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ALV-bundel

Als bijlage bij deze BAMformatie 2022 – 3  
is een bundel gevoegd met informatie van 
en over de Algemene Ledenvergadering 
(ALV) van 19 mei 2022: 

• De notulen van de ALV
• De presentatie (dia’s) van de ALV
• Het verslag van en de presentatie 

(dia’s) van Willem Otter
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Van de redactie
Het is halverwege september en we genieten 
de meeste dagen nog van uitzonderlijk mooi 
weer. Lekker voor de mens, slecht voor de 
natuur. Die paar hevige plaatselijke plensbuien 
gedurende de afgelopen dagen doen het water 
in de grond en de rivieren niet noemenswaardig 
stijgen. Alsof we al niet genoeg ellende hebben 
met de oorlog in Oekraïne, de boerenprotesten 
en de spoorwegstakingen. Gelukkig zijn de 
stakingen weer voorbij nu de NS een forse 
loonsverhoging inclusief een eenmalige uitkering 
heeft afgesproken. Staken loont, hoorde ik een 
politica zeggen. Maak je borst maar nat.

Binnen de VBG-gelederen heerst verre van een 
crisis en verloopt alles in pais en vree. Dat moet 
ook, want anders komen onze kerntaken in de 
knel en daar zitten de leden niet op te wachten. 
Die zien graag hun belangen goed behartigd, 
hun activiteiten goed georganiseerd en hun 
verenigingsblad goed gevuld.

Het vullen van BAMformatie is voor de redactie 
niet het grootste probleem, gezien het grote 
aanbod van bijdragen uit onze gelederen. Deze 
editie getuigt daar weer van en de redactie dankt 
alle schrijvers voor hun inspanningen.

De voorzitter schildert zijn vakantie-ervaringen 
en vestigt vast de aandacht op onze Algemene 
Ledenvergadering in 2023, te houden op 
1 juni bij Naturalis in Leiden. De CEO van 
BAM zal daar een voordracht houden (als er 
niks tussenkomt). Noteer de datum vast. En 
hij laat terecht niet onvermeld, dat BAM een 
bemoedigend resultaat heeft behaald over het 
eerste halfjaar van 2022. De strategie lijkt te 
werken.

Naast belangwekkende informatie van het 
pensioenfront en de laatste informatie van 
de Activiteitencommissie treft u in deze editie 
verslagen van recente sportactiviteiten in VBG-
verband. Ook worden leden met bijzondere 
hobby ’s Gerard en Cokky van Leersum) of 
een 60-jarig huwelijk (Theo Berndsen en Ans 
Liesting) in het zonnetje gezet. 

Onze vaste schrijvers Timmerman, Tuinman 
en Cor Cornelisse hebben ook voor deze editie 
weer hun vingers laten ratelen op het  

 
 
toetsenbord van hun digitale schrijfmachine. 
Timmerman verhaalt van zijn bezoeken aan 
de groenteboer en een oude tante, Tuinman 
ergert zich aan het veelvuldig gebruik van 
het Engels in onze taal en Cor vergelijkt onze 
welvaartstaat met die van ons omringende 
landen. En ter afsluiting zoals gebruikelijk onze 
Personalia. Voorwaar voldoende leesvoer om 
te consumeren. Helaas hebben we deze keer 
moeten afzien van BAM Actueel.

We leven in een merkwaardige tijd, gekenmerkt 
door crises van uiteenlopende aard. Gelukkig 
zijn er ook lichtpunten, zoals het moment dat 
deze BAMformatie op de deurmat valt.

Ik wens u veel leesplezier toe en in het licht van 
de hoge energieprijzen vast een matige winter 
zonder natuurijs.

Eric van Baarsel

Kopij voor 
BAMformatie 2022-4 
graag inleveren bij 
de redactie vóór 26 
november 2022
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Van het bestuur
Ik hoop dat u een fijne zomer achter de rug 
heeft en dat u heeft kunnen genieten van een 
mooie tijd in Nederland of in het buitenland. 
Voor het warmere weer hoefde men dit jaar 
niet naar verre landen af te reizen, aangezien 
we hier ook in ruime mate van het warme weer 
hebben kunnen genieten. Voor sommigen was 
dit geen genieten, omdat het te warm was. 
Jammer dat dit niet veel eerder te voorspellen 
is, want je vakantie plan je doorgaans ver van 
tevoren.

Zelf ben ik met mijn vrouw naar Frankrijk 
geweest en hebben voornamelijk ‘Chambres 
d’hôtes’ bezocht, hetgeen voor ons een 
bijzondere ervaring was en waar we erg van 
genoten hebben. Tussendoor hebben we op 
dichtbijgelegen golfbanen gespeeld. In de 
meeste gevallen hadden de golfbanen weinig 
te lijden gehad van de droogte, want de banen 
zagen er nog redelijk groen uit

Ondertussen is het bestuur weer volop aan de 
slag met het uitvoeren van de actiepunten die 
in de Algemene Ledenvergadering op 19 mei 
aan de orde zijn geweest en waarvan u bij deze 
BAMformatie een verslag heeft ontvangen.

De Activiteitencommissie heeft de afgelopen 
periode drie succesvolle activiteiten kunnen 
organiseren zonder door Covid gehinderd te 
zijn. De leden reageerden niet alleen positief 
op de Petanque-dag in Gouda, maar ook op de 
golfdag met clinic in Lieren en op het bezoek 
aan de Floriade in Almere. Elders in dit blad 
wordt er uitgebreider over bericht. Het verslag 
over de Floriade komt in de volgende uitgave 
van ons lijfblad te staan.

 

 
 

 
ALV in Naturalis

Inmiddels is de datum voor de eerstvolgende 
Algemene Ledenvergadering vastgesteld op 
donderdag 1 juni 2023. Deze zal plaatsvinden 
in Museum Naturalis te Leiden. CEO Ruud 
Joosten heeft toegezegd om dan een 
toelichting te geven over de stand van zaken 
bij de Koninklijke BAM Groep.

Intussen zijn wij geconfronteerd met de 
negatieve effecten van de oorlog op het 
Europese continent in de vorm van torenhoge 
energieprijzen en een uit de hand lopende 
inflatie. Er is nog geen zicht op wanneer en 
hoe deze verschrikkelijke oorlog zal aflopen. 
Ten tijde van dit schrijven (14 september) 
lijkt Oekraïne aan de “winnende” hand door 
gebieden terug te veroveren op de Russen.

Op 18 augustus bracht BAM een positief 
resultaat voor het eerste halfjaar van 2022 
uit. Dat verraste de markt enigszins, want het 
aandeel steeg dezelfde dag met ongeveer 
tien procent. Het nettoresultaat bedroeg € 86 
miljoen op een omzet van € 3.329 miljoen. 
Voor het gehele jaar wordt een brutomarge 
van 4 % in het vooruitzicht gesteld. Dit is 
gebaseerd op een solide orderportefeuille  
van € 12.200 miljoen.

BAM kijkt dus terug op een sterk eerste 
halfjaar van 2022, waarbij gestaag voortgang 
is gemaakt met risicovermindering op projecten 
en desinvesteringen in Duitsland.  
 
Recent is de verkoop van Wayss & Freitag 
Ingenieursbau aan ZECH Building SE  
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succesvol afgerond met een boekwinst van 
circa € 50 miljoen.

Nico Dirkzwager 
Voorzitter

Over pensioenen en andere 
sociale zaken
Van de Koepel Gepensioneerden 
VBG is lid van de Koepel Gepensioneerden. 
Dat is een samenwerkingsverband van 
ruim 80 clubs van senioren. Samen hebben 
we 300.000 leden. Dat lijkt veel, maar 
het is maar 10% van de 3 miljoen AOW-
gerechtigden. En VBG is met circa 1.000 
leden een kleintje tussen giganten zoals 
de verenigingen voor gepensioneerden 
van Shell, KLM en Hoogovens. De Koepel 
heeft een platform opgericht voor leden van 
Verantwoordingsorganen. Wij praten daar 
met collega’s uit andere bedrijfstakken over 
de gezamenlijke problemen. De Koepel 
ondersteunt ons met raad en daad bij ons werk 
in het Verantwoordingsorgaan van BAM en het 
Bouwpensioenfonds.

