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Algemene informatie Schijf ‘83 
 

Het sjoelcontact verschijn twee keer per jaar en is gratis voor alle leden 
en adverteerders / sponsoren van sjoelvereniging Schijf ’83. De 
samenstelling van het clubblad geschiedt door de redactie. Zij heeft de 
verantwoording voor de ingekomen stukken, en kan deze weigeren, 
inkorten en/of corrigeren. Niets uit dit blad mag worden gekopieerd, op 
welke wijze dan ook, zonder toestemming van de redactie.  

 
Redactie sjoelcontact 
De redactie van dit sjoelcontact bestaat uit: 
Dennis Eijke; 
Freek van Duin. 

 
Inleveren kopij 
Leuke ideeën en of suggesties zijn altijd welkom bij de redactie. 
Inleveren kopij voor het volgende clubblad is mogelijk tot en met 01-06-
2011. Wij hopen op een bijdrage van jullie kant zodat het iedereen zijn 
steentje bijdraagt aan een goed clubblad. 
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Het Bestuur 

 

Freek van Duin (voorzitter) 

Hans Lipperheystr. 6 

4336 DC Middelburg 

tel: 0118-613638 

duinf@zeelandnet.nl 

Joke Reinieren (secretaris) 

Beukenstraat 164 

4662 CB Goes 

Tel: 0113-218630 

jokereinieren@gmail.com  

H. Stijns (penningmeester) 

Dongestraat 48 

4388 VM Oost-Souburg 

tel: 0118-464521 

huco@zeelandnet.nl 

B. de Waardt (wedstrijdleider) 

Mosselkreekstraat 37 

4335 TG Middelburg 

tel: 0118-602771 

bramdewaardt@zeelandet.nl  

B. Provoost (alg. bestuurslid) 

A. Coortesstraat 2 

4336 KD Middelburg 

Overige informatie 

 

Opgericht:  29 augustus 1983 

Leden:  37 

Adres:  De Zwaan 

                          Kromwegesingel    

                          4388 HJ  

  Oost-Souburg 

  0118-461252 

Website: 

www.sjoelverenigingschijf83.tk 

Teletekst:  Maximaal TV pp             

316              

Commissies: 

Materiaal: C. Colijn 

  B. de Waardt 

Evenementen: I. Colijn 

  B. de Waardt 

Lotto/website: D. Eijke 

Teletekst: F. van Duin.  

  

Contributie: 

Deze bedraagt € 7,00 per maand. 

Het betalen v/d contributie kunt 

u doen op rekeningnummer 

82.34.73.694 t.n.v. p.m. Schijf ’83 

te Oost Souburg.

mailto:duinf@zeelandnet.nl
mailto:jokereinieren@gmail.com
mailto:huco@zeelandnet.nl
mailto:bramdewaardt@zeelandet.nl
http://www.sjoelverenigingschijf83.tk/
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Van de redactie 
 

Dit betreft het eerste sjoelcontact is het nieuwe formaat en 

inhoud. Met dit clubblad proberen we weer de draad op te 

pakken om zo een volwaardig clubblad aan jullie te kunnen 

presenteren. Hiervoor is echter ook de hulp van jullie nodig. 

Uiteraard zal er veel tijd en energie door de redactie in dit 

clubblad gestoken worden echter als er geen leden zijn die 

verhalen en/of ideeën aanleveren voor het clubbad dan wordt 

het moeilijk om een volwaardig clubbad voor jullie te maken.  

Het is bekend dat de meeste van jullie een clubblad op prijs 

stellen en daarom heb ik ontwerp en de inhoud van het eerste 

clubblad op mij genomen. De bedoeling is een standaard 

ontwerp te maken waar andere personen straks weer verder op 

kunnen bouwen. 

Daarom stellen wij het zeer op prijs als jullie verhalen 

aanleveren over de toernooien waar jullie zijn geweest. Het is 

natuurlijk leuk om van iedere wedstrijd een verhaal te hebben. 

Wij zullen zorgen voor een coördinatie hiervan en een eerlijke 

verdeling van de te schrijven verhalen.  

Het clubblad moet uiteindelijk van en voor leden zijn. We 

zullen proberen het zo divers mogelijk te houden waarbij we de 

volgende punten zullen proberen te behandelen: 

 ontwikkeling bij sjoelvereniging Schijf ‘83 

 ontwikkelingen in de sjoelsport; 
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 wijzigingen in het wedstrijdreglement; 

 de sjoelagenda; 

 wedstrijdverslagen; 

 sjoelers aan het woord; 

 puzzelhoek; 

 wist u dat. 

De bovenstaande punten geven aan dat we veel van plan zijn 

met het nieuwe clubblad. Echter jullie hulp is een vereiste om 

dit te doen slagen. Ik hoop daarom dat het clubblad weer een 

succes wordt en dat iedereen zijn steentje bij wilt dragen. Ik 

vertrouw op jullie medewerking! 

Tot slot wil ik nog even kwijt dat het clubblad tweemaal per jaar 

verschijnt zoals in de ledenvergadering is afgesproken. Het 

clubblad verschijnt derhalve net voor kerst en op de laatste 

sjoelavond van het seizoen.  

Met vriendelijke groet, 

Dennis  
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Van de voorzitter 
 

Resultaten 

De eerste helft van het seizoen zit er al weer op, met goede 

resultaten. Zo plaatsten twee teams zich voor het NK teams in 

Voorthuizen, waarvan team 2 met een 4e plaats op dat NK net 

buiten een podiumplaats viel. 

Competitieavonden 

Vanaf 9 september zijn we begonnen met 35 leden verdeelt over 

5 klassen A t/m E, het systeem van 6 klassen van vorig seizoen 

bleek niet een gelukkige keuze te zijn door opzegging van leden 

hadden sommige klassen erg weinig sjoelers terwijl andere juist 

het met veel sjoelers moesten doen. 

