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Voorwoord 
Onze voorzitter Hans Vroon deelde in de vorige Nieuwsbrief mee dat die brief de laatste was waarbij hij 

als redacteur is betrokken. Samen met Wies van Weele heeft hij dit werk de afgelopen jaren met veel 

plezier verricht. In zijn laatste redactiebijeenkomst kon hij de portefeuille Nieuwsbrief overdragen, daar  

dit een van de taken is van de vicevoorzitter. Ik hoop daarom deze taak in samenwerking met Wies op 

eenzelfde enthousiaste wijze te verrichten als mijn voorganger. Hans, bedankt voor je inzet en tevens 

aan je waardevolle instructies bij de overdracht van deze portefeuille. 

 

In deze Nieuwsbrief een In Memoriam Ronald van Maas, vanwege diens overlijden op 24 juni jl. na een 

korte ziekte. Ronald trad eind vorig jaar terug uit het bestuur van Probus Nederland. Als ICT-bestuurder 

heeft hij zich met grote inzet bezig gehouden om ons succesvol wijs te maken op de elektronische 

snelweg. Probus Nederland is hem veel dank verschuldigd. 

 

Verder vraag ik uw aandacht voor de vacatures penningmeester en Probuswinkel / 2e penningmeester, 

met een oproep voor kandidaten om te solliciteren voor 1 oktober a.s. voor deze interessante functies. 

 

In de vorige Nieuwsbrief is de instelling van de Werkgroep Versterking Structuur Stichting Probus 

Nederland gemeld. Deze werkgroep is voortvarend van start gegaan en zal op korte termijn advies 

uitbrengen aan het bestuur. De aspecten die zijn besproken en richtinggevend zullen zijn voor het advies 

vindt u in deze Nieuwsbrief. 

 

Het aantal Probusclubs neemt nog steeds toe. De recent geïnstalleerde clubs ‘Hertog Hendrik’ te ’s-

Hertogenbosch en ‘Rura et Mosa’ te Roermond heten wij van harte welkom in onze Probusgelederen. 

Ook een felicitatie aan Probusclub Boxtel vanwege de viering van het zilveren jubileum. 

 

Op de zeer warme dagen 10 en 25 juli zijn het Landelijk Jubileum Golftoernooi en de Tweede Landelijke 

Probus Bridgedrive gehouden. Uit de verslagen blijkt het succes en enthousiasme van de deelnemers. 

Daarom wordt al uitgezien naar de toernooien in het komende jaar. 

 

Veel genoegen bij het lezen van deze Nieuwsbrief. 

 

Hans Klein, vicevoorzitter Probus Nederland 

  



 
 

 
 
 

 2 

In memoriam Ronald van Maas 
 

Op 24 juni 2014 is ons oud bestuurslid en vriend Ronald van Maas overleden. 

Het overlijden van Ronald op de relatief jonge leeftijd van 71 jaar heeft binnen 

Probus Nederland gevoelens van verslagenheid teweeg gebracht. Een 

agressieve ziekte heeft in korte tijd een einde gemaakt aan zijn leven. De 

Probusgemeenschap heeft een markante en geliefde bestuurder verloren.  
 

Op 15 oktober 2013 trad Ronald terug uit het bestuur van Probus Nederland. 

Hij vervulde binnen ons team de functie van ICT-bestuurder. Dat wij zo kort 

daarna reeds definitief afscheid van hem moesten nemen konden wij toen niet 

bevroeden. 

 

Ronald kwam medio april 2009 binnen als een bestuurslid met een bijzondere 

opdracht: de Probusclubs bitwijs maken op de elektronische snelweg. De 

gedachte daarachter was en is, dat een club zonder eigen website minder 

aantrekkingskracht heeft op nieuwe leden dan een met een website. En nieuwe leden zijn een 

voorwaarde voor het voortbestaan van een club. Daar lag dus een schone taak voor hem en hij nam 

deze ter hand met de voortvarendheid, die wij van hem in de jaren daarna beter leerden kennen. Ronald 

bleek de man te zijn, die Probus nodig had om de Probusclubs in Nederland duidelijk te maken, dat een 

moderne club alleen bij de tijd kan blijven als zij zich ook manifesteert op de elektronische snelweg. 

