
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaargang 2  -  Nr. 6  -  Juni/Juli 2016 

Vanachter de bestuurstafel 
 

Verjaardagen 

In de maanden juni en juli vieren de volgende soosvrienden hun verjaardag. 
 

Van harte gefeliciteerd! 

 

Hans Lamb (4 juni)  Dick Meuldijk (26 juni) 

Andries Andrea (14 juni) Hans van Zanten (2 juli) 

Pascal Lutger (14 juni) Tom Mulder (12 juli)  

Cees Postema (14 juni) Frits Michelsen (22 juli) 

Maxime Hendrickx (18 juni) Willem Middelburg (22 juli) 

Marco Eijsackers (23 juni) Frans van den Heuvel (24 juli) 

Stef Koot (24 juni) Pieter Prins (29 juli)  

Aloys Arkesteijn (26 juni)  

 
 

Door de vakantieperiode is er even geen 

nieuws vanuit het bestuur bekend. 11 Juli is 

weliswaar de eerst volgende 

bestuursvergadering maar dan is deze 

nieuwsbrief al verstuurd. 

Op 17 juni jl. was het jaarlijkse bestuursdiner 

gehouden, deze keer in de serre van de 

Sociëteit. Bij deze gelegenheid werden diverse 

commissies en leden bedankt voor hun inzet in 

het afgelopen jaar. Vooraf aan het diner hield 

de commissaris-gebouwen Jaap Stollenwerk een 

preview over de plannen om de rookruimte aan 

te passen. 

Het diner verzorgd door Sallo was voortreffelijk  

en de genodigden genoten van een mooie en 

gezellige avond in elkaars goede gezelschap. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Bijzonderheden in de afgelopen maand 

 ◊ Haringparty op 22 Juni 

Nou zeg, de Haringparty was een uit-

gesproken succes dit jaar, maar liefst 60 

soosleden waren komen opdraven. Wat een 

geweldige opkomst! Misschien kwam het 

omdat Hans van Zanten zo gul en zo 

vriendelijk was om het er bijpassende glaasje 

Corenwijn aan te bieden, terwijl voor de 

liefhebber een glaasje Hermit door Hans 

Knoester werd aangeboden. Hermit is de Gin 

van Nederlandse makelij vervaardigd van 

zeven kruiden en gefilterd Oosterschelde 

water. Hans en Hans erg bedankt jullie beide. 

De kwaliteit van de haring was dit jaar 

bovengemiddeld goed, dus dan blijf je eten, 

begrijpelijk. Alhoewel, u kent het wel, vaak 

wordt gezegd “Ik eet er niet veel hoor, hooguit 

een of twee”, ja, ja, me zuster! Uiteindelijk 

werden er 250 nieuwe haringen 

geconsumeerd. 

Ook deze party werd weer georganiseerd 

door Anonymus. 

 

 

 

 ◊ Damesuitje op 24 Juni 
     (bijdrage Helen Kersten) 

De dames der sociëteitsleden hebben zo hun 

eigen activiteiten waaronder periodiek een 

gezamenlijk uitje. Dit maal stond een bezoek 

aan de Prinsenhof in Delft op het programma. 

Die vrijdag de 24ste begon wat druilerig en men 

vroeg zich af: Zou het droog blijven of zou het 

gaan regenen? Veertien dames van de 

sociëteitleden trotseerden de weergoden en 

werden beloond.  

De deelneemsters van die uitjes zijn wisselend 

waarbij vaak nieuwe gezichten zijn te zien. 

Tijdens de koffie met gebak in een oud en 

authentiek “Koffyhuis” werd een voorstel-rondje 

gehouden waardoor zij elkaar wat beter 

leerden kennen. De sfeer was erg relaxed en 

vertrouwd daardoor voelde iedereen zich op 

z’n gemak. Extra fijn was het dat ook de 

jongere garde van de partij was. 

Na de koffie werd een bezoek gebracht aan 

het Museum Prinsenhof, u weet wel, de plek 

waar in 1584 prins Willem van Oranje door 

Balthasar Gerards werd doodgeschoten. 

Dat was een politieke moord, vooral 

ingegeven door de houding van Willem van 

Oranje ten opzichte van de geloofskwestie in 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

vond het afmeren plaats aan het Achterom 

maar later dichter bij de stad enwel aan de 

huidige Brabantse Turfmarkt. 

Op het zonnige terras van Lunchcafé Vrij werd 

genoten van een overheerlijke High Tea: veel 

thee, heerlijke happen en zoals bij de meeste 

dames van de soosleden geliefd, een goed 

glas wijn.   

 

 

 

  
 

die dagen. Willem van Oranje was in de jaren 

zestig in opstand gekomen tegen Filips II. Na 

de komst van de Hertog van Alva en de 

instelling van de Raad van Beroerten, werden 

de protestantse ketters genadeloos vervolgd. 

