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Mededelingen uit het bestuur
• Het bestuur is nog steeds druk in de weer over een nieuwe locatie, mogelijk op korte termijn witte rook.
• De wedstrijdcommissie doet haar uiterste best om aantrekkelijke wedstrijden te organiseren, dat heeft
natuurlijk alleen succes bij een flinke opkomst. Dus schrijf massaal in.
• Wij zijn nog steeds op zoek naar leden, die een uurtje op maandag willen helpen bij de begeleiding van
onze G-kegelaars/sters.
• Haarlem wordt in de 1ste divisie van de landelijke competitie vertegenwoordigd door Marsha, Milène,
Renate, Frans, Fred, Klaas, Marcel en Pieter. Verder komt een aantal “Haarlemse Alkmaarders” en Gijs
Beers uit in het Regio West team. Als er nog andere leden zijn, die in 2020 graag in deze competitie
willen uitkomen dan verzoeken wij je dit kenbaar te maken bij het secretariaat
(secretariaat@haarlemsekegelbond.nl). Doe dit wel voor 10 oktober 2019.

Henk & Toos - Uit het Haarlems Dagblad

Agenda 2e halfjaar
5 oktober
13 oktober
19 oktober
20 oktober

Prominenten toernooi te Brummen
Persoonlijke Kampioenschappen van Haarlem aanvang 12.00 uur
NK G kegelaars Alkmaar, kom allen kijken!
Landelijke competitie organisatie in Haarlem 2e divisie
het eerste team gooit in Delft aanvang 11.00 uur
3 november
Burendag Haarlemse Kegelbond aanvang 12.00 uur
9 november
NK Duo Delft
10 november NK Duo Delft
17 november Stedenontmoeting Varsseveld
24 november Beker finale te Heumen
1 december
Geen kegelen vanwege Sinterklaas
8 december
Competitie Haarlemse Kegelbond aanvang 12.00 uur
22 december Kerstwedstrijden Haarlemse Kegelbond aanvang 12.00 uur
5 januari
Nieuwjaars kegelen Haarlemse Kegelbond aanvang 12.00 uur aansluitend de
nieuwjaarsreceptie

Haarlemse competitie
Op zondag 29 september 2019 werd de eerste competitieronde van de tweede helft van 2019 gehouden.
Slechts 15 deelnemers wisten de banen van de HKB weer te vinden, jammer dat de animo elke keer weer
een beetje afneemt. De wedstrijdcommissie werkt er hard aan om met allerlei initiatieven het iedereen
naar de zin te maken. De opzet van deze competitie valt in goed aarde, alle deelnemers zijn er zeer over te
spreken. Hoort zegt het voort en wij hebben de volgende competitieronde een bijna vol huis.
Dan de wedstrijd in de B klasse behaalden Kees, Marco en Ewoud door al hun wedstrijden te winnen de
volle 6 punten. Qua gemiddelde Marco was met 81,17 duidelijk de beste, gevolgd door Ewoud met 78,33
en Kees met 76,33. Prima getallen voor iemand met een B kaart.
In de A klasse werd door alle heren 500 of meer hout gegooid. Ook hier dus prima prestaties. Marcel had
net zijn lieftallige echtgenote voor een week op vakantie gestuurd, wat duidelijk bevrijdend voor hem
werkte. Gelijk in de eerste serie wist hij het maximale aantal van 90 kegels om te werpen. Pas in de laatste
serie begon hij haar een beetje te missen en kwam hij met 72 van de baan. Fred was ook weer goed in
vorm en wist een totaal van 518 hout te behalen. Zijn laatste wedstrijd tegen Ronald gaf aan wat de nieuwe
competitieopzet zo mooi maakt. Het was een spannende strijd, voor elke kegel werd gevochten. Het kon
tot de laatste bal nog alle kanten op gaan en uiteindelijk wisten de beide kemphanen alle twee met 87 en
88 van de banen te komen. Reclame voor de kegelsport! Alleen Marcel wist 6 punten te behalen, Ronald
volgde met 5 punten en Klaas wist er 4 te behalen.

