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Eindelijk geen Coronanummer,
maar het blijft spannend

H

et was een goed gevoel om weer in de huiskamer een gewone redactievergadering te hebben en onder het
genot van een kopje Concordia-koffie te praten over de inhoud van dit nummer. Eindelijk weer eens een
gewoon nummer en geen Corona-uitgave. Een gewoon nummer, met stukkies over activiteiten in de sociëteit
die zo zoetjes aan op gang beginnen te komen. De biljarters namen het voortouw zodra door de overheid de
lichten op groen waren gezet. In dit nummer daarom ook veel biljartnieuws. We hopen dat ook de andere activiteiten
weer snel op gang zullen komen. Maar het blijft spannend. Want op het moment van dit schrijven waren de besmettingen weer torenhoog opgelopen en zijn er weer beperkingen afgekondigd. Nu maar hopen dat de deur van Concordia
gewoon kan blijven openstaan.
Redactie

Biljarters kwamen uit de Corona-slaap
Vanaf 25 juni zijn de biljarters uit de Corona-slaap gekomen en wordt een jaar zonder (officiële) wedstrijden alsnog afgesloten met het jaarlijkse (in 2020 overgeslagen) Concordia-toernooi om de Piet van der
Wouden Trofee (ofwel Trophy zoals Piet steeds zelf zegt). Zowel voor Libre als voor Driebanden. Ik organiseer dit inmiddels een jaar of zes en hier zijn al gerenommeerde winnaars uit voortgekomen.
De sportieve strijd heeft
twee weken geduurd met
wedstrijden op zowel de
dinsdagmiddag, de woensdag- en de vrijdagavonden.
Iedereen speelde zeer gedreven om zijn naam ook op
het winnaarsbord te krijgen.
Mooi was het om te zien dat
de biljartzaal weer werd gevuld met biljarters die elkaar weer in een sportieve en gezellige sfeer konden
ontmoeten.
Waar de sociëteit voor staat
En dat is, zoals Jan Hogen
elst het mooi omschreef,
“dit is waar de sociëteit voor
staat”.
Het is bij sommige biljarters niet te merken dat zij
een klein jaar niet hebben

gespeeld. Veel wedstrijden
eindigden al binnen de 30
(libre) of 50 (driebanden)
beurten en dus moest je als
biljarter snel je caramboles
maken om de strijd te kunnen winnen. Uitzonderingen
daargelaten.
Finales
In dit nummer van de
Concordia Nieuwsbrief
doen we verslag van de finales van het Libre en
Driebanden. Gedurende de
wedstrijden zijn de standen gepubliceerd op de
Concordia-website.

“Dit is waar de sociëteit voor staat”
De sponsor van het toernooi, Piet van der Wouden,
heeft zélf nooit de finales
meegemaakt in het toernooi, vanwege verblijf in
Canada. Dit jaar was Piet

Ze zijn te vinden op:
https://concordiagouda.nl/
index.php/uitslagen-pietvan-der-wouden-trofee/

voor het eerst erbij om de
prijzen persoonlijk uit te reiken. Zie voor de finales pagina 5 & 6.
F.H.
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In oktober en november:

Begin de dag met een heerlijk
ontbijtje bij Concordia
Door een klein maar venijnig Corona-virusje als spelbreker kwam in het jubileumjaar 2020 het programma voor
de viering van het 150-jarig bestaan van Concordia totaal
niet van de grond. Ook in de eerste maanden van 2021
gingen de lichten nog niet op groen voor het houden van
de voorgenomen jubileumactiviteiten.
Zoals bekend is gemaakt, zal het - al tweemaal uitgestelde - jubileumdiner nu dit jaar op 23 oktober worden gehouden voor degenen die zich hiervoor in 2020 hebben
ingeschreven.
Omdat niet alle leden aan
het diner kunnen deelnemen (er zijn maximaal
60 plaatsen) serveert de
Jubileumcommissie in oktober en november in de
sociëteit een aantal heerlijke ontbijtjes. In eerste instantie staat inschrijving voor deelname hieraan open voor de leden die
niet aan het diner konden

De data zijn: 5 en 19 oktober
en 16 en 30 november.

