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François et Henri
Wĳ houden1,5 meter afstand!!!Jĳ toch ook?
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COLOFON

Contributie
NPC spelers** € 80,-
Leden** € 80,-
Jeugdleden € 30,-
Inschrĳfgeld nieuwe leden € 30,-
Ondersteunend lid € 20,-
*Conform de Algemene Ledenvergadering 2014

** LET WEL: DIT GELDT ALLEEN VOOR 2021

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.

Sponsoring
Paul de Bruĳn

gasten@jbcplop.nl
06-28796990

Inkoop Bar/Keuken/Clubkleding/Training
Jos Kuipers

inkoop@jbcplop.nl
06-29296892

880235

PR en uitslagen wedstrĳden
Herman Honig
Debĳenkorf1939@kpnmail.nl

Marĳ van Vloten
marĳke608@hotmail.com

06-23689965
253118

250175

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 2021
doorgegeven te zĳn.

Bestuur
Voorzitter
Hans van de Wĳdeven 06-14110862

Penningmeester
Anne Lies Klerk

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
Gerrit Gelderblom
Ties van Lanen
Arnold Klerk

260226
260080
379917
267552

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
Bestuur

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

Sleuteladres Bar
Henk en Francien Lamers
Prof. Pulsersstraat 37

263557

TWC - Technische- en Wedstrĳdcommissie
Voorzitter
Jos van Schĳndel

josvanschĳndel@live.nl
Secretaris/Notulist
Biek van Beek

bebenbiek@outlook.com
Jan de Wild
Martha Rigters
Willy van Berlo
Arie Abels

06-14046483

257828

354882
0486-451339

260226
260171

Opgeven toernooien
Martha Rigters

jbcplopuden@gmail.com
0486-451339

Baancommissie
Jos van Schĳndel

josvanschĳndel@live.nl
Jan Rutten
Jan de Wild

0614046483

260113
3548820 3
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Van de voorzitter

We hebben voor het eerst sinds jaren weer eens
een winterlandschap meegemaakt met schitteren-
de sneeuw en voortreffelĳk ĳs om te schaatsen.
Niet dat wĳ als leden van Plop van dat laatste
volop zullen hebben geprofiteerd, want zelfs als we
onze schaatsen op tĳd zouden hebben laten
slĳpen, dan nog zouden, naar mĳn mening, maar
weinig Plopleden zich op de spiegelende ĳsvloer
hebben gewaagd.

De vaccinatie-acties beginnen langzaam op
stoom te komen en wellicht begint er langzamer-
hand een beetje van het beroemde licht aan het
eind van de overbekende tunnel te schĳnen. Het is
te hopen, want laten we wel wezen, je zou er nu
toch echt een sik van krĳgen, van dat coronage-
doe. Gelukkig valt het nu (nog) mee met noodlotti-
ge slachtoffers onder onze leden. We hebben er
eerder al enkele moeten betreuren en nog onlangs
zĳn ons Willy Driessen en Tonny Vogels, beide
uitstekende en hartstochtelĳke spelers, ontvallen.

Maar, kop op en verder. Het bestuur houdt zich
bezig met de lopende zaken, die hoofzakelĳk be-
staan uit de zorg voor en het onderhoud van onze
accommodatie. Omdat er nog geen Algemene
ledenvergadering is geweest met daarin onder
meer de behandeling van de financiële zaken over
2021 en 2022 heeft het bestuur zich voorgenomen
om de uitgaven zoveel mogelĳk te beperken tot
zaken van onderhoud en tot mogelĳk incidentele
kwesties waarvan onmiddellĳke aanpak geboden
is. Dus geen grootschalige investeringen zonder
jullie daarin tevoren te kennen en daarover goed-
keuring te vragen. Beschouw ons dus maar als een
kabinet van lopende zaken. Binnen het bestuur

heeft de penningmeester overigens al uitstekende
overzichten gemaakt, die aan de ALV kunnen
worden voorgelegd zodra die vergadering kan
plaatshebben.

De WBTR, de Wet bestuur en toezicht rechtsper-
sonen, dwingt ons om binnen afzienbare termĳn
nog een goed te kĳken naar onze statuten en naar
de manier waarop wĳ verenigings- en bestuursaan-
sprakelĳkheid hebben geregeld. Wĳ doen dat in
overleg met de NJBB met als doel om alle onnodige
kosten te voorkomen, dus in het belang van een
zorgvuldig financieel beleid.

Verder “Nihil novum sub sole”, Niets nieuws
onder de zon. Laten we maar gezellig op ons
reddingsvlot blĳven drĳven op een hopelĳk rustige
corona oceaan en vooral in de hoop dat we binnen-
kort op dat zonnige strand aanspoelen en worden
ontvangen met bloemslingers en vrolĳke
hoela-hoela-muziek.

Hans van de Wĳdeven

Beste leden van Plop,

We dobberen op ons reddingsvlot nog altĳd over de corona-
oceaan en er is nog altĳd geen land in zicht. Geen zonovergoten
land voorzien van de meest fantastische jeu de boules banen en
prachtige terrassen waarop we na een weldadig spel kunnen
neerstrĳken om te genieten van een lekker hapje en een voor-
treffelĳk drankje.

Advertentie

• 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

Wheelpoint.nl BV
Vluchtoord 25 -5406 XP UDEN
Telefoon: Paul Verhoeven 06-54 37 43 59
www.wheelpoint.nl
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Voorwoord redactie
Tja… nog steeds de lockdown waarin wĳ
met z’n allen zitten. Vorig jaar rond deze tĳd
had niemand ooit gehoord van deze uitdruk-
king, althans men had niet kunnen bedenken
ooit in deze situatie terecht te komen.
Al ruim een jaar wordt ons leven bepaald door
CORONA en dat is voor velen van ons een
hard gelag. Veel onzekerheden, veel verdriet
en vooral ook veel eenzaamheid.
Gelukkig zĳn er ook lichtpuntjes aan de hori-
zon. Men is begonnen met de vaccinatie van
velen en men hoopt, mede door ons gedrag,
het virus te verdrĳven of nog mooier, te ver-
slaan. Als blĳkt, met het voorjaar in het zicht,
dat het de goede kant opgaat, dan kunnen we
er ook weer aan denken om ons geliefde spel-
letje weer met elkaar te spelen. Dan gaat het
clubhuis weer voorzichtig open en kunnen we
ook weer eens gezellig met of zonder drankje
bĳ elkaar gaan zitten. Wat een prachtig
vooruitzicht is dat. Nu met z’n allen nog even
doorbĳten.
In december werden we allemaal verrast
door het gebaar van ons bestuur. Een gewel-
dig idee waar we allemaal volop van hebben
genoten. In deze uitgave doen wĳ verslag
hiervan en dat brengt mĳ op ons en uw Plop-
journaal.
Omdat er (nog) geen verenigingsactiviteiten
zĳn, doen wĳ ons best ervoor te zorgen dat u
een Plopjournaal krĳgt dat u toch kan boeien.
Onze vaste rubriekschrĳvers doen hun best en
daar zĳn wĳ als redactie heel blĳ mee.
In het jaar 2003 hebben een tiental Ploppers

de Friese Elfstedentocht gereden.
Zĳ hebben ongeveer 300 km afgelegd in
5 dagen, weliswaar met de fiets… Maar toch!
Van deze prestatie heeft Mart van den Akker
toen een verslag gemaakt en dat willen wĳ u
niet onthouden. Mart is helaas overleden. Uit
eerbetoon aan hem hebben wĳ het verslag
ongewĳzigd en niet gecorrigeerd geplaatst.
In deze uitgave de proloog, de eerste en de
tweede dag.
Helaas hebben we ook afscheid moeten
nemen van twee Plopleden.
Willy Driessen was vanaf 2002 lid van onze
vereniging en heeft zich vooral onderscheiden
in de “Groenvoorziening”. Daarnaast was hĳ
iedere maandag- en woensdagmiddag recrea-
tief bezig en heeft hĳ kort in competitiever-
band gespeeld. Willy is 89 jaar geworden.
Tonnie Vogels was vanaf 2001 lid van Plop
en speelde op een redelĳk hoog niveau zĳn
wedstrĳden. Tonnie is slechts 69 jaar gewor-
den. Op pagina 8 en 9 wordt hier uitgebreid
aandacht aan besteed.
Wĳ, als redactie, hopen dat wĳ iedereen
weer snel kunnen begroeten en dat met het
lezen van dit blad u weer wat zonniger tegen
de toekomst aankĳkt. Want
neem één ding van ons
aan ……………………..
HET KOMT
ALLEMAAL GOED
!!!!!!!!!
Herman Honig

