportieve resultaten enz.
Daarover meer in ons volgende Plopjournaal.
toernooi op De Pier. Dat werd binnen een paar
jaar een van de grootste toernooien van

Wordt vervolgd
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Jos van Schĳndel

Thuisblĳverstoernooi 20 juli 2022
Het thuisblĳverstoernooi van 2022 had inderdaad veel thuisblĳvers. 20 teams hadden zich
aangemeld om aan dit toernooi deel te nemen.
De deelnemers konden zich bĳ Martha Rigters
en Arie Abels melden en kregen dan een
wedstrĳdnummer.
Om 13.00 uur heette voorzitter Hans van de
Wĳdeven iedereen welkom en vroeg, als eerste, om een applaus voor Jan Rutten en Jan de
Wild, die weer hun uiterste best gedaan hadden om een gezellig terras in te richten. Ook
een applaus voor de barmedewerkers.
Hans wenste iedereen een sportieve en gezellige dag en gaf daarna het woord aan Arie
voor enkele huishoudelĳke mededelingen.

Na een half uur was de eerste wedstrĳd al gespeeld. Deze spelers konden zich al te goed
doen aan een verfrissend drankje.
Als laatste van de eerste partĳ eindigden:
Hannie Kuipers/Jan Rutten – Coby Dol/Marthy
van der Burgt. Uitslag: 13 – 12 voor Hannie
en Jan.
Nadat iedereen de kans had gekregen om het
eerste advies van Arie op te volgen werd de
tweede partĳ gespeeld. Hierbĳ eindigden als
laatsten Hans Stil/Marĳ van Vloten – Gerda en
Anton van den Brand. Uitslag: 13 – 12 voor
Hans en Marĳ.
Tĳdens de pauze tussen de 2e en 3e partĳ
zorgde Maria Vermeer voor een hapje in de
vorm van een stukje kaas, augurk of worst.

Dat waren:
- Veel drinken. (goed voor het lichaam en de
baromzet)
- Vanwege de hitte de mogelĳkheid om binnen
te spelen.
- Zelf meten, maar als men er niet uitkomt, is
hĳ beschikbaar.
- Mocht het gaan onweren: direct stoppen.
- Prĳs per gewonnen wedstrĳd.
- Kaartje met uitslag inleveren bĳ Martha en
Arie. Als zĳ nog aan het spelen zĳn kaartje
op de tafel leggen.
- Er wordt een lĳst opgehangen met de namen
en de nummers. Daarop is te zien wie de
tegenstander is.
- Een fijne middag.
Martha deelde de wedstrĳdkaarten uit en het
spel kon beginnen. De banen met de meeste
schaduw waren erg in trek en heel snel bezet.
Er werd ook gebruik gemaakt van de mogelĳkheid om binnen te spelen. Daar was het redelĳk koel, maar bĳ het vorderen van de middag
werd het ook daar knap warm en benauwd.

Ondanks de broeierige hitte ging iedereen
weer vol goede moed aan de slag voor de derde partĳ. Hier eindigden als laatsten: Hans Stil
/Marĳ van Vloten – Nellie Aldenhuĳsen/Thea
Rovers. Uitslag: 13 – 8 voor Hans en Marĳ.
Alles overziend, hebben naar alle waarschĳnlĳkheid, Hans en Marĳ het langst mogen spelen tĳdens dit toernooi.
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Martha en Arie konden zich daarna buigen
over de uitslagen en de prĳzen bekend maken.
Als eerste werd bekend gemaakt wie een
wedstrĳd gewonnen had en hoeveel. Er waren
ook nog 3 extra prĳzen voor de meest behaalde punten.
De 3e prĳs was voor Gerda en Anton van den
Brand; de 2e prĳs voor Bernadette Stil en Cor
van Vloten en de 1e prĳs voor Jan de Wild en
Paul de Bruĳn.

Arie sloot af met een dankwoord voor iedereen
en deelde mee dat de bar open zou zĳn tot
17.45 uur.
Zoals altĳd: het was weer een gezellige dag.
Thea Rovers

Maar de echte prĳswinnaars waren: de barmedewerkers Maria Vermeer en Hans van de Wĳdeven, Jan Rutten en Jan de Wild voor het
inrichten en ook het opruimen van het terras
en de organisatie van het toernooi Martha
Rigters en Arie Abels. Mede dank zĳ hun inzet
kan er weer teruggekeken worden op een
geslaagd toernooi.

