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François et Henri

Wĳ houden nog steeds
1,5 meter afstand!!!Jĳ toch ook?

2

(Advertentie)

INHOUDSOPGAVE Jaargang 33 - nummer 3, september 2021



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
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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
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Van de voorzitter

Dat alles betekent dus ook een grote in-
breuk op onze clubinkomsten. We worden wel
enigszins gecompenseerd door overheidsver-
goedingen, maar een volle bedrĳvige en vro-
lĳke kantine is nog lang niet aan de orde.
Gelukkig kan de club uitzien naar de start van
de Nationale Competitie waarvoor 8 teams
staan aangetreden. En nu maar hopen dat er
geen haar in de boter komt en dat de beruchte
kink in de kabel niet zal opduiken, zodat de
competitie echt kan doorgaan.
Het Peerke Verschiettoernooi, helaas al-
leen voor Plopleden, was een groot succes, net
als het thuisblĳverstoernooi. Gelukkig is een
aantal leden toch in de gelegenheid geweest
om een vakantie te kunnen vieren, al blĳft
corona internationaal als een dreigende wolk
boven ons hangen. Een behoorlĳk aantal van
onze leden is nog niet op het toernooiveld ver-
schenen en dat is dan wel begrĳpelĳk, maar
ook jammer.
De NJBB doet alle moeite om zoveel mogelĳk
“zwarte leden” door de verschillende clubs als
bondsleden te laten aanmelden en heeft ook
voorstellen gedaan voor een snelle en deugde-
lĳke ledenwerving door en bĳ alle aangesloten
clubs. Het ledenaantal bĳ de bond en de clubs
blĳft stabiel of loopt behoorlĳk terug. De ver-
grĳzing vordert en de aanwinst van nieuwe
“jonge” leden wil niet echt vlotten met alle
(financiële) gevolgen van dien. De bond geeft
daarom zogenaamde Petanquetickets uit
waarmee de clubs leden kunnen werven voor

wie een jaar lang geen bondsbĳdrage behoeft
te worden betaald. Dat kan wellicht mensen
verleiden om lid te worden. Wĳ gaan daarmee
ook aan de gang en bovendien schaffen we de
2 euro kennismakingsbĳdrage af en geven een
zogenaamde 6 rittenkaart uit om geïnteres-
seerden een aantal keren te laten meespelen,
die daarna kunnen beslissen wel of geen
permanent lid te worden.
Een paar praktische mededelingen nog. Het
bestuur heeft besloten om op de avondspeel-
dagen de bar te sluiten om 23.00 uur in plaats
van 23.30 uur. Verder waarderende aandacht
voor het perfecte wasbakje dat Jan van Beek
naast de voordeur heeft aangebracht.
Houd er ook rekening mee dat een medewer-
kers dag op 3 oktober op de agenda staat en
dat de nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden op
2 januari.
Tot zo ver deze keer. Groet en veel boule-
plezier hier of op een vakantieadres.
Hans van de Wĳdeven

Beste leden van Plop

Het gaat wat beter met het terugdringen van de corona-ellende.
Ik denk dat alle actieve leden van de club inmiddels hun vaccina-
ties hebben gehad en dat de vrees voor besmetting bĳ het vast-
houden aan de anderhalve meter norm minder zal zĳn geworden.
Langzamerhand wordt het ook weer drukker op de speelvelden.
Het is natuurlĳk jammer dat er nog geen mogelĳkheden zĳn om
grootschalige toernooien zoals we in het verleden kenden, te
kunnen organiseren.
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Wĳ staan weer aan het begin van een
nieuw competitiejaar. Wat betreft de win-
tercompetitie zal deze, zoals het er nu
naar uitziet, op zaterdag 11 september
starten.
Plop 5, 6 en 7 spelen dan hun thuiswed-
strĳden en ik verheug mĳ erop dan velen
van u te zien. Na zo’n lange tĳd is dat een
geweldige gebeurtenis. Plop heeft inge-
schreven met acht teams en dat is één
minder dan voorgaande jaren, maar wĳ
zĳn de enige vereniging in ons district, die
zo ruim vertegenwoordigd is en daar mo-
gen we best trots op zĳn. In deze tĳd valt
het zeker niet mee om een vereniging
draaiende te houden, zeker nu de inkoms-
ten minder zĳn en de kosten blĳven stĳ-
gen.
De gemiddelde leeftĳd van onze vereni-
ging was in 2001: 62 jaar en nu 20 jaar
later 74 jaar en dat is best zorgelĳk. Het
zegt in ieder geval alles over de vergrĳzing
waar, niet alleen wĳ, maar ook veel andere
clubs mee te maken hebben. Daarom is
het zeker het vermelden waard dat er bin-
nenkort in het Udens Weekblad een artikel
verschĳnt dat aandacht besteedt aan de
problemen waar wĳ mee te maken krĳgen
en/of hebben.
Wilden onze kinderen af en toe wel
eens een balletje gooien, dan werd er door
ons ouderen lauw op gereageerd, want we
hadden leden genoeg. Er was zelfs een
ledenstop. Nu is de situatie volkomen an-
ders en wĳ zouden het fantastisch vinden
als de vereniging met wat jeugd wordt
verrĳkt.