Van de Redactie

Nieuws van de TWC juni 2020
Technische Commissie, Wedstrĳdcommissie.
Tja…., waar zullen het eens over hebben.
Boulen zit er voorlopig nog niet in, denk ik.
Hopelĳk mogen we in april weer beperkt open.
We kunnen dan ook al weer vaak buiten
spelen, maar de bar zal nog wel even dicht
blĳven. We kĳken er naar uit, iedereen zal de
gezelligheid bĳ onze club wel heel erg missen.
Maar we moeten toch weer voorzichtig
vooruit gaan kĳken met de TWC. We hebben
immers een jaarprogramma. Het Paastoernooi
op 7 april gaat niet lukken. Op 27 april staat
ons Oranjebittertoernooi gepland. Waarschĳn-
lĳk ook nog te vroeg. We zullen zien. Het
Peerke Verschiettoernooi op 4 juli zou moeten
kunnen doorgaan, hopen we. Evenals de toer-
nooien daarna. Op 11 september begint de
NPC. Wĳ zullen vóór 1 juni het aantal deelne-
mende teams van Plop moeten opgeven. Dus
niet de namen van de spelers.
Ik denk dat, zo gauw we weer helemaal open
mogen zĳn, we een gezellige dag moeten
organiseren. Het zal elk ploplid goed doen

elkaar weer eens te kunnen ontmoeten.
Het blĳft nog even afwachten hoe het gaat
met de covid19 besmettingen.
Tot gauw.
De TWC
Jos van Schĳndel
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De Laak

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 14-18 - UDEN



Een vakantiewoning zonder televisie en internet
Al vanaf net voor de eeuwwisseling zĳn José en ik eigenaar van een eenvoudige vakantiewo-
ning in Frankrĳk. Het begon met de aankoop van een landarbeidershuisje met een nauwelĳks
lekkend dak en met van die dikke muren van gestapelde natuurstenen, samengehouden door ter
plaatse overvloedig aanwezige terre, de kleigrond, die vergelĳkbaar is met de Limburgse löss.
Dat was het. Een lege huls, eiken parketvloer half verrot door ruim dertig jaar binnendringend
regenwater en de zolderbeplanking in eenzelfde conditie. De niet aangesloten elektrische instal-
latie bestond uit een enkel peertje in de “huiskamer” en de watertoevoer door middel van één
enkel kraantje was ook al jarenlang afgesloten. Voor de deur van de voormalige stal stond een
forse iep, die deels door het dak groeide en de toegang volstrekt onmogelĳk maakte. De ruime
tuin was totaal overwoekerd door de meest fantastische doornstruiken. Begin er maar aan! Dat
hebben we gedaan door alle beschikbare vakantietĳd op te offeren aan restauratie en inrichting.
Jarenlang een gesleep met bĳ elkaar geharkt meubilair en bouwmateriaal.

En toen alles samen een beetje een lekkere
vakantieverblĳfplaats begon te worden, kwam
ook de vraag aan de orde of er telefoon en
televisie moest komen. Van internet was nog
geen sprake.
Wĳ besloten: geen telefoon en geen televi-
sie. Als we al moesten bellen gingen we in de
hoofdkern van onze gemeente (± 400 inwo-
ners) naar de telefooncel met dubbeltjes en
kwartjes. We hadden wel televisieontvangers,
maar die waren uitsluitend bedoeld als
medium voor de VHS recorder, zodat we voor-
namelĳk films voor de kleinkinderen konden
afspelen. Wĳ betaalden dus geen kĳkgeld aan
de Franse regering. TOTDAT er op een mooie
zomerse dag een sjieke hooggehakte dame op
rode schoenen aanklopte en informeerde of
wĳ televisie hadden.

Nee mevrouw, alleen toestellen om videoban-
den af te spelen voor de kleinkinderen. Kom
maar binnen kĳken. Aha, maar dat zĳn dus in
beginsel en reglementair televisieontvangers
en daarvoor moet worden betaald en ook nog
eens met terugwerkende kracht en een boete.
Toch maar eens de Franse regelgeving erop
nagekeken en inderdaad, een tv-toestel
waaruit niet met overheidsgoedvinden het
ontvanggedeelte was gesloopt, gold als gewo-
ne tv en was kĳkgeldplichtig.

Achteraf viel het nog mee. Betalen voor 1 jaar
en een kleine boete. We werden gematst.
Maar nog ieder jaar moeten we aan de fiscus
trouw verklaren dat we geen TV hebben. En
dat blĳft zo. Nu is er door de komst van de
computer, de mobiele telefoon en internet
natuurlĳk enorm veel veranderd, maar ge-
woon tv-kĳken is er nog steeds niet bĳ. En we
zĳn daar niet ongelukkig mee, ook niet als we
weken of maandenlang in Frankrĳk zĳn.
Nieuws krĳgen we via de smartphone, al is de
verbinding ondanks een nieuw geïnstalleerde
mast nog altĳd ruk en internet kun je hier wel
krĳgen, maar ook op dat vlak behelpen we
ons met een bescheiden telefoonabonne-
mentje. Als we een aantal edities van de
Volkskrant willen downloaden gaan we twaalf
kilometer verderop naar een stadje waar ze in
het gezellige plaatselĳk sportcafé een open
wifi hebben.
Als we in Uden zĳn, zĳn we nieuwsverslaafd
wat betreft TV en internet. Veel journaals en
actualiteitenprogramma’s. Zelf kĳk ik al vele
jaren en steevast elke dag om 19.00 uur naar
het kwalitatief uitstekende Belgische tv-jour-
naal en daarna naar het Nederlandse journaal.
Hier in Frankrĳk heb ik daar geen enkele
behoefte aan. Een en ander betekent wel dat
we hier heel vaak en veel zitten te lezen naast
het eindeloze klussen en de tuin onderhouden.
Het is eigenlĳk een bĳzondere ontdekking als
je merkt dat je 95 procent van de aangeboden
tv programma’s kunt missen als kiespĳn.
Daarom alleen al zal er in Frankrĳk bĳ ons
geen verandering in de situatie komen. Maar
eerlĳk gezegd, zodra we in Uden terug zĳn
gaat vrĳwel meteen de tv aan om te zien of er
interessant nieuws is of dat er per ongeluk een
werkelĳk boeiend programma wordt gepresen-
teerd.
En ook dan is zappen geen uitzondering.
Zo zie je maar hoezeer een mens gestuurd
wordt door gewoonten en omstandigheden en
dat dan ook nog eens plaatsbepaald.
Villaret, oktober 2020,
Hans van de Wĳdeven.
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IN MEMORIAM *3 oktober 1951 Tonnie Vogels 8 januari 2021
Bĳ PLOP 1 was Tonnie de spil van het team. Hĳ leerde je graag de
fijne kneepjes van het jeu de boules. Opgeven was geen optie
voor hem. “Dertien is pas uit, dus positief blĳven en er voor
gaan”, zei hĳ dan.

Voor Tonnie was het boulen meer dan een balletje gooien!!

Hĳ was een zeer serieuze en sportieve speler die er soms moeite
mee had, dat PLOP als een recreantenclub werd neergezet. Hĳ
vond, dat er bĳ PLOP wel degelĳk, in meerdere teams, op hoog
niveau werd gespeeld.

Tonnie was schutter / tireur in hart en nieren en velen hadden
bewondering voor hem en konden genieten van zĳn spel.

Wĳ, als team, gaan hem zeker missen, vooral zoals hĳ was als
mens: eerlĳk en oprecht.

Zĳn humor, zĳn filmpjes, zĳn windjes, maar vooral zĳn positieve
instelling gaan wĳ als team missen.