De graven Egmont en Hoorne werden onthoofd 

en in 1568 werd Willem van Oranje 

verbannen en werden zijn goederen verbeurd 

verklaard. Als gevolg hiervan begon Willem 

van Oranje met gewapend verzet. In maart 

1580 werd Willem van Oranje door Filips II 

vogelvrij verklaard. Balthasar Gerards hoorde 

in 1581 van de ban en besloot Willem van 

Oranje te vermoorden. 

Door een gids met een bevlogen verhaal 

werden de dames tijdens de rondleiding ook 

naar het Straatje van Vermeer geleid.  

 

De oorspronkelijke locatie van Het Straatje van 

Johannes Vermeer bevindt zich weliswaar aan 

de Vlamingstraat 40-42 in Delft maar tot nu toe 

was niet duidelijk naar welk tafereel het 

beroemde schilderij is gemaakt. Theorieën doen 

de ronde, en vele onderzoeken zijn verricht, al 

sinds 1665 houden de kunsthistorici zich ermee 

bezig en nog steeds is het mysterie niet 

opgelost. Waar, oh waar is nu echt het straatje 

waarnaar het schilderij ‘Straatje van Vermeer’ 

is geschilderd. 

Inmiddels was de zon gaan schijnen en gidste 

Bjoke hen door het prachtige Delft naar de 

Brabantse Turfmarkt. In de 15e eeuw werd 

(Brabantse) turf de stad binnengebracht in 

zogenaamde 'ponten', platte vaartuigen die 

met een boom werden voortbewogen. Eerst 

Spontaan, zoals paste bij deze dag, boden 

Miep Meuldijk en Adri Kuulkers zich aan om 

volgend jaar het “Damesuitje” te verzorgen. 

De dames hebben er nu al zin in.  

 

 ◊ Familiedag op 2 Juli 
     (bijdrage Wim van Diedenhoven)  
 
In tegenstelling tot andere jaren werd de 

familiedag dit jaar buitenshuis gehouden, te 

weten in de ‘Beachclub Titus’ in Kijkduin.  

Nou het was me een dagje wel zeg. Wat 

een feestelijke dag zou moeten worden liep 

uit op een enorme chaos. Het begon al bij 

binnenkomst. Terwijl iedereen sinds 1851 de 

naam van onze sociëteit  ‘De Vereeniging’ 

trots in ere houdt, bleek die nu te zijn 

gekaapt door Fred-Anton Knoop. 

Dat liet het ontvangstbord zien bij de 

gereserveerde strandtent waarop tot onze 

verbijstering te lezen stond “Gereserveerd 

voor Vereeniging Knoop”. Iedereen was  

https://nl.wikipedia.org/wiki/15e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Turf_(brandstof)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bomen


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het liep helemaal uit de hand en de 

aanwezigen vielen in 4 groepen uiteen: (1) een 

groep militanten die bereid was om boksend 

de confrontatie aan te gaan, (2) een groep die 

met geavanceerde gevechtstechnieken het zou 

willen uitknokken, (3) een groep die bereid is 

om met grote hamers de tegenstanders zo 

nodig de hersens in te slaan en (4) een groep 

die door een spoor te volgen hulp zou kunnen 

zoeken. Sipke greep de telefoon en begon uit 

wanhoop te bellen om voor elke groep per 

helikopter een getrainde instructeur te laten 

invliegen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het  gewraakte bord Fred-Anton op de tafel 

Hans en Aad in spoedoverleg Jos en Robert in spoedoverleg 

Sipke wanhopig, belt om hulp  

terwijl René werd uitgedaagd 

Instructeurs ingevlogen 

De groep militanten aan het boksen 

De drie coaches stellen zich voor. 

ziedend, “een regelrechte coup, een putsch” 

werd er geschreeuwd! 

Fred-Anton sprong op de tafel en probeerden 

ter verdediging de aanwezigen van het nut van 

de coup te overtuigen “het zou verbetering 

brengen”, maar dat lukte van geen kant. 
 

Velen toonden zich verontwaardigd en Hans 

en Aad alsook Jos en Robert pleegden met 

spoed overleg over hoe verzet kon worden 

geboden. Er ontstond grote verdeeldheid. 

Na aankomst van de instructeurs gingen de 

groepen uiteen om op het strand verder te 

vechten. Het ging er ruig aan toe, met al die 

gevechtstechnieken, geboks en grote hamers, 

waarbij vrouwen niet werden ontzien.  
 

De slimme spoorzoekers vonden een nieuw 

wapen, namelijk een egel die gemeen kon 

steken. Dat werd gelijk ingezet. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sipke en Lex van de groep met de grote 

hamers, op zoek naar een tegenstander. 

De groep gevechttechnieken. Iedereen stond elkaar naar het leven. 

David was kansloos 

Rene valt Agnes keihard aan. 