Misschien een idee…
ORGANISEER een toernooi voor

ONZE KLEINKINDEREN, OMA’S en
OPA’S LAAT JE VAN JE BESTE KANT
ZIEN en maak je kleinkinderen

enthousiast.
Ik weet het: gemakkelĳker gezegd dan
gedaan… maar het is het proberen waard
en ik ben ervan overtuigd dat onze TWC
alle steun geeft die maar nodig is.
Nu even over de inhoud van dit blad.
Er staat weer van alles in mede dankzĳ
onze rubriekschrĳvers. Ook zĳn de activi-
teiten weer van start gegaan met als
hoogtepunt, zonder de andere activiteiten
te kort te doen: Peerke Verschiet. Met als
vanouds met het bestuur VOOROP!
Helaas hebben we afscheid moeten
nemen van Bert Broeksteeg en daar wordt
op pagina 07 uitgebreid aandacht aan
besteed.
Het is fijn om te melden dat er de ko-
mende tĳd veel gelegenheden zĳn om
elkaar te ontmoeten.
Het gaat mĳ te ver om alles te noemen,
want in dit blad wordt er voldoende aan-
dacht aan besteed. Eén uitzondering maak
ik wel en dat is DE MEDEWERKERMIDDAG
op 3 oktober.
Met ons allen zorgen wĳ ervoor dat
PLOP een fijne en vooral ge-
zonde club blĳft.
TOT GAUW
Herman Honig

Voorwoord Redactie

UBEBO
UBEBO uitwisselingtoernooi

van 12 september 2021 in Uden gaat door!!!
De inschrijflijst hangt op het mededelingenbord.
Er kunnen zich maximaal 10 doublets inschrijven.

- uitwisselingtoernooi tussen JBC Plop uit Uden, Mooie Boule uit Berlicum en Jeu de Bouckles uit Boekel-
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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 * 19 april 1953 Bert Broeksteeg 3 juni 2021
Het was toch wel schrikken toen het bericht binnenkwam dat
Bert was overleden. Hĳ was al enkele jaren ziek en vooral de
laatste 2 jaar was het ziekenhuis in, ziekenhuis uit.
Velen zullen zich Bert herinneren als iemand die recht voor
zĳn raap, luid en duidelĳk voor zĳn mening uitkwam en dat
kwam niet altĳd even prettig over, maar één ding was duide-
lĳk, je wist wel waar je aan toe was.
Vanaf 1990, dus ruim 30 jaar, was hĳ lid van Plop en heeft
daar tot enkele jaren geleden zĳn stempel op gezet. Hĳ was
een goede bouler en vooral tactisch was hĳ bĳna niet te eve-
naren. Ik heb enkele jaren met hem gespeeld op redelĳk
niveau en als beginnend bouler veel van hem geleerd, met als
uiteindelĳk resultaat dat de toenmalige trainer ons opnam in
zĳn selectie en wĳ veel wedstrĳden in ons voordeel konden
beslissen. De tĳd, dat wĳ door het hele land onze wedstrĳ-
den speelden was onvergetelĳk.
Bert heeft naast het boulen heel veel gedaan voor “zĳn
cluppie”. Met de verhuizing van het oude gebouw naar het
huidige onderkomen heeft hĳ veel uren geholpen en ook de
bardiensten waren voor hem een “feest”. Ook dat hebben wĳ
samen een aantal jaren gedaan en het was dan ook erg jam-
mer dat hĳ daarmee moest stoppen. Vanwege het vele

medicĳngebruik begon hĳ steeds meer te trillen en mede daardoor moest hĳ zĳn geliefde
sport vaarwel zeggen. Vanaf die tĳd ging het toch wel snel bergafwaarts en zagen we hem
steeds minder.
Hĳ was een echte Udenaar en bovenal een echte Brabander en als je hem niet verstond, en
dat overkwam mĳ regelmatig, dan weigerde hĳ het te vertalen en moest ik de TAAL maar
leren en anders terug verhuizen naar het noorden. Namen onthouden was voor hem een
onmogelĳkheid en zo gebeurde het regelmatig dat hĳ in Uden of waar dan ook mensen met
de verkeerde naam aansprak. DAAR HAD HĲ ABSOLUUT GEEN MOEITE MEE.
Naast zĳn sport was hĳ een echte hondenliefhebber, want zĳn “huntjes” waren zĳn alles en
als er pups waren geboren belde hĳ mĳ op en trakteerde op beschuit met blauwe of roze
muisjes, afhankelĳk van het geslacht. Er was dan bier in plaats van koffie.
Bert, ik ben blĳ dat ik je heb leren kennen en ik blĳf je herinneren als een man met een
enorm stemgeluid, maar vooral met een klein hartje. Daarom neem ik als noorderling af-
scheid van je met een welgemeend HOUDOE en tot OOIT.

Je boulemaat,
Herman Honig
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Terwĳl de kranten vol staan met nieuws over het EK voetbal, Tour de France en de Formule 1
met Max Verstappen, hadden wĳ ons eigen Peerke Verschiet toernooi!

4
JULI
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Maar wat was het gezellig!
Terecht een heel groot compliment voor het
bestuur. En ja hoor Hans, besturen op afstand
is prima te doen.
Na alle Corona ellende, konden we eindelĳk
weer eens bĳ elkaar komen. En wat hebben
we daarvan genoten!
Bĳ aankomst stonden de tafels en stoelen
buiten al uitnodigend klaar. Bĳ de gratis koffie

en thee was er voor iedereen een heerlĳke
appelflap.
Na een kort woordje van Biek van Beek, kon-
den de wedstrĳden beginnen.
Ondertussen werden we aan de lopende band
verwend met de heerlĳkste hapjes.

Onze keukenprins (Eugene) en zĳn assistentes
(Sylvia van Oĳen en Miep de Bruĳn) hadden
weer voor geweldige hapjes gezorgd en heb-
ben die ook nog uitgeserveerd. Ook verdeel-
den zĳ de kersen.

Ook Arnold Klerk,
achter de bar, had
het druk met het
schenken van
diverse drankjes.