Tonnie, helaas heb jĳ deze wedstrĳd niet kunnen winnen.

Team PLOP 1



Tonnie, Toon, Toontje.

Als je drie namen hebt dan ben je een
bĳzonder persoon.
Humor, sportief, doorzetter, creatief en praten.
Zomaar wat eigenschappen die jou typeren.
Ik ken je al vanaf onze jeugd bĳ vriendenclub
Patscees.
Patscees een eigen plekje met goede muziek,
goedkoop bier, haren tot op onze schouders
en vooral veel plezier en mooie herinneringen.
Als ik aan Toon denk, denk ik aan jouw
huwelĳk met Inge.
Jullie huwelĳksfeest waar ik verkering kreeg
met Helma en enkelen van ons clubje nog
dagen nodig hadden om weer fit te worden.
Ik denk ook aan samen wandelen.
Tien keer samen de Vierdaagse: vier dagen
50 of 40 km.
En ook de Kennedymars: 80 km
aaneengesloten wandelen.
En natuurlĳk de vele trainingskilometers om
deze tochten te kunnen volbrengen.
We liepen altĳd met z’n drieën. We hadden
hetzelfde tempo en niet onbelangrĳk: als jĳ
meeliep was het nooit stil.
We hadden geen muziek nodig onderweg. Jĳ
wist altĳd wel iets om over te praten.
Ik zie je nog lopen in je shirt met de Ameri-
kaanse vlag en de vele reacties die daarop
volgden van de lopers en het publiek.
“Och, is wel leuk, dan hebben ze iets om over
te lullen”, zei je dan.
Ook de laatste kilometers van één van de
Kennedymarsen zal ik nooit vergeten. De
finish was in het centrum van Someren. Op
een bepaald moment zagen we een ANWB-
bordje waarop aangegeven werd dat het nog
4 kilometer naar het centrum was, drie kwar-
tier lopen voor ons. Echter, na drie kwartier
zagen we weer een bordje “centrum 4 km”.
Wat er toen gebeurde was nieuw voor ons, jĳ
zat er doorheen en wilde er mee stoppen.
Gelukkig was het centrum afgesloten en zat er
niets anders op dan met flink wat gemopper
de Kennedy mars toch lopend af te maken.
Eenmaal over de finish, een kwartier nadat we
binnen waren, zaten we met familie en vrien-
den lekker te genieten van een welverdiend
pilsje.
Toen stond je op, liep enkele malen op en
neer en zei tegen ons: “voelt goed, volgend
jaar de 100 km in België”. Typisch Toon.
Ook denk ik aan de vele potjes jeu de boules
die we samen hebben gespeeld. Een leuk
spelletje dat we met een aantal vrienden al
jaren speelden. Hartstikke leuk en gezellig,
maar we wilden meer. Daarom zĳn we met z’n
vieren bĳ Plop gegaan om ons te kunnen
meten in wedstrĳdverband met andere
boulers. Voordeel was dat we destĳds, we

waren achter in de veertig, tot de jeugd van
Plop behoorden.
Helaas is er van het groepje waarmee we
starten, door die kloteziekte die ook jou heeft
getroffen, niet veel meer over. Veel te vroeg
en veel te snel.
Fanatiek en gedreven als jĳ was, groeide je in
enkele jaren uit tot een van de betere spelers
van Plop. Je was een echte wedstrĳdspeler en
kwam al snel in het eerste team van Plop.
Tireren: het wegschieten van de boule was je
specialiteit.

Je was bĳ Plop en in de regio met competities
en toernooien een graag geziene speler, waar
iedereen graag mee of tegen speelde. Dat
Plop steeds meer een recreatie- in plaats van
een wedstrĳdclub werd, knelde weleens en
daar liet je dan ook geen misverstand over
bestaan.

Bĳ jeu de boules win je het spel met 13 pun-
ten. Als het eens niet zo goed ging dan zei je
“rustig blĳven, 13 is pas uit” en werd de
wedstrĳd vaak alsnog gewonnen.

Toon bedankt voor wie je was… Helaas heb
je deze laatste wedstrĳd niet kunnen winnen.
Arie Abels
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eerbeTOON aan
Tonnie Vogels

Ik denk ook aan samen wandelen.
Tien keer samen de Vierdaagse: vier dagen
50 of 40 km.
En ook de Kennedymars: 80 km aaneenge-
sloten wandelen.
En natuurlĳk de vele trainingskilometers om
deze tochten te kunnen volbrengen.

We liepen altĳd met z’n drieën. We hadden
hetzelfde tempo en niet onbelangrĳk: als jĳ
meeliep was het nooit stil.
We hadden geen muziek nodig onderweg. Jĳ
wist altĳd wel iets om over te praten.
Ik zie je nog lopen in je shirt met de Ameri-
kaanse vlag en de vele reacties die daarop
volgden van de lopers en het publiek.
“Och, is wel leuk, dan hebben ze iets om over
te lullen”, zei je dan.
Ook de laatste kilometers van één van de
Kennedymarsen zal ik nooit vergeten. De
finish was in het centrum van Someren. Op
een bepaald moment zagen we een ANWB-
bordje waarop aangegeven werd dat het nog
4 kilometer naar het centrum was, drie kwar-
tier lopen voor ons. Echter, na drie kwartier
zagen we weer een bordje “centrum 4 km”.
Wat er toen gebeurde was nieuw voor ons, jĳ
zat er doorheen en wilde er mee stoppen.
Gelukkig was het centrum afgesloten en zat er
niets anders op dan met flink wat gemopper
de Kennedy mars toch lopend af te maken.
Eenmaal over de finish, een kwartier nadat we
binnen waren, zaten we met familie en vrien-
den lekker te genieten van een welverdiend
pilsje.

Toen stond je op, liep enkele malen op en
neer en zei tegen ons: “voelt goed, volgend
jaar de 100 km in België”. Typisch Toon.
Ook denk ik aan de vele potjes jeu de boules
die we samen hebben gespeeld. Een leuk
spelletje dat we met een aantal vrienden al

jaren speelden. Hartstikke leuk en gezellig,
maar we wilden meer. Daarom zĳn we met z’n
vieren bĳ Plop gegaan om ons te kunnen
meten in wedstrĳdverband met andere
boulers. Voordeel was dat we destĳds, we
waren achter in de veertig, tot de jeugd van
Plop behoorden.
Helaas is er van het groepje waarmee we
starten, door die kloteziekte die ook jou heeft
getroffen, niet veel meer over. Veel te vroeg
en veel te snel.
Fanatiek en gedreven als jĳ was, groeide je in
enkele jaren uit tot een van de betere spelers
van Plop. Je was een echte wedstrĳdspeler en
kwam al snel in het eerste team van Plop.
Tireren: het wegschieten van de boule was je
specialiteit.
Je was bĳ Plop en in de regio met competities
en toernooien een graag geziene speler, waar
iedereen graag mee of tegen speelde. Dat
Plop steeds meer een recreatie- in plaats van
een wedstrĳdclub werd, knelde weleens en
daar liet je dan ook geen misverstand over
bestaan.
Bĳ jeu de boules win je het spel met 13
punten.
Als het eens niet zo goed ging dan zei je
“rustig blĳven, 13 is pas uit” en werd de
wedstrĳd vaak alsnog gewonnen.
Toon bedankt voor wie je was… Helaas heb
je deze laatste wedstrĳd niet kunnen winnen.
Arie Abels
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Voedselvoorziening en Plop
Onze zorgen over alles wat de Corona
epidemie in ons landje teweeg brengt zĳn
groot, maar oplosbaar door de prikken die nu
eindelĳk in steeds grotere aantallen worden
gezet. Er zĳn heel wat landen die nog geen
vaccin gezien hebben en die achterin de rĳ
staan omdat ze het geld niet hebben om die
op grote schaal in te kunnen kopen. En ook de
benodigde gezondheidsinfrastructuur is er
niet. Eigenlĳk een schandalige zaak en nogal
onhandig voor ons zelf, omdat, als het virus
daar blĳft rondwaren, wĳ ook steeds bedreigd
zullen worden.
Naast deze problemen zĳn er nog veel meer
zorgen op onze aarde. Denk aan de klimaat-
veranderingen die ons bedreigen in de verdere
toekomst. Maar heel dichtbĳ zĳn de zorgen die
veel wereldbewoners hebben om aan voedsel
te komen. Vele honderden miljoenen mensen
lukt het niet om zichzelf en hun kinderen van
voldoende eten en drinken te voorzien. Ook
hier weer de tegenstelling rĳk-arm.

