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Midterm-day 
 
Afgelopen 
zaterdag 
hebben we 
de 2e(?!)  
"midterm-
day" 
gevierd. 
Het begon 
om + 
20.00 uur 
met het 
bekende 
doorzagen 
van de 
"uitzendings-balk" door de kol Hop, majoor 
Roosken en de majoor Gubbels. Na een kort 
woordje van de sm Feijt konden deze drie 
woestelingen aan de klus beginnen. Waarom 
woestelingen zult u zich afvragen, maar het zagen 
had meer het karakter van hakken. Na 10 minuten 
hakken waren ze het een beetje zat en een 
gerichte trap splitste de balk in tweeën.  
Hierna kon de, inmiddels gereed staande, band 
beginnen om de stemming erin te krijgen. Dit was 
geen probleem voor deze musici. Al rap werd er 
door verschillende personen uit volle borst 
meegezongen. Dit hield men zo vol tot 
sluitingstijd. Een perfecte avond met een hele 
goede band. 
 
"Vastlopertje" 
 

Een oud 
gezegde geeft 
aan dat waar 
gewerkt wordt 
er spaanders 
vallen. Zo ook 

hier bij ons bij de NSE. Wanneer er 's avonds laat 
een vrachtwagen van DVVO hier komt dan moet 
hij natuurlijk 
gelost 
worden. Daar 
hebben we 
verschillende 
apparaten 
voor. Een van 
deze 
apparaten is 
een 
"Kooiaap". 
Een makkelijk 
instrument om 
het lossen te 
vergemakkelijken. Maar al is dit gevaarte nog zo 
makkelijk te besturen, je moet er wel voor 
opgeleid zijn (staat zelfs op het apparaat, zie 
foto). Dat blijkt wel. Daar deze "Kooiaap" geen 
terreinbanden heeft kan hij gemakkelijk vast 
komen te zitten. Dit gebeurde dan natuurlijk ook. 
Nu kun je de duisternis de schuld geven maar feit 
blijft dat je opgeleid dient te zijn. De volgende 
morgen werd met behulp van een "werklust" weer 
geprobeerd om los te komen. Wat na enige 
pogingen ook lukte. 
 
Kreet van de week 
 
Toekomst! Is dat niet iets van vroeger? 
 
Verjaardagen     
 
11 oktober -- sld1 Sneller 
14 oktober -- sm Meijeringh 
14 oktober -- kpl1 Van de Lee 
 
Allen van harte gefeliciteerd 
 

 

Een zwarte tanga slip. 
Maat L 

Af te halen bij de aoomb Meeuwisse 

 

 

 



Overbevinding  
Wist u dat 
 
- een vorkheftruck heel zwaar is 
- de grond hier heel zacht kan zijn 
- je dus makkelijk vast kunt komen te zitten 
- je dan hulp moet hebben van een MB 
- er een sgt1 bij de (onder)watergroep is die 

verstand heeft van koelen 
- hij dit zeer zeker niet heeft van verwarmen 
- wanneer de kachel op manueel staat hij 

constant blijft verwarmen 
- je hier bij het verwisselen van de can op moet 

letten 
- je anders de hele nacht in je bed ligt te 

zweten  
- er een halve marathon is gelopen 
- iedere deelnemer een Zippo aansteker (met 

inscriptie) heeft gekregen 
- hieruit blijk dat de meeste lopers "rokers" zijn 
- wij onze vraagtekens hierbij zetten. 
- er bij het klaverjassen niet met "het mes op de 

tafel" gespeeld word 
- er daarom misschien wel nieuwe spelers zijn  
- de aoomb Meeuwisse hele kleine onder-

broekjes draagt 
- hij zegt dat deze in de verkeerde waszak zat 
- wij ons afvragen of zo'n broekje nu wel lekker 

zit  
- de luitenant Van der Hoeven het klaverjassen 

leuk begint te vinden 
- hij afgelopen vrijdag fijn heeft geslapen na zijn 

eerste overwinning 
- er misschien een kampioen in hem zit 
- wij nog veel van hem en met hem zullen 

genieten van dit spel 
 
SPORTGEDEELTE 
 
Dart-toernooi 
 
 
Laddercompetitie Darten 

 
Het is de bedoeling, i.v.m. de reductie die gaande 
is, de competitie te stoppen op 20 oktober. De 
eerste plaats is dan natuurlijk bekend en de 
spelers van rij maken dan onderling uit wie 2e en 
wie 3e wordt. Daarna zullen er enige prijsjes 
uitgedeeld worden aan 1,2,3, hoogste uitwerper 
en werper(s) van 180. 
 
 
 

 
 
Tussenstand van de laddercompetitie: 
 
1e lijn: Hondeman 
2e lijn: V. Voorst, Reinink 
3e lijn: Ramakers, Geven, Pruntel 
4e lijn: Peters, Logger , v. Teunenbroek,  
            Ten Westeneind 
5e lijn: Krăge, V.d Sommen, V. Huis, Kinsbergen, Bos   
6e lijn: V. Elst, V.d. Meijde, Broer, Klaassen, Ubels,  
            Pulkerman,  
7e lijn: Riebeek, V. Schepen, Homan, Ten Brink, Buijck,  
            Dijkhuis, V.d.Zwaan 
8e lijn: Kruger, Wuister, Schreurs, Gazelle, De Reus, 
            V.d.Linde, V. Wijk 
9e lijn: Leenhouts, Boetzel, Daams, Pak, Bogaars, 
            Branderhorst, De Reus, Put 
 
Volleybal 
 
Stand per 08-10-2002    

PLACE PLAYED POINTS    +  - 
1 Holland 1 11 22 85 
2 Komando        8 21 85 
3 Milgeodad         8 20 55 
4 Bleu Lagoon 8 17 66 
5 Herstelpel NSE 8 15 73 
6 Sunny Boy's 9 15 42 
7 De Hopmaten 8 12 4 
8 Stafpel HQ coy 10 11 -44 
9 The French & Semedo 8 9 -23 

10 H20 Groepje 8 5 -57 
11 Base Genie 8 6 -70 
12 Pink Fox 10 3 -166 
  
Uitslag Klaverjassen  
 
Donderdag, 03- okt. j.l. was er weer klaverjassen, 
de opkomst was wederom door omstandigheden 
aan de lage kant. Zeer positief, was dat er ook 
nieuwelingen waren te begroeten. Volgende 
wedstrijd, nog niet bekend. Let dus op de 
aankondigingen Alle deelnemers bedankt voor de 
opkomst. Tot kaarts. Onderstaand de uitslag.  
 
1. Beyer                    2. Lubbers 
    De Groot                   Ten Westeneind 
 
3. Meijeringh             4. Leenhouts 
    Van Schepen            Branderhorst 
 
5. Schreurs               6.  Klaassen 
    Van der Sommen      Homan 
 
7. Broer                     8. Van der Hoeven 
    Dijkhuis                      Van der Meijde 
 
AGENDA 

 
U kunt zich nog tot morgen inschrijven 
voor het toernooi dat we zondag 13 
oktober houden. Speltype is Tac-Tics best 
of 3 legs, single. 



 
13 oktober    INT DARTTOERNOOI        
                     TAC-TICS 
 
19 oktober    INT SPORTDAG 