Van de Senioren Coalitie
Als vertegenwoordiger van 10% van 
de senioren maak je in Den Haag geen 
indruk. Daarom is de Senioren Coalitie 
opgericht. Een samenwerkingsverband 
van vier seniorenorganisaties: de Koepel 
Gepensioneerden, de ANBO (Algemene 
Nederlandse Bond voor Ouderen), de 
NOOM (Netwerk van Organisaties van 
Oudere Migranten) en de KBO-PCBO 
(samenwerkingsverband van Katholieke 
Bond van Ouderen en Protestants Christelijke 
Ouderenbond). 

De Senioren Coalitie heeft een petitie aan de 
Tweede Kamer aangeboden, waarin aandacht 
wordt gevraagd voor een aantal problemen 
in het concept van de Nieuwe Pensioenwet. 
De wet heeft onder anderen tot doel de 
koopkracht te bevorderen, het indexeren 
te bevorderen en het pensioenstelsel 
begrijpelijker te maken. Volgens de Senioren 
coalitie wordt geen van die doelen bereikt.

Van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de 
Bouwnijverheid (bpfBOUW)
Het gaat goed met ons bpfBOUW-pensioen. 
De dekkingsgraad is dankzij de oplopende 
rente boven de 135% gestegen. Dat geeft 
goede hoop op een flinke indexering per  
1 januari a.s. En misschien is er dan ook 
ruimte om de opgelopen achterstand van circa 
12% een stukje in te lopen. 

Op 1 januari van dit jaar werden de 
pensioenen met 1,76% verhoogd. Dankzij een 
wetswijziging mag ons pensioenfonds met 
ingang van 1 juli nog 0,79% extra indexeren. 
Het administratief doorvoeren van deze 
tussentijdse verhoging lukt helaas niet eerder 
dan per 1 oktober. Maar dan krijgen we de 
verhoging wel met terugwerkende kracht vanaf 
1 juli.

bpfBOUW is voortvarend begonnen aan de 
invoering van de nieuwe pensioenwet. De wet 
ligt nog bij de Tweede Kamer en veel details 
moeten nog worden ingevuld. Als de wet van 
kracht wordt, krijgt het fonds 3 jaar de tijd 
om haar systemen aan te passen. Dat lijkt 
veel, maar inmiddels is duidelijk dat dit een 
gigantische operatie wordt en dat 3 jaar niets 
te veel is. Met het Verantwoordingsorgaan 
hebben we in dat traject een aantal 
adviestaken. We houden jullie op deze plaats 
op de hoogte van de ontwikkelingen. Een weg 
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terug is er niet. Als het parlement akkoord 
gaat, moeten de pensioenfondsen hun 
processen aanpassen.

Van de Sociaal Economische Commissie 
(SEC)
Zoals we bij het ter perse gaan van de vorige 
BAM-formatie op de valreep nog konden 
melden, is SEC-lid Gerrie Loorbach helaas op 
16 juni na een zeer kort ziekbed overleden. 
Gerrie werkte bij Wilma, Amstelland en AM. 
In zijn werkzame leven heeft hij de integratie 
van bedrijfspensioenfondsen in de BAM-
regelingen begeleid. Wij missen met hem een 
waardevolle en deskundige collega. Ik mag 
ook goed nieuws melden. Een oude wens is in 
vervulling gegaan. VBG is zich ervan bewust 
dat niet alle leden een bouwpensioen genieten. 
Werknemers bij BAM Rail zijn verzekerd bij 
het Bedrijfstakpensioenfonds voor Rail & OV 
(voorheen het Spoorwegpensioenfonds).  
 
We zochten al enige tijd naar een 
vertegenwoordiger van deze groep in de 
SEC. Het goede nieuws is dat we Piet van 
Hoven hebben mogen verwelkomen in de 
SEC. Hij werkte bij BAM Rail en krijgt dus 
zijn pensioen van het Pensioenfonds Rail & 
Openbaar Vervoer. We zijn blij dat nu ook de 
oud-medewerkers van BAM Rail in de SEC 
vertegenwoordigd zijn. We zoeken nog een lid 
met pensioen van een van de Metaalfondsen. 
Suggesties zijn welkom!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van het Verantwoordingsoverleg bpfBOUW
We zijn per 1 juli met vier bouwers (BAM, 
Ballast Nedam, Volker Stevin en van Wijnen) 
enthousiast begonnen aan onze termijn van 
4 jaar in het Verantwoordingsorgaan van 
bpfBOUW. De eerste maanden zijn vooral 
besteed aan de analyse van onze kennis 
van de materie. Vervolgens werden op de 
persoon toegesneden cursussen aangeboden 
om kennishiaten aan te vullen. Ook werd 
een studiedag georganiseerd om ons samen 
met het bestuur te oriënteren op de nieuwe 
pensioenwet. We zijn nooit te oud om te leren! 
 
Van het Verantwoordingsoverleg BAM 
Ook het verantwoordingsorgaan van BAM 
kwam weer bijeen. We hebben de jaarverslagen 
van Nationale Nederlanden en Aegon 
besproken en goedgekeurd.  
Ook stonden we stil bij de depots waaruit 
indexering kunnen worden gefinancierd.  
In principe worden zoveel mogelijk dezelfde 
procentuele verhogingen gegeven als 
bpfBOUW geeft. Nu heeft ons fonds al jaren 
bijna niets mogen doen. Dus indexeerde  
BAM de NN- en Aegon-polissen ook niet.  
Als de bpfBOUW weer gaan indexeren - wat 
de verwachting is - is er dus ook hoop voor 
de elders verzekerde pensioenen. De depots 
waaruit wordt geïndexeerd, worden gevuld met 
beleggingswinsten. We houden jullie op de hoogte.

Frits Scheublin

Leden Verantwoordingsoverleg bpfBOUW
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Van de Activiteitencommissie
Over het bezoek aan de Floriade Expo in 
Almere en de rondleidingen leest u het verslag 
in ons laatste VBG-magazine van 2022. We 
hebben 175 leden ontvangen. Met prachtig 
zonnig weer werd het een geslaagde dag, 
waarvan iedereen volop heeft kunnen genieten. 

Voor het eerst hebben we eind juli 
een Petanquemiddag (Jeu de Boules) 
georganiseerd. We waren te gast bij de 
Petanque Vereniging Gouda. Op hun mooie 
locatie aan de rand van Gouda, met een 
uitstekende begeleiding en catering, maakten 
meer dan 40 leden echt kennis met deze sport. 
Hoe het ging leest u in dit magazine. Volgend 
jaar weer! 

Ook de golfdag in augustus jl. profiteerde van 
het aanhoudende fraaie zomerweer. In een 
competitieve strijd, in een aangename sfeer 
werden de holes weer bedwongen door ruim 
40 deelnemers. Naast de 18 holes was er 
een aantal deelnemers dat 9 holes genoeg 
inspanning vond. Een nog beperkt aantal leden 
had zich ingeschreven voor een clinic. Echt een 
leuke ervaring om eens mee te maken en zeker 
voor herhaling vatbaar. Allemaal weer op het 
fraaie terrein van Golfclub De Scherpenbergh in 
Lieren bij Apeldoorn. Een verslag staat elders 
in deze editie.

Voor de najaarsexcursie naar het Wouda 
Stoomgemaal in Lemmer en de Orchideeën 
Hoeve in Luttelgeest heeft u de uitnodiging 
inmiddels in uw bezit, met de keuze voor 
dinsdag 4 of 11 oktober 2022. 

Op de uitnodigingen voor onze recreatieve 
dagen staat linksboven in de referenda het 
lidnummer vermeld. Het verzoek is om dit 
nummer in te vullen bij het Machtigingsdeel 

van het Aanmeldformulier. U doet daar onze 
penningmeester een groot plezier mee.

We hebben nog geen reactie gehad op de 
uitnodiging aan met name vrouwelijke leden 
om onze Activiteitencommissie (AC) te komen 
versterken. Twijfelt u, kom dan eens vrijblijvend 
naar een AC-vergadering en ga een keer mee 
naar een te bezoeken locatie. 

Met het programma voor 2023 is de commissie 
natuurlijk al druk bezig. Steeds met locaties en 
recreatieve activiteiten waar ook veel ruimte 
is om elkaar weer te ontmoeten en om bij te 
praten. In de volgende BAMformatie wordt u 
hier nader over geïnformeerd.