Wĳ veronderstellen daarbĳ vaak dat
Nederland - een van de rĳkste landen - ge-
vrĳwaard is van zulke problemen. Ik zat voor
de Kerst op TV naar een programma te kĳken
hierover. Daarbĳ werd ingezoomd op ons land.
Daaruit begreep ik, tot mĳn ontsteltenis, dat
die veronderstelling totaal niet klopte. Onge-
veer één miljoen mensen leven hier op of on-
der de armoedegrens. En ruim 300.000
Nederlander halen hun voedsel bĳ de voedsel-
bank. Ik had het daar wat moeilĳk mee. Ook
binnen ons land dus die enorme tegenstelling
overschotten-tekorten, in alles.
Toen ging de bel. Ik haastte me naar de deur
en daar stond op afstand Paul de Bruĳn met
een grote, gele, volle boodschappentas van de
Jumbo in zĳn handen. Ik was erg verbaasd en
vroeg hem wat er aan de hand was.
“Ik breng deze tas met inhoud namens het
bestuur van Plop als kerstwens. Alle leden
krĳgen dit omdat er al zo lang niets mogelĳk
is geweest en wĳ willen laten merken dat we
bĳ elkaar horen.”

Ik was erg verrast en heb hem hartelĳk
bedankt en via hem, het bestuur.
Het zal duidelĳk zĳn dat ik me, toen ik uit
dat belastende Tv-programma over honger,
armoe en voedselbanken ineens in deze scene
terecht kwam, ineens ook een beetje een be-
gunstigde voelde van deze organisaties. Eerst
was het dus wat ongemakkelĳk, maar dat ging
over in verbazing en blĳdschap over deze
geste. En zeker toen ik de tas opende en de
inhoud bekeek.

Aan veel was gedacht: hele praktische
zaken, maar ook traktaties. Je kon merken dat
er ervaren huisvrouwen (en mannen) aan het
verzamelen waren geweest. Er was over nage-
dacht! En dan zie ik de kantine voor me met
overal Jumbodozen met inhoud die in ruim
200 tassen gedaan werden door een aantal
lieve, moedige vrĳwilligers. Dat was hard wer-
ken, maar ook wel weer eens een oergezellige
kantine. En dan moesten die tassen in korte
tĳd in heel Uden en omstreken worden rond-
gebracht. Wat een karwei!

Moest ik nu spĳt hebben deze tas te hebben
uitgepakt en zo het bestuur een soort verwĳt
maken? Ik had daar geen behoefte aan en
geen zin in. Ik voelde me – alleenwonend -
verwend en erbĳ horen. En een macropro-
bleem los je heel moeilĳk op door micro han-
delen.
Ongetwĳfeld namens alle Ploppers (al heb
ik ze dat niet kunnen vragen): Bestuur en
iedereen die hieraan heeft meegedaan, heel
veel dank! Toppie!
Wim de Winter



Het was op een koude donderdagavond in februari 2003 toen ik
samen met Bettie aan de bar van ons clubhuis genoot van een
lekker pilsje. Het was zoals altĳd erg druk en gezellig. Wĳ hadden
het jaar daarvoor de Elfstedentocht gefietst en de ruim 300 km
in vĳf dagen afgelegd. Vol enthousiasme vertelden wĳ hierover
en al gauw ontstond het idee om die tocht der tochten nog een
keer te fietsen maar dan met een aantal Plopleden. Binnen
een paar minuten was dat geregeld. De acht medefietsers wil-
den graag kennismaken met Friesland, want de meesten
waren daar nog nooit geweest. Omdat wĳ het Friese land goed
kennen werd ons gevraagd de tocht te organiseren. Dus de
route bepalen, de hotels bespreken en bekĳken welke
bezienswaardigheden we zouden aandoen. En vooral de deelnemers kennis te laten maken met
de echte Friese Beerenburg.
Jan en Lydia Sĳbrands, Bert en Thea van Os, Cor en Marĳ van Vloten, Mart van den Akker en
Adri Spronk en Bettie en Herman Honig waren de deelnemers aan de tocht. Afgesproken werd
om van 19 tot en met 23 mei te fietsen. Wĳ konden beginnen met de organisatie.

Het werd een enorm succes en Mart heeft dit verwoord in een prachtig verslag wat wĳ u niet
willen onthouden. Gedurende dit jaar zal er in elke uitgave van ons Plopjournaal een aflevering
worden geplaatst. Henk Brokke en ik zullen dit omlĳsten met foto’s, Friese woorden en het
Friese volkslied zal zeker niet ontbreken, terwĳl aan de schaatsers ruim aandacht wordt
besteed.
In overleg met Adri Spronk hebben wĳ besloten het verslag ongecorrigeerd te publiceren, uit
respect voor Mart.
Wĳ als redactie wensen jullie heel veel leesplezier en hopen dat jullie na het lezen van een
aflevering, reikhalzend zullen uitkĳken naar de volgende editie.

Herman Honig

Proloog Alvestêdetocht
2003
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Scholletjes

het plastic over hun zadels beter vast moesten
plakken (ze waren bang voor een natte kont,
nou dat wordt nog wel anders). In Hindelopen
aangekomen bĳ hotel-restaurant “De Braban-
der” hebben we onze fietsen gestald en de
koffers naar de kamers gesjouwd waarna we
een lekker pilsje (of ander alcoholisch spul)
gingen nuttigen.

Jan en Lydia waren later aangereden wegens
verplichtingen elders en toen ook zĳ gearri-
veerd waren, waren de Elfstedentrappers com-
pleet en gingen we eten bĳ “’t Kalkoentje”,
alwaar we genoten hebben van “onbeperkt
schol eten”.

Volgens mĳ was er één persoon bĳ dat een
aquarium in zĳn lĳf had. Even rondlopen om
de vis te laten zakken en daarna terug naar
“De Brabander” om nog wat afzakkertjes te
nemen om goed te kunnen slapen. Dit was
nodig want morgen gaat het beginnen.

Hotel-restaurant „De Brabander” - Hindeloopen

Volgens mĳ waren de buren niet thuis, want
we konden het “liet” nog een keer repeteren
en dit klonk al iets beter dan het eerste gelal.

Zelf denk ik dat je toch een hele poos op de
Friese weilanden gewandeld moet hebben om
deze taal te spreken of te zingen. Ook deze
avond was er geen tekort aan hapjes en
drankjes en werd de avond besloten met “Tot
zondag half vier”. Jan, Lydia bedankt.

Zondag 18 mei:
op weg naar Hindelopen
De heenreis verliep voorspoedig en we zĳn
onderweg slechts één keer gestopt omdat er
wat druppels water vielen en Herman en Bert

Frysk Folksliet
Frysk bloed tsjoch op! wol no ris brûze en siede,
En bûnzje troch ús ieren om!
Flean op! Wy sjonge it bêste lân fan d’ierde,
It Fryske lân fol eare en rom.
Klink dan en daverje fier yn it rûn,
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!

Restaurant De Zwarte Haan

Alvestêdetocht
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Uden medio mei 2003

Toeterend vertrokken we met vier auto’s met elk twee fietsen achter op
richting Friesland, uitgezwaaid door wat verbaasde “Ploppers” die
hun spel even staakten. Inderdaad, ons vertrekpunt was bĳ het
clubgebouw aan de Boekelsedĳk. Daar was namelĳk zomaar op een
speelavond het snode plan ontstaan om de Elfstedentocht te gaan
fietsen en al snel waren er tien mensen enthousiast om dit ten uit-
voer te brengen. Dus eerst even voorstellen: Herman, Bettie, Cor,
Marĳ, Jan, Lydia, Mart, Adrie, Bert en Thea.
Er werd een afspraak gemaakt om bĳ Cor en Marĳ een voorbe-
reidende bĳeenkomst te houden. Inmiddels hadden Herman en
Bettie al hun huiswerk verricht, o.a. het uitzetten van de route,
hotels bespreken en niet te vergeten het “Frysk Folksliet” op CD
gezet. Er werd dan wel van ons verwacht dat we dit in Friesland
konden zingen. Dit alles onder het genot van hapjes en drankjes waarin we niets
te kort kwamen.

