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François et

Henri

Wĳ houden1,5 meter afstand!!!Jĳ toch ook?
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COLOFON
Baancommissie
Jan Rutten
Jan de Wild
Arie Abels

260113
354882
260171

Sponsoring
Paul de Bruĳn

gasten@jbcplop.nl
06-28796990

Inkoop Bar/Keuken/Clubkleding/Training
Jos Kuipers

inkoop@jbcplop.nl
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

Verspreiding Plopjournaal
Marĳ van Vloten, Meerhoek 204 250175

Advertenties Plopjournaal
Herman Honig

Debĳenkorf1939@kpnmail.nl
06-23689965

253118

Webmaster
John Kuĳpers

webmaster@jbcplop.nl
06-48264320

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

Accommodatie
Udens Sportpark
Sportlaan 3 5404 NM Uden 0413-252509

Licentiewĳziging
Licentiewĳzigingen dienen uiterlĳk 31 december 2023
doorgegeven te zĳn.

Contributie
NPC spelers € 110,-
Recreanten € 90,-
Jeugdleden € 30,-
Inschrĳfgeld nieuwe leden € 25,-
Ondersteunend lid € 20,-
*De contribue voor de recreanten zal in 2023 verhoogd wor-
den naar € 90,-- per jaar, zoals afgesproken in de ledenverga-
dering van 12 februari 2020. Mensen die op 31 december 2022
in de NPC spelen, gaan gewoon weer € 110,-- betalen voor
2023.

Contributie storten op NL37 RABO 017.15.04.992
Rabobank Uden-Veghel

t.n.v. JBC PLOP

De contributie is inclusief bondsbĳdrage voor de licen-
ties, 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.

*

Bestuur
Voorzitter
John Kuĳpers 06-48264320

Penningmeester
vacature

penningmeester@jbcplop.nl
267552

Secretaris/Notulist
Tonny Verhoeven 06-45298715

Bestuurslid/Vicevoorzitter
Jos Kuipers 06-29296892

880235

Bestuurslid
Paul de Bruĳn 06-28796990

Website www.jbcplop.nl
E-mail 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
Henk Verhoeven
Ties van Lanen
Huub Wolfs

06-23912530
06-14464634

379917
06-30472920

Coördinatie Groenvoorziening
Jas Dortmans mmdortmans@kpnmail.nl
Jan Rutten

262182
260113

Acc./Baan/Techn.Commissie
Hans van de Wĳdeven 06-14110862

Interieurverzorging
Hein Sauren heros@kpnmail.nl 267423

Barbezetting toernooien
Tonny Verhoeven 06-45298715

Gastenavonden
Paul de Bruĳn gasten@jbcplop.nl 06-28796990

Sleuteladres Bar
Henk en Francien Lamers
Prof. Pulsersstraat 37

263557

TWC
Technische- en Wedstrĳdcommissie
Voorzitter
Willy van Berlo

Secretaris/Notulist
Tonny Verhoeven

Martha Rigters
Jan de Wild
Arie Abels
Frans de Langen
Mark de Kok

06-23912530

06-45298715

0486-451339
354882
260171
264052

06-30975966

Opgeven toernooien
Martha Rigters

jbcplopuden@gmail.com
0486-451339
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PLOPJOURNAAL
REDACTIE

GRĲP JE KANS

Tja, alweer een jaar voorbĳ, wat gaat het
toch allemaal snel, het lĳkt wel dat als je
ouder wordt het steeds sneller gaat, dus ik
zou zeggen: lotgenoten GRĲP JE KANS.
Doe nog even wat je altĳd nog graag had wil-
len doen, je hebt nog relatief gezien alle tĳd
maar zoals ik al zei: “het gaat snel”. Je bent
lid van een zeer actieve vereniging en die
vereniging schreeuwt om hulp, hulp van al die
leden die op dit moment nog best wat willen
en kunnen betekenen voor PLOP.
Het gaat mĳ te ver om in dit voorwoord alles
te noemen waar hulp gevraagd wordt maar
één uitzondering wil ik toch wel even vermel-
den, namelĳk ONDERHOUD KANTINE…
Tĳdens de Algemene Leden Vergadering werd
een dringend verzoek gedaan om de schoon-
maakgroep uit te breiden want Plop komt wat
dat betreft veel handen tekort en daarom
beste mensen: “GRĲP JE KANS” en meld je
aan en zorg er mede voor dat onze prachtige
locatie ook een prachtige locatie blĳft!!!

We hebben weer een druk jaar achter de
rug met veel hoogtepunten en gezelligheid.
Laten we hopen dat er vóór ons een jaar ligt
waarin we niet te maken krĳgen met een
pandemie of iets wat ons verenigingsleven
kan verstoren zonder dat wĳ daar iets aan
kunnen doen. Dus “GRĲP JE KANS”.

Ik wil iedereen even attenderen op de aankon-
digingen die door het gehele blad zĳn vermeld.
Schrĳf je daarop in!!! Veel activiteiten houden
je jong en bovendien heb je veel sociaal con-
tact. Het is prettig om te zien dat PLOP weer
enkele nieuwe leden heeft verwelkomd en nog
prettiger is het om te zien dat deze nieuwe
leden een relatief jonge leeftĳd hebben. Dat wil
natuurlĳk niet zeggen dat wat “ouderen” niet
welkom zĳn. Dus GRĲP JE KANS.

Helaas is Gerda Pennings overleden. Zĳ was
lid vanaf het jaar 2000. In ons volgend jour-
naal komen wĳ hier uitgebreid op terug.
In ieder geval wensen wĳ de familie heel veel
sterkte toe.

