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Voorwoorden
Panache is meer dan pluimen
Daar staan wij om bekend
Een club die bruist van leven
Voor iedere student
Halverwege de jaren negentig leeft er bij twee Panachers een idee om hun kennis van de
geschiedenis van Panache eens vast te leggen. Coen Crombach is één van deze twee, de
andere ben ikzelf. Van Coen heb ik (Ferry Roelofs) veel over Panache geleerd en Coen is
ook degene die ooit, in navolging van de ooit zo illustere K.G.B. (Kommissie Geestelijke
Bijstand), een andere, niet officiële K.G.B. (Kommissie GeschiedsBeschrijving) opricht.
Onder deze naam publiceert hij enkele stukjes die de geschiedenis van Panache
behandelen in de P'ette.
Met het zevende lustrum voor de deur en mijn vertrek bij Panache aanstaande besluit ik
om mij na mijn afstuderen in 1996 te gaan wijden aan de geschiedschrijving van
Panache. Een opdracht die ik mezelf geef en die aardig uit de hand gelopen is. Het
resultaat is dit boekwerkje, waarin een groot deel van de geschiedenis van Panache
beschreven is.
De geschiedenis van Panache is bruisend, en dat is maar goed ook, anders was ik er vast
halverwege mee gestopt. Tijdens de zoektocht naar leuke feiten, dwaze gebeurtenissen en
historische momenten ben ik zeer veel meer tegengekomen dan in dit werk beschreven
staat en dan ben ik nog lang niet alles tegengekomen.
"Panache is een vereniging van gekken" is een kreet die ik meer dan eens uit monden van
buitenstaander gehoord heb, en ik ben er trots op. Er gebeurt van alles en het maakt niet
uit hoe dwaas, nuttig, belangrijk of zinloos het doel, Panachers steken er energie in. Dat
maakt Panache tot zo'n unieke vereniging, zowel binnen de badmintonwereld als de
studentenwereld.
De rijke geschiedenis van Panache is natuurlijk al meerdere malen opgerakeld. Vooral de
lustra zijn telkens momenten om even bij de geschiedenis stil te staan. Joop Claassen
duikt voor het derde lustrum in de geschiedenis en maakt daarbij de vergelijking tussen
Panache en een mensenleven. Met een dergelijke vergelijking zou ik mijn voorwoord
willen beëindigen.
U zult echter nog heel even moeten wachten op de vergelijking want ook wij, Johan van
Berkel en Henk-Pieter Felten willen nog een voorwoordje houden. Na het 7e lustrum
speelde al lange tijd het idee om de uitgebreide geschiedsbeschrijving van Panache
geschreven door Ferry verder uit te breiden. Na lang aarzelen wordt dan uiteindelijk de
KGB nieuw leven ingeblazen. Uiteindelijk kost het ons meer tijd dan gedacht, maar
uiteindelijk zijn wij blij dat we de uitbreiding geschreven hebben. Na onze lange
lidmaatschap bij Panache kunnen we club met een gerust hart verlaten wetende dat ook
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alles dat wij hebben meegemaakt is bijgeschreven in de geschiedsbeschrijving van
Panache.
En dan nu de al eerder beloofde vergelijking aan de hand van verglijking van Joop
Claasen, geschreven door Ferry Roelofs en uitgebreid door Johan van Berkel en HenkPieter Felten.
Panache wordt 35 jaar geleden, op 7 november 1962, geboren uit een groepje studenten
onder leiding van Marcel Hugen. Na twee jaar begint het kind te lopen en sluit zich aan
bij de Nederlandse Badminton Bond om competitie te gaan spelen. In haar kleutertijd
krijgt Panache het regelmatig aan de stok met de bond, die de studenten maar vreemd
vindt. Zo leert Panache een belangrijke opvoeder kennen, namelijk Joop Claassen. Na het
eerste lustrum mag Panache naar de kleuterschool en vermaakt zich daar prima. Er wordt
aandacht besteed aan de doorstroming binnen Panache. Leden komen en leden gaan. Met
de komst van Niek Cranendonk als voorzitter gaat Panache naar de basisschool. Dan
overlijdt dhr. Brandt, erelid van Panache vanwege zijn verdiensten tijdens de eerste
toernooien. Met Marcel Tielemans als voorzitter krijgt Panache steeds meer oog voor de
recreatieve kant van badminton en het buitenbadmintongebeuren. Het kind Panache krijgt
oog voor de wereld om zich heen. Tijdens het tweede lustrum wordt Joop Claassen tot
erelid benoemd en schenkt hij de vereniging een huisdier. Het is een hond die luistert
naar de naam Panieknie. Panache gaat enkele jaren later naar de middelbare school en na
een rustige, afwachtende start op die nieuwe school barst het feest los. Met heer Ted (van
Groningen) en heer Ton (Bidlot) krijgt Panache er vele commissies en activiteiten bij.
Het kabaret, opgevoerd tijdens toernooifeesten en bruiloften en partijen, viert
hoogtijdagen. Panache ontplooit zich als een puber. Meligheid is troef, maar ook aan de
serieuze kant wordt aandacht besteed. Panache pubert aardig door maar wordt, als ze
twintig geworden is, toch wat rustiger en serieuzer. De zaak loopt als op rolletjes omdat
van de opgebouwde ervaring goed gebruik wordt gemaakt. En naast het pluimen worden
de buitenbadmintonactiviteiten niet vergeten. Panache komt haar "twen-jaren" goed door,
en keert, wanneer ze 30 jaar is en volwassen geworden, terug naar haar jeugd. Met de
komst van commissies als de C.F.K., J.A.K., V.V.V. en M.M.M. nemen ongein en
doelloze bezigheden weer een grotere plaats in het leventje van Panache in. Veel uit deze
periode doet terugdenken aan de pubertijd van Panache. Het afscheid van de trouwe
viervoeter Panieknie is echter hard en moeilijk. Maar na een niet misplaatste periode van
rouw krijgt Panache een nieuwe viervoeter, die de naam Panaxie draagt. Panache is al
bijna 35 jaren oud als Den Haag de geldkraan langzaam steeds verder dicht draait en de
studieduur verkort. Panache moet steeds harder studeren en zit avonden lang opgesloten
in haar studeerkamertje. Panache wordt steeds meer individualistischer en het badminton
vindt steeds meer alleen nog maar plaats om het badmintonnen en in mindere om de
leuke activiteiten. Door gebrek aan tijd en inhoud laat Panache uiteindelijke de
Panacherette inslapen. Een grote teleurstelling is de iets te felle gele en witte kleur in
welke het onderkomen van Panache wordt geschilderd, waardoor het jaarlijkse Panache
toernooi niet meer op de vertrouwde plek kan plaats vinden. Gelukkig is er licht aan het
eind van de tunnel, want al snel wordt de Mini-P’ette uitgebracht door de Panache Mini
P’ette Redactie (PaMP’eR) en is iedereen zeer te spreken over het nieuwe onderkomen
van het Panache Toernooi. Ook de ongein lijkt weer terug te komen in de vorm van een
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onmetelijke stroom aan Panache K… Kommisies. Panache krijgt het alleen steeds
moeilijker met het vinden van actieve bestuursleden, maar de ervaring leert dat er altijd
mensen bereidt zijn Panache in leven te houden. Panache kijkt dan ook iets wat
verontrust uit naar de toekomst.
Panache Drop Drop!
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Dankwoorden
Dat is de Panacher
Komt niet voor de eerste prijs
Maar voor zijn vrienden
Die hij elk jaar hier treft
Vooral op het grote feest
Waar hij iedereen kent
Daar is de Panacher
In zijn element
Het schrijven van de geschiedenis van Panache van 1962 tot nu (1997) bleek een grotere
klus dan verwacht. Aangespoord echter door aanmoedigende woorden vanuit de
vereniging zelf, vooral van de corrigeerders, heb ik deze taak tot een einde weten te
brengen. Alvorens iedereen te bedanken wil ik eerst mijn eigen kleine Panachegeschiedenis kwijt.
Bij mijn aanmelding aan de T.U. hoorde ik al van Panache. Als badmintonner let je op
zulke dingen. Ik speelde een introtoernooi mee, maar bleef nog anderhalf jaar bij mijn
ouders wonen. Eenmaal op kamers heb ik Panache weer opgezocht en al in juni 1992 ben
ik stiekem af en toe gaan spelen. Bij het begin van het niewe seizoen kende ik zo al
enkele belangrijke Panachers en werd ik (inmiddels derdejaars student inmiddels) lid van
Panache. Vrijwel meteen ben ik in de redactie gestapt samen met drie ervaren Panachers.
Van deze drie mensen, Robert Hoogendoorn, Paul ter Horst en Eric de Vetten heb ik in
dit beginjaar veel geleerd. Veel van de vereniging, de mensen en de gebruiken, maar ook
van computers en bepaalde faciliteiten van de T.U. en het sportcentrum.
In 1993 besluit ik dat ik middels het voorzitterschap van Panache een jaar op me te
nemen wat voor de vereniging, waar ik al een jaar met plezier vertoef, kan betekenen. Dit
bestuursjaar wordt mede door de medebestuurders een erg gezellig en succesvol jaar.
Daarvoor dank dus aan Angelica, Arnoud, Dimitri S., Jeroen T., Marianne en Marjolijn.
Ook op badmintongebied blijven successen niet uit. Een tweede plaats in alle onderdelen
tijdens de clubkampioenschappen reken ik wat dat betreft nog steeds tot de hoogtepunten.
Evenals een tweede plaats, samen met Dimitri S. in de herendubbel C op de N.S.K.. Na 5
A.L.V.'s (naast de normale A.L.V.'s nog twee extra ledenvergaderingen) voorgezeten te
hebben kan ik uitrusten van een bestuursjaar.
Dat uitrusten gaat echter wel gepaard met werk voor een groot aantal commissies,
waarvan de T.K. veel werk opslokt. Gelukkig wordt het een geslaagd toernooi waar ik
heel wat vrienden prijzen mag geven en met name Barend Braaksma (oud-Panacher) was
natuurlijk een bijzondere winnaar van de herenenkel B. Het meest dierbaar van alle
commissies is me echter niet de T.K., maar de C.F.K. (Concert & Festival Kommissie) en
de J.A.K. (Jeugd Activiteiten Kommissie). De C.F.K. brengt leven, chaos, troep en
wanorde binnen de Panache-bevolking, terwijl de J.A.K. iedereen terugbrengt naar hun
jeugd. Iedereen is tegen de C.F.K. en de C.F.K. is tegen iedereen. Iedereen waardeert de
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J.A.K. en de J.A.K. gaat maar door met het organiseren van activiteiten voor de jeugd.
Vreemd toch dat in deze twee kommissies dezelfde mensen actief zijn.
Een absoluut badmintonhoogtepunt voor mijzelf zijn de clubkampioenschappen van
1995, waarin ik, geheel onverwacht, clubkampioen in de single wordt. En dat op de dag
dat er toch al een feest van Riske en mij gepland staat vanwege onze verjaardagen.
Het volgende seizoen begint goed. Tijdens het introkamp breek ik mijn voet, maar houd
daar een vriendin aan over. Deze vrouwe, Susanna, wordt later nog voorzitvrouwe van
Panache en dus eigenlijk één van mijn opvolgers. Het geklungel met mijn voet staat deze
relatie gelukkig niet in de weg en ook mijn afstuderen hoeft er niet onder te lijden. Zelfs
de organisatie van het nachttoernooi dat Luuk, Jeroen T. en ik aan het organiseren lijdt er
niet onder. Dit Panachttoernooi wordt een groot succes.
Mijn echte actieve leven bij Panache zit er na mijn afstuderen in de zomer van 1996 op,
al mag ik nog een jaartje bij Panache blijven spelen als ouwe bal. Daar goede banen niet
voor het opscheppen liggen blijf ik nog een jaartje in de buurt en kan alleen de laatste
week van het jaar er vanwege mijn nieuwe baan, en de daaraan gekoppelde verhuizing,
niet bijzijn. Net voor die tijd kan ik echter nog snel de N.S.K. meepikken. Luuk en ik
weten daar beslag te leggen op de tweede plaats in de herendubbel C. Maximaal
profiteren dus van de tijd bij Panache. Een hele fijne, nuttige, zinloze, domme en vooral
plezierige tijd waarin veel feesten, badminton, zingen en andere leuke dingen op het
programma stonden.
Tot slot wil ik nog een aantal personen bedanken voor hun bijdragen aan deze
geschiedenis. Mijn informatie en inspiratie heb ik voor een deel uit oud-Panachers
getrokken en daarvoor wil ik graag Martin Ambaum, Ton Bidlot, Joop Claassen, Niek
Cranendonk, Coen Crombach, Loek van Laarhoven, Henny van Leiden, Peter Pansters,
Marcel Schreppers, Hugo Timmers en Mirena Wengelaar bedanken. Naast deze oudleden wil ik ook enkele huidige leden bedanken voor hun informatie over Panache de
laatste jaren. Hoewel ik natuurlijk veel uit eigen ervaring weet hebben zij mij vooral
geholpen bij het oprakelen van feitjes en daarnaast verzorgden zij de laatste aanvullingen
uit de periode zomer 1997 tot nu. Hiervoor wil ik Ramses Christiaan, Luuk Oostveen en
natuurlijk voorzitvrouwe en vriendin Susanna Matakoepan bedanken. Naast al deze
informatieve hulp hebben een aantal mensen mij geholpen tijdens het schrijven. Zij
verbeterden mijn snel getikte, niet-gecorrigeerde werk, gaven tips en stelden critische
vragen. Ramses Christiaan, Coen Crombach, François van Delft, Susanna Matakoepan,
Riske Meijer en Luuk Oostveen wil ik hierbij hartelijk bedanken voor de vele uurtjes
lees- en verbeterwerk die zij in deze geschiedenis van Panache gestoken hebben.
*Een laatste opmerking rest nog. Tijdens het schrijven van deze geschiedenis heb is
gebruik gemaakt van de zogenaamde punt- en kommatualiteitsspelling. Deze wijze van
spellen wordt uitgedragen door de C.F.K.-leden en betreft voornamelijk het consequent
gebruik van punten en komma's in zinnen en afkortingen. Alhoewel het nut en het gemak
van deze wijze van spellen al meerdere malen is aangetoond blijkt nog steeds niet
iedereen het met deze spellingswijze eens te zijn (zoals bijvoorbeeld Susanna).
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Belangrijke kenmerken van de gebruikte spellingswijze zijn het consequente puntgebruik
in afkortingen en aan het einde van de zin. Wanneer het laatste woord van een zin een
afkorting is, eindigt de zin dus met twee punten. Zoals in dit voorbeeld van de C.F.K.. De
eerste punt hoort bij de afkorting en de tweede punt geeft het einde van de zin aan.
Ferry Roelofs
Kleine uitbreiding van de schrijvers van de Tweede druk:
Als twee “die-hard” Panachers konden wij aan het eind van onze studies niet zomaar
Panache verlaten. We wilden iets tastbaars achterlaten en een uitbreiding van
hetgeschiedenisboek met al onze ervaringen leek ons iets moois tastbaars. En dan kunnen
we meteen ons eerste dankbetuiging geven, namelijk aan Ferry Roelofs, want hij heeft
natuurlijk de oorspronkelijke eerste druk gemaakt. Zonder dat zouden we helemaal bij het
begin moeten beginnen, en of we dat zouden hebben gedaan, dat weten we niet. Daarmee
zijn wij eigenlijk al weer aan het einde van ons dankwoord gekomen. Wij hopen dat u
veel plezier zult beleven aan het lezen van dit stukje geschiedsbeschrijving. Wij hadden
in iedergeval veel plezier met het uitbreiden ervan.
Johan van Berkel en Henk-Pieter Felten
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Lijst met afkortingen
Al sinds jaar en dag worden afkortingen in de Nederlandse taal veel gebruikt. Bij
Panache gaan afkortingen echter een geheel eigen leven leiden. Bijna elke commissie
heeft een afkorting en ook voor veel andere zaken bestaan afkortingen. Voor een nieuwe
Panacher of een buitenstaander maakt dat een introductie in Panache nog wel eens lastig.
Gelukkig zijn de meeste Panachers ten alle tijde bereid tekst en uitleg te geven. Daar die
uitleg bij het lezen van dit boekwerkje niet altijd voorhanden is, worden de meeste
afkortingen hier voluit weergegeven.
Alternatief Brabants Spel (Altijd Blijven Spelen)
A.B.S.
Algemene Leden Vergadering
A.L.V.
Algemene Ontmoetings Ruimte
A.O.R
11
Aanbevolen Limburgse Amicale Avond Aanbiddende
Ala f
Anti Abstinentie Altruïstische Allesoverziende
Allesovertreffende Abnormale Allerliefste Amorele
Federatie
Bond voor BodyBuilders
B.B.B.
Buitenland Ontvangst Kommissie
B.O.K.
Boven op De Berg Commissie
Bo.De.Be.Co.
Concert & Festival Kommissie
C.F.K.
Commissie Interessante Activiteiten
C.I.A.
C.F.K. Reünisten
C.Reün.
Dé Internet Kommissie
D.I.K.
Eigengemaakte Spaghetti Brug Vereniging
E.S.B.V.
Eindhovense Studenten Sport Week
E.S.S.W.
Federatie Buitenbadminton Interessen
F.B.I.
Frisse Neuzen Volgers
F.N.V.
Fietsers En Rolschaatsers Rot-op AutoRijden is Veel
FERRARI V8
8enswaardiger.
Introductie Kommissie
I.K.
International Student Badminton Tournament
I.S.B.T.
Jeugd Activiteiten Kommissie
J.A.K.
Jaar Verslag Commissie
J.V.C.
Kommissie Activiteiten Recreatie Spelers
K.A.R.S.
Kommissie Bijzondere Activiteiten
K.B.A.
Kommissie Buitenlandse Kontakten
K.B.K.
Kommissie Externe Kontakten
K.E.K.
Kommissie Geestelijke Bijstand / Kommissie
K.G.B.
GeschiedsBeschrijving
KraamHeer Kommissie
K.H.K.
Kommissie Instandhouding Pan Hasj Suporters
K.I.P.S.V.
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Vereniging
Kabaret Kommissie
K.K.
Kas Kontrole Kommissie (tot en met 2001)
K.K.K.
K.L.O.M.O.F.A.H.T.S. Kommissie Loopafstands Oriëntering Met Oranje Fiets
Aan Hand Tappunten Stadscentrum
Kommissie Met Taak
K.M.T.
Kommissie Nobele Mannen zijn Indrukwekkend
K.N.M.I.
Kommissie Pan Hasj Supporters Vereniging
K.P.S.V.
Kommissie Verspreiding P'ette
K.V.P.
Kwaliteit Waar Anderen Kloten
K.W.A.K.
Kommissie Zonder Taak
K.Z.T.
KAmp Kommissie
KA.K.
Kas Commissie (vanaf 2002)
Kas.Co
Laat de Ladder Leven
L.L.L.
Liederrijk Panache Genootschap / Lallende Panache
L.P.G.
Genoten
van Lint Studenten Sport Week
L.S.S.W.
Lustrum Voorbereidings Kommissie
L.V.K.
Machtige Macho Mannen
M.M.M.
Marburg Ontvangst Kommissie
M.O.K.
Nachtelijk Actieve Commissie Heftig Toernooi
N.A.C.H.T.
Nederlandse Badminton Bond
N.B.B.
Nederlandse Studenten Kampioenschappen
N.S.K.
Om P.A.P.A. te Activeren
O.P.A.
Oplaa(d/t) Vrouwen
O.V.
Ontzettend Zeiken Over Niets
O.Z.O.N.
Panache Activiteiten Kommissie
P.A.K.
Panieknie's Adviserende Propaganda Activisten
P.A.P.A.
Panache Extra Competitie Happening
P.E.C.H.
Panache Introductie Kommissie
P.I.K.
Panache Kabaret
P.K.
Pacific Kolumn Kommissie
P.K.K.
Panache Kan-Can Kommissie
P.K.K.
Panache Kantine Kommissie
P.K.K.
Panache Klaag/Kamervragen Kommisie
P.K.K.
Panache Klan Kommisie
P.K.K.
Panache Kantklos Kommissie
P.K.K.
Panache Kleding Kommissie
P.K.K.
Panache Kloset Kommissie
P.K.K.
Panache Knok Kommissie
P.K.K.
Panache Knuffel Kommissie
P.K.K.
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P.K.K.
P.K.K.
P.K.K.
P.K.K.
P.K.K.
P.K.K.
P.K.K.
P.K.K.
P.K.K.
P.K.K.
P.L.A.K.
P.L.O.
P.L.O.F.
P.L.O.T.
P.Lu.C.H.E.
P.Lu.K.
P.O.C.
P.O.K.
P.O.P.-Groep
P.P.R.
P.S.V.
P.T.T.
P.U.K.
P.V.C.
Pa.B.O.
Pa.M.P’e.R.
Pan.I.C.
ParaDiGIT
PATstelling
Pekalium
Petroelium
Promo
R.K.
R.O.K.
S.C.
S.G.P.
(S.M.)3

Panache Knutsel Kommissie
Panache Komplimenten Kommissie
Panache Kontflos Kommisie
Panache Koppel Kommisie
Panache Konfectie Kommisie
Panache Kook Kommissie
Panache Korrelatie Kommissie
Panache Kroegentocht Kommissie
Panache Kroket Kommissie
Poppen Kast Kommissie
Panache Leden Activerings Kommissie
Panache Leuzen Offensief
Panache L.P.G. Officiële Fanclub
Panache Lieder-O-Theek
Panache LUstrum Commissie Hetende Eenheid
Panache LUstrum Kommissie
Panache Optimaliserings Commissie
Polen Ontvangst Kommissie
Panache Opinie Peiling Groep
Panache Public Relations
Pan Hasj Supporters Vereniging
Promotie Team Touwknopen
P'ette Uitdeel Kommissie
Panache Velo Commissie
PAnache BegeleidingsOrkest
Panache Mini P’ette Redactie
PANache International Committee
Paranoïde D.I.K. Groepsleden In Therapie
Panache Tentoonstelling
P.K. + Petroelium
Peter en Roeland (Kabaret)
Promotie Commissie
Redactie Kommissie
Rusland Ontvangst Kommissie
Sponsor Commissie
Schreeuw Genootschap Panache
Supervising M.M.M.

S.T.P.
SPO.CO.
T.B.C.

Standaard Turf Papiertje
SPOnsor COmmissie
Ted Bedankt Commissie
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T.B.S.
T.C.
T.H.
T.K.
T.O.K.
T.R.O.S.
T.U.(E.) of TU/e
To.Ko
V.E.R.V.A.L.
V.O.C.
V.V.V.
V.V.V.V.V.V. (V.6.)
W.A.K.
W.C.
W.V.T.T.K.
Y.O.K.

Thermieke Bewegingen & Stromingen
Technische Commissie
Technische Hogeschool
Toernooi Kommissie (tot en met 2002)
Toetsings Ontwerp Kommissie
Trek ze Rap Over de Streep
Technische Universiteit (Eindhoven)
Toernooi Kommissie (vanaf 2003)
Verenigde Extremistische Radicalen Voor Actiever
L.P.G.
Vlieger Opleidings-Commissie
Vereniging voor Vrouwen in Voorbereiding
Vereniging Voor Vrolijke Vriendelijke Vlieger Vrienden
Wildgroei Afname Kommissie
Wandel Commissie
Wat Verder Ter Tafel Komt
York Ontvangst Kommissie
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Panache 1962-1967: De kleuterjaren
Panache in 1962-1963
De eerste aantekeningen van Panache in het notulenboek stammen van 25 oktober 1962.
"Op deze gedenkwaardige datum hebben enige studenten het initiatief genomen een
vereniging op te richten in het kader van de onderafdeling badminton in de
studentensportwereld te Eindhoven." De studenten die dit op hun geweten hebben
benoemen een voorlopig bestuur dat er als volgt uitziet:
Marcel Hugen voorzitter
Ed Moen
secretaris
Huib Poolman penningmeester
Wino Geelen commissaris van materiaal
Dit bestuur heeft als eerste activiteit het organiseren van een oprichtingsvergadering
waartoe zij stencils en aanplakbiljetten maken die alle Eindhovense studenten, die "een
beetje badmintonminded" zijn, bij elkaar moeten brengen.
Op 7 november 1962 is het zover. De officiële oprichtingsvergadering van de
Eindhovense Studenten Badmintonvereniging is een feit. De vergadering wordt om 20:30
uur door Marcel Hugen geopend. Aanwezig zijn:
G.F. Vermey
T. Beyloos
H. Kerkhof
W.J.M. Geelen
P. La Fleur
J.H.G.M. Hendriks
J.L.W. Kessels
G.C.N. Frankenmolen
M.F.M. Wijshoff A.P.Th.H. Jentjens
L.H. van Montfort M.G.M. Hugen
P.J.M. Peeters
H.F. van Leiden
J.G. Pennings
J. Brandsen
H.J. Poolman
E.W. Moen
D.J.W.M. Evers

De voorzitter, Marcel Hugen, zet in een kort betoog uiteen, waarom er een
badmintonvereniging in de eindhovense studentensportwereld moet komen. Gebrek aan
coördinatie en enthousiasme, binnen de afdeling badminton van de sectie sport van de
T.H. (Technische Hogeschool), zijn volgens hem de belangrijkste redenen. Bovendien
bevordert een vereniging het contact tussen badmintonspelers onderling.
Het tweede agendapunt behelst de benoeming van een bestuur. Unaniem wordt besloten
dat het voorlopige bestuur, zoals dat gevormd is op 25 oktober, tot het eerste bestuur van
de vereniging benoemd wordt. Na deze snelle beslissing komt een zeer belangrijk punt ter
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tafel, namelijk de naam van de vereniging. Allerlei voorstellen tot verkiezingssystemen
worden geopperd, maar men komt er niet uit. De naamgeving wordt uitgesteld.

Panache in 1963-1964
Op 4 december 1963 staat de eerste bestuursvergadering van "E.S.B.V. Panache" in de
boeken. De naam van de vereniging is, zoals wij allen weten, "Panache" geworden. Uit
een interview met Ed Moen dat gepubliceerd wordt in de April-P'ette van 1975 (Panache
bestaat dan 12½ jaar) wordt enigzins duidelijk hoe Panache aan haar naam komt.
"Da's gekomen uit onze latinistische opvoeding. We hebben geloof ik wel 100.000 namen
de revu laten passeren, tot Marcel op die vergadering in een woordenboek prikte op
'Panache' omschreven als:
1) 'Pluimbos op helm van een Romeins strijder' en
2) 'Zwierige dapperheid met een zweem van branie'.
En dat was treffend, vooral dat tweede natuurlijk."

Panache in 1964-1965
De volgende vergaderingen worden gekenmerkt door discussies over de te maken
statuten van de vereniging. Op 25 februari 1964 neemt Marcel Hugen afscheid als
voorzitter van Panache. Uit zijn afscheidsrede blijkt dat Panache werd voorafgegaan door
een verzameling badmintonners, die zich δι ποδαρκοι (de snelvoetigen) noemden.
Verder leren we dat Panache in het eerste jaar in ledental stijgt van 12 tot 30, dat de
speeltijden langer worden en dat er zelfs een zaal met lijnen gevonden is (tot dan worden
de lijnen van het veld uitgezet met behulp van linten). Marcel sluit zijn afscheidsrede af
met de eerste gevleugelde kreet die Panache kent:
PANACHE "drop drop".
Marcel wordt opgevolgd door Ed Moen, die van secretaris promoveert tot voorzitter.
Panache krijgt onder zijn leiding een eerste competitieteam bij de N.B.B. (Nederlandse
Badminton Bond) en dat team wordt 2e.
Op de A.L.V. van 3 mei 1965 wordt een volgende historische beslissing genomen.
Panache besluit een toernooi te gaan organiseren. Voorgesteld wordt een tweedaags Ctoernooi in Aarle-Rixtel met op de avond van de eerste dag een feest. Een toernooi dat op
2 en 3 April 1966 gehouden zal worden in de sporthal van de Brabantse textielmij 'Artex'
(pas het derde toernooi zal gehouden worden in de sporthal van de T.H.). Zo ontstaat een
nieuwe commissie binnen Panache, de Toernooi Commissie. Panache treedt ook aan op
de N.S.K. (Nederlandse Studenten Kampioenschappen) en niet zonder succes. Henny van
Leiden en Jacques Pennings slepen enkele prijzen mee terug naar Eindhoven.

Panache in 1965-1966
Ondertussen is Panache toe aan de derde voorzitter: Jack Rijsdijk. Onder zijn leiding
komt Panache in het bezit van een Feestcommissie, zeer belangrijk voor een vereniging
als Panache zoals de geschiedenis laat blijken. Tevens krijgt Henny van Leiden voor het
vele verrichte werk het lidmaatschap van verdienste van Panache.
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Panache in 1966-1967
Jack Rijsdijk wordt dan afgelost door Theo Sliepenbeek, die de taak krijgt om het 1e
lustrum van Panache in goede banen te leiden. Een taak die hij, naar later zal blijken, met
zeer goed gevolg afrondt. Het lustrum zal gaan bestaan uit een toernooi en een feest, en
voor beide activiteiten wordt een commissie opgericht. Het lustrumtoernooi, zo is het
plan, moet een A-toernooi worden. Volgens erelid Joop Claassen (waarover later meer) is
dit lustrum het grootste feest dat hij ooit bij Panache meegemaakt heeft.
Wanneer de speelavond-indeling
ter sprake komt, wordt voor het
eerst binnen Panache een
tweedeling duidelijk in
"competitiespelers" en
"fuifspelers", zoals ze dan nog
genoemd worden. Later is er
sprake van competitiespelers en
recreatiespelers.
Met de viering van het eerste
lustrum komt er een einde aan de eerste 5 jaren van Panache. Jaren waarin voor Panache
'groeien' voorop stond, zowel in ledenaantal als in speelsterkte. Vol goede moed gaat
Panache haar tweede lustrum tegemoet.

Panache in 1967-1968
Het eerste lustrum van Panache is inmiddels uitbundig gevierd, Theo Sliepenbeek is de
voorzitter van Panache, en draagt deze taak over aan Hans Niekamp. Het is in dit jaar dat
Henny van Leiden op een A.L.V. een voorstel doet om te komen tot een Panachemascotte. Dit voorstel wordt met hoofdelijke stemming aangenomen, maar de mascotte
laat nog even op zich wachten.
Onder Hans Niekamp komt er een lid van verdienste bij. Voor zijn tweejarig
penningmeesterschap en zijn bergen werk voor het lustrumtoernooi krijgt Huub Lonij het
lidmaatschap van verdienste. Ook begint bij dit bestuur een tijdperk van Panache waarin
c/kommissies steeds meer ingeburgerd en belangrijker worden. Naast de Kascommissie,
de Toernooicommissie en de Feestcommissie ontstaat de Kraamheercommissie. Deze
commissie ontfermt zich over de nieuwe leden van Panache in september.
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Panache 1968-1972: De kinderjaren
Panache in 1968-1969
Hans Niekamp geeft dan in december de leiding van Panache over aan Karel Smits. In
zijn uittreerede merkt Hans op dat hij hoopt, dat het dit jaar voor het eerst gehouden B-C
Toernooi, een goede traditie mag worden. Een wens die, met het 33ste Panache Toernooi
voor de boeg (nog steeds B-C, ondertussen aangevuld met D), als uitgekomen mag
worden beschouwd.
In 1969 is er sprake van een echte buitenbadminton-activiteit, georganiseerd door de
Bottertochtcommissie; Panache gaat zeilen. Het geheel vindt plaats tijdens het
Botterweekend, waarbij één van de doelen het verstevigen van de verenigingsbanden is.
Ook verschijnt dit jaar het clubblad van Panache ten tonele. Een clubblad dat zich de
Panacherette laat noemen. Een naam die afkomstig blijkt van ene Niek Cranendonk, een
Panacher die nog vaker van zich zal laten lezen. Met de komst van de wasserette en meer
van dit soort modewoorden achtte hij de tijd rijp voor de Panacherette. Een naam, die bij
gebruik te lang zal blijken, en daarom door doorgewinterde Panachers steevast wordt
afgekort tot P'ette. De P'ette verschijnt in de prille beginjaren op losse A4-tjes en daarop
staan voornamelijk zakelijke mededelingen zoals bestuurs- en competitiezaken.

Panache in 1969-1970
In 1969 komt Niek Cranendonk aan het hoofd te staan van de club. Badminton wordt
hoog gehouden met een voorstel tot het opzetten van een laddercompetitie en middels de
aanschaf van een prijzenkast, waarin prijzen, gewonnen door Panachers, moeten komen
te staan. Dat Panache echter ook buiten het badminton steeds nauwere banden tussen haar
leden kweekt blijkt wel uit een voorstel tot het houden van een nieuwjaarsmaaltijd en een
voorstel om activiteiten los te koppelen van toernooien. Verder zegt Ton Lenoir toe dat
hij voor een Panache-embleem zal zorgen, iets waar al jaren naar en om gevraagd is.
In oktober 1970 krijgt Panache er dan weer een lid van verdienste bij in de persoon van
Bert Ramaekers. Hij krijgt het lidmaatschap van verdienste vanwege zijn drie jaren
bestuur, diverse posten in diverse commissies en actief badmintonspelen.
Opmerkelijk is dat er in het voorgaande jaar geen kascommissie was en dat derhalve de
kas dus niet gecontroleerd is. Blijkbaar is er zoveel vertrouwen in de penningmeester
Frans Langen dat, zelfs als op de A.L.V. gevraagd wordt of iemand de kas alsnog wil
nakijken, niemand reageert.