Deze avond werd iedereen, naarmate
de tĳd verstreek, steeds enthousiaster
en werd onze onderneming, jawel,
met een heuse “Berenburger”
beklonken. Cor en Marĳ: bedankt!
Die avond was ons zo goed bevallen
dat we er nog maar een aanplakten,
dit keer bĳ Jan en Lydia. Hier had-
den we dus ook onze definitieve
afspraken op een rĳtje gezet zoals,
vertrektĳd, wat wel en niet mee te
nemen, zoals E.H.B.O spullen,
zeemleren onderbroeken, regen-
kleding enz., enz.
In de loop van de avond had Jan de CD van
het “Frysk Folksliet” opgezet. Dus iedereen
haalde zĳn tekst tevoorschĳn. Aarzelend
begonnen onze kelen Friese geluiden te
produceren.



Hotel De Doelen - Franeker

Daarna was het koffiedrinken bĳ “De Gulden
Leeuw”. Tot hier waren Jan en Lydia
meegefietst. Weer op de fiets gingen we
richting Makkum. De wind in de rug en dus
schoten we lekker op, een makkie, goeie zin,
hoge snelheid, heerlĳk die Friese wind. Totdat
we in Bolsward kwamen. OEI, verkeerde stad!
We besloten om toch maar terug te fietsen,
maar nu met de wind tegen, wat ons meer
ontzag opleverde voor de Friese wind. Na een
miskleun van 14 kilometer hebben we de
route weer opgepakt richting Makkum. Het
tempo zat er weer in en de wind was ook
gunstig. Ineens was daar het plaatsje Zurich.
Verdorie weer verkeerd dacht ik, maar het was
maar van korte duur, want een of andere
onverlaat was hier met een strĳkĳzer over het
landschap geweest. Vanaf hier gingen we pal
langs de kust, links water, rechts de dĳk en in
het midden schapen. Een lekker ritje, meer
vooruit waaien dan trappen. We waren dan
ook snel in Harlingen.

Daar zĳn we in het centrum op een vlondertje
een pilsje gaan drinken “Kasteelbier”, heerlĳk,
net een Leffe. Het was er best gezellig op dat
vlondertje, dat alleen wĳ hadden ingenomen,
we gingen zelfs steeds dichter bĳ elkaar
zitten. S.V.P. hierover geen verkeerde
gedachten, want jawel het begon te regenen
en de parasols waren niet al te groot en
bovendien nog lek ook.
Om de route te vervolgen moesten we nog 20
kilometer fietsen, maar er was ook nog een

kortere route van 10 kilometer. We hadden
een goed excuus om 10 kilometer te trappen
(denk aan de regen en een omweg van 14
kilometer). Dus de regenpakken aan en voor-
uit maar weer voor de laatste loodjes van deze
dag.

Kletsnat arriveerden we om half zes in Hotel
De Doelen in Franeker. De fietsen mochten we
in de eetzaal zetten en de tap kon aangezet
worden want we waren van buiten dan wel
nat, van binnen waren we zowat uitgedroogd.
We hadden 63 kilometer gefietst. De eerste
dag hebben we afgesloten met een heerlĳke
lunch en gezellig onze ervaringen verteld.
Tĳdens de lunch had Jan een toetje besteld.
Een enorme ĳs en dat was zeer verleidelĳk,
vooral voor Adrie. Zelf had ze Irish Coffee
besteld, dus ging ze wat
slagroom pikken bĳ Jan. Er lag
ook een aardbei bĳ. Cor zei
tegen Adrie; aardbei bĳ. Ja zei
Adrie, aardbei bĳ. Dus pikt ze
aardbei bĳ en had Jan geen
aardbei meer.
Daarna zĳn we voldaan naar bed
gegaan.

Harlingen, met een mooie haven

Jopie Huisman
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It giet oan
Dĳe ien 19 mei:
Hylpen - Frentsjer 47 Km.
Half negen. Een voor een kwamen ze naar beneden elkaar aan-
kĳkend of er soms spanningen waren te bespeuren (maar dat viel
wel mee). Iedereen was gekleed (lees verkleed) in naar wat hĳ of
zĳ dacht wat goede fietskleding was. Het was
net Brabants bont bĳ ons eerste ontbĳt op
Friese grond. Na de koffers in de auto van Jan
ingeladen te hebben (jawel we hadden een
bezemwagen) zĳn we vertrokken naar onze
eerste stop. Eerst de verloren fietspomp van
Herman opgehaald, die hĳ op de heenweg ver-
loren was. Bert wist precies waar hĳ lag. Aange-
komen bĳ onze eerste stop brachten we een
bezoek aan het museum van Jopie Huisman in
Workum. Iedereen was onder de indruk van zĳn
schilderkunst en we zĳn daar dan ook een uur
gebleven.Zwarte lĳn, de route van de dag



Restaurant De Zwarte Haan

Korendragershuisje

Dit was heel klein en mooi, onbegrĳpelĳk dat
die man hier woonde met 13 kinderen. Om
11.30 uur toen maar aan gefietst richting de
“Zwarte Haan” aan de Waddenzee. Lekker de
wind in de rug (wat mĳ al verdacht leek) en
de grote versnelling erop.
Na flink wat kilometers, jawel hoor, verkeerde
route. Dus maar een andere route gezocht om
zo snel mogelĳk in de “Zwarte Haan” te zĳn.
Ondertussen stapelden de wolken zich op en
de regen liet niet lang op zich wachten. En de
wind? Juist, pal in onze snotgaten!! Zo en dan
nu maar de regenpakken aan, het verstand op
nul en trappen. Marĳ, die onderweg steeds
maar aan het babbelen was, hield nu ook
wĳselĳk haar mond, anders zou deze acuut vol
water lopen. Na de versnelling flink wat
tandjes teruggezet te hebben sukkelden we
voort. Totdat plotseling een windvlaag mĳn
petje deed belanden in een sloot. “Non de ju
wa nouw” dacht ik. Stoppen!! Stoppen!! Mĳn
pet en ik moet en zal hem terug hebben.

Herman was zo galant om mĳ zĳn fietspomp
te lenen en ik de wei in. Ondertussen had
Thea haar fototoestel gepakt in de hoop dat ik
van die steile helling af zou donderen, niet dat
ik dan natter was geweest, maar het zou wel
een leuke foto zĳn geworden. Nadat ik mĳn
petje uit het water had gevist reden we weer
verder met mĳn petje onder de stieken. Na
ongeveer 4 kilometer kregen we de proef op
de som. We kwamen op de dĳk en in de verte
lag de “Zwarte Haan”, stormachtige wind pal
in onze snottert en de regen deed er nog een
schepje bovenop. Kleinste versnelling, kont

aan neus de sterkste voor op, zo kropen we
verder.
Trappen, trappen, trappen, aan de gang
houden, doorgaan, niet opgeven, mezelf moed
insprekend en elke scheet, die je kon laten
was meegenomen. Jan en Lydia stonden op de
dĳk op ons te wachten. Ze hadden best met
ons te doen. Eindelĳk waren we bĳ de “Zwarte
Haan”, half twee.
Iedereen was in het zadel gebleven en ik denk
dat de anderen net zo hard op hun kunnen
hebben gezeten als ik. Proficiat! Binnen
hebben we wat kleren gewisseld en gegeten.

Na een uurtje zĳn we richting Holwerd

Dĳe twa 20 mei:
Frentsjer – Dokkum 59 Km. Alvestêdetocht

Eerst langs het planetarium van Eise
Eisinga. Dit was gebouwd in zĳn
woonkamer waar ook nog de bedstee
was. Hier kregen we uitleg over het
heelal, het leven van die man en het
feit, dat hĳ hier 7 jaar aan gerekend
en gebouwd had. Boven op zolder,
waar het mechanisme draaide, kwa-
men we tot de conclusie dat dit een
zeer uniek kunstwerk was. Na de zon,
de maan en de sterren gingen we
nog even langs het korendragers-
huisje.

