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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

Voor de NJBB valt het ook niet mee om de
organisatie op de rails te houden, maar ook zĳ
houden de moed erin en hopen dat er in
2021/2022 toch weer een competitie kan wor-
den georganiseerd, waarin ook de spelers van
Plop zich kunnen uitleven. Er hebben zich de
nodige verschuivingen binnen de teams voor-
gedaan met als gevolg dat er ook personele
wisselingen zĳn binnen de teams, maar het is
onze competitieverantwoordelĳken gelukt om
een nieuwe opzet aan de bond te presenteren.
En nu maar aan de slag zodra de mogelĳkhe-
den zich voordoen. Het ziet ernaar uit dat we
langzaam maar zeker de corona aan het te-
rugdringen zĳn. De vaccinaties vorderen
gestaag en steeds minder van onze leden wor-
den door de corona tĳdelĳk buiten spel gezet.
Nu moet ik zeggen dat de laatste weken het
weer ook niet echt een uitnodigende rol heeft
gespeeld, maar we brengen onverbeterlĳk het
oeroude adagium in stelling: NA REGEN KOMT
ZONNESCHĲN.
Het is voor ons als club van groot belang dat
de leden, die steeds met plezier aan onze
clubactiviteiten hebben deelgenomen en die
we nu al lange tĳd niet hebben mogen en kun-
nen verwelkomen, opnieuw in slagorde zullen
komen opdagen om het spel der spelen met
veel plezier weer te kunnen beoefenen en dat

met een groter succes dan onze nationale
deelname aan het songfestival. Spoedig zullen
we weer met elkaar op het toernooiveld onze
krachten kunnen meten om daarna bĳ een
heerlĳke verfrissing of na een vrolĳke op-
dracht aan de bierpomp met elkaar plezier
kunnen hebben zoals dat ook statutair en
reglementair is voorzien.
Geniet maar vast van de voorpret.
Hans van de Wĳdeven.

Voor velen van ons is het clubblad naast onze internetsite,
zowat het enige communicatiekanaal met Plop dat ons in
deze barre tĳden rest. In het begin van de coronacrisis
hebben wĳ als bestuur overwogen om tĳdelĳk met de uit-
gave te stoppen, maar we zagen alras dat zo’n beslissing
niet in het belang zou zĳn van onze adverteerders en spon-
soren en dat dan ook de contactmogelĳkheden met de
leden dan wel heel schamel zouden zĳn. Dus handhaafden
we de uitgave van ons blad en namen ons voor om de ge-
bruikelĳke kwaliteit daarvan op peil te houden. Dus ligt het
met een goede redactionele inspanning weer op jullie
deurmat en kan het opnieuw voor enige verstrooiing
zorgen.

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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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



IN MEMORIAM * 28 oktober 1947 Ans Looman 10 mei 2021

Twee jaar ben ik coördinator “barbezetting tĳdens toernooien”
geweest en uit die tĳd kende ik Ans. Ans was één van de vrĳ-
willigers waarop ik mocht rekenen. Op een gegeven moment
belde Ans mĳ met de mededeling, dat zĳ het barwerk om
gezondheidsredenen niet meer kon doen. Dat vond ik erg
jammer want Ans was een prettig iemand om mee samen te
werken. Aangezien Ans altĳd ’s middags ging boulen en ik
’s avonds, hadden wĳ verder weinig contact. Wél zag ik haar
regelmatig op zondagmiddag met haar scootmobiel verschĳnen
bĳ Plop. Zĳ genoot dan zichtbaar van alles wat zich daar
afspeelde.

Om toch iets meer over Ans te weten te komen, ben ik bĳ haar
dochter Marsha, die toevallig bĳ mĳ in de straat woont, op
bezoek geweest.

Ans is rond het jaar 2000 verhuisd van Made naar Uden,
volgens Marsha om de kleinkinderen vaker te kunnen zien. In
september 2014 is ze lid geworden van Plop, waar ze met veel

plezier een aantal jaren heeft gebould. Ze stond ook graag achter de bar, mede omdat ze zelf
vroeger een horecazaak heeft gehad.

In het verleden heeft Ans een ernstig skiongeluk gehad waardoor haar mobiliteit behoorlĳk
beperkt werd. En die beperking werd steeds ernstiger en ook de rest van haar gezondheid liet
steeds meer te wensen over, waardoor ze ongeveer drie jaar geleden is gestopt met boulen.
Maar Ans bleef wel ondersteunend lid van de club en kwam, zoals eerder gezegd, regelmatig
kĳken op speeldagen.

We zullen Ans met haar positieve kĳk op het leven missen.

Hans Stil
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OVERPEINZINGEN
VAN EEN PLOPLID
door Gerrit Verhoeven

Hou vol, Het Duurt Nog Even,

Dan Kunnen We Weer Genieten Van Het Leven,
Met Zĳn Allen Weer Van Alles Doen.
Weer Genieten Van Het Lent En Zomergroen,
En Het Aanraken Van Elkaar
Dat Hebben We Zo Gemist Het Hele Jaar.
Nog Even De Maatregelen In Acht Nemen,
Totdat We Weer Aan Activiteiten Deelnemen.
Het Einde van Corona Is In Zicht
Zodat Ruimte Ontstaat Voor Nieuwe Levenslicht

98

De Lente is in aantochtAls iedereen opeens gaat stralen telkens als de

zon schĳnt
Als spontaan na diepe dalen tegenspoed
verdwĳnt
Als cupido zĳn pĳlen teder richt op jou en mĳ
Als katjes en het veulen lente zĳn in de wei,
Als vogels zich nestelen te midden van de takken
Als we bĳ de eerste zonnestraal met z’n allen

terrasjes gaan pakken,Als de lucht verhalen tekent in contrasten van wit

en blauw
Als de zon haar stralen wil uitdelen tegen de kou
Als de bloembollen te koop zĳn te kust en te

keur,
Dan staat de Lente weer voor de deur
[auteur onbekend]