De redactie heeft weer getracht u een prettig
leesbaar journaal te bezorgen en hopen dat we
hierin zĳn geslaagd.

Tot slot heeft u natuurlĳk allang opgemerkt
dat onze omslag een VOORJAARSTINTJE heeft
gekregen en daarmee willen wĳ aangeven, na
deze toch wel sombere wintermaanden, schĳnt
de zon weer volop, dus …………..
“GRĲP JE KANS”.

Herman Honig
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Van de voorzitter
De redactie heeft contact opgenomen met onze nieuwe
voorzitter John Kuĳpers omtrent zĳn bĳdrage van deze
rubriek.
Door de korte tĳd dat hĳ nu voorzitter is (3 weken) en zĳn
privéverhuizing, waar hĳ en zĳn vrouw Els nu druk mee
bezig zĳn, hebben wĳ in overleg met hem besloten om de
rubriek “VAN DE VOORZITTER” te vervangen door deze
tekst.
Een kennismaking met John kunt u lezen in de rubriek
INTERVIEW MET… op de pagina’s 18 en 19.
Namens redactie
Herman Honig



Ingestuurd door:
Kathy
van den Hoogen

Wie kent hem niet? De wedstrĳdleider. De
man (of vrouw) op de achtergrond, altĳd
rustig, alles in goede banen leidend, bestand
tegen stress, voorbereid op het meest ondenk-
bare en “blĳ verrast” met het schouderklopje
dat hem of haar, altĳd als laatste, tĳdens de
prĳsuitreiking wordt toegekend. De man of
vrouw, waarvan verwacht wordt dat die alle
reglementen uit zĳn hoofd kent, alle spelers
van een toernooi na 3 minuten bĳ de voor-
naam kent, voor elk probleem een oplossing
heeft en een universitaire opleiding heeft
genoten als psycholoog, maatschappelĳk
werker en rĳdende rechter. Die niet alleen de
spelers na afloop moet toespreken, maar dat
vooral humoristisch moet doen. Die, zonder
dat iemand dat van te voren zegt, moet aan-
voelen, dat Teun op zaterdag uiteraard wat
later komt (ploegendienst) en dat Piet niet op
1 mei kan spelen, want dan is, zoals elk jaar,
zĳn schoonmoeder jarig. Voldoende aanleiding
derhalve om eens te bezien of dit ideale beeld
in de praktĳk wel klopt.
Nadat de automatisering zĳn intrede had
gedaan, zou het vak van wedstrĳdleider sterk
vereenvoudigd moeten zĳn. De partĳ indeling,

inclusief de banen indeling, rolt zo uit de com-
puter en met één druk op de knop kan elk
gewenst overzicht in een fraaie lay-out aan
spelers of publiek worden meegegeven. Dat is
althans de theorie, want in de praktĳk worden
de theoretische partĳ-indelingen volstrekt
gefrustreerd door spelers die zich weliswaar
wel hebben opgegeven voor dit toernooi, doch
daar eigenlĳk helemaal geen tĳd voor hebben.
Vanaf binnenkomst wordt de wedstrĳdleider
dan ook bestormd door spelers met speciale
wensen.
Nadat de wedstrĳdleider het toernooi tot een
goed einde heeft gebracht, de spelers bĳ de
prĳsuitreiking humoristisch heeft toege-
sproken en, als laatste, een bedankje van de
spelers heeft ontvangen, volgen nog vele
dagen van hard werken om het boek te kun-
nen sluiten. In de eerste plaats moeten de
bossen bloemen bezorgd worden bĳ de spelers
thuis, die wegens “familieomstandigheden” de
sluitingsceremonie niet konden bĳwonen.
Vervolgens bleek de helft van de deelnemers
na afloop de verkeerde boulen naar huis te
hebben genomen, zodat er een ware ruilbeurs
ontstond van spelers die de verkeerde boulen
kwamen brengen, maar hun eigen boulen
(nog) niet konden vinden. Die was of nog niet
teruggebracht, of wel teruggebracht, maar
wederom door een verkeerde eigenaar mee-
genomen.
De wedstrĳdleider, wat bezielt zo iemand.
Petanque is zĳn hobby, maar hĳ komt er
nauwelĳks aan toe. Hĳ ging boulen als ont-
spanning, maar je kunt beter als directeur
Philips leiden dan als wedstrĳdleider van een
jeu de boules vereniging zĳn. En toch geeft
het voldoening; ik weet er alles van. Als ik dan
weer eens uitgeput op de bank val na een
zwaar toernooi en mĳn echtgenote vraagt:
“Hoe is het gegaan?”, antwoord ik met een
zekere berusting: “Prima, er is niemand over-
leden dit weekeinde”. Waarop mĳn echtgenote
zei: “Meen je dat nou? Vorige week ook al
niet”.

AANKONDIGING

Ode aan het bestuur &
de wedstrĳdleider
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Drossaard 14-18 - UDEN

4. Voor ál uw boodschappen

1. Vlot winkelen

2. Euro’s goedkoper

3. Service met ‘n glimlach

5. Vers is ook écht vers

6. Niet tevreden? Geld terug!

7. Uw wensen staan centraal

Drossaard
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Woensdag 5 april
Aanvang 13.00 uur
Melden tussen 12.30 en 12.45 uur
Wedstrijdvorm doubletten
Systeem 3 voorgelote partijen
Inschrijven t/m 3 april
Inschrijfgeld € 3,00 p.p.
Prijzengeld in natura