Daarvoor was wel nodig dat er deskundigheid kwam op het gebied van websitebeheer. Ronald heeft dat 

als geen ander weten te organiseren. Bij zijn aftreden in oktober 2013 waren er 170 clubwebsites 

operationeel. Voorwaar een prestatie van formaat. 
 

Naast een man met een grote inzet voor Probus hebben wij Ronald ook leren kennen als een plezierige 

en loyale collega. De doelstellingen van Probus werden door hem niet alleen uitgedragen maar ook 

bewaakt. Ronald was een man met een bijzonder gevoel voor humor; doorgaans zeer onderkoeld en 

soms venijnig prikkelend. Zijn humor had echter altijd de bedoeling om in de discussies en gesprekken 

een noodzakelijke relativering aan te brengen. Ook in een vriendenkring is dat soms nodig. 

Voor het vele werk, dat hij voor Probus Nederland heeft verricht, hebben wij hem bij leven nog mogen 

bedanken. Mijn collega’s en ik kijken terug op een boeiende periode van samenwerking met Ronald. 

Een samenwerking die zich altijd in de Probussfeer afspeelde; die sfeer vat ik graag samen met de 

begrippen ‘vriendschap’ en ‘verbondenheid’. Wij zullen ons Ronald ons leven lang blijven herinneren. 
 

Hans Vroon, voorzitter Probus Nederland 

 
 

Bestuursmededelingen 
 

Vacatures: penningmeester en Probuswinkel 
 

Het bestuur van Probus Nederland brengt graag de vacature van penningmeester onder uw aandacht. 

Deze vacature ontstaat per 1 januari 2015 wegens het aftreden van de huidige penningmeester, Ad van 

der Waal, wiens statutaire termijnen dan verstreken zijn.  

Er is nog niet voorzien in de sinds januari bestaande vacature bestuurslid Probuswinkel / 2e 

penningmeester, de functie van Mariëlla van Essen. Beide functieomschrijvingen staan ook op de 

website.  
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Nadere informatie inzake de vacatures: vacature penningmeester.docx en vacature Probuswinkel  

Het bestuur roept Probusleden op om hun/haar belangstelling voor deze interessante functies kenbaar 

te maken aan de secretaris, Jan van Zoest via info@probus-nederland.org of 0172-476382.  

 

Prikbord, recente plaatsingen 
 

Er staan 45 items op ons Prikbord. Het zijn voornamelijk lezingen die Probusleden ook graag voor een 

andere dan hun eigen Probusclub willen houden. Ook worden er (niet commerciële) excursies van harte 

aanbevolen. De nieuwste aanwinsten zijn :  

• De actualiteit van de Eerste Wereldoorlog; 100 jaar na 1914 

• Vrije wil, bewustzijn en de hersenen  

• De elektrische auto rukt op 

• Once upon a time, Engels vervolgverhaal als blog  

 

Nationale Probusdag 2015 

De Nationale Probusdag zal volgend jaar gehouden worden op 12 november. Het belooft weer een 

boeiende dag te worden. Wilt u alvast de datum noteren? 

 

 

Installaties, jubilea en andere clubaangelegenheden 
 

 

Nieuws uit de Werkgroep Versterking Structuur Stichting Probus Nederland 
 

In de vorige Nieuwsbrief werd de ‘commissie Meiresonne’ genoemd, die is voortgevloeid uit de op de 

Nationale Probusdag 2013 tijdens de kwaliteitsdiscussie ontstane commotie. 

De commissie wil een aantal evaluerende overwegingen formuleren om duidelijk te maken hoe zij tegen 

de ontstane situatie aankijkt om daarna concrete suggesties te doen voor een toekomstig beleid voor 

Probus Nederland in relatie tot de clubs. 

 

Aspecten die tot nu toe aan de orde zijn geweest en richtinggevend zullen zijn voor het advies: 

 Gezamenlijke (Probus NL én alle Probusclubs) verantwoordelijkheid voor onze gezamenlijke 

identiteit, waarbij collegialiteit, goede communicatie en onderling vertrouwen belangrijke 

ingrediënten vormen.  

 Periodieke evaluatie en monitoring van clubs, gekoppeld aan de (twee)jaarlijkse enquête. Mocht 

er ergens discrepantie ontstaan, dan zullen we daar gezamenlijk een oplossing voor moeten 

vinden. 

 Actualisering en verfijning van het beschikbare instrumentarium (o.a. Protocol Nieuwe Clubs, 

Statuten en Enquête).  