Voor deelname is schriftelijke aanmelding vooraf noodzakelijk waarbij wij
u vragen één voorkeursdatum en een tweede datum
aan te geven. Plaatsing
zal gebeuren op volgorde van aanmelding. Indien
het aantal deelnemers voor
de door u genoemde voor-

deelnemen. Indien er ruimte
overblijft (per ontbijt kunnen 20 leden deelnemen)
kunnen ook overige leden
aan een ontbijt deelnemen.
Eventuele open plaatsen
zullen tijdig via de website
bekend worden gemaakt.

Datum ontbijt
5 oktober
19 oktober
16 november
30 november

De ontbijtjes staan klaar
vanaf 9 uur in de benedenzaal van Concordia.

keursdatum te groot is, zal
plaatsing worden doorgeschoven naar de tweede
aangegeven datum.
De Jubileumcommissie

Aanmelden tot uiterlijk
28 september
12 oktober
9 november
23 november

Aanmelden per e-mail naar:
redactieconcordiagouda@gmail.com

Hulp nodig met een bezoek aan de Concordia-website?
Het is hier al eerder opgemerkt dat het goed gaat met de belangstelling voor de website van Concordia. Per maand
wordt de site ruim 1000 keer bezocht (in juli 1500 keer!) en hebben de online pagina’s een vaste plek ingenomen in de
communicatie van de sociëteit.
Maar…..we hebben ook signalen ontvangen dat nog niet iedereen de weg naar de site van Concordia weet te vinden.
Inmiddels heeft een van de redactieleden hier en daar al ter plekke de helpende hand geboden om bij de Concordia website te komen. Omdat die directe assistentie goed uitpakt en we het belangrijk vinden dat iedereen op de site kan komen,
bieden we iedereen die de site wil bezoeken, maar niet precies weet hoe dat moet, onze hulp aan.
Als je die hulp kunt gebruiken – en schroom niet om er gebruik van te maken – stuur dan even een mailtje (klik op de link)
met naam en telefoonnummer naar: redactieconcordiagouda@gmail.com
Wij bellen je dan om een afspraak te maken om - op de plek waar jouw computer staat – jou op de website te helpen.
Redactie
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Brandmeldinstallatie bij Concordia
In de maand mei is er bij Sociëteit Concordia een Brandmeldinstallatie (BMI) geïnstalleerd.
En misschien heeft u deze ook al gezien, de centrale kast zit namelijk bij de ingang rechts naast de
deur. Maar voor het zover was, is heel wat water door de Gouwe gestroomd.
In september 2020 heeft
de Brandweer Hollands
Midden in opdracht van
Omgevingsdienst Midden
Holland (ODMH) een
“brandveilig gebruik” uitgevoerd in het gebouw van
Sociëteit Concordia.
Dit is een actie die om de

Vluchtrouteaanduidingen
waren verouderd en moesten worden aangepast en
aangevuld;
Vluchtroute naar de tuin van
onze buren, moest toegankelijk worden gemaakt
Omdat ons pand een grotere oppervlakte heeft dan
500m2, moet er volgens
het bouwbesluit 2012 een
brandmeldinstallatie zijn.
En nog wat kleine puntjes.
Een aantal van deze werkzaamheden, waaronder het
vervangen en aanvullen van
de vluchtrouteaanduidingen, kon worden uitgevoerd
door onze eigen Technische

Training op het gebruik van de installatie
Dienst onder aanvoering van
Gerard Hunting.