Informatie Brabant Petanque 50-plus cyclus 2022
• Deelname is mogelijk voor iedereen vanaf 50 jaar
• Geen licentie verplicht
• Inschrijven per doublet tussen 10.15u en 10.45u, kosten 8 euro per doublet,
• het is niet verplicht om alle dagen met dezelfde partner te spelen
• Telefoonnummer wedstrijdtafel: 06-11104365 of 06-10240245 in geval van oponthoud onderweg
• Aanvang wedstrijden 11.00 uur
• Er worden 3 wedstrijden gespeeld, 1ste d.m.v. loting, daarna winnaars tegen winnaars
• Bij eerste winstpartij is de uitbetaling 1 euro per persoon, bij de tweede 2 euro
• en bij de derde winstpartij 3 euro per persoon
• De winnaar van de partij levert direct allebei de wedstrijdkaartjes in bij de wedstrijdtafel,
• zodat we er voor kunnen zorgen dat alle banen steeds bezet zijn

Brabantse
Petanque 50+

PROGRAMMA WINTER cyclus 2022/2023
DONDERDAG 13 APRIL BIJ JBC PLOP, UDEN

 

Finaledag



Trainingen
De trainingsavonden worden
druk bezocht. Zodra het inschrĳf-
formulier op het prikbord hangt
schrĳven de deelnemers zich in,
waarna in een mum van tĳd het
maximaal aantal deelnemers
(18 spelers) is bereikt. Zowel bĳ
de recreatiespelers als ook bĳ de
competitiespelers is er volop ani-
mo.
De oefeningen zĳn niet alleen leer-
zaam, maar ook leuk om te doen.
De trainers hebben hun oefenstof
goed voorbereid en zien kans om
elke keer weer nieuwe oefeningen
uit te zetten. Trainen op deze ma-
nier is niet alleen leerzaam, maar
ook heel plezierig. De tĳd vliegt
voorbĳ.
John en Frans zĳn druk bezig,
eerst met het uitleggen van de
oefening en daarna iedereen indivi-
dueel aanwĳzingen geven en zo
nodig corrigeren.
Alle facetten van het petanque-
spel zitten in de oefeningen ver-
werkt, het werpen, plaatsen of
schieten, maar ook de houding,
stand van de voeten, beenhouding
en de armzwaai. Alles komt aan
bod.
De trainingsavonden starten om
half acht en gaan door tot negen
uur, daarna krĳgen de spelers nog
een half uur de tĳd om tĳdens een
onderling partĳtje (doublette) in
praktĳk te brengen wat men het
afgelopen anderhalf uur heeft ge-
leerd.
Trainen is oefenen en oefeningen
herhalen, (OBK) Oefening Baart
Kunst.
Zelf speel ik als recreant pas
vanaf juni vorig jaar petanque bĳ
Plop. Dat bevalt mĳ prima.
Voor die tĳd heb ik nooit aan jeu
de boules gedaan.
Ik vind het een fantastisch leuke
sport en heb in korte tĳd, mede
dankzĳ de trainers John en Frans,
veel geleerd. Ik hoop dat er nog
veel trainingsavonden zullen vol-
gen.
Petje af voor de trainers John
Kuĳpers en Frans de Langen.
Jan van de Donk
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Brabantse
Petanque

50+Speelschema
Zomercyclus

Datum Club Accommodatie
Betalen
contant

27-apr    PVT Gershwinstraat 22  Tilburg x
11-mei PCO Moergestelseweg 32-D  Oisterwijk x x
25-mei Lover Weivelden 1 Asten x

1-jun Li�e of Li�enie Braakse Bosdijk 5 Helmond x
15-jun Le Jeteur Bossestraat 10  Schaijk
22-jun haarens buutje Nemelaerstraat 26A Haaren x

6-jul Ami�e Ambachtsweg 5  Best x
20-jul dommels Boeleke Norbertusdreef 31 Dommelen x
3-aug dupke Zegenwerp 1C  Sint Michielsgestel x

17-aug Boule de Boeuf Macharenseweg 20  Oss x
31-aug Tic Tac Energiestraat 7a  Deurne x
14-sep PLOP Sportlaan 3  Uden x
28-sep Cloeck &Moedigh Mater Lemmenstraat 27  Sint Oedenrode x
12-okt Wij liggen Leempu�enweg 3  Schijndel x
19-okt Mooie Boule Groenstraat 14 C  Berlicum x

Tel.nr. Monique 06-11104365
Tel.nr. Harriet 06-10240245

Reglement  50-plus doublet cyclus zie:
https://brabantsepetanque.jouwweb.nl/spelregels

HIER ALLEEN
PINNEN

20
10 5

50€

PLOP
®

PLOP
®

PL
OP

®I
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Dankzĳ ’’De geschiedenis van Plop’’, geschreven
door Jos van Schĳndel, weten we nu dat het
allereerste kersttoernooi in 1988 plaatsvond.
Er volgden dus nog vele edities.
Door de Corona-uitbraak vond dit toernooi in
2020 en 2021 niet plaats. Een rekensom leert ons dat in
2022 het 33e kersttoernooi gehouden werd.
In 2016 veranderde het toernooi van een triplette- in

een doublettetoernooi. Dit jaar is er voor gekozen
om af te stappen van de indeling in poules en 5
voorgelote partĳen te spelen. Waarschĳnlĳk om de
dag voor de vrĳwilligers en spelers wat in te korten.
Wat betreft de vrĳwilligers, hen komt alle eer toe.
Aan de wedstrĳdtafel: John Kuĳpers en Frans de
Langen. Bar: Hans en José van de Wĳdeven met
Vincy Teunissen. Gelukkig kwam Marie José, de
dochter van Hans en José, de helpende hand

bieden. Met ook nog een uitgebreide keuken was
het bargebeuren een hele opgave.
Tonny Verhoeven zat achter het pinapparaat.
Het was nog spannend of er een officiële
scheidsrechter aanwezig kon zĳn. Deze had op
het laatst afgebeld. Maar gelukkig was, na veel
gezoek, Leen van Aalsburg (Oss) bereid om
deze taak op zich te nemen.
Om 10.30 uur werd het toernooi geopend
door John Kuĳpers en kon de strĳd om de
punten beginnen. Toen de deelnemers druk
waren met hun spel, toonde de kantine
een fraaie aanblik. Tussen de
kerststukjes lagen de restanten van een
Bourgondische kerst! Zelfs Sinterklaas
kwam nog aan bod in de vorm van
een grote speculaaspop.