De Activiteitencommissie

Ladies first

Activiteitencommissie

Ledenwerving
Onze vereniging kampt al een aantal jaren 
met een achteruitloop in het ledenaantal. 
Stonden we ooit op een aantal van 1.300 
leden, momenteel zijn er ongeveer 1.000 
leden. Uiteraard hebben we geprobeerd er 
achter te komen hoe dit komt en er zijn twee 
hoofdoorzaken. Ten eerste is een vereniging 
van gepensioneerden een vereniging, 
waarvan de gemiddelde leeftijd vrij hoog is 
en het ledenaantal jaarlijks afneemt door 
het overlijden van leden. Ten tweede is de 
instroom van nieuwe leden gewoon te laag. 
En ook de Coronapandemie heeft door het 
gebrek aan activiteiten niet meegewerkt aan 
onze bekendheid. Er bereiken jaarlijks meer 
medewerkers van BAM de pensioengerechtigde 
leeftijd dan dat er lid worden van onze 
vereniging. Wij zijn van mening dat dit vooral 
komt door onbekendheid over het bestaan 
en de activiteiten van de vereniging. Ook 
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kunnen oud-medewerkers kennelijk onze 
website moeilijk vinden. Daarnaast krijgen 
wij van BAM ook niet de adresgegevens van 
medewerkers, die met pensioen gaan. Dit is 
niet omdat BAM dat niet zou willen, maar het is 
domweg verboden door de privacy-wetgeving. 
Wel heeft BAM de toezegging gedaan, dat alle 
pensioengerechtigden informatie over onze 
vereniging ontvangen bij hun ontslagpapieren, 
maar wellicht worden die niet of slecht gelezen.

Het bestuur maakt zich uiteraard zorgen 
over deze langzame achteruitgang van het 
ledenaantal. Op dit moment zijn we bezig 
om een voucher te ontwikkelen waarmee de 
gepensioneerden een gratis lidmaatschap 
van een jaar kunnen krijgen. Die voucher, die 
anoniem is, kunnen ze verzilveren door zich 
kenbaar te maken via onze website, waarbij de 
gepensioneerde zelf zijn/haar adresgegevens 
aan ons verstrekt. Wij zijn ervan overtuigd dat, 
als men eenmaal met de activiteiten van onze 
vereniging kennis heeft gemaakt, men zeker lid 
wil blijven.

VBG
Ledenwerving

AAnnttii--kkrriimmpp  

vvoouucchheerr
1 jaar gratis 

lidmaatschap
voor nieuwkomers

We zullen deze voucher ruim gaan verspreiden. 
Door deze te verstrekken bij het met pensioen-
gaan, maar ook door deze via de website aan te 
bieden aan gepensioneerden die belangstellend 
onze site bezoeken. Als dit nog niet voldoende 
nieuwe leden oplevert, kunnen we ook nog 
via de contactpersonen van de tweeëndertig 
kringen proberen om oud medewerkers actief te 
gaan benaderen met deze voucher.

Wij hopen dat hiermee het ledenbestand weer 
gaat groeien. Als u de voucher straks ziet, 
bijvoorbeeld op de site, en nog oud-collega’s 
kent die nog geen lid zijn, mag u gerust deze 
voucher aan hen geven. Hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd.

Reinier Schuring

Over de hobby’s van  
Gerard en Cokky van Leersum
De oproep aan 
hobbyisten die 
de Redactie in 
de BAMformatie 
2022-2 plaatste, 
werd snel 
beantwoord. 
Gerard van 
Leersum uit 
Gouda meldde 
zich, direct 
gevolgd door zijn 
vrouw Cokky. 
Apart van elkaar 
hebben ze verschillende en opmerkelijke 
hobby’s, waar ze veel tijd aan besteden 
maar ook veel genoegen aan beleven. In dit 
magazine leest u eerst het verhaal van Gerard. 
In het kerstmagazine volgt het verhaal van 
Cokky. 

Op een van de vele zonovergoten dagen 
in augustus zaten we op het terras van hun 
mooie grote tuin en vertelden ze beiden 
enthousiast over hun hobby’s.

Mechanische rekenmachines, rekenlinialen, 
rekenschijven en telramen 
Soms komt een hobby voort uit interesse in je 
vakgebied. Als verlengde van in de opleiding 
genoten wiskundevakken, zoals bijvoorbeeld 
algebra. Hier scoorde Gerard regelmatig 
uitmuntend. Als chef-tekenkamer bij het ons 
bekende ingenieursbureau Tebodin in Den 
Haag was hij met zijn afdeling betrokken bij het 
ontwerpen van ‘piping’ systemen. Vloeistoffen 
van allerlei aard gaan door buizen en afsluiters 
om tot een eindproduct te komen. Volop 
reken– en tekenwerk is nodig om tot de juiste 
dimensies te komen. Voor hem betekende dat 
ook jarenlang veel reizen naar in aanbouw 
zijnde fabrieken. Naar Thailand, Polen, 
Noorwegen, Litouwen, Libië. In Litouwen vond 
hij zijn eerste mechanische rekenmachine met 
toetsen en een slinger.  
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Daarna werd het een verzamelliefhebberij en 
vond hij de spullen op brocante markten, bij 
antiquairs en tussen spullen op uitdragerijen. 
Hij komt het meer toevallig tegen, is er niet 
actief naar op zoek en wil er niet te veel geld 
aan besteden. Na zoveel jaren ontstaat er toch 
een imposante opstelling van allerlei apparaten, 
linialen en telramen uit diverse landen.

Hoofdrekenen is voor Gerard geen probleem. 
In het verlengde van het hersenkraken waagt 
hij zich aan het oplossen van sudoku’s, 
cryptogrammen en Japanse puzzels.  
Dat komt mooi van pas voor zijn andere grote 
hobby waar veel denkwerk, creativiteit en 
vindingrijkheid bij komt kijken. Om anderen 
een leuke dag te bezorgen, waarbij ze wel 
moeten blijven nadenken! 

Autopuzzelritten 
Deze hobby is ooit begonnen bij zijn 
voormalige werkgever Bechtel, een 
Amerikaanse bouwgigant en actief in 
alle werelddelen. De Haagse vestiging 
organiseerde toen een autorit voor zijn 
medewerkers en dat beviel zo goed, dat 
Gerard ermee doorging.

Het is altijd weer verbazingwekkend 
om te ontdekken hoeveel mensen er 
meedoen aan voor velen minder bekende 
activiteiten. Zo kent ons land de Nederlandse 
Rittensport Federatie (NFR) waarbij zo’n 
zestig verenigingen verspreid over heel 
Nederland, zijn aangesloten. Gerard was 
er bestuurslid en zat ook in het bestuur van 
AMC The Skymasters, de auto- en motorclub 
uit Nieuwerkerk a/d IJssel. Vooral als 
rittenbedenker en dat hij daarmee een lichte 
voorsprong heeft, bewijst zijn trofeeënkast vol 
met bekers die hij inmiddels heeft gewonnen

door zelf ook overal ritten te rijden. Er worden 
alleen al door deze vereniging per jaar vijf 
ritten georganiseerd. Bij veel ritten wordt 
sponsorgeld opgehaald voor goede doelen. 
Zelf is Gerard ook nauw betrokken bij de ritten 
die samen met de Lions Club Zevenhuizen 
worden georganiseerd. Zoveel mogelijk 
door prachtig landelijk gebied met pittoreske 
plaatsen, smalle wegen, mooie vergezichten 
en altijd uitdagend en verrassend. 

Met de voorbereiding is hij zeker een half 
jaar bezig. Het begint al met het vinden van 
geschikte start- en finishlocaties, trajecten 
vaststellen compleet met lengtes, rijtijden en 
controlepunten, vragen verzinnen, ‘valkuilen’ 
inbouwen, bijbehorende foto’s maken etc. 
Tegenwoordig gaat dat makkelijker en sneller 
met gebruik van Google Street View. Je kunt 
de rit dan al bijna achter je laptop rijden. 