Bestuur 

Helaas heeft onze secretaris Jeanne van Meel te kennen gegeven 

de afstand tussen Tholen en Oost-Souburg 140 km heen en 

terug een te grote belasting te vinden, en daardoor te moeten 

stoppen met het secretariaat van onze vereniging. Jeanne 

bedankt voor je inzet voor Schijf’83 voor de helaas wat korte 

periode als secretaris. 
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Leden 

We zijn als vereniging blij dat wij de afgelopen periode 2 nieuwe 

leden konden verwelkomen, n.l. Angelique en Fred Buurveld uit 

Vlissingen. Wij wensen hun veel plezier en succes toe op onze 

vereniging. 

Namens het bestuur wens ik iedereen prettige kerstdagen en 

goede jaarwisseling toe, en hoop u allen weer te zien op 6 

januari 2011. 

                                                                           Freek van Duin 
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Van de wedstrijdleider 
 

Beste mensen, wij zijn al weer 4 maanden aan het sjoelen in het 
nieuwe seizoen 2010-2011. 

En er is al weer het een en ander gebeurt aan positieve en 
negatieve dingen, zoals jullie weten zijn er 2 nieuwe leden bij 
gekomen de Buurveldjes, maar ook moeten we met het 
kersttoernooi afscheid nemen van Jeanne van Meel onze 
secretaris jammer dat ze er mee stopt het werd haar allemaal te 
veel, het is toch een hele afstand om te gaan sjoelen vanuit 
Tholen en dan natuurlijk het vele werk als secretaris, de 
communicatie met het bestuur is van die afstand bijna niet te 
doen om alles op tijd klaar te krijgen voor de toernooien en 
vergaderingen, maar we zijn ze nog niet helemaal kwijt Jeanne 
blijft zolang ze dat wil lid op papier, dan kan ze ook nog naar 
wedstrijden zoals Zuidbokaal en selectiewedstrijden, Wij 
wensen je heel veel gezondheid en  geluk we zien je vast wel een 
keer terug in de Zwaan. Er is inmiddels iemand binnen onze 
vereniging die Jeanne van Meel wil vervangen als secretaris, als 
de leden er mee instemmen dan kan ik alvast zeggen dat zij van 
harte welkom is in ons bestuur. 

We zitten ook nog met een paar zieke leden, Conny Colijn is 
geopereerd en heeft een nieuwe hartklep  het gaat naar 
omstandigheden goed hij is weer thuis en kan verder 
revalideren. Laura is ook opgenomen  in het ziekenhuis in 
Rotterdam en is inmiddels ook geopereerd en het gaat voor 
zoverre ik weet de goede kant op, ik wens jullie alle sterkte toe 
en beterschap dat jullie weer gauw aan de clubcompetitie deel 
kunnen nemen. 

Nu even iets heel anders, Ik merk steeds weer dat jullie het niet 
prettig vinden  om met 3 sjoelers op een bak te gooien zeker als 
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het regelmatig voor komt ,er zitten in die zak 3 nummertjes met 
14  de kans groot is dat hij of zij met 3 sjoelers op 1 bak moeten 
en dan komt het wel eens voor dat je twee weken  achter elkaar 
14 pakt , en dan is het voor mij moeilijk om iemand anders aan 
te wijzen want dan krijg ik daar weer moeilijkheden mee ik hou 
wel een lijst bij wie nummer 14 pakt, moest het zo zijn dat het te 
gek word dat altijd de zelfde mensen met 3 man op een bak 
sjoelen dan zijn er toch nog sjoelers die dat niet erg vinden  om 
met 3 sjoelers op een bak te gaan maar het blijft moeilijk voor 
mij dus ik hoop op een beetje begrip. Ik wil ook nog een beetje 
de nadruk leggen op het feit dat er de laatste tijd zo weinig 
sjoelers aanwezig zijn dat is wel jammer we zetten elke week 17 
bakken voor jullie en dan hoop je maar dat ze bezet zijn maar 
dat mankeert er nog al eens aan (veel open plekken), als je ziek 
ben of het is niet te doen vanwege het weer dan kun je niet 
komen, en ook vind ik dat er te weinig afgebeld word het zijn 
meestal de zelfde mensen die afbellen maar goed we zullen 
verder moeten en dat lukt ook wel.  

Ik heb ook nog wat aan te merken op de score briefjes: deze 
worden niet goed ingevuld met name de punten de extra 5 
punten moeten  ingevuld worden als je het gemiddelde haalt 
naast de score, als je het gemiddelde niet haalt dan zet je een x 
het gebeurt nog al eens dat de punten opgeteld worden en in 
het vakje waar de 5 punten moeten staan of de x als je het 
gemiddelde niet haalt en dan tel je het geheel op en zet het 
totaal aantal punten er onder, achter op de briefjes mag je 
schrijven zoveel je wil maar niet aan de voorkant dat is alleen 
voor de score. (zie voorbeeld scorebriefjes op volgende pagina). 
Zijn er eventueel vragen naar aanleiding van dit stukje dan hoor 
ik dat graag. 
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Als jullie dit stukje lezen dan zit het kersttoernooi er al weer op 
ik hoop dat het weer een gezellig kersttoernooi is geweest, met 
een sjoeltoernooi en wat bingo spelletjes en hapjes en drankjes. 

Rest mij nog jullie allemaal prettige kerstdagen en voorspoedig 
en gezond 2011 te wensen. 

Bram de Waardt, 

Wedstrijdleider.  
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De sjoelagenda 
 

Hieronder is een overzicht gegeven van de belangrijkste datums 

van toernooien uit de regio en landelijke wedstrijden.  