Op 11 september beginnen Plop 5, 6, 7 en 8.
Op 18 september beginnen Plop 1, 2, 3 en 4.
De speelschema’s volgen nog.
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Zomeravondtoernooi
In de vroege ochtend van de dag na het zomeravondtoernooi ontmoette ik heel toevallig
Theo van der Velden zomaar ergens bĳ de ingang van het natuurgebied de Maashorst aan
de Schaĳkse zĳde.

Willy en Martha (Rigters), jullie bedankt voor
de perfecte wedstrĳdleiding.
Er zullen zeker en vast nog andere leden zĳn
die zich hebben ingezet om dit toernooi
compleet te maken, die leden bedank ik ook
allemaal, want ik besef dat er van alles bĳ
komt kĳken.
“Wat was het gisteravond leuk bĳ Plop”, zei
Theo en dat was ik helemaal met hem eens.
Want wat hebben we genoten, het was werkelĳk super plezant en gezellig. “Zulke zomeravondtoernooitjes zouden ze een paar keer
per jaar moeten organiseren” lachte Theo
vrolĳk! Ik ben het volkomen met hem eens.

Even terug naar de zomeravond zelf. Alles begon met een heerlĳk zwoel tropisch avondtemperatuurtje van maar liefst 31 graden.
Rond halftien werd de hemel half schemerig
en werd de verlichting boven de banen aangezet. Het was toen nog 26 graden. ZALIG!!!
Genieten noem ik dat toch?

Maar ja…, hoe verzamel je zoveel vrĳwilligers
die zich telkens weer inzetten om het toernooi
tot een groot evenement te maken?

Trouwens, de opkomst was groot, maar liefst
26 teams hadden zich ingeschreven.
Willy introduceerde het toernooi met de mooie
woorden: “We spelen vanavond voor de EER
en voor de CONSUMPTIEBONNEN! Haha haha!
En zo geschiedde het.

Cor (van Vloten), Puck (Treur) en Vincy (Teunissen) zorgden de hele avond lang voor een
perfecte bardienst. Mĳn ware complimenten.
Alles verliep vlot en soepeltjes in vloeiende
handelingen.

Iedereen heeft genoten van iedereen en een
sfeervolle avond en plezier beleefd aan het
boulen.

Cor zorgde voor heerlĳke bitterballekes en
frikandellekes en al deze hapjes waren heet
en overheerlĳk vers! “NIET TE HARD IN DE
BALLEKES KNĲPEN”, adviseerde Cor mĳ,
“ANDERS DRUK JE ZE PLAT”.

Tot slot de resultaten:
1 Henk en Kathy van den Hoogen
2 Jan de Wild en Paul de Bruĳn

Hĳ trakteerde zelfs drie keer bĳ dit mooie
toernooi.

3 Anton en Gerda van den Brand
4 Arnold en Anne Lies Klerk 5 Liesbeth en Jacques
van Dĳk

Allen van harte gefeliciteerd. Het is wel komisch
dat ik mezelf ook mag feliciteren, hihi hihi!
Ziezo, ik vond het wederom een hele eer en
een waar genoegen om dit verslag te mogen
schrĳven. Tot ziens op ons volgende toernooi.
Fĳne zomer, Kathy van den Hoogen
Een ander vrĳwilligersteam bestond maar liefs
uit 3 JANNEN. Jaja…, jullie lezen het goed! Zĳ
hadden zorgvuldig voor de uitstalling van de
tafels en stoelen, de markeerborden en het
egaliseren van de banen gezorgd. Bedankt
Jan, Jan en Jan, het zag er allemaal keurig en
verzorgd uit. O, jullie willen weten welke
Jannen? OK, hier komen ze: Jan de Wild, Jan
Rutten en Jan van Beek.
Hans van de Wijdeven en Willy van Berlo spraken
ons toe met een mooie korte verwelkomingsspeech.
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op zondag
25 september
Het is een doublettentoernooi met 4 voorgelote wedstrĳden
Fĳn dat je er ook bĳ bent.

op
zondag 27 november
We beginnen om 10.00 uur.
MEDEWERKERSMIDDAG
Namens het bestuur worden alle Plopmedewerkers
uitgenodigd voor een hapje en een drankje op

ZONDAG
2 OKTOBER 2022
AANVANG
EINDE
Inmiddels hebben betrokkenen een
mail hierover van het bestuur ontvangen.