En dan natuurlijk het Routeboek met de 
controlekaarten samenstellen, ritschilden en 
stickers met o.a. startnummers laten maken, 
deelnemerslijsten met tijdschema’s opstellen 
want iedere minuut vertrekt er een auto! 
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Gemiddeld rijd je twee uur in de ochtend, dan 
een lunchpauze en vervolgens twee uur in 
de middag met samengestelde trajecten van 
steeds zo’n 50 km. In de routeboeken zijn 
natuurlijk ook de reglementen en belangrijke 
voorwaarden en afspraken opgenomen. Vaak 
zijn het ware meesterwerken die uitnodigen 
om mee te doen. 

Toch is het niet een ontspannen toertocht. 
Vaak zijn het cryptische aanwijzingen om 
controleborden te vinden en krijg je strafpunten 
bij gemiste of foute antwoorden en foto’s.  
Ook voor het finishen na de ingestelde 
tijdslimiet. De bestuurder en zijn navigator met 
de laagste score zijn de winnaars.

Gerard is gezegend met een soort inwendige 
TomTom. Als hij ergens geweest is worden 
veel locaties als vanzelf opgeslagen in zijn 
geheugen. Dat helpt natuurlijk om ‘adders 
onder het gras’ in te bouwen om deelnemers 
te misleiden. Sommigen melden zich met veel 
bravoure maar blijken toch onbewust veel 
fouten te hebben gemaakt met een hoge score 
tot gevolg.

Een voorbeeld van zo’n ‘instinker’ is de tekst: 
“na boedha beeld R”. Na het zien van een 
bordje met een afbeelding van een Boeddha sla 
je rechtsaf. Helemaal fout, het woord boedha in 
de tekst heeft immers één “d” te weinig dus de 
aanwijzing is, zoals dat heet, nietig!

 

Vaak wordt er nog een Behendigheidsproef 
aan het eind toegevoegd. Slingeren tussen 
pylonen, achteruitrijden tot net voorbij een 
streep op de weg, vooruit ‘à cheval’ stoppen 
met de streep midden onder de auto.

Deelname is niet gratis, maar elke hobby kost 
geld. Zelf vraagt Gerard altijd een vergoeding 
voor al zijn werkzaamheden maar dat staat 
niet in verhouding tot de tijd die hij erin stopt.

Het werd samen met Simon Roelofs, hun ook 
aangeschoven VBG-Contactpersoon van Kring 
Gouda II, een gezellige en bovenal leerzame 
ochtend.

Wellicht is het een idee om een keer een VBG 
Autopuzzelrit te organiseren in de contreien 
van Bunnik en de omgeving van Utrecht.

U bent nu natuurlijk nieuwsgierig of de hobby’s 
van Cokky aansluiten bij die van Gerard. Nou 
nee dus. Bij haar gaat het om oude horloges, 
blikjes, autogordels, muizen en nog veel meer!

Cor Cornelisse 

 
Groentejuwelier
Af en toe ga ik daarnaartoe, 
wat verder van huis, een 
Rotterdammer. De laatste 
kersen? Nou vooruit dan  
maar, een pondje laatste kans. 
 
Hoe gaat het met Uw vrouw? Goed, ze hoort 
me niet meer, maar dat geeft niet. Nee, lang 
genoeg geluisterd. 
 
Timmerman
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Wederom een  
onvergetelijke golfervaring
9 of 18 holes 
Op 18 augustus meldde zich ruim veertig 
enthousiastelingen op de golfbaan De 
Scherpenbergh in Lieren nabij Apeldoorn. Wel 
een wat lagere opkomst dan de laatste keer in 
2019 (ruim vijftig), terwijl er na twee jaren van 
inactiviteit op golfgebied in VBG-verband een 
bovenmatig enthousiasme werd verwacht van 
de swingende leden onder ons. Ook van de dit 
jaar voor de eerste keer geboden mogelijkheid 
om via een clinic kennis te maken met de 
golfsport werd te weinig gebruik gemaakt. En 
dat is jammer, want de deelnemers waren zeer 
enthousiast.

Net als in 2019 vertoonde de baan 
onuitwisbare sporen van het gebrek aan regen 
gedurende de afgelopen maanden. Het gras 
was dor, de grond keihard. Zelfs het zand in 
de bunkers leek moeilijk te beroeren, zodat 
menige poging strandde om uit de zandbak 
te komen. Ondanks deze handicaps was het 
met een lekker zonnetje goed toeven op deze 
uitdagende baan. Een paar spatten regen 
deden daar niets aan af.

Dor en keihard

De meeste deelnemers hadden zich 
ingeschreven voor het spelen van 18 holes met 
een individuele puntentelling. Drie teams van 
vier gingen de baan in om gedurende 18 holes 
te werken aan het teamresultaat. En tenslotte 
beperkte zich een aantal leden tot het lopen 
van de eerste 9 holes, waarin ook de Longest 
(de meest ver geslagen bal op de fairway) en 
de Neary (de meest dicht bij de vlag geslagen 
bal op de green) waren opgenomen.

De 18-holers gingen na de koffie en koek om 
12.00 uur van start op verschillende holes en 

de 9-holers startten op hole 1 om 14.00 uur. 
Alle spelers waren door de wedstrijdcommissie 
verblijdt met een doosje BAM-golfballen. De 
3- en 4-ballen, sommigen met het comfort 
van een buggy, zochten zich een weg door 
de baan, bij voorkeur langs de bunkers 
en over het water. Dat was natuurlijk niet 
iedereen gegeven. Het ach en wee kleurden 
de prestaties van diverse flights, waarbij vaak 
hardop de kanttekening werd geplaatst dat het 
vorige week nog juist zo goed ging. De vlag 
op een haar na missen of de bal 180 graden 
laten draaien over de rand van de hole was 
schering en inslag. De forse waterhindernis 
vlak voor de green bij hole 18 had voor velen 
een ongekende aantrekkingskracht. Vanaf het 
terras werden de in het water geslagen ballen 
geteld. Bij sommigen was zelfs driemaal geen 
scheepsrecht.

Soms was het ook wachten 
 
Golfen blijft een onvoorspelbare sport met 
voor de meesten onder ons zeer wisselende 
resultaten. Maar de resultaten zijn natuurlijk 
(voor de meesten) bijzaak. Het gaat vooral om 
gezellig met elkaar bewegen in de openlucht. 
En dat is naar mijn oordeel zeer goed gelukt. 
Ook de traditionele afsluitende borrel, het 
gezamenlijk (weliswaar gescheiden) douchen 
en afdrogen met een servet en het voortreffelijke 
diner boden voldoende gelegenheid om in 
ontspannen sfeer bij te praten. De wegblijvers, 
die er ongetwijfeld heel graag bij hadden willen 
zijn maar om hen moverende redenen helaas 
niet in de gelegenheid waren om op deze derde 
donderdag in augustus tijdig af te reizen naar 
Lieren, hebben zeker iets moois gemist. Zorg 
dat je er volgend jaar op donderdag 17 augustus 
2023 weer bij bent.

Tussen het voor- en hoofdgerecht, beiden 
vergezeld door water, bier en wijn, vond de 
onvermijdelijke prijsuitreiking plaats. Jan 
Hazeleger las de namen voor.  
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Dries Kemps en Jan Hazeleger reiken de prijzen uit    

V.l.n.r. Jan Willem Woudenberg, Frits Scheublin, Ger  
Barbeson en Paul Kerkhoffs zijn de winnaars van Texas 
Scramble over 18 holes

Hilde Duin en Ad Kerklaan, allebei de Longest

Bert Dragt (links) eerste, Jan de Boer (rechts) tweede (won  
ook de Neary) en Jan Vissers derde bij Stableford over 9 holes  

Henri Witteveen, de winnaar stableford over 18 holes bij  
de heren met 34 punten     

Trijntje de Boer eerste en Cor Cornelisse tweede bij clinic 
kampioenschap

Jan de Vos en Hans Hegger, gedeelde tweede plaats met 
33 punten bij Stableford over 18 holes

Odilde Dirkzwager, beste dame met 31 punten bij  
Stableford over 18 holes
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Dries Kemps reikte de prijzen uit die Jan 
hem toefluisterde. De doosjes ballen, BAM-
paraplu’s en flessen wijn moesten natuurlijk 
wel bij de juiste prijswinnaars terechtkomen.  
 
De prijswinnaars hebben spontaan geposeerd 
met hun prijzen en het resultaat is op de vorige 
pagina te zien.