Datum Waar Wat 

08-01-2011 Oosterhout Selectie Individueel 
15-01-2011 Waalwijk Zuid-Bokaal 
29-01-2011 Voorthuizen Bekerwedstrijd 
05-02-2011  Middelburg Koppel Kamp. Zuid 
12-02-2011  Hellevoetsluis Zuid-Bokaal 
26-02-2011 Voorthuizen Bekerwedstrijd 
05-03-2011 Oost-Souburg Zuid-Bokaal 
12-03-2011 Oosterhout Selectie Individueel 
19-03-2011 Ter Apel NK Koppelen 
26-03-2011 Voorthuizen Bekerwedstrijd 
09-04-2011 Voorthuizen Tussenselectie NK Ind. 
16-04-2011 Barneveld NK Individueel 
23-04-2011 Oosterhout Verenigingscompetitie 
07-05-2011 Beneden-Leeuwen Bekerwedstrijd 
14-05-2011 Goes Finale Zuid-Bokaal 
20/21-05-2011 Hude (Duitsland) WK Sjoelen 
28-05-2011 Oosterhout Verenigingscompetitie 

 

Veel sjoelplezier in de eerste helft van 2011 
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Wedstrijdverslagen 

Bekerwedstrijd Beneden-Leeuwen (25-09-2010) 

 

Zaterdag 25 september. Het sjoelseizoen is net weer begonnen 

en nu al is de eerste bekerwedstrijd. Velen hebben nog maar 

weinig sjoelschijven gegooid in het nieuwe seizoen. Dus het is 

afwachten hoe het met de vorm staat van topspelers in sjoelend 

Nederland. 

 

De eerste bekerwedstrijd zal gespeeld worden in Beneden-

Leeuwen waar we met z’n drieën (Dennis, Joke en Freek) weer 

onze kunsten gaan vertonen. Zoals jullie inmiddels weten wordt 

er bij de bekerwedstrijd eerst een serie van tien bakken gegooid 

om te bepalen welk plaatsingscijfer je krijgt. Bij de heren gaan 

de eerste 32 door naar het hoofdtoernooi en bij de dames de 

eerste zestien. In de eerste tien serieuze bakken van het seizoen 

gooide ik een serie van 1.408. Een redelijke score die hoger had 

kunnen uitvallen. Deze score leverde mij een veertiende plek 

op. Freek deed ook goed mee met een 1.336 echter dit was net 

niet goed genoeg voor de beste 32. Hij verdiende met deze score 

een 33e plek waardoor hij het hoofdtoernooi op een haar na 

miste. Joke had met een score van 1.240 een niet al te beste start 

en moest net als Freek genoegen nemen met een plek in het 

afvaltoernooi.  
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De eerste ronde moest ik gelijk tegen Bert van Stein, een niet al 

te makkelijke tegenstander en moest daarom gelijk vol aan de 

bak. Dat dit een sterke tegenstander was bewees hij maar weer 

eens. In een spannende wedstrijd moest ik met 7-9 het 

onderspit delven. Mijn tweede partij tegen Wouter Vincent wist 

ik wel winnend af te sluiten en wel met 8-4. Ook de derde partij 

tegen André van der Aart werd in winst omgezet met een 

benauwde 8-6. In de vierde ronde kwam ik weer een topspeler 

tegen in de naam van Patrick Haring. In deze partij haalde 

Patrick een hoog niveau waardoor ik het onderspit delfde met 8-

4. De laatste wedstrijd van de dag wist ik met 9-7 te winnen 

tegen Ger Stoelhorst.  

 

Freek en Joke kwamen allebei uit in het afvaltoernooi. Freek 

werd in de A poule voorlaatste met drie punten uit zes 

wedstrijden.  Joke deed het in haar poule beter door als tweede 

te eindigen met acht punten uit zes wedstrijden.  

 

De volgende wedstrijd zal gespeeld worden op 30 oktober in 

Wezep. 

 

Dennis 

Bekerwedstrijd Wezep (30-10-2010) 

 

Zaterdag 30 oktober gingen we (Dennis, Joke en Freek) met 

goede moed naar Wezep, dat ligt niet ver van Zwolle vandaan. 
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De voorronde eindigde in een deceptie voor ons alle drie. Bij de 

heren eindigde Dennis op een 25e plaats met 1.376 en Freek op 

de voorlaatste 49e plaats met 1.206. Joke eindigde bij de dames 

op een 26e plaats met 1.219. Dat betekende dat alleen Dennis in 

het hoofdtoernooi uit kwam, Joke en Freek mochten het 

proberen in het afvaltoernooi. 

Dennis mocht het in de eerste ronde opnemen als no.25 tegen 

no.8 Bert-Jan Walaardt, helaas verloor hij deze partij met 8-2. In 

de volgende ronde verloor hij met nipt verschil van Pieter 

Euverman met 9-7. Na het verlies tegen Eddie Pas in ronde 3 

restte hem niets anders dan te spelen voor plaats 29 t/m 32. In 

de 4e ronde won hij de eerste partij op deze dag tegen Arie Boon 

met 9-5. Tenslotte stelde hij de 29e plaats veilig met winst in de 

5e ronde op Wim Eijlers met 9-7.  

In het afvaltoernooi werd Freek ingedeeld in Poule E en werd 

daar voorlaatste, zijn slechtste resultaat ooit. Joke deed het een 

stuk beter en won in het afvaltoernooi Poule B met overmacht. 

We hopen ons op 20 november in het Groningse Marum te 

kunnen revancheren voor deze slechte resultaten. 