HOOP
Is een lichtje

In je Hart

Dat Vandaag

Moed geeft

En morgen

KRACHT

Piekeren v
ermindert

De zorgen van

Van morgen niet

Het vermindert

De kracht van

VANDAAG

WE ZITTEN
Met z’n allen
In dezelfde
Scheve schuit
Laten we goed
Voor elkaar ZORGEN
Dan komen we er
Samen sterker uit



Beste vrienden van Plop
Ook dit jaar zal ik niet naar de projecten in
Kenia gaan en dus is ‘spring maar achter op’
er niet bĳ. De lockdown is ook in Kenia nog

steeds actueel. Het grote verschil met ons
land is voor iedereen wel duidelĳk, namelĳk
geen corona-testen en ondersteuning door de
overheid et cetera. Het advies om je handen
stuk te wassen gaat daar ook niet op.
Afstanden van vier kilometer naar een water-
put zĳn heel gewoon. Mondkapjes worden
sporadisch gedragen, want ook dat kost geld.

Wĳ ondervinden veel ongemak van de
maatregelen tegen het Corona-virus, maar
toch ben ik heel erg blĳ dat ik in Nederland
woon.

Via de mail, whatsapp en sms berichten
hebben wĳ regelmatig contact met de
projecten in Kisumu. Wĳ proberen zo goed als
het kan onze projecten te ondersteunen en die
verlopen prima via onze contactpersonen.

Het afgelopen jaar hebben wĳ gezorgd voor
extra voedselpakketten. Deze werden onder
andere verzorgd en bezorgd door zuster Lucy.

Graag wil ik iedereen bedanken voor de
donaties en veel sterkte toe wensen in deze
vervelende tĳd. Hopelĳk zien we elkaar weer
snel op de boulesbaan.

Maria Vermeer

“Spring maar achter op”, ook dit jaar niet
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www.amarafoundation.org

administratie@amarafoundation.org

IBAN: NL52RABO 0148319394

www.amarafoundation.org

administratie@amarafoundation.org

IBAN: NL52RABO 0148319394

KvK: 02093018

ANBI: 8156.41.813

Ondersteuning aan ouderloze, kansarme of gehandicapte

kinderen op het gebied van opvang, zorg, scholing, therapie

en hulpmiddelen in Kisumu, Kenia



Pretexting wordt dé oplichtingstruc van 2021
Wat is pretexting en wat moet je weten?
In de context van oplichting gaat het dan
natuurlĳk om geld, of informatie waar bĳvoor-
beeld geld mee te verdienen valt. Het idee
achter pretexting is dat het in zekere zin als
voorwerk voor het échte oplichtingswerk fun-
geert. De criminelen doen bĳ wĳze van veld-
werk onderzoek naar jouw handel en wandel
en hopen op die manier zo veel mogelĳk per-
soonlĳke informatie buit te maken voordat het
echte werk begint.
De oplichter ontfutselt eerst inloggegevens
via een phishinglink of verzamelt informatie
over een zoon of dochter. Pas daarna slaat hĳ
zĳn slag.
Hoe werkt pretexting bĳ telefonische
spoofing?
Pretexting is in deze zin dus niet zozeer een
losse, op zichzelf staande oplichtingstruc met
een volledig eigen wĳze van invulling en bena-
dering, maar is eerder een vorm van vooron-
derzoek dat in een later stadium voor een veel
venĳniger - en kostbaarder - staartje kan zor-
gen.
Om dat duidelĳk te maken, kunnen we dit
het beste demonstreren aan de hand van een
voorbeeld. Neem telefonische spoofing, een
relatief nieuwe manier van oplichting waar
vele honderden slachtoffers vorig jaar de dupe
van werden. Een ingrĳpende vorm van op-
lichting, bovendien: in veel gevallen verloren
slachtoffers letterlĳk al hun spaargeld. Scha-
debedragen van enkele tienduizenden euro's
zĳn bepaald geen uitzondering.
Uitgangspunt van telefonische spoofing is
dat een nepmedewerker van de bank je belt
met de mededeling dat er verdachte activitei-
ten rond je rekening zĳn geconstateerd. Dat
zou bĳvoorbeeld gaan om hackers die op het
punt staan om jouw spaargeld weg te sluizen
naar buitenlandse rekeningnummers. Omdat
de beller zich telefonisch de identiteit van jouw
bank heeft aangeme-
ten, denk je dat het
écht de bank is die
belt.
Om dat geld veilig te
stellen, zo waarschuwt
de zogenaamde bank-

medewerker, is het dan ook zaak dat je je
spaargeld met gepaste spoed overmaakt naar
een (overigens niet-bestaande) kluisrekening.
Je raadt het al: deze kluisrekening is juist van
de oplichters en zodra het geld erop staat,
wordt het razendsnel weggesluisd naar reke-
ningen van katvangers.