Vervolgens verlaat Agnes 

afgetuigd het slagveld 

Uiteindelijk zag Fred-Anton in dat het voor hem 

een verloren strijd was en moest hij zijn 

nederlaag erkennen, ten overstaan van de 

coaches en René Kuulkers, als de 

vertegenwoordigers van ons allemaal.  
 

Om in het gevlij te komen – de slijmerd - bood 

hij de spoorzoekers een glaasje appel cider 

aan en aan drie vertegenwoordigers van alle 

opponenten een beker en een fles wijn. 
 

Bovendien, om het echt goed te maken, stond 

voor alle aanwezigen een heerlijk buffet 

klaar; bestaande uit pannenkoeken voor de 

kinderen, vers gebakken brood, diverse 

salades, broodjes hamburger, spiegelei, 

omelet met spek en champignons, enneh…… 

gratis drank voor iedereen. 

Welnu niemand liet zich onbetuigd en maakte 

gretig gebruik van de geboden gelegenheid. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

De schranspartij nam een aanvang en iedereen liet het zich goed smaken. 

Als dessert stond een overheerlijke ijscake klaar, zoals u kunt zien. 

Ach en over de aanleiding van het ongemak, we hebben het er niet meer over. 

Het was al met al een leuke, gezellige en vooral sportieve dag, nota bene op het strand met 

goed weer en lekker eten en drinken. Zeker voor herhaling vatbaar! 

Namens alle aanwezigen: Anonymus bedankt! 

 

 

 

 

 
Activiteiten in de komende maanden 

Zowel het bestuur, de feestcommissie Anonymus en enkele vrijwilligers zijn erg actief. 
De actuele stand van activiteiten die voor 2016 op de agenda staan staat hieronder opgesomd.  
Het wordt aanbevolen om deze data te noteren zodat u het plezier niet misloopt.  

Over de details wordt later nog gecommuniceerd. 
 

Woensdag 3 augustus     Beelden op het Voorhout (heren met partners) 

Woensdag 9 november    Kleiduiven schieten 

Zondag 27 november     Sinterklaasfeest 

Zaterdag 10 december    Kerstgala 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libre  

  Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten 

1 Wolf Janssen 24 18 1 5 264 

2 Andries Andrea 23 19 0 4 253 

3 Cees Postema 24 14 0 10 245 

4 Stef Koot 24 10 1 13 224 

5 Meijer Stad 24 13 0 11 222 

6 Hans Eijzenbach 24 12 0 12 221 

7 Rob Jansen 24 12 0 12 219 

8 Ernst van Hille 23 14 0 9 212 

9 Paul Vos 22 13 0 9 208 

10 Koos van der Kruk 24 8 0 16 203 

11 Rinus de Haas 24 9 0 15 182 

12 Godfried Quaedvlieg 22 6 0 15 163 

13 Marius Roeterdink 22 3 0 19 157 

Over het regelen van de bloedsuiker-
spiegel, de huidige stand van zaken.  

Vroeger was diabetes dodelijk en nog maar 
tien jaar geleden is de techniek verfijnd 
waardoor een diabeticus nu een bijna 
normaal leven kan lijden. 

Het onderwerp gaat velen aan, dus mis het 
niet. Naar uw komst wordt uitgekeken. 

Wees erbij op 31 augustus! 

Vernuftelingen - Gast spreker Paul de Meijer (oud universitair docent) 

Thema: Diabetes 

31 
A u g u s t u s  

 
maart 

 Plaats:  Bibliotheek 

Aanvang:  17:45 uur 

Biljarten  
De competitie is bijna voltooid. 

De actuele stand luidt: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bandstoten 

  Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten 

1 Koos van der Kruk 24 15 1 8 240 

2 Wolf Janssen 22 15 0 7 227 

3 Marius Roeterdink 21 13 1 7 215 

4 Ernst van Hille 20 12 3 5 209 

5 Stef Koot 23 9 2 12 207 

6 Paul Vos 19 12 1 6 207 

7 Cees Postema 21 12 0 9 194 

8 Hans Eijzenbach 21 10 0 11 185 

9 Meijer Stad 22 8 1 13 178 

10 Andries Andrea 20 8 1 11 176 

11 Rinus de Haas 24 4 1 19 167 

12 Godfried Quaedvlieg 19 9 0 10 159 

13 Rob Jansen 20 5 1 14 135 

3-Banden 

  Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten 

1 Hans Eijzenbach 10 9 0 1 114 

2 Wolf Janssen 11 7 0 4 100 

3 Koos van der Kruk 12 4 0 8 100 

4 Marius Roeterdink 11 3 0 8 94 

5 Ernst van Hille 12 4 0 8 94 

6 Meijer Stad 12 2 0 10 82 

7 Rinus de Haas 11 0 0 11 61 

8 Godfried Quaedvlieg 7 3 0 4 59 

Op maandag 9 juni zou de vierde golfwedstrijd van onze sociëteit 

plaatsvinden. 