Panache in 1970-1971
Niek waarschuwt in zijn uitree-intree rede voor het eerst voor een gevaar dat altijd
aanwezig is geweest bij Panache, en ook altijd aanwezig zal zijn: "Er moet voorkomen
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worden dat Panache in groepen uiteenvalt. Ik ben daarom blij dat de opvang van de
eerstejaars goed gelukt is en dat de vereniging nog steeds erg enthousiast is."
Een treurige mededeling volgt deze uiteenzetting. Dhr. Brandt, het erelid van Panache, is
overleden. Voor Panache heeft hij veel gedaan met betrekking tot de contacten met de
N.B.B. en met betrekking tot de eerste toernooien.
Voor Panache breken echter roerige tijden aan. Niet in het minst vanwege het jeugdlid
(leden jonger dan 18 jaar ziet de N.B.B. als jeugdlid) dat in het bestuur plaatsneemt:
Marcel Tielemans. Hij valt meteen met zijn neus in de boter want op 27/28/29 november
staat het Vikingweekend gepland. Een aantal Denen komt dan richting Eindhoven om te
badmintonnen en te feesten. Natuurlijk is er voor zo'n festijn een commissie: de
'Viking'kommissie. Wanneer deze geïnstalleerd wordt met onder andere Anette Drupsteen
en Jan Drupsteen merkt Niek op, dat Jan alleen lid is van deze kommissie omdat hij met
Anette getrouwd is. Loek van Laarhoven merkt dan op dat iedereen met Jan meeleeft.
Eigenlijk is de installatie van deze kommissie al wat aan de late kant, want de leden
hebben al heel wat werk verzet om het Vinkingweekend mogelijk te maken.
Tijdens de W.V.T.T.K. (Wat Verder Ter Tafel Komt) doet Niek een voorstel om voortaan
in de vergadering termen als mevrouw, mejuffrouw en meneer achterwege te laten en
daarvoor de voornamen van de personen te gebruiken. Panache wordt zo langzaamaan
minder stijf en oudbollig. Tijdens hetzelfde rondje W.V.T.T.K. meldt Ton Lenoir dat hij
een ontwerp voor een embleem af heeft.
Ondertussen is het 1971 en heeft het Vikingweekend plaatsgevonden. Alles is bijzonder
goed verlopen en er wordt daarom een nieuwe Vikingkommissie geïnstalleerd. Een grote
kommissie met een paar nieuwen en een paar ouden, omdat de eersten dan wat kunnen
leren en omdat de laatsten de contacten al hebben met de Denen. Naast dit feest zit er ook
weer een lustrum aan te komen. Ook een lustrumkommissie wordt daarom geïnstalleerd
met daarin Marcel Tielemans, Niek Cranendonk en Jan Drupsteen, en Huub Lonij erbij
als adviserend lid. Hij heeft namelijk het eerste lustrum zo ongeveer in zijn eentje gerund.
Er zijn plannen om in het lustrumjaar een internationaal A-toernooi te organiseren.
Ook het embleem van Panache komt weer eens ter sprake want alhoewel er al een
ontwerp is, is er nog altijd geen embleem. Deze keer belooft Michel Hoenkamp dat hij
"via zijn scheidsrechtersembleem voor een embleem zal zorgen". Buiten badminton om
wordt de Panacheborrel ingesteld, twee keer per maand op vrijdagavond, en komt er een,
al is dat wel eigenlijk een beetje badminton, bierhandicapmixtoernooi.
Het Vikingweekend is ook dit jaar weer een succes. Deze keer is Panache naar
Denemarken geweest, naar Kopenhagen. De wedstrijd verliep niet zo goed, als het in
cijfers uitgedrukt wordt (24-1), maar de smörebröd-maaltijd en het feest maken natuurlijk
veel goed. De meegenomen Rood-Wit-Blauw vlag werd door de Denen al snel ontvoerd.
Verder weet Ton Bidlot zich nog vooral de reis te herinneren, die nogal chaotisch verliep.
Panachers waren elkaar steeds kwijt en er werd veel gedronken door diegenen die niet
hoefden te rijden. De puinhoop in het busje, dat ook nog eens niet echt in orde was
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(volgens John Muermans onverantwoordelijk), en de bootreis tijdens welke volop gerikt
werd, waren zoals dat tegenwoordig iedereen van Panache gewend is.
Dan neemt Niek Cranendonk na twee jaar afscheid als voorzitter en hij doet dit met een
memorabele uittreerede die hier niet mag ontbreken.
Leden en Lidjes,
Die Panache-leden die wel eens bij mij thuis geweest zijn, zullen niet gek opkijken als ze
vernemen hoe de titel luidt van mijn uittreerede: n.l. "De nadere beschouwing van een
lid".
Ik ben namelijk dol op cactussen, en heb ook enige, zoals de volksmond zegt,
lidcactussen. En aan zo'n lidcactus moest ik denken toen ik een onderwerp zocht voor
mijn praatje.
Een lidcactus is allereerst opgebouwd uit een groot, enigzins verhout, lid, waaraan de
wortels zitten. Dit lid wil ik vergelijken met onze vereniging "Panache", gegrondvest door
zijn naam en faam. Op dit lid verheffen zich enkele zeer forse leden, die ik met het
bestuur zou willen vergelijken. Elk lid van het bestuur is een basis voor de club. Aan zo'n
bestuurslid komt dan ook op geregelde tijden een nieuw lid, eerst nog klein en rood - als
een nieuw en/of jeugdlid - maar als alles goed gaat, dan heb je na enige tijd een mooi
nieuw lid erbij gekregen. (Ik maak hier geen onderscheid tussen een mannelijk en een
vrouwelijk lid)
Soms wordt een lid slap en valt na verloop van tijd af. Ook dat kennen we bij Panache,
waar elk jaar weer een aantal nieuwe leden verdwijnen. Maar wat vaker voorkomt is dat
een lid gaat bloeien. En dit is nu precies wat Panache nodig heeft: Bloeiende leden. Want
dan zeggen de leden van andere verenigingen: "Een bloeiende vereniging is Panache"
En als we nu eens terugblikken naar het afgelopen jaar, dan geloof ik dat we als bestuur
kunnen zeggen dat Panache in het algemeen een vereniging is geworden met veel
bloeiende leden. En gaarne zou ik dan ook kort enige punten uit het afgelopen jaar willen
memoreren:
De competitie verloopt weer zeer gunstig na een minder goed jaar, en we hebben nu zelfs
5 teams in de competitie i.p.v. 3 teams twee jaar geleden.
De Panache-borrel is ingesteld en voorziet duidelijk in een behoefte, gezien o.a. het feit
dat het 4e team vaker dronken dan nuchter op de baan staat.
De opkomst op de trainingsavonden is in 2 jaar tijd met zo'n 300% toegenomen, want ten
eerste is het aantal banen vergroot van 5 naar 8 en ten tweede is de bezetting meestal
meer dan 100%.
We zijn naar Kopenhagen geweest. En met zo'n enorm aantal leden nog wel.
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Ook het toernooi lopen neemt toe. Het afgelopen weekend b.v. namen maar liefst 11
Panache leden deel aan de Distriktskampioenschappen te Roosendaal.
Het is verder in jaren niet zo gemakkelijk geweest om mensen te vinden voor het bestuur
en de commissies, terwijl het aantal commissies intussen toch een grote uitbreiding heeft
ondergaan.
Het is trouwens in het geheel niet slecht om in een bestuur of commissie te zitten bij
Panache, gezien het feit dat zowel de voorzitter van BC Eindhoven als de voorzitter van
BC Venlo eertijds lid van Panache waren, terwijl we o.a. in BCE nog enkele voormalige
Panache leden op sleutel posities aantreffen.
Na deze algemenere punten wilde ik gaarne nog een enkel lid in het bijzonder
behandelen.
Allereerst het bijzonder werkzame lid Jan Drupsteen, die het afgelopen jaar secretaris is
geweest. Eigenlijk werd het secretariaat beheerd door een dubbel lid: Jan en Anette
Drupsteen genaamd. En als ik dus Jan wil bedanken voor de enorme hoeveelheid werk
die hij op het secretariaat verricht heeft, bedank ik tevens Anette voor haar aandeel in al
het typwerk, zoals bijv. de Panacherette (applausje)
Een ander actief lid is Ton Lenoir. Het was bijzonder fijn hem in het bestuur te hebben:
hij heeft n.l. een auto. Hiernaast was hij ook zeer nuttig voor het beheren van de kas, en u
hebt reeds bij de bespreking van zijn verslagen kunnen zien dat mede door zijn
enthousiasme de club het hoogste batige saldo uit de geschiedenis heeft, wat mede met
het oog op de komende lustrumviering zeer belangrijk is.
Het derde lid in de opsomming is de wedstrijdcommissaris Marcel Tielemans. Ook zijn
werk was zeer belangrijk, en ook hij deed het al even goed, wat mede blijkt uit het feit dat
de overige bestuursleden hem gaarne als nieuwe voorzitter van Panache aan U hebben
voorgedragen. Hij is net jeugdlid af, en werkt nu onder het motto: "Een lid is nooit te
jong om goed te kunnen werken".
Het laatste lid dat ik bij de kop wilde pakken is Loek Lardenoye. Hij had de ondankbare
taak van commissaris. Dat houdt in dat we met de rotste werkjes bij hem kwamen. Ook
hij heeft zich echter goed van zijn taak gekweten o.a. bij beide ontmoetingen met de
Denen en ook door de instelling van de Panache-borrel. Wij zijn hem grote dank
verschuldigd.
Vervolgens wilde ik alle leden bedanken die in een commissie gezeten hebben het
afgelopen jaar of anderszins hun energie geloosd hebben binnen Panache om zodoende
de vereniging tot het bloeiende geheel te maken dat deze nu is. Ook wilde ik iedereen
bedanken voor het vertrouwen dat zij het afgelopen jaar in ons hadden. Ik hoop dat het
nieuwe bestuur in het komende lustrumjaar net zoveel vertrouwen van iedereen zal
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krijgen, om deze bloeiende vereniging tot nog grotere bloei te brengen en wil eindigen
met de welbekende kreet:
PANACHE DROP DROP !!
Niek weet over de A.L.V.'s in zijn tijd nog te memoreren dat vooral de puntjes van orde
erg in trek waren. Vaker dan eens kwam het voor dat er een punt van orde kwam over de
hitte in de vergaderzaal en of daarom het raam even open mocht. Natuurlijk werd zo'n
verzoek meteen ingewilligd, maar direct daarop kwam logischerwijze meteen een ander
punt van orde. Of het raam alsjeblieft dicht mag, omdat het zo tocht.

Panache in 1971-1972
Marcel Tielemans draagt Panache naar het tweede lustrum. Hij is het die gezelligheid
binnen de vereniging heel belangrijk vindt en dat ook officieel uitdraagt. Naast de
sportieve prestaties dient Panache meer te doen of zijn. Panache is, al was dat toen nog
geen lijfspreuk, meer dan pluimen.
Dan komt de kwestie van het embleem weer eens ter sprake. "Michel (Hoenkamp) denkt
dat een embleem f3,- per stuk gaat kosten. Voorgesteld wordt een eenvoudige P als
embleem te nemen. Jan Drupsteen wil wel 100 P's gaan kopen in een P-winkel. Er volgt
een diskussie over het waar en wanneer dragen van embleem en over de kleur. De
meesten willen een blauw embleem links onder dragen. Jan Drupsteen hoopt nog dat het
bestuur er niet de Pé in krijgt."
Op de lustrumvergadering van 14 september 1972 wordt door het bestuur voorgesteld om
Joop Claassen (die samen met zijn vrouw voor de vergadering is uitgenodigd) tot erelid
van Panache te benoemen. Joop Claassen is bij Panache betrokken geraakt als
bondsgedelegeerde tijdens de toernooien. Vooral in de beginperiode heeft hij Panache
met raad en daad bijgestaan en niet alleen tijdens de toernooien. Op die toernooien
volgde hij dhr. Brandt op als referee (en is dat traditiegetrouw blijven doen tot het
toernooi van 1993). In zijn dankwoord looft Joop de goede samenwerking, die altijd
bestaan heeft tussen hem en Panache. Hij stelt Panache ten voorbeeld als één van de
weinige verenigingen die iemands medewerking ook daadwerkelijk weten te waarderen.
Na de lustrumvergadering volgt een borrel.
Tijdens het lustrumfeest in september verschijnt Panieknie ten tonele. Panieknie is op dat
feest door Joop Claassen aan Panache geschonken. Als geboortedatum van Panieknie
staat 16 september 1972 te boek. (Voor niet-kenners: Panieknie is als mascotte bij
Panache geweest vanaf 16-9-1972 tot 22-3-1996. Meer hierover in het aparte hoofdstuk
dat aan Panieknie gewijd is).
De Kraamheerkommissie begint dit jaar met een extra editie van de Panacherette, die
later de intro-p'ette zal gaan heten, en stelt een integratietoernooi in.
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Halverwege de A.L.V. wordt zoals gebruikelijk het bestuur gewisseld en geeft Marcel
Tielemans de hamer over aan Jack Venselaar die het nieuwe lustrum in gaat luiden. Op
naar de volgende vijf jaar.

Panache in 1972-1973
Op de eerste vergadering die Panieknie bijwoont breekt een merkwaardige discussie uit.
Bij de installatie van de Toernooikommissie komt namelijk een bezwaar van Hans van
Ginkel tegen het installeren van Niek Cranendonk. Hij vreest dat de continuïteit van de
Toernooikommissie zo gevaar loopt. Op het voorstel, van Jan Drupsteen, om Niek dan
adviserend lid te maken, reageert hij door te zeggen dat hij een adviseur wel ziet zitten,
maar niet als lid. Stemming geeft in dit geval de doorslag. Niek wordt adviseur van de
Toernooikommissie en de vacature die zo ontstaan is in de kommissie dient nog ingevuld
te worden. Het bestuur krijgt hiervoor een volmacht.
Verder onstaat op deze vergadering uit de oude Feestkommissie de zogenaamde K.B.A.,
wat staat voor Kommissie Bijzondere Activiteiten. Naast de overname van de taken van
de Feestkommissie gaat de K.B.A. ook zorgen voor integratie-, biermixed-, en
tafeltennis-toernooien. Tot slot komt tijdens de rondvraag Frans van Dongen met een
voorstel tot het oprichten van een Redaktiekommissie voor de Panacherette. Dit om
regelmaat te garanderen.
Op de volgende vergadering blijken zich te weinig Panachers gemeld te hebben om in de
Kraamheerkommissie te gaan. Uiteindelijk komt het goed als zich tijdens de vergadering
nog een aantal leden aanmelden. Belangrijk is dat er veel mensen naar de sporthal komen.
Het laatste jaar waren dat er te weinig. Onder de ideeën, die naar voren komen, om een
betere P.R. te regelen zijn zaken als, het doen verschijnen van een introductienummer van
de Panacherette en het draaien van een Panache-film.
Over de P'ette volgt nog een aardige discussie. "Niek is nog steeds een beetje boos over
het feit dat dit jaar geen eerste jaargang kan zijn van de Panacherette, omdat zij er
voorheen al enkele jaren was. Getracht wordt hem duidelijk te maken dat dit is
verschenen: Panacherette 1e jaargang; nieuwe stijl. Niek, ook niet uit het veld te slaan,
wil dan graag dat aan nieuwe leden duidelijk gemaakt wordt wat de oude stijl was,
waarop iemand opmerkt dat je dat veel beter achterwege kunt laten." (overigens was
'Panacherette' een idee van Niek).
Bestuurlijk is verder belangrijk dat de Kommissie Huishoudelijk Reglement werkt aan
een, hoe kan het ook anders, huishoudelijk reglement. Verantwoordelijk daarvoor zijn
Hans Niekamp, Michel Koenkamp en Anton Hopmans.
En ook toen al, kon men lang vergaderen. De notulen van de vergadering van 8 mei 1973
van sluiten namelijk met: "Jack sluit de vergadering om acht minuten voor twee ('s
nachts)" en dat terwijl de vergadering om kwart voor acht begonnen was.
In november valt het besluit om de Vikingtocht niet door te laten gaan zwaar. Discussie
hierover ontstond naar aanleiding van de hoge kosten die eraan verbonden waren, de
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sterkte van de Denen en vooral naar aanleiding van het niet toegankelijk zijn van de
Vinkingtocht voor geheel Panache. Wel vindt men dat er gezocht moet worden naar
alternatieven en zo ontstaat de K.B.K. (Kommissie Buitenlandse Kontakten).
Dan komen de statuten aan bod. Omdat echter niet drie kwart van alle leden aanwezig is,
minimaal nodig om nieuwe statuten aan te nemen, doet het bestuur het volgende voorstel
"vanaf punt 10 de agenda te laten vervallen, alleen W.V.T.T.K. en rondvraag normaal
afwerken, de vergadering te sluiten en een nieuwe vergadering te bepalen 5 minuten na
sluiting van de vorige, met een agenda gelijk aan de niet behandelde punten van de
vorige vergadering. Volgens het bestuur staat deze mogelijkheid open door een fout in de
oude statuten, er zou dan geen drie kwart meerderheid voor aanname van nieuwe
statuten noodzakelijk zijn." Hierop wordt heftig gereageerd. Marcel Tielemans merkt
meteen op dat deze procedure misschien wel niet in strijd is met de letter van de oude
statuten maar toch zeker met de geest ervan. Hierop haalt Hans Niekamp zelfs een oud
exemplaar van de statuten tevoorschijn waarin deze procedure ook nog eens in strijd is
met de letter van de statuten. De discussie, die volgt, is zeer heftig. Zo heftig zelfs dat
Dick Bergmans de vergadering verlaat omdat hij vindt dat hij door de voorzitter onheus
behandeld wordt. Het bestuur komt na enig overleg met het volgende voorstel:
•

•

•

De punten 10 en 11 komen te vervallen, omdat onvoldoende leden aanwezig zijn
voor aanname van nieuwe statuten en omdat de voorgestelde procedure in strijd
is met de geest van de heersende statuten.
Voorts dat een "ad hoc kommissie van goede diensten", die geen officiële
kommissie zal zijn, de statuten en het huishoudelijk reglement nog eens nauwgezet
zullen bekijken.
De punten 10 en 11 van deze vergadering zullen apart op een volgende
vergadering behandeld worden; deze vergadering wordt voorgesteld op maandag
26 november 1973. Alle leden zullen hiervoor een nieuw konvokaat ontvangen.
De driekwart van het aantal leden voor aanname van statuten is dan niet vereist.

De vergadering is zich bewust van de noodzaak van het snel krijgen van nieuwe statuten
en het daardoor mogelijk zijn van aanvragen van koninklijke goedkeuring; dit na een
uitleg van Jack: de vereniging heeft zonder koninklijke goedkeuring geen
rechtspersoonlijkheid met alle eventuele gevolgen daarvan voor de bestuursleden.
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Panache 1973-1977: De puberjaren
Panache in 1973-1974
Na al deze perikelen wordt Jack Venselaar afgelost door een nieuwe voorzitter. Voor het
komende jaar zal René Verspeek de vergaderingen voorzitten. In zijn uittreerede geeft
Jack uitleg over de gevaarlijke positie van Panache ten opzichte van de Bond. Dit in
verband met de zogenaamde zwarte leden. Leden die wel lid zijn van Panache maar niet
van de N.B.B.. Een probleem waar men nog jaren mee zal zitten.
Op de volgende vergadering, niet lang na de bestuurswissel, wordt er beslist over de
statuten. Panieknie is hierbij "door een tragisch toeval" (zie hoofstuk Panieknie) niet
aanwezig. Na veel discussie worden de statuten en het huishoudelijk reglement door de
A.L.V. goedgekeurd. Ook wordt op deze A.L.V. door een aantal leden een voorstel
ingediend om Hans Niekamp lid van verdienste te maken. Na stemming wordt Hans
gefeliciteerd en het bijbehorende feest zal een taak worden voor de K.B.A.. Tijdens de
W.V.T.T.K. komt iets heel anders tevoorschijn. De autoloze zondag brengt problemen
voor Panache, en waarschijnlijk vele andere sporters. De wedstrijden moeten verzet
worden naar de vrijdag. Dit resulteert in een kleine financiële tegenvaller.
In mei 1974 weet René mede te delen dat koninklijke goedkeuring is aangevraagd. De
rest van deze A.L.V. brengt weinig bijzonders tot de W.V.T.T.K.. Daarin valt te lezen:
P.S.V. is "officieus" tot dochtervereniging verklaard.
Of P.S.V. het hiermee eens is, is niet bekend. Feit blijft dat binnen Panache dit gerucht tot
in deze tijd (1997) blijft rondwaren. Een band tussen P.S.V. en Panache is duidelijk. Veel
studerende P.S.V.-ers maken, in de loop van de tijd, de verstandige beslissing om naar
Panache te komen, en een paar Panachers gaan na hun studie verder badmintonnen bij
P.S.V..
In november ontstaat een aardige discussie over de K.B.K. (Kommissie Buitenlandse
Kontakten). Het verslag luidt:
René vertelt dat hij alle adressen van de waterpoloverenigingen van Nederlandse
universiteiten heeft. Hij heeft gepoogd aan adressen te komen via de N.S.S.S.
(Nederlandse Studenten Sport Stichting), maar daar komt weinig zinvol resultaat uit. Jan
wil meer aktiviteit zien. Er wordt voorgesteld de kommissie een andere naam te geven,
nl. K.G.K. (Kommissie Geen Kontakt).

Panache in 1974-1975
Eindelijk heeft Panache haar koninklijke goedkeuring verkregen. René geeft daarna de
scepter door aan Rob Bots. Rob geeft tijdens zijn intreerede te kennen meer aandacht te
willen voor de recreanten bij Panache, nadat René al tijdens zijn uittreerede heeft gezegd
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dat gezelligheid in de vereniging primair moet blijven. Steeds sterker neigt Panache naar
een gezellige vereniging die badmintonnende mensen bijeen brengt.
De installatie van de K.B.K. gaat, net als de decharge, niet over rozen. Allereerst wordt
de vergadering erop attent gemaakt dat de K.B.K. een laagte-record heeft gevestigd wat
betreft de declaraties. Dit door slechts f1,- te declareren. Dan stelt Jack voor om de
K.B.K. om te vormen tot een K.E.K. (Kommissie Externe Kontakten). Ton Bidlot vindt
echter dat de K.B.A. deze taak gemakkelijk alleen af kan. Jan Drupsteen gokt op pret
voor de K.B.A. en badminton voor de K.E.K.. De K.E.K. wordt vervolgens opgericht.
Dan verschijnt, na een rustige, onopvallende start, ene Ted van Groningen ten tonele. Al
op eerdere A.L.V.'s deed hij van zich spreken, maar nu brandt hij echt los. Hij vindt dat
Panache te weinig kommissies heeft en stelt een K.S.V. (Kommissie Supporters
Vereniging) voor. Hierop zegt René dat hij vindt dat de spelers hierdoor teveel opgehitst
worden. Edmond Nijssen stelt dan de naam P.S.V. (Pan Hasj Supporters Vereniging)
voor. Uiteindelijk wordt de K.I.P.S.V. (Kommissie tot Instandhouding van de Pan Hasj
Supporters Vereniging) opgericht met als leden Ted van Groningen en Ton Bidlot, een
duo dat binnen Panache nog veel stof zal doen opwaaien (Pan Hasj is de naam voor de
zaalvoetballers van Panache).
Marcel Tielemans en Jack Venselaar stellen een K.Z.T. (Kommissie Zonder Taak) voor.
In hun pleidooi vertelt Marcel als aanhanger van het Simplisties Verbond dat hij Panache
als een Negatief Simplistiese Vereniging ziet. En daar moet volgens hem verandering in
komen. Anders moet de mattenklopper eroverheen. Panache dient een Positief
Simplistiese Vereniging te worden (volgens Edmond P.S.V.). Stemming wijst echter uit
dat ondanks het pleidooi van Marcel de K.Z.T. niet opgericht wordt. Marcel geeft als
commentaar dat door deze negatief simplistiese houding, Panache nooit de goedkeuring
van het Simplisties Verbond kan krijgen. (Voor de niet-kenners onder de lezers. In die
tijd hadden Kees van Kooten en Wim de Bie van de V.P.R.O. het Simplisties Verbond
opgericht. Zij schreven simplisties en logies en hadden een mattenklopper als symbool.)
In januari 1975 promoveert het zaalvoetbalteam van Panache (Pan Hasj) en dat wordt
gevierd bij Hans van Beek (de trainer) thuis. Tijdens dit feest vindt het eerste optreden
plaats van het later roemruchte Panache Kabaret. Ted van Groningen en Ton Bidlot
voeren dit op. Drie maanden later vindt het eerste echte optreden voor een groot publiek
plaats. Het toernooifeest werd voor de eerste keer opgeluisterd door kabaret. De volgende
optredens vinden plaats op bruiloften. Andere Panachers worden aangetrokken vanwege
hun muzikale of zangkwaliteiten. Zo komen Piano Albert Stuurman en Long Blind
Willem van Miltenburg er bij.
De volgende vergadering opent Ted van Groningen door op te merken dat hij graag ziet,
dat in de notulen van de vorige vergadering bij het puntje van de K.I.P.S.V. de zin "met
de leden Ted van Groningen en Ton Bidlot" veranderd wordt in "met de leden heer Ted
en heer Ton".
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Het verslag van de K.I.P.S.V. brengt leven in de vergadering. Ted wil op een tafel of een
stoel gaan staan maar wordt van beiden afgestemd. In zijn verslag meldt hij dat de
supportersvereniging bloeit als nooit tevoren. Pan Hasj is gepromoveerd; de Pan Hasj
supportersvereniging heeft een nieuw lid en twee donateurs. Er wordt gegooid met
toiletpapier in de clubkleuren (waarschijnlijk oranje dus), er is een supporterslied
gekomen en men wil een bankrekening openen. Edmond Nijssen is hier tegen en wil zelfs
een K.O.P.S.V. (Kommissie Opheffing P.S.V.).
Op de W.V.T.T.K. komt Panache met een idee dat binnen de gehele Nederlandse
Badmintonwereld invloed zal gaan hebben. Op de volgende D.L.V. (Districts Leden
Vergadering) dient Panache namelijk een voorstel in om het spelen in gekleurde shirtjes
mogelijk te maken.
Op de november-A.L.V. van 1975 ontstaat een discussie over het voortbestaan van de
K.I.P.S.V.. Heer Ted wil, met hoed op, eerst nog namens de K.I.P.S.V. een declaratie
indienen. Alle beloftes die de K.I.P.S.V. gemaakt heeft zijn nagekomen. Zo is er een
bankrekening voor donaties, een ontwerpschets voor een ratel en de boys zijn
ondersteund. Bovendien is er een nieuwe toeter en staan er wekelijks supporters langs de
lijn. Om zijn woorden kracht bij te zetten geeft heer Ted nog een demonstratie van het
werpen van plépapier. Hij vervolgt met op te merken dat er helemaal geen discussie
mogelijk is over het voortbestaan van de K.I.P.S.V., aangezien instandhouding niet
langer nodig is. De P.S.V. bloeit als nooit tevoren. Echter, er moet een binding blijven
met Panache, en derhalve stelt hij voor om de K.P.S.V. (Kommissie Pan Hasj Supporters
Vereniging) op te richten. Met dit voorstel is de A.L.V. het eens. De K.P.S.V. krijgt als
doel het verstevigen van de band tussen Panache en de P.S.V..
De Redactiekommissie heeft intern een discussie gehad over de P'ette. Beweerd wordt dat
er erg veel "slappe verhalen" in staan, die bovendien slechts door een beperkte groep
worden geschreven en waarschijnlijk door het merendeel van de vereniging niet begrepen
worden. Men komt echter tot de conclusie dat een zakelijk blaadje toch ook niet de
bedoeling is.

Panache in 1975-1976
Het is weer tijd om het bestuur te wisselen. Rob Bots maakt plaats voor Han van de
Waterbeemd, en Ted van Groningen wordt secretaris. Ton Bidlot blijft wedstrijdcommissaris, zodat zowel heer Ted als heer Ton nu in het bestuur zitten.
Tijdens de W.V.T.T.K. komt er een songfestival ter tafel. Een aantal Panachers heeft
liederen geschreven en brengen die zelf ten gehore. Na een erg mooi lied van Wim van
Miltenburg merkt Ton op dat hij tegen zijn eigen lied zal stemmen. Uiteindelijk wint het
lied "Wij zijn er Panachers" van Wim glorieus dit songfestival.
Een ander punt van deze W.V.T.T.K. is het voorstel, dat tijdens de pauze binnenkwam,
om Niek Cranendonk lid van verdienste te maken. Niek zelf is niet aanwezig maar
desondanks wordt er voor gestemd.
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De vergadering besluit met een mededeling van het eerste team. Het eerste team geeft op
11 januari 1976, na de degradatiewedstrijd in Utrecht, een feest, wat de uitslag ook moge
zijn.
Op de volgende vergadering is Niek Cranendonk wel aanwezig. Uit handen van Han
krijgt hij een blokje messing uitgereikt, dat hoort bij het lidmaatschap van verdienste. Als
dank belooft hij Panieknie een biertonnetje te schenken. Het biertonnetje waaraan de
legende verbonden is, dat het dan en slechts enkel dan door de voorzitter geopend mag
worden, indien Panache in hoge nood verkeert.
Verrassend is het verslag van de K.E.K.. In haar opsomming van activiteiten wordt een
uitwisseling met Hydrofiel genoemd. Nu is een uitwisseling natuurlijk niet echt heel
bijzonder, maar wel als het gaat om een uitwisseling tussen een Eindhovense
badmintonvereniging en een Nijmeegse waterpolovereniging. Tijdens de batavierenrace
(een estafetteloop voor studenten van Nijmegen naar Enschede) van 1975 zijn de eerste
contacten gelegd met deze waterpoloërs en is de uitdaging aanvaard om te gaan
waterballen tegen Hydrofiel.
Heer Ted brengt dan een somber verslag van de K.P.S.V.. Mike the Dike (Marcel
Tielemans) kan niet meer meespelen en tevens blijken de boys allergisch voor het
pleepapier van heer Ton. Daar staat gelukkig tegenover dat de ratel uitstekend blijkt te
functioneren.
In november blijkt tijdens het verslag van de K.E.K. dat de uitwisseling met Hydrofiel
geen eendagsvlieg was, in december gaat Panache er wederom heen. Dan ontstaat er een
door de K.E.K. zelf aangewakkerde discussie over het doel en het voortbestaan van de
K.E.K.. Besloten wordt dat de K.E.K. niet meer door zal gaan. De nieuwe commissie zal
als doel hebben badmintonactiviteiten organiseren voor de recreanten. Na heel wat namen
geopperd te hebben, komt uit de vergadering de naam K.A.R.S. (Kommissie Activiteiten
Recreatie Spelers). De uitwisseling met Hydrofiel wordt overgenomen door de K.B.A.
terwijl de eventuele uitwisselingen met buitenlandse clubs bij het bestuur ondergebracht
worden.
Jan Rooze stelt dan de K.B.A. de vraag waarom er geen biermixed toernooien meer
georganiseerd worden. Volgens hem is het al twee jaar geleden sinds het laatste
biermixed toernooi gehouden werd. Emy Mater deelt hem daarop mede dat Jan zelf het
afgelopen voorjaar het biermixed toernooi gewonnen heeft. Jan reageert daarop zeer
bescheiden door te konstateren dat hij zat was.
Zoals inmiddels gebruikelijk is het verslag van de K.P.S.V. doorspekt van details. Heer
Ted doet verslag en meldt de vergadering dat de Jungs, zoals de voetballers van het
zaalvoetbalteam Pan Hasj ook wel genoemd worden, vergeefs hebben gevochten tegen
het degradatiespook. Wat daar de reden van is, wordt onderzocht door de sub-commissie
Ad-Hoc met als leden de heren Groningen en Bidlot. Verder deelt heer Ted mee dat heer
Ton zelf Boy en Jung geworden is en dat de P.S.V. een feest georganiseerd heeft. Hij
sluit de voorstelling met een demonstructie van de nieuwe sirene door vernufteling
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Plompie (Alle zaalvoetballers van Panache hadden in die tijd een bijnaam, zoals "Mike
the Dike" en "Plompie").

Panache in 1976-1977
De bestuursmededelingen maken melding van de "gekleurde shirtjes" zaak. Ted deelt de
A.L.V. mee dat de N.B.B. een een bondscommissie heeft opgericht om de zaak verder te
onderzoeken. Dan komt de bestuurswissel alweer. Han van de Waterbeemd maakt plaats
voor Ted van Groningen.
Direct na de bestuurswissel wordt een nieuwe, tijdelijke, commissie voorgesteld. Het gaat
om de P.O.P.-groep (Panache Opinie Peiling) die als doel heeft onderzoek te verrichten
naar de wensen van de leden van Panache, zodat commissies en bestuur zich daarop
kunnen richten. Het initiatief is geboren na constatering dat een aantal activiteiten matig
bezocht werden.
Ook is het tijd voor een andere, tijdelijke, commissie, te weten de Lustrumcommissie.
Als ideeën zijn er een A2B-toernooi en een Gehandicapten Badmintontoernooi.
Natuurlijk naast de gebruikelijke activiteiten als diner en feest. Lia Canisius heeft
contacten in de gehandicapten-wereld via studentenvereniging Demos.
De aloude Kraamheerkommissie komt voor de zoveelste keer onder druk te staan. De
discussie over het functioneren van de K.H.K. leidt uiteindelijk tot een voortijdige
decharge en afschaffing van de K.H.K.. het bestuur neemt voortaan de taken van de
K.H.K. over.
De rondvraag leidt uiteindelijk ook nog tot afschaffing van de bestuurslinten. Deze linten
werden iedere bestuurswissel door de bestuursleden gedragen en wisselden dan van
eigenaar. Als redenen voor afschaffing worden gegeven: ze gaan kapot, ze worden
vergeten, ze liggen een jaar in een nachtkastje en worden maar één keer per jaar gebruikt,
er is een hoop gestuntel bij de bestuurswissel en het is een verouderde instelling.
De A.L.V. daarna wordt de komst aangekondigd van een bekend Panache-fenomeen: het
mededelingenbord. Het bord waar iedereen op kijkt, die eigenlijk alles al weet, en
niemand op kijkt, die er op zou moeten kijken.
Wat de gekleurde shirts betreft heeft Ted mededelingen vanuit de bond. De commissie
Ad Hoc die zich daarmee bezighoudt heeft een enquete uitgeschreven, omdat men het
binnen de commissie niet eens is. Van 200 verenigingen zijn formulieren teruggekomen.
Uitslag: 3000 voor gekleurd, 3700 voor wit en 7300 voor overwegend wit. Desondanks
werd aan het hoofdbestuur geadviseerd gekleurde shirts toe te staan. De I.B.F.
(International Badminton Federation) experimenteert hier ook al mee op
wereldkamioenschappen en in Denemarken en Zweden is het ook al toegestaan. In
september zal het hoofdbestuur met een uitspraak komen.
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De K.A.R.S. organiseert dit jaar gezelligheidswedstrijden ofwel de recreatiecompetitie,
een woord waarvan Marcel Tielemans terecht opmerkt dat het een contradictio in
terminis is.
Dan komt de K.P.S.V. weer aan het woord. Na een verslag van de aktiviteiten van de
K.P.S.V. van het afgelopen half jaar (o.a. een theoretische beschouwing over betere
doelbescherming waarbij het wisselen van helft in de rust hét grote probleem blijkt te
zijn) richt de K.P.S.V. bij monde van heer Ted een voorstel tot de ledenvergadering om
de voorzitters van de K.P.S.V. voor het leven c.q. de studieduur te benoemen. Dit blijkt
echter statutair niet mogelijk te zijn. Willem (van Miltenburg) betreurt het dat er geen
artikels in de panacherettes gekomen zijn. Jan Rooze bedankt de P.S.V. voor de morele
steun in het afgelopen seizoen. Guus (Ydema) vindt dat de verslagen in het vervolg op
pleepapier gezet moeten worden, terwijl Albert (Stuurman) nog eens informeert naar de
ratel die genoemd wordt in de notulen. Heer Ted antwoordt dat er een ratelkommissie, tot
nu toe in het geheim, nu dus niet meer, aan het werken is aan een elektronische ratel.
Tegen het eind van de studie van de voorzitters zal hij wel klaar zijn. Vernufteling
Plompie constateert dat de sirene gebreken vertoont: m.a.w. nalatigheid bij het
onderhoud van stichtingseigendommen. Heer Ton zal het apparaat mee naar huis nemen.
Panache beschikt in deze periode over een heus Panache-huis. Dit studentenhuis heet
"Zeezicht" en kent als prominente Panache-bewoners onder andere John Muermans en
Loek Veeger. Vanzelfsprekend worden hier heel wat feesten gevierd en borrels
gehouden.
In de competitie laten de Panachers duidelijk horen wie of wat zij zijn. Het is een sport
om de jel "Laat je katje poepen in kistje met zand" zo snel en zo hard mogelijk voor,
tijdens en na de wedstrijden te schreeuwen.
De laatste A.L.V. van dit lustrum brengt alweer gerommel van en in de K.P.S.V. met zich
mee. De Boys (de Jungs) zijn namelijk dit seizoen niet in actie gekomen en dat betreurt
de K.P.S.V. natuurlijk. Ted stelt daarom voor de K.P.S.V. demissionair te dechargeren.
Guus stelt voor een informateur uit de kringen van de oude Jungs aan te wijzen.
Bovendien vindt hij dat heer Ted en heer Ton een psychologische begeleidingscommissie
behoeven dan wel verdienen. Willem van Miltenburg echter, een echte T.R.O.S.-kijker,
komt met het voorstel van een briefkaartenactie met als leuze Trek Pan Hasj Over de
Streep. In de pauze werkt hij één en ander uit. Het punt installatie K.P.S.V. wordt dan
gewijzigd in discussie en eventuele installatie van de K.P.S.V. en installatie van de
T.R.O.S.. Bij aanvang van dit punt krijgt Willem het woord. Hij beweert dat de K.P.S.V.
incapabel is gebleken. Pan Hasj is ter ziele gegaan door gebrek aan belangstelling en dat
is doodzonde. Vandaar dat hij de actie, inmiddels hernoemd, Trek ze Rap Over de Streep
voorstelt met als doelstellingen:
briefkaartenactie
advertentie in de Panacherette
fondsen om de kosten te drukken
lied uitbrengen
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Dan krijgt heer Ted het woord. Hij wijst erop dat het niet de taak van de K.P.S.V. is Pan
Hasj te vormen. Alleen het verlenen van morele bijstand ziet hij als taak. Nu doet hij het
voorstel de kommissie demissionair te installeren. Verder zegt hij gegriefd en gekwetst te
zijn in zijn gevoelens en wil hij jonge leden op non-profit basis inwerken.
Demissionaire installatie blijkt niet mogelijk te zijn. Het voorstel om de K.P.S.V. dan niet
te benoemen wordt met 10 tegen 9 aangenomen. Een ander voorstel, namelijk om de
Kommissie Instandhouding Pan Hasj Supporters Vereniging (K.I.P.S.V.) te installeren
wordt wel aangenomen. Leden zijn heer Ted en heer Ton.
Ook de commissie Trek ze Rap Over de Streep (T.R.O.S.) wordt geïnstalleerd. Dit is een
ontzettend grote commissie (16 leden) met twee donateurs, te weten heer Ted en heer
Ton.
Naast al deze beroering over de K.P.S.V. komt er tijdens de bestuursmededelingen naar
voren dat er contacten zijn met een vereniging in Marburg en dat Panache waarschijnlijk
in het voorjaar daar naartoe zal gaan.
Tijdens de rondvraag stelt Jack Venselaar dan een hele goeie vraag. Waarom zijn de
shirts oranje? Nog nooit is op een A.L.V. beslist dat oranje de clubkleur is. Jan Rooze
zegt hierop:
De kleur van de Panacherette is oranje, de kleur van Panieknie is oranje en we zijn
koninklijk goedgekeurd. Bovendien zou een andere kleur de herkenbaarheid van Panache
op toernooien schaden. Vier goede redenen dus om de kleur niet te wijzigen.
Het lustrum wordt opgefleurd door een optreden van het Panache Kabaret. René
(Postulaert) de Rukker doet zijn intrede op accordeon. Tevens is dit het laatste optreden
van Heer Ton. Zelf beweert hij dat dit met zijn zangkwaliteiten te maken had.
Weer zijn er vijf jaar voorbij en weer is er een nieuw bestuur. Dit keer met Albert
Stuurman als voorzitter. Hij neemt de hamer van Ted over.