Deze oplichtingstruc kan door pretexting
veel overtuigender worden uitgevoerd. Als op-
lichters in een eerder stadium de nodige gege-
vens over je hebben weten te verzamelen,
kunnen ze deze kennis en informatie tegen je
gebruiken in een telefoongesprek. Juist omdat
ze zo veel van je weten, ben je eerder geneigd
om te denken dat degene aan de andere kant
van de lĳn goede bedoelingen heeft.
En daarmee wordt de kans dat jĳ in een op-
lichtingstruc trapt natuurlĳk een stuk groter.
Hoe werkt pretexting bĳ
WhatsAppfraude?
Ook deze oplichtingstruc is het afgelopen
jaar veelvuldig in het nieuws geweest, en niet
zonder reden: talloze slachtoffers trapten erin
met soms grote financiële gevolgen. Voor die-
gene die niet weet hoe dit gaat, volgt een kor-
te samenvatting. Je krĳgt een appje van een
voor jou onbekend nummer. Diegene doet zich
voor als familielid of naaste kennis en stelt
een nieuw nummer te hebben. Het oude
nummer mag worden verwĳderd, zo
wordt door- gaans verteld.
Na het uitwisselen van
een paar oppervlakkige

beleefdheden

Vervolg paging 11
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('Hoe gaat het?') begint het echte werk: er
moet toevallig met spoed een rekening wor-
den betaald, en jouw zogenaamde kennis of
familielid kan niet bĳ zĳn of haar rekening of
heeft te weinig saldo. Je raadt het al: of jĳ
misschien met spoed even een betaling kan
doen naar het opgegeven rekeningnummer.
Is het geld binnen? Dan blokkeren ze jouw
nummer en heb je het nakĳken.
Ook deze vorm van oplichting kan véél ge-
loofwaardiger worden uitgevoerd door pretex-
ting. Door sociale media af te speuren, kunnen
oplichters onder andere profielfoto's stelen om

later in te stellen op WhatsApp en kunnen ze
zich bĳvoorbeeld ook een veel beter beeld vor-
men wat betreft onderlinge verhoudingen en
contacten. Maar denk ook aan het vocabulai-
re: oplichters kunnen door pretexting 'typisch'
taalgebruik herkennen en deze kennis inzetten
om er later hun voordeel mee te doen.
Wat kun je doen om te voorkomen dat je
slachtoffer wordt van pretexting?
De beste manier is om een gezonde mate
van achterdocht en scepsis in acht te nemen.
Maar omdat oplichting je vaak in een moment
van onoplettendheid overkomt en niemand 24
uur per dag alert kan zĳn, is dat misschien
een kleine dooddoener.

Toch zĳn er wel degelĳk een paar zaken waar
je rekening mee kunt houden. Naast de ge-
bruikelĳke waarschuwing 'klik niet zomaar op
links in verdachte sms'jes of mails. Neem bĳ
twĳfel altĳd zelf contact op met het bedrĳf of
de (overheids)instelling van wie je een bericht
hebt gekregen via een telefoonnummer dat je
zelf hebt opgezocht,' hebben we een aantal
aanvullende tips.
Maak concrete afspraken met je directe
familieleden over de wĳze van handelen in
geval van (geld)nood en spreek af dat je dat
nooit via de app doet. In het geval van een
gloednieuw en voor jou onbekend telefoon-
nummer is het niet gek als je direct al op je
hoede bent, maar oplichters kapen ook be-
staande WhatsApp-accounts, en dat maakt
het gevaar een stuk groter.
Om dat laatste te voorkomen, kun je twee-
stapsverificatie instellen voor WhatsApp. En
krĳg je toch een dergelĳk verzoek via Whats-
App? Bel even terug om diens identiteit te
verifiëren.
Een andere truc die oplichters toepassen, is
om eerst telefonisch contact op te nemen met
degene voor wie ze zich uitgeven, en niet
direct degene die ze willen oplichten.
Concreet: oplichters willen zich voordoen als
jouw dochter. In dat geval bellen de oplichters
éérst naar het nummer van je dochter, zeggen
vervolgens niks, maar nemen haar stem wel
op. Vervolgens bellen ze jou en spelen ze deze
geluidsopname af. Je hoort dan echt de stem
van je dochter voordat de verbinding wordt
verbroken, en via WhatsApp krĳg je meteen
erna een verhaal over een slechte verbinding.
In dat geval is de kans natuurlĳk een stuk
groter dat je erin trapt: je had net toch echt je
dochter aan de lĳn?
Ben je er ondanks alles toch ingetrapt?
Doe dan aangifte bĳ de politie.
Bron: AVROTROS Opgelicht
Hein Sauren

Advertentie
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Fluitenkruid

Giekerke en die is namelĳk voorzien van tegel-
tjes met daarop afbeeldingen van wedstrĳd-
rĳders over alle jaren van de Elfstedentocht.

Dit mozaïek van tegeltjes was ook nog zodanig
geplaatst dat op afstand het silhouet van
schaatsrĳders verscheen.
Een waar kunstwerk.
Weer door naar Leeuwarden en daar de route
weer opgepikt (dat was wel wat zoekwerk en
veel heen en weer gefiets) en verder naar
Jellum om een hapje te nuttigen. Helaas kon
er niet gegeten worden, maar (ik denk door
onze vermoeide gezichten) voor ons wilde de
eigenaar de frietpan wel even opwarmen en
belde zĳn broer om even te komen helpen.