Iedereen zal begrĳpen dat deze verwennerĳ
eenmalig is. Een mooi gebaar van het bestuur
om het einde (vooralsnog) van het corona tĳd-
perk in te luiden.
We konden buiten net twee partĳen onze
boules gooien, toen de lucht dreigend zwart
werd en de nodige regen zich aankondigde.
Gelukkig waren er vele handen om de tafels en
stoelen op te ruimen. Binnen was het knus; de
ballen aan het plafond deden me terug denken
aan het geweldige feest rond het 40-jarig
bestaan van Plop.
Het was weer even wennen, het spelen
binnen. Voor de een viel het mee, terwĳl weer
anderen duidelĳk moeite hadden met de
wisseling van banen.
Toen alle partĳen gespeeld waren, werden er
ook nog prĳzen uitgedeeld. Er was geen in-
schrĳfgeld gevraagd, deze prĳzen waren ook
beschikbaar gesteld door het bestuur.
Vier teams hadden al hun drie partĳen
gewonnen en kregen een prĳs.

Sylvia van Oĳen en
Miep de Bruĳn

De verwennerĳ was heerlĳk

Heerlĳke appelflappen

HET EERSTE
ALTERNATIEVE

PEERKE VERSCHIET TOERNOOI

Alternatief, omdat
� de deelnemende teams (24) louter uit leden van Plop bestonden.
� we het moesten stellen zonder kersenkoningin en hofdames, maar gelukkig ontbraken de
kersen niet.

� de inzegening van de boules ook niet plaatsvond.
� de opening ditmaal werd verricht door Biek van Beek in plaats van Marius Maas, al kwam
Marius in de loop van de dag nog wel even langs.



Wie wonnen de prĳzen?
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1e prĳs 2e prĳs

3e prĳs 4e prĳs

Sjef van de Geer en Jan de Wild Jos van Schĳndel en Corrie Smits

Mari van den Hoogen en Jan Rutten

Hoe kan dat...
Eugene achter de tralies?

Paul de Bruĳn en Puck Treur

We kunnen letterlĳk, d.m.v. de foto`s gemaakt door de fotograaf
van de dag (Hans Stil) en figuurlĳk terugkĳken op weer een heel
geslaagd toernooi.
Natuurlĳk met extra dank aan de vele vrĳwilligers die dit mogelĳk
hebben gemaakt.

Marĳ van Vloten.

Gezellig was het zeker



De activiteiten van de commissie clubkle-
ding hebben na het overlĳden van Wim
Verwoerd een tĳdje stilgelegen. Het bestuur
heeft mĳ verzocht dit item op me te nemen en
weer nieuw leven in te blazen. De commissie
is aan de slag gegaan en heeft op diverse
adressen offertes aangevraagd. Uiteindelĳk is
de keuze gevallen op kleding waar iedereen
van de commissie zich in kan vinden. Deze
keuze is aan het bestuur voorgelegd, dat het
voorstel heeft aanvaard. Momenteel zĳn de

pasmaten in bestelling. De kleding is in princi-
pe bedoeld voor alle leden, maar in de praktĳk
zal hiervan alleen gebruik worden gemaakt
door hen, die meedoen aan de competities en
daar waar clubkleding verplicht is, zoals bĳ
Ubebo en sommige toernooien.
De kleding is eenmalig te verkrĳgen tegen
een zeer gereduceerde prĳs.
De leden hebben de volgende keuze:
Trainingsjas en Polo € 20,=
Trainingsjas en Sweater € 25,=
Trainingsjas en Polo en Sweater € 45,=
Gelegenheid om te passen is op de normale
speeldagen. Er zal een lĳst komen te hangen
waar de namen op staan van de deelnemers
aan de NPC competitie en een lege lĳst voor
diegenen die ook graag de clubkleding willen
hebben. Vul hier de juiste maten in en zet een
handtekening bĳ je naam (verplicht).
Zodra iedereen de lĳst ingevuld heeft, zal de
bestelling gedaan worden.
Namens de commissie
Paul de Bruĳn

Clubkleding

Nieuws van de TWC September 2021
Technische Commissie, Wedstrĳdcommissie.

2020 / 2021
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De NPC gaat op 11 september beginnen voor
een deel van onze teams. We zullen moeten
afwachten hoe het gaat verlopen. Een aantal
spelers zĳn nog bang om besmet te worden
met COVID. Er zal dus wel meer buiten ge-
speeld gaan worden, ondanks dat de ventilatie
in ons gebouw optimaal is. Er mag overigens
in de NPC buiten gespeeld worden vanaf 10
graden. De beslissing om binnen of buiten te
spelen gaat in onderling overleg.
De spelregels:
Je hoort soms dat er enige onenigheid is over
de nieuwe aangepaste spelregels. Het but
moet altĳd gemarkeerd worden en het but
mag tot de zĳlĳnen worden uitgeworpen.
Het but elke keer markeren vinden we op
clubmiddagen en avonden overbodig. Het but
uitwerpen tot de zĳlĳnen kan wél zonder pro-
blemen ingevoerd worden.
In de NPC zal het but ook niet altĳd gemar-
keerd worden, maar op verzoek van de tegen-
stander moet dat WEL. Het but uitwerpen tot
de zĳlĳnen gaan we voorlopig ook doen. Bĳ de
meeste andere verenigingen is dit ook al inge-
voerd.
Toernooien:
De TWC is wat terughoudend geweest met
het organiseren van toernooien waaraan ook
spelers van andere verenigingen aan zouden
mogen deelnemen.