Iedereen had goed geslapen en Adrie had last van de billen,
ze had ze goed ingesmeerd en een speciale fietsbroek aange-
trokken. Dan ontbĳten. Ik had een gekookt eitje met zout
meegesmokkeld voor onderweg en
Thea volgde mĳn voorbeeld.

Zwarte lĳn, route van de dag

Planetarium
van
Eise Eisinga
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Hotel “de Posthoorn”

“Dokkumer koffie”
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Wordt vervolgd

gefietst. Nog wel steeds regen maar de wind
was ons iets beter gezind. Marĳ reed voor-
op. Ze volgde een Valk zei ze. Gelukkig
vloog de valk de goede kant op. Cor was
aan het bumperkleven bĳ Thea. Dat valt
trouwens niet mee, want als ze praat stopt
ze met trappen. We schoten lekker op, maar
het werd wel steeds donkerder in de richting
waar we heen moesten. Jan en Lydia, die
vooruit gereden waren, belden vanuit
Holwerd dat we beter door konden rĳden
want het was daar noodweer. “Shit! Die
hoeft zeker zelf niet te fietsen”.
Na even stil gestaan te hebben om de aan-
gepaste route te bestuderen, waren Adrie en
Thea al wat vooruit gefietst. We gaan verder
en zien die twee niet meer totdat wĳ in de
inham van een weide ze zagen zitten. En
onze eerste gedachte was: die hebben van-
morgen vast hun grote boodschap nog niet
gedaan. Dat was toen wel even lachen.
Achteraf bleken dit zelfverzonnen bilspier-
oefeningen te zĳn. Intussen was het weer
wat opgeklaard en liet de zon zich weer
zien.
Adrie was een stukje gaan lopen want ze
had toch wel erg veel last van zadelpĳn. Na
een poosje stapte ze weer op en vervolgde
de tocht. Toch wel dapper! We waren niet
meer zo ver verwĳderd van Dokkum.

Al spoedig arriveerden we bĳ de “Posthoorn”
in Dokkum. Het was intussen wel bĳna zes
uur en we hadden er 66 kilometer op zitten.
Iedereen was blĳ zich neer te kunnen vleien
in een gemakkelĳke stoel en nog lekker wat
te kunnen borrelen voordat we gingen eten.
Iets voor achten zaten we met zĳn allen aan
tafel om te
genieten van al
het lekkers vóór
ons. Als toetje
bestelden we
nog iets na,
sommigen van
ons leek een
Dokkumer koffie
wel lekker.

Die lust ik ook wel, dacht ik, dus zei ik “Doe
mĳ maar een Makkumer koffie”. Natuurlĳk
moest iedereen dat horen en steeg de hila-
riteit ten top. De serveerster had wel reke-
ning met mĳ gehouden. En ik kreeg een
ander glas (naar mĳn mening was dit
kleiner).

Na het eten nog lekker wat nagebabbeld
over onze tocht. Thea ging alvast naar bed
(had ze geruild met Marĳ, want die ging
normaal toch eerder?) Iedereen was het er
over eens, dit was afzien terwĳl Bettie
eigenlĳk nog wat meer
regen had gewild (zou
ze dat menen?).

Het eten smaakte echt lekker, zeker na zo’n dag.

Trappen, trappen, trappen,
aan de gang houden,
doorgaan, niet opgeven.



Reisverslag uit de jaren 70
Om diverse redenen, zakelĳk of voor gees-
telĳke bĳstand, besloten mĳn ouders, alvorens
naar het vertrouwde Brousse-le-Château af te
reizen, Lourdes te bezoeken.
Er was echter een klein dingetje, mĳn broer
Hans, zĳn vriendinnetje Anneke en een jonge-
re zus Rinie wilden wel graag met mĳn ouders
meerĳden. Alleen hun bestemming was
Brousse-le-Château. Maar dat hoefde volgens
mĳn vader geen probleem te zĳn.
Het gezelschap vertrok ‘s morgens vroeg
met de auto naar Limoges.
Daar aangekomen werd er gegeten en over-
nacht in een plaatselĳk hotel. Na het ontbĳt
brachten mĳn ouders de jongelui (16 jarigen)
naar het treinstation in Brive. Daar konden ze
op de trein stappen richting Rodez.
Eenmaal in Rodez aangekomen, stond het
drietal wat verloren rond te kĳken. De bus, die
ze volgens mĳn vader wel konden nemen om
hun reis te vervolgen, was er niet. Een vrien-
delĳke Fransman hoorde hun, in gebrekkig
Frans vertelde verhaal aan en gaf het drietal
een lift naar Primaire.
Daar stonden ze dan, bĳ de afslag Réquista-
Brousse, nog steeds ver van hun eindbestem-
ming verwĳderd. Geen mobiele telefoon en
slechts 25 gulden op zak. Wat nu?
Misschien had de Heilige maagd Maria hier
de hand in, want het volgende gebeurde.
Ik moet er even bĳ vertellen, dat Brousse
een plaatselĳke “schone” bezat, “schoon” al-
leen omdat er geen concurrentie was. (haar
voornaam was Marie ) Dus wĳ jongeren gaven
haar al snel de bĳnaam: Miss Brousse. En laat
nu net Miss Brousse op weg van haar werk
naar huis langs komen rĳden.
Hevig zwaaien dus en ja hoor, zĳ had ze

zien staan, stopte en zorgde voor een veilige
aankomst in Brousse le Chateau.
Anneke, de toenmalige vriendin van Hans
en nu mĳn schoonzusje, heeft dit verhaal
nooit aan haar ouders durven te vertellen.
Die wisten niet beter dan dat de reis prima
geregeld was.
Marĳ van Vloten
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C E N T R U M V O O R
M O N D Z O R G

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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Wist u dat...
… de Corona periode me sterk doet denken aan een winterslaap? Alles staat stil!
… als ik in mĳn agenda kĳk, ik de al ingevulde data tegenkom van alle wedstrĳden (zoals van de
hele wintercompetitie) die geen doorgang konden vinden?

… ik bĳ het afscheid nemen van een Ploplid, hoe pĳnlĳk en verdrietig dat ook is, ook blĳ ben om
weer wat bekende gezichten te zien!

… als we de weersvoorspelling mogen geloven, de lente al in aantocht is?
… iedereen snakt naar een periode die vroeger heel normaal was en nu ineens heel bĳzonder

wordt?
Marĳ van Vloten
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Lidmaatschap Rabobank
Mensen, die een rekening hebben bĳ de Rabobank, kunnen kosteloos lid worden van die bank.
Hoe meer Plopleden lid zĳn, des te meer stemmen er uitgebracht kunnen worden voor het
jaarlĳks toewĳzen van Coöperatief Dividend aan Plop.
In onderstaande pagina uit de Rabokrant staat uitgelegd hoe een en ander in zĳn werk gaat.
Anne Lies Klerk

BELANGRĲK

E

WAT BETEKENEN
LEDEN VOOR
RABOBANK?

TEKST: REDACTIE RABO & CO BEELD: GEMMA PAUWELS

In ruim 125 jaar is er veel veranderd bĳ de bank. Het dagelĳks

bestuur bestaat al lang niet meer alleen uit boeren en het netwerk

van lokale dorpsbanken is uitgegroeid tot één Rabobank. Toch is

één ding in al die jaren nooit veranderd.De bank is altĳd

eigendomgebleven van haar leden.Maar wat betekent het anno

2020 eigenlĳk om lid te zĳn van Rabobank?

Eigenlĳk is er maar één ding dat

Rabobank onderscheidt van de

andere grote banken: de leden.

Rabobank is gebouwd op

maatschappelĳke betrokkenheid van

haar oprichters. In de 19e eeuw konden

boeren nauwelĳks aan kapitaal komen.

Om toch te kunnen investeren in hun

boerderĳen sloegen ze de handen

ineen om hun eigen coöperatieve bank

op te zetten.