Om18.00 waren de wedstrĳden
gespeeld en kon de prĳsuitreiking
beginnen. Er waren 7 enveloppen
met inhoud voor de nummers 1
tot en met 7. Tussen de 30
deelnemende teams zaten 12
plop-teams. Het team van Willy
van Berlo en Henk Verhoeven
behaalde de 7e plaats.

De volledige uitslag is terug
te vinden op de site van
JBC PLOP.
John vroeg terecht om
een applaus voor de
vrĳwilligers, die zich de
hele dag belangeloos

hadden ingezet. Ik denk
dat iedereen het
erover eens is, dat
het weer een

geslaagd toernooi
is geweest!
Marĳ van Vloten

KERTSTOERNOOI 2022

1 Serge Fifi - Renz Maes
2 Simon Duits - Emile Groenendaal
3 Terry Steman - Martien Hendriks

7e prĳs voor Willy van Berlo
en Henk Verhoeven

José v.d. Wĳdeven

Hans v.d. Wĳdeven

Vincy Teunissen

Tonny Verhoeven rekent af

De wedstrĳdleiding



Plop en PC Ponderosa
Toen ik de smaak van boulen te pakken kreeg,
zo halverwege de jaren ’80, en steeds meer
wedstrĳden begon te spelen op een steeds
hoger niveau, gingen we ook steeds meer in
België spelen. Vooral in de winter, omdat daar
heel veel clubs al binnenbanen hadden.
Zo kwamen we ook bĳ PC Ponderosa uit
Deurne bĳ Antwerpen. De ontvangst was daar
altĳd geweldig en al gauw ontstond het idee

om tot een jaarlĳkse uitwisseling te komen
met Plop. Ik heb dit in een volgende bestuurs-
vergadering voorgesteld en iedereen was en-
thousiast. Vanaf 1986 tot 2006 hebben we elk
jaar een uitwisseling gehad met Ponderosa.
Het was en groot feest zo’n dag. ’s Ochtends
om een uur of 9 vertrokken we met een grote
bus vol Ploppers richting Antwerpen. Tegen de
middag arriveerden we na een gezellige busr-
eis en werden daar met open armen ontvan-
gen met koffie, gebak enzovoorts. Na de wel-
komsttoespraken begonnen de wedstrĳden:

Plop tegen Ponderosa. In die 20 jaar hebben
we nog nooit van hen kunnen winnen. Maar
dat mocht de pret niet drukken. Aan de bar
stonden we ons mannetje. Alhoewel zĳ daarbĳ
ook topspelers hadden. Ik herinner me Sjaak
Hoegaarden (zĳn echte naam ken ik niet) en
Demis Roussos.
Aan het eind van de
middag waren de wed-
strĳden afgelopen. Dan
volgde de finale tussen
de beste triplettes van
Ponderosa en van Plop.
Daarna volgde een
diner voor zo’n 120 per-
sonen. De avond werd
altĳd afgesloten met
een feest. De drank
vloeide heel rĳkelĳk en
ook waren er diverse
optredens van eigen
leden. Onder andere

komedianten, een act
van “Demis Roussos”
enzovoorts. Tegen
middernacht vertrok
de bus weer naar Uden
nadat iedereen was
ingestapt, ingeladen of
binnengerold. Het jaar
daarop kwam Ponde-
rosa naar Uden. Zo
ging het 20 jaar.

Plop en de WAC
(Winter Avond Competitie)
Vanaf 1980 was er een NC (Nationale Compe-
titie) voor triplettes. Daarnaast waren er in

Vanaf 1989 had Plop dus een eigen boulodrome op een prachtige locatie. Vanaf toen organiseerden
we daar ook onze toernooien. Onder andere het Peerke Verschiet Toernooi en het meerdaagse
Kersttoernooi. Verder natuurlĳk ook veel toernooitjes voor onze eigen leden. Ons ledental was heel
snel gestegen. Van 65 in 1989 tot 175 in 1996. In 1995 hadden we ook onze eerste ledenstop. De
gemiddelde leeftĳd steeg ook naar 53 jaar!!! Het bestuur werd uitgebreid met Gerrit Lit en in 1994
verving Gert Boverman Wim Laagland als voorzitter. In 1995 begonnen we ook al weer te denken
aan nieuwbouw, omdat ons houten gebouw veel onderhoud nodig had. Ik had toen al een schets
gemaakt van ons huidige onderkomen. Zes jaren later stond het er.