Competitie 29 september 2019
A Klasse
Marcel
Klaas
Ronald
Marsha
Fred

87
82
81
66
87

90
81
83
80
85

89
81
83
77
83

88
85
82
64
88

72
83
87
66
87

82
88
88
62
88

Totaal
508
500
504
415
518

Gemiddelde
84,67
83,33
84,00
69,17
86,33

Punten
6
4
5
0
3

B Klasse
Tine
Kees
Klaas
Marco
Ada
Jacob
Ewoud
Cor
Eva

63
79
74
77
57
64
80
54
44

58
76
71
84
58
66
78
65
55

61
78
77
85
45
66
78
52
43

60
82
79
84
55
71
84
51
29

59
64
68
74
51
69
66
59
55

62
79
57
83
52
69
84
50
43

Totaal
363
458
426
487
318
405
470
331
269

Gemiddelde
60,50
76,33
71,00
81,17
53,00
67,50
78,33
55,17
44,83

Punten
2
6
4
6
2
2
6
2
0

Persoonlijke kampioenschappen van Haarlem
Er is nog altijd de mogelijkheid om mee te doen aan de Persoonlijke kampioenschappen van Haarlem. De
wedstrijd wordt gehouden op zondag 13 oktober aanvang 12.00 uur.

Burendag zondag 3 november aanvang 12.00 uur
Zoals ook in de vorige nieuwsbrief heeft gestaan gaan wij onze buren kegelen leren. Dus ga naar je buren,
maak een of meerdere teams en doe mee. Vorig jaar was het een groot succes. Help mee om daar dit jaar
ook weer een mooie happening van te maken!

Met de trein naar Winschoten
Om gehoor te geven aan die schreeuwende klimaat-smurf Greta Thunberg vatte het bestuur het plan op
om ons eerste team met de trein naar Winschoten te sturen om daar uit te komen in de 1e divisie van de
landelijke competitie. Na enig puzzelen kwam onze secretaris met het volgende reisschema. Wij vertrekken
in de nacht van zaterdag op zondag vanaf station Heemstede om 1:25 uur, dan arriveren wij om 3:15 uur in
Amersfoort na te zijn overgestapt in Leiden en Utrecht.
Hier kunnen wij genieten van een kopje koffie en hoeven niet bang te zijn dat wij de aansluitende trein
missen want die vertrekt bijna 5 uur later om 8:05 uur. (Wij zouden het ons dus zelfs kunnen permitteren
om Frans Verkerk de koffie te laten halen. Maar helaas Frans is op vakantie.)
Om 8.05 uur rijden wij in 1 keer naar Groningen, waar wij overstappen en om 9:53 uur vertrekken wij
richting Winschoten waar wij om 10:27 uur arriveren. Dan gaan wij hard lopend naar het kegelhuis waar wij
om 10:35 uur arriveren. Helaas dat is 5 minuten te laat, dus moeten wij eigenlijk zaterdagmorgen
vertrekken en overnachten in een hotel Winschoten.
Dat gaat toch echt te ver, zeker als wij in gedachte houden dat ons lid K.R. met een cO2 spuitend vliegtuig
naar Mallorca is vertrokken om daar in een weekje varen 1.200 liter diesel te verstoken met een “jachtje”
en dat 2 van onze dames leden in een eveneens klimaat vervuilend vliegtuig naar Egypte waren. Ook Frans
was op reis gegaan met zo’n kerosine verslindend vliegtuig. Dit alles in ogenschouw nemend denk ik dat
zelfs Greta het wel goed vindt dat wij met 1 auto naar Winschoten gaan.

Voorbereidingen voor de landelijke competitie
Op zondag 20 oktober wordt in Haarlem de landelijke competitie voor de 2e afdeling gespeeld. De
organisatie van deze wedstrijd is in handen van Alinghoek 2. Zij worden die dag ondersteund door onze
alleskunner Jacob Knip omdat de gehele Haarlemse wedstrijdcommissie in Delft moet aantreden om te
pogen het Haarlems team te behouden voor de 1ste divisie.
Zo’n wedstrijd mag alleen worden
georganiseerd als de banen niet langer
dan 6 maanden geleden zijn gevlakt en
dat was bij ons dus niet het geval zodat
onze banen in de week voor de 20e
oktober zullen worden gevlakt. In het
verleden was een dergelijke wedstrijd
altijd een enorme uitdaging voor ons
overleden ere-lid en vrijwilliger van de
eeuw Gerard Alders sr. Normaal
gesproken was Gerard altijd 2 tot 3
dagen in de weer in de HKB maar de
weken voor een dergelijke wedstrijd
was Gerard dagelijks (vaak ook in het
weekend) in de weer met de
voorbereidingen.
Nu hebben wij daar een heuse
technische commissie voor. Deze
commissie is onder leiding van Jacob
Knip al een poosje bezig met allerlei
activiteiten rond de machines, de plateaus en de kegels. Op de hierboven weergegeven foto (van Klaas
Reus) zien wij Jacob en Gijs Beers in de weer met het afstellen van de kegels.

