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Mededelingen uit het bestuur
• Jaap Bonselaar overleden
Op 17 juni een week voor zijn 96e verjaardag overleed ons oud-lid Jaap Bonselaar. Tot op hoge
leeftijd heeft Jaap gekegeld en was hij enthousiast aanwezig.
Wij wensen Elke heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.
• Renate Oosterbroek treedt af
Na lang wikken en wegen heeft Renate Oosterbroek besloten om tussentijds terug te treden als
bestuurslid van de Haarlemse Kegelbond. Wij danken Renate voor haar enorme inzet en wij
hopen haar nog lang op de clubavonden en bij wedstrijden te ontmoeten.
• Start van het nieuwe seizoen
Vanaf maandag 2 september zal de HKB weer geopend zijn, wij hopen jullie weer op de
clubavonden te ontmoeten.

Onkruid verwijderen
De secretaris van de VVE verordonneerde ons het
onkruid van onze parkeerplaatsen en aan de voorkant
te verwijderen. Met een grote groep vrijwilligers (dit
keer ook wat nieuwe gezichten, wat wij bijzonder op
prijs stellen) gingen wij het onkruid te lijf. Na twee
uurtjes bikkelen waren op 3 na alle parkeerplaatsen
van onkruid ontdaan. Hierna werd genoten van de
hapjes die Angela voor ons had verzorgd. Op de 3
plekken, die nog niet gedaan konden worden stonden
2 huurders en 1 illegale parkeerder (van wie is toch
die Saab 9.3 ?). Deze 3 plekken heeft onze door de
ING gesponsorde vrijwilliger met behulp van 2 van
zijn clubleden schoon gemaakt.
Dit alles inspireerde onze “kegel dichter” tot het volgende gedicht:
Vrijwilliger,
Er zijn twee kwaden in en om de HKB
dat is het ledenverlies en de VVE.
Met nog zo'n vijftigtal leden en een mooi gebouw
zijn deze leden bijna allemaal vrijwilliger en trouw.
De klachten van onze bekende irritante boven buurman
die zelf illegaal drie plaatsen gebruikt voor zijn caravan.

Hij vindt dat het onkruid welig tiert tussen de stenen van de
parkeerplekken
en wij vonden dat F(Lodder) direct met zijn caravan moest
vertrekken.
Desondanks hebben onze vrijwilligers het onkruid weggehaald
en ziet het er weer keurig uit voor de parkeerder die wel betaalt.
Vrijwilliger, jouw inzet is zo belangrijk in ons kegelleven
voor alles wat jij onze vereniging hebt gegeven,
wil ik je namens de HKB bedanken voor wat je doet
en voor de vriendschap de geschonken tijd en moed.
Henk Alsema

Doesborgh open
Het inmiddels traditionele kegeltoernooi “Doesborgh Open” werd op 8, 15, 22 en 23 juni jl.
gespeeld.
Dit jaarlijkse toernooi werd alweer voor de 6e keer met
enthousiaste inzet door de wedstrijdcommissie van de SKD2007
georganiseerd en geniet grote landelijke belangstelling.
Op de laatste dag van dit toernooi, 23 juni, reisde op deze
warme zondagmiddag weer een aantal kegelaars naar
Doesburg: BPR en VOG uit Doesburg, NKB (Nijmegen), BKC
(Borculo), Gladweg (Winterswijk) en De ladies: Tiny Haverman,
Simone Verkerk, Ada Wassenberg en Marsha Dankelman uit
Haarlem.
Tiny had haar zenuwen goed in bedwang dit jaar, vol goede
moed startte ze met haar eerste baan. Even van slag toen bleek
dat er 4 x 15 ballen moesten worden gegooid, maar Tiny liet zich niet kennen. Haar spierbal in de
bovenarm hield zich goed. Helaas door die blessure geen podium plaats. Met een gemiddelde van
6,00 werd ze 27ste bij de dames B.
Net even beter was Ada, die met een gemiddelde van 6,05 25ste werd. Dit had ook beter gekund,
maar de warmte in het kegelhuis en daarbuiten werkte niet mee.
Simone had bijna de poedels thuisgelaten, want dat werd er maar 1 deze dag. En met een
gemiddelde van 7,15 werd ze keurig 10e bij de dames B.

Marsha moest meedoen bij de dames A. Kansloze missie met speelsters als Linda Lemmen, Petra v
Westerhuis en Riet Hulleman. Maar ondanks de warmte lukte het haar derde te worden met een
gemiddelde van 7,98. Toch fijn dat de Renates en Milènes soms niet meedoen aan toernooien. ☺
Op de terugreis heerlijk gegeten bij van der Valk Breukelen. We hadden hiervoor ruim de tijd,
want door een motorstoring van de auto moesten we toch lang wachten op de ANWB. Maar we
zaten heerlijk buiten in het zonnetje en na de hulp van de vriendelijke ANWB meneer konden we
onze reis weer vervolgen.
Wat mij betreft doen we volgend jaar weer mee aan dit toernooi, maar dan met een grotere groep
kegelaars uit Haarlem!!
Groet Marsha