Panache in 1977-1978
Albert Stuurman stuurt Panache haar vierde lustrum tegemoet. Het is 1978 en de 'zwarte
leden'-kwestie duikt weer eens op. Niet alle Panachers worden opgegeven aan de N.B.B.
met het risico bij een controle zwaar beboet te worden. Het bestuur heeft onderzocht wat
de mogelijkheden zijn en komt met drie alternatieven.
1. Gewoon doorgaan met niet alle Panachers opgeven aan de bond
2. Juridisch sluitende oplossingen zoeken
o Gescheiden Verenigingen
o Donateursstatus
(Deze twee alternatieven worden niet reëel bevonden.)
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3. Alle leden opgeven
Besloten wordt voortaan alle leden op te geven zo gauw ze hun contributie betaald
hebben.
De T.R.O.S. is een stickeractie begonnen om de kosten van de advertentie in de P'ette te
drukken. Verder hopen ze natuurlijk dat het Pan Hasj zaalvoetbalteam weer van de grond
kan komen.
Heel verrassend heeft heer Ted weinig nieuws van het K.I.P.S.V.-front. Zij bewaren hun
spullen (de ratel en de toeter) zorgvuldig en wachten op de aanbiedingen van pleepapier.
Daarnaast wachten ook zij natuurlijk op de komst van een nieuw zaalvoetbalteam.
Op dinsdag 22 september 1978 vindt er een bijzondere A.L.V. plaats. Vooral de locatie is
bijzonder. In plaats van een vergaderzaaltje in het Sportcentrum of een café ergens in
Eindhoven wordt er deze keer vergaderd op het grasveld voor het Sportcentrum. Groot
onderwerp is weer eens een statutenwijziging. Helaas is het benodigde aantal leden voor
goedkeuring niet aanwezig. Verder komt tijdens de W.V.T.T.K. naar voren dat het
Distrikt een brief naar de N.B.B. heeft gestuurd over de gezelligheidswedstrijden. Naar
aanleiding van een initiatief van Panache heeft de N.B.B. dus een rekreatie kommissie in
het leven geroepen.
Een week later is de volgende vergadering, deze keer zonder quotum-eis zodat er
gestemd kan worden over de statuten. De vergadering begint echter niet met de statuten,
maar met een leuke mededeling. Will Peters, de secretaris van Panache, zegt dat Panache
een uitnodiging heeft gehad voor het lustrum van Geldrop. Het bestuur is naar de receptie
en naar het feest geweest en heeft Geldrop een buitenechtelijk kind van Panieknie cadeau
gedaan om als mascotte te dienen. De Geldropnaren hebben het beestje Kwiebus
genoemd. Overigens worden de statuten veranderd en goedgekeurd.
Voor het eerst treedt het kabaret buiten de poorten van Panache. Badmintonclub P.S.V. is
deze keer gastheer van het Panache Kabaret. Het optreden is een combinatie van oud en
nieuw werk van het Kabaret.
Het is volop herfst als tijdens de volgende vergadering de Redactiekommissie klaagt over
een tekort aan copij. Marcel, het gewezen jeugdlid van Panache, stelt daarop voor om een
jeugdpagina toe te voegen aan de P'ette. Hij is er zeker van dat Ted en Loek Veeger dan
regelmatig copij leveren.
Na twee jaar komt er eindelijk een verslag van de P.O.P.-groep. Voor de vergadering
herhalen zij de belangrijkste conclusies van hun verslag:
•
•
•

Er zijn 3 groepen spelers binnen Panache, nl. kompetitiespelers, recreatiespelers
en recreatiespelers die alleen komen om te plezieren
Er bestaat algemene onvrede over de training
Een buitenlandse ontmoeting is bij veel leden populair
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•

het commissiesysteem werkt goed

De P.O.P.-groep (Rob Bots, Albert Stuurman en Guus IJdema) heeft van hun werk een
compleet verslag gemaakt. In het verslag wordt ingegaan op de tweedeling competitierecreatie bij Panache.
Panache is opgericht in 1962. In die tijd speelden de oude-stijl studentenverenigingen,
die op allerhande gebied veel te bieden hadden, nog een belangrijke rol in het
studentenleven. Zo waren ook de sportverenigingen vaak onderverenigingen. Als één van
de weinigen was Panache echter vanaf het begin geheel zelfstandig. Omdat veel van haar
leden ook lid waren van een van de gezelligheidsverenigingen was Panache
oorspronkelijk zuiver een sportvereniging. Als gevolg van het kleine ledental vormden de
leden vroeger in feite één groep. Als er gezelligheidsaktiviteiten waren, dan werden deze
veel meer spontaan door de ledengroep op touw gezet dan georganiseerd door het
bestuur.
Vanaf het in gebruik nemen van de sporthal in 1967 is de vereniging sterk gegroeid tot
een ledental van 80 dat de laatste jaren nog maar weinig toeneemt. Als gevolg van deze
groei ontstonden er min of meer afzonderlijke groepen binnen de vereniging. Eén groep
bestond voornamelijk uit echte badmintonspelers die qua prestatie op een redelijk niveau
stonden en sterk gemotiveerd waren voor en geïnteresseerd in de badmintonsport. Zo is
het ook te verklaren dat tot voor kort deze groep vrijwel het hele kader van Panache
vulde. In de jaren zeventig is badminton in Nederland enorm gestegen in populariteit. De
hoofdreden daarvan is dat badminton zeer geschikt is als recreatieve sport: badminton is
indivueel, vrijblijvend, man en vrouw kunnen samen spelen en ieder speelt, voor zijn
gevoel, al snel een aardig partijtje. Bij Panache ontstond, mede hierdoor, een tweede
groep, weliswaar minder hecht als de eerst genoemde, de rekreatiespelers. Een bepaald
deel van hun komt alleen om te pluimen en heeft verder weinig behoefte aan binding met
de vereniging (in de zin van het deelnemen aan gezelligheidsactiviteiten en het
plaatsnemen in commissies).
Het verslag van de P.O.P.-groep is overigens in 1997 (20 jaar na dato) nog altijd te
vinden in de archieven van Panache.
Dan is de K.I.P.S.V. weer eens aan de beurt. En tradities in ere houdend is ook dit verslag
weer bijzonder. Heer Ted zegt dat hij weet dat er een nieuw Pan Hasj team in de blaashal
speelt. De K.I.P.S.V. is er altijd geestelijk bij als ze spelen. Hugo Timmers vindt dit maar
niks en vindt dat de K.I.P.S.V. oneervol gedechargeerd moet worden. Guus Ydema vindt
dat echter te drastisch en komt met een voorstel om de K.P.S.V. in conclaaf op te richten,
wat door de vergadering wordt aangenomen. Mike (Marcel Tielemans) merkt op dat hij
vindt dat de K.I.P.S.V. zijn werk voortreffelijk gedaan heeft. Zonder team heeft de
K.I.P.S.V. de P.S.V. namelijk toch in stand weten te houden.
Meteen hierna volgt het verslag van de T.R.O.S.. Pan Hasj is weer een voetbalteam en de
opzet van de T.R.O.S. is dus geslaagd. De twee acties die de T.R.O.S. hiertoe heeft
uitgevoerd waren:
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•
•

het plaatsen van een advertentie in een veel gelezen maandelijks oranje opinieblad
een stickeractie om de kosten van de advertentie te dekken en om aandacht te
trekken voor de actie van de T.R.O.S.

Verder meldt de T.R.O.S. dat er zelfs T.R.O.S.-leden meevoetballen. Zo fanatiek zijn ze.
Toch zijn er, ondanks dit prachtige succes, nog taken voor de T.R.O.S. weggelegd. Met
name het aantrekken van spelers met een surplus aan technische kwaliteiten. Toch blijkt
dit het einde van de T.R.O.S..
Het bestuur stelt voor om Jack Venselaar en Marcel Tielemans tot leden van verdienste te
benoemen. Hierop volgt een discussie. Ton Bidlot vindt leden van verdienste een
verouderde instelling en, hoewel hij vindt dat de verdiensten van Jack en Marcel buiten
kijf staan, is hij tegen hun benoeming. Jan Rooze meldt dat destijds, bij de benoeming
van Niek tot lid van verdienste, de vergadering al zei dat het lidmaatschap van verdienste
afgeschaft diende te worden en een aantal andere leden, die al langer meelopen, beamen
dat. Uiteindelijk wordt er gestemd en wordt besloten het lidmaatschap van verdienste niet
langer toe te kennen. In de statuten blijft de mogelijkheid echter nog steeds open. Jack en
Marcel hebben begrip voor het standpunt van de vergadering en hebben nog een geintje
in petto. Vroeger kregen de leden van verdienste namelijk een messing blokje. Zij nu,
willen iets terugdoen, en willen aan de bestuursfuncties een prespapier toevoegen, welke
zij aan de vereniging schenken. De prespapier zijn echter nog niet af, maar de koperpoets
doen ze alvast cadeau.
Albert memoreert in zijn uittreerede aan de geslaagde reis naar Marburg. Dit was de
eerste keer dat Panache naar de Duitsers is gegaan.
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Panache 1978-1982: De tienerjaren
Panache in 1978-1979
Wim Jacobs is de volgende voorzitter van Panache. Na zijn intreerede geeft Willem van
Miltenburg te kennen dat hij weg moet, waarbij hij toezegt de actie Laat de Ladder Leven
te willen voeren. Snel wordt nog de K.W.A.K. geïnstalleerd wat staat voor Kwaliteit
Waar Anderen Kloten. Samen met Ted en Loek wordt Willem dan geïnstalleerd.
En nog een nieuwe commissie wordt geïnstalleerd, namelijk de Commissie Internationale
Universitaire Badminton Ontmoeting.
In mei 1979 meldt de K.A.R.S. dat de gezelligheidswedstrijden die zij organiseert steeds
meer op een competitie gaan lijken. Zij vragen het bestuur om hier tijdens de D.L.V.
(Distrikts Leden Vergadering (van de N.B.B.)) een opmerking over te maken.
De Commissie Internationale Universitaire Badminton Ontmoeting heeft haar werk er
alweer op zitten. Eindhoven heeft zich een goede gastheer getoond. De ontmoeting is tot
ieders tevredenheid verlopen en het volgend jaar is een andere universiteit aan de beurt.
Dan komt de K.W.A.K. aan de beurt. Ted stelt vast dat de Jungs nog altijd flink aan het
kloten zijn, zodat de K.W.A.K. haar naam alle eer aandoet. Na al deze negatieve
berichten belooft hij nog iets constructiefs, te weten een coach voor de Jungs. Voor de
volgende A.L.V. zal hij die gevonden hebben.
Meteen na de K.W.A.K. is de K.P.S.V. aan de beurt. Bij het bestuur is een brief
binnengekomen van een aantal verontrustte Pan Hasj leden over het voortbestaan van de
K.P.S.V. (die overigens in de brief P.S.V.i.c. wordt genoemd, naar aanleiding van Pan
Hasj Supporters Vereniging in conclaaf). Ted verwijst deze brief naar de prullenmand,
aangezien de P.S.V.i.c. helemaal niet bestaat; lulkoek noemt hij deze brief. De discussie
gaat desondanks natuurlijk gewoon door al is het in gewijzigde, goede (K.P.S.V.) notatie.
Van René Postulart krijgt Ted de vraag wie de Jungs zijn. Wanneer Ted dan antwoord
met "de spelers van het Pan Hasj voetbalteam" vraagt René om namen. Ted weigert deze
te geven, omdat hij dat een onbeschofte vraag vindt. Dit is het begin van een heftige
discussie. Het voorstel van René is om de K.P.S.V. te dechargeren, omdat zij niet aan de
verwachtingen heeft voldaan. Ted vindt het daarop vreemd dat de Jungs over
verwachtingen praten als zijzelf povere prestaties leveren. Bovendien vindt hij dat de
Jungs blijkbaar niets van de telepatische gaven van de K.P.S.V. gemerkt hebben, omdat
zij dat zelf niet wilden. Albert Stuurman brengt dan naar voren dat als de Jungs niets van
de telepatische gaven merken, dat ze dan op een andere manier aangemoedigd moeten
worden. Naar aanleiding hiervan ontstaat dan een discussie over het doel van de
K.P.S.V..
Ted ziet als doel van de K.P.S.V. in conclaaf: het bezinnen over de toekomst van de
K.P.S.V.. Hugo Timmers is inmiddels rood aangelopen en wil dat de K.P.S.V. oneervol
gedechargeerd wordt. Albert Stuurman, oud-voorzitter, zoekt een compromis en zegt dat
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de K.P.S.V. een taak moet krijgen. Achteraf kan dan beter nagegaan worden of de
kommissie aan haar taak voldoet. René zegt hierop dat er ook eens nieuwe leden in de
K.P.S.V. moeten om zo de generatiekloof tussen de voetballers en de K.P.S.V. te dichten.
Hugo protesteert wederom. Luid roepend meldt Hugo dat hij vindt dat hij niet gehoord
wordt en dreigt weg te lopen. De generatiekloof dichten bijvoorbeeld vindt Hugo onzin,
daar er dan dingen in de lucht gehouden worden die geen poten hebben. Hij wil een
nieuwe commissie. Ted merkt dan op dat wanneer heer Ted en heer Ton uit de K.P.S.V.
gaan die commissie geen K.P.S.V. meer mag heten.
Een eerste stemming volgt over het al dan niet dechargeren van de K.P.S.V.. Met 7 voor
en 6 tegen wordt de K.P.S.V. gedechargeerd. Dan wordt er vergaderd over de
doelstellingen van een nieuw op te richten commissie. Als taken komen hieruit:
minstens één lid van de nieuw te benoemen commissie moet tijdens tenminste 3/4 van de
te spelen wedstrijden van de Jungs aanwezig zijn.
de Jungs moeten in de bovenste helft van de eindrangschikking eindigen.
Spontaan melden heer Ted en heer Ton zich aan als leden voor deze nieuwe commissie.
Ook Jo Kern en Hugo Timmers melden zich daarna aan, waarop reactie komt dat het
vreemd is dat er dan Jungs in de supportersvereniging zitten. Stemming wijst echter uit
dat de vergadering dat niet zo'n probleem vindt. Als kandidaten melden zich dan Ted,
Ton, Hugo, Jos van de Peet, Jo, Ad Janssen, René en Roeland. Na stemming blijkt echter
dat de nieuwe commissie geen 8 maar slechts 2 leden mag hebben. Nieuwe stemmingen
volgen dus over wie dat mogen zijn en uiteindelijk komen heer Ted en René hieruit naar
voren. Een laatste stemming over de naam van de nieuwe commissie brengt dan de naam
Kommissie Met Taak (K.M.T.) mee. Ted en René worden vervolgens geïnstalleerd als
kersverse leden van de K.M.T..
Op de volgende A.L.V. wordt weer eens aan de orde gesteld dat de verspreiding van de
P'ette een probleem vormt. Er wordt voorgesteld een Kommissie Verspreiding P'ette
(K.V.P.) op te richten en dat gebeurt. Als taken krijgt deze kommissie mee, het actief
verspreiden van de P'ettes op speelavonden en eventueel het meegeven van P'ettes aan
vrienden en bekenden die in de buurt wonen.
De K.W.A.K. heeft niet, zoals belooft, voor een coach gezorgd. Meteen wordt dan ook
voorgesteld om de K.W.A.K. oneervol te dechargeren, maar dit voorstel haalt het niet. De
K.W.A.K. wordt gewoon gedechargeerd, hoewel zij niet functioneert.
En zoals ondertussen iedereen wel gewend is zorgt de K.M.T. weer voor de nodige
beroering. Ted laat de A.L.V. weten dat de K.M.T. haar taak, zij het relatief gezien, heeft
volbracht. René brengt echter in dat met zo'n medekommissielid niet te werken valt.
Belangrijk struikelpunt blijft wie toch de Jungs zijn. Er volgt een definitie in gebrekkig
Nederlands:
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Alleen Jungs als ieder lid tevens lid is van E.S.B.V. Panache. (Vertaald betekent dit dat
iemand alleen een Jung kan zijn als hij ook lid is van Panache.)
Blijkbaar bestaan er Stella Artois Spelers want een volgende stemming gaat erover of de
Stella Artois Spelers de Jungs zijn. Dit is volgens de A.L.V. het geval, maar
naamsverandering betekent terugplaatsing naar de vierde klasse. De naamsverandering
wordt nu de taak van de K.M.T.. Tevens moet Ted plaats maken voor iemand anders. Na
stemming blijkt dat Loek Veger de plaats van Ted in zal gaan nemen, maar die wil zich
dan nog terugtrekken. Dit wordt echter door de A.L.V. niet geaccepteerd en Loek komt
dus toch op de plaats van Ted.
Het bestuur heeft ondervonden dat de opvang van nieuwe leden slecht verlopen is. Zij
stellen dan ook een "nieuwe" commissie voor, die zich daarmee gaat bezighouden. Dit
wordt de P.I.K. (Panache Introductie Kommissie).
Tijdens de rondvraag meldt Albert Stuurman dan dat het verslag van de P.O.P-groep nu
klaar is. Dat is 3 jaar na het opstarten van het onderzoek.

Panache in 1979-1980
Wim Jacobs geeft de hamer door aan Jos van de Peet die de A.L.V. zonder al te veel
problemen doorkomt.
Op de volgende A.L.V. (het is inmiddels 1980) wordt er dan melding gemaakt van wat
later bekend zal staan als de affaire Ted. Het gaat om het indienen van declaraties. Ted
heeft namelijk een declaratie erg laat (vier jaar na dato) ingeleverd en verrekent dat met
zijn contributie. Dit kan niet volgens het bestuur en de A.L.V.. Naar een oplossing wordt
gezocht. Voorstel is in ieder geval om Ted de dag na de A.L.V. te schorsen.
Later op de A.L.V. krijgt Ted het woord met betrekking tot de flauwekulcommissies
binnen Panache. Hij vertelt hoe deze zijn ontstaan en hoe deze in de loop der tijd uit de
hand gelopen zijn. De K.M.T., de K.W.A.K. en de K.V.P. worden naar aanleiding
hiervan opgeheven.
Tot nog toe is niet vermeld dat Panache lange tijd speelde met dames van buitenaf. Deze
wilde, vreemde, andere, buitengewone dames zijn door Jacques van de Bosch (de
directeur van het Sportcentrum) toegestaan aan Panache. In 1980 is het echter zo dat de
verhoudingen scheef gaan lopen. Het aantal buitengewone dames dient teruggebracht te
worden (het zijn er namelijk 25).
De affaire Ted is uitgezocht. Wegens persoonlijke omstandigheden van Ted en omdat dit
de eerste keer was dat zoiets voorkwam wordt de affaire Ted door de vingers gezien. Wel
is Panache nu gewaarschuwd. In het vervolg weet het bestuur wat zij kan, mag en moet
doen in het geval van wanbetalers. Deze mensen dienen eerst gewaarschuwd te worden,
liefst door middel van een aangetekende brief. Bij geen of negatief gehoor kan het
bestuur tot schorsing overgaan tot aan de volgende A.L.V..
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Het Panache Kabaret bestaat inmiddels 5 jaar.

Panache in 1980-1981
Jos van de Peet neemt dan afscheid van het bestuur van Panache na drie jaar. Peter
Hamer is de volgende voorzitter. Hij heeft de (al dan niet twijfelachtige, dat laat ik aan de
lezer zelf over) eer om voor het eerst een vrouwelijk bestuurslid in het bestuur te hebben,
te weten: Monique Bakker.
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Opnieuw wordt tijdens de rondvraag voorgesteld om een prijzenkast voor Panache te
regelen.
In het voorjaar van 1981 komt er een L.V.K. (Lustrum Voorbereidings Kommissie). 1982
is immers weer een lustrumjaar. Mirena Wengelaar, Peter Pansters en Rob van Dorp gaan
het deze keer regelen.
In november komt dan, vanwege afnemende belangstelling voor het Panache Toernooi,
het voorstel om het huidige B-C Toernooi uit te breiden met een recreatieklasse CX. Dit
voorstel wordt aangenomen, het eerste B-C-CX Toernooi komt eraan.
Later in de vergadering komt Maarten Vissers met het voorstel om een Lotto-Toto
Kommissie in het leven te roepen om op die manier geld te verkrijgen. Hijzelf wordt als
enig lid geïnstalleerd.
Ook komt deze A.L.V. ter sprake dat na 6½ jaar het P.K. (Panache Kabaret) het voor
gezien houdt. Op 20 november zullen zij hun afscheidsoptreden houden..
En dan... is er sensatie. Voor het eerst in de geschiedenis van Panache is er niet alleen een
nieuw bestuur voorgesteld door het oude bestuur, maar heeft zich ook een tegenbestuur
gemeld. De notulen verslaan deze gebeurtenis:
Jos heeft bij het bestuur een lijst van namen ingeleverd van het "tegen-Panache" bestuur,
t.w.: kompetitieleider Johan Bovenliggende Krukas (Kortas), secretaris Hugo Timmert
aan de weg (Timmers), voorzitter Jos Plotseling terug (van de Peet), ladderkommissaris
Ronald Heerlijk Helder (Albers) en als penningmeester voor emancipatiezaken Marianne
007-up (van Lent).
Jos en metgezellen stellen zich op een overdonderende wijze voor met als voornaamste
beleidspunten: een betere bewaking van Panieknie (Panieknie was ontvoerd door
Geldrop); het geven van een rondje na elk agendapunt van de A.L.V.; door middel van
o.a. trainingskampen in de sauna het nivo van de kompetitiespelers sterk verhogen; het
instellen van een bierladder, hoe hoger hoe zatter; bij de bond aandringen op gelijke
behandeling van dames en heren zoals, bij de puntentelling de heren ook tot de 11;
gemengde douches met overal een föhn enz.... Om één en ander te verwezelijken zal de
contributie voor recreanten f100,- gaan bedragen en voor kompetitiespelers f50,-. Hierna
neemt Jos weer het woord en kondigt het instellen van Oranje Brigades aan die zullen
zorgen voor een Oranje Revolutie. Er zal een nieuwe stroming komen, namelijk het
Panachisme met aan het hoofd de P.P.R., de Panachistische Pluimbal Raad, bestaande
uit Hugo Timmert erop los voor de propaganda, Johan Kortaf voor sport en spel,
Heerlijk Troebele Ronald voor de sociale werkkampen, Bloody Marianne voor de secret
service en Jos Plotseling Hard als A.L.V.-temmer. Geen N.B.B. maar Panachisme, geen
wil maar Panachisme, heel Nederland met Panachisme.
Hierna neemt Peter het woord en vraagt of beide verkiesbare besturen zich realiseren
wat de consequenties zijn van het gekozen worden. Vervolgens schorst de voorzitter de
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vergadering voor 2 minuten. Hierna wordt er een stembureau benoemd, bestaande uit
Frits en Maarten. Het tegenbestuur wil alleen in volledige samenstelling gekozen worden
of in het geheel niet, zodat er meteen voor een geheel bestuur gestemd wordt. De uitslag
is vóór het bestuur van Lucas 15 stemmen en vóór het bestuur van Jos 11, bij 1 stem
ongeldig.
Na een kort intermezzo, dat bestaat uit een vliegwedstrijd, waarbij het erom gaat met een
zelfgevouwen papieren vliegtuigje een zo groot mogelijke afstand te overbruggen, wordt
Lucas van Spaendonk de nieuwe voorzitter van Panache. Tijdens zijn intreerede doet
Lucas het voorstel om de A.L.V. een rondje cassis te geven. Protesten zijn dan niet van
de lucht en Lucas trekt het voorstel weer in, iedereen mag bestellen wat hij of zij wil.

Panache in 1981-1982
De L.V.K. wordt omgezet in een L.K. (Lustrum Kommissie). Alleen Peter stapt eruit en
vier nieuwe mensen komen hiervoor terug. Het lustrum komt eraan.
Als volgend punt komt Ted weer eens met een voorstel. Deze keer betreft het de K.G.B.
(Kommissie Geestelijke Bijstand). Uit ervaringen met het vierde team is namelijk
gebleken dat competitiespelers mentaal niet opgewassen zijn tegen spanningen tijdens
wedstrijden, zoals bijvoorbeeld bij het spelen van een derde set. Een kommissie op
psychologisch vlak kan wonderen verrichten als aanvulling op de training. Als eis stelt de
A.L.V. dat er in elke P'ette een berichtje komt van de K.G.B. om de spelers op te peppen.
Zoniet dan zal de K.G.B. de volgende A.L.V. een rondje geven.
En Ted is nog niet klaar. Hij stelt voor om een Roulette Kommissie op te richten, die in
tegenstelling tot de Lotto-Toto Kommissie de zaken groots aanpakt. Probleem is het
vinden van een niet corrupte croupier, een taak waar Ted dus in ieder geval niet voor in
aanmerking komt. Ted krijgt de taak mee, om op straffe van een rondje op de volgende
A.L.V., een voorstel hieromtrent te hebben, aangezien uit de A.L.V. niemand naar voren
komt.
Tijdens de rondvraag vraagt Ted dan wat het bestuur wil doen aan de wildgroei van
commissies. Het voorstel komt dan om een commissie op te richten die dat gaat
uitzoeken. Dit wordt de Wildgroei Afname Kommissie (W.A.K.), die dit zal doen,
wederom op straffe van een rondje.
In mei 1982 wordt duidelijk dat de Lotto-Toto acties van Maarten zo'n f120,- hebben
binnengebracht, maar dat er verder geen belangstelling voor is. Maarten wordt bedankt
voor het gedane werk.
Lucas haalt de oude discussie over het lidmaatschap van verdienste weer naar boven. Nog
altijd echter stemt de A.L.V., vooral na voorlezen van de oude notulen, tegen deze
instelling. Het lidmaatschap van verdienste wordt als subjectief beschouwd en ballerig
gevonden. Lucas zegt dat ze iemand op het oog hadden, namelijk Ted. Hier voegt Ted
zelf aan toe dat hij gevraagd is, en ja heeft gezegd, omdat hij het wel leuk had gevonden
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en zeker niet ballerig. Lucas zegt dat Ted op een andere manier nog wel bedankt zal
worden voor het gedane werk.
Ook vindt het bestuur het weer eens tijd voor een nieuw clublied. Voor de volgende
A.L.V. wordt een wedstrijd uitgeschreven, met als prijs een fles Whisky.
Over de Roulette Kommissie zegt Ted hetvolgende:
Elke Panacher is een potentiële kandidaat voor een te organiseren roulette avond;
immers hij moet voortdurend gokken: wel of niet verlengen, wel of geen rondje geven
etc.... In plaats van een croupier kan Panache beter meegaan met de techniek en
automatiseren. Voor een prikje kan de penningmeester een personal-mini-micro-inversesoftware minded-dedicated computersysteem aanschaffen. Voorts zal het spel aangepast
worden: in plaats van "rouge-noir" en "pair-unpair" worden de mogelijkheden "in-uit",
"verlengen-niet verlengen". Een mogelijke uitslag kan dus zijn: "uit, 5-3, verlengen".
Door enige manipulatie zullen de mogelijke roulette avonden de club geen windeieren
gaan leggen.
Frits Maas geeft namens de K.G.B. uitleg over de psyche van de competitiespeler. Deze
kan in een vicieuze cirkel terecht komen en zo gemakkelijk aan de drank raken. Aan het
eind van deze uiteenzetting deelt Ted symbolisch wijn en stokbrood uit.
Aan de hand van een prachtig schema doet Ronald Albers verslag van de bevindingen
van de W.A.K.. Hij stelt dat het oprichten van een aantal leuke commissies een
sneeuwbaleffect met zich meebrengt. Dit gaat door tot het niet meer leuk is waarna een
zelfde sneeuwbaleffect voor een snelle afname zorgt. De golfbeweging die zo ontstaat
zou geëgaliseerd moeten worden. Hiervoor is een toetsing noodzakelijk en de W.A.K.
raadt het bestuur dan ook aan een T.O.K. (Toetsings Ontwerp Kommissie) op te richten.
Een P.O.C. (Panache Optimaliserings Commissie) kan dan dit werk afmaken.
In november zit Erik Abbink de A.L.V. voor als Interim voorzitter. Lucas heeft de trip
namelijk, om niet genotuleerde redenen, helaas niet af kunnen maken.
Het lustrum is weer zeer goed verlopen. De Duiters uit Marburg waren er, er is een
rommel en streektoernooi (een soort husseltoernooi) gehouden en natuurlijk een diner en
een feest. En er is een eenmalig optreden geweest van de gelegenheidsformatie Pekalium.
Het oude Panache Kabaret en het nieuwere Petroelium zijn voor één keer
samengesmolten tot Pekalium. Zij luisteren met hun kabaret het lustrumfeest op.
De W.A.K. doet verslag. Ze zijn hun doel voorbijgeschoten. Veel commissies zijn
opgeheven en de serieuze commissies van Panache kampen met een ledenprobleem. Dit
is een veel nijpender probleem. Er wordt nog een P.L.A.K. (Panache Leden Activerings
Kommissie) voorgesteld, maar uiteindelijk besluit men de W.A.K. gewoon op te heffen,
zodat zij voorziet in haar doel, te weten wildgroei afname.

40

De Historiën van Panache
De Roulette Kommissie meldt nog dat zij een computer aan wil schaffen. Misschien kan
de Burroughs overgekocht worden.
Het bestuur zou nog iets voor Ted doen. Zij stellen voor daar een commissie voor op te
richten. Dit wordt de T.B.C. (Ted Bedankt Commissie), die gevuld wordt met het oude
bestuur. Zij zullen zorgen voor een nuttig cadeau op het huisinwijdingsfeest van Ted.
De liedjeswedstrijd wordt glorieus gewonnen door Hugo Timmers. Hij zal het winnende
lied (welk lied wordt niet vermeld) nog ten gehore gaan brengen op het toernooifeest
waar hij begeleid zal worden door Petroelium (Een opvolger van het P.K.).
Wim Bierbooms gaat een nieuw lustrum inluiden als voorzitter. Hij neemt deze taak over
van interim-voorzitter Erik Abbink. Wim zegt als doel te hebben met het gehele bestuur
in het eerste team te komen. Desnoods door alle andere teams terug te trekken.

Panache in 1982-1983
Met Wim Bierboom gaat Panache een nieuw jaar tegemoet. Eerst moet echter het oude
bestuur nog iets recht zetten. Het oude bestuur is namelijk in haar totaliteit lid van de
T.B.C. (Ted Bedankt Commissie) en de T.B.C. heeft haar werk gedaan. Verslag volgt:
Ted is dan wel geen lid van verdienste, hij heeft toch in maar liefst 19 kommissies
gezeten, naast bestuursaktiviteiten. En dát is een kado waard! En zo kwam het dat Ted in
het bezit kwam van 19 buttons, met daarop de namen van alle 19 kommissies waarin hij
heeft gezeten, een kunstig gefabriekt racket+shuttle, 2 tuinstoelen en een lamp om zijn
nieuwe woning te verlichten.
Als dank voor de mooie en leuke cadeau's van de T.B.C. schenkt Ted dan een warme
supportersshawl aan Panieknie.
In november is Erik Abbink in het bestuur gebleven als competitieleider. Hij wordt in
mei opgevolgd door Bart Roestenberg. Deze wisseling in het voorjaar is handig i.v.m. de
duur van de competitie, alhoewel in de statuten eigenlijk staat dat Panache haar gehele
bestuur in het najaar wisselt.
Dan krijgt de ludieke K.V.P. (Kommissie Verspreiding P'ette) van een aantal jaren terug
een serieuzere opvolger in de P.U.K. (P'ette Uitdeel Kommissie).
Het verslag van de K.G.B. is in deze tijd een verslag waar iedereen naar uitkijkt. En niet
geheel ten onrechte. Zo wordt op deze voorjaars-A.L.V. het verslag voorgelezen door een
onherkenbaar vermomde, met stanken begeleide, K.G.B.. Zij houden een filosofische
beschouwing over hun taak binnen Panache in hun eigen moderne spelling.
Na de zogenoemde evojacatie, ofwel voortgangsbespreking, waarin vooral het geheime
en onnavolgbare karakter van de K.G.B. werd onderstreept (je hebt gewoon niet in de
gaten dat ze er zijn) werd vervolgens het bestuur pootje gelapt of liever een poot
uitgedraaid. Via een voor de K.G.B. zo karakteristieke, onnavolgbaar smerige kunstgreep
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werd het bestuur gechanteerd tot het geven van een rondje. Dit verdient misschien enige
uitleg; de K.G.B. had geen stukje geschreven in één van de P'ettes en dus waren zij
verplicht om een rondje te geven. Maar..., zo redeneerden zij, het bestuur is
verantwoordelijk voor de kommissies, dus het bestuur moet een rondje geven. Na
overwegingen van lijfsbehoud kiest het bestuur dan maar voor het geven van een rondje.
Uit sportiviteit geeft de K.G.B. dan ook nog een rondje. Hierna royeert Ted zichzelf en
wordt het voorstel aangenomen om Hugo Timmers als C.I.A., Commissaris Interne
Aangelegenheden, binnen de K.G.B. te benoemen.
De volgende A.L.V. is zoals gewoonlijk in november. Tijdens de behandeling van de
begroting voor het komende jaar treedt de K.G.B. weer eens naar voren. Nu willen zij
namelijk ook begroot worden, en zij zullen dit in hun verslag naar voren brengen.
De P.U.K. blijkt niet goed te functioneren. Er worden voorstellen ter verbetering ter tafel
gebracht en de volgende A.L.V. zal er een evaluatie plaats vinden.
Vanuit de K.A.R.S. komt het nieuws dat Lucas van Spaendonk begonnen is met
trainingscursussen voor recreatiespelers. Vooral diegenen die ook aan de
gezelligheidswedstrijden meedoen blijken hiervoor belangstelling te hebben.
De K.G.B. is weer aan het woord. Zij gaan het komende jaar de nadruk leggen op
automatisering en individuele benadering. De automatisering zal gaan plaatsvinden met
behulp van het S.T.P.-tje (Standaard Turf Papiertje), waarop alle sterke en zwakke
punten, in de speelstijl van de tegenstanders uit de omgeving, kunnen worden
aangegeven. Die gegevens worden dan opgeslagen in een computerbestand. Hiervoor
wordt de medewerking van alle Panachers gevraagd. De individuele benadering wil de
K.G.B. bewerkstelligen door een aparte kamer, naast de masseurskamer in te nemen en
daar problemen met de spelers te bespreken. Ook zal daar het computerbestand
geraadpleegd kunnen worden.
Wim zegt dan dat de K.G.B. een rondje moet geven omdat ze geen stukje in de P'ette
geplaatst hebben. Hij merkt hierbij op dat in het huishoudelijk reglement staat dat
kommissies verantwoording schuldig zijn aan het bestuur. Hierop zet de K.G.B. één glas
met zeven rietjes in het midden van de vergadering. Jo Kern stelt dan voor om de K.G.B.leden uit de vereniging te ontzetten omdat ze niet aan hun verplichtingen voldoen. De
K.G.B. wordt nog niet gedechargeerd. De installatie van de K.G.B. gaat derhalve ook niet
door. De K.G.B.-leden zullen uit de vereniging gezet worden bij de laatste hamerslag. De
notulen maken er geen melding van dat dit daadwerkelijk wel of niet gebeurt en
aangezien de volgende vergadering alle K.G.B.-leden nog Panache-lid blijken, mag
aangenomen worden dat dit dreigement niet ten uitvoer is gebracht.
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1983-1987: Panache volwassen
Panache in 1983-1984
Dan draagt Wim zijn voorzitterschap over aan de eerste vrouwelijke voorzitter van
Panache: Carola Roeters. Zij houdt, vanwege tijdgebrek, geen intreerede.
De rondvraag brengt een aantal voorstellen voor nieuwe commissies die het allemaal niet
halen. Het betreft de Panache Ideeën Kommissie (P.I.K.), de Panache Voetbal Commissie
(P.V.C.) en de Panache Investment Kommissie (P.I.K.).
In mei 1984 verschijnen de eerste getypte notulen. Panache gaat met haar tijd mee. Deze
A.L.V. komt er een voorstel om rondjes geven als sanctie, op te heffen. Dit voorstel
wordt met een overgrote meerderheid aan stemmen aangenomen. De K.G.B. wordt
gemaand om eens volwassen te worden en hun kommissie op te heffen. Hun sanctie blijft
wel gehandhaafd.
De P.U.K. functioneert dit jaar goed. Omdat er in de vakantie nog veel postzegels gelikt
moesten worden dacht de P.U.K. eraan om drinkgeld te vragen, maar hier ziet zij vanaf.
In verband met de komst van de duitse gasten uit Marburg wordt een kommissie
opgericht die M.O.K. als naam meekrijgt, wat staat voor Marburg Ontvangst Kommissie.
Naast deze M.O.K. wordt ook de Y.O.K. geïnstalleerd, de York Ontvangst Kommissie.
Het gaat hier om een eenmalige uitwisseling met hoop voor de toekomst.
Om de financiële toestand van Panache (de vereniging heeft een teveel aan geld) op
niveau te brengen wordt er een Panache-Kamp voorgesteld. Dit kamp gaat georganiseerd
worden door de KA.K. (KAmp Kommissie).
De K.G.B. bedankt dan de A.L.V. voor het afschaffen van het rondje als sanctie. Zij doet
dit door een rondje te geven. De K.G.B. is weer actief en dat wordt gewaardeerd. Op het
toernooi hebben zij een enquête gehouden en het promotieteam (het team dat in de
laagste klasse distrikt is ingeschreven met als doel zo snel mogelijk te promoveren om zo
het gat tussen de teams op te vullen) heeft grote aandacht van de K.G.B..
In december klaagt de K.G.B. over het feit dat zij nog steeds niet op de begroting staat,
terwijl zij genoegen neemt met een nihil-budget. Na stemming volgt dat de K.G.B.
voortaan opgenomen zal worden in de begroting. Zij worden f50,- negatief begroot (dit
houdt in dat zij dus een budget van f50,- krijgen).
De P.U.K. wordt wegens niet functioneren opgeheven. Als vervanging voor de P.U.K.
wordt het voorstel aangenomen om de andere kommissies per toerbeurt de verspreiding te
laten verzorgen.
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Panache in 1984-1985
Carola neemt alweer afscheid als voorzitvrouw en belooft Panieknie een vlag te
schenken. Een oranje vlag met zwarte opdruk. Zij wordt opgevolgd door Kees Dekker die
helaas ten tijde van de wisseling ziek is, en Carola toont zich bereid de rest van de
vergadering de voorzittershamer te blijven hanteren.
De Y.O.K. meldt dat ze al lang niets meer uit York gehoord hebben en dat het doorgaan
van de uitwisseling nog onzeker is.
Na het uit elkaar gaan van Petroelium (een niet officiële commissie van Panache die elk
jaar het kabaret op het toernooifeest organiseerde) wordt er een officiële commissie van
Panache benoemd om elk jaar toch een kabaret te houden op het toernooifeest. Deze
commissie gaat Kabaret Kommissie (K.K.) heten.
Een half jaar later vinden de Panachers op de A.L.V. het weer tijd voor nog een nieuwe
commissie. Na een discussie over kleur en opdruk van te maken sweatshirts wordt
besloten tot het installeren van een Panache Sweatshirt Kommissie, die zich over dat
vraagstuk gaat buigen.
De K.K. heeft helaas niets gedaan. Hoewel de kommissie uit tien mensen bestond, kwam
er geen actie. Iets dat wel vaker bij te grote commissies gebeurt.
De K.G.B. is nog steeds van plan een computer aan te schaffen, maar het bestuur wil daar
niet eens meer over stemmen. Verder heeft de K.G.B. tijdens het toernooi video-opnamen
gemaakt, wat door de meeste Panachers wel als positief wordt ervaren. Verder heeft de
K.G.B. zich rustig gehouden.
Uit York zijn geen berichten meer ontvangen, de Y.O.K. wordt dus onverrichter zake
weer opgeheven.
Omtrent de KA.K. is er enige beroering. Er zou een kamp gehouden worden voor het
einde van het jaar, maar het enige vrije weekend was de week voor de laatste
tentamenperiode. Aanmeldingen bleven dus uit. Vraag is wat nu te doen. Besloten wordt
dat de KA.K. alsnog een kamp moet organiseren voor het begin van het nieuwe
universiteitsjaar of eventueel nog daarna maar dan met inachtneming van het THprogramma. De KA.K.-kers hebben er echter geen zin meer in. Alleen Lucas blijft
vertrouwen houden. Hij krijgt zodoende een volmacht om leden te werven voor de KA.K.
en het kamp alsnog te organiseren.
Tijdens de rondvraag komt de K.G.B. met het voorstel een klaverjascompetitie op te
zetten. Natuurlijk hebben zij daar geld voor nodig van het bestuur. Zij moeten namelijk
een fles Beerenburger kopen. Helaas verzandt dit voorstel in een discussie over
vergadertechnieken en vergaderen bij Panache, omdat iemand vindt dat een voorstel niet
in de rondvraag thuishoort.
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Panache in 1985-1986
In november volgt Martin Ambaum Kees Dekker op. Tijdens deze vergadering wordt de
P.V.C. opgericht. De Panache Velo Commissie is ontstaan uit de fietstocht naar Marburg
die een aantal Panachers hebben ondernomen.
De A.L.V. daarna zeggen de leden van de P.V.C., de altijd moeilijke verspreiding van de
P'ette op zich te nemen.