De voorzitter dankt de organisatoren

Aan het eind van de maaltijd sprak onze 
voorzitter lovende woorden aan het adres 
van het organisatiecomité en riep allen op om 
de positieve ervaringen van deze dag uit te 
dragen naar ex-BAMmers, die de weg naar 
VBG nog niet hebben gevonden. Ze weten 
niet wat ze missen. Vanzelfsprekend sluit 
ondergetekende als jullie verslaglegger zich 
daarbij aan. Zegt het voort.

Eric van Baarsel

Golfclinic
De clinic kende helaas maar een bescheiden 
aantal deelnemers.

Na enen was het langzaam verzamelen 
voor de leden die mee gingen doen aan de 
eerste VBG Golf clinic. Eerst koffie met een 
beboterde krentenwegge. Rond twee uur 
kwam Frank (spreek uit frenk want hij komt 
oorspronkelijk uit Ierland) ons halen. Deze 
pro ging ons de beginselen van het golfen 
bijbrengen. Deze clinic-groep telde twee 
dames en vier heren, waaronder Marianne en 
Dries Kemps. Die laatsten zijn eigenlijk goede 
golfers, maar leeftijd en daarmee gepaard 
gaand fysiek ongemak heeft ze doen besluiten 
om aan de clinic mee te doen. Tijdens de clinic 
bleek alras dat ze nog veel konden.

Interessant was de 
uitwisseling met Frank 
van hun ervaringen met 
de fraaiste en beroemdste 
Golfterreinen in Europa. 
Ook in Nederland liggen 
de golfbanen in de 
mooiste natuurgebieden. 
Aangekomen op de drivingrange (oefenterrein) 
werden houding, het juist vasthouden van 
de golfclubs en het kijken, eerst naar de 
slagrichting en dan naar de golfbal, geoefend. 
Dan eerst slaan tegen het elektrapijpje voor 
het swinggevoel en dan met het balletje op 
het pijpje de afslag oefenen en dat een halve 
emmer ballen lang. Afstanden van 50 m. 
(moeiteloos) tot 250 m. (onbereikbaar). Dan het 
chippen (voorzichtig de bal raken) om vanaf de 
fairway (normaal gemaaid gras) naar de green 
(heel kort gemaaid gras) richting de hole (gat 
met vlag) te komen. Aansluitend nog het putten 
(met gevoel de bal in beweging brengen) op 
de green met flauwe hellingen om de bal in de 
hole te krijgen, hetgeen uitermate lastig bleek 
te zijn. Met een onnavolgbare telling kwam er 
voor iedereen een totaalscore uitrollen.
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Ter afsluiting met een golfkarretje, waarmee 
Frank vol gas gaf, nog twee echte holes 
bezocht. De bal van Dries Kemps bereikte de 
green zodat we verder konden. Bij de tweede 
hole met slag over het water verdwenen bij de 
meesten de ballen in de rough (bush) en het 
water. Zo waren we toch ruim drie uur bezig, 
midden in de natuur. Volgens mij kreeg iedere 
clinic-deelnemer ter aanmoediging een prijs 
en ging op de foto. Het was een leuke ervaring 
met als uitkomst dat door veel oefenen en 
vaak spelen er mogelijk iets van ‘golfbeleving’ 
gaat ontstaan. Toch kan ik de kennismaking 
met deze sport door deel te nemen aan een 
clinic van harte aanbevelen. Volgend jaar kan 
het weer bij VBG. 
 
Cor Cornelisse 

Op bezoek bij Theo Berndsen 
en Ans Liesting
Het was zeer plezierig om enkele dagen na 
hun 60-jarig huwelijksfeest van 24 juli 2022 
een bezoek te brengen bij Ans en Theo. 
We werden zeer hartelijk ontvangen en de 
stemming zat er meteen goed in.

In een prachtig verzorgde en bijzonder 
mooie afwisselende tuin genoten we van de 
enthousiaste verhalen van het feest van 24 juli. 
Een feest met de hele familie samen genieten 
en volledig verzorgd door hun twee zonen, 
samen met echtgenotes en kleinkinderen. Een 
feest dat hen nog lang zal herinneren aan die 
mooie bruidsdag.

Theo heeft na een aantal andere aannemers, 
na zijn studie, in zijn Gelderse regio al snel 
gekozen voor HBM. En voor het eerst op  
2 januari 1960 gewerkt bij HBM in Eindhoven. 
En dat heeft hen samen naar Bergeijk 
gebracht. Daar wonen ze nu nog steeds in hun 
eerste prachtig verzorgde woning en genieten 
daar beiden nog iedere dag van. Net zoals 
van zijn VUT sinds 1992. Nu al 30 jaar samen 
met zijn lieve en vrolijke Ans genieten van het 
pensioen. 

Zij kijken terug op een mooi leven met mooie 
reizen en vakanties. Theo heeft altijd met groot 
plezier gewerkt bij HBM op diverse plaatsen, 
zoals o.a. Eindhoven, Terneuzen en Brussel. 

Wij willen Ans en Theo zeer hartelijk danken 
voor de zeer gastvrije ontvangst, de mooie en 
leuke verhalen en een zeer plezierige middag.

Marijke en Piet Colpaart 
(Contactpersonen Zuid 1) 

Blauwe bessen
Bij de groenteboer 
mag ik graag komen, 
zeker in de zomer. 
Terwijl ik op mijn beurt 
sta te wachten, komt 
een andere klant naar 
de zaak gelopen. Hij 
stoot daarbij tegen 
een tafeltje op straat 
voor de winkel waar 
doosjes blauwe bessen op staan te pronken, 
met het gevolg dat de bessen van het tafeltje 
op straat vallen.

“Meneer, ziet u dat u de blauwe bessen op 
straat gooide”, vraag ik hem? 

Na mijn keuze gemaakt te hebben is het 
afrekenen geblazen. Dan vraag ik aan de 
groenteman: “Waar is die man van de blauwe 
bessen gebleven?”

 “Meneer, ik verbaas mij nergens meer over”.

Timmerman
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Teloorgang van  
de Nederlandse taal
Je moet in Nederland, naast het Nederlands, 
ook de Engelse taal beheersen. Op zich is 
dat niet vreemd. Het is een universele taal 
geworden die wat meer eenheid schept in 
onze wereld.

Een tijd geleden dacht men eraan om 
een universele taal te maken. Het heette 
Esperanto. En het zou een mengelmoesje 
zijn van de bestaande talen. Maar dat is niets 
geworden. 

Omdat het Engels/Amerikaans via advertenties 
en nieuwsmedia langzaam de wereld is gaan 
beheersen, is er geen nieuwe taal meer nodig. 
Iedereen leert het al vroeg, als tweede taal en 
op de scholen zijn de aanvankelijke barrières 
weggevallen. Maar voor ons ouderen gaat dit 
soms te ver en te snel. 

Zo moest ik laatst met mijn vrouw naar Rituals. 
Op zoek naar een nieuw geurtje.

Het vernieuwde “Winkelcentrum 
Leidschendam” heet nu: “Westfield Mall of 
the Netherlands”. Nou, in dat winkelwalhalla 
vind je in de benamingen weinig Nederlands 
meer. Alleen het woord Mall vind ik al vreemd 
gekozen. Maar goed, via de (nog gratis) 
parkeergarage snel een plekje gezocht. En op 
zoek naar Rituals. 

De entree is overweldigend. Ging je vroeger 
naar V&D voor de verschillende winkels 
onder één dak, nu gaat dat op andere manier. 
Je belandt in meanderende winkelstraten, 
zonder begin of eind. Het is daar bepaald 

niet de bedoeling dat je regelrecht een winkel 
opzoekt. Nee, je moet via de slingerende 
straten langs autoverkopers en terrassen gaan 
lopen. Na veel zoeken zagen we wel een 
bord met de naam Rituals erop, met nummer 
104. Maar al die “straten” waren toen nog niet 
benoemd en ook huisnummers ontbraken. 
En vrijwel alle opschriften om je heen in het 
Engels (Amerikaans). Zoals Automotive, Food 
and Wine, Bath & Body Works, Gamestate, 
Peppa Pig World of Play en Youseum. En 
winkelnamen zoals A fish named Fred, Ace & 
Tate en The American Book Centre. 