Dus wĳ hadden toch nog onze koffie, pils,
frietje en kroket. Hierbĳ moet ik toch weer
denken aan die vriendelĳke gastvrĳheid. Na
een stukje terugrĳden (we waren de route
weer kwĳt) de tocht weer voortgezet richting
Bolsward. De hele tocht hebben we mooi weer
gehad maar als er een wolkje was, begon
Bettie de goden te verzoeken: “kom dan,
breek los, laat het regenen, daar komen wĳ
voor”. Gelukkig konden die dag de weergoden
haar teleurstellen. Jammer Bettie. Na een
tocht langs slingerende paadjes en riviertjes
door het nu inderdaad mooie Friesland,

kwamen we aan in Bolsward en zochten hotel
“De Groene Weide” op voor onze volgende

overnachting. Inmiddels was het half zeven en
hadden er 73 kilometer op zitten. 7 uur en 38
minuten op onze zadels gezeten. Ook hier
mochten we onze fietsen in de eetzaal zetten.
Herman had zĳn bedenkingen bĳ dit hotel
omdat ze ten tĳde van de bespreking nog aan
het verbouwen waren. Maar de kamers waren
super. Jan en Lydia hadden een kamer met
Hoofdletter. Het was een grote kamer, begane
grond en parketvloer. Bĳna een huiskamer
met bedden. Thea kon haar lol niet op. Ze had
een grote badkamer met ligbad waarin alle-
maal sproeitoestandjes. Ze ging er dan ook
prompt met kleren en al in liggen. Ik denk dat
ze samen met Bert alles van dit bad heeft
uitgeprobeerd, al kan ik dat niet bewĳzen.
Na geïnstalleerd te zĳn, gedoucht en omge-
kleed zĳn we gaan eten. Tĳdens het eten
kwamen er steeds meer mannen binnen in
verband met een biljarttoernooi. Tussen het
biljarten door legden ze een kaartje. En al vlug
hadden we contact met deze mensen. Eén
ervan wist alles van de Elfstedentocht. De
jaartallen, de winnaars, enz. Ook vernamen
we van hem wat die witte bloemen langs de
route waren: fluitenkruid. De alcohol vloeide
rĳkelĳk (we
hebben ook
nog een rondje
gehad) en we
hebben flink
gelachen die
avond.

Vermoeid maar voldaan gingen we om twaalf
uur naar bed.

Toch de wel verdiende friet en een pilsje
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Hotel De Groene Weide - Bolsward

Wordt vervolgd



Plop 2 4e Divisie 4003
1 John Kuĳpers 65391
2 Arie Abels 35831
3 Henk Lamers 4732
4 Mark de Kok 32391
5 Antoine Fabrie 20668
6 Bert van Os 30752
7 Els Kuĳpers 67525

Plop 1 3e Divisie 3001
1 Gerda van den Brand 20664
2 Anton van den Brand 20663
3 Jan de Wild 40156
4 Mari van den Hoogen 40164
5 Sjef van de Geer 36917
6 Jan Ru�en 62598
7 invaller

Vincy Teunissen 4713

NPC Teams 2021/2022

2020 / 2021

Nieuws van de TWC juni 2021
Technische Commissie, Wedstrĳdcommissie.
Plop is weer uit haar winterslaap aan het
komen. Zo lĳkt het tenminste. Elke week zie
je weer Ploppers, die een half jaar of langer
niet op onze club zĳn geweest.
De TWC heeft intussen niet stilgezeten.
De NPC 2021 - 2022
Wĳ hebben acht teams opgegeven voor de
komende NPC. Een bĳzonderheid daarbĳ is,
dat de Plop 1 en Plop 2 teams omgewisseld
zĳn. Plop 2 van vorig jaar gaat nou dus 3e
divisie spelen. Plop 1 van vorig jaar gaat in
een grotendeels nieuwe samenstelling verder
als Plop 2. Eind augustus zullen we weer een
informatieavond beleggen voor alle teams.
De Toernooien
Het is momenteel nog onzeker of Peerke
Verschiet op 4 juli kan doorgaan. Het zou fijn
zĳn, als we in elk geval een toernooi voor
Plopleden zouden mogen organiseren. Een
soort van openingstoernooi met drankjes en
veel hapjes voor onze leden.
Nieuwe spelregels
Tja spelregels. Sommigen zĳn er fel op, de
meesten zien het niet zo nauw. Er zĳn een
paar veranderingen waar we zeker mee te
maken zullen krĳgen.
- het but mag nu tot 50 cm van een uitlĳn
uitgeworpen worden. Eerst was dat 1 meter.

En ook tot anderhalve meter van de cirkel
van een andere partĳ.

- Dan deze. Het but MOET altĳd gemarkeerd
worden. Na een onrechtmatige verplaatsing
kan het dan teruggelegd worden.
Of deze regel ook overal zal worden toege-
past, betwĳfel ik. Maar nou zĳn jullie in elk
geval op de hoogte, dat dit moet, als er iets
van gezegd wordt.
Het is nou maar te hopen dat we snel van die
corona maatregelen af geraken, dan gaan we
weer een mooie toekomst tegemoet bĳ onze
club.
Jos van Schĳndel
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Plop 7 6e Divisie 6001
1 Corrie Smits 41162
2 Nellie Aldenhuĳsen 40154
3 Frans Smits 40159
4 Henny van der Ent 43149
5 Ton Hendriks 30232
6 Theo van der Velden 24863
7 Riet van Kuppeveld 61775
8

Plop 8 6e Divisie 6001
1 Eugene van Oĳen 59539
2 Joke Fokker 41166
3 Anne Lies Klerk 59395
4 Arnold Klerk 44733
5 Elly Verleun 35829
6 Wim Verleun 35828
7 Corry Kroos 61774
8 Ad Kroos 61773

Plop 5 6e Divisie 6002
1 Paul de Bruĳn 51393
2 Willy van Berlo 18669
3 Henk Verhoeven 41171
4 Gerrit Gelderblom 31953
5 Jan Verhoogh 30436
6 Tonny Verhoeven 41171
7 Huub Wolfs 41164
8

Plop 6 6e Divisie 6001
1 Thea Rovers 49931
2 Marĳke Prinsen 63166
3 Ton van Tiel 44732
4 Betty van Lanen 40166
5 Gĳs Meĳer 17276
6 Gerda van Beek 66711
7 Mart Peeters 60561
8 Janette Peeters 60560