Op zondag 8 juni ofschoon het stralend weer was heeft het UGC in 

samenspraak met de wedstrijdcoördinator Steef Gronheid besloten om 

deze wedstrijd niet te laten doorgaan. Deze beslissing is zeker niet 

lichtzinnig genomen en achteraf (altijd makkelijk) is gebleken gezien de 

constante regen op 9 juni met bijna een record regenval dat dit een 

terechte beslissing is geweest.  Jammer we hadden graag weer op de 

golfbaan van Westwoud willen spelen en een heerlijk diner willen nuttigen 

in het restaurant de Smederij van onze soosvriend Steef Gronheid. 

Evenwel de volgende golfwedstrijd zal op 18 juli worden gespeeld en wel 

op de Koninklijke Haagsche Golf en Country Club. 

Golfen (bijdrage Ed Croqué) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Varia 

  ◊ Adieu Sloepentocht 
   (Bijdrage Sjoerd van der Veen)  
 

In 2013 heeft Piet van Riet het initiatief 

genomen om een Soos Sloepentocht te 

houden. Immers er zijn enige leden met 

sloepen en we kunnen zo voor een 

schappelijke prijs een mooie tocht maken. 

Dankzij de medewerking van Max Behrend, 

die een kantoor nabij De Kaag heeft en hij de 

haven van de niet verkochte vakantie 

woningen kon gebruiken, werd het in dat en 

het volgende jaar een groot succes. Door 

ziekte van Max in 2015 was de organisatie 

gedwongen om gebruik te maken van het 

bedrijf ‘Olympia charters’, hetgeen ook een 

succes was. Het was daarom extra jammer 

 

dat de belangstelling in 2016 zo gering was 

waardoor de sloepentocht niet kon doorgaan. 

Duidelijk een zaak van "marktverzadiging". 

Toch lijkt er behoefte aan een zomeruitje met 

bescheiden kosten.  

Daarom zou ik u willen vragen: 

Als u een goed idee heeft voor zo’n uitje wilt 

u dit dan aan mij melden?  

Een suggestie zou kunnen zijn: Een tocht met 

kleine boten in de Biesbosch vanuit 

Drimmelen met één moederschip en dat op 

zondag 11 juni 2017? 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De quizvragen zijn:  

1.  Wie is dit lid? 

2. Waar was zijn vakantie? 

3. Wat is de herkomst van het shirt? 

4. Wat is het gerecht dat genuttigd wordt? 

De winnaar krijgt van het betreffende lid een 

goede originele Cubaanse sigaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◊ Vakantie quiz 
   (Bijdrage Cees Postema)  
 
Bijgaand een tweetal foto’s van een lid van 

onze Sociëteit tijdens zijn vakantie. 

 

 ◊ In memoriam Johan Cruijff 
   (Bijdrage Aad Meuldijk)  
 

Toen de Haagse wethouder Piet Vink in 1971 

Holland Sport om zeep hielp, ten faveure van 

ADO werd ik in feite een voetbal wees.  ADO 

was voor mij geen optie, maar veel vrienden en 

kennissen gingen over naar ADO en een 

gedeelte naar Rotterdam daar speelde ook een 

aardig elftal. Maar ik had er moeite mee, nu was 

voetbal in die tijd, zeker qua supporters, vooral  

een regionaal gebeuren, maar door Studio Sport 

kwamen ook de andere clubs regelmatig in 

beeld. 

Zo ook Ajax, dat toen onder leiding van Rinus 

Michels de toon begon te zetten en dat volgde ik 

al een tijdje, ging ook wel eens naar De Meer. In 

dat elftal liep een mannetje, een paar jaar jonger 

 

dan ik, die op wonderbaarlijke wijze  de lijnen 

uit zette en zo kwam het dat ik Johan Cruijff 

vaak live heb zien spelen en het was geweldig. 

Dus na het wegvallen van Holland Sport was de 

keuze eenvoudig, Ajax. 

Je herkent een goede voetballer aan de reactie 

van de tegenstander en als Cruijff de bal had 

was het alle hens aan dek. 

Dus gingen wij naar Amsterdam naar Ajax in  

De Meer, niet elke week, te kostbaar, maar wel 

regelmatig. Er werd in die tijd keihard gewerkt, 

wij maakten 60/70 uur per week en voetbal op 

zondagmiddag was onze enige ontspanning. 

Dat kon toen ook nog, voetbal was overzichtelijk 

en regelmatig, zondag om 14.30 uur werd er 

begonnen, door alle clubs. En dan s’avonds om 

19.00 Studio Sport. 

Vaak wordt het befaamde doelpunt van Cruijff  

tegen ADO getoond, een prachtige boogbal 

over Ton Tie. Maar wat voor af ging wordt niet 

getoond. Nu was ik bij deze wedstrijd in het 

Zuiderpark aanwezig. Vrienden (ADO fans) 

waren bereid mij mee te nemen, een 

vriendendienst. 