Via een tussenbalie werden we verwezen 
in welke richting we moesten lopen. En 
inderdaad, het winkeltje gevonden waar 
we in het Engels (Amerikaans) werden 
aangesproken. Want zonder talenknobbel kom 
je daar niet ver. 
 
Hierna nog een winkel bezocht waar we 
werden verwelkomd door een: Hello! How are 
you? Daar heb ik nou een hekel aan. Al dat 
amicale gedoe van een wildvreemde. Maar 
schijnt in Amerika normaal te zijn. Ik praat 
natuurlijk gewoon terug in het Nederlands: 
“Goedemiddag mevrouw, wat is het vandaag 
toch een mooi weertje, vindt u niet?” Als ze 
daar geen antwoord op weet te vinden, hoeft 
het voor mij niet en ga ik meteen weer weg.
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Nu even wat anders. Onze cultuur komt in 
het gedrang. Alleen al die gebruikte namen. 
Vroeger had je twee keer per jaar een 
uitverkoop: in januari en in juli. Was wettelijk 
bepaald. Nu zie je overal het hele jaar door het 
woord SALE. In Frankrijk zie je dat nergens. 
Het betekent daar: vies, vuil. Ze noemen dat:  
a prix réduit. Soms ook wel discount.

Waarom hier in Nederland niet gewoon de 
juiste woorden hiervoor gebruiken, zoals 
Afgeprijsd of Opruiming? Je weet immers toch 
wel dat afgeprijsde artikelen eerst duurder 
worden gemaakt om de afprijzing zo groot 
mogelijk te maken?

In Frankrijk zijn er bepalingen dat een 
percentage, zeg maar de helft, van alle liedjes 
op radio en TV in de Franse taal gezongen 
moet worden. Duitsland heeft ook zoiets. 

En veel tv-programma´s worden 
nagesynchroniseerd. In Nederland zijn 
hiervoor geen bepalingen. De ondertiteling 
moet voldoende zijn. 

Ik erger me toch ook steeds aan die 
reclamespotjes waar je ziet dat de acteur 
een andere taal spreekt maar de tekst 
wordt ingesproken in het Nederlands. Voor 
Nederlandse acteurs is kennelijk geen geld. 
De afkortingen van sommige namen moeten 
kennelijk ook in het Engels: zoals eetsj bée ow 
voor HBO en ès joe viee voor SUV.

Waar ik me ook zorgen over maak is al die 
buitenlandse studenten die op de Nederlandse 
hogescholen en universiteiten willen studeren. 
En het overgrote deel van de collegetaal is 
vaak (steenkolen-) Engels. Waar doen we het 
dan voor? Wij voor dure opleiders, professoren 
en huisvesting zorgen. En studenten die alleen 

maar Engels hoeven te praten en daardoor 
geen Nederlands spreken (en ook niet leren). 
Geen wonder dat na hun studie het overgrote 
deel weer teruggaat naar hun eigen land.

Maar de tijden veranderen. Misschien dat 
dit in de toekomst vanzelf weer afneemt 
vanwege het gebrek aan huisvesting. Want 
vluchtelingen gaan natuurlijk voor! En zullen 
ook onze taal sneller gaan leren.

Dit waren enkele mijmeringen over de 
teloorgang van onze Nederlandse taal.  
De volgende keer zal ik schrijven over mijn 
pseudoniem (en hobby) “tuinman”,  
en vertellen wat daarbij het hele jaar  
komt kijken! 
 
Tuinman 

Jeu de Boules spelen of  
Petanque beoefenen?
Op naar Gouda om Petanque te gaan spelen 
tijdens een door VBG georganiseerde middag.

Lekker rustig op weg en ook op de weg, want 
het is in de middag, dus geen gehaast.

Aangekomen werden we ontvangen door 
de vrijwilligers van de vereniging met koffie 
en gebak. Eerst heerlijk buiten gezeten en 
langzaamaan druppelde iedereen binnen. 
Wat opviel, was, dat er veel op de fiets waren 
gekomen. Na de koffie eerst een uitleg over 
het spel Petanque door twee ervaren spelers 
van onze gastvereniging in Gouda. Vooral hoe 
je een boule werpt. In een ‘kommetje’ in je 
werphand, hand omdraaien, rug naar boven 
en zwaaiend van achteren naar voren met een 
fraaie boog de boule lanceren. Dus niet rollen!
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Er werd gespeeld met twee tegen twee spelers 
en om ergernis te voorkomen en de terugreis 
gezellig te houden werden de ‘koppeltjes’ uit 
elkaar gehaald. 

Kent u de sport Petanque? En als ik Jeu de 
Boules zeg, gaat er waarschijnlijk een lichtje 
branden. Dan hoor je “Oh ja, wel eens op de 
camping gedaan”. Maar zo makkelijk kwamen 
wij er niet vanaf.

Petanque is een serieuze sport. Er zijn 
competitiewedstrijden en er is zelfs een 
Nederlands team dat deelnam aan het WK in 
Denemarken in mei 2022. In juli jl. werd het 
EK Petanque in Den Bosch gehouden op de 
Parade in het centrum van de stad.

Op de baan moet je in een ring staan en dan 
zo dicht mogelijk de ‘boules’ bij de ‘but’, het 
kleine balletje, zien te gooien. Het team dat het 
dichtste bij gooit, ligt ‘op punt’.

En dan het tellen. Het dichtst bij de but is 1 
punt en als er meerdere ballen van jouw team 
dichter bij de but liggen dan van je tegenpartij 
heb je meer punten. De winnaars krijgen een 
+ en hun tegenstanders een - voor het aantal 
behaalde punten. Doordat je twee keer met 
een andere partner speelt, komt er altijd een 
winnaar uit. Toen waren wij aan de beurt.

Na een tijdje was ik er wel klaar mee en  
wilde stoppen. Maar dat ging zomaar niet.  

We moesten door tot één team 13 punten had 
gehaald. De reguliere speeltijd is trouwens  
een uur.

Voor twee teams was dat echt buffelen. Zij 
vergaarden om beurt steeds maar 1 punt en dan 
zijn 13 punten veel en ben je zo een uur bezig.

Wij zaten allemaal al hoog en breed op het 
terras met een drankje toen zij nog steeds 
door moesten. Voor de ‘eerlijkheid’ werden de 
punten door de mannen van de vereniging op 
het bord bij de ingang geschreven.

We hebben heel gezellig gespeeld in twee 
rondes. Bij de prijsuitreiking bleek Karel 
Rompa derde met 17 punten, Rien de Vries 
tweede met 18 punten en de glorieuze 
winnares van dit eerste VBG PVG toernooi 
werd Ali Rijsdijk met 19 punten. Zij won een 
heerlijke fles Franse witte wijn. 

Daarna nog even napraten (vooral over vroeger 
op de bouw) waarna we verrast werden met 
een heerlijk en overvol warm en koud buffet en 
een lekker fruithapje ter afsluiting. 

Ontzettend leuke middag en we hadden 
fantastisch ‘petanque-weer’. Echt een aanrader!

Helma de Vries (foto’s van Piet Grutters)
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Al in 2019 kwam de huidige vicevoorzitter van 
de Petanque Vereniging Gouda (PVG) Thom 
Dessing met het idee om eens een toernooi 
te organiseren voor geïnteresseerde BAM 
senioren. In januari 2020 spraken we elkaar 
met de bedoeling later in het jaar een ochtend 
of middag het edele spel met de ballen te gaan 
spelen. Corona was ook hierbij de spelbreker.

Op vrijdagmiddag 22 juli 2022 was het dan 
zover. Er konden maximaal 60 personen 
meedoen, dus wij waren blij verrast met de 
aanmelding van 48 deelnemers. Uiteindelijk 
deden er 43 leden mee. Voor ons en de PVG 
voldoende reden om het VBG Petanque 
Toernooi volgend jaar weer te organiseren.

De Activiteitencommissie

 
Mijn eerste Petanque-schreden
De dagen rijgen zich aaneen en toch zijn er 
dagen die achteraf opvallen. Die hadden iets. 
Zulk een dag was vrijdag 22 juli 2022. Waarom 
zult U zich afvragen. Nou, het was de dag dat 
de eerste petanque dag gehouden werd. Een 
geweldige ervaring.