Plop 3 4e Divisie 4002
1 Jos van Schĳndel 36382
2 Francien de Vries 12841
3 Lambèr de Smit 29651
4 Jan Muller 4726
5 Riet Muller 4725
6 Piet Kersten 40167
7 Biek van Beek 4749
8 Martha Rigters 12840
9 invaller

Jac van Beek 17063

Plop4 6e Divisie 6002
1 Marĳ van Vloten 29455
2 Bernadette Stil 63157
3 Cor van Vloten 29454
4 Hans Stil 56484
5 Herman Honig 36928
6 Bettie Honig 36921
7 Greet Bernards 37734
8 Lies van der Rĳt 33033
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Terras
Het is coronatĳd. De hele wereld draait al
anderhalf jaar om corona, om Covid 19.
Radio, televisie en de schrĳvende pers gaan
nergens anders meer over. 24 uur per dag
staat alles in het teken van corona, over de
oorsprong, de verspreiding, de slachtoffers, de
voorbehoedmiddelen in de vorm van vaccina-
ties en de hopeloosheid van de toediening van
deze laatste qua volgorde en tĳd.
De pandemie is voor de nu levende generaties
het ergste dat de mensheid sinds de Tweede
Wereldoorlog is overkomen. Vinden we.

Onze wereld stond op instorten en wereld-
wĳd werden alle oorlogen, verdelingsvraag-
stukken, honger en ellende, overspoeld en
weggedrukt door corona. Corona werd het be-
ruchte teken aan de wand, het Mene Tekel, de
dreigende ondergang. We hoorden en lazen al
spoedig, dat na het vervlieden van de pande-
mie alles anders zou moeten worden aange-
pakt, dat we eindelĳk werk zouden moeten
maken van het stoppen met de uitputting van
de aarde, dat we op een andere manier zou-
den moeten omgaan met landbouw en andere
vormen van voedselvoorziening en dat we
wereldwĳd tot een betere verdeling van de
welvaart zouden moeten komen. Juist ja.
Maar…..
Onze economische problemen schĳnen
vooralsnog mee te vallen, thuiswerken heeft
ook zo zĳn voordelen en met de corona-ellen-
de gaat het een beetje de goede kant op. Er
blĳven heel grote problemen voor de sectoren,
die het hardst getroffen zĳn zoals kunst en
cultuur en vooral de horeca, zodat de aanvan-
kelĳk opgekomen verbeteringsgedachten naar
de achtergrond verdwĳnen en als meest strin-
gente wensen nu te horen zĳn: we willen naar
het terras om witte wĳn en bier te drinken, we
willen weer met het vliegtuig op vakantie naar
alle buitenlanden, we willen zo mogelĳk elke
dag naar het restaurant, we willen naar festi-
vals, liefst zoveel mogelĳk. Kortom, we hopen
op een toekomst, die in niets verschilt van het
pre-corona verleden. Allemaal een beetje zor-
gelĳk, maar wel heel menselĳk.

Het terras speelt ook een grote rol bĳ Plop.
Sowieso heeft corona er bĳ onze club stevig
ingehakt. Veel van onze leden hebben we nog
niet teruggezien op onze speelvelden. Dat was
ook bĳna niet mogelĳk door alle beperkende
bepalingen, de kantinesluiting, de afstands-
norm, enzovoort. Nu breekt er wellicht op
termĳn een betere tĳd aan, zeker ook wat be-
treft de weersomstandigheden. Voor de natuur
is al die regen een echte zegen, maar voor ons
als buitenspelers in dit seizoen, is het minder.
Maar hoe dan ook: HET TERRAS is in beperkt
opzicht weer mogelĳk met ingang van 19 mei.
Jullie hebben in afzonderlĳke berichten daar-
over informatie gekregen.
De barbezetting vormt nog een probleem
dat we gezamenlĳk moeten oplossen en die
belangrĳk is als we geen “externe krachten”
willen inschakelen.. Op woensdag de 19e was
er bĳ de eerste terrasopening een tekort aan
barbezetting, dus boden José en ik ons aan.
Voor het aanvullen van de voorraad en het
vullen van de bar was al keurig gezorgd. We
konden van start met 22 spelers. Degenen,
die op het terras zouden willen zitten, zouden
zelf de tafels en stoelen moeten buiten zetten
en naderhand ook moeten opruimen. Akkoord.
En wat dachten jullie? Precies om half twee,
het begin van de wedstrĳd, begon het te rege-
nen dat het zeek. De verdere middag zou dat
zo blĳven. Het bier in de bar was aangesloten
en het wisselgeld zat al in de kassa. De bier-
kraan bleef gesloten en het wisselgeld ging
terug in de kluis. GEEN TERRAS dus.

De binnenbanen werden benut voor het
spelen, maar binnen mochten geen consump-
ties worden gebruikt, want een buitenterras
veranderen in een binnenterras stuitte op een
wettelĳk verbod. En daar houden wĳ ons aan
(zonder te glimlachen). De barmedewerkster
ging meespelen en de barmedewerker ging,
na de spelers te hebben aangemoedigd, maar
gewoon naar huis.
Laat het maar gauw beter weer worden.
Hans van de Wĳdeven.
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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...
Het op dinsdag 27 april, een prachtige zomeravond was? Hans van de Wĳdeven bromde richting
Plop met de bedoeling een paar mooie partĳen te gaan aanschouwen. Bĳ aankomst trof hĳ
echter Jan Rutten moederziel alleen, gezeten op een bankje aan. Hans ging bĳ hem zitten, en
wat volgde was een geanimeerd gesprek over het fokken van kanaries en gouldamadines. Zo zie
je maar weer, met boulen kun je vele kanten op! Zouden de beentjes van Sint -Hildegard deze
avond in de war geschopt hebben?
Weet u het nog?
2019
... Het jaar, waarin Plop 40 jaar bestond?
... Het jaar, waarin de naam Corona alleen nog maar een biermerk was?
... Het jaar, waarin we nog een Paastoernooi hadden?
... Het jaar, waarin het op Koningsdag bitter koud was?
... Het jaar, waarin op 7 juli het 36e Peerke Verschiet toernooi plaatsvond?
... Het jaar, waarin onze voorzitter geen moeilĳke beslissingen hoefde te nemen?
De uitdrukking is, regeren is vooruitzien. Maar o wat verlangen we met zĳn allen terug naar
2019. Hoop houdt de mens op de been, dus misschien dat de tweede helft van 2021 ons weer
terug gaat brengen naar het oude normaal.
Marĳ van Vloten



