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NEDERLANDS-VLAAMSE 
ONTSPANNINGSCLUB 

‘DE LAGE LANDEN’ 

NIEUWSBRIEF 
JANUARI 2012 

 

Correspondentieadres: 

NVOC ‘De Lage Landen’ 
Buzón T 733 

03724 Moraira-Teulada 
Spanje 

Bezoekadres: 

Arnesol 
Calle Cigüeña 10 

Moraira-Teulada 
Tel. 965 745 206 

 

Routebeschrijving: 
Net zoals er vele wegen naar Rome leiden, zijn er bijna evenzoveel manieren om 

ons clubgebouw te bereiken. Voor hen die nog niet vertrouwd zijn met het rijk 
gevarieerde stratenplan van Moraira is het verreweg het handigst om de volgende 

route te volgen: 
U begint in het dorp bij de rotonde die het dichtst bij het benzinestation ligt. Volg 

van hier uit de borden richting 'El Portet'. Volg deze weg, bovenlangs de 

jachthaven, tot u na een ruime kilometer aan uw rechterhand een bordje 
'Farmacie' ziet. Hier gaat u linksaf de 'Camino de la Viuda' op en volgt deze weg tot 

u wederom na een ruime kilometer het bord met 'NVOC Arnesol' ziet. Hier gaat u 
rechtsaf de 'Calle Cigüeña' in en ziet u het clubgebouw rechts van u beneden de 

weg liggen. Houdt u tijdens het parkeren rekening met het vrijhouden van de 

uitritten van buurtbewoners? 
 

Internet: http://www.nvoc-delagelanden.com 
E-mail: info@nvoc-delagelanden.com 

  
Lidmaatschap: Aspirant leden kunnen zich aanmelden bij de gastvrouwen of de 

penningmeesters. 

Contributie: De contributie voor 2012 is vastgesteld op € 75,00 per persoon. 
Bankrekening: IBAN ES 22 2090 0464 96 0200029771 BIC: CAAMES2A 

   
Colofon: Deze nieuwsbrief verschijnt 9× per jaar en ligt steeds voor u 

klaar in de bar van ons clubgebouw. Vanaf januari 2006 zijn alle 

nieuwsbrieven digitaal gearchiveerd op onze website en kunnen 
daar onbeperkt worden geraadpleegd. 

 
Redactie/ 

Lay-out: 

Cora Dekkers & Annette François 

Lex Vos de Wael 

Advertenties: Geert Jansen 
Kopij: Uiterste inleverdatum volgende nummer: 26 januari 2012 

E-mail: Uitsluitend naar: redactie@nvoc-delagelanden.com 
Drukker: Mar y San Design - Moraira 
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BESTUURSSAMENSTELLING per 24 maart 2011 
 

Functie Naam Aandachtsgebied 

Voorzitter Liesbeth Nijman- 

van den Hemel 
966 497 311 

629 978 283 
nvoc.liesbethnijman@gmail.com 

Externe zaken 

Zangkoor 
Ziekencontact 

1e Vice-voorzitter Joany Hübscher-Cohen 
659 674 974 

nvoc.joanyhubscher@gmail.com 

Bridge 
Gastvrouwen 

KKK 

Klaverjassen 

1e Secretaris Cora Dekkers-Hulshoff Pol 

965 974 941 
nvoc.coradekkers@gmail.com 

Bergstappers 

Externe zaken 
Redactie 

Tuinclub 

2e Secretaris Monique Croughs-Tijssen 

699 985 116 
nvoc.moniquecroughs@gmail.com 

Bibliotheek/leestafel/ 

prikbord 
Spaanse les 

1e Penningmeester 
& 2e Vice-voorzitter 

Wim Witteveen 
669 454 373 

nvoc.wimwitteveen@gmail.com 

Advertenties 
Lay-out 

Tennis 

2e Penningmeester Marc Snijdoodt 

689 628 049 

nvoc.marcsnijdoodt@gmail.com 

Computer 

Jeu de boules 

Schilderen 
Toneel 

Bestuurslid Anneke Blokland- 
van Leeuwen 

618 818 744 
nvoc.annekeblokland@gmail.com 

Bar 
Naald en draad 

Bestuurslid Chris Jacobs 
634 337 907 

nvoc.christiaanjacobs@gmail.com 

Accommodatie 
Biljarten 

Fietsclub 

Golf 
Technische zaken 

Bestuurslid Anne-Lize Jaspers-Goddijn 
695 867 006 

nvoc.annelizejaspers@gmail.com 

Evenementen 
Keuken 

Publicatiebord 
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COMMISSIES & CONTACTEN 
 

   

Accommodatie: Peter Croughs 
Chris Jacobs 

966 490 385 
634 337 907 

Bergwandelen: Frans en Mary van de 
Steenoven 

966 491 459 
620 363 580 

Bibliotheek: Beatrijs Bachman 667 441 720 
Biljarten: Theo Oudendijk 

Stef Wets 
965 745 628 
659 813 701 

Bridge: Joany en Coos Hübscher 659 674 974 
Evenementen: 
nvoc.evenementen@gmail.com 

Monique Croughs 
Cora Dekkers 

699 985 116 
965 974 941 

Evenementenkalender: Rini den Hartog 965 747 479 
Externe zaken: Dolf Bergmans 

Liesbeth Nijman 
965 748 579 
629 978 283 

Fotokopiëren: Elly Huikeshoven  
Gastvrouwen: Zus van der Have 966 497 580 

Adinda Venekamp 965 745 528 
Golf: 
nvoc.golf@gmail.com 

Perry van Glabbeek 
Chris Jacobs 
Wim Witteveen 

966 498 075 
634 337 907 
669 454 373 

Horeca: Anneke Blokland 618 818 744 
Jeu de Boules: Rietje de Knegt 966 491 232 
 Frank de Swert 966 490 199 
Keuken & koken: Anne-Lize Jaspers 

Kok Kroef  
695 867 006 
615 424 951 

Klaverjassen: Nico Zwinkels 965 748 596  
Koffie-Kletsen-Kuieren Chris Hallemans 965 973 454 
Leestafel: Beatrijs Bachman 667 441 720 
Naald en draad: Coby Hilgeman 965 748 459 
Publicatiebord: Louk Clavan 966 494 182 
Redactie / advertenties 
& lay-out Nieuwsbrief: 
 
redactie@nvoc-delagelanden.com 

Cora Dekkers 965 974 941 
Annette François 965 973 546 
Geert Jansen 965 749 184 
Lex Vos de Wael  

Schilderen (dinsdag): Dadette Maas 966 495 153 
Schilderen (donderdag): Louk Clavan 

Anna Kerkhoven 
966 494 182 
966 491 834 

Spaanse les (maandag): Trudi van Dorp 965 973 199 & 639 361 999 
Spaanse les (woensdag): Nico Huikeshoven 966 495 579 & 629 982 551 
Technische zaken: Chris Jacobs 634 337 907 
Tennis: 
 
yvonkoot@gmail.com 

Theo Tappen (voorzitter) 691 126 570 
Wim Witteveen (vice voorz.) 669 454 373 
Yvonne Aarts (administrateur) 616 028 570  

Toneel Rini de Hartog 600 373 632 
Tuinclub I: Gré Daenen 965 744 005 
Website: Lex Vos de Wael  
Zangkoor ‘Alegría’ Marijke Herben 

Edwina Zengerink 
678 172 119 
966 491 457 

Ziekencontact via: Beatrijs Bachman 667 441 720 
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WEEKKALENDER 
 

Maandag 
Hele dag Biljartclub 

12:00 - 14:00 Zangkoor Alegría 

Er wordt weer gezongen op 
maandag 16 januari 2012. 