Vele meters kabel gaan door
het pand.
paar jaar wordt uitgevoerd
en daar zijn we als bestuur
natuurlijk blij mee als zo’n
controle wordt gedaan.
In oktober 2020 ontvingen
wij het rapport, met de melding dat ons pand niet voldoet aan de voorschriften van het bouwbesluit
van 2012. Tekortkomingen
moesten op korte termijn
worden verholpen.
Tekortkomingen
Die tekortkomingen waren:

Met onze buurman hebben wij contact gehad en hij
heeft ons toegezegd dat de
nu bestaande belemmeringen op de vluchtweg worden verwijderd dan wel worden aangepast zodat er via
de noodtrap aan de achterzijde van ons pand, onbelemmerd doorgang is naar
de openbare weg.
(Onaangenaam) verrast
Als bestuur werden wij wel
(onaangenaam) verrast dat
ons pand over een brandmeldinstallatie met een gedeeltelijke bewaking moet
beschikken.

Een groot deel van Concordia moest overhoop worden
gehaald

Voordat we echter opdracht
konden geven voor het - in
ons monumentale gebouw Verder op pagina 4>>
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<<Brandmeldinstallatie bij Concordia (vervolg van pagina 3)
installeren van een voor ons
zeer kostbare brandmeldinstallatie, moest er eerst een
plan van aanpak worden gemaakt.
Gestart is met het zoeken
naar een erkend bedrijf dat
voor ons het Programma
Van Eisen (PVE) kon opstellen dat weer moest worden goedgekeurd door de
Brandweer.
Er zijn er heel wat bijeen
komsten geweest met
ODMH, Brandweer, leveranciers en het bestuur, voordat we konden overgaan tot
het geven van de opdracht.
Een en ander had allemaal
plaats op het toppunt van
de Coronapandemie.
Dit leidde tot een aantal

vertragingen die, onderbouwd met goede argumenten, moesten worden gemeld bij ODMH.
Opdracht
In maart 2021 is er opdracht gegeven aan eFBe
Beveiligingen voor het installeren van een grotendeels draadloos BMI.
Daarnaast is er een contract
afgesloten met een beheerder van een brandmeldcentrale en is er een training
geweest voor een 5-tal van
onze leden voor het maandelijks testen, controleren en beheren van onze
Brandmeldinstallatie.
In de maand augustus volgt
er nog een eindcontrole

door de Brandweer Hollands
Midden.
We gaan er vanuit dat alle
genoemde tekortkomingen
in het rapport van september 2020 op de juiste wijze
en volledig zijn verholpen.
Instructie
Voor al onze leden is het belangrijk om te weten dat
naast de centrale kast van
de Brandmeldinstallatie bij
de ingang, een korte instructie is opgehangen.
Daarop staat compact aangegeven wat er moet worden gedaan in geval er
brand is of als er een storing
in het systeem optreedt.
Het is goed om daar eens
even een blik op te werpen.

Automatische deur; ook onderdeel van de BMI
Als bestuur hopen wij uiteraard, dat het Brandalarm alleen maar afgaat als de installatie wordt getest!!
CvD

Klaverjassen en Bridge
Naast het biljarten zijn we begin juli ook weer gestart
met het organiseren van klaverjasavonden op de 1e en 3e
vrijdag van de maand. En in juli is er zelfs op drie avonden gespeeld en was er steeds een leuke opkomst.
De eerste twee avonden
werd er steeds op 4 tafels
gespeeld en op 30 juli zelfs
op 5 tafels.
Quirien Schoonderwoerd

 Quirien Schoonderwoerd.

is de man die de eerste
twee avonden in goede banen heeft geleid en de derde avond werd dit gedaan
door Martin Anker. Daar zijn
we heel blij mee. Als u zin
heb in een leuke avond, dan
bent van harte welkom.
Bij het Klaverjassen, zijn nog
wel de volgende Coronamaatregelen van toepassing:
• Er wordt door 4 personen
vast per tafel gespeeld,
dus wisseling van partner
alleen aan dezelfde tafel;
• De man of vrouw, na de
gever mag zelf de speel-

Eindelijk kan er weer gespeeld worden.
kleur bepalen en moet
verplicht spelen;
• Afstand tot de andere
speeltafel dient minimaal
1,5 meter te zijn.
Het plan is om ook in augustus hiermee door te gaan
en in september weer te
starten met het standaard