Maar er was een restrictie, het was niet 

waarschijnlijk, het zou ook wel niet  gebeuren, 

maar stel dat het bijna onmogelijke en 

onwaarschijnlijke toch gebeurde  “Ajax maakt 

een doelpunt” dan mocht ik in geen geval 

juichen. Als u goed kijk naar Johan Cruijff terwijl 

hij het doelpunt scoort tegen Ton Tie dan ziet u 

dat hij in zijn rechterhand een wit lint vasthoudt, 

die gebruikten zij in die tijd als sokophouders. 

Cruijff zijn sok was afgezakt en hij vroeg aan de 

dug-out een nieuw lint, terwijl hij gehurkt zit om 

zijn sok vast te maken krijgt hij van een 

medespeler snoeihard de bal toe gespeeld. (zeg 

maar een Amsterdams gebbetje/dolletje) maar 

Johan liet zich niet dollen, springt overeind met 

het lint in de hand neemt de bal op fabuleuze 

wijze aan de rest weet u.  

Het is u misschien in die tijd ook wel eens 

opgevallen dat bij Ajax de wedstrijd bij b.v. 3-0 

in eens stil viel. Ja, dan hadden de heren vooraf 

onder elkaar gewed over de einduitslag. Dan 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kon het gebeuren dat de verdedigers ten aanval 

trokken of er in een spits van de tegenpartij  op 

wonderbaarlijk ongehinderd simpele wijze een 

doelpunt kon scoren. 

Op woensdag 2 juni 1971 speelde Ajax in 

Londen tegen Panathinaikos een droom van een 

wedstrijd, daar wilde iedereen naar toe, maar dit 

zat er voor mij niet in. Nu had ik een kennis, hij 

had een scheepswerf maar zat ook stevig in het 

los vast circuit, die had wel twee kaarten 

bemachtigd en zou samen met zijn compagnon 

de wedstrijd bezoeken. Ik weet niet meer precies 

wat de oorzaak was, maar ik werd op de 

bewuste dag om  zes uur in de ochtend gebeld, 

ik heb zakelijke problemen en kan niet weg, wil 

jij gaan! 

Zo kwam ik op die dag terecht in Wembley, wij 

waren een de late kant, maar anders dan in die 

tijd vaak in Nederland, waren er nog keurig 

twee stoeltjes vrij. De rest is historie en het begin 

van een paar prachtige jaren. Het was overigens 

een simpel gebeuren in de ochtend heen na de 

wedstrijd terug. Maar Heatrow was niet helemaal  

in gesteld op een zo grote “extra” passagiers 

stroom. Uiteindelijk hebben ze het als volgt 

opgelost, bij aankomst werd gevraagd naar welk 

vliegveld moet u, dan werd je naar een hangaar 

geloodst, daar stonden dan duizenden  mensen 

in rijen.  

Er werd nergens naar gekeken er werd niets 

gecontroleerd, telkens als er een vliegtuig landde, 

werd het aantal mensen geteld dat er in kon en  

die konden gaan. Niemand keek naar tickets, 

stoelnummers, je ging maar zitten. Een aparte 

 

 

ervaring, om circa vijf uur in de nacht landde 

wij en om zes uur stond ik weer in de 

worstfabriek. 

In de tijd dat Johan trainer was van Barcelona 

zat ik in een soort netwerkkring, via het 

Neijenrode circuit. Een van de onderdelen was 

dat wij een keer per jaar een middag hadden 

met een toonaangevende spreker, uit het 

zakenleven of politiek. En dit waren niet de 

minsten, dit mocht ook wel want wij betaalden 

Hfl. 1.500,= voor zo’n middag. Maar dit 

waren onkosten, dus geen probleem. In die 

periode begon net het inzicht te komen dat er 

in topsport ook veel interessante elementen  

zaten, teambuilding, de wil om te winnen, etc. 

Nu was het zo dat wij voor dat geld wel mee 

mochten denken over de spreker die werd 

uitgenodigd. Dan kregen wij een lijst 

opgestuurd met een aantal namen en dan 

konden wij onze voorkeur aangeven. En op 

een gegeven moment stond ergens onderaan 

die lijst de naam van Johan Cruijff. 

U begrijpt wat er gebeurde 80% had deze 

naam ingevuld, de organisatie was verrast, 

want de datum werd aangepast ander kon 

Mijnheer Cruijff niet. 

Het bijzondere was hij zoiets nog nooit had 

gedaan, dus hij had voor alle zekerheid Mart 

Smeets meegenomen, als rugdekking,  Smeets 

zou die middag en de discussie leiden. 