Voor ons als Plop waren de gevolgen bĳna on-
middellĳk dramatisch. Van regeringswege wer-
den alle clubactiviteiten vrĳwel met directe
ingang geblokkeerd en wat veel erger was:
sommige leden van onze club werden door de
ziekte overvallen met als gevolg dat we van
sommigen definitief afscheid hebben moeten
nemen.
De maatregelen om de ziekte de kop in te
drukken waren en zĳn draconisch en de
sociale en economische gevolgen zĳn bĳna
niet te overzien. Op radio, tv en in de pers
gaat het vrĳwel nergens anders meer over en
we worden er zo door overstelpt, dat het ons
bĳna de keel begint uit te hangen. Iedereen
wordt erdoor geraakt, de ziekte beheerst ons
hele leven en maakt de toekomst onzeker. We
worden geconfronteerd met de anderhalve
meter regel, we mogen niet meer knuffelen en
de scholen zĳn voor een groot deel gesloten.
De negatieve sociale gevolgen doen zich over-
al voor. Er worden nieuwe begrippen geïntro-
duceerd, waarvan “huidhonger” een benaming
is, die mĳ enorm tegenstaat, maar die ik wel
begrĳp. Voor onze club en haar leden is
corona ook een enorme rem op de ontplooiing
van onze gebruikelĳke activiteiten.
Ontspanning en sociale kontakten worden de
nek omgedraaid en veel van onze leden zitten
noodgedwongen thuis min of meer opgesloten
waardoor allerlei vormen en gevoelens van
verveling worden ervaren. Familiebezoek en
bezoek van vrienden en bekenden zĳn tot het
vrĳwel onmogelĳke teruggebracht en van een
beetje gezellig winkelen of een terrasje pikken
is al helemaal geen sprake meer. Al lang niet
meer. We zitten met een tot onherkenbaarheid
leidend mondkapje vanachter de geraniums
naar buiten te gluren.
Wat te doen? Hoe kunnen we ellendige verve-
ling te lĳf gaan. Dat kunnen we alleen maar
als we niet verzinken in die gevoelens van ver-
veling en ons leven niet laten vergallen door
wat we allemaal niet kunnen. We moeten posi-
tief blĳven denken en vooral kĳken wat we
allemaal WEL kunnen. Iedereen had het als-

maar druk druk druk. Nu even niet. Dus nu
hebben we de tĳd om de krant helemaal uit te
lezen. We kunnen de boeken, die we al jaren
ongelezen in de kast hebben staan nu eens ter
hand nemen. We kunnen ongelimiteerd boe-
ken uit de bibliotheek halen. We kunnen op
internet eindeloze wereldreizen maken vanuit
onze makkelĳke stoel. We kunnen om ons
heen kĳken of er vrienden, buren of wie dan
ook hulp nodig heeft, al is het maar door een
gezellig gesprek aan te gaan. Zeker als we zelf
redelĳk gezond van lĳf en leden zĳn, kunnen
we op plaatsen waar het nodig is wat hand- en
spandiensten verrichten of wat vrĳwilligers-
werk doen. Eigenlĳk kunnen we hier in een
land waar de welvaart in vergelĳking met heel
veel andere plaatsen op de wereld enorm
groot is, heel wat doen om onze corona-
verveling te verdrĳven, als we maar willen.
Het zit voor het belangrĳkste gedeelte in
onszelf, anderen komen je vaak de oplossing
van je problemen niet ongevraagd aandragen.
Een oude Brabantse spreuk is:

“zo ge doet, zo worde gedoan”

Hans van de Wĳdeven

Over de man,
die zich verveelde
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Dit zou de passende titel kunnen zĳn van een boek over een
man, die anders dan de hele dag te roepen: druk druk druk,
zich juist de hele dag verveelt en zich als gevolg daarvan on-
gemakkelĳk en onplezierig voelt.
Maar zo’n boek ga ik niet schrĳven. Wees maar niet bang. Maar
ik vind het toch de moeite waard om aan het fenomeen verve-
ling aandacht te schenken. Dat doe ik, omdat ik het al bĳna een
heel jaar lang om me heen hoor en omdat radio en tv er moei-
teloos urenlange beschouwingen aan wĳden. In het vroege
voorjaar van 2020 was ik met vrouwlief en vrienden een paar
dagen in Valencia, Spanje op vakantie. Mooie en interessante
stad, cultureel zeer de moeite waard en voorzien van uitnodigende
restaurants en dranklokalen. Op tv hoorden en lazen we iets over CORONA en over het feit, dat
die kennelĳk behoorlĳk besmettelĳke ziekte zich snel aan het verspreiden was in Spanjes
hoofdstad Madrid. Voor ons aan de oostkust leek het en was het in feite ook de ver van ons bed
show. Na die dagen vertrokken wĳ terug naar Nederland in een redelĳk dicht bevolkt vliegtuig
en dat was het dan. We waren nog niet thuis of we werden werkelĳk overstelpt met berichten en
waarschuwingen over en tegen Corona. De pleuris was uitgebroken, ook hier in Nederland en
vooral in het carnaval vierende Brabant. De rest van het verhaal is bekend en ook is bekend, dat
we waarschĳnlĳk nog geruime tĳd met deze besmettelĳke ziekte te maken zullen hebben.



