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JAARVERSLAG UNITAS BUSINESS CLUB - 2019 
 
Gezellige ledenvergadering UBC 
Zo’n veertig leden en bestuursleden hadden zich op 12 februari 2019 verzameld in het 
clubgebouw van Unitas voor de traditionele ledenvergadering. Voorzitter Ton de Hoog kon 
zich vlot door de agenda heen werken. Het boekjaar werd afgesloten met een positief saldo en 
er was een goedkeuring voor het door penningmeester Dik Ottevanger gevoerde beleid van de 
kascontrolecommissie. Bij de bestuursverkiezing mocht Koes de Quillettes voor 3 jaar verder 
als bestuurslid en Ton de Hoog voor 3 jaar als voorzitter. Met daarbij de opmerking, dat het 
zijn laatste termijn is. Wel een discussiepunt was het programma, de vergadering wilde graag 
dat de leden middels steekproeven en een denktank mochten meedenken aan andere, nieuwe 
programma onderdelen De voorzitter beloofde dat het bestuur hier z.s.m. mee aan de slag zal 
gaan. En daarna? Was het tijd voor een overheerlijk Hollands buffet geserveerd door Hotel 
Gorinchem en bleef het nog lange tijd gezellig. 
 
Nederland – Wit-Rusland  
Op 21 maart stond een bezoek aan de EK-kwalificatiewedstrijd Nederland - Wit-Rusland op 
de UBC-agenda. Voor de deelnemers aan dit uitstapje was een mooi programma 
georganiseerd, dat begon met een borrel bij Hotel Gorinchem. Vervolgens kon men aanzitten 
aan een overheerlijk diner, alvorens de reis naar De Kuip in Rotterdam aanving. Naar goed 
Nederlands gebruik stond er richting Rotterdam een fikse file, zodat het UBC-gezelschap 
uiteindelijk net op tijd plaats kon nemen in vak O. Al snel daarna kon men gaan staan voor de 
volksliederen en even zo snel daarna voor het eerste doelpunt van Nederland. De 
galavoorstelling eindigde uiteindelijk in een fraaie 4-0 overwinning voor de Oranjehemden. 
Na de wedstrijd volgde direct de terugreis naar Gorinchem alwaar in Hotel Gorinchem onder 
het genot van Van der Valk bitterballen de wedstrijd in een bijzonder aangename sfeer nog 
eens deskundig werd geanalyseerd. 
 
Goed bezochte Haringparty UBC 
‘Lekker happen’ zo luidde de omschrijving op de uitnodiging vanuit het UBC bestuur met 
betrekking tot de UBC-Haringparty op vrijdag 21 juni. En eerlijk … dit was geen woord 
teveel gezegd. De Hollandse Nieuwe, die door vishandel Van Lopik ter plaatse vers werd 
gepresenteerd, was wederom top. Met of zonder verse uitjes of met Amsterdams zuur en 
gecompleteerd met broodjes gerookte zalm of paling bood het assortiment voor elk wat wils. 
Met een stralend zonnetje is het in de schaduw van de bomen op de Varkenmarkt goed 
toeven. Dat het daarnaast altijd gezellig is bij ’t Uyltje, is bekend en ook tijdens deze 
haringparty werden de UBC-leden en hun gasten prima verzorgd. Al met al een UBC-
activiteit en -traditie met een hoofdletter. 
 
Een natte, maar zeer geslaagde fietstocht 
Op 4 september 2019 verzamelden 38 UBC leden zich rond 11.00 uur bij café Het 't Uyltje 
voor de jaarlijkse UBC fietstocht. Na de koffie met gebak vertrok het fietsgezelschap in de 
richting van Heukelum. De weersverwachtingen waren die dag niet al te best, maar tijdens het 
vertrek was het licht bewolkt met een waterig zonnetje.  
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De eerste stop was de veerpont bij Arkel/ Spijk naar de Lingedijk. Aan de overkant werden 
wij verwelkomd door de schipper en zijn vrouw met een drankje. Na de versnapering vertrok 
het gezelschap via de Lingedijk in de richting van Leerdam. Na ca. 20 min fietsen was de 
tweede stop bij Hotel/restaurant aan de Linge. Hier werd een zeer goede en uitgebreide lunch 
geserveerd. Om pakweg 13.00 uur vervolgden we onze weg. Wat was verwacht – namelijk 
regen – viel eerst zachtjes om vervolgens over te gaan in een originele Hollandse regenbui. 
Nat haalden we de veerpont richting Heukelum en nog natter haalden we onze derde stop: 
Bierbrouwerij Het Kuipertje. Bij het Kuipertje kregen we een uitleg hoe bier wordt 
gebrouwen op kleine schaal en mochten we ook proeven van verschillende biertjes. In de zeer 
gemoedelijke kroeg die het Kuipertje ook heeft, konden we ons opwarmen en opdrogen onder 
het genot van elf heerlijk gebrouwen biertjes. Het regenen was inmiddels gestopt en half vier 
vervolgen wij onze weg richting Vuren via het Lingebos waar een extra stop werd gemaakt bij 
IJsboerderij De oude schuur. Inmiddels werd het niet alleen droger, maar ook iets warmer en 
zo vervolgden we onze weg richting Vuren. Bij Fort Vuren lag een boot van Riveer op ons te 
wachten. De fietsen werden opgeladen en we vertrokken voor een boottocht eerst richting 
Zaltbommel en daarna richting Gorinchem. Onderweg werd onder het genot van een drankje 
gezellig gepraat over de dag en wellicht werd en passant de wereld verbeterd. We meerden 
zes uur af Buiten de Waterpoort, waar we weer op de fiets stapten richting onze laatste stop: 
Hipper. Bij Hipper werden we ontvangen in de Napoleonzaal door gastvrouw Bianka den 
Breejen. Inmiddels was het half zeven en werden we getrakteerd op een zeer uitgebreide BBQ 
met wederom ijs toe. Om de boel nog meer op te vrolijken na deze natte, maar zeer geslaagde 
dag was er pianist/zanger die ons diner van vrolijke noten voorzag. 
 
SPETTERENDE LADIES NIGHT 
Op vrijdag 22 november was het weer Ladies Night en dat tweejaarlijkse feest moet gevierd 
worden! Het UBC-gezelschap reisde die dag per bus naar Hilversum. Allereerst om gezellig 
en vooral informatief kennis te maken met Beeld en Geluid Experience en een Hillywood 
Tour, een rondreis door opnamestudio’s van het Mediapark. Hoogtepunt van de avond werd 
Madame Jeanette, een spectaculaire dinner experience, een visueel spektakel met een 360 
graden podium en een verhaal met een klassiek thema, namelijk de zoektocht naar geluk. Het 
verhaal werd visueel, muzikaal en culinair verteld. Kortom een ervaring! Na afloop van de 
show was er nog een gezellige afterparty voordat de terugreis naar Gorinchem werd aanvaard. 


