Deze maand in de nieuwsbrief:
•
•
•
•

Mededelingen uit het bestuur
Agenda lopende jaar
De dames van Noordwijk
Burendag 2019
• Er is altijd iets te doen in de HKB
• Haarlemse kampioenschappen
• G-kampioenschap van Nederland, Sandra flikt het weer

Secretariaat
Wedstrijdcommissie HKB
Klaas Reus
Klaas Reus
Klaas Reus
Fred Hartog
Fred Hartog

Alle foto’s in deze nieuwsbrief zijn en blijven eigendom van Klaas Reus.

Mededelingen uit het bestuur
• In deze Nieuwsbrief kun je in verslag van Klaas Reus lezen dat de Burendag een groot succes is geweest.
Als het goed is komen er binnenkort 2 deelnemers een avondje kijken of ze lid willen worden van de
H.K.B.
• Nog meer goed nieuws: een nieuw lid bij de Prins. Het is een bekende in kegelland, Erik Bakker komt in
Haarlem kegelen.

Henk & Toos - Uit het Haarlems Dagblad

Agenda lopende jaar
17 november
24 november
1 december
8 december
22 december
5 januari

Stedenontmoeting Varsseveld – Afgelast i.v.m. te weinig belangstelling
Beker finale te Groningen
Geen kegelen vanwege Sinterklaas
Competitie Haarlemse Kegelbond aanvang 12.00 uur
Kerstwedstrijden Haarlemse Kegelbond aanvang 12.00 uur
Nieuwjaars kegelen Haarlemse Kegelbond aanvang 12.00 uur aansluitend de
nieuwjaarsreceptie

De Kerst- en Nieuwjaarswedstrijden staan open voor alle leden met hun familie en vrienden. Aanvang van
beide wedstrijden 12.00 uur. Inschrijven via het bord in de HKB. Met de Kerst wordt er uiteraard een
kerstboompjestoernooi gehouden en met Nieuwjaar zijn er op de banen verschillende kegelspelletjes te
doen.
Wij rekenen op een mooie opkomst.

De dames van Noordwijk
Via de voorzitter van de KNKB waren Milène en Renate een aantal maanden geleden in Noordwijk
geweest om daar op een van de oudste kegelbanen van Nederland te gooien.
De dames van de Noordwijkse club waren heel nieuwsgierig door de verhalen over ons kegelhuis
en zijn afgelopen woensdag naar Haarlem gekomen. Het werd een gezellige avond met een
masterclass van Nick Kales. Hoewel het niet helemaal zeker was of de dames nou onder indruk van
Nick waren of van zijn kegelkwaliteiten.

Burendag 2019
Op zondag 3 november werd voor de tweede keer een buren/vrienden dag georganiseerd. Ruim
40 deelnemers hadden de weg naar de HKB weten te vinden. Henk had 10 personen van zijn Klup
meegenomen. Pieter had al zijn zussen weer opgetrommeld, Marco kwam met de hele familie en
had ook een verre buurman (Theo Roelofszen) meegenomen. Klaas tenslotte had met wat buren
en familie 2 teams op de been weten te brengen.
Marcel lukte het dit jaar niet om een team samen te stellen, dat kwam voor de wedstrijd
commissie mooi uit wat zo kon hij keurig alle standen bijhouden. Het was niet zo heel gemakkelijk,
de kegelaars mochten maar 50% van hun geworpen hout laten noteren. Daarnaast telde de
hoogste gooier per baan niet mee en werd alleen het hout van de nummer 2, 3 en 4 meegeteld.
Hogeschool rekenen dus, maar dat is Marcel wel toevertrouwd. Angela stond weer achter de bar
en Marsha bestierde de keuken. Niemand kwam iets te kort.
Dan de wedstrijd, gaandeweg bleek het team van Marco, met allemaal personen die ooit al eens
gekegeld hadden, te sterkt voor de rest van de deelnemers. Het familieteam van Klaas werd op
ruime afstand tweede. Pieter en zijn zwagers werd derde. De vierde plaats was voor de
Middenweg, het Petrahof werd vijfde en de Klup van Henk wist toch nog knap zesde te worden.
Voor de eerste 3 teams was een leuk prijsje beschikbaar. Verder was er nog een beker voor de
pechvogel van de dag, Berty Klomp was met haar vinger tussen de kegelballen gekomen. Gelukkig
was er ambulancebroeder aanwezig en met ijs kom je een heel eind. De grootste beker was voor
de kleinste kegelaar met het mooiste shirt, die van 12.00 uur tot 17.00 uur bijna aan een stuk door
had gegooid.

