
Sociëteit Concordia • Westhaven 27 • 2801 PJ Gouda • (0182) 512669 • Contact: secretarisconcordiagouda@gmail.comSociëteit Concordia • Westhaven 27 • 2801 PJ Gouda • (0182) 512669 • Contact: secretarisconcordiagouda@gmail.com

Nummer 18 - September 2022Informatie voor de leden van Sociëteit Concordia te Gouda

O p g e r i c h t  2 5  o k t o b e r  1 8 7 0

S O C I Ë T E I TS O C I Ë T E I T

C o n c o r d i aC o n c o r d i a

Afscheid van Willem de Bruijn
Hoewel hij reeds geruime 
tijd ziek was, is vrijdag 
19 augustus 2022 in het 
Leiden Universitair Medisch 
Centrum te Leiden geheel 
onverwacht overleden:

Willem de Bruijn
(28-2-’58 - 19-8-’22)

Willem is 64 jaar geworden.
Tijdens de plechtigheid 
voorafgaand aan de cre

matie werd – onder ruime 
belangstelling van onder 
anderen leden van Sociëteit 
Concordia  op maandag 29 
augustus om 10.30 uur in 
de aula van crematorium 
IJsselhof, afscheid genomen 
van Willem.

Behalve de broer van Willem 
sprak ook voorzitter Jan 
Hogenelst (foto).

▪

Erik van Zundert prolongeert  
titel libre PVDW Trophy
Vrijdagavond 2 september werd de uitgestelde finale 
gespeeld om de titel kampioen libre PVDW Trophy. Ook 
hier was Corona destijds de spelbreker. Nu iedereen 
in opperbeste stemming is, waren de mannen er hele-
maal klaar voor. Toch her en der een gespannen blik. 
Allereerst de loting. Kees van Diest speelt tegen Ton 
Steenbergen en Michel Alblas speelt tegen zijn rivaal en 
maatje Erik van Zundert.

De wedstrijd van Ton en 
Kees was voor beide spelers 
een moeilijke. Ton moest 55 

caramboles maken en Kees 
18. Het ligt zo ver uit elkaar, 
het kon dus alle kanten op. In 

het begin bleef Kees steken 
op 7 poedels achter elkaar 
en Ton dieselde lekker door 
met een aaneenkoppeling 
van mooie series. Ton had er 
na 11 beurten al 32 gemaakt 
en Kees stond slechts op 4 
caramboles. Maar zoals het 
altijd gaat; de een gaat beter 
spelen en de ander kakt in 
elkaar. Zo ook nu. Ton had er 
inmiddels 48 maar maakte 

daarna geen pepernoot. 
Kees kwam als eerste op de 
beruchte annonce “En Nog 
5” waarna Ton het eindelijk 
afmaakte in 27 beurten. Toch 
nog een mooi gemiddelde 
van 2.
Erik en Michel hadden een 
zenuwachtig begin met veel 
missers. 

Verder op pagina 4>>

V.l.n.r. Ton, Piet en Erik

Uiterste concentratie
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Martin Anker viskampioen 2022 Martin Anker viskampioen 2022 
van Sociëteit Concordiavan Sociëteit Concordia 
Op zaterdag 3 september waren we weer te gast bij 
Pieter Boer op zijn landgoed (een mooi groen grasland), 
aan de Bloemendaalseweg.  Opnieuw was Pieter orga-
nisator en gastheer van ons jaarlijkse visfestijn. 

D e route was met bor
den goed aangeduid 
en niet te missen voor 

onze vissers.
We werden in de oude stal 
met een vrolijke lach en met 
koffie en koek ontvangen 
door onze gastheer. Gelijk 
voor een aantal deelnemers 
nog een mooie gelegenheid 
om het slaap uit de ogen te 
wrijven. 
Vooral voor de mensen die 
de avond ervoor nog hadden 
geklaverjast op de Sociëteit.
Om 8.00 uur naar ons 
vis stek je waar we met de 
eerste zonnestralen werden 
verwelkomd. 
Koffers en tassen gingen open 
en kilo’s voer werden gedropt 
in het water om de vissen te 
lokken. 
Daarna werden de vishaakjes 
voorzien van maden, worm
pjes en andere lekkernijen 

voor de vissen. Er werd door 
een van de deelnemers zelfs 
een druppeltje zalmolie op 
het aas gesmeerd.

Je zou dan toch denken, 
daar moet héél veel vis op 
afkomen!!!
Nou dat was die die ochtend 

niet het geval.