 

De commissie bestaat naast Fien Meiresonne (PC  Zoetermeer) uit Anke  Draijer (PC Voorburg), Peter 

Arts (PC Westelijke Mijnstreek), Hans Klein (PC Sliedrecht) en Wies van Weele (PC Oosterbeek IV). De 

beide laatsten maken ook deel uit van het bestuur van Probus Nederland. 

http://www.probus-nederland.org/download.php?f=vacatures/vacatureprobuswinkel.docx
mailto:info@probus-nederland.org
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Installatie Probusclub Hertog Hendrik 

Op 1 juli is Probusclub Hertog Hendrik in ’s-

Hertogenbosch als no 421 geïnstalleerd. 

In de loop van 2012 besloten drie Probusleden een 

nieuwe club op te richten. In november vond de eerste 

vergadering plaats met 8 geïnteresseerden. In 2013 is 

het aantal leden gegroeid naar 15 en is de procedure 

voor erkenning gestart. De Probusclub Jeroen Bosch, 

de oudste club van de regio, heeft ons als mentorclub 

daarbij begeleid. Begin 2014 hebben we ons 16e lid 

verwelkomd. Na een aantal vergaderlocaties te hebben 

uitgeprobeerd hebben we gekozen voor de 

MuseumBrasserie van het vernieuwde Noordbrabants 

Museum. Goed bereikbaar, parkeren geen probleem 

en in de vroegere Gedeputeerdenkamer. In deze plechtige omgeving overhandigde Wies van Weele, 2e 

secretaris van Probus Nederland, ons de voorzittershamer en Erik Meijer, als voorzitter van de 

mentorclub, ons het certificaat en als verrassing een bel. Handig als de hamer onvoldoende effect heeft 

op de leden. De regio heeft nu 9 Probusclubs waarvan een gemengd. Dus keus genoeg. 
 

Armand Martens, secretaris 

 

 

Installatie Probusclub ‘Rura et Mosa’ 
 

Op 5 augustus 2014 werd een tweede Roermondse Probusclub geïnstalleerd en ontving zij het 

certificaat van erkenning uit handen van Michel 

Hoevenaars, lid van het bestuur van Probus Nederland. 

Het initiatief om deze club op te richten kwam medio 

2013 van Brigitte de Pree en Harry Kleibeuker, die een 

gemengde club wilden formeren.  Leden van 

Probusclub “Roermond” vormden de sponsorcommissie 

en al snel ontstond een werkgroep bestaande uit Leonie 

van de Ven, Steef Stevens, Wim Schut en Nico de Pree. 

Samen met de initiatiefnemers vormden zij de 

sleutelfiguren. Men ging voortvarend te werk en werd 

terzijde gestaan door de sponsorcommissie die kritische 

vragen stelde en waardevolle adviezen gaf. Potentiële leden werden benaderd en er vonden 

kennismakingsbijeenkomsten plaats. Reeds na vijf maanden waren er 15 actieve leden. Dit proces 

mondde uit in een positief advies van Probus “Roermond” aan Probus Nederland.  
 

De naam van deze gemengde Probusclub is gekozen, omdat Roermond aan de samenvloeiing van de 

Roer in de Maas ligt. De bijeenkomsten vinden plaats op Kasteel Heysterum in Linne.  
 

 

http://3.bp.blogspot.com/-SDqP4rl3-_s/U-TjK3lV1QI/AAAAAAAAKiU/XjP6gbxPby8/s1600/IMG_6949.JPG
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25 jarig bestaan Probusclub Boxtel 
 

Het zilveren jubileum van Probusclub Boxtel is op 

woensdag 18 juni jl. op feestelijke wijze gevierd met 

een omvangrijk dagrooster. Hoogtepunt van het 

officiële gedeelte in clubhuis restaurant Molenwijk was 

de huldiging door voorzitter Ad van Exsel van een 

viertal jubilarissen. De mannen van het eerste uur in 

1989 - Theo Doreleijers (initiator), Frans Bank, Cor 

Couwenberg en Wim Huismans - werden geëerd met 

de originele Probuspenning met inscriptie en een 

eigen cluboorkonde.  

            v.l.n.r.: Bank, Huismans, Doreleijers, Couwenberg. 

            De kleurrijke stamboom van PC Boxtel op achtergrond. 