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
O p t i e k o p t o m e t r i e g e m a k



Sinds lange tĳd ben ik weer een keer bĳ Plop geweest. Ik heb er voor het eerst
weer eens gebould. Het viel niet mee. Maar gelukkig zagen Rietje en ik ook
weer een aantal mensen die we lange tĳd gemist hebben. Ik ga ze niet allemaal
bĳ name noemen, maar voor een paar wil ik toch een uitzondering maken: zoals
Ger Scholten. Die heeft het eeuwige leven, lĳkt wel. Ger is ongeveer het oudste
lid van onze club. Nu ik toch namen noem: ook Toon van Uden zagen we weer
en van ons team Francien en Martha. Moet je er blĳ mee zĳn, als je bĳna de
oudste bent, Ger? Ik denk het niet. Anton Koolhaas, die vooral bekend was van
zĳn dierenverhalen, schreef eens het beroemde verhaal: “Mĳnheer Tip is de
dikste mĳnheer.” Dit korte verhaal gaat over een varken dat op een industrieel
varkensbedrĳf wordt vetgemest.
Elke morgen gaat mĳnheer Tip, het slimste varken van het hok, voordat het
gaat spelen met zĳn medevarkens bĳ het vadervarken in een belendend hok
informeren hoe de nacht is geweest. De oude beer jammert dan dat hĳ niet kan
pissen en gaat verder met klaaglĳk geknor. Mĳnheer Tip gaat dan maar spelen
met zĳn broertjes en zusjes, totdat op een dag hĳ de dikste van het hok is en
door de boer naar buiten gestuurd wordt, de veewagen in die hem naar het
slachthuis brengt. De andere varkens moeten nu een nieuwe big kiezen die de
dikste wordt en bĳ Mort, de beer, het ochtendbeklag gaat doen. Ik vertel dit
verhaal, omdat het aangeeft dat wĳ- de oudste of de dikste - allemaal aan de
beurt komen, al is het bĳ mensen anders. Bĳ ons weet je het nooit. Gelukkig.
Wĳ zĳn geen knoerissen.
De maand mei is een tĳd van gedenken en herdenken. In het begin van de
maand las ik het bekende boek van Eddy de Wind, Eindstation Auschwitz. Mĳn
verhaal vanuit het kamp (1943-1945). De Joodse arts Eddy de Wind bleef met
veel geluk in leven en ontsnapte aan de holocaust. De meimaand zou een
maand van vrede moeten zĳn, maar ook nu is het weer oorlog. Nu voeren de
bewoners van Israël een koloniale oorlog tegen de Palestĳnen. Als ik dit schrĳf is
er gelukkig een bestand afgekondigd. Maar of er vrede komt, is maar de vraag.
De film “De Oost” gaat over de koloniale oorlog die Nederland vlak na de bevrĳ-
ding in Indië ging voeren. Wĳ waren net verlost van onze onderdrukkers en
gingen nu zelf de kolonie Indië proberen te behouden. “Politionele acties” noem-
den we die oorlog. Nederland had niks geleerd van de geschiedenis.
Max Havelaar moest opnieuw geschreven worden, bĳ wĳze van spreken.
Daarom is het ook van groot belang dat er op dit moment in het Rĳksmuseum
een tentoonstelling is ingericht over de slavernĳ en de rol die wĳ daarin
gespeeld hebben. Die rol is verre van fraai en niet iets om trots op te zĳn.

Op het eind van de oorlog was mĳn vader hoofd van de Lagere School in Kessel,
toen onderdeel van de gemeente Alem, Maren en Kessel. Elke zondag gingen
onze vadder en ons moeder in Maren naar de kerk, naar pastoor Cox. In de
pastorie van Cox zat een Joods meisje van een jaar of twee, drie ondergedoken.
De pastoorsmeid, Daatje Croonen, ontfermde zich over het kind en werd door
Jetty, zo heette het kleine meisje, “tante” genoemd. Jetty noemde de pastoor
“heeroom”. Iedereen in de parochie wist van de kleine onderduikster. Dat het
kind niet verraden werd door foute Nederlanders, kwam omdat die door de
dorpelingen te horen hadden gekregen, dat ze zouden worden “kapotgeschoten”
als Jetty iets zou overkomen. In Kessel en Maren hadden alle jonge boeren een
jachtgeweer. Daarmee gingen ze ‘s nachts op stropen in de polders. Ook neer-
geschoten piloten werden veilig voor de moffen weggebracht naar pastoor Cox,
die voor heel veel onderduikadressen zorgde. Hĳ is daar na de oorlog voor
onderscheiden.
De bron voor deze verhalen kun je vinden in Jetty Vaz Dias - Mok, Mĳn drie
levens. Jetty Mok is geboren op 2 september 1939.