PC Ponderosa in Deurne (bĳ Antwerpen)

Optreden “Demis Roussos”

Annemarie Verschuren en
“Demis Roussos”

Staand, vlnr: Cor v. Vloten, Jan Vermeĳ, Jan Sĳbrands
en Gĳs Meĳer

De geschiedenis van PLOP
1989 tot 1996
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het zomerseizoen nog volop andere toernooi-
en op elk spelniveau. Vrĳwel allemaal voor
triplettes. In de winter was het een stuk min-
der. Er werden vooral in maneges toernooien
gehouden, grote overdekte accommodaties
waren er nog niet. Ik speelde met mĳn triplet-
te, Patrick en Rene Tuaux eind jaren ’80 in de
winter regelmatig in België. Daar waren wel
wedstrĳden op binnenbanen. In België was
ook al jaren een wintercompetitie voor club-
teams.
Ik vertegenwoordigde Plop op de afdelingsver-
gaderingen van afdeling 05/14 en heb daar in
1989 voorgesteld om in onze afdeling ook een
wintercompetitie op te starten voor teams.
Vrĳwel iedereen was enthousiast en het afde-
lingsbestuur vroeg mĳ om samen met de
wedstrĳdleider zo’n competitie op te zetten.
De voorwaarde was, dat de wedstrĳden op de
maandagavond gespeeld zouden worden
i.v.m. het feit dat veel boulers uit de regio
Eindhoven in winkels en horeca werkten.
De teams bestonden, net zoals in België, uit 3
tripletten. We hadden dus per locatie minstens
3 binnenbanen nodig. Aanvankelĳk waren er
alleen nog maar 6 locaties waar we terecht
konden. In Netersel, in Geldrop, in Domme-
len, in Boxtel, in St Michielgestel en bĳ ons
natuurlĳk.
Over twee van die accommodaties ga ik wat
vertellen. In Netersel bĳ De Soepele Pols,

woonde een lid in een verbouwde boerderĳ.
Daarachter was de oude varkensstal omge-
bouwd zodat er 3 baantjes waren. Een barre-
tje erbĳ. Heel gezellig. Alleen was het er niet
heel hoog. Een meter of 3 van de werpcirkel
was een dakspant, die denk ik, maar 2½ me-

ter van de grond af was. Regelmatig kwam
daar een boule tegenaan die dan terugstuitte
en moest je snel wegspringen. Maar we heb-
ben daar altĳd met veel plezier gespeeld. Al
kwamen we wel laat thuis.
Soms werd het half twee.
In Sint Michielgestel hadden Harrie en Francien
Kuipers, allebei lid van ’t Dupke, in hun grote
tuin een oude nissenhut gezet. Daarin waren 3
baantjes. Voorin stond een houtkachel om het
in de strenge winters van toen wat aange-
namer te maken. Hĳ werd roodgloeiend

gestookt. In de tĳd dat je de boules op die
kachel op lagen te warmen, kon je bĳ Francien
koffie of bier bestellen. Als je even niet goed
oplette waren de boules intussen zo heet dat
je ze er met een pook af moest halen en laten
afkoelen. Maar heel gezellig was het.
De WAC is later uitgegroeid tot een heel
succesvolle verenigingscompetitie, zeker voor
Plop, en werd in 2016 overgenomen door de
NJBB. Het werd toen NPC.

In 1996 kwam er voor mĳ tĳdelĳk een einde
aan het boulen en Plop. Maar Plop groeide jaar
na jaar uit naar de grootste (285 leden)
boulesclub van Nederland, met een van de
mooiste boulodromes. Met het hoogtepunt in
de eerste jaren van deze eeuw. De sportieve
prestaties stegen naar de top. WK’s, Europa
Cup, noem maar op. Wĳ hebben het allemaal
mogen beleven bĳ Plop.
Daarover meer in een volgende aflevering van:

“Van de Pier tot Hier”

Jos van Schĳndel Wordt vervolgd.

Nissenhut met 3 smalle baantjes van 10 meter lang

Boulen in de varkensstal. Pas op voor de balk!!!!

De geschiedenis van PLOP
1989 tot 1996

tot hier
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Het Oudejaarstoernooi

Het woord oudejaarstoernooi stemt mĳ droe-
vig. Het roept dit keer associaties op met een jaar
dat in mĳn ogen rampzalig is verlopen.

Noem het voor mĳ maar het oliebollentoernooi,
wat in de wandelgangen ook veel vaker te horen is.
Oliebollen herinneren aan vroeger. De gezelligheid
en knusheid van het zelf bakken.

Onze vaste bakker (hoeveel jaar bakt hĳ ze nu al
niet bruin?) heeft weer geweldig zĳn best gedaan.
Volgens Cor van Vloten heeft hĳ er zo’n 250 gebak-
ken, met en zonder krenten. De reacties waren dan
ook zeer lovend. Er waren dan ook meer dan ge-
noeg “bollen”, zelfs aanwaaiende bezoekers pakten
niet mis.

Uiteraard werd er ook gebould, maar het was
opvallend dat de pauzes tussen de partĳen erg
lang waren. De mensen zaten gezellig bĳ elkaar
aan tafel en er werd flink gebuurt. Bĳ ons aan tafel
werden volop moppen getapt en sterke verhalen
verteld.

Ook Hans en Bernadette Stil (bar) hadden veel
klandizie.

Nadat alle partĳen gespeeld waren, werd de
uitslag door Mark de Kok (wedstrĳdleider) bekend
gemaakt. Voor iedere gewonnen partĳ was er twee
euro en de eerste drie geplaatsten kregen nog wat
extra euro’s.

1 Jan de Wild en Frans de Langen 4 winst +25
2 Harrie Sprengers, Betty van Lanen, Marĳke Prinsen 4 +13
3 Anton en Gerda van den Brand 3 winst +20
4 Ria en Ties van Lanen 3 winst +10

Willy van Berlo en Arie Abels waren duidelĳk niet
in vorm. Zĳ wonnen geen enkele partĳ en eindig-
den als laatsten.

Dit was alweer het laatste verslag van 2022 en
hopelĳk brengt 2023 weer wat meer vrede op
aarde.