Het idee was simpel. Door samen

garant te staan voor elkaars leningen

konden ze aan betaalbaar krediet

komen. In de 19e eeuw werden de

coöperatieve banken nog bestuurd

door hun leden. Om te voorkomen dat

ze ooit persoonlĳk zouden worden

aangesproken op de schulden van een

ander besloten de oprichters om de

winst binnen de bank te houden. Dit is

altĳd zo gebleven. De winst die de

bank sindsdien heeft opgepot, vormt

nu het kernkapitaal van de

coöperatieve Rabobank.

Eén bank

De tĳd dat de bank werd gerund door

de leden ligt achter ons. De boeren

hebben het bestuur overgedragen
aan

bankiers. De lokale banken zĳn

gefuseerd tot één Rabobank. Toch is de

essentie van het coöperatieve

bankieren niet verdwenen. Rabobank is

altĳd een maatschappelĳke bank

gebleven. Enerzĳds door al
leen díe

zaken te financieren die de wereld

daadwerkelĳk beter maken. Maar ook

door een deel van de winst te doneren

aan verenigingen en maatschappelĳke

organisaties. Coöperatief d
ividend,

noemen we dat.

Leden spelen een cruciale rol bĳ het

verwezenlĳken van maatschappelĳke

ambities van de bank. Als we samen

een probleem willen oplossen, moeten

we tenslotte wel weten wat er binnen

de maatschappĳ speelt. Het is daarom

belangrĳk dat we voldoende actieve

leden hebben. Leden zĳn onze ogen en

oren in de samenleving. Bovendien

hebben de leden anno 2020 nog altĳd

het laatste woord. De algemene

ledenraad is het hoogste orgaan van

de bank.

Lidmaatschap

Iedere klant kan gratis lid worden van

Rabobank. Leden beslissen samen over

de koers van de bank en welke

organisaties in aanmerking komen voor

coöperatief dividend. Bove
ndien krĳg

je als lid drie keer per jaar gratis dit

mooie blad thuisgestuurd. Wil jĳ samen

met ons bouwen aan een betere

wereld? En ben je nog geen lid? Of wil

je meer weten over het lidmaatschap?

Ga dan naar
www.rabobank.nl/particulieren

/leden.



Praktĳk voor
fysio- en manuele therapie

Rooijsestraat 2
5401 AT Uden

Tel: 0413-251561
www.fysiotenwolde.nl

E-mail: info@fysiotenwolde.nl

Aryan ten Wolde (arbeids) fysiotherapie
Fysiotaping

Monique Muijs manuele therapie
bekkenbodemfysiotherapie
fysiotherapie
fysiotaping

Voor Oosters eten op niveau

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

www .paradijsuden.nl

Bij beste 20 van Nederland

Japans – Oosters

en Buffetrestaurant

PARADIJS

365 dagen per jaar tot uw beschikking

Al meer dan 35 jaar een begrip in Uden

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

Culinair Buffet Oriëntal

Optiek:

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

Oogmeting en briladvies in uw eigen,
vertrouwde omgeving.

Aflevering en nazorg ook aan huis.

Ruime keuze aan monturen en glazen in alle
prijsklassen.

Directe verrekening met uw ziektekosten-
verzekeraar.

Aan huis en toch aanzienlijk voordeliger dan
in een reguliere optiekzaak.

Bel gerust voor een afspraak of advies.

Voor alle leden van Plop geldt nog een
extra korting van 25% bij aankoop van

een nieuwe bril met glazen

Oogservice aan huis
Els Verhoogh

Marterstraat 3 – 5408 XP Volkel

Telefoon:0413 – 274051
of

06 – 28041379
Elsverhoogh@gmail.com

Optometrie:
Oogonderzoek met verslaglegging naar
Huisarts.

Controle op o.a. staar, glaucoom, macula-
degeneratie en oogafwijkingen t.g.v. diabetes
mellitus.

Bemiddeling bij doorverwijzing.

ogo
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Nomen est omen. Op 8 februari, was er voor de zoveelste keer nieuws over de leider van Forum
voor Democratie. Ook nu weer nieuws in negatieve zin. Dat ik mĳn column met een Latĳnse
spreuk begon, had te maken met het feit dat langzaam maar zeker Thierry zĳn Franse
achternaam weer eens in negatieve zin eer aan deed: baudet is de Franse naam voor ezel.
Nomen est omen wil zeggen dat de naam een voorspellende betekenis heeft, de naam verwĳst
naar alle betekenissen en bĳbetekenissen van het woord ezel. Vooral domoor en stomkop zĳn de
betekenissen die het woord ezel oproepen. Zelf vind ik overigens ezels lieve beesten. De racist,
antisemiet en homofoob waar Thierry Baudet voor staat, komen uitgebreid aan bod in de
kranten en nieuwsprogramma’s van 8 en 9 februari.
“Dat was grappig”. Deze uitdrukking hoor je tegenwoordig steeds vaker, als overgang naar een
nieuw onderwerp. Deze woordgroep heeft geen betekenis en is eigenlĳk een passe-par-tout
zinnetje. Maar voor mĳ heeft het wél betekenis. Baudet heeft zich onderhand onmogelĳk
gemaakt. Hĳ en zĳn partĳtje zĳn niet grappig meer.
En toen werd ik ziek. Rietje dacht eerst aan corona. Negatief getest. Vervolgens: in geen 24 jaar
zo’n hoge koorts gehad. ‘s Nachts nog naar de spoedhulp van het ziekenhuis gebracht.
Ik had nergens pĳn, maar wél een urineweginfectie. De medicatie die ik voorgeschreven kreeg
werkte snel. Ik kan weer alles. Nou ja…
Omdat wĳ ons huis verkocht hebben en voorlopig bĳ onze dochter wonen, zĳn al mĳn boeken en
aantekeningen ingepakt. Ik kan niks meer vinden. Ik moet het doen met mĳn geheugen en dat
wordt af en toe ook een beetje roestig. Maar dan vind ik een aantekening van mĳn
lievelingscolumniste Aleid Truĳens die op Maria Lichtmis in de Volkskrant schrĳft dat zĳ vindt dat
de lagere scholen pas open mogen als de leraren gevaccineerd zĳn. Niet de fletse Arie Slob
mocht het blĳde nieuws, dat de basisscholen weer open zouden gaan, meedelen, maar Wopke
Hoekstra was hem voor, als een echte wethouder Hekking. Moet ik nu ook al een hekel krĳgen
aan Wop? Ook brekebeen Hugo de Jonge van het CDA werd gepasseerd. Aleid noemde hem een
ĳdele kletsmajoor.
En zo gaat deze maand maar door. De fusie tussen Uden en Landerd staat op losse schroeven:
door een mafkees van het CDA. Ik heb nog nooit van hem gehoord. Uit Groningen komt ie,
geloof ik.
En dan is Rietje jarig, op 14 februari. We vieren niks, maar Rietje gaat met tassen vol wĳn, bier,
frisdrank, worstenbroodjes en taartjes naar onze kinderen. Op die dag heb ik verder goed
geslapen.
Petanque in tĳden van corona.
Daar is ook al geen sprake van. Langzamerhand verlang ik weer naar vroeger, toen ik nog ‘s
maandags een paar potjes kon boulen en een lekkere pint kon drinken.
En kon buurten. Naar vroeger, toen Toon Vogels nog leefde. Ooit de beste bouler van Plop. Toon
die zulke mooie kettingen kon maken onder andere voor Rietje. Voor jou, Toon, hebben wĳ bĳ
de kapel gestaan.
Jan Muller

Overigens

Advertentie
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UIT HET DAGBOEK VAN EEN

AANLEVERING IN JUMESNIEMI (FINLAND)
Na mĳn verhaal in het vorige clubblad over mĳn
aanlevering in Polen en Tsjechië ben ik niet meer
naar het buitenland geweest. Ik moet nu putten uit
verhalen over eerder gemaakte reizen.
De keuze is gevallen op mĳn reis naar Finland in
juli 2017.
Op 27 juli werd ik redelĳk vroeg gebeld voor een rit
naar Jumesniemi in Finland. Die plaats ligt ruim
200 kilometer ten noordoosten van Helsinki. Ik was
nog nooit in Finland geweest dus daar had ik wel
oren naar. Ik kreeg de keuze voor de route. Of via
de Baltische Staten of via Zweden. In het laatste
geval een overtocht vanaf Stockholm. Ik heb voor
dat laatste gekozen.