Gedicht (voor pechvogel Henk Alsema)
Met veel plezier kegelen we op de dinsdagavonden met dames en
heren,
Beetje kletsen, slap lullen en natuurlijk beter kegelen leren.
Het spelletje Kerstboom gooien is wel het meest favoriet,
Alhoewel je daarbij ondanks veel lol ook wel teleurstellingen ziet.
Het kiezen van de teams begint de ellende vaak al mee,
Maar ook door het gooien van Harry met z’n vieren, drieën of een twee.

Het was dus ook een kwestie van tijd dat het echt mis zou gaan,
En ja hoor, afgelopen dinsdag kwam de eerste met bloed van de baan.
Henk zei nog zo, ik doe vanavond niet mee.
Excuses als: ik heb geen bal, geen schoenen en in m’n teen een snee.
Maar helaas daar werd geen gehoor aan gegeven,
Ach was hij maar op zijn stoel gebleven.
Want onder de groepsdruk hobbelde Henk toch naar de baan,
Om vervolgens met het gooien van zijn eerste bal op zijn bek te gaan.
Bloed op zijn shirt, bloed op de baan en in zijn kin een scheur,
En zijn gezicht zonder een enkele kleur.
De goed gevulde EHBO kist werd tevoorschijn gepakt
En de kin van Henk op professionele wijze beplakt.
Helaas hadden we al snel in de gaten
Dat we het hierbij niet konden laten.
Een bezoek aan de dokterspost oh oh wat fijn
en Henk gelukkig weer de oude na wat tiensecondelijm.

Prominententoernooi 2019
Waar is de tijd gebleven dat de organisatie vond dat
er teveel Haarlemse deelnemers waren. Met Theo
Molenwijk, Cor Raats, Joop van Bekkum, Nico Kales,
Jan Kales, George Koning, Fred Hartog en Klaas Reus
is er een tijd geweest dat Haarlem met 8 deelnemers
aanwezig was. Nu horen wij de organisatie daar niet
meer over, alleen Fred en Klaas waren op zaterdag 5
oktober in Brummen aanwezig om het 36e toernooi
mee te maken.
Winnaar John vd Meulen (gem. 88,33 )

Als vanouds werden de deelnemers in groepen
verdeeld die tegen elkaar streden om het kampioenschap en niet te vergeten de promi-ranking.
Daarna het BRAMHUIZING-kamptoernooi waarbij er steeds een aantal kegelaars na loting 3, 4 of 5
ballen (Bram was onnavolgbaar) moesten gooien waarna de laagste steeds afviel. De rest ging
door naar de volgende ronde, tot uiteindelijk
weer John v.d. Meulen de winnaar werd.
Fred en Klaas konden geen potten breken. Fred
werd met zijn team 4e en het team waar Klaas
in zat werd 5e.
Ondertussen werd er ook voor de dames
gezorgd, zij mochten dikke dames of koeien
gaan schilderen. Ik mag wel zeggen dat het
verrassend mooie schilderijen zijn geworden.

De Crea Bea's met hun creaties

’s Avonds na de hutspot werd het Ik hou van
Holland spel gehouden. Hier hadden Fred en
Klaas meer succes, met hun team wisten zij
beslag te leggen op de eerste plaats. Moraal van
dit verhaal, met het koppie zit het nog goed, er
moet alleen veel meer getraind worden met het
kegelen.

Het winnende team GUUS

Koninklijke Nederlandse Kegelbond
Opgericht 20 juni 1909, lid NOC-NSF sinds 1925
Wedstrijdcommissie - wedstrijdcommissie@kegelbond.nl

