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Daar waar mensen Zijn, willen zij Verschijnen, zich Vertonen aan elkaar. De start 
van het nieuwe jaar wordt door de medioren en hun verlichte leiders dan ook graag 
aangegrepen om aan deze fenomenologische neiging vorm en inhoud te geven. De 
vorm is traditioneel, de inhoud beweegt mee met de tijd en haar geest.    
 
De Molshoop loopt vol. De eerste shift is zojuist beëindigd, de tweede druppelt 
langzaam binnen. De koffie staat klaar, de bijbehorende appelflappen arriveren met 
enige vertraging. Er worden handen geschud, schouders geklopt en beste wensen 
uitgesproken. Bladerdeegkruimels vallen rijkelijk op de vloer.  
 
Martin neemt het woord en is meteen op dreef. In een stijl- en humorvol betoog 
roept hij in herinnering hoe ons motto voor 2019 iets te hoog was gegrepen. Let’s 
move on…! werd door de maatschappij weliswaar gretig opgepikt, maar in de 
alledaagse praktijk van onze eigen bubbel bleef het bij tactisch manoeuvreren. Deze 
ervaring rijker, wordt voor 2020 een bescheidener motto gekozen: We doen toch 
allemaal ons stinkende best! Waarvan akte…  
 
Martin is begaan met ieders lot en leven. Warm gedenkt hij Hans Noordhoek en Hein 
Russon die vorig jaar zijn overleden. Hij zet Jos Fianen en Toon Sanders in het 
zonnetje vanwege hun bijzondere verdiensten voor de club. Glunderend meldt hij 
dat het legioen van tachtigjarigen inmiddels is gegroeid tot ruim 23% (10 van de 
43). Ook besteedt hij ruim aandacht aan de langdurige blessures van Harris 
Vencken, Jan van Ekris, Jan Spijkers, Aad Hollee, Rinus de Boer en Jacques 
Starrenburg. Deze compassie mogen hen allen goed doen! Uit de statistieken blijkt 
verder dat Bertus Hovius het meeste aantal wedstrijden heeft gespeeld (36, zij het 
met een kanttekening). Drie leden hebben aangegeven ons te willen verlaten: 
Jacques van Veggel, Peter Haak en Dolf Janssen. Daar staat tegenover dat we een 
nieuw lid kunnen verwelkomen in de persoon van Charles Boussevain.  
 
Frans spreekt zijn lof uit over de gemiddelde prestaties in poule A en poule B. De 
percentages laten zien dat er veel spanning zat in onze wedstrijden, mede natuurlijk 
door de secure en weloverwogen planning van de teams. In dat verband is er 
overigens ook reden voor zorg. Het aantal verhinderingen (soms niet gemeld) is 
dramatisch toegenomen. Er gaat geen maandag voorbij zonder verschuivingen. 
Leden wordt verzocht om zelf, en zo veel mogelijk op eigen niveau, vervanging te 
regelen.  
 
Uw rapporteur kijkt rond. De verruwing van de samenleving ten spijt, beseft hij dat 
De Meeste Medioren Deugen. Ze bezitten vooral de trekken van een bonobo. Slechts 
een enkeling gelijkt de chimpansee. Natuurlijk, op de baan hechten we allen aan 
prestatie en competitie. Maar dat is vooral instrumenteel. Het dient het spel, niet de 
spelers. Na afloop van de tweesetters (als de uitslag eenmaal is doorgegeven aan 
het presidium), zijn we vooral vriendelijk en empathisch. Geen stemverheffing in de 



Molshoop op maandagochtend! Wel small talk en daarvan memoreert Martin enkele 
smakelijke voorbeelden.   
 
In afwachting van de prijsuitreiking volgen er nog twee dienstmededelingen. Samen 
met de Tecolientjes gaan we zelf onze eigen bardiensten invullen. Daarnaast wordt 
eenieder gevraagd om ons lief- & leedpotje te spekken met €3. 
 
Het moment waar iedereen naar uitkijkt, breekt nu aan. Koelbloedig roepen Martin 
en Frans de Winnaars 2019  naar voren, terwijl Toon zijn camera stevig in de 
aanslag houdt. De eer in Poule B gaat naar Paul van Avoird (brons), René Wouters 
(zilver) en Ed Dinslage (goud). Die in Poule A is weggelegd voor Jan van der Elst 
(brons), Ferry Stekelenburg (zilver) en Harm Horlings (goud). Ed promoveert, Bert 
Goris gaat op eigen verzoek naar Poule B. De allemans prijs wordt via loting in 
ontvangst genomen door Fred Hoogland. In naam van ons allen zal hij een dezer 
dagen een flesje rood achterover slaan.   
 
Tenslotte neemt Harm het woord. Namens het Bestuur van Teco prijst hij het succes 
van onze maandagochtendactiviteit en dankt hij onze geliefde leiders voor hun 
enorme inzet. De ganse gemeente juicht en klapt instemmend. We zijn gelukkig met 
ons sportieve zelfvertoon. Het nieuwe seizoen kan beginnen!  
 
Henk van Gemert 
  

 