 
14:00 - 15:30 

15:30 - 17:00 

Spaanse les door Trudi van Dorp: 
Beginners 

Gevorderden 
19:00 - 19:20 Inschrijven bridge 

19:30 - 23:00 Bridgedrive 
 

 

Dinsdag 

Hele dag Biljartclub 
09:30 - 12:30 Schilderen met Dadette 

10:00 - 12:00 Tennisclub Solpark 
13:00 - 15:00 Creatief met Bernadetta 

14:30 - 16:30 Kleding maken met Coby 
 

 

Woensdag 
Hele dag Biljartclub 

 

09:00 - 10:30 
10:45 - 12:15 

12:30 - 14:00 

Spaanse les door Nico Huikeshoven: 

Licht gevorderden 
Ver gevorderden 

Groep die vorig seizoen begonnen is. 
Vanaf ± 13:00 Golf 

15:00 - 18:00 Toneelworkshop 
20:00 Klaverjassen 
 

 

Donderdag 

Hele dag 

10:00 - 12:00 

Biljartclub 

Jeu de boules 
10:00 - 13:00 Tekenen en schilderen met Anna & Louk 

14:30 - 16:00 Spaanse les door Nico Huikeshoven:  
Gevorderden 

16:00 - 20:00 Clubmiddag 
15:00 - 17:30 Bibliotheek en geldzaken 
 

 

Vrijdag 

Hele dag Biljartclub 
10:00 - 12:00 Tennisclub Solpark 

15:00 - 19:00 Bridge 
 

 

Zaterdag 

Vanaf ± 13:00 Golf 
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MAANDKALENDER EN EVENEMENTEN IN 2012 
 

Pagina 
 

JANUARI 2012 
 

1 januari 12:00 uur Nieuwjaarsduik 33 
7 januari 09:30 uur Bergstappers in januari 33 

10 januari 20:30 uur Filmavond 35 

24 januari 20:00 uur Klassieke muziek avond 37 
29 januari 10:30 uur Wandelen met KKK  

 

FEBRUARI 2012 
 

14 februari 20:30 uur Filmavond  

18 februari  Bloesemtocht (onder voorbehoud)  

28 februari 20:00 uur Klassieke muziekavond  
 

APRIL 2012 
 

16-20 april  Bridgereis naar Chinchón  
 

OKTOBER 2012 
 

29 oktober  Zesdaagse reis naar Andalusië  

    

    

Wijzigingen voorbehouden. Houdt u het mededelingenbord, prikbord en - indien 
van toepassing - onze website in de gaten voor nadere details, wijzigingen en 

eventuele overige activiteiten! Deelname aan onze clubactiviteiten is geheel voor 
eigen risico. 

 

De maand- en evenementenkalender wordt vanaf heden beheerd door Rini den 
Hartog. Wijzigingen doorgeven via nvoc.evenementen@gmail.com of 965 747 479. 

 

 
 

Het nieuwe programmaboekje van het Auditori in Teulada is uit. 
Hebt u interesse? Bezoek dan de website: 

www.teulada-moraira.es/apartados/agenda/1258 

mailto:nvoc.evenementen@gmail.com
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VAN DE VOORZITTER 

Terwijl ik de kerstboom aan het optuigen ben, komt er een 

kerststemming over me heen. Het prachtige lied ‘Stille Nacht, 
Heilige Nacht’ klinkt door de kamer en ik geniet weer van het 

jaarlijkse kerstgevoel. De boom wordt mooi opgetuigd met heel 

veel mooie ballen, maar de mooiste hangertjes zijn die van mijn 
ouders. Het vogeltje, dat al jaren meegaat, hang ik weer in de 

boom en het prachtige witte sparretje doet mijn gedachten 
terug dwalen naar mijn jeugd, waarin ik heb genoten van vele 

fijne jaren in een hecht gezin. Als je terugkijkt op je leven dan 

hebben we allemaal goede, maar ook minder goede momenten 
gehad en met Kerstmis denk je daaraan terug. Ik ben nu een jaar voorzitter van 

ons aller NVOC De Lage Landen en ik heb er nog geen minuut spijt van gehad. We 
leven met zijn allen in een prachtige omgeving en ik vind Moraira nog steeds een 

van de mooiste plaatsjes aan de kust van Spanje. Als voorzitter heb je met veel 
mensen uit de club te maken en niet iedereen zal het altijd met mij eens zijn, maar 

ik hoop toch altijd dat u begrijpt, dat ik iedereen het respect geef wat hem of haar 

toekomt. Kerstmis maakt een mens een beetje weemoedig en nederig. We hopen 
nog steeds op Vrede op Aarde, maar ik ben al blij met Vrede in onze club. 

Ik wens u langs deze weg een ‘Feliz Navidad y próspero 2012’. 
 

Liesbeth Nijman-van den Hemel 
 

VAN DE PENNINGMEESTER 

De contributie voor 2012 bedraagt evenals vorige jaren € 75,-. Gaarne overmaking 
vóór 31 januari 2012 op de CAM Bank Moraira Nr. 2090 0464 96 0200029771. 

Overmaken vanaf een buitenlandse rekening: 

 IBAN nummer: ES 22 2090 0464 96 0200029771 

 BIC: CAAMES2A 

 ten name van: NVOC 'De Lage Landen' 

 onder vermelding van 'Contributie 2012' en uw lidmaatschapsnummer. 

Mocht u het gemakkelijker vinden om contant te betalen dan kunt u dit doen op de 
donderdagmiddag. Echter de voorkeur gaat uit naar overmaking op onze 

bankrekening. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 

Wim Witteveen 
 

INRICHTING SCHOONHOUDEN 

Genieten van een nieuwe inrichting, fantastisch gezellig en zo mooi. Dat willen we 
graag zo houden. Daarom het verzoek aan een ieder om er mee om te springen als 

ware het je eigen huis. Zouden degenen die de leiding over een activiteit hebben 
er even op toe willen zien dat alles in goede orde wordt achter gelaten, ook de 

keuken als die is gebruikt. Dank daarvoor. 

Het Bestuur 
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Dit onderdeel is alleen te bekijken in de uitsluitend voor NVOC-leden beschikbare 

drukwerk uitgave van de Nieuwsbrief januari 2012. 
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Dit onderdeel is alleen te bekijken in de uitsluitend voor NVOC-leden beschikbare 

drukwerk uitgave van de Nieuwsbrief januari 2012 
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GOLF IN NOVEMBER 
 

Twee verslagen. De een legt de nadruk op ontstaan en sfeertje, de ander maakt u 

ook technisch wijzer. 
 