Een foto genomen op het toernooi in Krakau. V.l.n.r.: Lucas van Spaendonk, Martin
Ambaum, Sandra, Rob van Dorp, Martine Kortland, Hugo Timmer, Martin Pals, Maryse
Pals-Fortuin, Jan-Mathijs van Rijssel (met dank aan Jan-Mathijs).
Er wordt weer eens een nieuwe commissie opgericht. Na een bezoekje aan Polen van een
aantal Panachers, wordt namelijk besloten om de Polen ook maar eens naar Eindhoven te
laten komen. Dit resulteert dan als vanzelfsprekend in de P.O.K. (Polen Ontvangst
Kommissie). Naast wijlen Y.O.K. en de nog altijd actieve M.O.K. bestaat er nu dus de
P.O.K..
Na de poging om het kabaret bij Panache hoog te houden met behulp van een Kabaret
Kommissie, welke niet blijkt te functioneren, wordt ingegrepen. De liederen moeten
bewaard blijven en moeten gezongen blijven worden. Vooral tijdens het douchen en
feesten. Hiertoe wordt het L.P.G. (Liederrijk Panache Genootschap ofwel Lallende
Panache Genoten zoals de commissie in het begin heet) opgericht.
De volgende vergadering weet Martin te melden dat het L.P.G. actief geweest is. Op een
tweetal vergaderingen, waarvan de eerste ronduit een puinhoop was, is in ieder geval een
nieuw lied geschreven: het Bep-lied.
De P.O.K. (Polen Ontvangst Kommissie) is ondertussen hernoemd tot de P.O.C. (Polen
Ontvangst Commissie) en is druk bezig met de voorbereidingen op de komst van de
Polen.
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Een commissie die al lang meegaat en waarvan nog geen melding is gemaakt is de L.L.L.
of andere verbasteringen daarvan. L.L.L. staat voor Laat de Ladder Leven. Verschillende
ladder-reglementen zijn in de loop der tijd de revue gepasseerd en zullen altijd wel de
revue blijven passeren. Geschiedenis wijst uit dat dit soort onderlinge competities vooral
in het begin goed lopen maar onherroepelijk verzanden. Dit heeft voor een groot deel
waarschijnlijk te maken met het feit dat er bij Panache geen opkomst-plicht is en een
goed ladder-reglement dat daarmee rekening houdt, niet te maken is. Toch blijft men het
proberen en met succes soms.

Panache in 1986-1987
Alweer vindt er een bestuurswissel plaats. Dit keer echter blijft de voorzitter, Martin
Ambaum, stevig op zijn plaats zitten. Als een eerste wapenfeit wordt dan de K.G.B.
opgeheven. Deze kommissie is in slaap gesukkeld en doet niets meer.
Panache vindt in deze jaren een oplossing voor het probleem van de 'zwarte leden'.
Panache kent namelijk een donateur volgens eigen statuten en besloten wordt om
donateurs ook stemrecht te geven op A.L.V.'s waardoor ze in feite dezelfde rechten
hebben als gewone leden. Een hiaat in de statuten van de bond maakt dit mogelijk.
Helaas grijpt de bond in en verandert haar statuten. Het toekennen van zowel spel- als
stemrecht is niet meer toegestaan voor donateurs. Het donateurschap zoals dat bij
Panache de laatste paar jaren gebruikt werd, wordt dus afgeschaft.
Het L.P.G. krijgt in mei 1987 de taak een nieuw clublied te schrijven. Tijdens het
integratietoernooi zal dit lied gezongen moeten worden en eventueel zal dan tijdens de
najaars-A.L.V. dit lied tot clublied gekozen worden.
Twee nieuwe commissies zien dan het licht. Niet verassend met een lustrum voor de deur
is de installatie van de Lustrum Kommissie. En ook terug van weggeweest, onder een
nieuwe naam, is de Intro Kommissie. Zij zullen Panache gaan promoten tijdens de
introweek op stands en markten.
De najaars-A.L.V. van 1987 laat een prachtig verslag zien van de K.K.K., hetgeen de
lezer niet onthouden mag worden:
Martin Pals doet verslag:
Geacht bestuur,
Omdat ik nog naar dr. Krankenstein wilde kijken was ir. Bierbooms eerder op de Jeroen
Boschlaan dan ik en ik weer eerder dan de koffie, ofschoon die ook niet lang op zich liet
wachten. Het was weer reuze gezellig, deze laatste Kas Kontrole van de ir. en ik want
naast de aftredende penningmeester was ook de oudpenningmeester er weer bij, net als
vorig jaar. Maar toen was de aftredende penningmeester de oud penningmeester van nu
en de nieuwe penningmeester de aftredende penningmeester van nu, maar toen was de ir.

46

De Historiën van Panache
er niet bij want die heeft toen even later de plaats ingenomen van de toen te installeren
penningmeester en dus de aftredende penningmeester van nu.
Dan komt het L.P.G. met een mogelijk nieuw clublied. Het heet "Panache is meer dan
Pluimen" en is ooit gecovered door Rob de Nijs met als titel Zuster Ursula. Dit moeilijke
lied wordt door de A.L.V. met een meerderheid van 1 stem als nieuw clublied
aangenomen.
Wegens niet functioneren worden vervolgens de K.A.R.S. en de L.L.L. opgeheven.
Alweer zit er een lustrum op, Martin geeft de hamer door aan Bas-Jan Dane.

Panache in 1987-1988
Het is inmiddels 1988 en de K.B.A. organiseert voor het eerst een biljarttoernooi. Dat is
het begin van een traditie die nog steeds (1997) wordt voortgezet in de vorm van het
jaarlijkse Dart & Biljarttoernooi.
Het L.P.G. heeft een doucheboek ontwikkeld met daarin de top 8 van Panache-liederen.
Verder is vooral Martin Ambaum bezig met het verzamelen van liederen met als doel het
bundelen van deze liederen in een liedboek ter gelegenheid van het lustrum.
Dit lustrum wordt wat laat gevierd maar spreidt zich dan ook uit over drie dagen, vandaar
de naam "Triathlum". De eerste dag zal er een "zoek Panieknie" speurtocht plaatsvinden,
de tweede dag een aloud biermixtoernooi en de laatste dag een toernooi voor leden en
oud-leden. 's Avonds is er dan een barbecue bij de Bunker, met aansluitend een feest. Een
feest met een heus Panache-kabaret zo wordt verzekerd.
De P.A.P.A. (Panieknie's Adviserende Propaganda Activisten), die aan het eind van de
vorige A.L.V. is opgericht, is actief geweest. Er is een speurtocht geweest naar "het
rondje van Panieknie". Panieknie had zich namelijk voorgenomen om een rondje weg te
geven voor heel Panache. Het moest echter wel gezocht worden.
Naar aanleiding van een brief van de N.B.B. moeten de statuten aangepast worden.
Uiteraard is eerst bij de afdeling juridische zaken van de T.U. gevraagd of dit wel echt
nodig was, en aangezien daar geadviseerd werd de veranderingen echt door te voeren,
heeft het bestuur een voorstel gemaakt dat alleen nog door de A.L.V. goedgekeurd dient
te worden, alvorens de notaris, die al benaderd is en de prijs laag belooft te houden, de
nodige handelingen kan verrichten.
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Panache 1988-1992: Gevestigde (wan)orde
Panache in 1988-1989
Voorjaar 1989 maken de twee grote fietsers van de P.V.C. Bas-Jan Dane en Maarten van
Bree zich weer op om naar Marburg te gaan fietsen om aldaar de uitwisseling met de
Marburgse studenten bij te wonen. Zij doen dit onder slechts één voorbehoud en dat is dat
er geen oostenwind moet zijn.
Ondertussen valt het voetballen van weleer onder auspiciën van de K.B.A.. De K.B.A.
heeft een goed bericht over het voetballen. Panache zal namelijk niet meer in de laagste
klasse spelen. Niet omdat ze gepromoveerd zijn, maar omdat er onder de huidige laagste
klasse een nieuwe klasse gevormd is.
Als onofficiële commissie leeft bij de competitiespelers de P.E.C.H. (Panache Extra
Competitie Happening). Eens per jaar wordt voor en door de competitiespelers een
activiteit door deze P.E.C.H. georganiseerd. Meestal na afloop van de competitie.
De P.A.P.A. is in deze beginperiode zeer actief (dat zal later anders worden). Tijdens de
L.S.S.W. (De van Lint Studenten SportWeek (vroeger E.S.S.W.)) is namelijk contact
gelegd met Nargileh (het borrelgenootschap). Panieknie heeft de Nargileh-mensen
uitgedaagd voor een potje klootschieten. Dit werd een zeer gezellig uitje voor beide
partijen en het resultaat is dat de mensen van Nargileh nu ook wel eens willen
badmintonnen, hetgeen de P.A.P.A. gaat organiseren.
En weer is er een vreemde commissie bij Panache. Deze commissie heeft de nog
vreemdere naam Alaaaaaaaaaaaf ofwel Ala11f. Ala11f staat voor Aanbevolen Limburgse
Amicale Avond Aanbiddende Anti Abstinentie Altruïstische Allesoverziende
Allesovertreffende Abnormale Allerliefste Amorele Federatie, en het doel van de Ala11f
is; het bestaande beeld dat ten aanzien van Limburgers bestaat te nuanceren. Dit door
middel van het organiseren van leuke activiteiten en het publiceren van 'echte cijfers'
omtrent gedragingen van Limburgers. De Ala11f organiseert inderdaad leuke activiteiten
als een Limburgse bieravond en een weekendje Maastricht. Geen van de deelnemers
heeft trauma's overgehouden aan deze activiteiten en zo is het plan ontstaan om de
Panachers, naast het bier en de hoofdstad, ook te laten kennismaken met het
heuvelachtige Limburgse landschap. Dit zal weer een weekendje uit worden (voor de
Limburgers thuis dus).
Marcel Schreppers wordt dan competitieleider en stelt direct een nieuwe commisie voor
die o.a. de materialen gaat beheren. Uiteindelijk wordt dit de Technische Commissie
(T.C.) en houdt de commissie zich ook bezig met andere technische zaken. Het is de
bedoeling dat de competitieleider en de trainer hier in ieder geval in plaats nemen.
Een dieptepunt en algehele malaise dreigt dan voor het L.P.G.. De commissie wordt niet
opgeheven maar heeft ook geen commissieleden. De structuur zal wel blijven bestaan.
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In het najaar blijken zowel de penningmeester als de K.K.K. niet aanwezig te zijn op de
A.L.V.. Een verdachte zaak die enige uitleg verdient. De penningmeester geeft de
voorkeur aan een concert van drie van zijn favoriete soul-groepen en heeft in een brief
zijn afrekening en beleid proberen duidelijk te maken. De K.K.K. (Bas-Jan en Maarten)
zit ver weg en schrijft in een brief:
Plaats: In een hangmat, Lagundi, strand, ruisende golven, wuivende palmbomen.
Toestand: Relaxed.
Om tijdens onze maanden van afwezigheid de Kas naar behoren te Kontroleren, hebben
wij, de Kas Kontrole Kommissie, na langdurig beraad unaniem besloten (2 stemmen
voor, 0 tegen, 0 onthoudingen) de Kas tijdens onze reis mee te nemen. Dit had als
bijkomend voordeel dat we ons eigen geld thuis konden laten. Het Kontroleren van de
Kas verloopt naar ieders tevredenheid. Elke dag wordt het uitgegeven geld keurig
bijgehouden. Van de uitgaven boven de f25,=, die met een aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid niet zullen voorkomen (het grootste bankbiljet is f12,50 waard),
worden bonnetjes bewaard.
Om de club terwille te zijn, hebben we gemeend naast onze dagelijkse Kontrolerende taak
vernieuwende activiteiten te ontplooien. Dit resulteerde in een onderzoek naar de
valutabestendigheid van onze clubkas om zo haar bestedingshorizon te kunnen
verruimen. Vandaar onze bestemming Indonesië. Want, na diepgaand onderzoek, is
gebleken dat één enkele simpele, wij zouden bijna zeggen lullige, Hollandse Florijn, in
deze Gordel van Smaragd achthonderd keiharde Indonesische Roepiah's waard is! Wat
kun je met dit immense bedrag hier zoal doen?
Neem nou deze fruitsalade die wij nu aan het verorberen zijn: een soepbord vol banaan,
ananas en avocado met geraspte kokosnoot en gehakte pinda's. En dat alles voor de prijs
van slechts vijfhonderd Roepiah! Onze gulden is dus nog lang niet op. Dan nemen we er
ieder nog een kopje thee bij, en neem er zelf ook één. Ongekende mogelijkheden! Wij
houden het dus nog wel even uit. Gezien de mogelijkheden die de clubkas in dit
zonovergoten land biedt, zou het zeer goed mogelijk zijn dat onze zo dierbare club het
nieuwe jaar met een redelijke gevulde kas begint, maar gezien de samenstelling van de
K.K.K. is dit toch niet erg waarschijnlijk.
Voor het geval dat er onverhoopt toch nog iets in de kas overblijft, raden wij de A.L.V.
ten zeerste aan voor het nieuwe jaar een betrouwbare en degelijke K.K.K. te installeren.
Daarnaast lijkt het ons misschien verstandig de K.K.K. in de begroting voor het volgend
jaar op te nemen. Hierbij dechargeren wij onszelf
Selamat !
De derde Polenreis leidt tot een ontmoeting met enkele Russen en afspraken worden
gemaakt over een eventuele uitwisseling.
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Bas-Jan en Maarten, de twee vakantievierders, zijn inderdaad, zoals beloofd, op hun fiets
weer naar Marburg gefietst. Hun brief hierover, tevens verslag van de P.V.C., aan de
A.L.V. luidt:
Geen Woorden maar Daden !
De Bestere en de Sterkstere
Om de Public Relations van Panache voortaan in goede, geleide banen te brengen wordt
er de P.P.R. opgericht (Panache Public Relations). Dit op voorstel van Marcel
Schreppers die alle taken die hij als competitieleider heeft aardig verdeelt in commissies
als de T.C. en de P.P.R..

Panache in 1989-1990
Eric de Wilde wordt opgevolgd door de tweede voorzitvrouw Ine Neijenhuis. Haar
bestuur en de besturen daarna krijgen de moeilijke taak om iets aan de financiële, slechte
toestand van Panache te gaan doen. Per jaar moet f250,- winst geboekt gaan worden om
Panache financieel gezond te houden. En dit gaat ook gebeuren.
Voorgesteld wordt om vanaf 1990 het bestuurslid, zoals één van de vijf bestuursleden
officieel heet, om te dopen tot vice-voorzitter. Eric van Mullekom blijkt de eerste vicevoorzitter te worden.
In 1990 is men naar Rusland toegeweest. Van de oorspronkelijke acht blijven er vier over
die werkelijk gaan en die doen er vier dagen over om in Leningrad te komen. Auto, boot
en trein zijn de hulpmiddelen. Het werd een schitterende reis die uitvoerig beschreven
wordt in de notulen en... oh ja... er zou gebadmintond worden. Maar het toernooi ging
helaas niet door. Toch kon er nog wat gepluimd worden tegen de Russische vrienden. Die
bleken veel te goed (nummer 15 en 20 van de Sovjet Unie) maar dat kon de pret niet
drukken. Op het toernooi in 1991 zullen de Russen naar Nederland komen.
In november 1990 wordt de Ala11f definitief opgeheven. Marcel Schreppers, het enige
nog zittende lid, zegt dat de Federatie mede met het doel werd opgericht om de K.B.A. te
stimuleren. Dat is gelukt. De K.B.A. heeft er een aantal nieuwe tradities bij gekregen en
houdt de oude goed in stand.

Panache in 1990-1991
Ine neemt afscheid van de schone voorzitterstaken en wordt opgevolgd door een
betrekkelijk nieuw lid, te weten Etienne Lieben. Hij zal met het bestuur de bezuinigingen
doorzetten en Panache proberen actief te houden.
Joop Claassen heeft laten weten dat hij zijn erelidmaatschap niet nog een keer met 10 jaar
verlengt. Hij is het gevoel en het contact met de echte leden kwijt en ziet eigenlijk alleen
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nog enkele bestuursleden en de mensen van de T.K.. Wel zal hij nog referee blijven op
het Panache-Toernooi.
Tijdens de voorjaars-A.L.V. van 1991 zijn er Russen uit Leningrad op bezoek bij de
R.O.K.-kommissieleden.
Frank den Hartog doet, als enig lid, verslag namens het L.P.G.. Het L.P.G. heeft weinig
activiteiten maar Frank heeft wel doelstellingen geformuleerd. Hij vindt dat het clublied
beter bekend moet worden onder de Panachers en stelt voor om "Panache is meer dan
Pluimen", een lied dat hij zelf eigenlijk ook niet zo goed kent, voortaan aan het begin van
elke A.L.V. te zingen. Verder vraagt hij of mensen die een muziekinstrument bespelen
zich willen melden bij het L.P.G. om een keer een concert te geven.
Het vertrek van Joop Claassen als erelid wordt gevolgd door een nieuwe activiteit. Dit is
een volleybaltoernooi tussen drie badmintonverenigingen. P.S.V., Geldrop en Panache
zullen tijdens het door Panache georganiseerde Joop Claassen Toernooi strijden om de
Joop Claassen Bokaal. Geldrop komt hier als grote winnaar uit de bus en zal het volgend
jaar het Joop Claassen Toernooi organiseren.
Het bestuur heeft nog een verassing in petto. Er komt een afhangbord met afhangkaartjes,
zodat in het vervolg duidelijk is wie lid is van Panache en wie niet. Het bestuur wil hier
geen tijdssysteem van maken. Men gaat ervan uit dat spelers bij grote drukte sociaal zijn
en de baan tijdig verlaten. De afhangkaartjes worden opgeborgen in een speciale bak en
blijven gewoon in de Panachekast staan als er niet gespeeld wordt. Leden hoeven dus niet
hun kaartjes mee naar huis te slepen.
Ook wordt voorgesteld de reis- en consumptiekosten, die er voor competitiespelers
waren, af te schaffen. Andere verenigingen kennen deze vergoedingen ook niet en
bovendien kost het Panache een hoop geld. En dat geld is er niet. Bovendien heeft iedere
student sinds januari 1991 een O.V.-Jaarkaart. Uiteindelijk worden de consumptiekosten
geheel afgeschaft en de krijgen de reiskosten een grote eigen-bijdrage waardoor alleen
voor hele verre wedstrijden eventueel geld bij Panache gedeclareerd kan worden.
Lucas van Spaendonk, nog steeds bij Panache aanwezig als trainer en buitengewoon lid,
heeft zitting genomen in een O.K., een Oriënterende Kommissie. Samen met Anton van
Himbergen heeft hij de mogelijkheden bekeken voor Panache om een groot internationaal
studenten badmintontoernooi te organiseren. Hij komt tot de conclusie dat dit best
mogelijk is, maar dat het veel tijd en inzet gaat kosten. De A.L.V. reageert hierop door te
zeggen dat het wellicht beter is om te proberen het Panache-Toernooi eerst eens
internationaal te maken. Voorlopig wordt er dus niet aan een groot internationaal toernooi
gedacht.
De buitenlandse ontvangst kommissies hebben problemen. De R.O.K. heeft een
uitnodiging van de Russen ontvangen maar vanwege de, blijkbaar, slechte ervaringen met
de Russen in Nederland heeft niemand daar zin in (De Russen waren vooral
geïnteresseerd in alles wat westers was, zoals een auto kopen). De M.O.K. heeft een heel
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ander probleem. Uit Marburg komt geen enkele reactie meer op brieven van Panache. De
volgende A.L.V. moet er iets aan gebeuren met deze kommissies.
Inderdaad wordt de M.O.K. de volgende A.L.V. (in november 1991) opgeheven. De
P.O.K en de R.O.K. blijven wel voortbestaan, maar dan onder de naam B.O.K.
(Buitenlandse Ontvangst Kommissie). De B.O.K. is bedoeld voor buitenlandse uitwisselingen in het algemeen.
Het L.P.G. is ondertussen aangevuld met Coen Crombach, een gitarist. Hij heeft het
clublied leren spelen en begeleidt dat voortaan op de A.L.V. met gitaar. Samen hebben
Frank en Coen een enquête opgesteld waarin onder andere gevraagd wordt naar mensen
die muziekinstrumenten spelen. Gedacht wordt aan een Pa.B.O. (PAnache
BegeleidingsOrkest) waarin die mensen dan kunnen plaatsnemen. Dit zal geen commissie
van Panache worden om de drempel te verlagen voor de niet zo actieve leden om toch
muziek te gaan maken voor Panache.
Het verslag van de P.A.P.A. heeft al enkele A.L.V.'s het kenmerk kort en bondig te zijn.
Ook deze keer merkt Marcel op dat de P.A.P.A. in reces is geweest en dat er een
speurtocht voorbereid wordt.
Wegens te weinig activiteit wordt de P.P.R. opgeheven. De Public Relations worden voor
een groot deel al gedaan door de R.K. (Redactie Kommissie).

Panache in 1991-1992
Etienne Lieben blijft voorzitter van Panache. Hij gaat zijn tweede jaar in. Wel worden de
vice-voorzitter en de secretaris gewisseld.
Tijdens deze A.L.V. wordt een plaatje onthuld. Dit is een plaatje dat gewonnen is op de
afgelopen L.S.S.W. (van Lint Studenten Sport Week). Panache kreeg de prijs voor het
langste verblijf in de kantine. Elke vereniging die de L.S.S.W. wint mag haar plaatje aan
een paal in het Sportcentrum hangen. Daar zal het plaatje nog eens onthuld worden.
Inmiddels is het 1992 en het zesde lustrum nadert. Hiertoe is de P.Lu.C.H.E (Panache
LUstrum Commissie Hetende Eenheid) opgericht. De P.Lu.C.H.E. is van plan om in het
lustrumjaar een diner met aansluitend feest, een lustrumkamp en een lustrumsportdag te
houden.
De B.O.K. gaat goed van start. Mogelijkheden van uitwisselingen worden overwogen en
aangeschreven, maar niets lukt. Dan komt er een uitnodiging uit Parijs. 24 Mensen
besluiten mee te doen en betalen allemaal f60,- vooraf. De Fransen slaan er echter een
Franse slag naar en Panache wordt niet uitgenodigd, en krijgt haar geld ook niet terug.
Zelfs niet na een heel aantal keren op en neer bellen (Uiteindelijk lukt dit wel, zij het
meer dan een half jaar later). De B.O.K. heeft schoon genoeg van Parijs.
Na een voorzichtige start gaat Coen Crombach er tegenaan. Het verslag van de K.B.A. is
doorspekt van zijn nieuwe ideeën. Hij hernoemt de K.B.A. onofficieel tot C.I.A.
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(Commissie Interessante Activiteiten), memoreert aan de oude K.G.B. en verklaart met
een nieuwe, onofficiële K.G.B. te komen (de Kommissie GeschiedsBeschrijving), en
introduceert een koosnaam voor de C.I.A., namelijk de F.B.I. (Federatie
Buitenbadminton Interessen). Hij introduceert ook met de K.B.A. de viering van St.
Panieklaas.
Ook namens het L.P.G. doet Coen verslag. Het L.P.G. heeft te kampen gehad met
V.E.R.V.A.L.. Dat is geen aftakeling, maar een actiegroep die zich de Verenigde
Extremistische Radicalen Voor Actiever L.P.G. noemt. V.E.R.V.A.L. heeft zelf een
aantal nieuwe teksten geschreven en heeft het L.P.G. uitgedaagd tot een optreden op het
toernooifeest.
De P.A.P.A. heeft weer eens weinig gedaan en de speurtocht is, hoe kan het ook anders,
nog in voorbereiding, maar zit eraan te komen.
Het bestuur komt dan met een voorstel om een commissie op te richten die zich met
sponsoring bezig gaat houden. Dit wordt de Sponsor Commissie (S.C.). Verder wordt er
een O.N.S.K.K. opgericht. Deze Oriënterende N.S.K. Kommissie gaat de N.S.K. van
1993 voorbereiden die vanwege het lustrum van Panache aan Panache is toegekend.
Panache heeft onder leiding van de besturen van Etienne weer een reserve aan financiële
middelen opgebouwd. Uit de T.K. komt dan het voorstel tot het organiseren van een
actievelingenfeest. Aangezien de samenstelling van de T.K. namelijk bijna gelijk is aan
de samenstelling van het bestuur vond de T.K. het nogal vreemd overkomen om een
voorstel in te dienen betreffende een etentje voor een goed geslaagd Panache-Toernooi.
Het volgende bestuur zal daarom een actievelingenfeest gaan organiseren. Een feest dat
door het bestuur georganiseerd wordt voor alle actieve mensen binnen Panache. Dit om te
voorkomen dat mensen die veel doen voor Panache maar niet in een commissie zitten die
geld over heeft niet bedankt worden. En andersom om te voorkomen dat iemand die
toevallig in een goed-draaiende Toernooi-Kommissie zit daarvan profiteert met een
etentje.
De P.V.C. heeft ineens een stel actieve leden. François van Delft, Arnoud Celie, François
Vonk en Timmy Sittrop (ook wel Timmy 'Baco') gaan er flink tegenaan. Zij plannen een
fiets 20-daagse (bij voldoende belangstelling); een rondje Eindhoven, met als hoofdprijs
een avondje uit met een François naar keuze; een fietsreis naar Moskou; en de P.P.R.
(Panache Piknik Ronde). Verder introduceren zij de K.L.O.M.O.F.A.H.T.S. (Kommissie
Loopafstands Oriëntering Met Oranje Fiets Aan Hand Tappunten Stadscentrum). Een
actie die al ondernomen is betreft het oranje verven van de fiets van Coen. Met behulp
van een huisgenoot van Coen is dat een geslaagde actie geworden. Deze huisgenoot
leende namelijk drie dagen voor de A.L.V. de fiets van Coen om mee uit te gaan. Deze
fiets bracht hij niet terug, met als smoes dat de fiets bij een vriend stond met een lekke
band, en dat Coen hem wel gemaakt terug zou krijgen, en dat Coen wel zijn fiets kon
lenen voorlopig. Coen kijkt zijn ogen uit als tijdens de A.L.V. een oranje fiets wordt
binnengebracht, nota bene zijn eigen fiets. Kortom er zit weer leven in de P.V.C. (vooral
op A.L.V.'s).
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Namens het L.P.G. laat Coen weten dat hij gestart is met een P.L.O.T. (Panache LiederO-Theek). Hierin verzamelt hij alle liederen die bij Panache ontstaan, zoals de liederen
uit het liederenboek, de nieuwe liederen van het L.P.G. en de liederen van V.E.R.V.A.L..
Een sub-commissie van het L.P.G. is de O.P.A. (Om P.A.P.A. te Activeren). Als eerste
taak ziet Coen voor de O.P.A. om de P.A.P.A.-leden te laten weten dat ze in de P.A.P.A.
zitten.
De I.K. (Intro Kommissie) komt met een nieuw verschijnsel, het Introkamp. Dit kamp
bleek zeer goed geslaagd en is niet alleen bedoeld voor nieuwe leden maar juist ook voor
oude rotten om zo de integratie van nieuwe leden te bevorderen.
Dan komen Arnoud, François van Delft (Van Dreft), François Vonk (S. Vonk) en Coen
met een nieuwe, okselfrisse, no-nonsense kommissie. ... De tijd is rijp voor een Concert &
Festival Kommissie (C.F.K.). De doelstellingen van de C.F.K. zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M.O.P.: Muzikale Opvoeding Pu(p/b).
Zoveel mogelijk borrels bij Eric van Mullekom organiseren.
Veel vergaderen.
Panache met muzikale supkulturen in aanraking brengen.
Zorgen dat de club vertegenwoordigd wordt op muziekevenementen doorheen het
ganse land en omstreken (Limburg).
P.L.O.F.: Panache's L.P.G. Officiële Fanclub.
Panache van een nieuwe, energieke en nuttige Kommissie voorzien.
Panache van een oude, afgelebberde en nutteloze Commissie verlossen.
Ons ding doen.
Panieknie minimaal even goede verzorging bieden als de P.A.P.A. dit altijd
gedaan heeft.
Goede interactie met de P.V.C. onderhouden.
Continuïteit van punt- en kommatualiteit.
De humor-coëfficiënt van de Panachers bepalen.
Niet meer dan vier leden in de kommissie hebben, vanwege anders gebrek aan
marginale opbrengsten.
Het aanleggen van een abstracte, ingewikkelde, complexe, overdachte, irreële,
onverantwoorde, virtuele kommissie-structuur.
Het ontstaan van de C.F.K. zal in de P'ette verschijnen.
Stukjes schrijven in de P'ette.
Eventuele vertegenwoordiging bij concrete evenementen, zoals: Jazz in
Duketown, Virus, Fiësta del Sol, De Effenaar, Jazz dagen.

Er wordt gestemd over de oprichting van deze nieuwe, wel heel erg vage kommissie en
met 11 voor, 10 tegen en 3 onthoudingen wordt de C.F.K. geïnstalleerd. Zelf beweren zij
later echter altijd dat zij met een overweldigende meerderheid van stemmen zijn
aangenomen.
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In reactie op de C.F.K. richten een aantal redactieleden de onofficiële O.Z.O.N. op. Zij
vinden dat de C.F.K. te veel zeikt over te onzinnige dingen. O.Z.O.N. betekent dan ook
Ontzettend Zeiken Over Niets en plaatst, haar naam waarmakend, een aantal stukjes in de
P'ette, waarin ontzettend gezeikt wordt over futiliteiten. de O.Z.O.N. is alleen tijdens de
eerste paar maanden van het bestaan van de C.F.K. actief en daarna lost de O.Z.O.N. op
in het O.Z.O.N.-gat.
Etienne neemt afscheid als voorzitter. Harro Jacobs neemt zijn taken over. Het had echter
niet veel gescheeld of Etienne had nog door moeten gaan. Harro werd namelijk pas de
avond voor de A.L.V., in de kantine van het sportcentrum, omgepraat om voorzitter te
worden. Het zevende lustrum komt eraan.

Panache in 1992-1993
Direkt na de najaars-A.L.V. verschijnt er in de P'ette een stukje van de pas opgerichte
C.F.K. waarin onder meer de doelstellingen staan uitgelegd. Deze doelstellingen zijn
dezelfde als op de A.L.V. reeds verkondigd op één stiekeme uitzondering na. Ineens
verschijnt er namelijk een extra doelstelling: er altijd nog wat geheime doelstellingen op
na houden.
In mei 1993 brengt de P.V.C. verslag uit van hun gedane werk. In hun poging om de
traditionele monsterritten van weleer weer te laten herleven middels een fietstocht naar
Moskou, leken zij te slagen. De enige deelnemer Erik Melssen trok zich echter enkele
dagen voor het startsein terug. Wederom werd er dus door de vier mannen van staal enkel
ge-egotript, maar wel in groepsverband, wat dan leidt tot multi-ego-tripjes. In het verslag,
dat voorgelezen wordt door Timmy Sittrop, is ineens sprake van het overmatig Bacogebruik van Timmy (Timmy leest het verslag voor dat geschreven is door de rest van de
P.V.C. en dat hij ter plekke onder zijn neus geschoven heeft gekregen). Vanaf deze
A.L.V. gaat Timmy verder door zijn Panache-leven als Timmy Baco.
De C.F.K. meldt dat het goed gaat met de P.L.O.F. (Panache's L.P.G. Officiële Fanclub).
Met enige regelmaat worden P.L.O.F.-A4tjes verspreid onder de leden en niet-leden. Er
zijn reeds 29 mensen lid van de P.L.O.F. (ongeveer een derde van geheel Panache). Ook
meldt de C.F.K. de oprichting van het P.L.O. (Panache Leuzen Offensief). Deze
groepering versierde enige weken het Panache-bord met P.A.P.A.-activerende spreuken.
Wegens succes is deze actie echter gestaakt. Tevens onthullen zij hun nieuwe
doelstellingen:
•

Standbeeld voor de C.F.K.. Nog meer geheime doelstellingen verzinnen. Meer
vergelijkende onderzoeken. Er moet meer koffie gedronken worden. Enquete
houden waarom er geen mensen meegaan naar concerten.
Tot zover de C.F.K.. Het eerste actievelingenfeest, zo mooi aangekondigd door het vorige
bestuur, is een groot succes geworden. Er werd een heuse casino-avond georganiseerd
met Panache-geld. Menigeen verloor (bijna) al zijn geld en sommigen wonnen. Al met al
was het actievelingenfeest een geslaagd festijn, dat om herhaling vraagt.
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Actievelingenfeest 1993, casinoavond, black-jack. V.l.n.r.: François van Delft, Ferry
Roelofs, Eric van Mullekom, Harro Jacobs, Etienne Lieben, Marjolijn Kroon en
Marjolijn Blijenberg.