Trio toernooi te Brummen
Het trio toernooi 110 jaar KNKB vond dit jaar plaats in het laatste weekend van juni in het
kegelhuis Concordia te Brummen.
De heren van de Prins, te weten Fred Hartog, Klaas Reus en
Marco Dankelman hadden het plan opgevat om daar aan mee
te doen. Fred was koud thuis van zijn zomervakantie en kon
meteen aan de bak.
De reis verliep voorspoedig, al snel werd afgesproken dat Klaas
zich naar hartenlust uit kon leven op het Grolsch bier en dat
Marco terug zou rijden.
Het was vies warm, maar in het kegelhuis leek het wel een
sauna, gelukkig had iedereen hier last van, maar makkelijker
werd het kegelen er daardoor niet op.
Over de wedstrijd zelf kunnen we kort zijn, Marco kwam er niet aan te pas en gooide wederom de
nodige poedels, Klaas haalde zijn oude niveau ook nog niet, alleen Fred presteerde goed en kwam
met een gemiddelde van 84 van de banen. Het toernooi werd gewonnen door de mannen van de
thuis spelende Brummense kegelclub.
Het toernooi was geslaagd en zeer gezellig, mede door de prima organisatie van Harry Timmer.
Daarnaast konden we live mee kijken hoe Max Verstappen de spannende Formule 1 wedstrijd in
Oostenrijk won. Vanuit Brummen vertrek je nooit met lege handen, dus de nodige flessen wijn en
cadeautjes werden ook ingeladen voordat aan de terugreis begonnen werd.
Marco Dankelman

Barbecue in de HKB
Gaan wij barbecueën, het wordt geweldig weer
volgende week aldus onze secretaris. En het werd
mooi weer, zelfs iets te warm voor een barbecue.
Dan maar een weekje uitstellen. Zo werd het op 30
juli 2019 de eerste officiële HKB barbecue
gehouden.
Fred, de grote animator, achter dit geheel vroeg Angela of zij misschien wat hulp kon gebruiken.
Natuurlijk kon zij dat, wie had dit trouwens allemaal bedacht? Angela en Fred deden de
boodschappen. Gelukkig had Henk ook nog wat tijd in zijn drukke agenda kunnen vinden. Hij heeft
die middag wel 5
verschillende salades
gemaakt en allemaal
even lekker. Hulde
Henk, jij hebt je
beroep gemist. Er zou
zo’n 20 man komen
dus er moest ook nog
flink worden gesjouwd
met tafels en stoelen, allemaal naar buiten op onze heerlijke
buitenplaats. BBQ plaatsen, is er nog wel voldoende gas?
Goed geluimd stroomde de eerste kegelaars rond 17.00 uur binnen.
Eerst een stukje kaas en een stukje worst, natuurlijk een kleine
versnapering daarbij en de stemming begon er al aardig in te raken.
Marcel melde zich vrijwillig aan als bbq-master en weer een hele
zorg minder. Eerst een hamburger, daarna een worstje en een
speklapje en lest best nog een overheerlijke saté.
Het toetje was ook prima voor elkaar en voor je het wist waren wij al aan het einde van een
heerlijke avond.
Volgend jaar weer?
Klaas Reus

Jubileum Toernooi 110 jaar KNKB in Heumen

Jubileum Toernooi 110 jaar KNKB in Heumen
A, B en C klasse Dames en Heren
Op zaterdag 14 en zondag 15 september organiseert de KNKB ter ere van het 110 jarig jubileum
een toernooi op de banen van de NKB in Heumen.
Het aantal ballen : 6 x 10 ( +3 proefballen een kwartier voor aanvang van de wedstrijd)
Deelname is gratis en deze dagen zullen van een speciaal tintje worden voorzien.
Start wedstrijd: 11.00 uur. (graag een half uur voor de wedstrijd aanwezig zijn)
Voor iedere deelnemer is er een presentje en iedere ronde van 10 ballen kent een winnaar (deze
prijs is eenmalig te verdienen, bij een volgende hoogste score in 10 ballen gaat de prijs naar de
eerstvolgende). Er zijn dus per dag, per klasse, 6 ronde winnaars, deze prijzen worden op de dag
zelf aan het eind van de wedstrijd uitgereikt.
Aan het eind van het toernooi zijn er winnaars (zaterdag en zondag bij elkaar) in elke
deelnemende klasse. Deze prijzen zullen zondags na de wedstrijd worden uitgereikt, indien u niet
aanwezig bent zal uw prijs worden nagestuurd.
De inschrijving eindigt op 1 september 2019
Inschrijvingen per mail s.pronk@chello.nl
Adres: Kegelcentrum Nijmeegse Kegelbond, Bolder 18, 6582 BZ Heumen
Telefonische inlichtingen en/of aanmeldingen:
Jaap Pronk: telefoonnummer 06-55866833

“DIT MAG U NIET MISSEN DUS ………….. SCHRIJF IN”