Texas Scramble 
Het was weer eens een mooie zonnige zaterdag op 26 november 2011 en er was 

besloten op de Ifach Golf Club een golfwedstrijd te spelen onder de naam 'Texas 

Scramble'. Dat betekent dat in een flight een ieder afslaat en vervolgens gaan alle 
spelers met de best liggende bal verder. Zo kom je aan hoge scores en er ontstaat 

spontaan een teamverband, want als team lever je de score in en die telt. De 
organisatie had de teams samengesteld met inachtneming van de gemiddelde 

handicap. Er waren negen flights, bestaande uit vier personen, dus in totaal 36 
golfers, die met groot plezier en vol overgave aan de slag gingen. De eerste flight 

startte om 13:00 uur en de laatste kwam tegen 5 uur binnen. Het werd toen al een 

beetje donker en ook de temperatuur zakte behoorlijk. Al met al heeft iedereen 
genoten van de zon en het mooie spel en de goede sfeer. Het winnend team 

bestond uit: Cara, Veronique, Friso en Ab. Zij wonnen een flesje wijn. De dag werd  
besloten met een leuk etentje in het clubhuis. Er kwamen nog wat niet-golfers bij 

en zo werd er prettig gegeten. De stemming zat er goed in. Er was ook een 

zingende en pianospelende muzikant aanwezig die de beentjes gretig op de vloer 
kreeg. Er werd vlot gedanst al waren sommige benen wel wat vermoeid na 18 

holes. Het geheel werd georganiseerd en geleid door het trio Perry, Chris en Wim, 
die een compliment verdienen voor het voortreffelijk verloop van deze dag. Wij 

gingen allen tevreden naar huis en hopen dat het genoemde driemanschap de 
moed kan vinden om in de toekomst nog eens iets leuks op poten te zetten. De 

NVOC mag zich verheugen met deze nieuwe golfactiviteit binnen onze vereniging. 

 
Cees Beerepoot 
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Een bloeiend lootje aan de NVOC-stam 

Sinds een klein jaar treffen tweemaal per week verschillende 

golfende clubleden elkaar op de baan van Ifach. Het is een initiatief 
van Wim en Chris die regelmatig loslopende golfers tegen het lijf 

liepen en wie het wel leuk leek om voor hen iets te organiseren. Ze 
kozen de woensdag- en zaterdagmiddag, stelden de inschrijving voor 

iedereen open en regelden de afslagtijden. 
 

Er was meteen al aardig wat belangstelling. Liefhebbers van deze sport meldden 
zich, leverden een balletje in en het lot bepaalde wie met wie het gevecht met club 

en bal aanging. Want geloof me, een gevecht is en blijft het! Helaas kent een reeks 

van prachtige slagen altijd wel een uitschieter en het plekje waar jij je bal in 
gedachten al ziet landen, is in praktijk vaak veel verder weg of soms dichterbij. En 

dan hebben we het niet over strategische bunkers, ondoordringbaar struikgewas 
en onvoorspelbaar hellende greens. 
 

Na de negende of achttiende hole lonkte altijd het prachtige terras waar eenieder 

onder het genot van een of meer glaasjes zijn wonden likte of zijn best deed zich 
niet teveel op de borst te roffelen. Het uitzicht van dat terras is een van het 

mooiste dat ik ken: geschoren groene dalen, bergen aan de einder met de blauwe 

zee daartussen en hét boegbeeld van de Costa Blanca, de Penon Ifach, oprijzend 
uit dat meestal intense blauw. 
 

De groep belangstellenden groeide. De organisatoren regelden af en toe een trip 

naar een andere golfbaan en dan toog het hele NVOC-gezelschap daarnaar toe en 
had een prachtige dag. Afgelopen zomer versterkte Perry de organisatoren en de 

ontmoetingen kregen een officiëler tintje. De flights werden van tevoren ingedeeld 
en de scores werden ingenomen, zodat er een echte clubhandicaplijst ontstond. 

Een handicap die kan dalen én stijgen, uiteraard. Leden brachten hun gasten mee 

en er kwamen zelfs geïnteresseerden van buiten de club die voor het wekelijks 
plezier mee te kunnen spelen, lid werden van NVOC.  
 

Op 26 november werd er een feestje gebouwd. Gezamenlijk speelden de 

deelnemers het spel Texas Scramble. Het gaat te ver de regels hiervan uit te 
leggen, maar het komt hierop neer dat viertallen profiteren van de beste slagen 

van de groep. De flights waren zorgvuldig samengesteld, zodat ieder groepje 
ongeveer dezelfde handicap had. Ik smaakte met twee andere - hoe zullen we het 

zeggen - minder bedreven spelers het genoegen met een ware crack te spelen. En 

om dan met een par of een birdie van elke hole te komen, is een flitsende ervaring! 
 

Na afloop werd het clubhuis omgebouwd voor een etentje. Aan twee lange tafels 

genoten een kleine veertig golfers van een lekker dineetje. En de golfclub had een 

verrassing in petto. Toen de tafels afgeruimd waren, doofden de lichten een flink 
stuk, de schuifdeuren werden opengeschoven, de vuurkorven aangestoken en de 

maestro van een synthesizer begon allerlei zestiger en zeventiger jaren hits te 
ontlokken aan zijn instrument. Wij bewezen dat onze swingende roots in die  
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decennia liggen, want iedereen, letterlijk iedereen, danste zich in de zweet-

druppeltjes. Sommige dames waren mooi omgekleed, maar anderen bewogen zich 

net zo gemakkelijk op grote golfschoenen op de dansvloer. Paren waren vaak niet 
te bespeuren, iedereen was elkaars partner. Het was een supersfeertje, een dat 

alleen heel spontaan kan ontstaan. 
Heel veel dank, Wim-Chris-Perry, voor het scheppen van een nieuw, succesvol 

subclubje! 

Annette 
 

 
KKK IN NOVEMBER 

 
Twee ooggetuigenverslagen ditmaal. De schrijvers geven beiden een andere 

impressie, vandaar dat we ze alle twee plaatsen. 

 
 

KKK NAAR MASEROF ZONDAG 27 NOVEMBER 2011 (1) 
 

Ondanks donkere wolken, die zich samenpakten boven Arnesol, meldden 33 vroege 
vogels zich zondagmorgen voor de koffie met speculaas. Dadette viel in voor vaste 

inschenkster Leny, maar zij ging voortvarend te werk alsof het dagelijks werk was. 
Na uitleg van het doel van de dag ging de autorit met een hele colonne auto's naar 

Jalón. En dan naar boven de Bernia op, richting het welbekende Restaurant-

Museum Maserof Inn. Aldaar de auto's geparkeerd en de velden met wijnranken 
ingelopen. Mooie uit- en vergezichten. Gelukkig spaarde Pluvius ons, dus geen 

spatje regen. Wel enig ongemak bij Chris Hallemans door een beschadiging aan het 
been. Maar geen nood de EHBO'ers onder 

ons met pleister en al waren ter plekke. 

Rond 13:30 uur weer aangekomen bij 
Maserof; 'n heel mooie finca met veel oude 

gereedschappen en zelfs de mogelijkheid 
om te overnachten. Geen elektriciteit of 

stromend water. Alles wat gekookt en 
gebraden word komt uit de houtoven. Zelfs 

heet water voor afwas komt boven het vuur 

vandaan. Voorgerecht 'n smaakvolle salade, 
tussengerecht sopa calebaza, hoofdgerecht 

gegrild varken uit de houtoven. Als nagerecht tiramisu met mandarijn vruchten. Dit 
alles overgoten met heerlijke eigen wijn van de gaarde. Ook aan de niet vleeseters 

was gedacht. De eigenaresse gaf ons nog 'n kijkje in de keuken, waar deze middag 

met zo weinig middelen een aangename en originele maaltijd was bereid. Na 
ettelijke aangename uurtjes bedankte, namens ons aller Rini de Hartog de 

organisatoren, Chris en Adriaan, voor de fijne middag. In december geen KKK maar 
in januari graag weer. 