                                                                               Freek 

Bekerwedstrijd Marum (30-10-2010) 

Freek, Dennis en ik (Joke) vertrokken om half zeven uit Goes 

om drie uur te rijden naar Marum. Ik zelf had daar nog nooit 

gebekerd. Maar je moet wel gek zijn op dat spel, wil je daar drie 

uur heen rijden en terug ook nog drie uur. 
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Het was nog donker de eerste anderhalf uur, dus ik kon ook niet 

lezen, daarom heb ik nog geprobeerd te slapen. Freek en Dennis 

waren samen in gesprek dus ik kon gewoon door gaan met 

slapen. In Utrecht aan gekomen zijn wij een lekkere kop koffie 

gaan drinken waarna we aan de laatste kilometers begonnen. 

In Marum aan gekomen dacht ik hier wonen geen mensen zo 

stil was het daar. Binnen waren er toch sjoelers, gelukkig 

kwamen wij niet voor niets. 

Er waren weinig heren en dat kwam voor ons goed uit. Wij 

begonnen de eerste tien bakken te gooien. Dennis gooide 1.413 

en haalde 88 punten wat goed was voor een dertiende plaats. 

Freek gooide een score van 1.271 en haalde daarmee 69 punten 

,goed voor een 32e plaats. Zelf was mijn score 1.238 en haalde ik 

81 punten. 

Dennis en Freek (gefeliciteerd Freek de eerste keer en zeker niet 

de laatste keer) mochten daardoor meedoen in het 

hoofdtoernooi. Zelf speelde ik in het afval toernooi, (eigen 

schuld moet ik maar beter mijn best doen)  

Eerste Ronde  

 1 Tim van Sommeren 8 

32 Freek van Duin 0 
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13 Dennis Eijke 3 

20 Harm Zoutman 9 

 

Tweede Ronde 

17 Peter Lambrechts 8 

32 Freek van Duin 2 

 

20 Dennis Eijke 8 

29 Ate Faber 0 

 

Derde Ronde 

25 Wilco v.d. Bosch 8 

32 Freek van Duin 0 

 

20 Dennis Eijke 8 

21 Jan Postma 6 
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Vierde Ronde 

29 Ate Faber 8 

32 Freek van Duin 6 

 

17 Danny Vochteloo 4 

20 Dennis Eijke 8 

 

Vijfde Ronde 

31 Koen Heideveld 9 

32 Freek van Duin 3 

 

17 Dennis Eijke 2 

18 Jan Oostenbrink 8 

 

Dennis haalde de achttiende plaats met een totaal van 143 

punten. Freek behaalde de 32e plaats met een totaal van 110 

punten. In het afval toernooi ging het weer goed en eindigde ik 

op de negentiende plaats met een totaal van 136 punten. 

Rond half zes gingen wij weer op weg naar zeeland. In Utrecht 

zijn wij eerst lekker gaan eten, dat was erg gezellig. Rond negen 
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uur zetten Dennis mij in de beukenstraat af en Freek en Dennis 

moesten toen nog naar Middelburg. Het was een vermoeide dag 

maar wij hebben alle drie weer van de wedstrijd genoten. 

     Joke 

Selectiewedstrijd Teams Oosterhout(10-10-2010) 
 

Met 3 teams gingen we naar Oosterhout, de samenstelling was 

als volgt: Teams 1 uitkomende in de 2e klasse met: Dennis Eijke, 

Joke Reinieren, Freek van Duin en Lenie Hagenaars. Team 2 in 

de 3e klasse met: Corrie & Huub  Stijns en Bram en Betsy de 

Waardt. Team 3 eveneens in de 3e klasse met: Conny & Ina 

Colijn, Sonja Provoost en Nina van Duin(vervanger) voor Jeanne 

van Meel (i.v.m. werk). De bakken waar superglad, wat veel 

gemopper en slechte resultaten tot gevolg had. Ondanks het 

voorgaande vielen er toch 2 teams in de dagprijzen: 1e plaats 

Team 2 met een score van 118,53 en een 3e plaats voor Team 3 

met een score 112,91. Team 1 werd 4e met een score van 119,16. De 

uitslag van de selectiewedstrijd is hieronder te vinden. 

Speler S1 S2 Totaal Gem. 

Dennis Eijke 1.374 1.361 2.735 136,75 
Freek van Duin 1.223 1.159 2.382 119,10 
Joke Reinieren 1.259 1.268 2.527 126,35 
Lenie Hagenaars 1.141 1.159 2.300 115,00 
Bram de Waardt 1.217 1.165 2.382 119,10 
Huub Stijns 1.209 1.199 2.408 120,40 
Corrie Stijns 1.228 1.270 2.498 124,90 
Betsy de Waardt 1.190 1.066 2.256 112,80 
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Selectiewedstrijd Teams Oosterhout(06-11-2010) 

 

Op deze 2e selectiedag behaalden 2 teams een 1e plaats: team 1 in 

de 2e klasse met een score van 124,30 en team 2 in de 3e klasse 

met een score 118,76. Team 3 in de 3e klasse werd 4e met een 

score van 111,93. 

Door deze resultaten plaatsten zowel team 1 als 2 zich voor het 

NK in Voorthuizen op 27 november. 

Team 1 gaat als no.2 van de afdeling met score van 121,73 en 

Team 2 als no.1 van 118,64. De uitslag van de tweede 

selectiewedstrijd is hieronder te vinden.  

 

Speler S1 S2 Totaal Gem. 

