Sluiting i.v.m. de vakantie
De zaal van de Haarlemse Kegelbond is gesloten van zondag 30 juni t/m maandag 2 september.

Uitwisseling G-kegelaars
Op zaterdag 29 juni 2019 vanaf 13.30 uur heeft de Gekleurde bal in onze eigen HKB een uitwisseling met de
G kegelaars van Alkmaar. Het zou leuk zijn als zij ondersteund zouden worden door een grote groep
supporterende leden van de HKB. Kom dus allen en maak er een mooie dag van.

Persoonlijke kampioenschappen van Nederland 2019
Op zondag 14 april 2019 werden de persoonlijke kampioenschappen van Nederland gehouden. Voor Haarlem
waren Marsha en Renate geplaatst uit de voorronde in Haarlem. Klaas werd daar 19e en moest afwachten
of er ook misschien iemand bij de heren af zou zeggen. Renate wist niet zeker of zij het mentaal wel aankon
en besloot na een moeilijke overweging niet mee te doen. Bleef dus alleen Marsha over. Klaas, die op de een
of andere manier altijd wel een mogelijkheid ziet om als reserve mee te doen, had nu ook weer geluk. Niet
bij de heren was er een afzegger, maar op het laatste moment viel de 18e dame uit en was er dus een plaatsje
over in de damesronde. Voor Klaas was dat geen probleem, meedoen is tenslotte belangrijker dan winnen.
Al op de zaterdag vertrokken onze deelnemers vol goede
verwachtingen naar Winterswijk. Klaas had een plekje op de
naastgelegen camping gevonden en Marsha een rustig
hotelletje in het bruisende centrum van Winterswijk. Na
eerst het kegelhuis te hebben verkend vertrokken Marsha
met haar coach Eva en Klaas met zijn onafscheidelijke Angela
naar het centrum van Winterswijk. De markt werd net
afgebroken maar er waren gelukkig voldoende plaatsen op
de aanliggende terrassen. Daar ook een lekker hapje
gegeten en voor je het wist was het tijd om de koffers op te
zoeken. Klaas en Angela sliepen heerlijk rustig op de
camping, Marsha en Eva daarentegen merkten dat het
centrum van Winterswijk inderdaad bruisend is. Waar die
boeren allemaal vandaan kwamen, geen idee. Maar dat zij
pas rond 3.00 uur weer zouden weggaan kon niemand
vermoeden. Daarna moest de kroeg onder het hotel nog schoongemaakt worden en pas rond 4.00 uur kon
Marsha de slaap pas vatten.
Dan de wedstrijddag zelf. Marsha gooide prima, 115-117-118-118119 en een topserie van 128! Zij schommelde daarmee de hele dag
zo rond een top 5 positie. Uiteindelijk werd zij met een gemiddelde
van 79,44 zesde. Een geweldig mooie prestatie tussen al die A dames
met jaren lange ervaring en dat als B kampioene van het jaar
daarvoor.
Hoe ging het dan met Klaas, ik denk dat hij niet zo op zijn gemak was
in die rondes met alleen maar dames. Klaas begon slecht met 112
hout, herstelde zich op de 2e baan met 130 en stortte daarna volledig
in op zijn volgende banen. Ik weet niet of ik het van hem vertellen
mag, maar 110-114-100 en 112 is echt niet iets om trots op te zijn.
Met een gemiddelde van 75,33 eindigde hij zoals hij begon op plaats
19. Maar ja meedoen is belangrijker dan winnen zullen wij maar
zeggen.
Voor de compleetheid nog even de top 3 van het kampioenschap. Marissa Tervoert werd op haar thuisbanen
voor de 2e keer kampioen van Nederland. Linda Lemmen werd tweede en ook uit Winterswijk kwam de
nummer 3 Tosca Kruize.

Bij de heren was John Vermeulen een klasse apart, Hij leverde met 134-135-134-134-135 en 132 een prestatie
uit de buitencategorie. Met een gemiddelde van 89,33 werd ook hij voor de tweede keer kampioen van
Nederland. Erik-Paul Tenwolde volgde op 14 hout en werd tweede. De derde plaats was voor recordhouder
Nederlandse kampioenschappen Pierre Broersma.

Landelijke competitie
Zondag 26 mei 2019 werd te Bornerbroek de laatste wedstrijd voor de vakantie gehouden. Haarlem was er
met Frans, Fred, Klaas en Pieter aanwezig om er een mooie kegeldag van te maken. De eerste 2 banen lagen
er voor de meeste prima bij. Met 373 en 384 lag Haarlem op een ongekende 2e plaats na 2 banen. Pieter met
130 en Fred met 131 waren daar meer dan debet aan. Toen kwamen er echter 2 banen die nog holler waren
dan in Haarlem en met 352 en 363 zakte Haarlem naar de 5e plaats met 122,67 gemiddeld.

O ja, allemaal de groeten van Ben Wispels.

In de totaalscore staat Haarlem nu met 21 punten net boven de degradatiezone. Voordat wij in september
doorgaan met deze competitie mag er nog wel een lichte straftraining gevolgd worden.

Jaarvergadering van 24 april j.l.
Het lijkt wel of een groot deel van de leden van de Haarlemse Kegelbond helemaal niet meer geïnteresseerd
is in wat er gaande is in de HKB. Het bezoekers aantal van de afgelopen jaar vergadering was daar weer een
bewijs van. De afwezigen hebben o.a. moeten missen wat voorzitter Pieter Jongepier voor een prima nieuws
te vertellen had over de gang van zaken rond een eventuele verhuizing. Tevens hebben zij gemist, dat er na
25 jaar afscheid werd genomen van secretaris Ben Oorschot. Ben werd terecht in de bloemetjes en de wijn
gezet.
25 jaar het is niet niets en het worden er nog meer want Ben blijft gelukkig behouden als penningmeester en
het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat Ben ook die rol uitstekend zal vervullen. Gelukkig zijn er nog
steeds enthousiaste kegelaars merkten wij tijdens de vergadering, want Marsha Dankelman trad toe tot de
wedstrijdcommissie en ook werd de technische commissie spontaan uitgebreid met Joachim Schneider.
De rest kunt u lezen in het jaarboek van 2019, maar de aanwezigen weten natuurlijk precies wat er op deze
vergadering is besproken. Hopelijk mogen wij het volgende jaar weer rekenen op een wat grotere opkomst.

Nationale Toernooien
8, 15 en 22 juni
28, 29 en 30 juni
13 augustus

Doesborgh Open te Doesburg
Trio toernooi te Brummen
Peperbus toernooi te Zwolle