Clemens de Leu 
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KKK NAAR MASEROF (2) 
 

Op zondag 27 november nam ik voor het eerst deel aan de KKK. We gingen naar 

de Bernia, vlakbij Jalón en parkeerden onze auto's bij Maserof. Daar begon en 
eindigde onze wandeling. Maserof is een 

300 jaar oude Farmhouse annex museum 

en bodega. We hebben hier met ons allen 
heerlijk gegeten bij kaarslicht en uitbundig 

brandende open 
haarden. Omdat 

het die zondag 

een vrij donkere 
regenachtige 

dag was konden 
wij ons goed 

verplaatsen in de sfeer van weleer; beetje koud, vochtig, 
de wc's buiten, met emmertje water naspoelen, geen 

elektriciteit. Er is daadwerkelijk geen elektriciteit. Na het 

eten mochten we een kijkje in de keuken nemen, ze 
waren met de 

hand aan het 
afwassen… snel, 

snel, want het 

werd al donker, 
je zag eigenlijk 

al bijna niets 
meer. Maar wat 

een mooi 

boerenhuis was 
het, zeg! Via 

een kleine binnenplaats kwam je in het 
hart van het huis terecht. Een grote hoge 

ruimte met door de nok van het dak 
invallend licht, lichtte een majestueuze 

tafel uit, met aan de kopse kanten dito 

troonstoelen. Maserof alleen al was een 
indrukwekkende ervaring, je zou bijna 

denken dat er helemaal niet gewandeld is, 
maar nee hoor. Het was weliswaar een korte wandeling, maar wel een hele mooie. 

We maakten een rondje door het dal achter Maserof, langs amandelplantages, 

wijnvelden en kleine finca's. 
 

Al met al een heel bijzondere dag in een perfecte herfstsfeer. Wat is het heerlijk 

als mensen dit allemaal voor je organiseren: niets uitzoeken, niets bespreken, 

alleen genieten. Deze eerste KKK is vast niet mijn laatste! 
 

Judith Verheij 
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ROTTERDAM EN DEN HAAG LOPEN UIT, RANDSTAD ZIT VAST 

 

Donderdag 1 december werden twee finale partijen 
gespeeld. In de A klasse Theo tegen Nico en in de B 

klasse Ben tegen Coos. De eerste partij sloeg Theo 
genadeloos toe. Met 25 tegen 11 zette hij de toch 

niet kleine Nico aan de kant. Theo verkeerde in een 

bloedvorm. De partij was dan ook in 20 minuten 
gespeeld. Theo een waardig kampioen! Als deze 

speler zijn dag heeft is hij niet te stuiten. Hoogst 
waarschijnlijk is hij de dagen voor deze strijd zwaar in 

de watten gelegd door Lenie. Veel anders was het 
met de partij tussen Ben, die Heerenveen 

vertegenwoordigt en Coos van ADO. In de beginfase 

leek het er op dat Coos vrij makkelijk de overwinning 
zou gaan opstrijken. Na een 4 – 0 voorsprong liet Ben zien dat hij niet voor niets in 

Zwitserland heeft vertoefd. In één beurt bracht hij de stand op gelijke hoogte. Wie 
van hen beiden het eerst 25 caramboles zou hebben gemaakt zou voor menig 

bookmaker hoofdbrekens hebben gekost. Langzaam maar zeker berekend gingen 

zij gelijk op. Een zware strijd, regelmatig gesteund door meesterkijker en Twents 
biljartanalyticus Gerrit die af en toe aanwijzingen gaf, zwoegden beide biljartspelers 

voort over het biljart. Door de vele extra meters die de ballen zonder dat ze elkaar 
konden raken duurde de partij eens zolang. Zowel Ben als Coos zorgden voor een 

zeer hoog amusementswaarde.  
Met de meest onmogelijke ballen werden caramboles gescoord en de meest 

simpele ballen werden om zeep geholpen. De naam Jupiler League werd eer 

aangedaan. Na veertig minuten leek er een einde aan de partij te komen. Met een 
stand van 24-23 in het voordeel Ben, ex professional, top speler uit het hoge 

Noorden, alwaar hij nog steeds op handen wordt gedragen, kreeg vele 
mogelijkheden om de bloedstollende partij winnend af te sluiten.  

De druk speelde toch parten in deze. Coos moest twee keer zijn keu die hij al in 

het rek van de topmeesters had gelegd er weer uitnemen. En de tweede keer liet 
hij deze schone kans niet meer schieten. Met Haagse Bluff, hoe bedoel je, maakte 

hij uiteindelijk de partij tegen sympathieke Fries af met een zege van 25-
24.Verhalen deden de ronde dat Haagse Coos definitief na deze overwinning zou 

zijn gestopt. Aanhangers van hem zeiden dat hij op zijn hoogte punt de keu zou 

neerleggen.  
Na informatie bij de redactie blijkt dat hij zich nu drie maanden heeft 

teruggetrokken en begin maart 2012 weer een aanval wil doen om definitief in de 
hoogste klasse te gaan spelen. Red.: Lijkt ons een onmogelijke zaak echter het 

streven wordt in Moraira gewaardeerd en zij zullen daar uiteraard rekening mee 
houden. Afgelopen donderdagavond is de topspeler Nico en Haagse Coos met 

Transavia richting Luchthaven Rotterdam/Den Haag vertrokken. Buiten hen reisden 

nog 175 supporters van hen mee en zodoende was het toestel afgeladen.  
 



Pagina 30 NVOC ‘De Lage Landen’ 

 
 

 

  



Nieuwsbrief januari 2012 Pagina 31 

Als waardering was het toestel gespoten in de Rotterdam en Haagse kleuren. Door 

deze enthousiaste supporters vertrok het toestel tien minuten later dan was 

gepland. In Rotterdam kwam het tweede oponthoud. Door de toestroming van de 
Rotterdamse en Haagse aanhang die hun sterren wilden verwelkomen na dit sterk 

gespeelde toernooi in Moraira zaten alle toegangswegen rondom de luchthaven 
helemaal vast.  

Na een uitbundig onthaal waarbij de Haagse en Rotterdamse burgervaders 

vooropstonden konden Nico en Coos huiswaarts keren. Zij beiden kunnen terugzien 
op een vorstelijk toernooi in Moraira. Waarbij zij het op moesten nemen tegen vele 

bekende toppers zoals Ben, Theo, Kees, Jaap en Hans. Na een kort interview voor 
TV West Sport vertelde Haagse Coos dat dit toernooi niet alleen een verrijking was 

van zijn biljart carrière, echter dat hij nog belangrijker vond dat hij tijdens deze 
wedstrijden en nabesprekingen eindelijk een paar echte tegenstanders en 

sportvrienden heeft leren kennen, die hart voor de zaak hebben. 
 

Redactie 'Krijt Uw Topje' 
 

 

VAN DE TUINCLUB 
 

Zes december 2011, de eerste dinsdag van de maand, dus tuinclub. Deze laatste 
van 2011 werd bij Louk Clavan gehouden. De bedoeling was om kerststukjes te 

maken. In Spanje heb je, ook in deze tijd van het jaar,nog de prachtigste bladeren, 

bloemen, bessen en andere vruchten in de tuin om mee te werken. Met elkaars 
hulp, vooral Annemiek weet er veel van, lukte het om wat moois te maken. Op het 

landgoed van Louk, een heerlijke omgeving, prachtig weer en fijn gezelschap 
genoten we. Onze volgende tuinclubdag is in februari 2012. Ik wens jullie allemaal 

fijne feestdagen en veel geluk in 2012. 
 

