
 

PENSIOEN JAN DE KONING 

Op vrijdag 25 oktober nam Jan de Koning ter gelegenheid van zijn pensionering  
officieel afscheid bij GRM Expertises. Dat deed hij in stijl: door de dag te openen 
met een tafeltennis clinic en een toernooitje voor zijn aanstaande ex-collega’s bij 
‘zijn’ club. 

Al vroeg waren wij -  collega bestuurders - in touw om alles in gereedheid te 
brengen want we mochten 27 collega’s van Jan verwelkomen. Dus we moesten 
de zaal in gereedheid brengen, de kantine en hal omtoveren in een gezellige 
foyer en koffie zetten. Paul had verder nog gezorgd voor toepasselijke 
versieringen die werden opgehangen. De pensionaris zelf had zich ook niet 
onbetuigd gelaten en zorg gedragen voor overheerlijke tompouces voor bij de 
koffie en heerlijke broodjes voor bij de lunch. 

Nadat iedereen was verwelkomd en zich tegoed had gedaan aan de 
opwarmertjes werden Jan de nodige bemoedigende woorden toegesproken en 
daarbij waren toepasselijke geschenken niet vergeten. 

 



Vervolgens werd het tijd voor het sportieve gebeuren. Om even de spieren los te 
maken hadden we een paar basis dingen gepland: we begonnen met balletje 
hooghouden, gevolgd door de – bij onze junioren ook welbekende – 
pylonnenrace. Dat is letterlijk een kuitenbijter maar door de teams in 
competitieverband te laten strijden bracht dat de stemming er al goed in. Daarna 
mocht iedereen zich nog een poosje amuseren met het beroemdste spelletje van 
de camping: Round The Table. 

 

 

Na een korte pauze werd het tijd voor het serieuzere werk: het toernooitje.  
Voordat dit begon werd er nog even een korte demonstratie gespeeld door Jan 
en Paul.  

 



Omwille van de tijd mocht iedereen in een viertal meerkampen een game spelen 
waarna de poulewinnaars in een halve respectievelijk finale om de twee bekers 
mochten gaan knokken. 

 

 

 



Voor alle deelnemers was door Jan een herinneringsmedaille geregeld en daar 
hebben wij namens onze vereniging daar nog een fraaie styluspen aan 
toegevoegd.  

 

Om 14:00 uur namen we afscheid van Jan en alle mensen van GRM Expertises 
die nog een hele middag en avond bedrijfs-uitje voor de boeg hadden. Maar dat 
deden we niet voordat er eerst nog een leuke groepsfoto werd gemaakt. 

 

Wij wensen Jan een lang, gezond en sportief pensioen toe! 