Er moest een Kia Cee’d aangeleverd worden, op
te halen in Den Bosch. Rond 10.00 uur vertrok ik.
De rit verliep voorspoedig. Ik wilde in elk geval
vóór de spits Hamburg voorbĳ zĳn. Even voorbĳ
Hamburg gepauzeerd en tĳdens deze pauze werd ik
gebeld met de mededeling, dat voor mĳ een veer-
boot was geboekt vanuit Stockholm, maar ik hoef-
de mĳ niet te haasten want ik kon pas zaterdag-
avond mee en op dat moment was het pas donder-
dag. Ik meende, dat ik het beste kon overnachten
in Gremersdorf, circa 60 kilometer voor de boot van
Putgarden naar Denemarken. Daar had ik al eens
eerder geslapen. Amper vertrokken van mĳn pau-
zeplaats werd ik weer gebeld. De plannen waren
veranderd. Ik moest doorrĳden naar Travemünde
en zou daar ’s nachts om 3 uur met de veerboot

naar Helsinki vertrekken. Aankomst in Helsinki
zaterdagochtend om 9:00 uur. Reden van deze wĳ-
ziging was dat voor mĳ op de boot van Stockholm
naar Finland geen hut meer te krĳgen was. Ik had
op dat moment nog geen idee wat die nieuwe boot-
tocht inhield. Later bleek, dat ik anderhalve dag
aan boord zou zitten met 2 overnachtingen. Mĳn
navigatie aangepast naar Travemünde en het bleek
dat ik daar nog maar 50 kilometer van verwĳderd
was. In het havenrestaurant wat gegeten. Vanaf
20:30 uur kon ik inchecken voor de boot en om
23:00 uur aan boord. De hutten waren nog niet
helemaal klaar maar na 20 minuten kon ik naar

mĳn hut. Ik ben meteen naar bed gegaan. De hut
was bestemd voor 3 personen maar ik had deze
geheel voor mezelf. Hĳ was van alle gemakken
voorzien, zoals een TV waarop je permanent kon
zien hoe ver de boot gevorderd was. Ik begreep dat
de af te leggen afstand in mĳlen, omgerekend een
dikke 1100 kilometer was. Het was weliswaar een
lange tocht maar ik heb mĳ niet verveeld. Er was
voldoende vertier aan boord.
Conform tĳdschema kwam de boot zaterdagoch-
tend om 9.00 uur aan in de haven van Helsinki.
Zo’n 10 kilometer voor aankomst bĳ de klant
gestopt om met de meldkamer te overleggen over
mĳn terugreis. Er werd een vliegtuig voor mĳ ge-
boekt voor zondagmiddag 17.50 uur local time van

Helsinki naar Amsterdam.
Binnen 10 minuten was ik bĳ de klant.
Het verhaal van de klant:
hĳ woonde in Eindhoven en leefde samen met een
Finse vrouw uit Nokia. Jaarlĳks gingen zĳ op
vakantie naar Finland. De brandstofpomp van de
auto had het begeven en gezien de reparatiekosten
werd besloten de auto niet meer te repatriëren. Tot
mĳn komst had de klant een Finse huurauto tot zĳn
beschikking. Die moest hĳ weer inleveren in
Tampere. Dat kwam mooi uit, want daar was ook
een treinstation. De aanlevering gedaan bĳ de
inleverplaats van zĳn huurauto en vervolgens ben
ik bĳ het station afgezet. Met de trein naar Helsinki
en daar was al een hotel voor mĳ geboekt.

Ik heb mĳ uitstekend vermaakt in Helsinki. De
volgende ochtend na het ontbĳt een flinke wande-
ling gemaakt in het centrum van die stad. Het weer
was prachtig. Na de lunch uitgecheckt en met de
trein naar het vliegveld. Het vliegtuig landde 20
minuten later dan gepland op Schiphol en vrĳwel
meteen had ik een trein naar Den Bosch. Om 22:30
uur was ik weer thuis.
Al met al was dit een geweldige ervaring. Een lan-
ge reis, terwĳl ik toch maar 785 kilometer heb ge-
reden.
Hans Stil

de aan-
geleverde
Kia Cee’d

Travemünde
wachten op
de boot

Entertainment
aan boord

Finland
Helsinki

Station
Helsinki

Trein
Helsinki-
vliegveld
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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
De Streepen 14 – 5473 PE Heeswĳk Dinther

Stadscafé Van Eyck
Pastoor Spieringstraat 1 – 5401 GA Uden

Autobedrĳf Van der Heĳden
Liessentstraat 2a – 5405 AG Uden

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

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

Grill Jambon
Lieve Vrouwenplein 13 – 5401 AS Uden

KEURSLAGERĲ Peter van Kraaĳ
Reinoldstraat 40 – 5402 VC Uden

Jumbo de Laak
Drossaard 14-18 – 5403 ET 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 Henk Verhoeven
Groenendaal 4 – 5405 AT Uden

Autobedrĳf Verstegen Uden
Loopkantstraat 12 – 5405 NB Uden

Party Catering T. Verstraten
Sint Agathaplein 6 – 5427 AB Boekel
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Noteer het alvast in je agenda!!!
Het BestuurAanvang 20.00 uur

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
op woensdag 17 maart 2021

ONDERSTEUNEND LID OPGEZEGD

OVERLEDEN VERHUISD

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

CLUBHUIS OPEN Bar
open

Bar
dicht Coördinatie Telefoon

Maandag 13.00 16.30 Jos van Schĳndel 06 - 14046483
Dinsdag 19.00 23.30 Toon van Werde 0413 - 266311
Woensdag 13.00 16.30 Maria Vermeer 0413 - 260933
Donderdag 19.00 23.30 Tonny Verhoeven 06 - 45298715
Zondag 13.00 17.30 Tonny Verhoeven 06 - 45298715

Datum Aanvang PLOP REGIO NJBB
23 mrt. di. 19.30 uur Clubkampioenschappen Tête à tête, voorronden
25 mrt. do. 19.30 uur Clubkampioenschappen Tête à tête, finales
7 apr. zo. 10.00 uur Paastoernooi Plopleden (d), 3 wedstrĳden
17 apr. za. 10.00 uur NK Doubletten

Oisterwĳk18 apr. zo.
27 apr. di. 13.00 uur Oranjebittertoernooi Plopleden (d), 3 wedstrĳden
15 mei za. 10.00 uur NK Veteranen triplet

Ammerzoden16 mei zo. 10.00 uur
12 jun. za. 10.00 uur NK Tripletten13 jun. zo. 10.00 uur
4 jul. zo. 10.30 uur 38e Peerke Verschiet (d) licentiehouders, 5 voorgeloot

Peerke Verschiet recreanten promotietoern. 4 voorgeloot4 jul. zo. 11.30 uur
10 jul. zo. 10.00 uur NK Mix Hoorn11 jul. za. 10.00 uur
14 jul. wo. 13.00 uur Thuisblĳverstoernooi (d) Plopleden
13 aug. vr. 19.30 uur Zomeravondtoernooi (d) Plopleden
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JAARKALENDER WEDSTRĲDEN en TOERNOOIEN PLOP 2021

Gerda Prinsen Ria van Lanen Cees Klanderman
Willy van Genuchten Jo Gilissen Truus Biemans
Hemmy Bresser Truus Looĳ Leny Verwĳst

Netty van den Brand

LEDENMUTATIES

Willy Driessen 29-11-2020 Jan en Riet Muller
Tonnie Vogels 8-01-2021

Gaat
niet d

oor
Gaat

niet d
oor



Groenendal 4 5405 AT Uden tel.(0413)269647 fax (0413)250158

APK - REPARATIE - ONDERHOUD

DE IDEEENFABRIEK – TEL. 06-15 86 08 05