Dit natuurlĳk i.v.m. Corona. Er gaan zeker ook
spelers inschrĳven die nog niet gevaccineerd
zĳn en wĳ willen niet gaan controleren op
QR codes en dergelĳke. Eind van het jaar
staat weer het Kersttoernooi op onze kalender.
We zullen moeten afwachten of dat wel door-
gang kan vinden. Het is een binnentoernooi.
De organisatie van de 50+ cyclus wil ook weer
hun toernooien op gaan starten. Nieuws hier-
over volgt nog. Maar voor onze eigen leden
gaan we het hele toernooiprogramma afwer-
ken.
Voor de TWC is er weer als vanouds voldoen-
de te organiseren.
Jos van Schĳndel



• 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

• 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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Thuisblĳverstoernooi 14 juli 2021

Zesentwintig teams hadden zich dan ook aan-
gemeld om aan dit toernooi deel te nemen.

Om 13.30 uur heette onze voorzitter iedereen
welkom en wenste allen een sportieve, maar
ook een gezellige middag toe.

Nadat Arie Abels, namens de organisatie
(Martha Rigters en hĳzelf), de gang van zaken
had uitgelegd kon het spel beginnen.

Tĳdens de tweede partĳ dreigden de weer-
goden roet in het eten te gooien door het te
laten regenen. Een aantal teams ging binnen
spelen, maar de diehards bleven buiten. Toen
de derde partĳ gespeeld moest worden, was
het weer zodanig opgeklaard dat iedereen
weer naar buiten kon. Tĳdens de wachttĳden
werd er druk gepraat, want er was nog veel bĳ
te praten. Ook werden de spelers getrakteerd
op een ĳsje, aangeboden door het bestuur.
Het bar-duo, Antoine Fabrie en Puck Treur,
zorgde ervoor dat de dorst tĳdig gelest kon
worden. Een hapje bĳ het drankje ontbrak ook
deze keer niet.

Omstreeks 16.15 uur waren de laatste partĳen
gespeeld en konden Martha en Arie zich bui-
gen over de puntentelling.

Dit leverde de volgende uitslag op:

Nadat de prĳzen gekozen waren, was er nog
gelegenheid om na te buurten. Hiervan werd
door een aantal deelnemers gebruik gemaakt.
Omstreeks 17.30 uur werd de middag afgeslo-
ten. Niet alleen de deelnemers kunnen terug-
kĳken op een geslaagde middag, maar ook de
organisatie. Martha en Arie. Bedankt hiervoor.
Antoine en Puck bedankt voor jullie barmede-
werking.

Laten we hopen dat we tot in lengte van jaren
het thuisblĳverstoernooi kunnen blĳven spelen
zonder afgelastingen.

Thea Rovers

wedstrĳden punten
1 Marja de Wild en Arie Abels 3 15
2 Lies v.d Rĳt en Maria Vermeer 3 15
3 Kathy en Henk van den Hoogen 3 14
4 Anton en Gerda van den Brand 2 18
5 Huub Wolfs en Willy van Berlo 2 12
6 Vincy Teunissen en Piet Kersten 2 11
7 Sjef van de Geer en Jan de Wild 2 10
8 Mari van den Hoogen en

Paul de Bruĳn 2 9

Na het geslaagde alternatieve Peerke Verschiettoernooi, was het tĳd voor het thuis-
blĳverstoernooi. Deze naam had dit jaar wel een heel bĳzondere betekenis: want wat hebben
we en wat zĳn we veel thuis moeten blĳven!

Marja de Wild en Arie Abels



De brouwerĳ met het logo van “Us Heit”

De brouwerĳ met de brouwketels

Zwarte lĳn, de route van de dag

Lydia kreeg hier de zegen van boven. was namelĳk het geval: ze
had haar kopje koffie zodanig op de
tafel geplaatst dat er van de deco-

ratieve hopplant aan het plafond precies een kunststof hopbel-
bloempje in haar koffie viel. “Wat gooi jĳ in mĳn koffie?” vroeg
Lydia aan Marĳ, die net een suikerklontje uit het papiertje aan het
frotten was. “Ik niks”, zei Marĳ verbaasd. Na wat zoekwerk in het
kopje werd al snel duidelĳk dat deze lellebel van boven kwam.
Dus dat was hilariteit op Lydia niveau. (Als ik ooit mĳn toekomst wil laten voorspellen dan ga ik
naar Lydia, want hoe wist zĳ nou dat dat kopje precies daar moest staan?). We hebben daar een
mooie rondleiding gehad in de redelĳk kleine brouwerĳ, die alleen maar bier brouwde voor de
omgeving. Eigenlĳk was het een uit de klauwen gegroeide hobby. Trouwens beste bierdrinkers,
hier werd ons ook verteld dat men vroeger ziek werd van vervuild water en de mensen zochten
naar een manier om dit te “conserveren”. Uiteindelĳk is hierdoor het bier ontstaan en daar werd
niemand ziek van. Conclusie: we drinken helemaal geen bier maar “geconserveerd water”.
Na de excursie zĳn we onze fietsen gaan halen
en zĳn aangetrapt naar onze eerste stopplaats
in Ĳlst. Tien over twaalf daar aangekomen
hebben we
koffie met
grootmoeders
appelgebak
gegeten. Jan
had nog een
onderonsje
met een ver-
laten café-
bezoeker,
met de
nodige pilsjes achter zĳn kiezen en deze man
was bĳna niet te verstaan.
Waarschĳnlĳk ook een soort Friese taal.
Daarna werd aangereden in de stief regen. Het
tempo zat er weer goed in. Gemiddeld 15,9
km per uur rĳden we richting Langweer.
Onderweg werden we plotsklaps opgeschrikt
door het “Frysk Folksliet” dat uit een auto met
wĳd opengedraaid raam brulde. Jawel, dat
waren dus Jan en Lydia. Iedereen begon
luidkeels mee te zingen (de weidevogels waren
even stil of waren van de schrik gevlucht).
Ondanks het natte weer werden we hier wel
eventjes opgepept, de moraal en het tempo
gingen omhoog. Trouwens Jan, ik wist niet dat
je dirigent kunt spelen en autorĳden

tegelĳk. Verder fietsend, nog even een talud
op gekluund, behalve Bettie, moesten we
wachten op een pontje voor Langweer, er was
iets met de hydrauliek, komt Jan daar net
aanrĳden en dus gezamenlĳk over het water
weer richting Langweer. Daar hebben we weer
wat gedronken, geconserveerd water of zoiets,
en zĳn verder getrapt naar ons uiteindelĳke
doel van die dag de “Oorsprong” in St. Nico-
laasga. Daar kwamen we aan om half vier. Het
hotel lag heel leuk in de bossen en oor-