Tijdens het introkamp 1993 in Raar is het Pa.B.O. (Panache BegeleidingsOrkest) eens
actief. Coen speelt gitaar en Ferry 'jojo' (hij mishandelt een banjo als bas) en samen
zingen zij enkele Panache-liederen voor.
En in november meldt de C.F.K. zich weer. Zij trekken een nieuw lid aan. En nog wel
een groot kunstenaar, hij is immers één van de twee makers van het C.F.K.-standbeeld
dat inmiddels onthuld is in de gloednieuwe heuvelgalerie. Hiervan zijn overigens videoopnames gemaakt door cameraman Rob Knubben. Het nieuwe C.F.K.-lid is Ferry
Roelofs. Uit de A.L.V. komt dan de opmerking dat dit niet kan volgens de doelstellingen
van de C.F.K., aangezien daarin staat dat de C.F.K. slechts vier leden kan hebben. Als
antwoord hierop wordt de C.F.K.-formule gepresenteerd:
c = f(k)
f(k) = 2*(k div 2)
In deze formule staat k voor het aantal mensen dat in de C.F.K. zit en c voor het aantal
leden dat de C.F.K. telt. (Voor de niet zo wiskundigen: k wordt gedeeld door 2. Alles
achter de komma wordt weggelaten en vervolgens wordt er weer met 2 vermenigvuldigd.
Wanneer k = 5 mensen dan is k div 2 = 2 en f(k) = 2*2 = 4 leden). Een nieuw initiatief
van de C.F.K. is de oprichting van de C.Reün. (C.F.K.-Reünisten). De C.Reün. moet voor
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C.F.K.-ers worden wat 'Huize Pluimbeek' (een bejaardentehuis voor ex-Panachers, ooit
verzonnen voor de Reünie van het kabaret in 1988) voor de Panachers is.
Het bestuur snijdt dan weer eens de 'zwarte leden'-kwestie aan, zonder hier structureel
iets aan te doen. Wel vindt de A.L.V. het van belang dat er iets gedaan wordt. Niet alle
leden worden namelijk opgegeven en bij controle kan Panache dan door de mand vallen.
Dit kan een aardige boete van de N.B.B. opleveren.
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Panache 1993-1997: Oudere jongere
Panache in 1993-1994
Na dit zware onderwerp zit Harro zijn taak erop. Ferry neemt zijn taak over en onthult
zijn doelstellingen, waarbij twee nieuwe afkortingen om de hoek komen kijken. Als
eerste heeft hij als doelstelling het actief houden van de J.A.K. (Jeugd Activiteiten
Kommissie). De J.A.K. is een niet-officiële kommissie van Panache, bedacht tijdens het
douchen door Coenie (Coen Crombach), Franswa (François van Delft) en Ferie (Ferry
Roelofs). De eerste actie van de J.A.K. betrof een kleurwedstrijd, waarop, geheel
onverwacht, een grote respons kwam. Blijkbaar willen de jeugdige Panachers jong
blijven en bezig gehouden worden. Een tweede doelstelling van de nieuwe voorzitter is
het bevorderen van het S.G.P. (Schreeuw Genootschap Panache). Sinds enige tijd wordt
er door de heren namelijk flink geschreeuwd onder de douche, tot ergernis van vele
andere sporters. Van het S.G.P. mogen om praktische redenen alleen heren lid worden.
Tijdens de W.V.T.T.K. komt de frisse J.A.K. met de uitslag van de kleurplaat. De
anonieme jury heeft unaniem besloten (de jury krijgt later de naam: anonieme unanieme
jury) dat Harro de grote winnaar is van de kleurplaatwedstrijd. Hij wint de WisselShuttle, dat is de nog altijd bij Panache aanwezige immens grote (± 1m hoog) metalen
shuttle.
Op de chaotische bestuurswissel die heeft plaatsgevonden tijdens de najaars-A.L.V.
wordt door een aantal Panachers gereageerd met het bijeenroepen van een nieuwe
A.L.V.. Begin januari moet het nieuwe bestuur haar doelstellingen kenbaar maken. Het
bestuur verantwoordt zich en als reactie zegt Paul ter Horst dat het niet te doen was om
het bestuur te treiteren, maar dat er de laatste jaren vaak tijdgebrek is tijdens A.L.V.'s. Dit
mag niet ten koste gaan van belangrijke zaken die besproken dienen te worden. Vandaar
dat er vanuit de vereniging een roep kwam om een nieuwe A.L.V..
De C.F.K. maakt van zo'n extra A.L.V. dankbaar gebruik door een budget aan te vragen.
De A.L.V. zegt dat de C.F.K. dan duidelijk moet maken waarvoor zij een budget nodig
denken te hebben, maar dit doet de C.F.K. niet. Ten eerste omdat het geheim moet blijven
en ten tweede omdat het voor de C.F.K. zelf vaak ook nog geheim is. Het budget wordt
niet toegekend. Tevens meldt de C.F.K. dat de P.L.O.F. veranderd is van naam. P.L.O.F.
staat nu voor Panache's Liedboek Officiële Fanclub.
Als verassing presenteert het bestuur op de A.L.V. het eerste, nieuwe smoelenboek.
Daarin staan alle Panachers, voor zover mogelijk, met foto en naam vermeldt, zodat leden
kunnen opzoeken wie er nog meer lid zijn. Diegenen van wie geen foto aanwezig is bij
Panache, ook niet na lang zeuren, worden voor straf als Panieknie afgebeeld.
Na gouden tijden in activiteiten van de P.V.C. heeft deze commissie het nu moeilijk. Met
slechts één lid kan er echter wel ge-ego-tript worden. Hier blijft het dan ook bij.

58

De Historiën van Panache
Het toernooi van 1994 is alweer het 25ste Panache-toernooi met Joop Claassen als
referee. Helaas ook het laatste. Joop houdt het, mede onder 'dwang' van de N.B.B. (boven
een bepaalde leeftijd moet je met pensioen als referee), voor gezien.

T.K. 1994, genomen 's zondags na het toernooi voor het sportcentrum. V.l.n.r.: Jolanda
Blijenberg, Ferry Roelofs, Marjolijn Kroon, Simone Meijer-Brands, Denise Laan,
François van Delft en Riske Meijer.
Rond de K.B.A. en met name Hank Vleeming, is een groot paaseierenschandaal ontstaan.
Voor het, door de K.B.A. te organiseren, paaseierentoernooi 1993 heeft hij namelijk
eieren gedeclareerd bij de penningmeester van Panache en deze declaratie is toegekend.
Het toernooi heeft echter nooit doorgang gevonden en de eieren zijn door onder andere
het bestuur, de C.F.K. en enkele andere "toevallige" passanten op een slecht bezochte
trainingsavond opgegeten. Dit komt bekend te staan als het paaseierenschandaal van de
paaseieren-maffia. De C.F.K. biedt haar hulp aan als dan het afhangkaartje van Hank
door enkele anonieme kidnappers ontvoerd wordt (hiervan wordt overigens de C.F.K.
voornamelijk verdacht, maar zij ontkent alle betrokkenheid in deze). De penningmeesters
van verschillende jaren, de K.K.K. die de declaratie goedkeurde, alsmede de P.A.P.A. en
de Pan.I.C. worden door het bestuur en de C.F.K. ingeschakeld om samen dit raadsel op
te lossen. De bonnetjes en het declaratieformulier worden door de C.F.K. boven water
gehaald en op van alles komt een antwoord behalve op de vraag hoe dit kon gebeuren.
Ondertussen zijn ook twee nieuw gemaakte afhangkaartjes van Hank ontvoerd.
Uiteindelijk na lang gezoek staken de ontvoerders hun strijd. Het is iedereen ondertussen
duidelijk dat er wat beter op declaraties gelet moet worden en Hank krijgt zijn
lidmaatschapskaartjes teruggestuurd in een envelop zonder porto zodat hij een gedeelte
van zijn verdiende centen in de boete van de portokosten moet stoppen.
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Het bestuur heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de 'zwarte leden'-kwestie
bij Panache op te lossen. Met name het donateurschap bij Panache komt hierin naar
voren. Na een lange discussie wordt besloten dat het bestuur verder gaat uitzoeken of en
hoe zo'n constructie bij Panache toegepast mag worden. Donateurs zijn geen leden
volgens de N.B.B. en hoeven dus geen lidmaatschap aan de N.B.B. te betalen.
In juni is er vanwege de 'zwarte leden' alweer een A.L.V.. Het bestuur komt met een
voorstel dat, volgens het juridisch bureau van de T.U. juridisch correct is. De A.L.V.
vindt dit echter toch te riskant en besloten wordt om een dergelijk voorstel naar het
distrikt van de N.B.B. te sturen en zodoende om instemming te vragen. Het voorstel zal
gaan inhouden dat er donateurs worden ingevoerd bij Panache. Op vertoon van sportkaart
kan iedere sportkaarthouder namelijk badmintonnen en heeft zodoende geen enkele reden
om lid te worden van Panache. Wel willen deze mensen vaak graag meedoen aan
activiteiten van Panache en daar dient een bijdrage voor te bestaan. Dat zal het
donateurschap zijn. Deze mensen hebben echter geen stemrecht op A.L.V.'s, wat
sommige mensen als nadeel kunnen ervaren. Er wordt afgesproken dat een donateur
minder hoeft te betalen dan een recreant (die wel stemrecht heeft) en dat een donateur op
elk moment zijn donateurschap moet kunnen laten omzetten in een gewoon lidmaatschap.
Dit omdat bijvoorbeeld voor toernooien lidmaatschap van de N.B.B. een vereiste is en dat
hebben recreanten wel en donateurs niet.
Ondertussen is de kern van Panache een behoorlijk hechte vriendengroep geworden en
men besluit met 11 mensen op vakantie te gaan naar de Ardennen. Begeleid door twee
mensen in een mini-cooper en een extra pendelfiatje van de ouders van Coen trekken
negen Panachers op de fiets naar het dorpje Mont. Dit dorpje ligt vlakbij Houffalize en
naast Achouffe. Dit laatste plaatsje is bij de liefhebber vast en zeker bekend om haar bier.
De groep Panachers van deze vakantie maakt er in ieder geval kennis mee en doopt La
Chouffe tot favoriet Panache-bier. Ook is deze vakantie aanleiding tot het oprichten van
een onofficiële commissie die zich de Bo.De.Be.Co. (Boven op De Berg Commissie)
noemt. De naam is ontleed aan de ligging van het plaatsje Mont en aan het bekende lied
"Daar boven op de berg". Terug in Eindhoven houden zij regelmatig bierproef-avonden
en publiceren, in navolging van de P.L.O.F. een eenmalig Bo.De.Be.Co.-A7tje.
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Vakantie van 11 Panachers naar Mont (vlakbij Achouffe) in 1994. V.l.n.r.: Coen
Crombach, François van Delft, Ferry Roelofs, Riske Meijer, Denise Laan en Marcel
Marsman.
Begin september wordt er een uitwisseling gehouden met de studenten van Sauron, de
Tilburgse studenten badminton vereniging. Ferry regelt dit samen met een goeie bekende
van hem, die bij Sauron speelt: Armand Fanchamps. Besloten wordt om competitieteams
van Sauron en Panache zoveel mogelijk tegen elkaar te laten spelen, vooral omdat alle
teams in ongeveer in dezelfde klasses spelen. Het wordt een chaotische, maar gezellige
maandagavond bij Panache en beide partijen vinden het voor herhaling vatbaar. De eerste
goede contacten tussen Sauron en Panache zijn gelegd.
In november is er nog geen duidelijkheid over de te volgen strategie in de 'zwarte leden'kwestie. Het voorstel ligt bij de N.B.B. en op antwoord wordt gewacht. Twee weken na
de A.L.V. krijgt het nieuwe bestuur bericht dat de regeling goedgekeurd wordt, vanwege
het begrip van de N.B.B. voor de bijzondere situatie waarin een
studentenbadmintonvereniging als Panache, met een sportcentrum en een badmintonbond
boven zich, verkeert.
De C.F.K. komt met een ontzettend uitgebreid overzicht van hun uitgaven en inkomsten.
Dit financieel verslag moet de roep van de C.F.K. om een budget ondersteunen. Het blijkt
namelijk dat de C.F.K. elk jaar precies f50,- verlies draait en dat bedrag zouden zij
toevallig graag als budget zien. Een grote post op hun begroting is de post C.D..
Gerekend wordt op de aanschaf van 1 C.D. van f32,95 per maand per C.F.K.-er. C.D.'s
zijn voor de C.F.K. een must om te kunnen controleren en inventariseren naar welke
concerten Panachers meegevraagd kunnen worden. Harro merkt dan op dat het vreemd is
dat er bij een gratis loterij f7,50 winst gemaakt wordt. Uitleg van de C.F.K. verduidelijkt
dit. Bij de post Pr. (Prijzen) is namelijk f7,50 verlies geboekt.
Het L.P.G. heeft niets gedaan, het Pa.B.O. echter wel. In juni 1994 zijn bij de ouders van
François Vonk opnames gemaakt van enkele liederen. De band bestond uit: gitaar, bas,
drums en synthesizer. Voor de zang waren verschillende Panachers verantwoordelijk.
Verder zijn er in het kader van de ongeplugde sessies van M.T.V. ook ongeplugde versies
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van een aantal liederen opgenomen. Dat is in september gebeurd bij de ouders van Ferry
thuis. Coen en Ferry gebruikten hierbij gitaar en bas en de zang werd door beiden
ingevuld.
De P.A.P.A. komt, na lang aandringen van de C.F.K., eindelijk tot leven. Er is sprake van
een P.A.P.A.-borrel en een St. Panieklaasborrel.
Het aftredend bestuur komt met een nieuw voorstel. Om mensen die veel voor Panache
betekend hebben te eren, stellen zij het zogenaamde certificaat van grote waardering in.
De bedoeling is dat de namen van die mensen bewaard blijven voor het nageslacht, dit in
verband met komende lustra. Verder is het niet de bedoeling dat bestuursleden hier
automatisch voor in aanmerking komen. Al moet gezegd worden dat de meeste
bestuursleden hun taak goed waarnemen en ook buiten het bestuur om actief zijn binnen
Panache. De certificaten gaan in vanaf 1994. Het is niet de bedoeling om alle oud-leden
die ongetwijfeld dit predikaat ook verdienen te gaan achterhalen.

Panache in 1994-1995
Ferry neemt dan afscheid als voorzitter en wordt opgevolgd door het nieuwe Panache-lid
Pieter Alders. Pieter heeft onder andere als doelstellingen:
•
•

het clublied uit het hoofd leren
goed contact houden met andere verenigingen

(Dit laatste maakt hij jaren later waar door in Tilburg verder te gaan studeren en daar lid
te worden van Sauron, de Tilburgse Studenten Badminton Vereniging. In 1997
organiseert hij daar het internationale studenten badminton toernooi van Sauron.)
Tijdens de installatie van de C.F.K. wil deze kommissie het nieuwe C.F.K.-lied laten
horen, zoals dat in juni is opgenomen. Dit wordt echter bruusk uitgezet door Pieter.
Wanneer tijdens de rondvraag dan de vraag van de C.F.K. komt of het C.F.K.-lied ten
gehore gebracht kan worden, keurt Pieter dit goed. Zo kan iedereen toch genieten van dit
wonderschone lied. Verder wordt melding gemaakt van de toetreding van François Vonk
tot de C.Reün.. Hij zal zich voornamelijk bezig gaan houden met bridgen.
Dan is het weer tijd voor een nieuwe commissie. Vanwege het vele wandelen tijdens het
introkamp 1994 in Groet vindt een aantal Panachers de tijd rijp voor de W.C. (Wandel
Commissie). Deze commissie wordt dan ook opgericht met een belachelijk aantal leden
(10).
Zoals gewoonlijk sluit Pieter af met een uitnodiging om in de A.O.R. nog gezellig wat na
te kletsen onder het genot van een stevig biertje. Hijzelf keert echter huiswaarts.
In april 1995 besluit de C.F.K. om binnen de A.L.V. van Panache een C.L.V. (C.F.K.
Leden Vergadering) te houden. Naar eigen zeggen om meer openheid in de C.F.K. te
brengen. De C.F.K.-leden hebben zich tegenover het bestuur opgesteld en er hangt een
eigen C.F.K.-vlag achter hun zetels. Verder heeft hun plaatsvervangende voorzitter Ferry
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net als de voorzitter van Panache een hamer. De C.L.V. vindt geheel plaats met C.F.K.leden als actieve toehoorders en de andere Panache-leden als passieve toehoorders. Na de
bestuurswissel, waarbij Coen de hamer overneemt, volgt een rondvraag met de drie
aanwezige C.F.K.-leden. Ferry vraagt dan hoe het met het budget van de C.F.K. zit en
wordt doorverwezen naar het bestuur van Panache. Wederom krijgt de C.F.K. hier nul op
request.
Het L.P.G. laat ook weer van zich horen. Na de opnamesessies van het jaar ervoor, is nu
in besloten kring verder doorgeborduurd. Dit resulteert in een optreden van het Pa.B.O.
en het L.P.G. op de P.L.O.F.-lustrumborrel. De P.L.O.F. viert daarmee haar tiende
P.L.O.F.-A4tje.
De internationale contacten worden door de Pan.I.C. onderhouden middels inschrijving
op de C.R.I.C., een estafette-race in Parijs. Bij deze batavierenrace-achtige wedstrijdloop
eindigen de twee Panache-teams bijna als eerste van onderen. De concurrentie bleek erg
serieus, en Panache kan goed feesten. Op badmintongebied komt er helaas weinig nieuws
van de Pan.I.C..
Het eerste tussentijds verslag van de immens grote W.C. laat doorschemeren dat er
weliswaar gelopen wordt, maar dat hier zelden W.C.-afspraken over gemaakt kunnen
worden, vanwege de grote hoeveelheid mensen in de W.C.. De belangrijkste activiteit
van de W.C. bestond uit het lopen van de traditionele oudejaarswandeling op
oudjaarsdag door drie leden van de W.C., te weten Coen, Ferry en Jeroen Trum. Zij
hebben tijdens hun wandeling een bezoek gebracht aan enkele W.C.'s en hebben daar
foto's van gemaakt.

In het kader van de traditionele oudejaarswandeling maakten de W.C.-leden op
oudejaarsdag 1994 een wandeling door Eindhoven en fotografeerden onderweg een
aantal WC's. Ferry Roelofs kijkt hier met een bril door een bril.
De J.A.K. gebruikt de W.V.T.T.K. om de uitslag van een activiteit bekend te maken. Het
betreft hier het J.A.K.-doolhof. Een moeilijke opgave, die bestond uit het tekenen van een
doolhof voor Panieknie. Panieknie wist namelijk nog wel welke weg het gelopen had,
maar niet meer hoe het doolhof er uit zag. Dit was voor velen onduidelijk, maar toch
waren er weer genoeg inzendingen. Hank Vleeming heeft twee inzendingen en bij elkaar
opgeteld levert dat, samen met nog een omkoopschandaal, genoeg punten voor de eerste
plaats, die anders naar Susanna Matakoepan gegaan zou zijn. Besloten wordt dat de
eerste prijs dan maar verdeeld wordt. Hank krijgt de Super-Wissel-Shuttle en Susanna de
gewone prijs.
De C.F.K. deelt vervolgens mee dat er op 25 mei een excursie georganiseerd wordt naar
Ureterp. (Ureterp wordt door de C.F.K. gezien als een bedevaartsoord. Zij praten aldoor
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over Ureterp, koekkoeksklokken en middellange tuinkabouters. Bovendien hebben zij
contacten met de mensen van B.C.U. (Badminton Club Ureterp) die elk jaar een toernooi
organiseren waar de C.F.K. heen
gaat. Vooral de masseur Tjeerd
Bovenpeert wordt, niet alleen
binnen de C.F.K. maar binnen
geheel Panache een beroemd
persoon. Feit is en blijft echter dat
al deze dingen verzinselen zijn van
de C.F.K.-leden, al weten ze het
overtuigend te brengen.) Gedacht
wordt aan een bezoek aan het
koekkoeksklokkenmuseum en een
kijkje bij de
Zilvervliesrijstvulkaan. Verder is
er misschien gelegenheid om de
middellange tuinkabouter of het
marskonijn te ontmoeten.

Aankomst in Ureterp. V.l.n.r.:
François van Delft en Ferry
Roelofs.
Het Koekkoeksklokkenmuseum.
Op de voorgrond v.l.n.r.: Angelica
Verstraten en François van Delft.
Op de achtergrond v.l.n.r.: Ferry Roelofs, Coen Crombach en Luuk Oostveen.
Tijdens dit uitje naar Ureterp richt de C.F.K. zichzelf af. Luuk Oostveen, die op dat
moment penningmeester is van Panache en enig aanwezig bestuurslid, krijgt een brief in
de hand waarin dit nieuws vermeld staat. Op de A.L.V. komt nog wel de vraag hoe een
kommissie zichzelf kan opheffen, maar bij gebrek aan duidelijk antwoord en vanwege het
feit dat niemand er veel bezwaar tegen heeft, wordt de C.F.K. officieel opgeheven, ook
als kommissie van Panache. De C.F.K.-leden zijn wel allemaal in de C.Reün. gestapt, nog
steeds een onofficiële kommissie van Panache.
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Africhting van de C.F.K.!. bij de zilvervliesvulkaan alwaar een gedeelte van het C.F.K.!.standbeeld begraven wordt en Luuk (als penningmeester) een brief van de C.F.K.!. aan
het bestuur van Panache voorleest. V.l.n.r.: Coen Crombach, Angelica Verstraten, Luuk
Oostveen, François van Delft en Ferry Roelofs.
Namens het L.P.G. nemen Coen en Ferry gelijktijdig het woord en beginnen twee
verschillende verslagen voor te lezen. Na enige minuten houdt Coen zijn mond en nadat
Ferry is uitgepraat worden zij gedechargeerd. De verslagen zijn overigens goed leesbaar
in de notulen. Hierin is te lezen dat het L.P.G. zich voorgenomen heeft om aan een nieuw
liedboek te werken, omdat het oude uitverkocht is. Ook kondigen zij het L.P.G.Liederenfestival aan, waarbij de gehele vereniging gevraagd wordt om liederen in te
leveren. Dit om ook eens liederen van andere Panachers onder ogen te mogen krijgen.
De P.A.P.A. is weer actief. Na vele, vele jaren is de verjaardag van Panieknie weer eens
gevierd. En na de ontvoering van de Pu(b/p), door Luuk en Ferry, is de P.A.P.A. aan het
werk gegaan om de speurtocht, die al jaren in voorbereiding is, nu dan toch eindelijk door
te laten gaan. Dit is namelijk de eis van de ontvoerders, die in het geheel niet anoniem
zijn. Hun brief van krantenknipsels maken zij zelfs gewoon tijdens een
competitiewedstrijd midden in de zaal.
De stoere binken van de P.V.C. hebben er een nieuwe traditie bij. Het fietsen van de
lichtjesroute in Eindhoven. Eind september vindt deze actie plaats onder het genot van
een drankje en bij beëindiging van het rondje lonkt de A.O.R..
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Panache Oranje in Franse Tuinbouw. Vakantie van 4 Panachers naar Frankrijk 1995,
v.l.n.r.: Ferry Roelofs, François van Delft en Riske Meijer.

Panache in 1995-1996
Pieter heeft het er dan weer opzitten en wordt opgevolgd door Dominique de Wit. Hij
krijgt meteen te maken met installaties van vreemde commissies. Allereerst is er de vraag
of de W.C. moet blijven voortbestaan. Aangezien de gehele A.L.V. inziet dat deze
commissie niet werkt wordt de W.C. na één jaartje weer opgeheven.
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Susanna Matakoepan, Ferry Roelofs en Luuk Oostveen tijdens de wandelvierdaagse van
1996. In totaal deden 6 Panachers aan dit evenement mee.
En dan meldt zich de V.V.V. (de Vereniging voor Vrouwen in Voorbereiding). De drie
V.V.V.-meisjes die de V.V.V. willen oprichten zijn Riske Meijer, Angelica Verstraten en
Susanna Matakoepan. Angel is de voorzitster van de V.V.V. oftewel de mama en leest de
doelstellingen voor:
•
•

Integratie van de vrouwelijke leden van Panache.
Later een goede vrouw worden voor de toekomstige echtgenoot. Om dit te
bereiken moeten we nu 'oefenen' op de mannelijke leden van Panache.
Vrouwenactiviteiten organiseren en ondernemen.
Panieknie verzorgen en de Pu(b/p) opsporen.

•
•
•
Als verder activiteiten plannen zij:
•
•

Sokken en andere kledingstukken met gaten stoppen/repareren.
Uitstapje naar Toys 'r Us.

Meteen na de installatie van de V.V.V. wordt er gediscussieerd over de oprichting van de
M.M.M.. Deze Machtige Macho Mannen komen als antwoord op de V.V.V.. Ramses
Christiaan is voorzitter van de M.M.M. en dus Machtigste Macho Man. Hij heeft de
statuten van de M.M.M. opgesteld:
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Artikel 1. Naam:
De groep luistert naar de naam M.M.M., hetgeen staat voor
"Machtige Macho Mannen".
Artikel 2. Zetel:
De M.M.M. heeft zijn zetel te Eindhoven.
Artikel 3. Doel:
De M.M.M. heeft zich (al dan niet gedwongen) de volgende doelen gesteld:
1. a. Er voor zorgen dat de V.V.V. wordt opgeheven.
b. Echter is de M.M.M. wel van mening dat er verzoening mogelijk moet zijn met
de dames van de V.V.V., maar hiervoor zal de V.V.V. zware offers moeten
brengen ten gunste van de M.M.M. Dit is mogelijk door te beginnen met het aan
bieden van taart, hierna kunnen we verder onderhandelen.
2. Het elimineren van de groepering die onder de naam 'Fokstier' door het leven
gaat, want de M.M.M. duldt geen concurrentie.
3. Het verspreiden van het alom beroemde 'Q en Q-lied', wat al reeds bestaat als het
nationaal M.M.M.-lied. Dit door het lied ten gehore te brengen op de meest
uiteenlopende plaatsen en vooral onder de douche in het sportcentrum van de
TUE.
4. De M.M.M.-man zal zich overal profileren als een stoere vent die macht
uitstraalt.
5. Het vereren van algemeen stoere mannen (A.S.M.), die iedereen stoer vind. Deze
mannen zullen nog nader worden bepaald tijdens de eerste A.L.V., waarna er een
lijst zal worden bijgehouden.
Artikel 4. Leden, buitengewone leden, bijzondere leden:
Het lidmaatschap staat open voor:
1. a. De rijpere stoere Panache mannen.
b. Panache mannetjes die toch stoer zijn, maar nog niet helemaal rijp. Deze
zullen in het M.M.M.-ledenbestand worden opgenomen als M.M.M.-tjes.
c. Buitenstaande machtige of macho mannen die het positieve bijdrage kunnen
leveren aan de M.M.M. Menspersonen van het vrouwelijke geslacht zullen
geweerd worden van het lidmaatschap van de M.M.M., daar ze niet aan alle eisen
kunnen voldoen die de M.M.M. stelt; man zijn, macho zijn èn machtig zijn.
Vrouwen kunnen wel een bijdrage leveren aan het welvaren van de M.M.M., door
gewoon gehoorzaam te zijn, te luisteren wat de stoere man allemaal te vertellen
heeft en vooral niet altijd lopen te zeuren. Ook wordt het gewaardeerd door de
M.M.M. dat de vrouw het de man naar zijn zin maakt, door hem te voeden met
lekkernijen en andere lekkere dingen.
2. Als buitengewone leden van de M.M.M. worden gerekend die leden van de
M.M.M. die een buitengewoon lid hebben. Deze mannen zullen een speciale
plaats innemen in de M.M.M.
3. Bijzondere leden zijn leden die in de gedachten voortleven.
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Artikel 5. Einde lidmaatschap:
1. Het lidmaatschap van de M.M.M. zal worden beëindigd in de volgende gevallen:
a. Door dood van het lid. In dit geval zal het lid worden bijgeschreven in de lijst
van bijzondere leden.
b. Door opzegging van het lid, wat hoogst onwaarschijnlijk wordt geacht, want
het lidmaatschap van de M.M.M. moet je verdienen, en als je dit bijna goddelijke
niveau hebt bereikt zal je het koesteren.
c. Als het lid zich heeft laten ombouwen tot vrouw.
d. Als het lid ineens een mietje is geworden.
e. Als het lid in de goot ligt en hij niet meer als machtig kan worden beschouwd.
f. Als het bestuur vindt dat het lid het niet meer waard is om lid te zijn van de
M.M.M. zal hij worden geschrapt van de ledenlijst.
g. Als het lid heeft gehandeld in strijd met de statuten of de M.M.M. op enige
wijze heeft benadeeld.
2. Het buitengewoon lidmaatschap wordt opgeheven, in die gevallen dat het lid is
gekrompen, dat het niet meer als een buitengewoon lid kan worden beschouwd.
Artikel 6. Het bestuur:
1. Het bestuur van de M.M.M. is het machtigste deel van de M.M.M. en heeft dus de
leiding.
2. Het bestuur is 'het'.
3. Het is een eer om in het bestuur te mogen zitten.
4. Het bestuur heeft zo zijn taken.
5. Iedereen wil wel in het bestuur, maar dat kan dus niet.
Artikel 7. Verder bestuur:
1. Het bestuur bestaat uit minstens één persoon; de voorzitter.
2. Het kan gebruikelijk zijn dat een nieuwe voorzitter de macht grijpt, als daar
gegronde redenen voor zijn en hij machtig genoeg is.
3. Het is handig als er in het bestuur ook nog een penningmeester en een secretaris
zitten en dan nog iemand, wat de verdeling bij het kaarten makkelijker maakt.
Artikel 8. Algemene ledenvergadering:
Op de A.L.V. worden de volgende zaken verricht:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eerst wordt het 'Q en Q lied' ten gehore gebracht (een kwartiertje of zo).
De A.S.M.-lijst (zie art. 3, lid 5) wordt opgesteld.
Eventueel nieuwe bestuursleden worden bekend gemaakt.
Het bestuur bepaalt wanneer zij de tijd rijp vinden voor een A.L.V.
Op de A.L.V. wordt voornamelijk gepraat over koetjes en kalfjes.
Wat verder op de A.L.V. besproken wordt zal wel blijken bij de A.L.V.

Artikel 9. Toegang en stemrecht:
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1. Toegang op de ledenvergadering hebben leden, buitengewone leden, de geesten
van bijzondere leden en speciale voorgedragen mannen die van groot belang
kunnen zijn voor de M.M.M.
2. Geen toegang tot de ledenvergadering hebben vrouwen, en mannen met schors.
Artikel 10. Voorzitterschap en notulen:
1. De A.L.V. gaat niet door als de voorzitter er niet bij is.
2. Notulen worden er niet gemaakt tijdens de A.L.V., omdat ze tegen je gebruikt
kunnen worden, niemand ze normaal gesproken nakijkt en mensen die ze wel
nakijken er alleen maar over gaan lopen zeuren.
Artikel 11. Besluitvorming:
Op de A.L.V. wordt niks besloten. Er worden alleen zaken vastgesteld.
Artikel 12. Statutenwijziging:
De statuten kunnen ten alle tijde worden aangepast of gewijzigd door de voorzitter van
de M.M.M.
Artikel 13. Ontbinding:
De M.M.M. kan in principe nooit worden ontbonden, omdat hij altijd zal voortleven in de
gedachten van de Panache-man.
Tijdelijke artikel 13a.:
Zal de vereniging Panache de M.M.M. niet erkennen als ondervereniging tijdens de
A.L.V. van 7 november 1995 te TU-sportcentrum in Eindhoven, dan zal de M.M.M. als
undercover-groep verder leven, en zijn boodschappen uitbrengen naar de Panachegemeenschap.
Deze Statuten zijn opgesteld door de eerste voorzitter van de M.M.M., en wel de
legendarische man:
Ramses M.F. Christiaan.
De oprichters van de M.M.M. blijken R.M.M.M.F. Christiaan en Robin Pelgrimmm.
Verder melden zich nog Pieter Alders en Jeroen Siffels aan. Protesten van Ramses
hiertegen helpen niets, want, zo zegt Dominique, ook ongure types kunnen lid worden als
de M.M.M. een commissie van Panache is.
De Panache-vlag is inmiddels na enkele jaren intensief gebruik toe aan vervanging. Het
bestuur belooft hieraan te gaan werken.
In april 1996 meldt de P.A.P.A. trots dat de pu(b/p) weer terug is bij Panache. De
speurtocht is uitgezet en gelopen. Uit blijdschap heeft de V.V.V. daarop een oranje sjaal
gebreid voor de pu(b/p).Uit voorzorg tegen nieuwe ontvoeringen is de pu(b/p) in een
protectie-programma geplaatst, wat feitelijk inhoudt dat hij bij een P.A.P.A.-lid thuis
bivakeert. Helaas is nu Panieknie ontvoerd. Dat is gebeurd tijdens het (Pa)nachttoernooi
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van 22 maart. Panieknie stond daar op de inschrijftafel en bij het opruimen 's ochtends
was hij verdwenen. Een grootse speurtocht wordt op touw gezet. Hiervoor wordt een
crisisteam samengesteld, bestaande uit Luuk, Susanna en Riske. Verdenkingen gaan uit
naar Geldrop, Hajraa en verder iedereen die aanwezig was.
Het tussentijds verslag van het L.P.G. brengt weer wat vrolijkheid na dit trieste bericht.
Begeleid door gitaar en bas brengt het L.P.G. zingend verslag uit. De tekst luidt: "We
hebben niets gedaan, helemaal niets" en dit wordt een aantal keren herhaald. Het lied
eindigt met "behalve dit". Verder kondigt het L.P.G. het liederenfestival aan en zijn zij
hard begonnen met het nieuwe liederenboek.
De M.M.M. maakt melding van hun activiteiten. Naast het zingen van het Q en Q-lied
(uit een oude televisieserie gejat) onder douche heeft de M.M.M. het zeer geslaagde
QeQernotenfestijn georganiseerd (de letter Q wordt door de M.M.M. opgewaardeerd tot
een volwaardige letter van het alfabet). Op een speelavond rond St. Panieklaas werd een
emmer QeQernoten meegenomen en werd kwistig rondgestrooid in de kantine. Verder
hebben zij een druqqnoppenwedstrijd in de P'ette geplaatst, waarop, verassend genoeg,
vooral reactie is gekomen van de V.V.V..
Na de nodige verslagen is het pauze. Maar niet zomaar een pauze. Deze keer staat de
pauze in het teken van een cakebakwedstrijd. De V.V.V. heeft een vruchtencake
gebakken, Marco van de Sande heeft, omdat hij jarig is, een verjaardagscake gebakken en
natuurlijk heeft ook de M.M.M. een taart gebakken. Stemming moet uitwijzen wie de
lekkerste cake kan bakken en de V.V.V. wint dit met afstand.
Na de pauze wordt verder gegaan met de tussentijdse verslagen. De V.V.V. heeft een
uitstapje gepland naar de Toys 'r Us en verder vragen zij het L.P.G. om het
zelfgeschreven V.V.V.-lied de volgende A.L.V. ten gehore te brengen.
Om 23:34 uur wordt de A.L.V. geschorst omdat het sportcentrum, waar de A.L.V.
gehouden wordt, gaat sluiten. Een week later heropent Dominique de vergadering.
De W.V.T.T.K. brengt weer eens nieuws van Sauron, de Tilburgse studenten. Ferry heeft
nog steeds contact met Armand Fanchamps en ook met andere Sauronezen, waaronder
competitieleider Jorg Jansen, een oude bekende van Ferry. Jorg nodigt Panache uit voor
een uitwisseling bij Sauron en Ferry en Jorg zullen dit samen regelen. De plannen zijn om
hulp in te roepen van een derde vereniging om het geheel vullend te maken. Vanwege de
goede ervaringen met Scarabee uit Son en Breugel het vorige jaar worden zij weer
gevraagd.
Verder is er, zoals reeds vernoemd, in maart 1996 een Pannachttoernooi gehouden. Door
Luuk, Ferry en Jeroen Siffels is dit spektakel op touw gezet en het was een groot succes
(op de verdwijning van Panieknie na). Gespeeld werd volgens het zwitsers
laddersysteem, waarbij iedereen ongeveer evenveel wedstrijden speelt en niemand afvalt.
Het toernooi duurde van 0:00 tot 6:00 uur en werd afgesloten met een gezamelijk ontbijt.