Waarom petanque? Uit de enquête die de 
Activiteitencommissie in 2019 hield om 
inzicht te krijgen in wat er leefde onder de 
leden en om evtentueel nieuwe activiteiten 
te ontwikkelen, kwam naar voren dat er 
veel interesse was om in BAM verband een 
petanque dag te organiseren. Dat idee werd 
in daden omgezet, maar door corona werd de 
organisatie ervan even stopgezet. Uiteindelijk 
kon in het voorjaar van 2022 de draad weer 
worden opgepakt. De organisatie ging van 
start, de eerste schreden werden gezet.

Wat wil nu het geval? Sinds juli 2021 maak 
ik deel uit van de Activiteitencommissie als 
opvolger van Rijk van Tongeren. In deze 
commissie, die door corona geen activiteiten 
kon organiseren, heb ik - zoals dat zo mooi 
heet - droog geoefend met proefprojecten om 
inzicht te krijgen in het werken en functioneren 
van de Activiteitencommissie. 

De petanque-dag zou georganiseerd worden 
door Cor en mijn persoon. Mijn eerste 
job, dus ook mijn eerste schreden in de 
Activiteitencommissie. Het moet gezegd, 
het is heel interessant maar niet onbekend 
werk. Locatie bekijken, met oog voor 
ontvangstmogelijkheden, horecafaciliteiten, 
parkeermogelijkheden en prijs uiteraard. Veel 
papierwerk daarna te doen. Het lijkt op het 
vroegere werken, je moet weer overal op letten. 
Als dat allemaal gebeurd is, ga je ‘s morgens 
naar de locatie. Na wat vlaggen en borden 
geplaatst te hebben, ga je de aanmeldtafel 
gereed maken en wacht je op de komst van  
de deelnemers. Dan gaat het gebeuren.

Vanaf dat moment was het een geweldige 
dag. De deelnemers waren heel relaxed. 
Na uitleg van het spel, door Jasper en Peter 
Johan, begon het spektakel. Het toverwoord 
was ontspanning. Het was, ondanks dat soms 
toch een verbeten strijd om de puntjes was, 
een heel geweldige happening. Na het gooien 
van de boules, werd Ali Rijsdijk de winnares. 
Gefeliciteerd.Piet Grutters
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Na een heerlijk glaasje en een werkelijk 
geweldig buffet, is iedereen tevreden naar 
huis gegaan. Mijn dank gaat uit naar de 
deelnemers, die deze sfeer gemaakt hebben.

Nadat we de vlaggen etc. opgeruimd hadden, 
hebben Cor en ik afscheid genomen van een 
stel geweldige vrijwilligers van de PVG, die 
deze dag mede gemaakt hebben tot wat hij 
in mijn ogen geworden is. Dat waren naast 
Peter Johan en Jasper, Wil, Anneke en Adrie. 
Complimenten. Ook dank aan Thom Dessing, 
de huidige vice-voorzitter van PVG, waar we 
goede afspraken mee konden maken en die 
ervoor gezorgd heeft dat zijn club haar beste 
beentje voorgezet heeft.

Deze petanque-dag zal, voor zover het er nu 
uitziet, zeker een gevolg krijgen in een jaarlijks 
terugkerend evenement.

Voor mij was dit echt een geweldige dag.

Piet Grutters 
Lid van de AC

 
Honderddrie jaar
Het is de hoogste tijd deze vakantieherinnering 
aan u voor te leggen.

De Franse tante is nu honderddrie jaar. Zelf 
ken ik haar pas zeventig jaar. Haar man leeft 
niet meer. Haar kinderen zijn vooroorlogse 
leg, haar kleinkinderen niet meer. Haar 
generaalstrekken heeft zij behouden. 
Sterker nog, die trekken zijn toegenomen 
door haar doofheid. Met een half antwoord 
nooit tevreden, het eerste antwoord heeft 
zij niet kunnen verstaan. Zij wil eenvoudig 
gehoorzaamd worden, zoals vroeger toen zij 
jong was en ijzersterk bovendien. Spreekt nu 
nog maar moeilijk. Zij verdiende zelf mede de 
kost en gaf haar man daarbij het nakijken. 

Drie jaar geleden heeft zij een visserstrui 
voor mij gebreid. Die mocht niet donkerblauw 
worden, want dat kon zij niet meer zien, maar 
grasgroen ging wel. Die trui bewaar ik, die is 
inmiddels ook van goud geworden. 

Over de driemans EHBO- ploeg was zij zeer te 
spreken, al wist ze niet meer wat die gisteren 
bij haar kwamen doen. Maar vandaag kon haar 
dochter haar weer in het ziekenhuis komen 
halen. Met vereende krachten is zij boven naar 
haar eigen bed gebracht.

Timmerman 

 
Onze welvaartsstaat 
Na twaalf jaar geen indexatie, dus geen 12% 
meer pensioen, worden we nu geconfronteerd 
met 12% inflatie met verdere uitholling van ons 
besteedbaar inkomen. En wie had gedacht dat 
wij babyboomers, geboren na 1945 toch nog 
een ‘warme’ oorlog in onze achtertuin zouden 
meemaken. De getoonde Tv-beelden lijken wel 
erg veel op foto’s van verwoest Nederland. En 
dat alles met vergaande gevolgen.

Overal zijn landen aan het redderen om hun 
inwoners tegemoet te komen. Dat doen ze met 
onvoorstelbare bedragen, passend in hún model 
van de verzorgingsstaat met eigen accenten. 
 
We kunnen vijf modellen onderscheiden die 
ingaan op de invulling van de verzorgingsstaat.
Specifiek de sociale bijstand en collectief 
geregelde zorgverzekeringen, beiden volgens 
het solidariteitsprincipe. Collectief gefinancierd 
onderwijs uit sociale rechtvaardigheid, waarbij 
iedereen gelijke kansen moet krijgen in de 
ontwikkeling van individuele vaardigheden, met 
gelijke toegang tot scholing. Verzekeringen 
ter behoud van levensstandaard, zoals 
ontslagbescherming, werkloosheidsuitkeringen 
en pensioenregelingen, waarbij alleen degene 
die werken en een bijdrage betalen aan de 
verzekeringen, hier aanspraak op kunnen maken.
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Het Scandinavische model zoals in  
Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland
Een sociaaldemocratische benadering, die 
gericht is op de gedachte dat iedereen gelijk 
is, met gelijke kansen, sociale solidariteit en 
veiligheid. Gelijke toegang tot uitkeringen, 
gezondheidshulp, scholing en cultuur en 
een goede pensioenregeling, ook voor de 
zwakkere in de samenleving. Dat alles wordt 
voornamelijk betaald vanuit belastingen, 
zonder een beroep te hoeven doen op door de 
markt geregelde verzekeringen. Kinderopvang 
is een recht. Daarbij is participatie van zowel 
mannen als vrouwen in het arbeidsproces 
een belangrijk kenmerk. Het betekent 
niet alleen een minimum bestaansrecht. 
Vakbonden spelen een belangrijke rol bij 
loononderhandelingen en er vindt veel fiscale 
sturing plaats. Ontslagbescherming is beperkt 
en maakt dat wisseling van baan en instroom 
van nieuwkomers op de arbeidsmarkt soepel 
verloopt. Gezien het nastreven van volledige 
werkgelegenheid als een soort verplichting 
draagt iedereen bij aan de staatskas en blijft 
het systeem betaalbaar.

Het Continentale model zoals we kennen in 
Duitsland, België, Frankrijk en Nederland
De nadruk ligt op ‘de bescherming van 
gezinnen met kinderen’ en ondersteuning van 

de kostwinner. Van oudsher is er aandacht 
voor behoud van het traditionele gezinsleven. 
Het systeem heeft niet als doel volledige 
financiële gelijkheid te creëren. Er is een 
onderscheid tussen bepaalde groepen binnen 
een samenleving. Niet werkende vrouwen zijn 
uitgesloten van sociale verzekeringen. Wel 
wordt er gewerkt met beperkte toeslagen om 
moederschap aan te moedigen. Een systeem 
van kinderopvang is onderontwikkeld. De 
overheid komt pas in beweging als de 
capaciteit van de familie volledig is uitgeput. 
Sociale rechtvaardigheid blijft een belangrijk 
grondbeginsel. Zowel basis- als middelbaar- 
en deels hoger onderwijs worden collectief 
gefinancierd, net als de collectieve zorg wat 
duidt op onderlinge solidariteit. 
 