Spronkelĳk was dit een stoeterĳ geweest.
Binnen gekomen eerst even inchecken en aan-
geven hoe we wilden betalen. Jan en Herman

Appelgebak, mmm... lekker

Hotel - Gasterĳ “De Oorsprong”

Alvestêdetocht
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Dĳe fjour 22 mei:
Boalsert – St. Niklaesgoa 47 Km.

Na het ontbĳt zĳn we gaan lopen naar een
dicht bĳzĳnde bierbrouwerĳ. Naar een
idee van Bert, want die was hier al eens
eerder geweest. We werden ontvangen
met een kop koffie of eventueel een pilsje
uit eigen brouwerĳ.



Dus geef je ze maar een paar pilsjes en dan
gaat dit vanzelf wel over. De kamers waren
zeer leuk en iedereen had zĳn eigen serre.
Onze grootste verbazing ging uit van de
enorme tropische eettuin. Echt geweldig!
Jammer dat deze helaas besproken was door
een groep managers van het een of ander
Nederlands Leasebureau. (Volgens mĳ waren
die pakken ook geleased). O.K. dit weer
verwerkt te hebben gingen we aan de bar van
Jaap zitten en Herman had zelfs een tafeltje

besproken bĳ de bar.
Hier hebben we dan
lekker gebabbeld en
gelachen en hebben
tevens ontdekt dat
de eerst zuurpruim
uitstralende barman
best vriendelĳk kon
zĳn ook al heet hĳ
Jaap. (Ik denk dat
Herman hiervoor
verantwoordelĳk

was). Dus we hadden weer een leuk contact.
Op een gegeven moment vertelde Jaap zĳn
herkomst en zei: mĳn moeder komt uit
Hindeloopen, meteen daarop zei ik: “da’s nog
niks, mĳn vader kwam uit Uden lopen”. Het ĳs
was dus weer gebroken.
Na ons opgeknapt te hebben zĳn we aan tafel
gegaan en hadden, omdat dit onze laatste
gezamenlĳke avond was, afgesproken deze af
te sluiten met een “berenburger”. Jaap
had dit ook gehoord, bĳ de bar, en onze
“berenburger” stond al klaar. Een hele
leuke geste en nog van Jaap ook.
Hier hebben we dan ook dubbel van
genoten. Natuurlĳk moest hier een
foto van gemaakt worden en Jaap
was bereid dit met het fototoestel
van Adrie te doen. Dit was geen
goed idee want hĳ liet dit apparaat
dan ook prompt uit zĳn vingers
glippen. Adrie verschrikt overeind en
Jaap snel dat ding weer oppakkend
gingen we weer in het gelid voor de
volgende poging. Nu kwam er wel
een flits, dus het apparaat werkte nog.
(Dit was maar schĳn want thuis aangekomen
ging het toestel niet meer open om het rolletje
er uit te halen). Dus het toestel moest opge-
stuurd worden naar de fabriek. Uiteindelĳk
kwam alles weer goed. Ook de foto’s.

Nog even een voorval (incident). Herman had
Cor een sigaarTJE aangeboden en tot
Hermans’ verbazing sloeg Cor dit aanbod niet
af. (Nu kwam Hermans’ rookschema in de
war). Cor loste dit wel even op. Onderweg had
hĳ een paar joekels van sigaren gekocht en
deze kwamen tĳdens het eten tevoorschĳn.
Deze werden in het zicht, voor hun borden,
gelegd. Ze mochten er alleen naar kĳken want
na het eten was het pas zo ver om er van te
kunnen genieten. Volgens mĳ hadden ze er
best moeite mee om van die “palen” af te

blĳven want ze hadden steeds hun bordje het
eerste leeg.

Om op te vallen (dat deden ze toch al met zo’n
paal) hielden ze een wedstrĳd om de langste
askegel te maken, helaas werd er vals
gespeeld (stoten) maar voor ons waren er
twee winnaars. Na van een lekker viergangen
menu genoten te hebben zĳn we met Jaap
meegelopen voor een rondgang door een
gedeelte van het hotel, wat nog authentiek
was. Schilderĳen, meubilair, bedstee, grotere
en kleinere kamers en de stal. Alles nog in de
originele staat.

Ook dit was bezienswaardig en zeer leuk ver-
taald door Jaap. Vervolgens weer aan onze
gereserveerde tafel, bĳ de bar waar we Jaap
flink hebben laten lopen. De ĳsklontjes etende
huishond wist ook waar zĳn plekje was, name-
lĳk bĳ de keukendeur, want daar vloog wel
eens iets naar buiten en dat raakte de grond
nooit. De eigenaar, die normaal in spĳkerbroek
rondloopt, kwam binnen in driedelig pak. En
Jaap vroeg aan die ĳsklont brekende lobbes:
“weet jĳ wie die meneer is met dat mooie pak
aan?” Na door de aftershavelucht heen gero-
ken te hebben, begon de lobbes uiteindelĳk
toch met zĳn staart te kwispelen.
Het werd steeds later en uitein-
delĳk druipen we één voor één
af naar de kamers met bedden
met een in zeiltje omgeslagen
matras. Dus dat was voor de
nacht wel een veilig idee, toch?