Marĳ van Vloten

Wedstrĳdtafel

Prĳsuitreiking

Uitbetaling prĳzen



Oude tĳden herleven! Maar liefst 8
teams namen deel aan het kwintet-
tentoernooi op zondag 15 januari.
Een opsteker voor de organisatoren.
Willy van Berlo was dan ook blĳ om
zoveel mensen hartelĳk welkom te
kunnen heten. Hĳ gaf een korte uit-
leg om de dag goed te laten verlo-
pen.
Een paar punten:
- Om misverstanden te voorkomen
gezamenlĳk de uitslag doorgeven.

- Er hangt een lĳst met namen van
de deelnemende teams.

- Allemaal veel plezier
Om 10.00 uur konden de teams hun
partĳen gaan spelen. Bĳ de eerste
ronde was al na een half uur de partĳ
gespeeld, de laatsten deden er an-
derhalf uur over. Alle overige partĳen
gaven eenzelfde beeld te zien. De
scheidsrechter hoefde er zelden aan
te pas te komen. De meeste partĳen
verliepen zonder strubbelingen.
Eén team verdient een bĳzondere
vermelding. Dat was het team van
Dolf de Mooy. Nadat zĳ hun partĳ ge-
speeld hadden, gaven zĳ zich over
aan hun kaartspel. Welk kaartspel er
gespeeld werd, weet ik niet. Het was
wel duidelĳk dat bĳ hen plezier en
gezelligheid troef was.
Nadat alle partĳen gespeeld waren,
konden Willy en Martha aan hun tel-
werk beginnen.
De prĳzen waren: per gewonnen
partĳ: €1,50 en dan nog voor de 3
beste teams een extra geldprĳs.
Nadat alle punten geteld waren
was de uitslag als volgt:
8 team Dolf de Mooy
7 team Hans Stil
6 team Mark de Kok
5 team Anton van den Brand
4 team Wim Verleun
3 team Mart Peeters
2 team Willy van Berlo
1 team Cor van Vloten
Na de prĳsuitreiking bedankte
Willy de bardienst Ad en Corrie
Kroos, die tot 13.00 uur de bar be-
menst hadden en Harrie Sprengers,
die de hele dag in touw geweest was
en na 13.00 uur bĳgestaan werd
door zĳn vrouw Elly. Dankzĳ hen
werd iedereen weer voorzien van de
nodige drankjes en tussentĳds ook
nog verwend met stukjes kaas, worst
en augurk.
Willy en Martha kunnen terugzien
op een geslaagde middag. Dank hier-
voor.
Thea Rovers

Kwintettentoernooi
januari 2023

1e Team Cor van Vloten

3e Team Mart Peeters 4e Team Wim Verleun

5e Team Van den Brand 6e Team Mark de Kok

7eTeam Hans Stil 8e Team Dolf de Mooy

2e Team Willy van Berlo
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Donderdag 27 april
Aanvang 13.00 uur
Melden tussen
12.30 en 12.45 uur
Wedstrijdvorm doubletten
Systeem 3
voorgelote partijen
Inschrijven t/m 24 april
Inschrijfgeld € 3,00 p.p.
Prijzengeld in natura

Lente Toernooi

 

Aanvang 11.00 uur
Melden tussen 10.30 en 10.45 uur
Wedstrijdvorm doubletten
Systeem 4 voorgelote partijen
Inschrijven t/m 17 mei
Inschrijfgeld € 3,00 p.p.
Prijzengeld in natura

Zondag 21 mei
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Wist u dat...
… net voor aanvang van het Kersttoernooi de

verwarming in de Volkelzaal uitviel? … de
reddende (Kerstengel) Ties van Lanen langs
kwam en dit euvel deskundig oploste?

… tĳdens het kwintetten toernooi er een team
was, dat duidelĳk meer succes boekte met
kaarten dan met boulen? … het plezier er
niet minder om was?

… de voorzitter tĳdens de ledenvergadering
een paar keer onderbroken werd door
vrolĳke marsmuziek? (mobiele telefoon)

… er maar 53 leden aanwezig waren, terwĳl
onze club 3x dat aantal leden telt?

… Hein Sauren tĳdens de ALV een dringend
beroep deed op de aanwezigen om zich op
te geven voor schoonmaakwerkzaamheden
binnen de club? … dit betekent dat 1x in de
maand op donderdagochtend (liefst twee
vrĳwilligers) en voor de vrĳdagochtend één
vrĳwilliger nodig is? … de starttĳd 9.30 is en
er na afloop gezellig samen koffie
gedronken word? … hĳ hoopt dat er leden
zĳn die zich hiervoor willen opgeven?

… Hans van de Wĳdeven een opvolger heeft?
… Hans Plop door een woelige
coronaperiode geloodst heeft? (daarvoor:
chapeau Hans!)

… John Kuĳpers onze nieuwe voorzitter is
geworden? … u een interview met hem in
dit blad kunt vinden?

… het misschien een goed idee is om carnaval
bĳ Plop in ere te herstellen?

… bĳ het verschĳnen van dit blad het einde
van de NPC alweer in zicht is?

… het voorjaar voorzichtig zĳn intrede doet?
Marĳ van Vloten
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I IN
met als gast John Kuĳpers

Waar stond je wieg?
In ‘s-Hertogenbosch.
Wat is het belangrĳkste dat je van je ouders hebt geleerd?
- Openheid
- Eerlĳkheid
- Iets voor de gemeenschap betekenen.

VTE EWR

Hoe ben je in Uden
terecht gekomen?
Via het buitenland. Ik was beroeps-
militair en verbleef in Duitsland
vanwege mĳn werk. Daar heb ik
Els leren kennen, die daar ook als
beroepsmilitair (KVV) werkzaam
was. Na de Golfoorlog in 1991 zĳn
we in België gaan wonen en in
1995 zĳn we naar Uden verhuisd.
In 1996 heb ik de militaire dienst
verlaten.