In dit systeem spelen verzekeringen 
een belangrijke rol. Met een bescheiden 
inkomenssteun kennen deze landen 
een redelijke werkloosheidsuitkering 
en ruime ontslagbescherming tot aan 
de rechter toe. Daarnaast zijn er goede 
pensioenvoorzieningen. De vakbonden hebben, 
ondanks terugloop van leden, nog veel invloed.

Het Mediterrane model zoals we kennen in  
Italië, Spanje, Portugal en Griekenland
Dit systeem kent een beperkte sociale 
zekerheid. De landen hebben geen of een 
lage sociale bijstand, weinig onderlinge 
solidariteit. Dat wordt gecompenseerd door 
de sterke ondersteunende rol binnen families. 
De vrouwen zijn vaak verantwoordelijk voor 
de verzorging van kinderen en/of oudere 
familieleden en trekken zich terug uit de 
arbeidsmarkt.

Daarentegen worden de goed geregelde 
gezondheidszorg en het onderwijs gezien als 
universeel burgerlijk recht zonder onderscheid 
tussen mannen en vrouwen. Bij werkeloosheid 
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volgt een gemiddeld maar beperkt durende 
uitkering. Er is sprake van een hoge 
ontslagbescherming en daardoor maar weinig 
dynamiek op de arbeidsmarkt. 

De pensioneringsleeftijd is laag en daarbij 
zijn de pensioenen zeer goed geregeld. 
De sociale uitgaven worden voornamelijk 
hieraan besteed. Sociale instellingen zijn 
onderontwikkeld. 

Het Angelsaksische model zoals in Groot- 
Brittannië, Ierland, de V.S. en Canada
Een liberale benadering, gekenmerkt door lage 
overheidsuitgaven aan sociale voorzieningen 
als verzorgingsstaat. Echt een laatste 
‘redmiddel’. Veel ongelijkheid tussen burgers 
met grote loonverschillen. Er is nauwelijks 
sprake van ontslagbescherming met geen of lage 
en kort durende werkloosheidsuitkeringen waarbij 
vakbonden maar beperkt invloed hebben. 

De pensioenvoorzieningen zijn karig en worden 
voornamelijk particulier geregeld en niet door de 
overheid. Sociale rechtvaardigheid uit zich alleen 
door de collectief geregelde en gefinancierde 
zorg en het onderwijs. Alles beperkt met een 
grote rol voor de particuliere markt voor degene 
die het kunnen betalen. Andere sociale en 
publieke diensten zijn beperkt.  
 
Het Oost-Europese model van de landen  
achter het voormalige “IJzeren Gordijn” 
Deze landen in het voormalige 
communistische blok werden gekenmerkt door 
gratis gezondheidshulp, werkgelegenheid 
voor iedereen, woningen, pensioen en een 
sociaal vangnet. Dat is na 1989 drastisch 
veranderd. De hedendaagse sociale 
zekerheid kenmerkt zich doordat alles 

schraal is. Lage toeslagregelingen, lage 
werkloosheidsuitkeringen voor een beperkte 
periode, krappe pensioenregelingen. Als 
laatste rest de karige sociale bijstand. 

Als erfenis uit de communistische tijd stamt 
de collectief gefinancierde gezondheidszorg, 
opgebracht uit verplichte sociale premies en 
zonder eigen bijdrage. Ook draagt de overheid 
bij aan het financieren van het primaire en 
secundaire onderwijs. Loononderhandelingen 
worden decentraal op bedrijfsniveau gevoerd. 
De ontslagbescherming is matig.

Het is er allemaal wel, maar nog in 
ontwikkeling.

Samenvatting en Conclusies
Alle modellen kennen een vorm van sociale 
bijstand aan de behoeftigen, alsmede 
dat basis- en middelbaar onderwijs wordt 
gefinancierd en er een vorm van gefinancierde 
zorg aanwezig is. Sociale verzekeringen, 
gebaseerd op werk en inkomen en bedoeld 
om een zekere mate van levensstandaard te 
behouden bij werkloosheid, ziekte, handicap 
of pensionering zijn niet geregeld in het 
Angelsaksische model. Daarin wordt geacht 
dat mensen daarvoor privaat verzekeringen 
afsluiten. Echt hoge kwalitatieve sociale 
hulp voor alle gezinnen en behoeftigen is 
alleen zichtbaar binnen het Scandinavische 
model. Op vrouwen en moeders drukt 
minder hun traditionele gezinsverplichtingen, 
hetgeen een stimulerend effect heeft op 
de participatiegraad van vrouwen op de 
arbeidsmarkt. Bij de andere modellen vervullen 
vrouwen voornamelijk de gezinsverplichtingen. 
Pensioenregelingen en sociale zekerheid 
scoren heel verschillend. Publieke diensten 
staan al decennia onder druk.
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Historische ontwikkelingen en de vorming 
van een cultuur in het verleden zullen ten 
grondslag liggen aan de uiteindelijke bereikte 
uitkomst van een verzorgingsstaat.

Het gevaar van oneigenlijk gebruik en zelfs 
verontrustende fraude maakt de systemen 
overal kwetsbaar. Bovendien staat door de 

ongebreidelde komst van mensen van buiten 
de genoemde regio’s de solidariteitsgedachte 
onder druk. Een moeizame integratie draagt 
hier ook zeker aan bij. Het leven gaat door en 
onze (klein)kinderen gaan het zeker oplossen!

Cor Cornelisse

Personalia
 
Van 13-06-2022 tot 06-09-2022:

Wij verwelkomen de  
nieuwe leden:

M.J.P. Daniëls  
(BAM Materieel)
Kanaalweg 16
5766 PN  GRIENDTSVEEN
Tel.: 06 212 71 443

Mw. J. van Es-van Loo  
(BAM Infra Regionaal)
Burg. Elsenlaan 155
2282 ND  RIJSWIJK
Tel.: 06 123 82 156

J.J.M. v.d. Lely 
(BAM Infra Asfalt)
Wil Vinjéstraat 56
3151 MM  HOEK VAN 
HOLLAND
Tel.: 06 533 99 036

B.J. Wierenga  
(Koninklijke BAM Groep)
Dorp 119
3405 BB  BENSCHAP
Tel.: 06 310 47 539 

De volgende leden  
verhuisden naar:

J.C. Biesheuvel
Fokkinkweg 32
7255 AK  HENGELO
Tel.: 06 123 68 251

H. Jansen
Jonagoldstraat 11
4421 DW  KAPELLE
Tel.: 06 153 42 922

Mw. A. van der Lei- 
van der Wal
Nij Tjaerda 105
9104 KB  DAMWALD
Tel.: 0511 42 20 42

Mw. M.G. Otte-Pieterse
Verpleeghuis Marente-
Hofwijck
Hazenboslaan 38, kamer 302
2341 SC  OEGSTGEEST

Mw. A.M. Suurmond-Verfaille
Verpleeghuis Bosch en Duin
Afd. Seinpost, kamer 205
Scheveningseweg 76
2517 KZ  DEN HAAG

N.H.J. van der Voort
W.J. Bladergroenstraat 54
4002 AZ  TIEL
Tel.: 0344 613 502

De volgende leden  
hebben hun lidmaatschap 
opgezegd:

N.G. Dijk
Steiger 31
8502 CG  JOURE

A.H.M. Evers
De Twee Roeden 5
6931 CR  WESTERVOORT

Met leedwezen geven wij  
kennis van het overlijden 
van:

16-06-2022:
G. Loorbach
Coornhertpad 71
3901 PN  VEENENDAAL

29-06-2022:
A.M. Juffermans
Kerklaan 40e
2171 GC  SASSENHEIM

27-07-2022:
J.C. van Egmond
Sering 35
3161 CS  RHOON

15-08-2022:
Mw. L.P.C. Pegels-Groen
“De Buitensluis”, km.117
Bernhardstraat 25
3281 BC  NUMANSDORP
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Informatieadres
Vereniging BAM Gepensioneerden
H.J. Nederhorststraat 1
2801 SC Gouda
Telefoon (0182) 59 04 05
E-mail vbg@bam.com

De vereniging is aangesloten bij de  
Koepel Gepensioneerden