13.00 UUR
18.00 UUR
Het bestuur

SPECULAAS
TOERNOOI
op zondag
27 november
Het is een à la mêlée toernooi
met 3 wedstrĳden
Wĳ beginnen om 13.00 uur.
Graag tot ziens op die dag.
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INTERVI EW
met als gast Martha Rigters
Waar stond je wieg?
In Uden aan de Hengstheuvel. Ik werd daar voor de eerste keer ingelegd op 3 september 1941.
Je woont nu in Zeeland. Hoe ben je daar terecht gekomen?
Toen ik 4 jaar oud was zĳn mĳn ouders naar Zeeland verhuisd. Zĳ konden daar de boerderĳ
van mĳn grootouders overnemen. Ik ben Zeeland altĳd trouw gebleven, want na mĳn huwelĳk met
Jo ben ik daar blĳven wonen en dit tot volle tevredenheid.
Wat is het belangrĳkste wat je van je ouders geleerd hebt?
- Hard werken
- Eerst sparen, dan kopen
- Zuinig zĳn
- Tevreden zĳn met wat je hebt.
Deze adviezen heb ik mĳn hele leven opgevolgd en het geeft me nog steeds een goed gevoel over
hoe ik mĳn leven geleefd heb.
Wat was je beroep?
Ik heb nooit een speciaal beroep geleerd. In de tĳd, dat ik jong was, werd het niet nodig geacht
dat meisjes een beroep leerden. En zeker op de dorpen niet. Meisjes gingen immers toch trouwen en hadden dan een man die de kost verdiende. Wel heb ik hard gewerkt o.a. in de horeca,
in winkels en gezinnen. Je werd zo goed voorbereid op de taak om later zelf je huishouden te
runnen.

Heb je hobby’s? En zo ja welke?
Hobby’s heb ik pas op latere leeftĳd gekregen. Toen ik jong was en de kinderen nog klein waren,
ging alle tĳd en aandacht naar hen uit. Mĳn grootste hobby is nu boulen en ik mag graag een
kaartje leggen. Ook ben ik van het regelen. Dit doe ik graag en wordt er ook vaak voor gevraagd
o.a. bĳ Plop en ook in het appartementencomplex waar ik nu woon.
Hoe ben je bĳ Plop terecht gekomen?
Jo was conciërge op een school in de Bitswĳk. Daar werd een feestavond georganiseerd bĳ Plop.
Daar hoorde ook boulen bĳ. Jo vond dit zo leuk, dat we besloten om lid te worden van Plop.
Zĳn er zaken bĳ Plop die je graag anders zou zien? Zo ja: welke?
Met wat ik nu zeg, maak ik geen vrienden. Er zĳn nog steeds een aantal leden, die vinden dat het
niet aan hen is om de boel mee draaiende te houden. Nu komen alle taken op een beperkte groep
mensen neer. Mĳn verzoek is dan ook aan iedereen, die dit kan, om een steentje bĳ te dragen.

18

Hoe zie je de toekomst van Plop?
Niet zo rooskleurig. Van een club die speelde op hoog niveau, zĳn we nu een recreantenclub geworden. Bovendien is de gemiddelde leeftĳd erg hoog.

V

Heb je een idee hoe Plop nieuwe leden kan werven?
Zelf heb ik zo direct geen idee, maar ik weet dat er een groepje is, dat hier mee bezig is.
Misschien zĳn er leden die een goed idee hebben.
Wat zou je je jongere zelf mee willen geven?
Ik vond het toen jammer, dat ik niet mocht studeren, maar ik heb uiteindelĳk toch een goed
leven gehad.
Is er nog iets wat je wil vermelden?
Gebruik je tĳd goed en geniet van het leven, want het gaat o zo snel.
Martha bedankt.
Marĳ van Vloten/Thea Rovers
(Advertentie)

“Want lekker eten
gaat niet alleen over eten”

Tom & Simone
www.lindereek.nl

Praktĳk voor Fysiotherapie

Bij beste 20 van Nederland
Japans – Oosters

de Gruĳter

en Buffetrestaurant

P ARADIJS
Voor Oosters eten op niveau

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

Fysiotherapie
Sportfysiotherapie
Manuele therapie

365 dagen per jaar tot uw beschikking

Lifestyle coaching
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

Prior van Milstraat 18 5402 GH Uden
T (0413) 26 66 06

E info@paradijsuden.nl

w w w .paradijsuden.nl

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
Den Dolvert 11 – 5473 GP 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