Heerlijke broodjes 
Om 10.00 uur was er een 
korte pauze en werden we 
door Paulien Hoogendoorn 
verrast op heerlijke belegde 
broodjes.
Kwam het door de warmte 
of zijn de vissen gevlucht 
voor de Amerikaanse kreeft, 
die langzamerhand op vele 
plekken de macht overneemt 
in het water van de polder 
Bloemendaal?  
Ik weet het niet.
Maar gelukkig was er nog een 
achterblijvertje en die werd 

door Martin Anker aan de 
haak geslagen.
Daarnaast was het weer een 
genot om in alle rust met 
fantastisch weer in de polder 
aan de waterkant te zitten.
De prijsuitreiking was gezellig 
in de oude stal onder het 
genot van een gezond hapje 
en heerlijke drankjes.
En duidelijk was dat Martin 
Anker de Viskampioen 2022 is 
van Sociëteit Concordia met 
een Voorntje van 15 cm! 
In 2023 wordt het vissen 
in de polder absoluut weer 
herhaald en dan hopen we 
zeker op meer deelname en 
meer vissen.

CvD

De Kampioensfles voor Martin AnkerDe Kampioensfles voor Martin Anker

Gezellige prijsuitreikingGezellige prijsuitreiking

Genieten van de natuur en het mooie weerGenieten van de natuur en het mooie weer

Klaas ZonneveldKlaas Zonneveld
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“Nieuwe” potten en pannen

Omdat de Kluphoeve een nieuwe keuken heeft gekregen, 
waar koken op gas verleden tijd is geworden, kwamen er de 
nodige potten en pannen en overig keukengerei beschikbaar 
voor een tweede leven.
Door een tip van Peter van Leeuwen kon dat tweede leven 
beginnen in de keuken van Concordia.
Met dank aan de Kluphoeve zijn onder andere de grote ga-
mellen en de grote bakplaat - die we nog niet hadden - door 
de kookploegen met veel plezier in gebruik genomen.

GH/PG

Kookclubs Concordia

Nieuwe huurderNieuwe huurder
Sinds kort heeft Concordia een nieuwe bewoner in huis. Vanaf 
1 augustus wordt de kantoorruimte beneden (rechts) gehuurd 
door de firma Pharosius BV. 
Het bedrijf werkt vaak voor de overheid en is gespecialiseerd 
in regelbeheer. 
Dit wil zeggen: hoe regels en beleid vertaald worden naar 
praktische toepassingen.

JvL

Renovatie biljarts
In de tweede week van juli heeft er een renovatie plaats 
gevonden van de beide biljarts. Zoals vorig jaar is besloten 
om de banden te vervangen en weer een mooi nieuw laken 
er op te leggen, is dit nu weer uitgevoerd door biljartmakers 
Ten Kate Winters. Normaal is dit in een ochtend gepiept, maar 
deze keer is men 2 dagen bezig geweest. Ook de hitte speelde 
een rol, waardoor de mannen om zeven uur in de ochtend op 
de stoep stonden.
De eerste berichten en de eigen ervaring zijn zeer positief. 
De biljarts lopen als een zonnetje en de biljarters zijn weer 
tevreden.

E.R.

Binnen Sociëteit Concordia 
zijn 5 kookclubs actief, waar-
van 4 kookclubs die bestaan 
uit leden van de Sociëteit en 
een externe (dames) kookclub  
Mies en Place. Zij huren de 
keuken van de Sociëteit.

De kookclub Concordia 1 
is actief op de 1e maandag 
van de maand, Concordia 2 
op de 2e maandag,Amuse 
op de 3e maandag, de Don
derdagavondclub op 2e of 
3e donderdag van de maand 
en Mies en Place 6x per jaar 
op de 4e maandag van de 
maand.
Er zijn signalen dat meer 
Sociëteitsleden in kookclub
verband hun kookkunsten 
willen laten zien of willen 
verbeteren.

Bent u één van die leden, 
dan kunt u zich aanmelden 
bij de Activiteitencommissie 
en vervolgens zal gekeken 
worden waar er nog plek is. 
Bij veel aanmeldingen bestaat 
de mogelijkheid voor de 
oprichting van een nieuwe 
kookclub op de dinsdagavond.

