
   Nieuwjaarsbijeenkomst Medioren, 7 januari 2019 

              “Jongens waren we – maar aardige jongens. Al zeg ik ’t zelf.” 
                                            (Nescio ‘Titaantjes’) 

Gratis koffie was er weer en hete appelflappen. En 

later: Glühwein! 

Maar eerst neemt Martin van Deelen het woord om 

met ons terug te blikken op het jaar 2018 en de 

lotgevallen van de Medioren. 

 

Door het lot gevallen: Simon 

Stam op 3 mei 2018; dierbare 

medespeler voor ons als 

Medioren, maar tevens voor heel Teco.  

Op deze ruimte in De Molshoop, waar we nu samen zijn, 

heeft hij nog zijn stempel gedrukt in ontwerp en in de 

aankleding. 

 

We gedenken hem gezamenlijk gedurende een minuut stilte. 

 

 

Het geëigende motto voor 2018 was niet het aanvankelijk gekozen “Moedig 

Voorwaarts”. Nee, volgens Martin paste op dit jaar veeleer het etiket “WABI SABI”, 

hetgeen in het Japans betekent: “De schoonheid van de imperfectie”. 

 

Door dit motto voelden velen van ons zich aangesproken, met name op het moment 

dat wij allemaal konden inschrijven op een “poli-clinische behandeling” op                  

26 november. Deze clinic werd gesponsord door een Gulle Gever en door 

Sportschool Gijs. 

 

Inmiddels zijn er dit jaar nieuwe Medioren 

bijgekomen: Jan van der Elst, Steven Verloo, Peter 

Haak en Gerard Deliën. (Hoewel de laatste door 

Martin herderlijk werd betiteld als een “verloren 

zoon”.)  

Welkom dus, allemaal bij de Wabi Sabi-groep! 

Wij worden op 26 november getrakteerd op waardevolle klinische adviezen: 

“naar voren   / naar het net   / kijk naar de bal”  en last but not least: “geniet gewoon!”. 



 

En bij een nieuwe lente in 2019 hoort straks een nieuw geluid van “nieuwe 

Tachtigers”: Ger J. , Ferry van S. en Gerard D. en Ad B. (ik weet niet waarom ik ze 

hier opsom met de initialen van hun achternaam…, misschien uit prudentie?) 

In totaal hebben we dit jaar negen tachtigers binnen onze Mediorengroep! 

Ouwe jongens zijn we dus – maar aardige ouwe jongens, appelflap… 

 (Ik weet het ook niet, al zeg ik ‘t zelf!) 

 

Martin kent de “Grote Pechprijs 2018” toe aan Harm Horlings, gevangen in een 

vangrail , aan staar behandeld en daarna met gips aan de hand. Harm heeft zijn 

(Engelse?) naam eer aangedaan 

HARM: nomen Est omen; hopelijk blijft er één Harm in 

onze groep en kunnen de overigen harmeloos hun 

Wabi-Sabi-bestaan voortzetten. 

 

 

 

 

 

Dan volgt de truc met de speelkaarten: elke kaart 

met de naam van één Medioor. 

Via het trekken van in totaal 10 kaarten worden 5 

dozen met ballen en 5 flessen  sappige wijn 

toegekend.  

 

Natuurlijk trekt Jan van Ekris zijn eigen kaart! (doorgestoken?) 

Dirk Buddingh, Wim Janssens, Toon Sanders en – last but not least – Harris Venken 

kunnen ook met nieuwe ballen het nieuwe jaar in! 

Sjoerd Jansma, Wim van Vliet, Gerard 

Hoekman, René Wouters en Toon Lips zijn 

er gloeiend bij: zij krijgen alle vijf een fles 

gekoelde 

wijn. 

 

 



 

Maar voor we aan de drank gaan, worden er nog enkele mensen in het zonnetje 

gezet: Martin overhandigt onze Grote Puzzelaar Frans van Grinsven een 

toepasselijke onderscheiding in de vorm van een sculptuur (zie foto) 

Het vertrek van Medioren uit onze groep is helaas ook een feit: Jef Costenoble stopt 

en Jaap Bruinsma verwisselt het tennisracket voor golfclubs…, maar pakken op de 

valreep nog wel een flesje glühwein mee (ga maar lekker proosten met Annie of 

Iene). 

 

Langdurig geblesseerden waren er afgelopen jaar helaas ook. Maar ze komen terug! 

Jan van Ekris (onze benjamin) begint weer voorzichtig (die pakte zoals gezegd via 

een kaart-lot meteen een doos nieuwe ballen: (wat een timing!) 

Harris Venken is ook weer van de partij en Harrie van Wezel heeft men ook niet op 

de knieën gekregen. Zelfs zonder nieuwe heup is Harrie dit jaar weer een “Happy 

Hippy”! 

Aan het eind van de bijeenkomst zet onze 

bomendokter Harm Horlings ons Presidium, 

Frans en Martin, in het zonnetje; hij geeft aan 

hoe je door de bril van een Keltisch-Zwitserse 

horoscoop naar hen kunt kijken.  

Een ingelijste horoscoop krijgen zij van hem 

cadeau (met een fles prosecco) 

Martin blijkt volgens zijn geboortedatum een 

“haagbeuk” te zijn en Frans wordt even 

benoemd als “spar” (maar dit blijkt een vergissing, hij is niet morgen jarig, maar pas 

17 januari; dat betekent dat Frans een beuk is (lijkt mij ook meer bij Frans passen: 

“de beuk erin”)  

Gelukkig blijkt onze groep toch ook veel sparren te herbergen: dus kunnen zij lekker 

sparren met elkaar! 

 

En dan is het dus eindelijk tijd voor het onthullen van het nieuwe motto voor 2019 

geïntroduceerd met een videofilmpje: “Let’s move on!” 

Via deze bewegende beelden nemen we symbolisch afscheid van de bal-last van 

2018. Veranderend in een spetterend vuurwerk gaat de kerstboom inclusief ballen 

door de versnipperaar!  

(video is via mij te verwerven J.F.) 

En zo vloeit er ter afsluiting toch nog glühwein! (En niet zo wijnig ook…) 

Uw verslaglegger, 

Jos Fianen 


