
Het Sinterklaasmêlée 2017 
 

Op vrijdagavond 1 december beleefden we, samen met onze vrienden 
van DVV (De Vaste Voet uit Sassenheim), ons traditionele Snieklaas-
gebeuren. Er was zelfs een heuse zwarte Piet aanwezig (ja ja, onze 
eigen Pieternel) die nog meespeelde ook. Ruim 30 deelnemers waren 
aanwezig, dus het was lekker druk (én bijzonder gezellig). 
 

Opperhoofd Ruud, daarbij geassisteerd door Willeke (beiden bedankt!), had iedereen weer 
aardig gemixt zodat DVV-ers en JBH-ers aardig door en met elkaar speelden. 
 

Fred bemenste de bar (ook bedankt man!) en die ging ook nog halverwege met een schaal 
kaas en worst rond, een geste die even later ook nog eens door onze Pieternel werd 
herhaald. Alle deelnemers lieten zich deze versnaperingen goed smaken en daarmee 
droegen ze in niet geringe mate bij aan de gezellige sfeer deze avond. 
 

Er werden twee volledige partijen gespeeld, een keer niet op tijd dus, en na afloop, toen 
Ruud en Willeke de punten en saldi van iedereen hadden berekend, lag er voor iedereen 
een cadeautje op de prijzentafel. Verrassend was wel dat Ruud bij de prijsuitreiking niet van 
boven naar beneden de winnaars bekend maakte maar andersom. Zo was de poedel de 
eerste die een cadeautje mocht uitzoeken (ons aller Carla) en de winnaars als laatste. 
Gezien hun niet geringe prestatie kregen de “echte” winnaars daarbij wel iets extra’s 
overhandigd… Beide winnaars van deze avond hadden hun twee partijen gewonnen met 
exact hetzelfde saldo: +17. Bij DVV was dat Aad van Nieuwkoop en bij JBH was dat Han 

Koning. Van harte gefeliciteerd mannen! 
 

Daarna werden deze twee besten nog even 
vereeuwigd voor het nageslacht en ook de 
hele groep deelnemers werd op de 
gevoelige plaat vastgelegd (al is er 
tegenwoordig met al die digitale technieken 
natuurlijk geen sprake meer van een 
“gevoelige plaat” zoals dat vroeger het 

geval was). En zo’n groepsfoto is natuurlijk altijd leuk! 
 

Nou, en toen bleef het, zoals altijd eigenlijk wel, nog lang gezellig 
in de kantine daar in onze binnenlocatie aan de Wilsonweg. 
 

Greetz, Gerrit (en de foto’s zijn deze keer gemaakt door Willeke en 

Fred, bedankt!). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