 

Als afgevaardigde van Probus Nederland complimenteerde penningmeester Ad van der Waal het 

jubilerende gezelschap. Hij prees de onderlinge vriendschap en Brabantse gastvrijheid. Eveneens 

vertolkte hij de algemene wens van de koepelorganisatie dat Probusclubs blijvend aandacht besteden 

aan de ontwikkeling van de gemiddelde leeftijd. Omdat de veroudering doorgaat is jonge aanwas 

actueel.  
 

Van der Waal stelde een oorkonde van Probus Nederland in het vooruitzicht. Landelijk voorzitter Hans 

Vroon komt het document in het najaar persoonlijk overhandigen. Op de valreep moest hij op 18 juni de 

rit naar Boxtel annuleren. Probus Boxtel vertegenwoordigt een herenclub met momenteel 39  

leden, in leeftijd variërend van 65-93 jaar. Het programma voor de viering van het 25-jarig bestaan droeg 

een geanimeerd karakter. Op alle fronten een memorabele dag! 
 

Piet van Oers, secretaris 
 

 

Landelijk Jubileum Golftoernooi 
 

Op donderdag 10 juli 2014 vond wederom op de 

golfclub De Batouwe te Zoelen het jaarlijkse Probus 

Golftoernooi plaats. Dit jaar is het 20 jaar geleden dat 

de Stichting Probus Golf statutair werd opgericht, een 

lustrumviering dus! Alle deelnemers ontvingen ter 

herinnering een pen met inscriptie. In 2013 waren er 

(maximum) 96 deelnemers en dit jaar verzamelden 91 

enthousiaste Probus golfers zich voor de individuele 

stableford wedstrijd en de Texas scramble, 

samengevoegd in één shotgun. 
 

De voorzitter verwelkomt de deelnemers 

 

De weersomstandigheden waren prima, hoewel het wat minder ‘tropisch’ had mogen zijn. De sfeer was 

weer fantastisch en de wedstrijden liepen volgens verwachting. De prijsuitreiking en overige 

toespraakjes konden onder de borrel op het terras plaatsvinden, waardoor het diner vrij van sprekers 

was en er meer ruimte was voor onderling contact. 
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De nieuwe voorzitter van Probus Nederland, de heer Hans Vroon, overhandigde de eerste prijswinnaars 

een daartoe speciaal geslagen Probuspenning. Daarna werd zijn voorganger, de heer Wolter Koster, 

bedankt en uitgeluid met een heerlijke fles wijn voor zijn inspanningen, die hebben geleid tot een goede  

verstandhouding tussen Probus Nederland en de Stichting Probus Golf. De samenwerking is al een paar 

jaar uitstekend te noemen. 

Het bestuur van de Stichting Probus Golf kan terugzien op een zeer geslaagde dag en gaat met 

hetzelfde enthousiasme werken aan de Golfdag in 2015. Plaats en datum worden via e-mail, 

Nieuwsbrief en website tijdig bekend gemaakt. 

De prijswinnaars: 

Individueel Stablefort wedstrijd: eerste Leo van Es, van PC Gijsbrecht van Aemstel; 2e Klaas Stol van PC 

Maas en Raam. 

Texas Scramble wedstrijd: eerste flight 21 bestaande uit J.C. Bakker, P.J. Dam, B. Blijdorp, Th. van 

Schoot (resp. 3 maal Oud Beijerland en 1 maal Oldenzaal-Losser); 2e flight 25 bestaande uit M. den 

Ouden, W. Hofstee, J. Roeloffs en P. Verbeek, allen P C De Hollandse IJssel. 

Longest Drive Heren: Peter Piets, PC Hellendoorn/Nijverdal. Dames: Ellen Krens (partner). 

Neary Heren: Rini v.d. Brink, PC Barneveld 2. Dames: Marouchka Jansen (partner) 

Aanmoedigingsprijs Heren: ThieuCoenen PC Alter, Venray. Dames: Querine Lensvelt-Ruys PC 96. 
 

Kees van den Heuvel, secretaris 
 

 

Tweede Landelijke Probus Bridgedrive 
 

In Vianen schijnen zij er het patent op te hebben : Bridgen onder zomerse omstandigheden.  

Vrijdag 25 juli was zo’n zomerse dag. Er hadden zich 40 paren aangemeld om deel te nemen aan de 2e 

landelijke Probus Bridgedrive. Probusclub ‘de vrije heeren’ uit Vianen in samenwerking met Bridgeclub  

Vianen (BCV) tekende voor de organisatie. En die was, evenals vorige keer, van hoge kwaliteit.  