Gré Daenen 
 

 

 
 

 
VRAAG & AANBOD 

 

Ondanks het feit dat de ‘Vraag- & Aanbod’ rubriek verdwenen is door te weinig 
belangstelling, blijkt er zo af en toe toch behoefte aan te zijn. In het geval dat er 

een vraag of een aanbod is, wil de redactie die graag plaatsen. 
 

Deze maand een verzoek van Veronique Jacobs: 
 

Te koop gevraagd: Hometrainer 

Bel naar Chris en Veronique, telefoon 634 337 909 of spreek ons aan op de club. 
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NIEUWJAARSDUIK 

 

Traditiegetrouw vindt de spectaculaire Hollands/Vlaamse duik plaats op 1 januari 
2012 om exact 12:00 uur op 'ons eigen plekje' op het strand van El Portet, onder 

de jaloerse blikken van andere nationaliteiten, die op een afstandje met beteuterde 
blikken hun eigen 'slap-aftreksel-duikje' uitvoeren. Natuurlijk zijn onze duikers 

uitbundig verkleed en staan er daarna voor hen maar óók voor de kijkers oliebollen 

en warme chocolademelk (met en zonder rum) op het strand klaar (gratis!). 
 

Inschrijving is niet nodig: hoe méér duikers en kijkers, hoe beter! Na afloop is er in 

het clubgebouw voor iedereen cava (gratis!), een nieuwjaarstoespraak (gratis!) en 

de beroemde erwtensoep van Kok (gratis!) om het nieuwe jaar écht goed te 
beginnen. 

De evenementencommissie 
 

 
BERGSTAPPERS IN JANUARI 

 

Zaterdag 7 januari 2012 wandelen we naar Cabo La Nao in Javea, een redelijk 
gemakkelijke wandeling van 2 uurtjes, met prachtige vergezichten vooral bij mooi 

weer, mooie gelegenheid om alle kerst- en Nieuwjaars hapjes er af te wandelen en 
daarna gaan we ze er natuurlijk wel weer aan eten bij een gezellige lunch in Javea 

op de boulevard van het Arenal strand. 
 

 
Gelieve U voor de lunch zowel als de wandeling aan te melden bij resp. Loek of 

Frans: 965748187 of 966491459. Verzamelen om 9.30 uur bij Pan, Pan y Jamón, 

Jamón. Mochten er liefhebbers zijn voor de langere wandeling die eventueel zou 
plaatsvinden op 22 januari laat ons dit dan even weten. 

 
De bergstappers  
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FILMAVOND JANUARI 2012 
 

In januari draaien we de voorlaatste film in de reeks over Cuba: The Lost City. Een 

bijzonder verfijnde ode aan het kleurrijke verleden van Cuba. Met misschien nog in 
uw herinnering de beelden uit Suite Habana, het Havana omstreeks het jaar 2000, 

gaan we terug naar de 'glorietijd' van de stad in de jaren vijftig van de vorige 

eeuw. 
 

In 1958 is Havana, voor wie het zich financieel 
kan veroorloven, een bruisende wereld. Een 

stad van gokken, mooie vrouwen, zalige 
cocktails en exquise sigaren. De nachtclubs en 

de casino’s draaien op volle toeren. Maar 
ondergronds verenigen zich de tegenstanders 

van Batista, de zetbaas van de Amerikanen. De 

welgestelde familie Fellove behoort tot de groep 
die het aan niets ontbreekt. Prachtig huis, 

personeel, volle eettafels waarrond de familie 
zich verenigt. De pater familias is hoogleraar 

aan de Universiteit en de oudste zoon Fico 

(gespeeld door regisseur Andy Garcia) is 
eigenaar van El Tropico, de meest befaamde 

nachtclub van de stad. De rust binnen de 
familie wordt echter verstoord doordat rijkdom 

vecht met revolutionaire drijfveren. Een van 
Fico’s broers laat zich winnen voor de zaak van 

Fidel Castro en el Che. Fico vreest voor het voortbestaan van zijn club onder het 

nieuwe regime en moet samen met zijn komische huisvriend en schrijver (Bill 
Murray) toezien hoe het oude leven erodeert en mensen op slag veranderen. Niet 

langer heeft hij in de hand wat hij en zijn ouders hebben opgebouwd. 
 

De film brengt Cuba vanuit een antirevolutionair perspectief in beeld. Zowel Castro 
als Guevara worden als negatieve dissonanten weergegeven. De mensen die zich 

bij hen aansluiten worden, feitelijk als 'fout' beoordeeld. De film bevat veel muziek, 
dans, mooie vrouwen en mooie mannen. Schitterende rollen zijn weggelegd voor 

Dustin Hoffman en de adembenemende en ontroerende Inés Sastre. The lost city 

dateert uit 2005, is zoals gezegd geregisseerd door Andy García. Het scenario werd 
geschreven door de beroemde Cubaanse schrijver Guillermo Cabrera Infante die 

enkele jaren geleden in ballingschap stierf. 
 

De filmavond vindt plaats op 10 januari om 20:30 uur en zal voor deze 
gelegenheid worden verzorgd door Cora Dekkers. De speelduur van de film is 

ongeveer 140 min. De volgende filmavond zal zijn: de tweede dinsdag van februari. 
We sluiten de reeks dan af met Habana Blues waarmee we terugkeren naar de 

Cubaanse jeugd en hun verlangen naar verandering. 
 

Wil Heeffer 
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KLASSIEKE MUZIEK AVOND 
 

Bartók: Concert voor Orkest (1943) 

Campari adverteerde vroeger met de slogan: 'Je moet het gedronken hebben, al is 
het maar één keer in je leven!' Hetzelfde geldt voor Bartók: je moet hem gehoord 

hebben, al is het maar één keer in je leven... en dan bestaat de kans dat je eraan 

verslingerd raakt! De muziek van Bartók is controversieel. Toen het Naziregime in 
1936 partituren van Schönberg, Milhaud en Strawinsky als 'Entartete Kunst' op de 

brandstapel gooide, protesteerde Bartók bij de Duitse minister van buitenlandse 
zaken, omdat zijn muziek daarbij ontbrak! Dat duurde daarna niet lang meer. 

Bartók vluchtte in 1940 uit Hongarije naar de VS, waar ernstige ziekte en materiele 

nood lange tijd zijn leven bepaalden. Hij componeerde in die tijd niets totdat hij in 
1943 de opdracht kreeg een orkestwerk te schrijven. Dat werd het 'Concert voor 

Orkest', dat bij de première in New York enorme bijval kreeg en sindsdien één van 
zijn bekendste en meest gespeelde werken is. Het is ook één van zijn meest 

toegankelijke werken omdat hij er veel neoclassicistische elementen in heeft 
verweven. Tijdens zijn leven (hij stierf in 1945) werd Bartók's werk niet erg 

gewaardeerd omdat men zijn muziek niet begreep. Weliswaar baseerde hij veel van 

zijn werken op herkenbare volkswijsjes, maar de soms atonale en dissonante 
bewerkingen ervan riepen bij zijn tijdgenoten weerstand op. Dat gebrek aan 

waardering veranderde na het succes van zijn 'Concert voor Orkest'. Bartók werd 
gaandeweg als één van de belangrijkste componisten van de 20ste eeuw 

beschouwd en is het beluisteren méér dan de moeite waard, mits met de juiste 

instelling... Ik vertel u daarover op 24 januari. 
 