Het gezellige barretje

Toch even genieten van een sigaartje

Hier kon men ontbĳten, zittend in de paardenboxen.

Wordt vervolgd!13



Zomeravond Toernooi 13 augustus
We noteren vanavond het 3e toernooi van
2021. Ook bĳ dit toernooi waren de weergo-
den ons gunstig gestemd. Het was een bĳzon-
der mooie zomeravond!
Als vanouds lagen de banen er weer uitnodi-
gend bĳ en de tafels en stoelen vormden een
mooi terras.
Willy van Berlo opende het toernooi, hĳ hoop-
te dat gezelligheid deze avond voorop zou
staan, maar natuurlĳk werden er wel sportieve
prestaties verwacht.
Uiteraard waren er weer prĳzen voor de 3 best
presterende teams. Er hadden zich voor dit
toernooi 20 teams ingeschreven. Ruim vol-
doende om dit toernooi door te laten gaan.
Het minimum aantal was 14. Even ten over-
vloede: er was natuurlĳk plaats voor nog veel
meer teams.
Elk team kreeg een kaartje met daarop de
nummers van de tegenspelers, dit gebeurde
door loting. Omdat Martha Rigters en Willy
van Berlo, die de wedstrĳdcommissie vormden
zelf ook meespeelden, moesten de kaarten
met daarop de uitslag na iedere partĳ ingele-
verd worden. Dit verliep vlekkeloos.
Na de eerste partĳ werden sommige deelne-
mers onrustig omdat een wedstrĳd wel erg
veel tĳd in beslag nam. Elke deelnemer werd
echter ruimschoots beloond door de gastheren
van deze avond: Eugene van Oĳen en Cor van
Vloten. Samen beheerden ze de bar en brach-
ten een paar keer lekkere gefrituurde hapjes
rond.
Het was leuk om te zien hoe blĳ sommige spe-
lers waren met de winst die ze in de eerste

partĳ behaalden. Helaas duurde deze vreugde
maar kort, want in de 2e partĳ moesten ze
toch echt in de tegenstander hun meerdere
erkennen, ja toch Jan Prinsen en Cor van
Genuchten. Ook voor Arie Abels en Bernadette
Stil liep het anders dan verwacht. Na 2 par-
tĳen stonden ze fier aan kop, maar helaas, in
de derde partĳ kwam de man met de hamer
en verloren ze dit duel met grote cĳfers van
hun tegenstanders.
Na het spelen van de wedstrĳden was er de
prĳsuitreiking. Maar liefst vier teams hadden
alle drie hun partĳen gewonnen, maar de fles-
jes wĳn werden verdeeld tussen de nummers
1 t/m 3. Het team Thea Rovers en Nellie
Aldenhuĳsen vielen hierdoor buiten de prĳzen,
maar ook zĳ hebben een goede prestatie gele-
verd.
1.3 winst plus 33 Gerda en Anton van den Brand

2.3 winst plus 26 Jan de Wild en Paul de Bruĳn

3.3 winst plus 24 Jan Rutten en Mari van den Hoogen

Vooral de nummers 1 behaalden een uitzon-
derlĳk hoge score, maar liefst 33 van de maxi-
maal te behalen 39 punten!
Na de prĳsuitreiking mocht de bar nog een
half uurtje open blĳven, zodat de deelnemers
die het buitengebeuren in rap tempo hadden
opgeruimd, binnen nog even konden nagenie-
ten samen met de barmedewerkers en over-
gebleven spelers.
We kunnen weer terugkĳken op een zeer
geslaagd toernooi.
Marĳ van Vloten
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1e Gerda en Anton van den Brand 2e Jan de Wild en Paul de Bruĳn 3e Jan Rutten en Mari van den Hoogen



Hartelĳk dank!!!
Bĳ dezen willen Henk en ik iedereen
uitermate danken die een steentje heb-
ben bĳgedragen bĳ het realiseren van dit
prachtige Peerke Verschiet feest!
Alles was tot in de puntjes verzorgd door
jullie allemaal, van de banenvoorberei-
ding, de versieringen tot de hapjes en
alles eromheen. Het was één groot toer-
nooifeest. Aan alles is gedacht. Zelfs aan
een heerlĳk soepje en aan mĳn favoriete
ĳsje als dessertje. Bedankt aan alle vrĳ-
willigers die zich hebben ingezet tot het
organiseren van dit toernooi.
Groetjes Henk en Kathy.

P.S. Sjef en Jan: een dikke proficiat

MEDEDELINGEN
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MEDEWERKERSMIDDAG

NIEUWJAARSRECEPTIE

ALGEMENE
LEDENVERGADERING

OP ZONDAG
3 0KTOBER 2021

OP ZONDAG
2 JANUARI 2022

OP WOENSDAG
23 FEBRUARI 2022

AANVANG 13.00 UUR
EINDE 18.00 UUR

AANVANG 13.30 UUR

AANVANG 20.00 UUR

Het bestuur

Het bestuur

Het bestuur
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Van har
te gefeliciteerdMet jullie

Briljanten huwelijk

De nieuwsberichten 1956
Voor het eerst
wordt het jour-
naal door de
NTS uitgezon-
den

De 'Wet handelingsonbekwaamheid'
word afgeschaft.
Getrouwde vrouwen mochten werken,
een bankrekening openen en zonder
toestemming van manlief op reis