Wat is je beroep?
Mĳn beroep is IT-manager. In het
leger was ik ook werkzaam in de
IT, nu is dat in het bedrĳfsleven.

Heb je hobby’s? Zo ja: welke?
Ik ben in heel veel geïnteresseerd,
maar heb twee echte hobby’s en
dat zĳn koken en boulen.

Hoe ben je bĳ Plop terechtgekomen?
Ben in het verleden met mĳn schoonouders een keer naar de familiedag van Plop geweest. Zo
heb ik kennis gemaakt met het boulen. Vanaf het begin vond ik het een leuke sport, maar had
toen nog niet de behoefte om lid te worden van een club. Els had in de gaten dat ik boulen wel
heel erg leuk vond en drong erop aan om lid te worden van Plop. Zodoende ben ik sinds septem-
ber 2017 met heel veel plezier lid van Plop.
Hoe zie je de toekomst voor Plop?
Plop zal zich meer moeten manifesteren en het boulen moet aantrekkelĳk worden voor jongeren.
Bĳ jongeren moet je in dit geval denken aan 40-plussers. Deze zĳn vooral van belang voor de
broodnodige verjonging en voor de nodige werkzaamheden, die verricht moeten worden. Op dit
moment moet een kleine groep de diverse taken uitvoeren. Dit gaat op den duur voor hen een te
grote belasting worden.
Heb je een idee hoe Plop nieuwe leden kan werven?
Op de eerste plaats: de publiciteit zoeken. Via de media duidelĳk maken wie en wat Plop is.
Jeu de boules leent zich bĳ uitstek voor het terugdringen van eenzaamheid en het vergroten van
de sociale cohesie. More2Win heeft hiervoor het programma “Nieuwe Vriendschappen” ont-
wikkeld, dit doen ze in samenwerking met gemeentes en is een zeer succesvol concept.
De werkgroep PR en Leden JBC Plop heeft dit initiatief bĳ de gemeente Maashorst onder de aan-
dacht gebracht.
Op dit moment komt echter een dergelĳk initiatief te vroeg voor de gemeente Maashorst.
Zĳ richten zich op dit moment op het in orde krĳgen van de basis en om zaken te harmo-
niseren.



Voor Oosters eten op niveau

Bij beste 20 van Nederland

Japans – Oosters

en Buffetrestaurant

PARADIJS

Prior van Milstraat 18 5402 GH Uden
T (0413) 26 66 06 E info@paradijsuden.nl

www .paradijsuden.nl

365 dagen per jaar tot uw beschikking

Al meer dan 35 jaar een begrip in Uden

In buffetrestaurant Paradijs Uden serveren
wij elke dag vanaf 17.00 uur een

Culinair Buffet Oriëntal

(Advertentie)

Lifestyle coaching
Manuele therapie

Sportfysiotherapie

Fysiotherapie

Praktĳk voor Fysiotherapie

de Gruĳter

Hofstukken 102
5403 BW Uden
0413 - 255883

info@degruĳterfysio.nl
www.degruĳterfysio.nl

“want lekker eten gaat niet alleen over eten”
Tom & Simone

Hetmorgen 1
5375 AL Reek

www.lindereek.nl

Dat betekent dat de gemeente op dit moment geen ruimte heeft om ondersteuning te bieden bĳ
dergelĳke initiatieven.

Je bent bezig met trainingsavonden. Hoe verlopen die?
Heel leuk. Er is heel veel animo voor. Zelfs ‘oudgedienden’ melden zich aan. De inschrĳflĳst is
iedere keer heel snel vol. Samen met Frans de Langen geef ik die trainingen. Aan het eind van
de cyclus gaan we evalueren. Als het goed gaat en er veel animo is gaan we volgend seizoen
weer met een cursus beginnen.
John, bedankt voor dit interview. Hopelĳk kan Plop nog lang van je diensten gebruik maken.

Marĳ van Vloten / Thea Rovers



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

• In- en verkoop van lichtmetalen sport-
velgen 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

SPONSOREN

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

De Bruin Verzekeringen
Velmolenweg 87 – 5401 HL Uden

Colora de Verfwinkel
Liessentstraat 2d – 5405 AG Uden

Brasserie de Conversatie
Markt 25 – 5401 GE Uden

Coppens Warenhuis
Lagenheuvelstraat 11 – 5408 RJ Volkel

CSP Hygiëne Oplossingen
Scheltseweg 4f – 5374 EB Schaĳk

E.B.S. Beveiliging
Den Dolvert 11 – 5473 GP Heeswĳk Dinther

Autobedrĳf Van der Heĳden
Liessentstraat 2a – 5405 AG Uden

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

Grill Jambon
Lieve Vrouwenplein 13 – 5401 AS Uden

Jumbo Drossaard
Drossaard 14-18 – 5403 ET Uden

KEURSLAGERĲ Peter van Kraaĳ
Reinoldstraat 40 – 5402 VC Uden

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

Autobedrĳf Oostendorp Uden
Oude Udenseweg 25 – 5405 PD Uden

Rabobank Uden Veghel
Promenade 75 – 5401 GM Uden

Rokado Tabaksspeciaalzaak
Mondriaanplein 26 – 5401 HX Uden

Solar2Enjoy
Lage Landstraat 5a – 5462 GJ Veghel

Tankstation Shell Schimmel Uden
Kornetstraat 62 – 5402 CP Uden

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

Udo Dakbedekkingen Uden
Neutronenlaan 5 – 5405 NG Uden

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

Autobedrĳf Verstegen Uden
Loopkantstraat 12 – 5405 NB Uden

Party Catering T. Verstraten
Sint Agathaplein 6 – 5427 AB Boekel
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Algemene Leden Vergadering 2023