71

De Historiën van Panache
Op een extra A.L.V., die gehouden wordt in september komt de vraag wat het crisisteam
aan de verdwijning van Panieknie gedaan heeft, aangezien de geliefde mascotte nog
steeds niet terug is. Het crisisteam heeft brieven naar alle verenigingen van het
sportcentrum gestuurd, een berichtje in de cursor geplaatst, Geldrop uitgehoord, Hajraa
aan de tand gevoeld en verder de ogen en oren goed opengehouden. Het resultaat was
helder en bedroevend: niks. Er wordt gedacht aan een opvolger voor Panieknie.
Op deze A.L.V. kondigt Ferry namens de K.G.B. (Kommissie GeschiedsBeschrijving)
aan dat hij de geschiedenis van Panache wil gaan opschrijven en publiceren. De K.G.B.
in deze vorm was van oorsprong een idee van Coen Crombach, maar die is het er volledig
mee eens als Ferry hier tijd in gaat steken. Coen blijft bij het project betrokken als
informatiebron en editor.
Tijdens de rondvraag merkt Yvonne Wooning op dat er nog steeds geen nieuwe vlag is
voor Panache. En dat terwijl het al zolang geleden aangekondigd is dat er één zou komen.
A.L.V.'s brengen nogal wat problemen met zich mee dit jaar, en ook de volgende A.L.V.
komt niet in één avond af. De M.M.M. vermeldt in het verslag dat zij een bordje van
Camiel Rouweler heeft gekregen met daarop de letters MMM. Dit bordje is echter
ontvoerd door de B.B.B. (Bond voor Body-Builders) en die eisen dat de M.M.M. hun
stoere, ontblote, geöliede bovenlichamen aan de A.L.V. tonen. Ramses weigert dit omdat
de M.M.M. niet zwicht voor chantage. Hij zegt dat de ontvoerder(s) dit bordje in hun
achterste mogen deponeren.
Bij de hervatting van de A.L.V., drie weken later, eist de B.B.B. dat de M.M.M.voorzitter een zakje M&M's in één keer in zijn mond giet en opeet. Ook dit weigert
Ramses, waarop de B.B.B. het bestuur van Panache vraagt om een extra agendapunt over
het functioneren en al dan niet opheffen van de M.M.M. Naast deze brief komt er nog een
brief waarin gevraagd wordt om opheffing van de M.M.M.. Ramses zegt dan dat in de
statuten van de M.M.M. staat dat dat niet kan. Hij probeert als voorzitter nog snel de
statuten van de M.M.M. zodanig aan te passen dat het inderdaad niet meer mogelijk is
maar er is al gestemd. De M.M.M. wordt opgeheven.
Het L.P.G.-verslag bestaat deze keer uit vier delen. Ieder L.P.G.-lid heeft een gedeelte
voor zijn rekening genomen. Ewald Hofman begint over de nieuwe liederen, Luuk
vervolgt met een verslag van het optreden dit jaar. Het Liederenfestival op 28 mei 1996
waar ook weer opnames gemaakt zijn. Coen gaat verder over doucheboeken en Ferry
besluit met wat het L.P.G. nog meer gedaan heeft. Daarin bedankt hij Coen voor zijn
inzet in al die jaren voor het L.P.G. en als afscheid heeft Ferry een nummer voor Coen
geschreven. Geheel tegen mijn eigen tradities in, een cover. (Het nummer "De Coen en
de Gitaar" is inderdaad een cover. Het oorspronkelijk nummer heette "De Vlinder en de
Bij" ofwel "De Bij en de Vlinder". Het is een nummer van "Achter het Hek", de band van
Coen, Ferry en Hans van Gageldonk (ook al een Panacher).) Coen en Ferry spelen de
muziek bij het nummer dat door Ferry gezongen wordt.
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Ramses leest daarna het verslag van de Pan.I.C. voor. Hiertoe heeft hij gewoon de
notulen van de vorige keer erbij gepakt en leest die voor. Verder is er namelijk toch niets
gebeurd.
De P.A.P.A. is één en al treurigheid. Panieknie is en blijft weg en ook de pu(b/p) is weer
eens ontvoerd. Maar daar is bericht van gekomen en de pu(b/p) is inmiddels weer terug,
met oorbellen. St Panieklaas wordt ondanks de afwezigheid van Panieknie toch gevierd
met een borrel en een husseltoernooi.
De V.V.V. is ook weer erg actief geweest, vooral in knuffelen. Daarnaast verstellen zij
kleren, hebben zij de t-shirts uit het archief gewassen, hebben zij een banier voor de
C.Reün. gemaakt en drinken zij nog altijd thee tijdens het roddelen. Yvonne is benoemd
tot erelid van de gegroeide V.V.V. (9 leden) omdat zij alles al kan. Als besluit vragen zij
het L.P.G. (of beter het Pa.B.O.) om het V.V.V.-lied te spelen. Onder het genot van het
muziekspel van het Pa.B.O. doet de V.V.V. dan een dansje.
De C.Reün. brengt, inmiddels traditioneel, een woordje van de C.Reün.. Daarin wordt
eigenlijk niet veel meer verteld dan hoe het met het bridgen gaat en wat de C.Reün. is.
verder herhalen zij hun lijfspreuken. De eerste spreuk komt uit het bridgespel voort en
luidt: a redouble doubles the doubled value. De tweede spreuk heeft ooit de kerstkaarten
van de C.F.K. gesierd. Deze spreuk luidt: Meningen zijn als spijkers, hoe vaker je erop
slaat hoe dieper ze doordringen. Als laatste maken zij melding van het nieuwe C.Reün.lied. Het lijkt erg veel op het C.F.K.-lied en wordt door Ferry en Coen live vertolkt.

Panache in 1996-1997
Dan draagt Dominique de voorzittershamer over aan Susanna Matakoepan. Zij is de
derde voorzitvrouw in de geschiedenis van Panache en tevens zeer actief V.V.V.-lid.
Vanuit de vergadering komen dan ook meteen vragen of zij beide taken wel uit elkaar zal
weten te houden. Zij belooft haar best te doen.
Na de installatie van het bestuur volgen de installaties van enkele nieuwe commissies.
Als eerste komt er een commissie voor de organisatie van het Panachttoernooi. Deze
commissie krijgt de naam N.A.C.H.T. (Nachtelijk Actieve Commissie Heftig Toernooi).
Als tweede komt er een kommissie om de internet-pagina's van Panache bij te gaan
houden. Dit wordt D.I.K. (Dé Internet Kommissie). Als derde komt er weer een
lustrumkommissie, deze keer met de naam P.Lu.K. (Panache LUstrum Kommissie).
Als vierde komt de eventuele installatie van de P.K.K. ter sprake. Susanna legt uit dat dit
de Panache Knuffel Kommissie is en dat deze kommissie reeds bestaat als
onderkommissie van de V.V.V. maar nu echt erkend wil worden. De P.K.K. wil het
knuffelen binnen Panache gaan bevorderen om zo de knuffelcoëfficiënt van Panache te
verhogen. Hier trapt de vereniging niet in. De P.K.K. blijft een onderkommissie van de
V.V.V..
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De S.C. (Sponsor Commissie) heeft volgens de A.L.V. geen praktisch nut. Het werk van
de S.C., het bijhouden van een sponsorbestand, wordt een taak van de vice-voorzitter. De
S.C. wordt opgeheven.
Tijdens de rondvraag blijkt dat Yvonne aan de slag is gegaan om een nieuwe vlag te
maken. Zij zit nog in de ontwerpfase, maar is er serieus mee bezig.
Namens de P.V.C. vraagt Riske om een budget om licht op alle Panache-fietsen te
krijgen, voor de veiligheid. Dit voorstel wordt door de A.L.V. afgewezen.
De A.L.V. van april 1997 begint met een aantal zeer verassende binnengekomen stukken.
Er is een brief van 'een Panacher' betreffende de opheffing van de V.V.V., en daarnaast
zijn er drie brieven waarin om wederoprichting van de M.M.M. gevraagd wordt. Eén van
de voorzitter van de M.M.M., één van de B.B.B. en één van de V.V.V.. Het is duidelijk,
de M.M.M. wordt weer opgericht.
Tijdens de eerste K.K.K. zijn de boeken van de penningmeester afgekeurd. Gelukkig
komt zoiets niet al te vaak voor bij Panache. Drie dagen later kloppen de boeken op een
paar kleinigheidjes na wel. De penningmeester wordt verzocht in het vervolg zijn zaakjes
beter bij te houden.
Het wordt tijd voor een nieuwe mascotte. Uit drie knuffels en de pu(b/p) kan worden
gekozen. De meerderheid van de A.L.V. stemt wederom voor een hond als opvolger.
Over een naam zal op een volgende A.L.V. vergaderd worden. Luuk en Ferry maken dan
melding van de legende rond het aloude tonnetje van Panieknie. Daarvan werd altijd
beweerd dat de inhoud van dat tonnetje alleen geraadpleegd mocht worden door de
voorzitter van Panache indien Panache in nood zou verkeren. Helaas is het tonnetje met
Panieknie verdwenen, maar Niek Cranendonk, de schenker van het tonnetje, heeft hen
verteld wat er vroeger in het tonnetje zat. Luuk en Ferry beloven de nieuwe mascotte
tijdens de lustrumvieringen een nieuw tonnetje te schenken, en de inhoud geheim te
houden.
Het L.P.G. is nog altijd bezig met het liedboek. Alle liederen zijn ondertussen verzameld
en gerubriceerd.
Om onbegrijpelijke redenen moet de N.A.C.H.T. melden dat het Panachttoernooi dit jaar
niet door kon gaan, omdat er te weinig animo voor was. Vreemd vooral omdat het jaar
ervoor iedereen reuze-enthousiast was.
De Pan.I.C. begint eindelijk weer tekenen van leven te vertonen. Al is dat alleen nog
maar door middel van het spelen van toernooien in het buitenland. Dit gebeurt steeds
regelmatiger door een klein, groeiend groepje Panachers. Vooral de zogenaamde
I.S.B.T.'s (International Students Badminton Tournament) zijn in trek, zoals bijvoorbeeld
in Parijs en Noorwegen. Panache is wel al enkele jaren massaal aanwezig op het I.S.B.T.
van Sauron en de banden met Sauron worden flink aangetrokken.
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Met de komst van een nieuwe mascotte en het opgeven van Panieknie verdwijnt het nut
van de P.A.P.A.. Deze commissie verzoekt dan ook om opheffing en dat geschiedt.
Voorjaar 1997 is er van de oude J.A.K. maar één lid over dat nog lid is van Panache. En
dat lid neemt in september ook afscheid. Tijd dus om de J.A.K. over te dragen aan een
nieuwe groep. Coennie, Franswa en Ferie hebben overlegd (ook met de unanieme
anonieme jury van de J.A.K.) en besluiten om Ramses, Luuk en Susanna (Rammie,
Luukie en Susie) te vragen om hun opvolgers te worden. Dat nemen deze drie graag aan.
Als overdracht organiseren de oude en de nieuwe J.A.K., tijdens de P.V.C.PinksterPicknic, gezamenlijk een stoepkrijtwedstrijd. De P.V.C.-PinksterPicknic is een
nieuwe activiteit van de P.V.C.. Na een stuk fietsen wordt er op een rustige plaats, aan
een meertje, gegeten, gedronken en gespeeld in de vrije natuur.
Eind mei komen de leden van Panache weer eens bijeen om te vergaderen. De naam van
de nieuwe mascotte is een belangrijk onderwerp. Na meerdere stemmigsrondes komt als
nieuwe naam Panaxie naar voren, met als doopnaam Panarie. Panaxie, de biologische
vader van de pu(b/p) is de opvolger van Panieknie en zal tijdens het lustrum aan alle
(oud)leden voorgesteld worden.
In september wordt officieel afscheid genomen van Panieknie en wordt het nog eens
herdacht door middel van een rouwborrel. Tijdens deze borrel worden bidprentjes van
Panieknie uitgedeeld en iedere borrelbezoekers krijgt een zwart lintje als teken van rouw.
Panieknie zal altijd blijven leven bij de oude Panachers.
Op het zevende lustrum van Panache wordt er een borrel gehouden voor alle oudleden en
leden na afloop van de training. Dit is de eerste lustrumactiviteit. De tweede activiteit
bestaat uit de A.L.V. de dag daarna en behoeft voor de P.Lu.K. weinig voorbereiding.
De penningmeester heeft wederom zijn boeken niet in orde. Een nieuwe A.L.V. wordt
daarvoor bijeengeroepen.
Vrolijk nieuws komt van de frisse J.A.K.. Zij hebben tijdens het introkamp een
vliegerwedstrijd gehouden en daaruit blijkt dat Panache nog altijd jeugd heeft. Sommigen
zijn zelfs zo enthousiast dat ze een nieuwe commissie aanmelden, de V.O.C.. Dit staat
voor Vlieger Opleiding Commissie en de initiatiefnemers zijn Arjen Sader, Koen de
Jongh, Dominique de Wit en Ronny der Kinderen. Als doel heeft de V.O.C. om alle
activiteiten die te maken hebben met wind, water, touwen of zeilen te promoten.
Daarvoor roepen zij een aantal subverenigingen in het leven, zoals de V.V.V.V.V.V.
ofwel V.6. (Vereniging Voor Vrolijke Vriendelijke Vlieger Vrienden) die geholpen wordt
door de O.V. (Oplaa(d/t) Vrouwen) en gebruik maakt van de P.T.T. (Promotie Team
Touwknopen) en de T.B.S. (Thermieke Bewegingen & Stromingen). Deze laatste
vereniging kan eventueel weer de hulp inroepen van de K.N.M.I. (Kommissie Nobele
Mannen zijn Indrukwekkend). Daarnaast telt de V.O.C. ook de E.S.B.V. (Eigengemaakte
Spaghetti Brug Vereniging) als subvereniging.
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Naast de V.O.C. meldt zich nog een nieuwe commissie. Deze commissie ontstaat uit
D.I.K. en draagt de naam van de teamsponsor van Panache: ParaDiGIT. Dit staat voor
Paranoïde D.I.K. Groepsleden In Therapie. De internetfreaks van Panache zijn namelijk
tijden lang lastig gevallen door iemand die kleine, weliswaar onschuldige, aanpassingen
maakte aan de home-pages van Panache. En dat terwijl alleen D.I.K.-leden een password
zouden moeten hebben. Vallen werden gezet en uiteindelijk werd de dader, Jeroen Trum
(de geestelijk vader van de homepages van Panache), gepakt. Helaas waren de D.I.K.leden ondertussen aardig paranoïa geworden, omdat niemand meer vertrouwd kon
worden, ook de eigen commissieleden niet. De ParaDiGIT is van plan om problemen van
zich af te schrijven middels het publiceren van de nodige P'ette-vulsels.
Vanuit de M.M.M. komt het voorstel om opgeheven te mogen worden omdat de meeste
leden buiten Eindhoven gedetacheerd zijn. Dit mag uiteraard. De M.M.M. zal echter
blijven bestaan als ondergrondse commissie, de (S.M.)3.
Yvonne heeft voor een nieuwe Panache-vlag gezorgd. Deze is inmiddels al een aantal
keren gebruikt en iedereen is zeer tevreden over de uitwerking.
Als nieuwe voorzitter is een nieuw lid gekozen. Arjen Sader volgt Susanna op en luidt
een nieuw lustrum in. Een lustrum van de V.O.C. wellicht?
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Panache 1997-200?: Jongere oudere
Panache in 1997-1998
Het is Susanna Matakoepan gelukt een opvolger te vinden in de persoon van Arjan Sader.
De eerste veranderingen worden zichtbaar. De oude garde begint af afscheid van Panache
te nemen, terwijl de nieuwe ploeg te maken krijgt steeds hogere studiedruk. Dit is goed te
merken aan het feit dat er slechts 10 leden enthousiast te krijgen zijn voor de Bata44-race
en het introkamp ’98 niet doorgaat. Tevens lukt het niet om in april een opvolger voor
wedstrijdleider Corine te vinden. Panache moet noodgedwongen genoegen nemen met
een 4-koppig bestuur. De taak wedstrijdleider is nu geen bestuursfunctie meer, Corine
vervult deze taak nu als Technische Commissie lid. Behalve kommer en kwel zijn er vele
leuke dingen. Panache viert haar 7e lustrum, georganiseerd door de P.L.u.K. (Susanna,
Luuk, Dominique, Ramses, Jeroen S. en Ewald). Het lustrum wordt op 7 oktober 0:00 uur
ingeluid met een lustrumborrel. Voor de eerste keer wordt het speciaal geschreven 7e
lustrum lied ten gehore gebracht.
Panache de 21e eeuw in
refrein:
35 jaren, draait Panache al mee.
Wat zal de toekomst brengen,
wij hebben geen idee.
35 jaren, het lijkt zo lang gelee.
De toekomst zal vast goed zijn.
Panache gaat met zijn tijd mee.
De commissies van Panache,
Het waren er toch velen.
En sinds het laatste lustrum
zijn er sommige verdwenen.
Ook Joop nam afscheid van de club;
ons erelid ging heen.
De leegte werd ontzettend groot,
toen Panieknie zelfs verdween.
refrein
De drankproblemen van Panache,
die worden stug ontkend.
In de kantien en d'A.O.R.
worden wij verwend,
Melk, Chouffe en Grand Prestige,
dat is waar wij op spelen.
Borrels horen daar ook bij
77

De Historiën van Panache
en het zal ons nooit vervelen.
refrein
De plannen voor de toekomst
beginnen nu te komen.
we zitten al op internet
en groots zijn onze dromen.
Worden we weer kampioen,
halen we de honderd leden,
komt er ooit een vrouwenteam,
dan zijn we zeer tevreden!
refrein
Op 31 januari is de grote lustrumdag met een toernooi, receptie, eten en feest. De
opkomst is buiten elke verwachting. Het feest wordt opgeluisterd door het Panache
Kabaret samen met het Liederrijk Panache Genootschap. Met Hemelvaart gaan 19
personen een weekendje survivallen bij Echternach in Luxemburg.
De V.O.C. heeft eindelijk een activiteit georganiseerd, tijdens het Panache toernooi is er
een vlieger bouw wedstrijd.
De ParaDiGIT vraagt de A.L.V. geld om hun dure sofasessie’s te betalen. Natuurlijk trapt
de A.L.V. hier in. De V.V.V. is hierdoor niet ontmoedigt en vraagt vervolgens geld voor
een abonnement op de Libelle. Omkoping met cake doet wonderen en de A.L.V. gaat
(nipt) akkoord. Van dit recht wordt nooit gebruik gemaakt, Susanne heft in november 98
emotioneel de V.V.V. op. De V.V.V. gaat ten onder aan haar eigen succes. De V.V.V.
vrouwen (Susanna, Marianne, Riske, Angelica, Niki, Ine, Emy, Anouk, Manon en
Corine) zijn zo populair dat ze allemaal bezet zijn en daardoor al hun tijd moeten
besteden aan de Panacheman. Ook het wegvallen van de M.M.M. heeft de V.V.V. niet
koud gelaten. Ondanks omkooppogingen met gratis Libelles, wordt de V.V.V. toch
opgeheven. De laatste woorden zijn: “Een V.V.V. ben je in hart en nieren en in elke
vrouw zit wel een beetje V.V.V..
Op sportief vlak is ook nog goed nieuws, het 2e team wordt kampioen en mogen met
veertjes gaan spelen.
Zoals de traditie bijschrijft, wordt het jaar afgesloten met een actievelingen feest.
Natuurlijk ontbreekt de regen die dag niet.
Ondanks het teruglopende enthousiasme onder de leden, lukt weer om alle commissies te
vullen. Arjan draagt het stukje over aan Jeroen de Vries.
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Panache in 1998-1999
Jeroen de Vries treedt in november 1998 aan (red: als voorzitter). Hij wordt bijgestaan
door Manon Will (Vice-voorzitter), Diederick van Elst (Secretaris), Rob Janssen
(peningmeester) en Corine Fabrie (competieleidster). De eerste taak van Jeroen is het
uitreiken van een Certificaat van Grote Waardering aan Susanna Matakoepan en Joke
Verspaget.
Het lijkt er op dat op die A.L.V. het laatste uur heeft geslagen voor de J.A.K. “Susie” zit
helemaal alleen in de commissie en wil daarom het J.A.K. opheffen. Gelukkig beloven
“Petrik” en “Wendie” haar onofficieel verder te helpen. De puntjespuzzel is een groot
succes. Alleen is de winnaar minder gelukkig. Als Arjan, een oud-winnaar, tijdens de
A.L.V. vraagt wanneer deze zijn supershuttle komt ophalen, valt er een pijnlijke stilte
De ParaDiGIT krijgt te maken met infiltratie perikelen. Corine wordt lid van de
ParaDiGIT, terwijl ze nooit lid is geweest van D.I.K. en volgens de andere
commissieleden is ze niet eens paranoïde. Ze vragen de A.L.V. haar onmiddellijk te
verwijderen of hun budget te geven voor het uitvoeren van operatie SCHIET: het Schiet
Corine Hardhandig en Irreversibel Elimineren-Team. De A.L.V. heeft hier geen
boodschap aan. Corine mag gewoon lid blijven en als het even kan levend.
De V.O.C. (Vlieger Oplaat Commissie) wordt in april 1999 opgeheven en gaat buiten
Panache verder als de V9.
In juni organiseert Panache het N.S.K., omdat in voorgaande jaar grote onvrede was over
het afvalsysteem van het NSK in Rotterdam. Panache was van mening dat het beter kon.
Het was een groot succes, ook financieel gezien. Er werd zelf een schriftelijk verzoek om
minder subsidie van de NSSS ingediend. De vele vrijwilligers werden door de NSK
commissie bedankt door middel van een extra BBQ, volledig betaald van NSK gelden.
Waarom hiervoor niet het actievelingenfeest werd gebruikt was de grote vraag gedurende
de volgende A.L.V..
In april 1999 volgt Marijke Polmans Manon op en Wendy Versteeg Corine als
wedstrijdleider.
Ook probeert Camiel Rouweler de Ferrari V8 (Fietsers En Rolschaatsers Rot-op
AutoRijden is Veel 8enswaardiger) op te richten. Hoewel Patrick van Aarle aanbiedt ook
lid te worden, zodat het kwaad meteen van binnen uit bestreden kan worden, is er op de
A.L.V. geen meerderheid.
Gedurende het jaar worden de volgende activiteiten gehouden:
Bildart toernooi
Handicaptoernooi
Kegelavond
Lichtjesroutefiets avond. Deze keer de hele route! Er was dit jaar geen lus door stratum,
waardoor er geen excuus was voor de A.O.R.
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Verder is er dit jaar geen intro-kamp, een traditie die zich hierna (helaas) voortzet.
Gelukkig gaar het actievelingenfeest in september gewoon door. Op de fiets, maar tegen
de traditie in zonder regen.
L.O.S. van Panache schrijft zich bij het ISBT van Tilburg voor het eerst in onder de naam
L.O.S. (Leden, Oud-leden en Sympathisanten).
De P’ette beleeft een topjaar. Er wordt zoveel kopij aangeleverd dat er op zoek gegaan
moet worden naar extra sponsors. Ook stelt de R.K.vast dat iedere bijdrage maximum
vier (!) pagina’s mag bedragen. Omdat de R.K. was vergeten opmaak eisen te stellen,
resulteerde dit in artikelen van 4 pagina’s, maar wel met lettergrootte 7, i.p.v. de
gebruikelijk 14.
Op de laatste A.L.V. met Jeroen als voorzitter, deelt hij nog snel CvGW’s uit. Naar
aanleiding van een brief van Caniel, krijgen Patrick van Aarle en Camiel Rouweler en
Jeroen Siffels het certificaat en de begeerde fles La Chouffe.
Hierna kan Jeroen met een gerust hart aftreden en volgt Felix Ogg hem op.

Panache in 1999-2000
Het bestuur dat Panache het nieuwe millennium instuurd, bestaat uit Wendy Versteeg,
Cynthia Rood, Jan Rakhorst, Marloes Reinink en Felix Ogg. Ondanks de uitwisseling van
adressen, bleek een niet nader te noemen bestuurslid ondanks deze kennis moeilijk te
bereiken. Cynthia heeft zelfs een proef gedraaid Jan voor bestuursvergaderingen te
contacteren via SMS! Voor die tijd zeer vooruitstrevend.
Het is de eerste eeuwwisseling die Panache meemaakt, dus zonder moeite al een
indrukwekkend bestuursjaar. Voor de bata4enrace zijn er te weinig inschrijvingen. Felix
en Marloes organiseren een oliebollentoernooi op 10 januari 2000, bij een weetjes-spel
komt er uiteindelijk 1 winnaar uit de bus.
Inmiddels is er een motto voor het bestuur ontworpen, zodat ook de PR kan starten. Met
"Voor een slagvaardige service" op de bestuurstruien lopen zij trots door de zaal. Marloes
maakt nog een studiereis, daardoor is ze er even niet. De Panieklaas borrel is een succes.
De roddelpagina draait overuren. Cynthia blijkt vrijgezel te zijn en dat op een technische
universiteit.
Ferry en Luuk, beiden oud-panachers komen met een initiatief ter vorming van "L.O.S.
van Panache", wat staat voor Leden, Oud-leden en Sympathisanten van Panache. L.O.S.
heeft een eigen lied en tegelijk met de Panache clubkampioenschappen (18 maart 2000)
worden meteen L.O.S.' eerste ex-panache clubkampioenschappen georganiseerd. Na
afloop is er een gezamenlijk feest. De verhouding van L.O.S.sers (altijd met dubbel s!) tot
leden van Panache is daarbij wat scheef, vooral L.O.S.sers bleken van feesten te houden.
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Het Panachetoernooi is zoals ieder jaar weer een groot succes. In tegenstelling tot
voorgaande jaren, bestaat de commissie uit leden zonder T.K. ervaring. Dankzij een goed
en actueel draaiboek komen Jereon de Vries, Johan van Berkel, Cynthia, Henk-Pieter
Felten, Jan, Wiwi en Wendy er zonder problemen uit. Alleen blijken de verzonnen
prijsjes geheel niet geschikt voor massa productie (50 stuks!). Dit resulteert erin dat
woensdag voor het toernooi, last minute prijsjes worden verzonnen en geknutseld.
Dankzij hulp van de moeder van H-P lukt het toch nog.
Er is plotseling een rel over de prijs van de HBO sportkaart, Fontys Hogescholen wil
geen subsidie meer afdragen en het sportcentrum berekent daarom een prijs van f 450,=
per sportkaart. Vooral universitaire clubs zouden hier de dupe van worden, hun HBO
leden zouden niet meer kunnen komen. Uiteindelijk geeft Fontys toch toe, de HBO
sportkaart wordt wel wat duurder, maar blijft betaalbaar.
De trainingen van trainer Emille van de Zande worden minder goed bezocht, uiteindelijk
besluit het SC dat zijn contract niet wordt verlengd, dat van Rob Scheffer nog wel.
Het bestuur start een promotieoffensief onder leiding van Jan. Op grote, oranje posters
worden spreuken gedrukt om mensen uit te dagen naar Panache te komen. Of het werkt is
onbekend, het staat in ieder geval heel fleurig in het sportcentrum en de universiteit. Geld
dat is overgebleven uit de Panache organisatie van het NSK, wordt op aanraden van de
NSK commissie NIET bijgeboekt in de kas. In plaats daarvan wordt een RAT-fonds
gestart (Regeling ter Aanmoediging van Toernooideelname). Leden kunnen daaruit een
subsidie krijgen als ze aan een toernooi meedoen, voor buitenlandse toernooien is meer
subsidie.
Er wordt dit jaar een smoelenboek gemaakt door Camiel Rouweler en Marco van de
Sande.
In april is de tussentijdse ALV. Wendy verlaat het bestuur zoals gepland, ze wordt
opgevolgd door Wiwi (=Wendy Raaijmakers).Wendy begeleidt tijdens de ALV het
clublied op haar gitaar, wat de eenstemmigheid ten goede komt. Meteen ook komt
bestuursblunder 1 aan het licht: sommige mensen hebben de P'ette niet op tijd gekregen,
waardoor ze niet konden komen op de ALV. Het bestuur laat een excuusbrief hierover de
deur uitgaan en er wordt een stukje in de P'ette gezet. Leermoment: op tijd uitnodigingen
versturen met de post.
De ESSF organiseert een Freshmen's day; een kennismakingsdag voor eerstejaars
studenten. Jan en Felix zetten twee netten op voor kennismakenden met badminton. We
hebben grote lol, maar nul aanmeldingen.
Het begin van het einde van de P'ettte komt (alweer?). Jeroen en Angelica Verstraten
stoppen hun redactiewerk. Sriram Subramanian, die geen Nederlands spreekt blijft alleen
over. Johan springt nog even bij.
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Voor een team in de NBB competitie zijn geen dames beschikbaar. Enkele hoopvolle
situaties kunnen daar uiteindelijk niets aan veranderen. De recreatiecompetitie trekt wel
steeds meer mensen.
Op 13 mei vind de ramp van het jaar plaats, in Enschede ontploft een vuurwerkfabriek,
waarbij vele doden vallen en een hele wijk wordt weggevaagd in een enorme explosie.
Televisiebeelden vertonen oorlogstaferelen, enkele ruines staan tussen smeulende as.
Nederland en de rest van de wereld is diep onder de indruk. Op dezelfde avond gaat het
zuip-en vergeetfeest bij Tij en Ontij gewoon door.
Het NSK wordt glorieus afgesloten met een recordaantal medailles. In de klasse C weet
een team van 9 personen maarliefst 10 medailles mee naar huis te nemen! (4 gouden
plakken, 1 zilveren en 5 bronzen medailles). Jeroen, Wendy, Jan, Patrick van Aarle, Mark
Scheffer, Hubert van Luijtelaar, Linda Pesuwarissa, Stefan Rink en Felix deden met veel
plezier mee.
Begin juli besluit Wiwi van studie te veranderen, ze gaat in Utrecht studeren en stopt dus
met het Panache bestuur. Na haar aftocht blijkt al snel dat ze veel werk heeft
achtergelaten. Wendy Versteeg wordt om hulp gevraagd en zij springt bij tot ieders grote
waardering.
Sponsor OGD zet de sponsoring niet voort, ze stoppen al hun sponsoractiviteiten (het IT
bedrijf lijdt onder de barst van de internet-zeepbel)
Het bestuur heeft last van de verminderde inzet van de leden. Felix besluit onze
activiteiten in te krimpen zodat de vrijwilligers (met name het bestuur zelf) het minder
zwaar krijgen. De P'ette gaat minder vaak verschijnen en activiteiten worden afhankelijk
gemaakt van de participatie van de leden, zonder hun interesse begint het bestuur niet
meer aan ondernemingen.
Camiel is dit jaar voor het tiende jaar lid van Panache. Het bestuur biedt hem tijdens de
ALV een fles Chouffe aan om dat te vieren.
Het actievelingenfeest wordt een fietstocht door stromende regen, waarbij Jan het
klaarspeelt 8 maal zijn trapper te verliezen. Als het gezelschap doorweekt dreigt te raken,
zoeken we onze toevlucht tot het huis van Angelica, waar we de rest van de middag
spelletjes spelen.
Het ESSF moet zijn bestuur gaan wisselen en inmiddels is het algemeen gebrek aan
vrijwilligers een nijpend probleem. Het huidige ESSF luidt meerdere malen tijdens
emotionele vergaderingen de noodklok. Op het laatste moment worden nieuwe
bestuursleden gevonden.
Dit bestuur reikt tijdens de wisselingsALV nog certificaten van grote waardering uit aan
Jeroen de Vries, Corine Fabrie, Johan van Berkel en Diederick van Elst. Jeroen weigert
deze, omdat hij vind dat je je gewoon moet inzetten voor de vereniging zonder iets te
krijgen. Hij wil echter wel de fles Chouffe.
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Jan besluit een half jaar voorzitter te worden en neem de voorzittershamer van Felix over.

