
 

De groep enthousiaste groep rikkers bij de Senioren Budel groeit nog 
steeds en daarom hebben we op 30 oktober weer een rik-drive 
georganiseerd. Het bleek weer een overweldigend succes te zijn. 
We hadden de hele foyer van De Borgh tot onze beschikking en met  62 
personen was ons doel bereikt en de foyer gezellig vol. Een mooi aantal 
toch? 
Bij binnenkomst kreeg iedereen koffie met vlaai want zonder vlaai geen 
feest en dat wilden we er toch wel van maken. Om 10:30 begonnen met 
2 rondes van 12 spellen. Er waren 2 arbiters aanwezig voor eventuele 
vragen of onduidelijkheden.  
 
De spanning straalde van de gezichten van 
de 62 rikkers af die het aandurfden deze 
strijd met elkaar aan te gaan. Ik zag 
trillende handjes en stalen gezichten die 
de tegenstander naar hun sterkte 
aftastten. Dan klonk het startsein al snel 
en hoorde ik gezucht of een ingehouden 
vloek maar ook opgewonden kreetjes van 
degene die iets moois in handen hadden. 
Ik hoorde iemand mompelen: 
“stommerik”, waarvan ik denk heeft ze nu een slechte rik of een niet 
zo’n slimme maat? 
 
Om 12:30 stond er heerlijk dampende groente- en tomatensoep klaar 
en konden we de inwendige mens versterken met lekkere broodjes. 
Nadat iedereen voldaan was volgden er nog 3 rondes van 12 spellen. 
Rond 16:30 werd de uitslag als volgt bekend gemaakt: 
 

1. Jan Bogers 376 punten 
2. Jac Kerkhofs 309 punten 
3. Gonny Mennen 300 punten 
4. Annie Cuunders 297 punten 
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5. Jan van Bree 294 punten 
We hebben met zijn allen een geweldige en gezellige dag gehad door de 
onvolprezen inzet van Nelly en Jan van Bree en hun achterban. Dank je 
wel allemaal en ook alle vrijwilligers die zich achter de schermen hebben 
ingezet om deze dag voor elkaar te krijgen. Niet te vergeten ook het 
personeel van De Borgh: dank voor jullie inzet. 
 
De deelnemers vonden het allemaal erg gezellig en ontspannend, dus 
we mogen concluderen dat het een geweldig succes was en zeker voor 
herhaling vatbaar. De volgende staat gepland op 26 maart 2022, dus 
noteer die datum op je kalender of in je agenda! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