Beethoven: Symfonie nr. 5 (1804-1808) 

De 'Noodlotsymfonie' wordt Beethoven’s Vijfde vaak genoemd, omdat Beethoven 

ooit gezegd schijnt te hebben: 'Zó klopt het noodlot op de deur'. Daarbij doelde hij 
op de beroemde eerste vier noten van deze symfonie, die iedereen kent: kort-kort-

kort-lang. Waarom grijpt deze symfonie iedereen aan? Waarom houdt iedereen 
even de adem en de pas in wanneer die eerste noten klinken? Omdat uit die vier 

tovernoten een tomeloze brok muziek zonder weerga 

groeit. Vanaf 'de Strijd' in het eerste deel, 'de Hoop' in 
het tweede, 'de Twijfel' in het derde en tenslotte 'de 

glorieuze Overwinning' in het vierde deel is de 
symfonie één overrompelende belevenis van 

samengebalde kracht en energie. Die eerste vier noten 

waren het herkenningssignaal van de geallieerden in 
de 2de wereldoorlog en van de BBC-uitzendingen, want 

kort-kort-kort-lang is in morse-taal de letter V 
(Victory). Die noten symboliseerden de Strijd, de Hoop, 

de Twijfel en de uiteindelijke Overwinning van bezet Europa en zó hield de Duitser 
Beethoven, de door de Duitsers onderdrukte volkeren op de been. De inmiddels 

beroemdste symfonie ter wereld begon echter moeizaam. Op één en dezelfde door 

Beethoven georganiseerde, gespeelde en gedirigeerde avond beleefden zijn 5de en 
zijn 6de symfonie,zijn 4de pianoconcert én zijn Koorfantasie hun premières en  
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CRISIS - CARITAS - LIONS 

 
Door de crisis is de werkloosheid enorm en door de lage uitkeringen wordt er 

honger geleden, schoolboeken kunnen niet worden betaald en schoolmaaltijden 
schieten er soms bij in. Gemeente en Caritas doen wat zij kunnen, maar doen 

steeds vaker een beroep op de Lions. 
 

De Lionsclub is weliswaar een grote internationale organisatie, maar wij beperken 
ons zo veel mogelijk tot hulp direct om ons heen. 
 

Vorig jaar hebben we een totaal van € 28.000 opgehaald. Onze bekendste 

activiteiten zijn de zomerconcerten aan het strand, de tweewekelijkse boekverkoop 
op de Moraira markt en laatstelijk de kerstloterij. Ook zamelen we bruikbare 

kleding in ten behoeve van Caritas en het mannen Hospice in Gandia. Af en toe 

staan we ook op de rommelmarkt in Teulada. 
 

Waar ging al dat geld heen? Eigenlijk alleen naar de mensen hier. Details op de 

website. 
 

Behalve met geld zijn we ook erg geholpen met spullen, die U niet meer nodig 

hebt, maar elders goed kunnen worden gebruikt: kleding, beddengoed en 
spulletjes voor de rastro. 
 

Bedankt voor Uw support. 

Nico Dekkers, 
President Lions Club Teulada-Moraira 

965 974 941 
www.teuladamorairalions.org 

nicorateulada@gmail.com  
 
 

  

http://www.teuladamorairalions.org/
mailto:nicorateulada@gmail.com


Nieuwsbrief januari 2012 Pagina 39 

stonden er ook nog delen uit zijn Mis in C op het programma. Dat concert duurde 

al met al méér dan 4 uren en was dus over-the-top, waardoor de toehoorders 

platgeslagen naar huis gingen. Ik weet niet hoe ú op 24 januari naar huis zult 
gaan, maar aan dirigent Claudio Abbado en de Berliner Philharmoniker zal het niet 

liggen: hun uitvoering van de Vijfde is een juweel van de bovenste plank! Van 
harte welkom op 24 januari om 20:00 uur. 

Erik Hulleman 

 
 

 
SCHEEPSTIJDING 

 
Met spijt in het hart maar in volle overtuiging heb ik besloten mijn lidmaatschap 

per 1 januari 2012 op te zeggen. Om roddel en speculatie te voorkomen wil ik 

graag van deze laatste gelegenheid gebruik maken een klein slotwoord tot een 
ieder te richten en te bedanken voor de gelegenheid die mij de afgelopen jaren is 

geboden om een bijdrage te leveren aan het welvaren van het 'Lage Landen schip', 
zoals dat eerder heel treffend in de bekende regels van Kees den Dulk is verwoord: 
 

'Wij vormen tezaam de bemanning 

Aan boord van het lage landen schip 
Door vrij maar niet stuurloos te varen 

Omzeilen wij menige klip 
 

Wij doen steeds ons best te bewaren 
Die goede en prettige geest 

Die sinds wij de haven verlieten 

Voortdurend ons doel is geweest.' 
 

De thans gevaren koers noopt mij echter af te monsteren, zulks om zeeziekte of 
scheurbuik te voorkomen en om over muiterij nog maar te zwijgen! Getuigd met 

nieuwe zeilen lijkt het allemaal voor de wind te gaan, maar uit zorg over de staat 
van de romp onder de waterlijn en het zeemanschap op de brug, wens ik het schip 

en haar bemanning bij voorkeur vanaf de wal een zeer behouden vaart toe en ik 
hoop vooral dat de scheepskas en het logboek goed worden bijgehouden. Vaarwel! 
 

Arie Grootenboer 

 

 
Namens het bestuur wil ik Arie nogmaals bedanken voor het vele werk dat hij heeft 

gedaan voor de club. Wij vinden het jammer dat hij ons verlaat, maar ieder vaart 
zijn eigen koers. 

Liesbeth Nijman-van den Hemel 
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JASON GAST OVER PIJN TIJDENS ZITTEN 
 

Met de feestdagen voor de deur, moeten we weer vele uren aan 

tafel zitten tafelen, op de bank voor de buis hangen en (hier in 
Spanje dan) op een terrasje een kop koffie drinken. Zoals u 

waarschijnlijk hebt opgemerkt zijn dit allen zittende ‘activiteiten’. 

Veel mensen klagen over pijn in de rug of nek tijdens zitten en of 
bij het opstaan vanuit een stoel. Vaak is er ook een pijn in een 

bil, de lies of heup bij het omhoogkomen of een been wordt 
onrustig of gaat zelfs tintelen. De oorzaak van deze klachten ligt 

niet alleen in het (te)veel zitten, maar zitten maakt het er in ieder geval niet beter op. 
Het lichaam is namelijk gemaakt om te bewegen en niet om 95%!!! van de wakkere 

dag te zitten.  
De oorzaak van nek- en rugklachten ligt altijd in de gewrichten van deze regio’s. Vaak is 

er sprake van een dwangstand van een gewricht of een overcompensatie, waardoor het 

gewricht geïrriteerd of ontstoken raakt. Als een gewricht geblokkeerd en pijnlijk wordt, 
compenseert een ander gewricht dit weer en ontstaat daar weer eenzelfde probleem 

zodat de klacht zich uitbreidt over de gehele wervelkolom. Vaak wordt dit probleem pas 
opgemerkt als er pijn ontstaat (het symptoom) op een bepaalde plek in de 

wervelkolom. Het eerste (symptoom) waar mensen vaak over klagen is pijn en/of 
stijfheid bij het opstaan uit een stoel of bank. Dit gaat al dan niet gepaard met de 

hiervoor genoemde symptomen. Uit een uitgebreid vraaggesprek blijkt vaak, dat deze 
patiënten het grootste deel van de dag zitten. 
 