Gaat om de gezelligheid
Je hoeft geen uitgebreide 
diners te kunnen koken, maar 
een aardappel moet je wel 
kunnen klaarmaken. 
Bovenal gaat het om de gezel
ligheid en het gezamenlijk 
koken en eten. 
Aanmelden bij Erik Ro der
mond:
e.rodermond@caiway.net

E.R.

mailto:e.rodermond@caway.net
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In eerste instantie sloop 
Michel stiekem bij Erik weg 
en creëerde een behoorlijk 
gaatje. Michel had al snel 
het idee dat hij de partij in 
de zak had, maar na een 

nog wel op 48 caramboles, 
waarna Erik mooi met een 
serie van 5 de titel grijpt.

Proficiat
Hierna is het de beurt aan de 
naamgever van dit toernooi 
om de prijzen te verdelen. 
Ieder word in het zonnetje 
gezet en ook de mannen 
achter de schermen krijgen 
een bloemetje en een flesje 
wijn mee naar huis.
Piet, hartelijk dank voor deze 
mooie dagen en zoals ieder
een zei: Volgend jaar weer!
     
    E.R.

mooie inhaalrace haalde Erik 
met een miniem verschil de 
winst binnen. 37 om 24.
In de pauze kwam Klaas langs 
met heerlijke worst en kaas 
en worden de kelen gesmeerd 
met een ‘drink’ van Piet him
self. Hierna konden we weer 
fris door naar de finale.
De finale was een partij 
waar je alle kanten mee op 
kon. Na 11 beurten was Ton 
niet verder gekomen dan 10 
caramboles, terwijl Erik al op 
12 stond. Deze ideale stand 
geeft Erik niet meer weg. Ook 
deze keer blijft de voorsprong 
gehandhaafd. Ton komt 

Wandklok in de vorm van 
een “hoge bi” die tot enige 
tijd geleden nog de tijd 
aangaf in de biljartzaal. Als 
je weet waar dit klokje nu 
is, geef dit dan door aan 
Peter van Leeuwen:

petermvl@xs4all.nl

Lenie de Mol wint “Pieter Boer Diploma”
Vrijdagavond 2 september was de start van het nieuwe 
klaverjasseizoen. En de strijd ging deze avond meteen 
om het Pieter de Boer diploma, voorheen de Pieter 
Boer bokaal.

21 deelnemers hadden zich 
aangemeld om dit eervolle 
diploma binnen te halen.
Er werd gespeeld in 3 ronden 

met 16 spellen, waarbij 
iedere ronde vooraf werd 
geloot wie je partner was.
Het was weer heel gezellig, 

veel gelachen en af en toe 
een knor, omdat gemeend 
werd dat de partner het iets 
anders had moeten doen. 

Maar je weet het wel, achter
af is het altijd heel makkelijk 
om dat te zeggen. Tussendoor 
werden heerlijk verzorgd met 

lekkere hapjes door Klaas 
Zonneveld en onze barman 
Peter van Leeuwen. Aan 
het eind van de avond werd 
op een ludieke wijze door 
de sponsor Pieter Boer de 
prijzen uitgereikt. De winnaar 
deze avond was Lenie de 

Mol met 5222 punten en de 
poedelprijs ging naar Pauline 
Hoogendoorn.We kijken weer 
terug op een gezellige en 
geslaagde avond.

CvD

<<Vervolg van pagina 1: Erik van Zundert prolongeert titel libre PVDW 

http://petermvl@xs4all.nl
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Nieuwe bestemming biljartballen
Decennialang zijn bij Con
cor dia nieuwe biljartballen 
aangeschaft, maar de oude 
werden nooit weggedaan. 

Er is weleens her en der 
gevraagd of iemand er een 
bestemming voor wist, maar 
dat schoot ook niet op, dus 
de ballen bleven liggen waar 
ze lagen. 
Uiteindelijk hebben we een 
advertentie geplaatst in 
de zeer populaire rubriek 
van het Algemeen Dagblad 
“Lezers helpen lezers”.  
In reactie hierop hebben 

zich velen gemeld, met de 
opmerking dat zij de enige 
personen waren waar die 
ballen naartoe moesten gaan. 
Uiteraard wilden we er niet al 
te veel moeite voor doen. 
Dus degene die ze gewoon 
kwam halen, genoot de voor
keur. Zo zijn recent de ballen 
van eigenaar gewisseld. 
Ene Richard was de gelukkige 
en op de vraag wat hij er mee 
ging doen, was zijn antwoord: 
“Ik maak er kapstokken van”. 
Hoe mooi kan het tweede 
leven van een biljartbal zijn. 

E.R.