Dennis Eijke 1.389 1.272 2.661 133,05 
Freek van Duin 1.168 1.205 2.373 118,65 
Joke Reinieren 1.186 1.255 2.441 122,05 
Lenie Hagenaars 1.036 1.022 2.058 102,90 
Bram de Waardt 1.198 1.153 2.351 117,55 
Huub Stijns 1.210 1.209 2.419 120,95 
Corrie Stijns 1.174 1.267 2.441 122,05 
Betsy de Waardt 1.090 1.181 2.271 113,55 

 

 

Verslaggever:  Freek 
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NK Teams in Voorthuizen (21-11-2010) 
 

Op zaterdag 27 november was het zover, dat was vroeg uit de 

veren, om 07.15 uur stonden we bij Corrie en Huub voor de deur 

en de tussenstop was natuurlijk bij het AC restaurant in 

Meerkerk, dat is altijd weer gezellig, de Goese sjoelers waren 

ook al aan de koffie. Daarna vertrokken we richting 

Voorthuizen. Even voor tienen waren we daar en hadden we 

nog even de tijd om wat met andere sjoelers te praten. 

Om 10.30 uur konden we aan de bak, de eerste ronde verliep 

heel goed we hadden alle vier een goede score en ons team 

stond weer bovenaan, bij het andere team verliep het niet zo 

voorspoedig.  Maar helaas de tweede ronde verliep minder goed 

en we eindigden op de 4e plaats, team 1 was dankzij de hoge 

scores van Lenie en Joke nog een plaats opgeschoven en 

eindigde op de 8e plaats. Maar we hadden nog wat tegoed, 

s’middags hadden Betsy en Corrie een tafel gereserveerd bij de 

Chinees, nadat we daar heerlijk hadden gegeten gingen we weer 

richting Zeeland, het was weer een gezellige dag. 

 Sjoelgroetjes van  B &B                               

Speler S1 S2 Totaal Gem. 

Peter Kreule 1.239 1.309 2.548 127,40 
Freek van Duin 1.264 1.283 2.547 127,35 
Joke Reinieren 1.353 1.340 2.693 134,65 
Lenie Hagenaars 1.126 1.233 2.359 117,95 
Bram de Waardt 1.251 1.188 2.439 121,95 
Huub Stijns 1.277 1.251 2.528 126,40 
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Corrie Stijns 1.348 1.323 2.671 133,55 
Betsy de Waardt 1.197 1.133 2.330 116,50 

 

Koppeltoernooi Schijf ’83(13-11-2010)  
 

Op zaterdag 30 november was weer zover het jaarlijkse 

koppeltoernooi, wat voor het 10e jaar werd gehouden door onze 

vereniging in de Zwaan.  

 

Dit jaar waren er 48 koppels aanwezig, waarvan 7 uit België. In 

de A-Klasse was maar een koppel aanwezig: Ko van de Parel en 

Marian Embegts met een score 120,57, zij werden uiteindelijk 

niet het beste koppel. Dit werden Stefan Cauwelaers & Marina 

Cleirbaut van de Schotense Sjoelers in B-Klasse met 121,47. De 

titel voor het beste Zeeuwse koppel ging zoals gewoonlijk naar 

het duo Bram de Waardt & Dennis Eijke zij werden 2e in de B-

Klasse met 121,07.  

 

De andere bekerwinnaars van onze vereniging waren: 

2e plaats C-Klasse: Corrie Stijns & Conny Colijn met 106,87. 1e 

plaats E-Klasse: Cobie v/d Driest(EMSV)& Nina van Duin 89,43 

als gelegenheidsduo, en een  2e plaats voor Bert Verduyn & 

Angelique Buurveld(haar 1e beker in haar 1e  wedstrijd) met 

88,57. 

 

Het was wederom een geslaagd toernooi. 

 

  De verslaggever ter plaatse 
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Open Zeeuws Kampioenschap in Goes (16-10-2010) 

 

Op 16 oktober werd voor het eerst een Open Zeeuws 

kampioenschap sjoelen gehouden in Goes. Met 12 leden hebben 

we aan dit kampioenschap deelgenomen. 

Vier van onze leden vielen in de prijzen:  3e plaats C-Klasse: 

Corrie Stijns 126,00, 3e plaats E-Klasse: Ina Colijn 119,65, 1e F-

Klasse: Huub Stijns 123,35 en 3e plaats K-Klasse: Harry Edelenbos 

88,05.  

De overige leden haalden de volgende resultaten:  5e plaats C-

Klasse: Joke Reinieren 124,30, 4e plaats D-Klasse: Freek van Duin 

125,00, 7e plaats D-Klasse: Bram de Waardt 120,75, 5e plaats E-

Klasse: Bert Verduyn 118,65, 8e plaats F-Klasse: Betsy de Waardt 

115,70, 11e plaats F-Klasse: Lenie Hagenaars 111,25, 13e plaats F-

Klasse: Nina van Duin 110,85, en 4e plaats I-Klasse: Laura 

Meijnderts 96,15.   

Er deden in totaal 73 sjoelers aan deze wedstrijd mee. 

Verslaggever: Freek 

Zuid-Bokaal Goirle (25-09-2010) 
 

Zoals gewoonlijk weer vroeg op pad, voor een Zuid-Bokaal 

wedstrijd in de gevleugelde luchtstormers (duivenlokaal) te 

Goirle. Meestal is de uitwedstrijd voor schijf'83 meestal zo'n 

120km ver, dus dat zijn wij nog wel gewend. Bram en Betsy 

konden het weer eens op het fietsje doen, ze zaten dichtbij in 

Bosbad Hoeven, alhoewel ik geen fietsje gezien heb. 
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Ondanks de geringe inspanning voor de Fam. de Waardt vielen 

ze toch niet in de prijzen,misschien waren ze door andere 

dingen vermoeid, wie zal het weten. Zelf ging het voor mij de 

eerste ronde van een leien dakje 130.9 maar de tweede ronde 

hadden ze blijkbaar iemand anders voor mij laten sjoelen een 

magere 112.7 was het resultaat. 