Advertentie

•

In- en verkoop van lichtmetalen sportvelgen en banden

•

Groot assortiment en veel op voorraad
(nieuw en gebruikt)

•

Voor alle merken auto’s

•

6 dagen per week geopend, ook in de
avonduren

Wheelpoint.nl BV
Vluchtoord 25 -5406 XP UDEN
Telefoon: Paul Verhoeven 06-54 37 43 59
www.wheelpoint.nl
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Opleidingen binnen de NJBB Academie
Een goede wedstrĳdleider,
een goede scheidsrechter,
een goede instructeur; ze
zĳn onmisbaar voor de
sport. Iedere bouler kent
het belang van goede officials en instructeurs voor de kwaliteit van
een toernooi of training, maar bovenal voor
het sportplezier

ZONDER
Wedstrĳdleiders en scheidsrechter

FUNCTIONARISSEN GEEN
COMPETITIESPORT!
Het opleiden van functionarissen is daarom
een belangrĳk onderwerp binnen de gelederen van de bond. Goede functionarissen
zorgen voor kwalitatief hoge competities en
toernooien. Niet alleen wanneer het gaat
om toepassen van reglementen of wedstrĳdsystemen, maar ook het spelniveau en
vooral het spelplezier van boulers speelt
een belangrĳke rol.
Een goede opleiding van het kader (scheidsrechters, wedstrĳdleiders en instructeurs) is
dus essentieel.

Scheidsrechter

Alle opleidingen van de NJBB zĳn ondergebracht in de NJBB Academie.
De academie bestaat op dit moment uit de
volgende opleidingen:

Basis scheidsrechter (BSR)
Basis instructeur petanque (BIP)
Regionaal wedstrĳdleider (RWL)
Alle opleidingen binnen de NJBB Academie
bestaan uit vier onderdelen, dit zĳn de intake, de leerweg, het portfolio en de Proeve
van Bekwaamheid (PvB).

Scheidsrechter

Meer informatie:
https://njbb.nl/over-de-academie/

INTERESSE?
Heb je belangstelling voor een
van de opleidingen?
Neem contact op met de
secretaris van JBC PLOP
Tonny Verhoeven
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JAARKALENDER WEDSTRĲDEN en TOERNOOIEN PLOP 2022
PLOP
Regio
Aanvang
NJJB

Datum
1 sep.
11 sep.
15 sep.
25 sep.
29 sep.
13 okt.
20 okt.
27 nov.
17 dec.
27 dec.
30 dec.

do
zo
do
zo
do
do
do
zo
za
di
vr

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

50+ toern. Zomercyclus, Deurne
UbeBo in Boekel
50+ toern. Zomercyclus, Dongen
Kwintettentoernooi 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.
Bar
open

Bar
dicht

Maandag

13.00

16.30 Jos van Schĳndel

06 - 14046483

Dinsdag

19.00

23.00 Tonny Verhoeven

06 - 45298715

Woensdag

13.00

16.30 Maria Vermeer

0413 - 260933

Donderdag

19.00

23.00 Tonny Verhoeven

06 - 45298715

Zondag

13.00

17.30 Tonny Verhoeven

06 - 45298715

CLUBHUIS OPEN

Coördinatie

LEDENMUTATIE
NIEUWE LEDEN
Jan van de Donk
Fred Jasper
Jeanne Wouters
OPGEZEGD

Frans Diddens
Ineke Pasman

Piet van Duĳnhoven

Telefoon

Sjef Schuurbiers
OVERLEDEN

Gĳs Meĳer

21-07-2022

Wim Laagland

02-08-2022

LEDENAANTALLEN VERENIGING OP 1 AUGUSTUS 2022
LEEFTĲD

MAN:

VROUW:

TOTAAL

J

NPC

CLUB

J

NPC

CLUB

10 - 19

0

0

0

0

0

0

0

20 - 29

0

0

0

0

0

0

0

30 - 39

0

1

1

0

0

2

4

40 - 49

0

1

1

0

0

0

2

50 - 59

0

0

2

0

1

1

4

60 - 69

0

5

7

0

5

4
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70 - 79
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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).
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