Panache in 2000-2001
De bestuurswissel in november 2000 verloopt moeizaam,omdat er te weinig actieve leden
binnen Panache zijn die in het bestuur willen gaan. Uiteindelijk hebben we vier
bestuursleden gevonden. Die zijn dan ook onmiddellijk aan het werk gezet. Afgesproken
was dat Jan Rakhorst het eerste half jaar de taak van voorzitter op zich nam en Cynthia
Rood de tweede helft van het bestuursjaar. Henk-Pieter Felten wordt secretaris, Raymond
Storm penningmeester en Tijs den Uijl wordt competitieleider. De functie vice-voorzitter
vervalt. Een andere gevolg is dat het bestuur niet meer aanwezig is op de
donderdagavond.
De wandelcommissie W.C.) en de Panache Velo Commissie (P.V.C.) hebben zeer weinig
leden en activiteiten. Op de A.L.V. wordt voorgesteld de twee samen te voegen. Na een
heftige emotionele discussie wordt de F.N.V. opgericht. De Frisse Neuze Volgers heeft
als doel het promoten van frisse buitenactiviteiten in de breedste zin van het woord. De
K.K.K. gaat vanaf nu onofficieel als KasCo door het leven, aangezien de K.K.K. een
negatieve bijsmaak heeft. Panache wil derhalve niet geassocieerd worden met de K.K.K.
puntmutsen uit Amerika.
Jack de Mooij (directeur S.S.C.) besluit de prijzenkast te verwijderen. De prijzen van alle
verenigingen worden bij elkaar in vuilniszakken teruggevonden. Om Panaxie veilig te
stellen neemt Johan van Berkel het mee naar zijn huis. Hier geniet het een paar maanden
van het rijke uitzicht vanuit het plaatselijke dakkapel.
De penningmeester heeft het mogelijk gemaakt dat Panache voortaan kan telebankieren.
Hierdoor wordt de automatische incasso van de contributie van de leden vergemakkelijkt.
Ondanks dit vind de incasso zoals altijd veel te laat plaats.
In januari is er weer een oliebollen toernooi. Ondanks de tegenvallende bollen, was het
een geslaagd toernooi.
In april is weer het Panache toernooi gehouden, er deden minder mensen mee dan vorig
jaar, maar toch nog 130 personen, waarmee het Panache toernooi een van de grootste
toernooien in Noord-Brabant is. Ook dit jaar is het toernooi onder leiding van Johan,
Cynthia, Henk-Pieter, Tijs den Uijl, Ron Theunissen, Janine Koeiman en Wendy
Versteeg succesvol verlopen. Aangezien de tijd bij Panache niet stil staat en de meeste
van de T.K.leden tot de zgn. laptop generatie behoord, werkte de wedstrijdtafel met een
door Johan zelfgeschreven computerprogramma. Omdat het programma onder
Windows® werkt, lag alles voor handververwerking al klaar. En inderdaad na ongeveer 2
uur ging het mis en crashte het programma. Waaraan het lag is nog steeds niet bekend,
maar de overgang verliep vlekkeloos. De T-shirts waren door een inkoopfoutje een beetje
groot uitgevallen. Desondanks gingen de Panache nacht japonnen als warme broodjes
over de wedstrijdtafel.
Alleen hebben veel deelnemers geklaagd over de kleur van de wanden van hal 1. Dit jaar
waren namelijk de wanden in hal 1 in een lichte kleur geverfd zonder medeweten van
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Panache. Nu blijkt dat de witte shuttles niet goed te zien zijn, omdat deze niet meer zo
goed afsteken tegen de omgeving. Dit is gedurende het toernooi gemeld aan Jack, die
kwam kijken. Hij zou kijken of hij andere kleur shuttles kon regelen. Tot onze verbazing
bleek dat hal 2 een paar weken later wit was geverfd. Tijdens inspectie van de
Nederlandse Badminton Bond, bleek dat hal 1 en 2 na een eventuele klacht afgekeurd
zouden worden. Omdat hal 3 te klein is voor het hele toernooi, heeft heer J. de Mooij
Panache beloofd dat hij het Indoor Sportcentrum Eindhoven afhuurt in april, zodat wij
daar het toernooi kunnen houden.
Halverwege het jaar is er een tussentijdse A.L.V.. Het bestuur wisselde van voorzitter;
Cynthia volgde Jan op. De K.K.K. wordt officieel veranderd in KasCo. Tevens worden
de nieuwe contributie gelden in euro’s besproken.
Felix Ogg, Marloes Reinink en Wendy Versteeg ontvangen een CvGW.
De NBB verhoogt weer eens de contributie. Een discussie over wel of niet overstappen
naar de HBB, eindigt snel.
De competitieleider heeft het nodige moeten regelen voor de GNSK dat dit jaar in
Eindhoven gehouden werd en waaraan ook het onderdeel badminton in vertegenwoordigd
was. Er waren veel teams die zich bij de voorinschrijving opgegeven hadden, maar
uiteindelijk deden er inclusief Eindhoven maar vier teams mee.
Dit jaar is Panache weer naar het NSK badminton in Groningen gegaan en wij hebben
veel medailles meegenomen. We waren met 9 personen en hebben 9 medailles
verworven.
In september vind het actievelingen feest plaats. Zoals traditie lijkt te worden, is de
kwaliteit van 1 van de fietsen om te janken. Gelukkig offerde Ron zich op en nam Tijs
acherop. De activiteit bestond over een kanotocht door de Malpie over de Dommel.
In oktober werd nog een poolavond georganiseerd, zodat de nieuwe leden kennis met
elkaar konden maken, terwijl ze eens iets anders deden dan badmintonnen. Uiteindelijk
bleek dat alleen Ron en Bas Rutten met elkaar kennis konden maken op de wel heel erg
drukke (niet dus) bezochte avond.
De ALV begon goed en verliep voorspoedig. Tot dat het financiële praatje van de
penningmeester (Raymond Storm) aan de beurt was. Het was al jaren zo dat het
financiële overzicht van Panache ontzettend onduidelijk was. De penningmeester was
altijd al een lange tijd bezig met uitleggen wat er nou op de overzichten stond. En na een
uur had iedereen er genoeg van en deden ze net of ze de overzichten snapten. Alleen deze
keer ging dat dit niet op. Een kritisch lid (Kristel de Ridder) wilde exact weten wat er nou
in de overzichten stond. Raymond probeerde zo goed mogelijk uit te leggen wat er nou
instond, maar hij slaagde er niet in. Dit lag niet aan de penningmeester zelf, maar de
Excel sheet die het overzicht produceerde. Deze bleek goed verkeerd in elkaar te zitten.
Bedragen werden dubbel geteld en appels werden zeg maar met peren vergeleken. De
voorzitster Cynthia Rood probeerde alles nog mooi in banen te leiden, maar het mocht
niet baten. Het overzicht werd niet goedgekeurd en het bestuur mocht dus niet wisselen.
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Er werd alvast een extra ALV gepland in januari, zodat wanneer de overzichten in orde
zouden zijn er meteen gewisseld kon worden. Het huidige bestuur (Cynthia, Henk-Pieter,
Tijs den Uijl en Raymond) moest dus aanblijven, maar wel werd al onofficieel de taken
gewisseld, zodat het nieuwe bestuur (Voorzitter: Henk-Pieter, Secretaris: Janine,
Penningmeester: Bas, Wedstrijdleider: Ron) al hun gang konden gaan. Op de A.L.V.
werd verder nog besloten om de contributie van de donateurs na 1 februari te verlagen.
Zodat leden die zich later inschreven niet de hele mep hoeven te betalen. Ook bleek het
moeilijk om een lustrum commissie op te richten. Ron bood aan om zich al onofficieel
met het lustrum bezig te gaan houden en noemde de commissie de Panache Lustrum
Kommissie (PLuK).
Tervens werd op de ALV een Certificaat van Grote Waardering wordt uitgereikt aan Jan
Rakhorst. Aan het eind van de ALV draagt Cynthia onofficieel de hamer over aan HenkPieter.
Bas en Raymond begonnen driftig te werken aan de financiële overzichten en tijdens de
extra A.L.V. in januari mocht er dan uiteindelijk gewisseld worden. Dit keer bleken de
overzichten wel duidelijk genoeg en voor het eerst in jaren snapten de leden ook echt hoe
Panache er financieel voorstond. Cynthia kon nu officieel de voorzittershamer
overdragen aan Henk-Pieter Felten.

Panache in 2001-2002
Het college jaar 2001-2002 begon goed. De
intro (georganiseerd door Bart Janssen en
Henk-Pieter Felten) was een groot succes en
het leden aantal nam sneller toe dan het jaar
daarvoor. Het vorige college jaar hadden
Janine Koeiman en Ron Theunissen al
aangegeven dat ze best wel in het bestuur
wilden gaan. Ook Henk-Pieter die al een jaar
meedraaide als secretaris gaf aan dat hij in
geval van nood nog wel een jaar wilde mee
draaien in het bestuur. Dat betekende dat nog
tenminste 1 bestuurslid gezocht moest worden. Deze werd uiteindelijk gevonden in
iemand die eigenlijk net kwam kijken bij Panache. Bas Rutten wilde eens wat actiever
werk verrichten en nadat Henk-Pieter hem gevraagd had voor een bestuursfunctie kon hij
geen ‘nee’ zeggen. Dit zou later een probleem blijken te zijn voor Bas. Want wanneer
Henk-Pieter aan Bas vroeg of hij ook in de Toernooi Kommissie wilde kon hij ook geen
‘nee’ zeggen. Ook voor De Internet Kommissie (DIK) kon hij geen ‘nee’ zeggen. Later
zou hij ook nog onofficieel de penningmeester worden van de Redactie Kommissie (RK).
Het bestuur was dus nu één. Dus was het wachten tot november wanneer de wisseling
plaats kon vinden. In het vorige hoofdstuk (Panache in 2000) is te lezen dat dit niet
zonder slag of stoot verliep. De officiële wisseling vond pas in januari plaats.
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Gelukkig was de A.L.V. geen voorbode voor de rest van het jaar. Het werd op de
maandagavond steeds drukker en omdat hal 2 voor de helft leeg stond, werd ook die hal
in gebruik genomen. Ron zette nog een laddersysteem op en aan de hand van die ladder
werden uiteindelijk de clubkampioenschappen gehouden. Dit jaar dus niet op een
zaterdag, maar gewoon op een maandagavond. Ook werd er na overleg met de trainer
(Rob Scheffer) besloten om de beginnerstraining iets in te korten en er een training voor
gevorderden aan vast te plakken. Op deze manier werd er geprobeerd de gevorderde, die
niet op donderdag wilde spelen, tegemoet te komen. Het bleek al snel dat deze keuze een
schot in de roos was.
Het Panache toernooi van dit jaar was totaal anders dan de voorgaande jaren. De TK
bestond dit jaar uit Janine, Ron, Bas, Henk-Pieter, Tijs en Felix Ogg en zij moesten er
voorzorgen dat het toernooi dit jaar gehouden zou worden in het Indoor Sportcentrum
Eindhoven (ISC). Want het toernooi kon vanwege de (felle) kleur van de muren in hal 1
en hal 2 van het Studenten Sport Centrum (SSC) daar niet meer gehouden worden.
Gelukkig had de directeur van het SSC Jacques de Mooij voor ons het ISE geregeld. En
dat was een kei goede keuze. Vanwege het mooie overzicht dat je in de hal hebt, kon
alles veel beter in de gaten worden gehouden.
Dit zorgde er zelfs voor dat we het toernooi zaterdag eerder klaar was dan gepland. Een
nadeel van het ISE is echter dat er helemaal geen badmintonvelden te bekennen zijn op
de vloer. Wat inhoudt dat deze zelf uitgemeten en geplakt moeten worden. Het voordeel
van dit helse karwei is dat de lijnen panache oranje gekleurd zijn. Dat de lijnen soms niet
helemaal recht liggen, mag de pret op het toernooi niet drukken. Voor het eerst sinds
jaren was het diner van het Panache Toernooi geen BBQ, maar Chinees wat behoorlijk
wat complimenten opleverde van de deelnemers. Het was weer wat anders.
Een zwarte pagina in het jaar 2001-2002 is de opheffing van de Panacherette (P’ette). Er
bleken geen mensen meer bereid te zijn om het verenigingsblad van Panache te maken. In
oktober kwam dan uiteindelijk de laatste gewone P’ette uit. Wel werd er voor het
toernooi nog een speciale toernooi P’ette gemaakt die vakkundig door Bas in elkaar is
gezet. Op de ALV werd besloten om het resterende bedrag van de sponsors van de P’ette
terug te geven. De sponsors ontvingen naast het resterende bedrag ook nog een
Certificaat van Grote Waardering voor de soms jarenlange steun die zij aan Panache
hebben gegeven.
Het bestuur moest echter nog wel een manier hebben om met de leden te communiceren.
Deze werd gevonden in de Mini-P’ette. Het clubblaadje van vier pagina’s werd zelf door
het bestuur in elkaar gezet en hierin stond alle informatie die doorgespeeld moest worden
aan de leden.
In 2002 werd ook de Panache Opinie Peiling groep (POP-groep) weer tijdelijk tot leven
geroepen. Onder leiding van Bas (hij kon weer geen ‘nee’ zeggen) werd er een enquête
opgesteld en aan de leden voorgelegd. De POP-groep kwam tot de conclusie dat de
meeste leden eigenlijk alleen maar wilde badmintonnen en niet echt zaten te wachten op
activiteiten. Als ze al activiteiten wilden dan moesten die vrij ‘extreem’ zijn. Ook kwam
er uit naar voren dat het komend jaar (2002-2003) heel moeilijk zou worden een nieuw
bestuur te vinden. Hierover werd op de ALV in april flink gediscussieerd, want de vraag
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was wat er zou moeten gebeuren als geen mensen bereid waren om in het bestuur te
gaan?
Er werd al snel besloten, wanneer dit het geval zou zijn, Panache niet door zou draaien
met een half bestuur. Er zou dan geprobeerd worden Panache om te buigen in een klein
clubje mensen dat graag badmintont (naar het voorbeeld van een andere
studentenbadmintonvereniging in Limburg).
Henk-Pieter overhandigt een certificaat van waardering aan Raymond Storm
(ex-penningmeester), Tijs den Uijl (ex-wedstrijdleider) en Cynthia Rood
(ex-voorzitter en ex-secretaris).
Tijdens de intro, georganiseerd door Bas en Bart Jansen, wordt al vooruitgekeken naar de
40e verjaardag van Panache op 7 november 2002. Inmiddels is de PLuk uitgebreid met
Henk-Pieter. Hij en Ron beginnen met de voorbereidingen van het lustrum.
In tegenstelling tot voorgaande jaren is actievelingen feest minder actief. De voorzitter
kan niets creatiefs verzinnen en besluit de actieve leden tegen gereduceerd tarief op een
dagje Efteling te trakteren.
Voor de wisselings-ALV hebben we toen een avond gedart in They-en-Ontij. De avond
was met ongeveer 12 man een stuk drukker dan het jaar ervoor en het was dan ook erg
gezellig. Tijdens deze avond wordt er een begin gemaakt met een nieuw Panache lied op
de melodie “liefde voor muziek” van Raymond van het Groenewoud. (red. in 2005 is het
lied nog steeds niet af).
Op 7 november 2002 is het dan eindelijk zover. Panache bestaat 40 jaar! Het lustrum jaar
wordt geopend met een receptie in het tennispaviljoen. Door de grote hoeveelheid
aanwezigen was het erg gezellig en heeft het nog tot laat in de avond geduurd voordat we
de deuren sloten.
Op de wisselings-ALV in november wordt er door de T.K. leden flink geklaagd over het
vele uren plakken van de lijnen in het ISE. Bart biedt aan om volgend jaar mee de lijnen
te plakken. Henk-Pieter is zo enthousiast over deze aanbieding dat hij besluit dit officieel
in te hameren. Daarvoor strekt hij zich eerst even goed uit. Helaas kent Henk-Pieter zijn
eigen krachten niet en het lukt hem op wonderbaarlijke wijze de voorzittershamer te
breken. Zich ontzettend schuldig voelend ontslaat Henk-Pieter zijn bestuur en installeert
met een zachte tik met de halve voorzittershamer Robbert Vroomen als de nieuwe
voorzitter van Panache.

Panache in 2002-2003
Tot verbazing van het vorige bestuur werd eenvoudig een nieuw bestuur gevonden.
Robbert Vroomen en Martijn Kruijf boden zich spontaan aan. Bas Rutten, Ron
Theunissen besloten nog een jaar aan te blijven en Henk-Pieter Felten had een half jaar
nodig om af te kicken. Het bestuur zag er als volgt uit: voorzitter: Robbert,
penningmeester Bas, wedstrijdcommisaris Ron, secretaris Martijn en vice-voorzitter
Henk-Pieter. Het bestuur was zelfs al zo snel bij elkaar dat ze tijdens de lustrumborrel op
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7 november 2002 al in hun nieuwe bestuurskleding rond lopen. Dit tegen de zin in van
sommige leden van Panache.
Op de wisseling A.L.V. in november wordt de voorzittershamer gesloopt door HenkPieter, zoals in het vorige hoofdstuk te lezen is. De eerste taak van het nieuwe bestuur is
dan ook om er voor te zorgen dat er op de volgende A.L.V. weer een nieuwe hamer
aanwezig is. Robbert stort zich vol overgave op deze opdracht en het resultaat is een
combinatie van de oude hamer en de steel van een badminton racket. Het moet gezegd
worden dat de nieuwe hamer een stuk beter slaat dan de oude.
Behalve een nieuwe voorzitterhamer laat Robbert zich vaker van een creatieve kant zien.
Zo maakt hij onder andere een nieuw reserveringsbord. Het oude reserveringsbord
voldeed namelijk niet meer. Helaas was de opmaak van het nieuwe bord ook niet
helemaal doordacht en het duurde dan ook even voor de leden gewend waren.
Eind december organiseerden Ron en Richard Stambulski het Panieklaas-toernooi. Dit
was een groot succes mede dankzij het snoepgoed dat Panieklaas had rondgestrooid. Ook
organiseerde Panache weer het badminton-onderdeel in de van Lint Studenten Sport
Week. De reacties waren erg positief en na een paar drukke avonden was het lekker
nadrinken in de kantine.
In het eerste weekend van februari is een team van 8 man naar het TTST gegaan in
Rotterdam. Het was erg leuk en op sportief vlak een mooie opening van het nieuwe jaar.
Na een aantal jaar neemt het toernooi bezoek weer toe.
Half februari is de vereniging gaan Laserquesten. Er kwamen zo’n 20 man op af en we
hebben erg genoten van de mogelijkheid om elkaar eens goed te raken.
In deze periode werden twee meiden (Elske van der Schoot en Inge Schreuder) actief die
wel zin hadden om de Mini-P’ette te gaan vertroetelen. Er was dus weer een nieuwe
Redactie genaamd PaMP’eR (Panache Mini P’ette Radactie).
In het 2e weekend van april hielt Panache haar 38e Toernooi: Dit jaar konden we het weer
houden in het IndoorSportCentrum te Eindhoven waardoor het weer een zeer groot en
overweldigend toernooi is geworden. De commissie bestond dit jaar uit Bas, Ron, HenkPieter, Auke Hover, Johan van Berkel en Mark van Eijk. Ze hebben ook dit jaar weer een
grote prestatie neergezet want met bijna 190 inschrijvingen en 21 banen was het een grote
organisatie. Het feest en eten (verzorgd door een cateraar) op zaterdag in de AOR was
een groot succes en is zeker voor herhaling vatbaar. Doordat vorig jaar de vloer
gemankeerd was, vergde het lijnen plakken dit jaar minder tijd. Doordat de commissie
zoveel uiteenlopende taken heeft, wordt de T.K. intern al snel ToKo genoemd.
Tijdens de A.L.V. van april presenteert Robbert de nieuwe hamer en treedt Henk-Pieter
af na 2.5 jaar bestuurswerk. De T.K. wordt officieel omgedoopt tot ToKo.
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Op 21 mei vindt het grote lustrumfeest plaats onder leiding van de PLuK die inmiddels is
uitgebreid met Mark Scheffer. Mark begint met een eerste opzet van de speciale editie
van de lustrum P’ette.
Door gedegen zoek werk en dankzij veel contacten lukt het om het zeer verouderde oud
leden bestand van Panache weer up to date te maken. Tot onze grote vreugde kwamen
veel oud Panachers naar de lustrumdag. Onder hen Panachers van het eerste uur en zelfs
een ex-student uit Duitsland die ooit Kennisgemaakt heeft met Panache gedurende de
roemruchte bezoeken van Panache aan Duitsland en vica versa. De dag begint met een
P.L.T-L.P.T oftwel Panache Lustrum Toernooi-L.O.S. van Panache Toernooi. Door de
goede organisatie van Ferry Roelofs en Luuk Oostveen geholpen door hun wederhelften
liep alles op rolletjes. Iedereen heeft heerlijk kunnen spelen, al hadden sommige last van
chronisch gebrek aan conditie. Daarna was er een feestelijk buffet in de ruimte van de
toen al opgeheven mensa. Hierna barste het feest in de AOR los. Na vele jaren van
afwezigheid stond er een gelegenheidscombinatie van het Panache Kabaret en Petroelium
genaamd Pekalium op het podium. Sommige leden van dit gezelschap waren zelfs
helemaal van uit het buitenland overgekomen. Pekalium bracht een aantal liederen uit de
Panache geschiedenis ten gehore. Voor de aanwezige Panachers was het veelal de eerste
keer dat ze een nummer uit het liederenboek op de juiste wijze konden aanhoren.
Over Pekalium en over het feest hebben we veel positieve reactie ontvangen, zowel op
het feest van enigszins aangeschoten mensen als na het feest van volledige nuchteren.
Halverwege juni zijn we op initiatief van Mark Verhees met een man of 20 gaan bowlen.
Heel iets anders dan Laserquesten maar daarom niet minder leuk. Onder het genot van
een balletje gooien is er dan ook weer veel gepraat/roddeld over deze en gene. Na het
bowlen zijn we nog even gaan naborrelen bij Peter Lipsch thuis. Het was dan ook weer
erg laat /vroeg toen iedereen op zijn fietsje stapten en naar huis gingen.
Op de laatste verenigings(maandag)avond van dit jaar organiseerde Ron een
pouletoernooitje. Doordat iedereen dit al lang van tevoren wist kwamen er veel
enthousiastelingen. De avond was dan ook erg gezellig en het werd helemaal gekkenwerk
toen een man of tien na de drank in de kantine besloten te gaan zwemmen in de
Karpendonkse Plassen. Het was niet al te warm maar wel erg ontspannen en leuk om een
avond mee af te sluiten. Op de laatste donderdagavond van het jaar gingen een man of
tien na de training een biertje drinken in de AOR.
Door bestuurlijke miscommunicatie ging het actievelingenfeest dit jaar niet door.
Tijdens de A.L.V. van november krijgt Johan van Berkel tot zijn grote verrassing een
Certificaat van grote waardering uitgereikt. Wat blijkt namelijk, Johan heeft al een
C.v.G.W.. Hiermee mag Johan zich nu de enige houder noemen van 2 certificaten.
Gedurende deze A.L.V. wisselde ook het bestuur. Robbert draagt de gerepareerde
voorzittershamer over aan Inge Schreuder.

Panache in 2003-2004
Inge Schreuder neemt de gerenoveerde hamer over van Robbert Vroomen en installeert
haar nieuwe bestuur bestaande uit Martijn Kruijf (secretaris), Huib Koman
(penningmeester) en Mathijs Verheijen (wedstrijdleider).
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Voor het bestuur begon het jaar met badmintonvolley; het bestuur van Tamar (de andere
volleybalvereniging) nodigde het Panachebestuur uit om te komen badmintonnen op een
volleybalveld. De uitnodiging hiertoe vond plaats via een beschreven volleybal die
overhandigd werd aan het bestuur tijdens hun eerste bestuursborrel in de AOR.
Door Ron Theunissen en Inge wordt het badminton-onderdeel van de van Lint sportweek
georganiseerd. Een goede opkomst en veel enthousiasme zorgden voor twee leuke
speelavonden.
Ook onderlinge toernooitjes zoals het oliebollentoernooi georganiseerd door Huib was
erg succesvol met een grote opkomst en natuurlijk afsluitend met een biertje in de
kantine.
Buiten het badmintonnen om werd er ook nog gelaserquested dat door het succes van
vorig jaar herhaald werd. Dit jaar was weer veel animo en natuurlijk werd er afgesloten
met een biertje op Stratum!
In februari ging een grote enthousiaste groep Panachers naar het TTST Rotterdam.
Blijkbaar krijgen Panachers de smaak van ISBT’s en TTST’s te pakken. Na een aantal
pittige wedstrijden werd er afgereisd naar het centrum van Rotterdam. Waar kwalitatief
goed voedsel werd voorgeschoteld. Helaas, was de kwantiteit niet afgestemd op een hele
dag sporten. Wat resulteerde in een overvolle McDonalds. Met behulp van L.O.S. werd er
nog even aan het eeuwige nieuwe Panache lied gewerkt, welke ten tijde van dit schrijven
(2005) nog steeds niet af is. Gedurende het toernooi heerste er een groot virus onder de
Panachers en zelfs de L.O.S. bleken hiervoor niet immuun. Het was het Panache K…
Kommisie virus. Gedurende het toernooi onstonden binnen no-time meer kommissie dan
in de afgelopen jaren. Er moet gedacht worden aan:
Pacific Kolumn Kommissie
Panache Kan-Can Kommissie
Panache Kantine Kommissie
Panache Klaag/Kamervragen Kommisie
Panache Klan Kommisie
Panache Kantklos Kommissie
Panache Kleding Kommissie
Panache Kloset Kommissie
Panache Knok Kommissie
Panache Knuffel Kommissie
Panache Knutsel Kommissie
Panache Komplimenten Kommissie
Panache Kontflos Kommisie
Panache Koppel Kommisie
Panache Konfectie Kommisie
Panache Kook Kommissie
Panache Korrelatie Kommissie
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Panache Kroegentocht Kommissie
Panache Kroket Kommissie
Poppen Kast Kommissie

Het vele aanmoedigen van Panaxie had zijn tol geëist. Zijn/haar oor was aan het loslaten.
Gelukkig onfermde Susanne Roelofs zich over Panaxie en nam het mee naar Alkmaar
voor een open hoofd operatie. De operatie en herstel verliep voorspoedig, alleen had
Panache niet genoeg aandacht aan de patiënt besteed. Panaxie genood van al de extra
aandacht en besloot daarom wat langer in noorden te blijven. Tijdens het LPT toernooi in
maart was Panaxie niet aanwezig. Wel hadden Ferry Roelofs en Susanne een foto-album
meegenomen van de hele operatie.

Panaxie herstelde voorspoedig na zijn open hoofd operatie
Het Panache toernooi zat duidelijk in een stijgende lijn. Want het 39e Panache toernooi
trekt meer dan 200 deelnemers. Een ander unicum was het meespelen van het mix- en
dubbel team Panaxie en Susanne. Na een charme offensief vanuit Panache, besloot
Panaxie na het toernooi in Eindhoven te blijven. De ToKo, bestaande uit Martijn als
Voorzitter, Amanda Kneteman, Martijn de Milliano, Mathijs, Mark Scheffer, Mark van
Eijk en Inge, hadden het er maar druk mee. Voor het eerst sinds jaren werd het feest
gehouden op een andere locatie. De AOR was namelijk bezet en daarom werd er
uitgeweken naar ’t Pandje aan de Dommelstraat.
Twee weken na het Panache toernooi nam Panache deel aan de Batavierenrace. Na jaren
was het weer gelukt om een team op te zetten, gezamenlijk met Okawa (kano). Tevens
liepen er een groot aantal vrienden en sympathisanten van Panache en Okawa mee.
Het was enorm geslaagd al eindigde het team niet al te hoog.
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De PaMP’eR wordt dit jaar voortgezet en heeft iedere twee maanden een mini-P’ette
weten uit te brengen.
Panache besluit na jaren weer club T-shirts te maken. Geleerd van het verleden worden
de kwaliteit, opdruk en kleuren aan een strenge controle van de Panache Konfectie
Kommissie (
Martijn K. en Frank Govers) onderworpen. De T-shirts, oranje met blauwe opdruk en
andersom, vallen goed in de smaak en de bestelling liep storm.
Helaas nam Mathijs tijdens de ALV in april afstand van zijn functie en stapte uit het
bestuur. Het bestuur stond achter zijn beslissing, maar vond het erg jammer hem in het
bestuur te moeten missen. Ron neemt als Technische Commissie zijn taken waar.
Een leuke gebeurtenis tijdens de ALV was de uitreiking van de C.v.G.W. aan HenkPieter Felten. De grap ontstond omdat iemand zich afvroeg wat de afkorting van
C.v.G.W. (Certificaat van Grote Waardering) in een e-mail die het bestuur rond stuurde
aan verscheidende oud-bestuursleden. De reactie van Bas Rutten was dat het Coupon
voor Gratis Wafelijzer betekende. Aldus geschiedde. Na een overdreven lovende
toespraak van Inge aan Henk-Pieter kreeg hij het coupon uitgereikt. Hij kon dit
daadwerkelijk inleveren voor een wafelijzer. Hij besloot het coupon te houden.
Andere activiteiten die zijn georganiseerd zijn een poolavond, kroegentocht en klimmen
op de klim muur van het Studenten Sport Centrum. Stuk voor stuk veel deelnemers en
gezelligheid.
De intro bestond dit jaar weer uit de sportmarkt en sporttraining. Geen bijzondere intro,
en geen hoge opkomst, maar Amanda, Bart Janssen en Henk-Pieter en Inge hebben wel
weer veel lol gemaakt en genoten van de zon.
Na de zomer, aan het begin van het nieuwe studiejaar, is het actievelingenfeest
georganiseerd door het bestuur. Een groot succes wel te verstaan!!! Na een middag oudHollandse spelen toegepast op badminton; shuttle poepen, eindigde de dag met een
lekkere maaltijd. (friet en hamburgers, zelf gemaakt door Martijn en Huib) Het toetje
werd verzorgd door het enige
mix-team van dat jaar; Yvonne , Mark Verhees, Joel Kuyk, Ilse de Visser, Ingrid Vlieger
en Hermen, heel creatief alles in oranje!!! Een creatieve dag die niet vergeten zal worden.
In oktober is er met een extreem grote groep deelgenomen aan het ISBT Tilburg. Goede
prestaties, lekker feestje, gezelligheid met de grote groep van L.O.S. van Panache, lekker
eten, weinig slaap en knuffelen met Panaxie. Gewoon weer een super weekend!!!
Tijdens de A.L.V. wordt er kritisch gekeken naar de enorme lijst van voornamelijk PKKomissies. Hoewel de verslagen hilarisch zij, verdwijnen veel PKK’s uit zelfregulering.
Bas krijgt een C.v.W.G., dit maal een echte. Op het eind van de A.L.V. draagt Inge de
met extra grip uitgevoerde voorzitters hamer over aan Martijn de M.
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Appendix A: Besturen door de jaren heen
De samenstelling van het Panachebestuur wisselt zeer regelmatig. Een aantal jaren zelfs
elk half jaar. Voor de goede orde: indien niets is aangegeven worden hier de
samenstellingen gegeven net na de wisseling van het bestuur tijdens de najaars-A.L.V..
Jaar

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester Commissaris van Materiaal

1962 Marcel Hugen Ed Moen

H.J. Poolman

W.J.M. Geelen

1963 Marcel Hugen Ed Moen

H.J. Poolman

W.J.M. Geelen

Jaar

Penningmeester Wedstrijdcommissaris

Voorzitter

1964 Ed Moen

Jaar

Voorzitter

Secretaris
Bert van
Montfort

Secretaris

Harry van Nunen

Bert Ramaekers

Penningmeester

Wedstrijdcommissaris

Commissaris

Theo
Sliepenbeek

H.M.M. Lonij

Bert
Ramaekers

H.G.M. Saanen

P.J.L. Meijs

H.M.M. Lonij

Bert
Ramaekers

H.G.M. Saanen

1967 Hans Niekamp

P.G.M.
Nievergeld

Karel Smits

P.J.L. Meijs

J.H.J Année

1968 Karel Smits

F.Adang

D. Workum

Niek
Cranendonk

C. Otten

1965 Jack Rijsdijk
1966

Theo
Sliepenbeek

1969

Niek
Cranendonk

Jan Drupsteen

F. Langen

Loek van
Laarhoven

Ton Lenoir

1970

Niek
Cranendonk

Jan Drupsteen

Ton Lenoir

Marcel
Tielemans

Loek Lardenoye

1971

Marcel
Tielemans

Folkert Bakker

Auke van der
Meer

Jack Venselaar John Muermans

Auke van der
Meer

Jan Rooze

René Verspeek

1972 Jack Venselaar Carol Burgers
1973 Jack Venselaar

Han van de
Waterbeemd

Rob Bots

Jan Rooze

Ton Bidlot

1974 Rob Bots

Han van de
Waterbeemd

Edmond Nijsen

Ton Bidlot

Wim van
Miltenburg

1975 Han van de

Ted van

Wim van

Ton Bidlot

Loek Veeger
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Waterbeemd

Groningen

Miltenburg

1976

Ted van
Groningen

Albert
Stuurman

Loek Veeger

Johan Govers

Wim Jacobs

1977

Albert
Stuurman

Will Peters

Wim Jacobs

Johan Govers

Jos van der Peet

Will Peters

Jos van der Peet

Johan Kots

Hugo Timmers

Peter Hamer

Hugo Timmers

Johan Kots

Joop Kern

Rob van Dorp

Joop Kern

Lucas van
Spaendonk

Monique
Bakker

1978 Wim Jacobs
1979

Jos van der
Peet

1980 Peter Hamer
1981

Lucas van
Spaendonk

Wim
Bierbooms

Monique Bakker

Erik Abbink

Ad Strack van
Schijndel

1982

Wim
Bierbooms

Joost
Versteijlen

Miriam Janssen

Bert
Roestenberg

Peter Pansters

1983 Carola Roeters Kees Dekker

Martin Pals

Bert
Roestenberg

Peter Pantsers

1984 Carola Roeters Kees Dekker

Martin Pals

Bert
Roestenberg

Peter Pansters

1985

Martin
Ambaum

Frank
Krabbenborg

Karin van Winkel Margo Linssen Ben van Hoeve

1986

Martin
Ambaum

Maarten van
Bree

Jan Matthijs van
Rijssel

Ruud Martens

Karin van
Winkel

1987 Bas-Jan Dane

Paul Stoop

René
Golembiewski

Anita
Verwegen

Maarten van
Bree

1988 Eric de Wilde

Freddy
Danckaerts

Gerrit van
Geemen

Ben van Hoeve

René
Golembiewski

1989 Ine Neijenhuis

Ludo
Hendrickx

Jeroen Dirne

Marcel
Schreppers

Gerrit van
Geemen

Jaar

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester Wedstrijdleider

ViceVoorzitter

1990

Etienne
Lieben

Robert
François Vonk
Hoogendoorn

Marcel
Schreppers

Erik van
Mullekom

1991

Etienne
Lieben

Paul ter
Horst

François Vonk

Jolanda
Blijenberg

Coen
Crombach

1992

Harro

Michel

Erik Melssen

Jolanda

Coen
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Jacobs

Bijlsma /
Eric de
Vetten

Blijenberg

Crombach

1993

Ferry
Roelofs

Marjolijn
Kroon

Angelica
Verstraten

Marianne Jansen

Arnoud
Celie

1994

Pieter
Alders

Ine Zwaans

Luuk Oostveen

Dimitri
Schellings

Jeroen
Trum

1995

Dominique
de Wit

Yvonne
Wooning

Clemens Valens

Ramses
Christiaan

Eelco
Hermans

1996

Susanna
Joke
Matakoepan Verspaget

Martijn Heck

Ewald Hofman

Marco van
de Sande

1997

Arjen Sader

Ronny der
Kinderen

Camiel
Rouweler

Corine Fabrie

Marianne
Seibert

1998

Jeroen de
Vries

Diederick
van Elst

Rob Janssen

Corine Fabrie

Manon
Will

1999

Felix Ogg

Cynthia
Rood

Marloes Reinink Wendy Versteeg

2000 (april)

Felix Ogg

Cynthia
Rood

Marloes Reinink

2000
(november)

Jan
Rakhorst

Henk-Pieter
Felten

Raymond Storm Tijs den Uijl

2001 (april)

Cynthia
Rood

Henk-Pieter
Felten

Raymond Storm Tijs den Uijl

2001
(november)

Henk-Pieter Janine
Felten
Koeiman

Bas Rutten

Ron Theunissen

2002

Robbert
Vroomen

Martijn
Kruijf

Bas rutten

HenkRon Theunissen Pieter
Felten

2003

Inge
Schreuder

Martijn
Kruijf

Huib Koman

Mathijs
Verheijen
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Appendix B: Bijzondere leden
Ereleden
Panache heeft in haar 35 jarig bestaan een tweetal ereleden gehad. Beide leden waren
geen studenten maar mensen die vanuit de N.B.B. (Nederlandse Badminton Bond) veel
contact hadden met Panache.
J. Brandt
Joop Claassen
Leden van verdienste
Leden van verdienste werden benoemd om het vele, vele werk dat zij voor Panache
verricht hadden. Na Niek Cranendonk is er echter geen lid van verdienste meer benoemd
omdat de A.L.V. in 1978 besloten heeft geen lidmaatschap van verdienste meer toe te
kennen. Het wordt gezien als achterhaald, subjectief en ballerig.
Niek Cranendonk
Henny van Leiden
Huub Lonij

Ed Moen
Hans Niekamp
Bert Ramaekers

Leden met een certificaat van Grote Waardering
In 1994 discussieert het bestuur over ere-leden, leden van verdienste en zo meer. Zij
besluiten om het lidmaatschap van Grote Waardering in te voeren. Bij dit lidmaatschap
hoort een certificaat van Grote Waardering. Panachers die veel voor Panache betekent
hebben kunnen zo'n certificaat door het bestuur uitgereikt krijgen. Het is echter
voornamelijk bedoeld om te zorgen dat bij Panache bekend blijft wie actieve leden
waren, bijvoorbeeld in verband met feesten, zoals lustra.
Angelica Verstarten
Arnoud Celie
Bas Rutten
Camiel Rouweler
Coen Crombach
Corine Fabrie
Cynthia Rood
Diederick van Elst
Dimitri Schelling
Dominique de Wit
Eelco Hermans
Eric de Vetten
Eric van Mullekom
Erik Melssen
Etienne Lieben

Felix Ogg
Ferry Roelofs
François van Delft
François Vonk
Hank Vleeming
Harro Jacobs
Henk-Pieter Felten
Henk-Pieter Felten,
Coupon voor Gratis
Wafelijzer
Ine Neijenhuis
Ine Zwaans
Jan Rakhorst
Janine Koeiman
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Jeroen de Vries
(weigert)
Jeroen Schiffelers
Jeroen Trum
Johan van Berkel (2x,
apr. 2000, nov 2003)
Joke Verspaget
Jolanda Blijenberg
Luuk Oostveen
Marcel Schreppers
Marianne Jansen
Marjolijn Kroon
Mark Scheffer
Marloes Reinink
Patrick van Aarle
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Paul ter Horst
Pieter Alders
Ramses Christiaan
Raymond Storm