Enfin blijkbaar nog goed genoeg voor een 2e plaats, of ik daar 

blij mee was, nou niet dus. Maar zo ver in klassen geduikeld 

blijkt dat toch nog te kunnen. 

Ik bleek de enigste te zijn die in de prijzen viel, de  de Waardtjes 

terug naar Hoeven en wij Corrie, Conny, Ina en Jeanne een 

frietje met genuttigd in de Raaijberg  en zingend terug naar 

Tholen en Oost-Souburg.  Als jullie dit lezen hebben wij de 

kerst-sjoelavond achter de rug en na de Kerstvakantie gaan wij 

weer met goede moed beginnen aan her vervolg van de tweede 

seizoenshelft. 

                                                                                     Groetjes Huub. 

Pl Speler Kl. S1 S2 Totaal Gem. 

4 Corrie Stijns C 1.277 1.336 2.613 130,65 
1 Bram de Waardt D 1.207 1.339 2.546 127,30 
4 Conny Colijn E 1.248 1.166 2.414 120,70 
7 Ina Colijn E 1.127 1.202 2.329 116,45 
2 Huub Stijns F 1.309 1.127 2.436 121,80 
8 Jeanne van Meel F 1.163 1.206 2.369 118,45 
9 Betsy de Waardt F 1.211 1.135 2.346 117,30 
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Zuid-Bokaal Middelburg (23-10-2010) 
 

Een thuiswedstrijd als je 1 km van het Palet woont is nooit weg. 

Dus nog even een paar boodschappen gedaan voordat ik mij 

meldde voor de wedstrijd. We namen met 13 leden van onze 

vereniging deel aan deze Zuid-Bokaal wedstrijd. 

 

Mijn 1ste ronde was niet veel, het leverde mij een 18e plaats met 

een score van 113.1 op van in totaal 21 sjoelers in de F-Klasse. De 

2e ronde was helaas nog slechter een score van 105.3. 

 

De andere leden van onze vereniging stonden er in sommige 

klassen na de 1ste ronde beter voor: Corrie Stijns (C-Klasse) 1 

luttel puntje van de 3e plaats af. Helaas zakte ze met een score 

van 124.9 terug naar de 6e plaats.  

 

Dat zelfde over kwam Huub Stijns (F-Klasse) na een 2e plaats in 

de 1ste ronde met 123.2 volgde een score 119.3 waardoor hij op een 

5e plaats eindigde. 

 

Dave van den Bos stond in de E-Klasse met een score van 119.7 

3e, en ging met een super score van 130.2 in de 2e ronde naar een 

uitstekende 2e plaats. Hij was daarmee met een totale score van 

gemiddelde van 124,95 de enige van onze vereniging die met een 

beker naar huis ging. 

 

 

  Groetjes Nina 
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Pl Speler Kl. S1 S2 Totaal Gem. 

6 Corrie Stijns C 1.314 1.249 2.563 128,15 
10 Freek van Duin D 1.199 1.235 2.434 121,70 
12 Bram de Waardt D 1.239 1.180 2.419 120,95 
2 Dave van den Bos E 1.197 1.302 2.499 124,95 
8 Ans Schilperoort E 1.165 1.189 2.354 117,70 
9 Jan Sinke E 1.182 1.163 2.345 117,25 
11 Nelly Goedhart E 1.151 1.091 2.242 112,10 
5 Huub Stijns F 1.232 1.193 2.425 121,25 
11 Betsy de Waardt F 1.201 1.147 2.348 117,40 
18 Nina van Duin F 1.131 1.053 2.184 109,20 
8 Laura Meijnderts I 1.014 1.001 2.015 100,75 
6 Harry Edelenbos K 882 910 1.792 89,60 

 

Eerste selectiewedstrijd individueel(11-12-2010) 

 

Op zaterdag 11 december was weer de eerste wedstrijd in 

Oosterhout voor het NK individueel in Barneveld. Wij waren 

met 13 leden van Schijf ‘83 daar aanwezig met goede moed voor 

goede resultaten. Alleen de sjoelbakken in Oosterhout waren 

echt superglad zodat het moeilijk was om goede resultaten  te 

boeken. Twee leden van onze verenging slaagden er toch in om 

prijzen te halen. Eerste in de F klasse werd Wilco 

Nieuwenhuizen en tweede in F klasse werd Huub Stijns. Onder 

elkaar was het weer erg gezellig dus op naar de volgende 

wedstrijd op 8 januari 2011. 

 

  Sjoelgroeten van Piet en ellen de Smit. 
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Pl Speler Kl. S1 S2 Totaal Gem. 

10 Dennis Eijke HHA 1.363 1.416 2.779 138,95 
9 Corrie Stijns C 1.218 1.337 2.555 127,75 
13 Joke Reinieren C 1.227 1.239 2.466 123,30 
6 Freek van Duin D 1.252 1.311 2.563 128,15 
15 Bram de Waardt D 1.204 1.216 2.420 121,00 
6 Bert Verduyn E 1.274 1.166 2.440 122,00 
1 W. Nieuwenhuize F 1.234 1.212 2.446 122,30 
2 Huub Stijns F 1.200 1.226 2.426 121,30 
11 Lenie Hagenaars F 1.096 1.185 2.281 114,05 
12 Nina van Duin F 1.118 1.153 2.271 113,55 
13 Betsy de Waardt F 1.105 1.157 2.262 113,10 
9 Piet de Smit H 1.042 1.065 2.107 105,35 
17 Ellen de Smit H 957 956 1.913 95,65 
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Sjoelers aan het woord 
 

In deze rubriek komen sjoelers aan het woord van onze 

verenigingen. We zullen proberen een interview te houden met 

de nieuwe leden op de club en er zal één sjoeler uitgebreid aan 

het woord komen waarin hij of zij een stukje over zichzelf 

verteld. Dit is bij jullie bekend als de estafettestok.  