Jan Muller

Overigens

20



UIT HET DAGBOEK VAN EEN

AANLEVERING IN PRESSEGER (OOSTENRĲK)

Hotel
Forellen Hof

aangeleverde
Volkswagen
Transporter
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Ook dit keer vanwege corona een verhaal uit
de oude doos. De verwachting is overigens wel
dat er vanaf juni weer nieuwe aanleveringen
kunnen gaan plaatsvinden, dus in het volgen-
de Plopjournaal waarschĳnlĳk weer een “vers”
verhaal. Heb nu gekozen voor mĳn tweede
aanlevering in juli 2014.
Eind van dinsdagmiddag 8 juli 2014 kreeg
ik een telefoontje van de meldkamer of ik de
volgende dag een Volkswagen Transporter
5-persoons naar Presseger wilde brengen. Dat
ligt in het zuiden van Oostenrĳk, niet ver van
de Italiaanse grens. En of ik de auto dezelfde
middag nog wilde ophalen in Cuĳk zodat de
volgende ochtend bĳtĳds vertrokken kon wor-
den. Ik kreeg in Cuĳk een splinternieuwe auto
mee, die pas 157 kilometer op de teller had
staan.

De volgende ochtend om 5.30 uur uit Uden
vertrokken. Het werd een trieste rit, de hele
dag regen. Zo’n tien minuten heb ik de ruiten-
wissers niet hoeven te gebruiken.
Voorbĳ München ben ik maar eens uit gaan
kĳken naar een hotel. Voorbĳ de Chiemsee de
afslag Siegsdorf genomen. Het eerste hotel in
Siegsdorf had geen kamer voor mĳ, ook bĳ
het volgende hotel ving ik bot. De eigenaar
van het laatstgenoemde hotel verwees mĳ
naar Hotel Forellen Hof in het dorpje
Eisenärtzt, een aantal kilometers verderop.
Na enig zoeken het hotel gevonden. Ik meld-
de mĳ bĳ de balie. De eigenaresse werd ge-
roepen: er kwam een mevrouw naar mĳ toe
met een snor waar een kerel bĳna jaloers op
zou worden. ’s Avonds in het hotel uitstekend
gegeten en gedronken. Ik ben op tĳd naar
mĳn kamer gegaan en heb daar nog een
wedstrĳd van het Nederlands elftal bekeken.
In die tĳd deden onze mannen het redelĳk
goed.
De volgende ochtend ben ik bĳtĳds vertrok-
ken. Gelukkig waren de weersomstandigheden
nu een stuk beter. Rond 11.00 uur was ik op
plaats van bestemming. De klant was met
zĳn vrouw en twee kinderen op vakantie met

een Volkswagen Passat Variant, die het tĳdens
het verblĳf in Oostenrĳk had begeven. De auto
moest worden gerepatrieerd. Opvallend was,
dat de klant van beroep chef werkplaats van
een Volkswagendealer was in het noorden des
lands. Hĳ moest natuurlĳk wel verstand heb-
ben van autotechniek maar kon het euvel zelf
niet verhelpen.
Na de aanlevering bracht de klant mĳ naar
het station van Hermagor. Volgens de ritop-
dracht moest ik rond 15.00 uur een trein ne-
men naar Venetië, waar vandaan ik de
volgende dag zou vliegen naar Schiphol. Bĳ
het vliegveld zou voor mĳ een hotel geboekt
worden. Het adres van het hotel zou naar mĳ
ge-sms’t worden. Na ontvangst van de sms
kreeg ik de indruk dat er iets niet goed ging.
Het adres was in Vopovlje in Slovenië en dat
leek mĳ niet in de buurt van Venetië. Dan
maar weer bellen. Ik kreeg te horen, dat ik de
volgende dag vanaf het vliegveld in Ljubljana
zou vliegen. Dat was een andere kant uit.
In de automaat op het station een trein-
kaartje gekocht naar Villach. De rit duurde
ongeveer een uur en voerde door een prachtig
landschap. In Villach eerst een kaartje naar
Ljubljana gekocht en vervolgens ben ik, omdat
ik daar ruim de tĳd voor had, wat gaan wan-
delen. Terug op het station stond de trein
klaar, waarmee ik na ongeveer 2 uur in
Ljubljana arriveerde.
Daar verder met een bus naar Vopovlje. Met
wat vragen kwam ik bĳ het voor mĳ gereser-
veerde Pension Jagodic. Lekker gegeten en ge-
dronken. De volgende ochtend werd ik na het
ontbĳt met een busje van het hotel naar het
vliegveld gebracht.

Na een kleine twee uur vliegen arriveerde ik
in Amsterdam, waarna ik met de trein via
Nĳmegen naar Cuyk ging, waar ik mĳn eigen
auto ophaalde. Vroeg in de middag was ik
weer thuis.
Hans Stil



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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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

Lamber v.d. Heĳden
Anne Rockx
Bert Broeksteeg

Ans Looman 10-05-2021

12 jun. za. 10.00 uur
NK Tripletten13 jun. zo. 10.00 uur

4 jul. zo. 11.30 uur Peerke Verschiettoernooi, alléén voor Plopleden,
3 voorgeloot

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

15 aug. zo. 10.00 uur NK Tête à tête
Nieuw Loosdrecht

26 sep. zo. 10.00 uur Sextettentoernooi Plopleden, 5 voorgeloot
28 nov. zo. 13.00 uur Speculaastoernooi Plopleden (m)

18 dec. za. 10.00 uur NK Precisieschieten
Haarlem

27 dec. ma. 10.30 uur Kersttoernooi (d) W, J, 5 voorgeloot
30 dec. do. Oudjaarstoernooi Plopleden (d), 4 wedstrĳden

JAARKALENDER WEDSTRĲDEN en TOERNOOIEN PLOP 2021
Datum Aanvang PLOP REGIO NJBB

Geannuleerd

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

LEDENMUTATIES
NIEUWE LEDEN OPGEZEGD

OVERLEDEN VERHUISD

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

APK - REPARATIE - ONDERHOUD

DE IDEEENFABRIEK – TEL. 06-15 86 08 05