Riske Meijer
Robert Hogendoorn
Susanna Matakoepan
Tijs den Uijl
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Yvonne Wooning
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Appendix C: Clubkampioenen van Panache vanaf 1987
Ook voor 1987 zijn clubkampioenschappen binnen Panache gespeeld. Uitslagen zijn
echter moeilijk terug te vinden. Vanaf 1987 zijn er twee wisselbekers beschikbaar voor
de heren- en de damesenkel. Op deze wisselbekers wordt elk jaar een plaatje aangebracht
met de clubkampioen van dat jaar.
1987
Ben van Hoeve Martine Kortlandt
1988
Barend Braaksma Anita Verwegen
1989
Ben van Hoeve Anita Verwegen
1990
Barend Braaksma Astrid Smits van Waesberghe
1991
Jeroen Gruben
Jolanda Blijenberg
1992
Jeroen Gruben
Julie Kuijlaars
1993
Eric de Vetten
Julie Kuijlaars
1994
Pascal Spoek
Vera Ortmanns
1995
Ferry Roelofs
Marjolijn Kroon
1996
Pascal Spoek
Linda Sipkes
1997
Arno Lankhaar Corine Fabrie
Helaas zijn de clubkampioenen na 1997 niet bekend.
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Appendix D: Mascottes: Panieknie, Panaxie en de Pu(b/p)
Panieknie is, zoals elke Panacher van na 1972 in ieder geval behoort te weten, lange tijd
de mascotte geweest van Panache. Op 16 september 1972 wordt het door Joop Claassen
aan Panache geschonken als cadeau voor het tweede lustrum. Op dit feest krijgt het ook
de naam Panieknie, waarvan de oorsprong in de nevelen der alcohol gehuld is.
Een jaar later al, wordt Panieknie voor het eerst ontvoerd. Het verslag dat op de A.L.V.
erna gegeven wordt luidt:
In café "De oude St. Joris" is hij aan de aandacht van René (Verspeek) ontglipt, waarna
een duister persoon genaamd Pier Nabuurs het volkomen weerloze beest ontvoert. In een
laatste reddingspoging weet Frans van Dongen een das buit te maken. Momenteel wordt
er schriftelijk onderhandeld. René leest onder grote hilariteit een brief van de vijand
genaamd meneer Nabuurs voor. Enige leden willen de heer Nabuurs uitnodigen op een
komend feest en daar de ruil tot stand brengen. ... Letty de Brouwer wil nog meer
voorwerpen van Pier buitmaken.
In maart 1974 verschijnt dan in de P'ette een stuk van René Verspeek waarin hij enige
uitleg en achtergrondinformatie geeft:
Paniek rond Panieknie
Na de ledenvergadering op 8 nov. bij Jan Denis verhuisden vele mensen niet direkt naar
huis maar van het zaaltje naar de kroeg, om nog enige pilsjes te drinken. Omdat de tafel
zo vol kwam te staan met volle en lege glazen verhuisde Panieknie van de tafel naar de
grond, waardoor er verder geen aandacht meer aan de hond werd geschonken. Ik
veronderstelde dat dit ook niet nodig was omdat de kroeg gevuld was met vele
studentsporters en met name door een aantal Nayade-mensen. Dit bleek echter een
verkeerde veronderstelling, want toen ondergetekende samen met nog enige andere leden
's nachts om ongeveer 3 uur vertrok was de hond pleiten. Uiteraard werd de dader direkt
in een bepaalde natte hoek gezocht. Dit bleek inderdaad juist te zijn, want de volgende
dag wist Suus te vertellen wie de dader was, n.l. hr. P.N.. Suus had nog wel getracht de
hond te redden maar het enige wat hij aan het touwtrekken had overgehouden was een
das van de hr. P.N..
Na een mondeling verzoek van mij om de hond zo snel mogelijk terug te bezorgen kreeg
ik als antwoord: "Zulke zaken handel ik altijd schriftelijk". Met er achter aan: "Stuur
maar een officiële brief aan me".
Aan dit verzoek heb ik dan ook prompt gehoor gegeven. In deze brief heb ik de heer P.N.
medegedeeld dat ik het hem kwalijk nam dat hij in een zatte bui een bezit van grote
waarde voor ons had gestolen. Verder had ik vernomen dat hij nu met de das van zijn
dierbare echtgenote rond liep met als gevolg "dat uw vrouw grote kans loopt in deze gure
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tijd een kou op het goed geschapen lijf te halen". Aangezien ik de brief die ik hier op heb
terug gekregen erg leuk vind wil ik hem in z'n geheel hier afdrukken.
Mijnheer
dat ik in de nacht van 8 op 9 november niet nuchter was, zal ik u noch ooit ontkennen,
hetgeen u hopelijk zult waarderen. Wel verwijt ik U dat U misbruik van deze situatie
maakt door mij dan ook maar te beschuldigen van het meenemen van Uw lapje klupstof.
Dat U, mijheer de voorzitter van E.S.B.V. Panache, zo beschonken was dat U niet meer
in staat was om Uw hondje in de gaten, cq aan de lijn te houden, betekent niet dat U nu
moet gaan oefenen om mij aan het lijntje te houden; zeker niet met mijn das.
Overigens doet het mij goed te weten waar die fijne, lekkere, warmhoudende, wollen das
van mij gebleven is. Dat U die das ontvreemd hebt, of laten ontvreemden, doet mij pijn,
mijnheer. Ik heb altijd gedacht dat de, overigens helemaal niet zo bevriende, ook al zijn
er vrienden van mij lid van, als U wel denkt, E.S.B.V. Panache wel in staat zou zijn om
een eerlijke voorzitter te kiezen, die de kompetentie bezit om voor de klupeigendommen te
waken en ook de klupbelangen niet te schaden door als voorzitter van deze
vereniging/klup respektabele, eerlijke mensen zoals ik niet te beledigen, noch schriftelijk
noch mondeling.
Hierbij wil ik ook nog opmerken dat U met het goed geschapen lijf van mijn lieve vrouw
en echtgenote geen hout te maken hebt. Als U dat maar goed begrijpt.
U hebt natuurlijk wel in de gaten, mijnheer de voorzitter, dat U met het ontvreemden, cq
doen ontvreemden van boven en in Uw brief genoemde das mij heel wat ongerief bezorgd
hebt; om nog maar niet te spreken van wat U mijn lieve vrouw en echtgenote aangedaan
hebt: een kouwe vent.
De kosten die ik hierdoor heb moeten maken zijn voor Uw rekening: Hfl.12,50.
Ik hoop dat U dit bedrag dan ook tenspoedigste op mijn hieronder vermelde girorekening
zult overmaken. Dan ook zal ik bereid zijn om mijn macht, die ik zoals U ongetwijfeld
weet in de Eindhovense studentenkringen bezit, te gebruiken om Uw stofje op te snorren.
Met vriendelijke groeten, teken ik, ook namens mijn door misbruik van U geteisterde
vrouw,
P.J.J.G. Nabuurs
Ik heb als reaktie hierop hem nogmaals een brief gezonden. In deze brief heb ik hem er
o.a. op attent gemaakt dat hij iets minder beledigend hoort te doen over onze mascotte en
kreten als "lapje klupstof" en "stofje" zijn dan ook volledig uit den boze.
Wat betreft de gemaakte kosten door de heer P. Nabuurs heb ik hem trachten duidelijk te
maken dat deze kosten gemaakt om het probleem waar zijn vrouw mee zat (nl. 'n kouwe
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vent) op te lossen, volledig overbodig waren om dat er vele mensen rond lopen die dit
probleem kosteloos uit de wereld hadden willen helpen. Geruime tijd hierna ontving ik de
volgende brief (met als kop: DETEKTIFBUREAU "SNUFFEL EN CO"):
Geachte heer,
Geheel onverwachts, edoch de snuffelcapaciteit van ons bureau kennende wel te
voorspellen, heb ik een mededeling voor U, mijheer de voorzitter, die U in deze tijden van
droevenis in Uw vereniging wel moet doen opspringen van vreugde ende jolijt.
Nadat mij enige berichten over deze droefenis en de daarmee gepaard gaande tranen- en
bijna val van het bestuur ter ore kwamen, heb ik mijn bureaumedewerkers de opdracht
gegeven om enig snuffelwerk binnen de Eindhovense studentenwereld te verrichten.
Zonder hier mijn antipathieke houding ook maar enigszins in diskrediet te willen brengen
moet ik U zeggen dat mijn medewerkers, en ik dus, met plezier achter Uw lapje klupstof
zijn aangegaan.
Het verheugt mij, en waarschijnlijk U in het bijzonder, dat het wolletje gevonden is. De
dader zei mij geen spijt te hebben, maar liever toch niet vermeld te worden. Dit, naar zijn
zeggen om niet Uw wraak te hoeven smaken.
Mijn vrouw maakt het overigens goed.
Uw hond mag beter opgevoed worden.
Om over Uw leden maar niet te spreken.
Ik geloof dat wij over het honorarium niet meer hoeven te praten, omdat dat al op de
plaats van de misdaad/Uw fout in der minste geschikte is.
In de hoop dat de reuk van Uw hond Uw neus nog lang mag beroeren, dat U beter zult
oppassen, dat ik mijn das terugkrijg en dat wij nog vaak aan U onze diensten ter
beschikking mogen stellen, teken ik met een gevoel van ledigheid na deze weken van
snuffelen en vriendelijke groeten,
Pier Nabuurs
Pier heeft dan ook de hond (in gehamsterde plastic vuilniszak) op een vrijdagavond
terugbezorgd. Uiteraard zijn hierna aardig wat pinten geledigd. Iedereen kan de hond
dan ook weer bewonderen op toernooien waar een meute Panache-mensen rond loopt en
anders in de prijzenkast in de sporthal.
Wanneer Niek Cranendonk benoemt wordt tot erelid van Panache belooft hij een tonnetje
als cadeau voor Panieknie. Deze belofte uit 1976 vervult hij in 1977. Bij het tonnetje
hoort een sleutel, die in het bezit komt van de voorzitter van Panache. De legende zegt
dat alleen in een noodsituatie voor Panache de voorzitter de sleutel mag gebruiken om het

102

De Historiën van Panache
tonnetje te openen. de inhoud van het tonnetje is zodoende een goed bewaard geheim.
Tevens krijgt Panieknie dan een flesje Marillenbrand.
Een jaar later krijgt Panieknie een buitenechtelijk kind. Het bestuur van Panache schenkt
de bevriende Geldropse badmintonners een mascotte die luistert naar de naam Kwibus.
Aangezien Panieknie een scheel kijkende hond is heeft het een bril nodig om de
wedstrijden vanaf de kant goed te kunnen bekijken. En net als bij mensen gaat ook een
hondebril wel eens stuk en moet er een nieuwe komen. Panieknie heeft in hets leventje
heel wat brillen op die manier versleten.
In 1979 krijgt Panieknie een heuse mand om in te zitten. Vanaf dat moment zijn de mand
en Panieknie onafscheidelijk. En langzaam wordt de mand gevuld met allerlei spulletjes
die Panachers ergens winnen, krijgen, vinden of meenemen. Ook de cadeau's van de
aftredende voorzitters (waarvan aan het eind van dit hoofdstuk een overzicht, voor zover
nu nog bekend, gepresenteerd wordt) komen dikwijls in de mand terecht. Zeer
belangrijke attributen op de mand zijn natuurlijk de toeter en de bel. Daarmee kan
Panieknie een hels kabaal maken tot ergernis van vele tegenstanders en tot grote vreugde
van de Panache-bevolking.
In 1980 krijgt het een reageerbuispuppie als erfgenaam.
Dit puppie, later pu(b/p) genoemd, huist in een plastic
koker, de reageerbuis, en gaat overal met Panieknie mee
naar toe. Panieknie heeft naast Kwibus en de pu(b/p)
echter nog een nakomeling, waarvan tegenwoordig nog
maar weinigen weet hebben. Namens Panache heeft de
dochter van Ton en Dee Bidlot (Eelke) uit handen van
Albert Stuurman namelijk een pub van Panieknie
gekregen met de naam Paneelke. Paneelke is bij de familie
Bidlot aanwezig sinds 25 december 1977.
Panache is ondertussen aardig bevriend geraakt met Geldrop, en één van deze ongure
types, Han Steenbeek, komt nogal eens op het sportcentrum. Op een avond zit hij met
Willem van der Sommen (van het sportcentrum) aan de bar in de kantine nog wat te
kletsen en komt op het idee om de augurken, die reeds een tijd lang in de prijzenkast van
Panache staan, samen op te eten. Hij besluit dan om Panieknie, nu de prijzenkast toch
open is, uit zijn verblijfplaats te halen en voor de tweede keer in hets leven wordt
Panieknie ontvoerd. Als losgeld worden door de "dierenbescherming Geldrop" negen
kratten bier geeist. Het krisisteam dat in die tijd bijeengeroepen wordt, kan op een
dergelijke eis uiteraard niet ingaan. Zij besluiten de zaak dood te zwijgen. De kidnappers
blijken daar verrassend goed tegen te kunnen, zodat het krisisteam iets moet gaan
ondernemen. Ze halen Kwibus bij Geldrop weg. Helaas echter is de mascotte van
Geldrop niet echt bekend onder de eigen leden en deze actie leidt dus tot niets. Er moet
iets anders verzonnen worden.
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Een goed uitgewerkt strijdplan is hier het resultaat van. Alles onder leiding van Generaal
Lucas van Spaendonk en zijn Brigatta Oranje. Het wordt een schitterende actie met hulp
van de portier van de Kievit (de zaal van Geldrop). Op 1 oktober 1981 komt de Brigatta
Oranje om 20:00 bij Jo bijeen om alles nog een laatste keer door te spreken. Vervolgens
vertrekt men richting Geldrop. Om 21:00 gaat Lucas daar samen met Rob naar de portier
om opdracht te geven om op het teken een boodschap in de zaal om te roepen:
Attentie, attentie
Het licht gaat in verband met een technisch probleem enkele ogenblikken uit. Willen
jullie niet in paniek raken en rustig blijven staan. Dank u.
Twee nieuwe leden van Panache, die bij Geldrop niet als Panachers herkend zullen
worden, gaan de zaal in om eens vrij te komen spelen, dit zijn Monique en Rob. In
Geldrop heeft men een ladderbord en daar gaat de aandacht van Panache naar uit. Lastig
is alleen dat er altijd iemand bij het ladderbord zit. Deze persoon wordt naar de telefoon
geroepen. Meteen daarna volgt de boodschap van de portier en Monique en Rob gaan er
dan met het bord vandoor. Jo plakt op dat moment een pamflet op een binnendeur, het
ladderbord wordt in een auto geladen en snel gaat de Brigatta Oranje weer weg. Nu is
Panache aan de beurt om eisen te stellen. Panache eist de onmiddelijke en
onvoorwaardelijk vrijlating van Panieknie en een verzoenende borrelactie. Drie weken
later krijgt Panache een uitnodiging voor de officiële uitwissel der onschuldige
pluizen/buizen. Op 11 november zal in een café halverwege Eindhoven en Geldrop, op
neutraal terrein dus, de uitwisseling en de borrel plaatsvinden. Daar wordt de "actus van
berouwensus" door Geldrop getekend.

Het strijdplan ter bevrijding van Panieknie. Klik voor een gedetailleerde versie...
Een jaar later komen de Duitsers uit Marburg op bezoek in Eindhoven en ook zij komen
op het idee om Panieknie te ontvoeren. Pas wanneer ze alweer weg zijn wordt de
verdwijning opgemerkt. Gelukkig heeft Theo van Soest plannen om naar Marburg te
gaan en hem wordt gevraagd Panieknie mee terug te nemen. In ruil voor drie potten
pindakaas komt Panieknie dan weer terug.
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Net voor het vijfde lustrum gaat Panieknie een keer in bad. Bij Martin Ambaum thuis
geniet het van het heerlijke water en maakt het hets vachtje van grijs weer wit en van flets
oranje weer fleurig oranje.
Op 29 oktober 1987 wordt er een commissie voor Panieknie in het leven geroepen: de
P.A.P.A. (Panieknie's Adviserende Propaganda Activisten). Zij zijn er voortaan om
Panieknie te beschermen en mee te nemen naar allerlei activiteiten waar een Panacheafvaardiging aanwezig is. Na een paar actieve jaren belandt de P.A.P.A. in het begin van
de jaren negentig in het slop. De P.A.P.A. is één grote traditie aan het worden, met name
in het vergeten van hun doelstellingen en de verjaardag van Panieknie.
Tijdens een L.S.S.W. in het begin van de jaren negentig ('90-'91??) wordt Panieknie weer
eens ontvoerd. Dit keer door een anoniem persoon die Panieknie al snel weer terug
bezorgt. Pas in 1996 wordt de dader bij puur toeval achterhaald. Ferry is op dat moment
aan het afstuderen samen met iemand van Footloose (Eindhovense Studenten Dans
Vereniging). Wanneer hij Panieknie even op bezoek heeft op zijn kamertje op de T.U.,
vertelt zijn kamergenootje hem dat Panieknie ooit door Footloose ontvoerd is. Na even
verder vragen blijkt Erik de Lepper, nota bene een ex-Panacher, de dader te zijn geweest.
Met de komst van de C.F.K. (Concert & Festival Kommissie) ontstaat er een ware strijd
tussen de P.A.P.A. en de C.F.K., die voornamelijk in de P'ette uitgevochten wordt. Op het
feest van het zesde lustrum echter, houdt de kersverse C.F.K. de strijd buiten de P'ette.
Tot twee keer toe ontvoeren de C.F.K.-ers Panieknie. Eerst tijdens het diner in de mensa,
waar ze het eenvoudig onder hun tafel zetten. Pas na een tijdje begint Eric van Mullekom
(van de P.A.P.A.) verward om zich te kijken en vind het weer snel. Tijdens het feest
wordt de P.A.P.A. door de C.F.K. gewaarschuwd dat er wederom een poging
ondernomen zal worden en vlak daarna wordt Panieknie bij François Vonk in de
kofferbak van zijn auto geplaatst. Op het eind van het feest wordt Panieknie dan weer
vrijgelaten. Als een doelstelling ziet de C.F.K. het om Panache te verlossen van oude en
afgelebberde commissies, daarmee voornamelijk doelend op de P.A.P.A.. En de P.A.P.A.
voelt zich bedreigd. Wat velen echter niet doorhebben is dat wanneer de P.A.P.A. weer
actief wordt, het doel van de C.F.K. ook bereikt is. De P.A.P.A. is dan geen oude
afgelebberde commissie meer. Ten tijde van de africhting van de C.F.K. zit er nieuw,
actief, bloed in de P.A.P.A.. Er worden borrels georganiseerd, de verjaardag van
Panieknie wordt gevierd en rond sinterklaas wordt het St. Panieklaastoernooi gespeeld.
St. Panieklaas is een voorvader van Panieknie en vooral bekend binnen Panache.
Tijdens het introkamp van 1995 doen Ferry Roelofs en Luuk Oostveen verschillende
pogingen om Panieknie te ontvoeren. De P.A.P.A. dreigt namelijk weer in slaap te
sukkelen en bovendien willen zij de speutocht, waarvan al jaren lang sprake is op de
A.L.V., wel eens zien. Uiteindelijk weten zij de Pu(b/p) te ontvoeren en verschillende
pogingen van de P.A.P.A. (met name Susanna Matakoepan en Riske Meijer) halen niets
uit. De Pu(b/p) is en blijft weg. Luuk en Ferry besluiten om de Pu(b/p) onder te brengen
bij een goede vriendin van Luuk die verder weinig connecties heeft met Panache.
Susanna en Riske ontvoeren dan Ferry's Kwak. Dit is zijn badeend die in zijn
afstudeerhok bivakeert omdat hij daar nog wel eens kan zwemmen. Luuk en Ferry
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zwichten echter niet voor deze praktijken en blijven de speurtocht eisen. Volkomen
anoniem maken zij een brief van geplakte kranteletters tijdens een competitiewedstrijd
met daarop nog eens hun eis. Uiteindelijk geeft de P.A.P.A. toe en met het lopen van de
speurtocht komen zowel Ferry's Kwak als Panieknie's Pu(b/p) weer terug.
De Pu(b/p) gaat dan in een speciaal protectieprogramma, wat inhoudt dat hij bij een
P.A.P.A.-lid thuis staat. Daar is de Pu(b/p) nog steeds als op 22 maart 1996 Panache een
Panachttoernooi organiseert. Dit toernooi begint om 0:00 en duurt tot 7:00 's morgens.
Panieknie wordt bij aanvang van het toernooi op de inschrijftafel geplaatst. 's Morgens
echter blijkt hij spoorloos. Natuurlijk worden allereerst Ferry en Luuk verdacht. Maar zij
blijken het niet te hebben gedaan. Ook Geldrop, massaal aanwezig, wordt verdacht en
flink aan de tand gevoeld, maar ook zij weten deze keer van niks. Alle verenigingen, die
meegedaan hebben, en alle verenigingen in het sportcentrum worden dan aangeschreven
maar geen enkele reactie volgt. Ook oproepen in de cursor leiden tot niets. Panieknie is
en blijft spoorloos.
Tot overmaat van ramp wordt dan tijdens het introkamp van 1996 de Pu(b/p) weer
ontvoerd. Met alleen Panachers aanwezig moet het wel door een Panacher gebeurd zijn
en enkele weken later wordt hij op geheimzinnige wijze door een volslagen onbekende in
de A.O.R. terugbezorgd. Ineens heeft de Pu(b/p) oorbelletjes in. Enkele weken later
wordt duidelijk dat Yvonne Wooning achter deze grap zat.
Na lang overleg besluiten de Panachers in 1997 dat het tijd is voor een nieuwe mascotte.
Die dient zich aan, als ineens de biologische vader van de Pu(b/p) opduikt. Op 15 april
1997 wordt hij gekozen tot mascotte van Panache en op 29 mei wordt hij gedoopt tot
Panaxie Panarie met als roepnaam Panaxie. Ook Panaxie huist in een mand en beschikt al
snel over de nodige attributen zoals een bel.
Op 16 september 1997, de dag dat Panieknie 25 jaar bij Panache zou zijn geweest, wordt
er een rouwborrel georganiseerd. Tijdens deze borrel zijn bidprentjes uitgedeeld, zodat
Panieknie altijd in de harten van de Panachers gesloten zal blijven.
In memoriam
Op 15 maart 1996 (red: Dit hoort 22 maart te zijn) is van ons heengegaan, Panieknie, de
trouwe eenogige, scheel kijkende, oranje viervoeter, die sinds 16 september 1972 uit
handen van Joop Claassen, de dankbare taak van mascotte vervulde bij de Eindhovense
Studentenbadmintonvereniging Panache.
Tot op de dag van vandaag blijft het mysterie van je plotselinge verdwijning onopgelost.
Waarheen, waarom? We zullen het waarschijnlijk nooit te weten komen, en wat achter
blijft is een grote leegte en een immens verdriet.
Want je was niet zomaar een mascotte, je was de ziel en het hart van de vereniging, de
steun in moeilijke tijden. Je was bij vele activiteiten aanwezig, waar je vrolijk belde met
je bel en toeterde met je toeter om ons aan te moedigen. Jij was het symbool van Panache
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in haar letterlijke betekenis, oftewel 'bravoure'. Je was ook een deel van de geschidenis
van Panache want in je mand bewaarde je vele waardevolle aandenken, die in de loop
der jaren door de Panachers verzameld waren.
Je hebt zware tijden doorstaan, want er waren altijd mensen op uit je te ontvoeren en dat
is dan ook wel eens gebeurd. Maar altijd waren er Panachers om hun held terug te halen.
Behalve dan de laatste maal. Zelfs de inspanningen van een speciaal crisisteam mochten
niet baten. Je was en bleef onvindbaar. Na anderhalf jaar hebben we de moeilijk
beslissing moeten nemen, het zoeken te staken. We kwamen tot de trieste conclusie, dat
dit geen ontvoering betrof, maar een zinloze geweldpleging. Panieknie, waar je ook bent,
ik hoop dat je rust en vrede hebt gevonden, en weet dat je een plek in ons aller hart
veroverd hebt.
Ons medeleven gaat uit naar de pup/b, die samen met de Panachers dit verlies zal moeten
verwerken.
namens het bestuur
Susanna Matakoepan
voorzitvrouwe 1996-1997

Panaxie vangt het verlies van Panaieknie goed op en al snel puilt zijn mand uit met
allerlei attributen en moedigt het Panache overal aan. Niet alleen tijdens
competitiewedstrijden, maar ook op toernooien verspreid door het land.
Helaas krijgt ook Panaxie te maken met verschillende tegenslagen. Het begon toen
onaangekondigd de prijzenkasten in het SSC werden weggehaald. Om tijd te sparen
waren de spullen van alle verenigingen bij elkaar op de gang gezet. Hoewel Panaxie zelf
gespaard bleef, zijn toen veel van zijn attributen verdwenen. Omdat het sportcentrum niet
snel voor een oplossing wilde zorden, neemt Johan van Berkel Panaxie noodgedwongen
mee naar huis. Hier heeft het lange tijd van het uitzicht vanuit een dakkapel mogen
genieten.
Na een half jaar kwamen op de balustrade van hal 2 eindelijk nieuwe kasten, zodat
Panaxie weer thuis was in zijn vertrouwde SSC.
Dat de sloten van de nieuwe kasten niet veel voorstelden, bleek wel toen Panaxie weer
eens was weggehaald. Gelukkig bleek dit niet voor lang. De portiers hadden Panaxie
teruggevonden in de pas opgeleverde sauna van het SSC. Toen onze hevig aangeslagen
mascotte weer tot rust was gekomen, merkte we dat gemeneriken behalve de pu(b/p), ook
zijn tonnetje met daarin het geheim van Panache hadden meegenomen.
Gelukkig wist Ferry wat het geheim was. Nadat Robert Vroomen een nieuw tonnetje had
gemaakt, kon de verzegelde envelop erin worden gestopt.
Hoewel Panaxie nog steeds wat aangeslagen was door het verlies van de pu(b/p), ging het
toch vrolijk door met aanmoedigen. Te fanatiek misschien, want na een tijdje begon zijn
oor los te laten. Gelukkig ontfermde Susanna zich Panaxie en nam het mee naar Alkmaar
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voor een open hoofd operatie. De operatie en herstel verliepen voorspoedig, alleen had
Panache niet genoeg aandacht aan de patiënt besteed. Panaxie genood van al de extra
aandacht in Almaar en besloot daarom wat langer in het noorden te blijven. Tijdens het
LPT toernooi in maart was Panaxie niet aanwezig. Wel hadden Ferry Roelofs en Susanne
een foto-album meegenomen van de hele operatie.

Gelukkig is Panaxie vergevensgezind. Nadat Panache onderstaande kaart had gestuurd,
kwam onze mascotte ons tijdens het PanacheToernooi weer ondersteunen.

Volledig hersteld van de open hoofd operatie, keek Panaxie uit naar het nieuwe seizoen.
Panache was zijn klaagbrief niet vergeten en gaf het volop aandacht. Iedere clubavond
was het aanwezig en ging het mee naar het ISBT in Tilburg. Panaxie genoot van de
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vrijheid en belangstelling. Niet voor niets was het mascotte van Panache, hoeder van het
tonnetje met daarin het geheim van Panache en lid van het L.P.G..
Nadat de NBB voor de zoveelste keer de contributie had verhoogd, ontstond in de kantine
de vraag wat de NBB en al de bestuursleden in Nieuwegein nu precies doen. Al snel was
de mening dat het niet veel kon voorstellen en dat wanneer ze extra inkomsten konden
krijgen, ze nergens naar zouden kijken.
Zodoende werd P. Panarie, geboren 29 mei 1997 mannelijk juniorlid van ESBV Panache.
Maar omdat Panaxie onzijdig is, kon dit natuurlijk niet. Onze secretaris meldde de NBB
dat er geslachts vermelding een vergissing was gemaakt. Geen enkel probleem, een
gecorrigeerde bondskaart werd opgestuurd.

Zodoende was Panaxie gedurende enkele maanden de enige mascotte lid van een bij de
IBF aangesloten bond.
Omdat de medebewoners van de mand allemaal waren weggehaald, was Panaxie erg
alleen. Gelukkig besloot Panasjemenou, zijn tandarts, bij hem in te trekken, zodat
Panaxie weer extra aanspraak had. Bij gebrek aan huisvesting, moet het noodgedwongen
verblijven in de afgesloten kelderkast. Het is geen ideale situatie, maar het is de enige
ruimte in het SSC waar Panaxie veilig kan verblijven. Overal waar Panaxie ging, hield
Panache het actief of van een afstand in de gaten. Panaxie was in het verleden al vaker
doelwit geweest van snoodaards. Lange tijd ging het goed, tot de zondag van het Panache
toernooi. Na de wedstrijdtafel gecoördineerd te hebben en de prijsuitreiking in goede
banen te hebben geleid, ontsnapte Panaxie even aan de aandacht van Panache. Meteen
werd hier misbruik van gemaakt en Panaxie werd ontvoerd. Panache merkte de
vermissing niet direct op, er was immers al een auto naar het SSC. Een oplettende
Pancher hoorde L.O.S.sers iets zeggen over Panaxie, maar toen deze stiekem wilde gaan
meeluisteren, staakten zij abrupt het gesprek.
En inderdaad, maandag bleek dat Panaxie niet in het SSC was. Het was weer eens in
verzekering gesteld door een redder die zag dat Panache niet constant waakte over
Panaxie. Omdat Panaxie na de prijsuitreiking nog gezien is, wist Panache dat de dader
waarschijnlijk behoorde tot L.O.S. van Panache, de groep van Oss of BC Bavel. Maar er
was geen bewijs, dus kon Panache niets anders doen dan wachten op enig teken van de
ontvoerders. Maar er kwam niets.
Omdat de harde kern van L.O.S. van Panache in het verleden vaak betrokken was bij
reilen en zeilen van Panaxie, besloot Panache een hulpbrief te sturen. We wisten niet
zeker dat Panaxie daar was We hoopten dat zij nu kenbaar zouden maken dat inderdaad
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Panaxie hadden en wat hun eisen waren. Ferry Roelofs meldde dat hij Panaxie niet had,
zette de brief doodleuk op de website en deed verder niets.

De brief was:
Geachte leden van L.O.S. van Panache
Panaxie heeft afgelopen jaar zeer genoten van zijn verblijf in Alkmaar.
Vooral de ruimte die het daar had deed het goed. Daarom wilde Panaxie
deze vrijheid in Eindhoven ook. Het iedere maandag en donderdag
aanwezig zijn op de clubavond was niet genoeg, want het kon zijn
innerlijke hondelijke drang niet meer onderdrukken. Het wou zoals
iedere hond de directe omgeving inspecteren en als zijn territorium
markeren. Natuurlijk hebben wij het daarin niet tegengehouden, want wat
hebben wij nu aan een mascotte die niet lekker in zijn stof zit?
Regelmatig trekt Panaxie er alleen op uit, en na een tijd komt het
altijd weer bij het SSC terug.
Tijdens het afgelopen Panache toernooi (het weekend van 9-10 april)
heeft Panaxie ons met al zijn steun bijgestaan. Het toernooi was daarom
ook een groot succes. Na de prijsuitreiking waren zijn verplichtingen
gedaan en had het wat tijd voor zichzelf. We vermoeden dat het de drang
van een andere omgeving niet kon weerstaan en de boel is gaan
verkennen.
Toen de ToKo na afloop alle spullen terugbracht naar het SSC en merkte
dat Panaxie er niet bij was, waren we niet ongerust. Het trekt het
laatste jaar wel vaker op uit en komt na enige tijd altijd opgewekt
weer terug.
Maar we zijn nu 1.5 week verder en Panaxie is nog steeds niet terug.
Zolang is het nog nooit weggeweest. De dierenambulance zegt dat 1.5
week niet extreem lang is, voor een hond als Panaxie, maar we beginnen
ons toch zorgen te maken.
We zijn bang dat Panaxie een verkeerd reukspoor heeft gevolgd. Niet het
nog nieuw en vreemd ruikend SSC-busje, maar één van de meer vertrouwde
LOS-auto's. Zouden jullie bij de overige LOS-ers willen informeren of
Panaxie misschien bij hun huis is komen aanlopen?
Panache zou het fijn vinden als jullie ons kunnen helpen Panaxie te
vinden. Gisteren bij de ALV waren er maar 8 mensen, de rest wou geen
kostbare tijd verspillen en is de hele avond blijven zoeken.

Tijdens de ALV, een maand na de ontvoering hadden we nog niets gehoord. Hoewel we
geen bewijzen hadden, vond Panache het zeer aannemelijk dat L.O.S. iets te maken had
met de ontvoering. Tijdens en na de ALV ontstond het plan dat we iets terug moesten
doen. Het plan ontstond om tijdens het LPT de oude Panache, nu geconfisqueerd door
L.O.S. en omgedoopt tot L.O.S.-vlag, terug te nemen. Gezien het verleden, kon Panache
met een gerust hart iets terug doen. Na de ALV werd een actiecomité, bestaande uit
“CLASSIFIED-INFORMATION” gevormd. Tijdens brainstormen ontstonden twee
plannen, die later onder codenaam DOLBLIJ (Doelmatig Ontvreemden Los-vlag Bij Lpt
in een IJltempo) door het leven gingen.
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Het eerste plan heette “operatie Jan Klaassen”. Samengevat was dit een poppenkastvoorstelling met (een foto van) Panaxie in de hoofdrol. Iedereen komt kijken naar de
voorstelling in de kantine van het SSC. Dus de L.O.S. vlag hangt dan alleen in de hal.
Panache merkt dit op en brengt de vlag in veiligheid.
De verhaallijn is als volgt: Panaxie is in het park en ziet een bot liggen. Doordat dit
nepbot van steen is, breekt hij een tand af. Daarom moet hij naar zijn tandarts
Panasjemenou. Hier wordt Panaxie ontvoerd door het gemene Hajraa-mannetje. Het is
overduidelijk dat het mannetje in het echt Ferry Roelofs is. Omdat het mannetje niets van
zich laat horen, besluiten Panasjemenou, en tandartsassistente Inge iets terug pakken. Na
overleg is dit de LOS vlag.
Het back-up plan heette “hamsteren”, een echt nood-scenario. Het “plan” was wachten tot
de harde kern van L.O.S. bezig was, dan de vlag weg te nemen en te vervoeren in een
AH-hamstertas. Ter verwarring zouden meerdere mensen met een dergelijke met kranten
gevulde tas rondlopen, zodat degene met de echte tas kon ontsnappen.
Aldus geschiedde.
De P.K.K. (Panache poppenKast Kommissie) verzorgde een spetterde voorstelling die
enthousiast door het aanwezige publiek werd ontvangen. In de tussentijd kon de L.O.S.
vlag worden weggehaald.
’s Avonds tijdens het eten ontkende Ferry nog steeds er iets mee te maken te hebben. Hij
liet wel weten dat Ossenaren niet te vertrouwen zijn. Wat dit precies betekende zou later
duidelijk worden.
Maandag lag een er een brief van de G.O.D. Panache (Geheime Orde Der Panachers)
(L.O.S. dus) voor Panache in het SSC. Deze was donderdag al gepost met de bedoeling
dat wij tijdens het LPT hierop terug konden komen. Ze hadden alleen geen rekening
gehouden met vertraging in de
postkamer van de TU/e. De brief,
genaamd de Panaxie code, bevatte
puzzels die wij moesten oplossen. Als
wij dat goed deden, dan wisten wij waar
Panaxie was en hoe wij onze heilige
graal terug konden krijgen. De puzzel
leidde naar Mark van de Veerdonk, de
graalbewaarder. Nu werd de opmerking
van Ferry ook duidelijk. Mark komt uit
Oss en hij had op eigen initiatief Panaxie
ontvoerd.
Na contact op te hebben genomen met
Mark, konden we Panaxie weer in onze armen sluiten. Als toetje van dit jzijn de brief van
G.O.D. Panache en de Panaxie-code toegevoegd. Je kunt ze vanaf de volgende pagina
vinden.
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Als slot van dit hoofdstuk een lijst met geschenken van de voorzitters aan Panaxie of
Panieknie
René Verspeek
Rob Bots
Han van de Waterbeemd
Ted van Groningen
Albert Stuurman
Wim Jacobs
Jos van der Peet
Peter Hamer
Wim Bierbooms
Carola Roeters
Martin Ambaum
Ine Neijenhuis
Etienne Lieben
Harro Jacobs
Ferry Roelofs
Pieter Alders
Dominique de Wit
Susanna Matakoepan
Arjen Sader
Jeroen de Vries
Felix Ogg
Jan Rakhorst
Cynthia Rood / Henk-Pieter Felten

Robbert Vroomen

Inge Schreuder

Martijn de Milliano

nieuwe sokjes
rood-wit supporterspetje met "Panieknie"
Hondepenning
Hondedekje
Ketting
Mand
reageerbuispuppie
Toeter
27 MC hondebakkie
Panache-vlag
kompas, vlaggetje, nieuwe bril
dagboek
O.V.-Jaarkaart
Panieknie's paniekniet alarm
Paniekniet cassette
supersoaker (waterkanon)
overlevingspakket (voor de Pu(b/p))
nieuw dagboek, ratel (voor Panaxie)
Onbekend
Een potlood met een stuk papier waarmee die een hulp brief kan schrijven
als Panaxie weer eens ontvoerd wordt.
Onbekend
Paracetamol zodat Panaxie geen hoofdpijn krijgt tijdens soms lange ALV’s.
Een flessenopener
-Een nieuw tonnetje voor om zijn nek, aangezien de oude was verdwenen.
Het tonnetje mag alleen geopend worden als Panache in zéér grote nood
verkeerd.
-Een Panache T-shirt. (wat Panaxie niet accepteerd aangezien, hij een shirt
van Sauron draagt)
In de afscheidsrede van Inge laat ze naar voren komen dat gezien het feit
dat Panaxie onzijdig is en het voornamelijk in mannenkleren gekleed gaat,
Inge graag ook de vrouwelijke kant van Panaxie meer in de kleding wil
terugzien. Inge doet een string met naam erop cadeau aan Panaxie.
Ketting met bijbehorend hangslot, zodat gemene lieden meer moeite
moeten doen, als ze Panaxie willen ontvoeren.
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