Interview met een nieuw lid 
 

We hebben ons best gedaan om een nieuw lid aan de tand te 

voelen en deze persoon de hemd van het lijf te vragen. Echter de 

laatste weken bleek de desbetreffende persoon niet beschikbaar 

te zijn voor een interview. Deze houden jullie dus nog te goed. 

De estafettestok 
 

Aangezien ik mede vormgever ben van het eerste clubblad 

nieuwe stijl zal ik ook de estafettestok op me nemen. Het is de 

bedoeling dat ieder half jaar één sjoeler aan het woord komt 

welke wat uitgebreider ingaat op bijvoorbeeld zijn leven, zijn 

werk of eventuele andere hobby’s. In deze editie zal ik wat over 

mezelf vertellen zodat jullie wat meer over mij te weten komen 

voor zover dat nog niet bekend is.  

Op 19 juni 1987 zag de toen nog kleine Dennis het levenslicht. 

Na lang ploeteren hadden mijn ouders het dan toch voor elkaar, 

hun eerste telg was geboren. Niet veel later, veertien maanden 
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op precies te zijn, wist ik dat ik niet alleen door het leven 

hoefde. Ik kreeg er namelijk een zusje bij. Sommige van jullie 

zullen haar nog wel kennen omdat ze ongeveer 1 jaar heeft 

gesjoeld. Heel veel van mijn vroegere jeugd weet ik eigenlijk 

niet alleen dat ik overdag nogal eigenwijs kon zijn en ’s nachts 

rustig aan het slapen was en zelf wel de fles pakte als ik daar 

behoefte aan had. Daar heb ik mijn ouders niet voor nodig zal ik 

toen gedacht hebben. 

Voordat ik op sjoelen kwam zat ik bij de scouting in Goes. Ik 

heb daar een aantal jaren vertoefd bij de zeeverkenners. Tot we 

gingen verhuizen naar mijn huidige adres in Goes Overzuid. 

Daar kwam na een tijdje Joke in beeld welke mij heeft leren 

sjoelen. Aangezien ik toen ook interesse kreeg in het 

wedstrijdsjoelen moest ik toen een keuze maken tussen de 

scouting en het sjoelen. Jullie weten allemaal hoe dat is 

afgelopen. 

Ook ik, en Joke trouwens ook, zijn begonnen met gemiddeldes 

van rond de 80. Alleen door zowat iedere dag tien á twintig 

bakken te gooien gingen de gemiddeldes met grote sprongen 

vooruit. Joke en ik hadden ook onderling de afspraak dat bij 

iedere 148 een kwartje in het potje ging. In de tijd dat we 

gemiddeldes gooiden van 80 á 100 was dit een keurige regel. Dit 

veranderde op den duur toen de gemiddeldes, voornamelijk bij 

mij, wel erg constant boven de 140 gingen. Dit werd een dure 

hobby voor een ‘arme’ student als ik. Gelukkig kreeg het potje 

wel een goede bestemming want uiteindelijk hebben we er een 

nieuwe bak van kunnen aanschaffen als ik het me goed 

herinner.  
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Nadat Joke een jaartje op sjoelen was kwam ik voor het eerst in 

beeld bij Schijf ’83. Nee niet op een clubavond maar op het 

koppeltoernooi van Schijf ’83. Ik onderging daar gelijk me eerste 

vuurdoop door te koppelen met Loes Brouwer (van Ans). We 

wonnen zowaar de eerste plaats en prompt zat ik op de club. 

Heel wat jaartjes later ben ik nog steeds lid van dezelfde club. 

Voor mij persoonlijk heb ik op dit moment maar één echt 

hoogtepunt bereikt en dat was het Nederlands Kampioenschap 

bij de Jeugd in 2003. Maar hoe het sjoelen mij is vergaan weten 

de meesten wel, dat is ook niet interessant. Het overige 

misschien wel. 

Na de basisschool heb ik eerst één jaar VMBO gedaan op het 

voormalig Buys Ballot College in Goes. Na één jaar ben ik 

doorgestroomd naar de Havo waarbij ik uiteindelijke het profiel 

Economie & Maatschappij heb gevolgd. Na de middelbare 

school ben ik verder gegaan op de Hogeschool Zeeland met de 

studie bedrijfseconomie.  

In het derde en vierjaar heb ik stage gelopen bij Ernst & Young 

(accountantskantoor). Hierbij heb ik in het vierde jaar een 

afstudeeropdracht uitgevoerd voor ZLM Verzekeringen echter 

ik was wel in dienst bij Ernst & Young. De afstudeerstage bij 

Ernst & Young was op voorwaarde dat ik na de zomer in dienst 

zou treden bij Ernst & Young, uiteraard had ik hier geen 

problemen mee. Nadat ik de studie succesvol had voltooid ben 

ik aan de slag gegaan bij Ernst & Young waar ik nu al bijna 2,5 

jaar werk.  
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Tevens biedt Ernst & Young mij de kans om een studie te volgen 

voor registeraccountant (RA). Voor mij bedraagt deze studie 

minimaal 4,5 jaar waarbij ik alleen op de vrijdag naar school 

moet. Op dit moment ben ik bijna klaar met het eerste jaar van 

mijn master. Volgend jaar rond deze tijd zal ik druk bezig zijn 

met de afstudeerscriptie om zo de masterfase af te ronden. Na 

deze afstudeerscriptie rest nog maar 1 jaar studie en dan zit het 

er eindelijk op. 