Achteraf was dit niet nodig. Na de opening 

door Smeets en na een minuut of tien 

constateerde hij een warm bad en kwam Johan 

Cruijff  los, Smeets had thuis kunnen blijven. 

Wat mij vooral opviel is de openheid maar 

ook enorme simpelheid en eenvoud van zijn 

denken. 

Op de vraag hoe houdt je rust in het elftal, de 

basisgroep bestaat uit 23 man en er spelen er 

maar elf. Hij had hier een simpele oplossing 

voor: Kijk zei hij er spelen er elf, die zijn 

tevreden,  dan zorg je dat er altijd vijf 

jeugdspelers bij zitten, die zijn ook tevreden,  

dat zijn er dan zestien die tevreden zijn, 

blijven er zeven over. Meestal   zijn er dan 

altijd wel een of twee spelers geblesseerd. Dus 

dan is een ruime meerderheid tevreden. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bekend is het verhaal van de niet af te dek ken 

spits. Het ging om het kampioenschap of het 

winnen van een beker. De tegenstander had een 

spits die niet was af te stoppen, of je nu een of 

twee man op hem zette hij ontsnapte altijd.  

Tonny Bruin Slot had hem al een aantal keren 

bekeken, het was een probleem. 

Oplossing, waarom twee man in zetten op een 

spits die niet de dekken was, zonde. Ze dekten 

hem niet, maar in de zone, wel kregen de 

spelers die de spits, normaal aanspeelden meer 

aandacht. En als de niet te dekken spits de bal 

kreeg, kon hij niet ontsnappen, maar moest hij 

een man gaan passeren en dit viel niet mee en 

Barcelona won de wedstrijd. 

Ook in financieel opzicht had hij heel eigen 

ideeën. Zo was hij een keer gedwongen door de 

vele blessuren een jeugdspeler op te stellen en 

die presteerde wonderlijk goed en na een aantal 

weken was hij vaste keuze. Nu verdiende deze 

speler een fractie van wat de andere spelers in 

het elftal verdienden. En de directie vond dit wel 

lekker, wij zien wel aan het einde van het 

seizoen. Niet in de visie van Cruijff en na een 

stevig conflict met de directie werd het salaris 

aangepast, wie op niveau presteert moet qua 

salariëring op hel zelfde niveau staan.  

 

Ik heb Johan Cruijff ooit vluchtig ontmoet op 

Schiphol, het zal eind jaren 80 zijn geweest. 

Ik zat toen veel in het buitenland, meestal op 

weg naar een mooie authentieke vleeswaren 

producent in een zuidelijk land. Nu had ik een 

hekel aan het eten dat in vliegtuigen werd 

geserveerd. Dus at ik vooraf op Schiphol wat. Er 

was toen een soort champagne en kaviaar bar, 

ik dacht van Toet, waar ook broodjes haring 

werden verkocht. Dus ik stond daar met mijn 

twee broodjes haring, komt Johan Cruijff met zijn 

vrouw aanlopen, wij keken elkaar aan en dan. 

Hij loste dit heel soepel op, smaken de haringen. 

Ja ze zijn lekker. Dan nemen wij er ook maar 

een. Een flits, maar ik weet het nog. Wat mij 

toen vooral opviel is de harmonieuze wijze 

waarop zij met elkaar omgingen. En dan gun je 

ze,  uit respect, hun privacy. 
 

 

Johan Cruijff heeft er wel voor gezorgd dat ik 

liefhebber van de stad Barcelona ben 

geworden, ik denk dat ik zo’n vijf en twintig 

keer ben geweest, vaak in Nou Camp maar 

ook de stad en het eten zijn fantastisch. 

 

Was hij een van mijn helden, ja! 

Maar vergeet niet helden zijn geen heiligen, 

maar even menselijk met alle goede en minder 

goede dingen als U en ik, alleen hebben zij een 

aantal hoog ontwikkelde talenten en daar heb 

ik met volle teugen van genoten. 

 

Aad Meuldijk 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ◊ Peiling van interesse voor een 
   soosreis naar warm Suriname 
   (Bijdrage Andries Andrea)  
 

Hoewel het al 12 jaar geleden is ligt bij een 

aantal van ons de reis naar Cuba nog vers in 

het geheugen.  

Op één van de weinige zwoele avonden tot 

nog toe zaten Alfred en ik bij mij in de tuin te 

filosoferen  of het niet leuk zou zijn weer eens 

een reis te organiseren. Maar ja, waarheen? 

Nu is het langzamerhand wel bij een ieder 

bekend dat ik enige (zakelijke) contacten heb 

met Hindoestanen, van wie de roots in 

Suriname liggen. Dat heeft mij al een paar 

keer daar gebracht, ook een keer samen met 

Alfred.  

Regeringen mogen dan blijven bakkeleien, de 

bevolking doet dat zeker niet. Integendeel. Je 

wordt overal en altijd hartelijke welkom 

geheten, en dat in je eigen taal. 