Klaverjassen (dus niet verplicht spelen).
De Bridgeavonden zijn op
dit moment nog niet gestart. Paul Prieckaerts
heeft het plan om hier
weer in september mee te
beginnen.
CvD
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Finale libre P.v.d.W.-Trophy 2021
Na de voorronden was er een select gezelschap overgebleven om te strijden om de
P.v.d.W Trophy. De eerste partij werd gespeeld tussen Erik Rodermond (46) en Eric van
Zundert (24) welke werd gewonnen door Eric. Erik had in de voorronden laten zien dat
hij erg wisselvallig speelt. Van een gemiddelde van 1 tot 2. Ook nu was hij geen schim
van zichzelf: 25-24 in 24 beurten.
Op de andere tafel speelde Kees v. Diest (18) tegen
Michel Alblas (38) , welke
werd gewonnen door Kees.
Kees en Michel waren zeer
aan elkaar gewaagd. De
spanning was enorm, waardoor er wel 36 beurten nodig waren om uit te komen:
36-18 in 36 beurten.
Hierna speelde Martien
Huisman (49) tegen Eric v.
Zundert (24). Martien speelde duidelijk niet zijn beste wedstrijd en moest na 23
beurten de pijp aan Maarten
geven:24-25 in 23 beurten.
Tweemaal winst voor Eric
betekent een finaleplaats.
Ton Steenbergen (54) speelde zijn eerste partij tegen
Michel Alblas (38). Michel
speelde een mooie solide
partij en Ton wist echt niet

hoe het Libre-spelletje gespeeld wordt: 38-13 in 21
beurten.
Hierna speelde Erik
Rodermond (46) tegen
Martien Huisman (49). Deze
twee speelden allebei dramatisch. Hier spenderen we
geen letter meer aan: 48-46
In 34 beurten.
De laatste partij was tussen Ton Steenbergen (54)
en Kees van Diest (18). Het
aantal te maken caramboles ligt bij hen behoorlijk
uiteen. Dit kan een leuke
pot worden. Kees maakte in
de eerste beurten een aantal caramboles en Ton bleef
behoorlijk steken. Kees tikte telkens weer zijn caramboles mee en Ton begon
steeds meer te zweten. Kees
kreeg al vrij vroeg het sein

De winnaar Eric van Zundert (l) en finalist Michel Alblas (r.)

“en nog” waardoor Ton zijn
zweetdoekje wel heel nat
werd. Toch wist Ton er nog
een mooie serie van 12 uit
te persen, wat tot gevolg
had dat Kees geen carambole meer maakte en bleef steken op 17 car. Ton speelde
het partijtje opgelucht uit:
17-54 in 29 beurten.
Doordat Michel (38) het
beste moyenne heeft gespeeld, mocht hij in de finale tegen Eric (24) spelen.
Deze finale werd gespeeld
door twee biljartmaatjes.
Stiekem hadden ze er van
gedroomd om samen in de
finale te staan, wat nu werkelijkheid werd. Toch allebei een tikje nerveus begonnen ze de partij. Er werd
over en weer veel gemist en
een grote serie kwam niet
uit de keu. Af en toe werden
beide heren geholpen door
een klosje en het biertje.
Uiteindelijk won Eric de finale, welke werd gade geslagen door enkele bezoekers
en spelers.
Al met al weer een leuk biljart-initiatief van Piet v.d.
Wouden. Hulde!
Verder willen we een ieder
bedanken voor hun inzet en
sportieve spel. Ook de medewerkers die de bar bedienden en de schrijver en
tellers hartelijk bedankt.
E.R.