Exloo, 21 september 2019
Beste,

De Wedstrijdcommissie organiseert dit jaar een KNKB Open DUO Toernooi.
Er zal in meerdere klassen worden gespeeld, de indeling vindt plaats naar het gemiddelde van de duo’s.
De duo’s, die een gezamenlijk gemiddelde van 16 of meer hebben komen uit in de klasse I en de duo’s die
een gemiddelde onder de 16 hebben zullen in de klasse II uitkomen. Indien er meer dan 20 duo's worden
aangemeld voor klasse II wordt ook in een klasse III worden gespeeld.
Het gemiddelde van een duo wordt bepaald door de bij de KNKB bekende gemiddelden van de
spelers/speelsters bij elkaar op te tellen. Een voorbeeld: mw. De Wilde heeft een gemiddelde van 7,7500
en haar partner dhr. Erg-Rustig heeft een gemiddelde van 8,3500 dan is het gezamenlijk gemiddelde van dit
duo 16,1000 (=(7,7500 + 8,3500). Dit duo zal dus in de klasse I uitkomen.
Uit dit voorbeeld wordt al duidelijk dat een duo kan bestaan uit: 2 dames, 1 dame en 1 heer, dan wel 2
heren.
Het kampioenschap wordt gehouden op 9 en 10 november 2019 in Kegelcentrum Doesborgh te Doesburg.
Op zaterdag 9 november worden 2 sessies gehouden (9.30-13.30 uur en 14.00-18.00 uur) en op zondag 10
november - vooralsnog - 1 sessie (10.30-14.30 uur). Bij grote belangstelling kan een extra sessie worden
toegevoegd.
Per sessie kunnen maximaal 16 duo's meedoen.
De indeling in sessies wordt bepaald door de voorkeur van de kegelaars en in iedere sessie wordt er dan
gegooid voor alle klassen. Een duo moet - uiteraard - wel in dezelfde sessie gooien. De kampioenen in de
verschillende klassen zijn dus pas bekend aan het einde van de laatste sessie.
Er is voor deze wedstrijdvorm gekozen om zoveel mogelijk kegelaars in de gelegenheid te stellen aan dit
kampioenschap deel te nemen.
Per kegelaar worden per baan 10 ballen gegooid; voor een duo dus totaal 80 ballen (4 banen; 10 ballen; 2
personen). Indien in alle sessies maximaal 12 duo's zijn aangemeld worden er per kegelaar per persoon 15
ballen gegooid. Wij verzoeken u om een half uur voor aanvang van de sessie aanwezig te zijn.
De gebruikelijke regels zijn van toepassing, echter er zullen geen proefballen gegooid kunnen worden.
U kunt uw duo-aanmelding tot 1 november 2019 mailen naar wedstrijdcommissie@kegelbond.nl
o.v.v.: de namen van het duo, KNKB-registratienummers, KNKB–gemiddelden en email van de
contactpersoon.
Met vriendelijke kegelgroet,
Wedstrijdcommissie KNKB
Jans, Linda en Renate

Raad wil einde aan overlast van bouw en evenementen bij Tetterodehal
Annemieke Windt
27/09/2019 om 16:42
Overveen
De gemeenteraad van Bloemendaal wil dat het afgelopen is met de overlast rond evenementen en
bouwactiviteiten bij de Tetterodehal.
Een meerderheid van de raad steunde de motie van Liberaal Bloemendaal en de PvdA om strenger
te controleren of de eigenaren van de sporthal zich wel aan de regels houden. Volgens beide
partijen hebben omwonden van de sporthal de afgelopen jaren kunnen aantonen dat de
exploitanten te laat vergunningen aanvroegen voor bouwactiviteiten en evenementen op het
terrein. ,,Daarbij verschuilen ze zich vaak achter de onderhuurders”, aldus Henk Schell van de
PvdA. Maar de zijn partij en Liberaal Bloemendaal blijven de eigenaren verantwoordelijk.
De gemeente heeft al een aantal maal geprobeerd een eind te maken aan de overlast, maar
zonder succes. Door ervoor te zorgen dat de regels beter worden gehandhaafd, kunnen volgens de
indieners nieuwe problemen worden voorkomen, zoals de kans op juridische stappen van
omwonenden tegen de exploitanten van de sporthal.
Verantwoordelijk wethouder Nico Heijink kon zich vinden in de opmerkingen van de indieners van
de motie, maar was deze zelf overbodig. ,,We hebben de exploitanten een brief daarover gestuurd
met een forse dwangsom.” Daarmee was volgens VVD en D66 het niet meer nodig om een motie
over het onderwerp aan te nemen. Een meerderheid van de raad wilde de motie wel doorzetten.
,,Ter ondersteuning van de wethouder”, aldus fractievoorzitter André Burger van het CDA.
Uit het Haarlems dagblad