Het probleem van zitten is, dat het de rug en nekgewrichten maximaal om spanning 

zetten. Dit is in een normale rug al niet goed, maar als er al een kleine irritatie 
aanwezig is wordt deze eigenlijk nog meer geïrriteerd. Het is te vergelijken met een 

verzwikte enkel waarop toch de Vierdaagse van Nijmegen wordt gelopen. Belangrijk te 

weten is dat het zitten zelf niet de oorzaak is, maar dat dit het probleem wel erger 
maakt. Als dit soort klachten beginnen, moet er dus snel gezocht worden naar de 

oorzaak van de klacht, omdat het een van de eerste symptomen is die zich aanmelden 
terwijl de oorzaak vaak al langere tijd aanwezig is zonder daar iets van te voelen. 

Mensen denken vaak dat de pijn wel weg zal gaan of dat een pijnstillertje wel zal 
helpen, maar vaak wordt het van kwaad tot erger en een ontstekingsremmer of 

pijnstiller neemt alleen (als het al werkt) het symptoom weg. Verder heeft de pijn een 
functie. In feite zegt het lichaam; ‘Hé hallo, dat zitten maakt hier schade, dus dat moet 

je niet doen!’. Als dat systeem geblokkeerd wordt met medicamenten, komt dat neer op 

het uitschakelen van het alarmsysteem in een brandend huis...... 
 

In onze kliniek zijn wij gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van de 

OORZAAK van nek en rugklachten. U hoeft niet te leren leven met pijn, uw pijn hoort 
niet bij uw leeftijd, het komt niet door de artrose. Er is altijd een echte OORZAAK te 
vinden van uw klacht en daar is meestal wel wat aan te doen. Wij behandelen uw 

klacht met 15 jaar multidisciplinaire ervaring en geven u ook adviezen over wat u wel 
en vooral NIET moet doen en daar valt teveel zitten zeker onder. 
 

Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met onze 

kliniek in Calpe. Tel: 965 875 917. Quiropráctica Calpe Jason Gast  
(Doctor in Chiropractic)  
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KOKKERELLEN 
 

Het was niet lang zoeken naar een 

naam voor deze rubriek die weer 
nieuw leven wordt ingeblazen. Was er 

ooit een toepasselijkere naam voor 

een kooklustige hobbyist dan voor 
degene die ons binnen de club met 

zijn creaties vaak verrast? Zijn ouders 
moeten een vooruitziende blik hebben 

gehad! Kok heeft zich bereid getoond 

ons iedere maand een of meer lekkere 
recepten voor te schotelen, op papier 

dan uiteraard. De volgende maand 
krijgt u het complete kerstdiner van dit jaar. Het zal u vast inspireren sommige 

gerechten na te maken. Wij hopen dat er nog meer kooklustigen zijn die hun 
lekkere receptuur willen publiceren. In Spanje zijn de ingrediënten toch wat anders 

dan in ons thuisland. Heel fijn als u ervaring hebt iets heerlijks te maken van wat 

de (super)markten hier voorradig hebben. Laat ons meesmullen! 
 

Graved Lax (volgens oud Zweeds familierecept) 
In Scandinavië werd en wordt nog steeds veel zalm gevangen en tegenwoordig ook 

gekweekt. Het is dan ook logisch dat je het op alle menu’s in die landen terug zal 
vinden. Aan het einde van de negentiende eeuw is er een keer een oproer geweest 

in het Zweedse leger. De soldaten wilden niet langer elke dag zalm eten. Er werd 
onderhandeld en als resultaat stond zalm nog slechts vier keer per week op het 

menu. Afwisseling dus. Ik denk dat de drie overige dagen eland op het menu 

stond. Dat vertelt het verhaal echter niet. Van een bevriende Zweedse collega heb 
ik jaren geleden het recept gekregen voor ‘Graved Lax'. Letterlijk betekent dit: 

begraven zalm. Het was een recept van zijn oma en hij kende het uit zijn hoofd. 
Toen ik na een week Zweden thuis kwam heb ik het meteen gemaakt. Het 

resultaat: een stuk zalm dat zo hard was geworden dat je het als slagwapen kon 

gebruiken. Hij bleek de hoeveelheden zout en suiker te hebben verwisseld. 
Natuurlijk heb ik het nog een keer geprobeerd met de juiste hoeveelheden en het 

resultaat was geweldig. Vanaf dat moment maak ik het vaker. Het is eenvoudig en 
lukt altijd. 
 

Ingrediënten: 

Verse zalm op de huid, het liefst twee 
gelijke stukken, bij voorbeeld twee 

stukken staart. Per 500 gram zalm: 

 
 

Voor de saus: 

 100 gram zout 

 200 gram suiker 

 4 eetlepels gedroogde dille of een 

aantal takjes verse dille 
 1 theelepel vers gemalen peper 

 6 eetlepels mayonaise 

 1 kleine eetlepel franse mosterd 

 1 eetlepel honing 

 peper en gedroogde dille 
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Bereiding van de graved lax: 

Maak een mengsel van de suiker, het zout, de peper en de dille. Strooi in een wat 

hogere langwerpige schaal, niet veel groter dan de zalm, een laagje mengsel. Leg 
de halve zalm op de huid hierop. Bestrooi dit rijkelijk met het mengsel. Leg het 

tweede stuk zalm hier bovenop met de huid boven en dek het geheel af met een 
laagje mengsel. Het beste is het mengsel ongeveer gelijk te verdelen onder, tussen 

en op de vis. Dek de schaal af met plastic folie en leg op het geheel een gewicht. 

Een pak frisdrank, suiker, meel of zout in een plastic zak of desnoods een steen 
van Nederlands formaat. Dit geheel gaat in de koelkast. Na 24 uur de twee 

visdelen (alsof het een hele vis was) in zijn geheel omdraaien. Nu ligt het deel vis 

dat boven lag, onder. Er is al heel wat vocht uit de zalm gekomen. Dit hoort zo! Na 
nog eens 24 uur is de graved lax klaar. Let op dat je de zalm niet langer zo laat 

liggen, hij droogt steeds verder in! Veeg de resten zout-suiker mengsel van de 

zalm of spoel hem kort af onder de kraan, haal de huid eraf en snijd de filets in 
mooie dunne plakjes. Serveer op een schaal met wat extra dille en peper. 
 

De saus: 

Meng de mayonaise, de mosterd, de honing en de dille. Eventueel op smaak 
maken met wat meer mayonaise, honing of mosterd. Afmaken met verse peper. 

Serveren met een stukje stokbrood en natuurlijk een mooi glas droge witte wijn. 
 