Drooglegging van
Flevoland.
Laatste gat in de dĳk
gedicht

Als gevolg van een olie
crisis, de eerste autolo-
ze zondag

Voor de eerste keer het
Eurovisie Songfestival

Biljetten van
een gulden wor-
den afgeschaft

Toon en Lies van Uden zĳn
op 21 september 1956 in het huwelĳk
getreden

Toon en Lies van
Uden worden in
2021 allebei 90 jaar

Toon en Lies van
Uden zĳn in 2021
20 jaar lid van Plop

Topscorer PSV is Coen
Dillen met 43 doelpunten

Een dag, Lies, zonder jou
Is als boulen zonder ballen.
Dat zou, mijn lieve Lies,
mij heel erg slecht bevallen.
Al 65 jaar zijn wij een sterk doublet,
wij delen al die tijd
al liefde, leed en bed.
Wij hopen dus met groot vertrouwen
dat jarenlang nog zo te houwen,
zodat bij Plop steeds wordt gezegd:
ze vormen een briljanten paar,
we gunnen hen nog menig jaar.

Toon en Lies van Uden, Oranjebittertoernooi 27 april 2016



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...
… er tĳdens de trainingsmiddagen en avonden nog veel gesprekken over ziektes gaan?
… er verwarring was rond het tĳdstip van aanvang Peerke Verschiet toernooi? In ons clubblad

stond een verkeerde aanvangstĳd vermeld.
… er een goede voorproever aanwezig was tĳdens het Peerke Verschiet toernooi? De fotograaf

van de dag zich graag beschikbaar stelde!
… er die dag ten minste een persoon aanwezig was, die meerdere appelflappen nuttigde.
… het Peerke Verschiet toernooi bĳzonder gezellig was, mede omdat men elkaar zo lang had

moeten missen.
… er tĳdens het zomeravond toernooi

bĳna een rode kaart werd uitgedeeld?
Degenen die hier meer over willen
weten zich bĳ Lambèr de Smit kunnen
melden.

… we langzaam weer kunnen wennen
aan het nieuwe normaal?

… de zomer van 2021 bĳna ten einde
loopt?

… onze leden zich alweer gaan
voorbereiden op de Wintercompetitie?

… niet alleen Noord-Nederland en
Limburg afgelopen tĳd last hebben
gehad van overstromingen? Maar ook
bĳ ons eigen Plop hielden we de
voeten niet droog.
Marĳ van Vloten



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



Overigens
Overigens is een rubriek waarin ik de zaken noteer waaraan ik mĳ erger. Zo word ik geïrriteerd
door de woordgroep “nou ja”, waarmee tegenwoordig op tv iedereen zĳn antwoord op een vraag
begint. Dit is een woordcombinatie die niks betekent.
Vroeger heb ik me al eens opgewonden over het klakkeloos gebruik van het woord “helder” in
plaats van “duidelĳk”.

De foto links hoort bĳ Overigens 50 in het vorige Plopjournaal. Het
gaat over het Joodse meisje, Jetty Mok, dat ondergedoken zat bĳ
pastoor G. Cox in Maren-Kessel tĳdens WOII. Ik dacht er onlangs aan,
toen ik in het Brabants Dagblad van 7 augustus jl. las over pastoor
Cor Mennen die in 2017 met emeritaat ging. Net als Cox was hĳ
streng in de leer, maar in de ingezonden brief van Paul Janssen uit
Lithoĳen werd Mennen terecht neergezet als een onverdraagzame
man die in een preek over de LHBTIQ+ - gemeenschap tekeer ging.
Hĳ prees de aanpak van de premier van Hongarĳe, Viktor Orbàn, als
een voorbeeld voor ons. Nou ja!!
Ik vergelĳk pastoor Mennen met pastoor Cox. De eerste is een
harteloze man vergeleken bĳ de even strenge Cox. Cox is een
voorbeeld van christelĳke naastenliefde. Hĳ overleed in 1978 in huize
Katwĳk in Oss. Tĳdens de wintermaanden van 1944-45 werden de
kerken van Maren en Kessel verwoest evenals de twee dorpskernen.
Besloten werd een nieuwe kerk en een nieuw dorp te bouwen in de
polder een eind van de Maasdĳk. In Maren-Kessel werd door architect
De Reus uit Oss een nieuwe kerk gebouwd. G. Cox werd de nieuwe
pastoor.

Verder erger ik me dit keer nergens meer aan. Dus: houdoe allemaal.
Jan Muller
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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

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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UIT HET DAGBOEK VAN EEN

AANLEVERING IN NIN (KROATIË)

Vliegveld in
Zadar

aangeleverde
Volkswagen
Tiguan
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In Plopjournaal 2021-2 gaf ik aan te hopen,
dat er weer wat ritten zouden komen om niet
te hoeven putten uit verslagen van oude aan-
leveringen. In juli heb ik weer 3 aanleveringen
gedaan, maar die waren amper de moeite
waard om iets over te schrĳven. Het waren zo-
genaamde grensritten naar Duitsland: dezelfde
dag weer thuis.
Met Bernadette had ik mĳ onder voorbehoud
ingeschreven voor het zomeravondtoernooi op
vrĳdag 13 augustus. Maar op die dag werd ik
’s morgens gebeld voor een rit naar Nin in
Kroatië, een plaats vlak boven Zadar.
In Kroatië was ik voor Logicx nog niet eerder
geweest dus dat leek mĳ wel wat. Bernadette
moest dus een andere boulepartner zoeken en
dat is allemaal gelukt.