Dus waarom zou Suriname niet zo'n nieuwe 

en uitdagende ‘soosreis’ kunnen zijn? 

Bij het eerste balletje dat ik hierover onlangs 

op een woensdagavond opgooide, waren er 

best al enthousiaste reacties. Reden om het nu 

maar eens in de hele groep te gooien.  

 
 
 

 

Voordat we iets zullen organiseren, willen 

we toch eerst wel enigszins weten in welke 

mate hiervoor belangstelling bestaat. 

Daarom horen wij graag van soosleden of 

zij  – al of niet vergezeld van hun partner – 

er serieus voor zouden voelen om mee te 

gaan. Je legt je totaal nog niet vast.  

Wat de kosten betreft: Een tiendaagse reis 

(uit en thuis) komt voor vlucht, transfers en 

accommodatie al gauw neer op € 1500,-- 

p.p. Alles laat zich uiteraard nog definitief 

begroten en invullen op basis van collectieve 

wensen.  

Als reisperiode denken we aan Januari 

2017 met bezoeken aan  Paramaribo met 

o.a. zijn veelbesproken Fort Zeelandia, de 

natuur van de binnenlanden  en het westelijk 

– tegen Gyana aan gelegen - rijstdistrict 

Nickerie met zijn historische Prins 

Bernhardpolder die op het programma 

komen te staan.  

Het zal duidelijk zijn dat Alfred en ik de 

reisleiders zullen zijn op de manier zoals we 

dat ook in Cuba deden. 

Laat het ons weten op: 

andriesandrea1940@gmail.com of 

WhatsApp naar 0626014355. 

 

Andries Andrea  

mede namens Alfred van Bunge 
 

mailto:andriesandrea1940@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limericks 

 De volgende limericks zijn opgetekend, 

leest met ons mee! 

Voor Jos van Heerde 

door Aad Meuldijk 

Uit Kampen kwam tot ons Jos van Heerde 
Drie dimensionaal denken is wat hij leerde 

Hoop in bange dagen van het rokersgilde 
Maakt deze vakvirtuoos wat zij wilden 

Of houdt hij de (kool en geit) constructie in ere? 
 

Voor Jos van Heerde 

door Hans Eijzenbach 

Jos als geboren architect 
Ziet ons gebouw als lustobject 

Loopt met zijn laser te meten 
De lengte en de breedte 

Worden de biljarts niet genekt? 
 

Voor Dick van Rossum 

door Hans Eijzenbach 

Dick diende bij de Marine 
Dan ben je geen vechtmachine 

’n beetje cruisen op een boot 
Dan ben je slechts een malloot 

En zit je nooit met je kont op een latrine 
 

Voor Bert Uphof 

door Harry Bovenlander 

In Wateringseveld woont aldaar 

Een zeer bekwame wijnhandelaar 
Scoort met zijn wijnen veel lof 

Dus koop vooral bij Uphof 
Die levert uitstekende waar! 

 

Voor Hans Knoester 

door Harry Bovenlander 

Ziet u de kleine lettertjes niet meer staan? 

Ga dan naar Knoester op de Frederik Hendriklaan! 
Met scherpe blik en de lens multifocaal 

Lees je voortaan helder in elke taal 
Vergeet niet op tijd naar Hans te gaan! 

 

Voor Bert en Hans 

door Ed Croqué 

De één zit in de wijn, de ander in de brillen 
Hans zijn haar is om te gillen 

Bert golft helaas niet, 
Maar dat interesseert Hans weer geen biet 

Maar Bert, op de golfbaan moet je ook niet willen! 
 

Voor Hans Lamb 

door Gerard Hoogerwerf 

Hans, oudste in anciënniteit 
Hersteld in je gezondheid 

Je kan zo lekker ouwehoeren 
En laat je de mond niet snoeren 

Hans nog vele jaren, we willen je nog niet kwijt 
 

Voor Dick van Rossum 

door Gerard Hoogerwerf 

Onze jarige vriend Dick van Rossum 
Heeft graag een zadel onder zijn scrotum 

Zo fietsen geeft hem vertier 
En misschien ook ander plezier 

Sinds kort graag met accuhulp van Lithium 
 

Voor Hans Lamb 

door Peter Robijns 

Hans, een echte vriend, deze lamp gaat nooit uit 
Boordevol humor, ’n beschaafde flapuit 

Gegroeid in het goud 
81 jaar oud 

“Hij leve hoog” dat zingen wij luid 
 

Voor Dick van Rossum 

door Peter Robijns 

er staan veel mensen in de vitrine 
zo ook onze Dick van de marine 

in Koninklijke sfeer 
een zeer gewaardeerd heer 

gedreven en trouw maar nooit een machine 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Voor Jos van Heerde (door Gerard Hoogerwerf) 