Kok Kroef 
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DE MEDITERRANE TUIN 

 

Deze maand: Araucaria exelsa (Araucaria heterophylla) 
 

Ongetwijfeld heeft u deze vaak hoge conifeer in het landschap van de Costa Blanca 

zien staan. Hij wordt het meest toegepast in grotere tuinen. Het is een opvallende 

decoratieve boom, die vooral herkenbaar is door zijn symmetrische groeiwijze. De 
plant komt oorspronkelijk van Nordfolkeiland en de 

eilanden hieromheen. Dit gebied behoort tot het 
territorium van Australië in de Stille Oceaan. Nordfolk 

eiland werd in 1774 ontdekt door kapitein Cook. Dit 

eiland was vooral bedekt met de Araucaria-boom. Een 
zeiler als kapitein Cook vond de boom zeer geschikt om 

masten van te maken. Dit bleek later niet zo’n goed 
idee te zijn. Maar door het kappen van de bomen had 

hij inmiddels de populatie sterk gereduceerd. De familie 
van de Araucariaceae bestaat uit zo’n 25 soorten. Deze 

groenblijvende coniferen zijn dus inheems op het 

zuidelijk halfrond. Vanuit Nederland en België kent u 
waarschijnlijk de soort Araucaria araucana de 

'Apenboom of Slangeboom'. Deze soort is de enige, die 
min of meer vorstbestendig is. De Araucaria 

heterophylla (exelsa) is op dit ogenblik een van de meest gekweekte soorten. In 

Australië, maar bijvoorbeeld ook in Florida is de boom populair en wordt breed 
toegepast. De boom verdraagt veel wind en wordt daarom ook veel geplant in 

kustgebieden. De Araucaria heterophylla kent u waarschijnlijk ook vanuit Nederland 
als kamerplant, namelijk als 'de kamerden'. Deze plant wordt in de pot zo’n 1,30 m. 

hoog en was indertijd, toen er nog geen centrale verwarming in de huizen was, 

een zeer geliefde kamerplant. Door de droge lucht zijn de huiskamers 
tegenwoordig minder geschikt als toepassing. Maar hier, in ons subtropisch deel 

van Spanje, gedijt de plant goed. De boom is uitstekend geschikt om als 'solitair' 
toegepast te worden. De Araucaria exelsa (dat in het Latijn steeds hoger betekent), 

vraagt een goed en diep doorlatende grond op een zonnige standplaats. Hij kan 
dan uitgroeien tot over de 20 meter. Deze groeiwijze geeft dus al aan, dat de 

boom vooral voor de grotere tuinen geschikt is. Jonge planten hebben een wat 

andere vorm van de bladeren dan de oudere exemplaren. De naam 'heterophylla' 
duidt hierop, dit betekent n.l. 'verschillende bladeren'. Er zijn mannelijke en 

vrouwelijke soorten. Als conifeer vertoont de boom kegels. De vrouwelijke kegels 
zijn bolvormig (12-15 cm). De mannelijke kegels zijn langgerekt met een lengte 

van ca. 4 cm. Zoals ik al beschreef, kunt u de boom i.v.m. zijn omvang niet in 

iedere tuin toepassen. Maar als u een wat grotere ruimte, zowel in de breedte als 
hoogte op een speciale decoratieve manier wilt invullen, dan is deze toch wel 

makkelijke boom een aanrader. 
 

Rik de Greeff  
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BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 
 

Teulada-Moraira Consulaat der Nederlanden Benidorm: 
Ctra. CV70, Benidorm-La Nucia (Polop, Callosa) 
Urbanización Caravana 12, 03530 La Nucia 
Telefoon: 966 875 932 - Fax: 965 875 248 
E-mail: nlgovlanucia@telefonica.net 
Openingstijden: ma-vr 08:00 - 13:00 uur 

Gemeentehuis 965 740 158 
Policia Local 965 740 946 
Rode Kruis 965 740 950 
Brandweer 112 
Guardia Civil 062 
Medisch centrum: 
Teulada 965 741 136  
Moraira 966 490 204 Consulaat van België 

Edificio Carbonell, Esplanada De España 1-5 

03002 Alicante 
Telefoon: 965 929 147 - Fax: 965 141 757 
E-mail: alicante@diplobel.be 
Openingstijden: ma-vr 09:00 - 14:00 uur 

Nooddienst 112 
Tele-taxi 965 744 281 
Automobilistenhulp RACE 965 740 794 
Seprona 965 146 129 
 

Benissa   
Brandweer 965 781 185 ANWB Benidorm 

Edif. Coblanca 26, Avda Alf. Puchades 
Telefoon: 965 858 926 - Fax: 965 854 887 

Guardia Civil 965 730 722 
Automobilistenhulp RACE 965 730 194 
 

KERKDIENSTEN 
 

Op verzoek van leden vermelden wij plaats en aanvangstijden van een aantal kerkdiensten in 
(overwegend) de Nederlandse/Vlaamse taal in de (wijdere) omgeving van Moraira. 
 
Benidorm 
Katholieke kerk: parochiekerk Nuestra Señora 
del Mar (Rincón de Loix, bereikbaar met bus 9, 
elke zondag om 11:00 uur. 
 
Joodse kerk: synagoge van Benidorm, c/Berlin, 
Rincón de Loix, iedere vrijdagavond. 
 
Protestantse kerk: van de Nederlandse 
Interkerkelijke Gemeente: ‘Het Anker’, elke 
zondag om 10:00 uur in het Kerkelijk Centrum 
‘El Ancla’, Calle Doctor Severo Ochoa 10, hoek 
Calle de la Haya bij het BP benzinestation, 
Rincón de Loix (telefoon: 966 865 977) 

Dénia 
Katholieke kerk: Maria-ten-Hemelopneming. 
elke zondag 09:00, 12:00, 13:00 en 19:00 uur. 
 
Kerk San Antonio elke zondag 08:00, 10:00, 11:00 en 
19:30 uur. 
 
Protestantse kerk: Ned. interkerkelijke Gemeente te 
Dénia, C/. Sanchis Guarnar 9 (ten N.O. v/h kasteel) 
Kerkdienst elke zondag om 11:00 uur, waarin een 
Nederlandse predikant voorgaat. In december is dit 
ds. Jaap Westerink uit Urk en in januari en februari 
2012 ds. Koolhaas uit Winschoten. Aansluitend 
drinken we een kopje koffie. Wilt u meerijden of hebt 
u een routebeschrijving nodig? Bram Gerth 
(965795152), Henk de Jong (965974303) of Chris en 
Ria de Jong (966236986) helpen u op weg. Website: 
www.kerkdenia.nl 

Moraira 
Katholieke kerk: iedere zondag internationale 
eredienst met lezingen o.a. in het Nederlands, 
elke zondag om 11:00 uur eucharistieviering in 
diverse talen. 
 

 
Jávea 
Protestantse kerk: Evangelie Pinksterkerk ‘Oasis’ bij 
het strand, achter Mas y Mas, iedere zondag om 
11:00 uur. 

Benimarco 
Katholieke kerk: internationale eredienst in 
verschillende talen, w.o. Nederlands. Elke 
zondag om 11:30 uur. 

Calpe 
Katholieke kerk: kerk Nostra Señora de la Merced, 
Ctra. La Cometa s/n; elke zondag om 11:00 uur. 

Heeft u een Nederlandstalige priester nodig, dan kunt u zich wenden tot: 
Pater André Loyson in Calpe, tel. 965 837 720 

 



Nieuwsbrief januari 2012 Pagina 47 



Pagina 48 NVOC ‘De Lage Landen’ 

 