Piet van der Wouden

Ons lid Piet van der
Wouden is de naamgever van de trofee van het
Libre en Driebanden biljarten. Hij is al vijf jaar de
sponsor van de Trophy,
zoals hij hem zelf noemt.
Daarbij sponsort hij niet
alleen de prijzen, maar
zorgt hij er tevens voor
dat er hapjes zijn en ook
af en toe een drankje.
Bij de vorige prijsuitreikingen van de trofee
was Piet bij zijn familie
in Canada, waar hij zelf
ook vele jaren heeft gewoond. Maar vanwege alle reisbeperkingen was
Piet dit jaar in Gouda en
kon hij zelf de prijzen uitreiken aan de winnaars
van het toernooi.
Tijdens de prijsuitreiking is Piet uitgebreid in
het zonnetje gezet en bedankt voor de ondersteuning die hij aan dit toernooi geeft. En gelukkig
voor de biljarters gaf Piet
aan dat hij van plan is dit
nog vele jaren te doen!
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Voorrondes en finale Driebanden

Bert van de Vliet wint P.v.d.W-toernooi 2021
In de laatste ronde waren er twee poules van 3 spelers die streden voor een finaleplaats.
In poule 1 waren dat Peter van Leeuwen, Coen Jansen en Frans Hoogland (die inviel voor de
afwezige Gerard Veelenturf). In poule 2 waren het Ton Steenbergen, Quirien Schoonderwoerd
en Bert van de Vliet.
De eerste partij werd gespeeld door Peter (18) en
Frans (16) welke werd gewonnen door Peter: 18-8 in
32 beurten.
De tweede partij werd gespeeld door Frans (16) en
Coen (18).
Deze werd gewonnen door
Frans: 16-13 in 31 beurten. Opmerkelijk was de serie van 4 van Frans. Hij was
hier zelf ook van onder de
indruk.
De derde partij in de eerste
poule werd gespeeld door
Coen (18) en Peter (18).
Wat een echte partij had
moeten worden, werd een
makkelijke prooi voor Peter,
omdat Coen behoorlijk wat
pech kreeg te verduren:
8-18 in 38 beurten. Peter
van Leeuwen naar de finale!

In de tweede poule werd de
eerste partij gespeeld door
Ton (24) en Quirien (18)
welke werd gewonnen door
Quirien: 21-18 in 53 beurten.
Tweede partij was tussen
Quirien (18) en Bert (18)
welke werd gewonnen door
Bert: 10-18 in 34 beurten.
De laatste partij Bert (18)
tegen Ton (24) werd gewonnen door Bert: 18-16 in 40
beurten
Bert van de Vliet door naar
de finale!
Wat deze avond opviel, waren de bijzonder korte partijen.
De kortste partij was de partij tussen Frans en Coen met
31 beurten. De langste was
de partij tussen Quirien en
Ton: 53 beurten.

Finale
Onder het lekkere muziekje van Joe Cocker en redelijk wat publiek werd de finale afgestoten door Bert,
die er de voorkeur aan gaf
om zelf te beginnen. Onder
leiding van arbiter Piet van
der Wouden him self maakte Bert de aquit.
Het was een stroeve start
want beide finalisten kwamen niet verder dan een enkele carambole. Na 10 beurten stond het 4 tegen 1 voor
Bert.
Na 20 beurten had Peter
nog steeds 1 carambole op
zijn conto staan terwijl Bert
al op 12 stond. Peter begon
een beetje humeurig te worden, maar na een serie van
drie geloofde hij er toch nog
een beetje in. Bert liet zich
niet van de wijs brengen en
pareerde deze aanval met

een serie van 2 en 3 caramboles. Na slechts 27 beurten was de partij gespeeld
– snelste partij van dit toernooi - en kon het “We are
the champions” worden
meegegalmd.
Bert en Peter werden door
Piet persoonlijk gefeliciteerd
met hun finalepartij. Ook
voorzitter Jan Hogenelst
kwam de heren nog verblijden met een korte speech
en een bosje bloemen.
Het was een mooi toernooi
en iedereen wilde volgend
jaar weer graag aan het
groene laken staan.
Met hulde aan de organisatie en de naamgever van
het toernooi werd er, of ze
er geen genoeg van kunnen krijgen, weer een lekker
potje gebiljart.
Tot volgend jaar!
E.R.
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