Afscheid oude voorzitter

Oude en nieuwe voorzitter met notuliste Els Kuĳpers

staande v.l.n.r. Lambèr de Smit (25jr.), Leo Nederkoorn (25jr.), Bert van Os (25jr.),
Cor en Marĳ van Vloten (25jr.), Willy van Berlo (30jr.), Jan Verhoogh (25jr.), Ton Hendriks
(25jr.), Antoine Fabrie (30jr.) en de zonen van Lenie en Jan Vermeulen.
Zittend links Lenie Vermeulen (25jr.) en rechts Nelly Verhoogh (25jr.) Op de foto ontbreken
Gerda en Anton van den Brand (30jr.) en Jan Vermeulen (25jr.)
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JAARKALENDER WEDSTRĲDEN en TOERNOOIEN PLOP 2022 - 2023
Datum Aanvang PLOP Regio NJBB
7 mrt. di 19.30 uur Clubkampioenschap tête à tête, voorronde
9 mrt. do 11.00 uur 50+toern. Wintercyclus -Mooie Boule
9 mrt. do 19.30 uur Clubkampioenschap tête à tête, finale

23 mrt. do 11.00 uur 50+toern. Wintercyclus - Haarens Butje
5 apr. wo 13.00 uur Paastoernooi Plopleden (d), 3 wedstrĳden
6 apr. do 11.00 uur 50+toern. Wintercyclus - Littie of Littienie

13 apr. do 11.00 uur 50+toern. Wintercyclus - JBC Plop
16 apr. zo 11.00 uur UbeBo Boekel, 4 wedstr.
22 apr. za

10.00 uur NK Doubletten
Nieuwekerk a/d Ĳssel23 apr. zo

27 apr. do 13.00 uur Oranjebittertoernooi Plopleden (d), 3 wedstrĳden
27 apr. do 11.00 uur 50+toern. Zomercyclus, PVT - Tilburg
7 mei zo 19.30 uur Distrctkampioenschap tête à tête, Distr. Zuidoost

11 mei zo 19.30 uur 50+toern. Zomercyclus, PCO - Oisterwĳk
21 mei zo 11.00 uur Lentetoernooi Plopleden (d), 4 wedsrĳden
25 mei do 11.00 uur 50+toern. Zomercyclus, Lover - Asten
1 jun. do 11.00 uur 50+toern. Zomercyclus, littie of Littienie - Helmond

10 jun. za
10.00 uur NK Tripletten de

Bommel, Zaltbommel11 jun. zo
15 jun. do 11.00 uur 50+toern. Zomercyclus, Le Jeteur - Schaĳk
22 jun. do 11.00 uur 50+toern. Zomercyclus, Haarens butje - Haaren
24 jun. za

13.00 uur NK Mix
Les Cailloux, Zeist25 jun. zo

2 jul. zo
10.30 uur 40e Peerke Verschiet (d) licentiehouders, 5 voorgelote wedstrĳden
11.30 uur Peerke Verschiet Recreanten Promotietoernooi, 4 voorgelote wedstrĳden

6 jul. do 11.00 uur 50+toern. Zomercyclus, Amitie - Best
9 jul. zo 11.00 uur Ubebo in Uden

19 jul. wo 13.00 uur Thuisblĳverstoernooi (d) Plopleden, 3 wedstrĳden
20 jul. do 11.00 uur 50+toern. Zomercyclus, Dommels Boeleke Dommelen

OPENINGSTĲDEN en BARBEZETTING
Ook voor toernooien, wedstrĳden, vergaderingen etc.

CLUBHUIS Bar Bar Coördinatie Telefoonopen dicht
Maandag 13.00 16.30 Jos van Schĳndel 06 - 14046483
Dinsdag open
vanaf 1 april 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

LEDENMUTATIES
NIEUWE LEDEN VERHUISD

Bas van Gaal Thea Rovers
Thĳs Nouwen Els en John Kuĳpers
Willem van den Tillaar OVERLEDEN
Dorette Ypenburg-Woltering Gerda Pennings 14 febr. 2023

OPGEZEGD ONDERSTEUNEND LID
Els en Hans Dortmans Hans Goeree Jan Theĳssen Riet Goeree
Elly van Zoggel Miep Berendsen Marianne van de Geer Corrie van Leeuwen
Sharona van Hooff Leo van Leeuwen Liza van der Heĳden Ad van Lankveld
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Een klein winkeltje dat
vol lekkers ligt!

Met een uitgebreid assortiment
ambachtelĳke kazen, valt er
ontzettend veel te kiezen.

Wĳ nemen u graag mee in een
wereld, waar ons hart sneller

van gaat kloppen.

Het Kaashuis is dat winkeltje
waar u misschien al eens
langs bent gelopen.

Mondriaanplein 3 - 5401 HX UDEN
Tel. 0413 266698 - www.kaashuisuden.nl

Mondriaanplein 5 - 5401 HX UDEN
Tel. 0413 251399

www.facebook.com/SteenbergenVers

DE IDEEENFABRIEK – TEL. 06-15 86 08 05



Ikbestelalmijn drukwerk
bij dezewebshop
omdat de prĳzen goed zĳn
en zealtĳd voor me klaar staan

Toen ikdedoosuitpakte
metmijn drukwerkerin

was dat wel eenwow-moment
dat heel goed voelde

Mijn drukwerk
makkelijkbesteld

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 eensop 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