Er moest een Volkswagen Tiguan aangele-
verd worden, op te halen in Leende. Geen
beroerde auto om mee te rĳden. Waar ik niet
op gerekend had was dat de derde zwarte
zaterdag er aan kwam en dat heb ik geweten
ook. ’s Middags begon het in Duitsland op de
diverse wegen al te wringen. Op een gegeven
moment vond ik het welletjes en heb in de
buurt van Ingolstadt een hotel gevonden. De
volgende ochtend ben ik om kwart voor zes al
gaan rĳden. Op dat tĳdstip was het al enorm
druk op de weg en ter hoogte van Rosenheim
begon het fileleed dat tot ver voorbĳ Salzburg
duurde. Daarna ging het gelukkig weer even
wat beter, maar niet voor lang. Om een lang
verhaal kort te maken: 300 kilometer voor de
eindbestemming heb ik de meldkamer gebeld
met het verzoek om voor mĳ een hotel te boe-
ken in de buurt van de aanleverplaats. Het zou
te laat worden om de auto dezelfde dag nog
over te dragen. Hotels bleken daar erg duur en
er werd uiteindelĳk een betaalbaar hotel ge-
vonden in Gospiċ, zo’n 100 kilometer van de
eindbestemming. Ook werd er meteen geke-
ken naar mĳn thuisreismogelĳkheid: met
Ryanair vliegen vanaf Zadar naar Eindhoven.

Uitstekende oplossing want vanaf Eindhoven
kon ik met de bus naar Leende, waar mĳn
eigen auto nog stond.
De volgende ochtend was ik even over acht
bĳ de klant. Zeer vriendelĳke mensen en als
zo vaak; ik was weer van harte welkom. De
formaliteiten afgehandeld. Ik mocht met de
familie een boterhammetje mee-eten.
De klant was zo vriendelĳk om mĳ naar het
vliegveld te brengen. Ik was daar 3 uur vóór
vertrek. Om door alle controles heen te ko-
men, moest ik minstens drie keer mĳn ID-
kaart laten zien. Ook de QR-code moest twee
keer getoond worden. Eindelĳk ging de gate
open en kon de boarding beginnen. Maar
Zadar is geen luxe vliegveld. Er zĳn geen slur-
ven naar het vliegtuig. Je moet buiten onder
begeleiding gewoon naar het toestel lopen. Na
de laatste check moest iedereen buiten achter
een hek wachten. Maar het was wel 37 gra-
den! En dat wachten duurde behoorlĳk lang.
Elke keer moesten er eerst passagiers van an-
dere vliegtuigen vóór. Eindelĳk was het dan zo
ver. Het inschepen ging redelĳk snel, maar
toen iedereen op zĳn plaats zat en de deuren
waren gesloten, gebeurde er niets. Na enige
tĳd riep de gezagvoerder om, dat door bepaal-
de maatregelen het toestel zo’n 40 minuten
vertraging had.

Tegen 18.00 uur landde het toestel dan toch
op Eindhoven Airport. Wéér controle van de
paspoorten. Ik dacht dat binnen Europa de
grenzen open waren. Gelukkig hoefde ik niet
op mĳn bagage te wachten, want ik gebruik
uitsluitend handbagage.
Ik ben meteen met de shuttlebus naar Eind-
hoven Centraal gereden en van daar de bus
naar Weert genomen, die in Leende stopt vlak
bĳ de plek waar mĳn eigen auto stond. Rond
20.00 uur weer thuis. 3 zeer enerverende da-
gen en even ruim 1500 kilometer gereden.
Hans Stil



LEDENAANTALLEN VERENIGING OP 1 SEPTEMBER 2021

Leeftĳd
Man: Vrouw:

Totaal
J NPC CLUB J NPC CLUB

10 - 119 0 0 0 0 0 0 0
20 - 129 0 0 0 0 0 0 0
30 - 139 0 1 2 0 0 2 5
40 - 149 0 1 1 0 0 0 2
50 - 159 0 0 1 0 1 3 5
60 - 169 0 8 7 0 3 4 22
70 - 179 0 18 18 0 18 18 72
80 - 189 0 8 18 0 3 19 48
90 - 100 0 0 5 0 0 2 7
Totaal 0 36 52 0 25 48 161

Ondersteunende leden1 115
176

Totaal licenties Leden
J NPC CLUB Man Vrouw
0 61 100 88 73

CLUBHUIS OPEN Bar
open

Bar
dicht Coördinatie Telefoon

Maandag 13.00 16.30 Jos van Schĳndel 06 - 14046483
Dinsdag 19.00 23.00 Toon van Werde 0413 - 266311
Woensdag 13.00 16.30 Maria Vermeer 0413 - 260933
Donderdag 19.00 23.00 Tonny Verhoeven 06 - 45298715
Zondag 13.00 17.30 Tonny Verhoeven 06 - 45298715

Magdalein Korstanje Anny de Koning Danny Schoonhoven
Ans Extra Riet Schippers

Bert Broeksteeg 3-06-2021

12 sep. zo. 11.00 uur UBEBO Uden
26 sep. zo. 10.00 uur Kwintettentoernooi 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
30 dec. do. 10.30 uur Oudjaarstoernooi Plopleden (d), 4 wedstrĳden

JAARKALENDER WEDSTRĲDEN en TOERNOOIEN PLOP 2021
Datum Aanvang PLOP REGIO NJBB

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

LEDENMUTATIES
NIEUWE LEDEN OPGEZEGD

OVERLEDEN VERHUISD
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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



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

Toen ik de doos uitpakte
met mijn drukwerk erin

was dat wel een wow-moment
dat heel goed voelde

Mijn drukwerk
 makkelijk besteld

met een paar klikken
was het geregeld en
gaan ze aan de slag

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

Wil jij ook mooi drukwerk? Betaalbaar en snel, met goede service? 
Kijk eens op www.mijndrukwerk.nl 

We hebben alle soorten drukwerk voor je. 

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