 

In Vianen weten zij leuk en goed bridgen te combineren met veel gezelligheid. Dat start bij de ontvangst  

met koffie / thee en gebak, na drie bridgeronden is er dan een voortreffelijke lunch en na afloop wordt er 

nog lang nagepraat en geborreld op het terras. Met vijf consumptiebonnen per persoon komt men de 

dag prima door. Na de opening door Harry van Etten, voorzitter van Probus Vianen, begonnen de 

spelers, verdeeld in een groep gevorderden en een groep thuisbridgers, aan de drive die bestond uit 28 

spellen verdeeld over 7 ronden. Het toernooi werd topintegraal gespeeld, wat betekent dat iedereen de 

zelfde spellen krijgt te spelen.  

 

Op de uitslag hoeft in Vianen nooit lang gewacht te worden. De spelers hebben dan ook niet lang in 

spanning gezeten. 
 

In de groep gevorderden (30 paren) werd winnaar het paar Guusje van der Meer & Frans Sedee met 

een score van 64,00%.  
 

De groep thuisbridgers (10 paren) werd gewonnen door het paar Hanneke Damman & Wim Punte met 

63,16%.  

Voor de eerste drie paren in iedere groep waren twee flessen wijn de beloning voor hun prestatie. De 

nummers één in iedere groep kregen de Probuspenning als herinnering. Deze werden uitgereikt door 

Hans Vroon, voorzitter Probus Nederland. 

Klik hier voor de volledige uitslag van de Probus Bridgedrive 2014 op de NBB-site van Bridgeclub 

Vianen.  

http://www.nbbclubsites.nl/club/2019/uitslagen
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In zijn slotwoord dankte Hans Vroon Probus ‘de vrije heeren’ Vianen en Bridgeclub Vianen voor de 

vlekkeloze organisatie. Door de deelnemers werd dat met veel applaus ondersteund. Vroon durfde de 

stelling aan, dat er volgend jaar weer een landelijke Probusdrive is; de organisatoren knikten al 

instemmend. De zaal biedt ruimte aan 70 paren. Daarom werden de deelnemers opgeroepen aan deze 

gezellige drive meer bekendheid te geven in hun omgeving. 

 

Boekbesprekingen 
 

Nu even diep zuchten, lichtvoetige doktersverhalen 

A.G.M.F. Brok, lid van Probusclub Doetinchem 1 
 

Een artikel dat een leerstoel van naam deed veranderen, het verhaal over 

een luie kerel die dank zij te sterk uitgedijd welzijnsdenken in de WAO 

verdween, een herinnering aan de klungeligste soldaat van de NAVO, een 

beklagzaak over het al dan niet morsen van hagelslag, een forse culinaire 

nederlaag in Frankrijk, het zijn slechts enkele voorbeelden. Deze verhalen 

typeren de talrijke humoristische terugblikken op een doktersleven.  

Brok (16 maart 1935, Zwolle) studeerde geneeskunde in Utrecht en is vele 

jaren als bedrijfsarts/sportarts werkzaam geweest. Van 1976 tot 1996 was hij 

hoofd-  resp. eindredacteur van Geneeskunde en Sport. Na zijn VUT richtte 

zijn belangstelling zich op cultuurhistorie, in het bijzonder opera en literatuur 

over welke onderwerpen hij vele bijdragen schreef voor Boekenpost en 

Opera Informa.  www.freemusketeers.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kopij  Colofon 
   

Uw kopij voor de volgende Probus  Nieuwsbrief is 

zeer welkom. Wilt u bijvoorbeeld verslag doen van de 

viering van uw clubjubileum, een kersverse installatie 

of heeft u een boek geschreven, dat ook voor andere 

Probusleden interessant is ? 

Wij willen daar graag van meegenieten.  

Uw verslag of boekbespreking mag maximaal 150 

woorden bevatten. 

 redactie@probus-nederland.org 

 Hans Klein 0184 – 691 939 

 Wies van Weele 026 - 333 74 60 
  

 info@probus-nederland.org 

 Jan van Zoest 0172 - 476 382 
  

  

 www.probus-nederland.org 
   

 

 

http://www.freemusketeers.nl/
mailto:redactie@probus-nederland.org
mailto:info@probus-nederland.org
http://www.probus-nederland.org/