Er is altijd iets te doen in de HKB
Vanmiddag,
donderdag 14
november, was er
weer kegelen voor
dementerende
bejaarden en een
leuk clubje mensen
uit de Poort van
Noord. Ook de
leden van de HKB
kunnen elke
donderdag in de
even weken van
13.00 tot 16.00 uur
in de HKB terecht
voor het gooien
van een balletje op
de banen 3 en 4,
maar dit terzijde.
Bij binnenkomst
was het koud in de
HKB en er liep een
elektricien rond
omdat er wat
stoppen waren doorgeslagen. Helaas dus ook geen koffie, maar gelukkig hebben wij Pieter nog,
deze man is van alle markten thuis. De CV bijgevuld zodat hij weer ging werken en de WCD’s
gecontroleerd en even later zaten wij aan de koffie in een warme HKB. Hulde aan de voorzitter!

Kampioenschap van Haarlem
Op 13 oktober vonden in Haarlem de persoonlijke kampioenschappen plaats. De opkomst was
werkelijk bedroevend, 11 deelnemers/sters in totaal en bij de dames-A was er zelfs maar één
deelneemster.
Marsha Dankelman werd nu voor het eerst in haar carrière kampioen van Haarlem in de A-klasse.
Bij de dames-B bonden 3 dames de strijd met elkaar aan. Angela Reus werd hier eerste, zij werd
op ruime afstand gevolgd door Ada Wassenberg en Eva Dankelman - die steeds beter gaat gooien werd derde bij de B-dames.
Bij de A-heren hadden 3 heren de moeite genomen om naar de HKB te komen, Fred Hartog pakte
op de eerste baan de leiding en stond die niet meer af. 4 Banen wist Gijs Beers Klaas Reus achter

zich te houden maar toen sloeg Klaas genadeloos toe en moest Gijs toch genoegen nemen met de
derde plek. Bij de B-heren “maar liefst” 4 deelnemers en daar werd door Ewoud van Everdingen,
Kees Blokker en Jacob Knip gevochten om de plaatsen 2 en 3. Marco Dankelman was een klasse
apart en gooide als een A-heer tussen de B-heren. Marco werd niet alleen hoogste in de B-klasse
maar ook was hij de hoogste gooier van de dag. Kees werd tweede, Ewoud derde en Jacob vierde
in de B-klasse.
Niet alleen de deelnemers, die het podium het podium bezetten kregen een bos bloemen ook
Jacob en de enige aanwezige supporter keerden met een bloemetje huiswaarts.

G-kampioenschap van Nederland, Sandra flikt het weer
Met een volle bus en onder begeleiding van Ada
Wassenberg, Angela & Klaas Reus en Jose Alders trokken
onze G-kegelaars richting Alkmaar om te strijden om het
Nederlands kampioenschap. Henk Alsema en Fred Hartog

waren met de auto gekomen om hun
pupillen te coachen. Milène & Marcel
Alders waren net als Klaas Brak
aanwezig om de Haarlemse
deelnemers aan te moedigen. Ook
Kees Blokker was druk in de weer, al
met al heel wat meer Haarlemmers
aanwezig dan bij het kampioenschap
van Haarlem. Over de resultaten van
de Haarlemse deelnemers kunnen wij kort zijn, die waren weer top. Iedereen heeft wel een mooie
baan gegooid, maar Sandra Hirs spande de kroon. Sandra was als altijd weer de hele dag bezig om

iedereen te helpen en het naar de zin te maken en en passant gooide zij de ene na de andere hoge
serie. Sandra werd – zoals een beetje verwacht – voor de zoveelste keer kampioen van Nederland.
Kegelaars van Haarlem jullie zouden eens moeten komen kijken bij zo’n kampioenschap voor Gkegelaars, daar valt voor velen van jullie nog wel wat te leren. Wat een enthousiasme bij deze
dames en heren, geweldig. En ook op de clubavond is het altijd volle bak.

De organisatie was in handen van de Alkmaarse Kegelbond en daardoor verliep alles op rolletjes.
Ook de innerlijke mens werd prima verzorgd, dus je kunt je wel voorstellen dat iedereen om 16:30
uur weer geheel voldaan huiswaarts ging.
Klaas Reus (wie anders dan hij) heeft een heel leuk filmpje gemaakt van dit evenement, volg deze
link: https://www.facebook.com/klaas.reus/videos/3010454098970192/?epa=SEARCH_BOX om
een indruk te krijgen van deze prachtige kegeldag. Ook heeft Klaas een prachtige foto reportage
gemaakt, deze staat hier:
https://www.facebook.com/663855243647058/videos/3318813564825722/?v=33188135648257
22