Jos is geboren in Kampen en de inwoners van Kampen worden Steuren genoemd. Deze bijnaam stamt 

uit de jaren 1300, toen er een bisschop op bezoek zou komen in Kampen. De vissers hadden in de 

IJssel een prachtige grote steur gevangen en die zou de hoofdschotel vormen van het diner dat de 

bisschop werd aangeboden. Op het laatste moment werd het bezoek afgezegd en het stadsbestuur 

besloot de steur terug te zetten in de IJssel, weliswaar voorzien van een zilveren bel. Als de bisschop 

opnieuw een afspraak voor het bezoek zou maken, dan kon door het belletje de steur gemakkelijk 

worden gelokaliseerd en opnieuw worden gevangen. Dit was de eerste Kamper ui! Een goed plan van 

bestuurders maar onuitvoerbaar.  

Sindsdien heten de inwoners van Kampen Steuren en kennen we de Kamper uien.  

Voor Jos maakte ik een limerick met de verdekte plaatsnaam  
 

Voor Jos van Heerde 

door Gerard Hoogerwerf 

De aanwinst van de steur van Heerde 
Is voor de soos geen verkeerde 

Eigenwijs in zijn professie 
Daar staat hij voor, geen concessie 

Chapeau, wat hij tot heden hier presteerde 
 

Voor Paul Groot 

door Gerard Hoogerwerf 

Vroeger was Paul al op de BNS 
Een slimme jongen, altijd bij de les 

Hij leerde daar het bakkersvak 
Vulde daarmee goed zijn zak 

Zodat hij nu kan rondgaan met de fles 
 

Voor Maxime Hendrickx 

door Gerard Hoogerwerf 

Onze Maxime uit Amersfoort 
plant alles zorgvuldig zoals het hoort 
Ook kinderen, daar zit hij niet mee 

op dit moment heeft hij er twee 
Goed geregeld, één van elke soort 

 

Voor Stef Koot 

door Gerard Hoogerwerf 

Eens per jaar blijft Stef dineren 

om ons op zijn gulle gave te trakteren 

Hoewel Stef jouw toekomst vanaf heden 

korter zal zijn dan je verleden 

hoop ik nog jaren van je te profiteren 
 

Voor Dick Meuldijk 

door Gerard Hoogerwerf 

Nog heel vitaal en net voor zijn pensioen 

zocht hij naar iets om erbij te doen 

Zijn oog viel op de soos 

blij dat je daar voor koos 

want echt, hier is nog zoveel te doen 
 

Voor Dick Meuldijk 

door Gerard Hoogerwerf 

Als secretaris, spil van het Bestuur 

kijk je niet op een half of heel uur 

Onverwachte zaken 

die ons allen raken 

je zet je ervoor in met passie en vuur 

 

Voor Dick Meuldijk 

door Gerard Hoogerwerf 

Ook jij bezit niet de steen der wijzen 

maar je aanpak Dick is te prijzen 

En over het resultaat tot heden 

ben ik niet ontevreden 

nog 3 jaar om continuïteit te bewijzen 
 

Voor Cees Postema 

door Hans Eijzenbach 

Cees ’n arts uit Eindhoven 

Die na einde baan begon te geloven 

Dat hij dijkgraaf kon worden 

En na een assessment van geheel andere orde 

Staat hij binnenkort te snijden in lijken 

voordat ze verdwijnen op kerkhoven 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voor Andries Andrea 

door Hans Eijzenbach 

Andries Andrea geboren in Harderwijk 

heeft ondanks zijn boerderij in Frankrijk 

voor onze soos heel frequent 

als zeer actieve introducent 

gezorgd voor de broodnodige aanwas: Belangrijk!! 

Voor Andries Andrea 

door Aad Meuldijk 

Onze Andries Andrea geboren in Haarlem Noord Holland 

zet vaak op vlotte wijze de zaken naar zijn hand. 

Deze ervaren soossenior spreekt zich duidelijk uit, 

houdt van een grapje is soms een beetje een schavuit. 

Maar aan Jeanine en de soos heeft hij zijn hart verpand. 

 

Voor Cees Postema 

door Aad Meuldijk 

Tot ons kwam Cees Postema 

Hij verlangde naar zijn pensioen, maar ja 

eenmaal met het VVHGN geconfronteerd 

dacht hij: ‘Heb ik daar zolang voor geleerd? 

“Tot inkeer gekomen en weer aan het werk, ja ja 

 

Voor Cees Postema 

door Andries Andrea 

Alweer 16 jaar lid van deze Haagse Sociëteit 

Biljart en kaart alles op zijn tijd 

Enthousiast lid zat 4 jaar voor 

je gedichtjes konden er zeker mee door 

dankjewel Cees, heb veel gezondheid 

 

NB 

VVHGN = Voorgeborchte Van Het Grote Nietsdoen 
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