Tevens hoop ik over 1 á 1,5 jaar mijn nieuwe woning te 

betrekken. De planning was dat de bouw 1 december zou 

starten. Dit was echter niet gelukt. Gelukkig zijn op woensdag 8 

december de eerste heipalen de grond in gegaan en op dit 

moment zijn ze druk bezig met het uitgraven van de kavels. De 

verwachting is dat we begin 2012 het huis kunnen betrekken. Ik 

zal dan gaan samenwonen met mijn huidige vriendin, Sandra.  

Al met al staat er een hoop te gebeuren voor mij in de komende 

periode. Hoewel het soms moeilijk voor mij is om iedere 

donderdagavond te komen probeer ik dit toch. Helaas is de 

laatste weken gebleken dat er telkens wel iets tussendoor komt.  

Ik hoop dat jullie dit een leuk stukje vonden. Indien je nog meer 

wilt weten mag je me altijd nog iets vragen. Vanaf deze plaats 

wens ik jullie alvast prettige kerstdagen toe en een goed en 

voorspoedig 2011. 

     Dennis  
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De puzzelhoek 
 

     8  9  
   4   2 5  
  3   9   1 

2  5 6   9 4  
7    1    8 
 9 6   5 7  2 

3   1   6   
 2 9   3    
 7  2      

 

Hierboven is een sudoku puzzel afgebeeld de bedoeling is dat je 
in elke vakje van drie hokjes bij drie hokjes de cijfers 1 tot 9 
invult. Verder moeten in elke rij van boven naar beneden en van 
links naar rechts ook de cijfers 1 tot negen komen. Succes! 
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Vul de woorden in van onderstaande betekenis. Onderstaand 

zijn delen van de oplossing gegeven, alleen niet in de juiste 

volgorde. Bij de juiste oplossing verschijnt op de 1e en de 3e rij 

verticaal de oplossing.                                 

                                                                             

aak…aal…de…dig…drijf…e…eens…                                                                                      

ei…fan…ga…ge…ie…ie…ir…men…                                                                                      

ple…res…roe…se…se…tas…temp…                                                                                      

to...tijd…ven…ver…zier. 

1………………………………                           1. Pret, lol 

2………………………………                          2. Land in Europa 

3………………………………                          3. Klaagster 

4………………………………                         4. Indianensymbool 

5………………………………                         5. Amusement 

6……………………………...                        6. Europese vrouw 

7……………………………...                        7. Kandidaat 

8………………………………                        8. Tevens 

9………………………………                        9. Verbeelding 

De oplossingen kunt u sturen naar de nieuwe secretaris (Joke). 
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Verjaardagskalender 
 

Wie Jarig op 

Joke Reinieren 22 januari 
Rini Nieuwkoop 30 januari 
Marion Koolhoven 25 februari 
Bert Verduyn 27 februari 
Jan Sinke 28 februari 
Nelly Goedhart 20 maart 
Huub Stijns 22 maart 
Gerda Ellen 23 maart 
Laura Meijnderts 6 april 
Piet de Smit 7 april 
Kees van de Weerd 17 april 
Adrie Provoost 15 mei 
Sonja Provoost 21 mei 
Jo Houmes 24 mei 
Betsy de Waardt 26 mei 
Nina van Duin 3 juni 
Peter Kreule 12 juni 
Dennis Eijke 19 juni 
Gert-Jan Duinkerke 21 juni 
Jeanne van Meel 30 juni 

 
Allen alvast van harte gefeliciteerd!! 
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Kerstgedachte 
EEN KAARSJE 

Onder mijn kerstboom liggen dit jaar 

Geschenken voor iedereen 

Doosjes menselijke warmte 

Zakjes vol geduld 

Liefde en respect 

In mooie papiertjes gehuld 

Aan ieder takje hangt een wens 

Een ieder vindt er wat 

De één wat minder pijn 

De ander minder geweld 

En sommige zijn blanco 

Daar is het de gedachte die telt 

Verder brandt ik een kaarsje  

Dat het iedereen goed zal gaan 

Het kost me niets! 

En ik kan blijven geven 

Ik hoop dat u er blij mee bent 

Al is het maar voor even. 
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KERSTMIS 

 
Kerstmis is een periode 

Van vrede op aard 

Weg met al die ruzie 

En haat naar elkaar 

De dood is rapper nader gelijk een dief 

Heb daarom elkander toch steeds lief 

Het nieuwe jaar heeft zijn goede kanten 

Daarom veel vreugde en geluk 

En een vriendschap, die gaat nooit stuk 

Ook vele kusjes aan elkaar 

En een gezond en gelukkig nieuwjaar!!!! 

 

Deze stukjes zijn ingezonden door Ad Daane 
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Wist u dat …………   
 

- Laura verhuisd is, maar vergeten was de poes mee te 

nemen. 

- Dennis z’n huis eindelijk in aanbouw is. 

- De start eigenlijk al op 1 december zou starten maar dat 

dit weer werd uitgesteld tot uiteindelijk 8 december 

- Dat Bram, Betsy en Lenie tot nu toe het vaakst hebben 

gesjoeld met 28 keer 

- De aarde zo'n 400 miljoen jaar geleden in 21 uur om haar 

as draaide. 

- We in die tijd dus veel meer clubavonden zouden 

hebben. 

- We dus over 400 miljoen jaar misschien wel een stuk 

minders sjoelavonden hebben. 

- Angelique Buurveld haar eerste beker heeft gewonnen 

-  tijdens ons koppeltoernooi. 

- Joke onze nieuwe secretaris is. 

- Als u nog wist u datjes heeft deze gewoon bij ons mag 

inleveren. 

- Wij daar dan heel blij mee zijn aangezien wij ook geen 

onuitputtelijke creativiteit hebben 
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NAMENS HET GEHELE 

BESTUUR WENSEN WIJ U 

PRETTIGE KERSTDAGEN  

EN EEN GOED 2011 TOE 
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