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Mededelingen uit het bestuur
• Zodra aan de crises weer een einde is gekomen zullen wij een nieuwe ALV uitschrijven, wij
zullen daartoe dan een nieuwe voorlopige agenda laten uitgaan.

Henk & Toos - Uit het Haarlems Dagblad

Agenda 2020
Haarlemse Kegelbond
15 maart
Competitie, aanvang 12:00 uur
Nationaal
20 - 22 maart
4 april
5 april
19 april
25 april
26 april
10 oktober
8 november
14 - 15 november
22 november

Toernooien
15 maart
6 - 20 juni
28 juni
4 - 6 september
6 september
26 september
24 oktober
30 - 31 oktober
1 november
13 december

Selectie NK persoonlijk A-B-C dames en heren te Heumen (Vrije inschrijving)
NK persoonlijk finale B dames en heren te Winterswijk-Henxel
NK persoonlijk finale C dames en heren te Winterswijk-Henxel
NK persoonlijk finale A dames en heren te Haarlem
Finale bondswedstrijd B heren B-C klasse te Zwolle
Finale bondswedstrijd B dames B-C klasse te Zwolle
NK G-kegelaars
NK Junioren
KNKB Open DUO toernooi te Borculo
Bekerfinale league 1 te Rijsbergen
Bekerfinale league 3 te Varsseveld

Zwols open
Doesborgh open
Open Trio toernooi te Brummen
50+ toernooi te Brummen
Peter Kalf toernooi te Delft
Prominenten toernooi te Haarlem (onder voorbehoud)
Martini toernooi te Groningen
Open Dierens kampioenschap
HOI toernooi Heumen
Blauwvingers toernooi te Zwolle

Landelijke competitie
Divisie 1
3 mei
Bareveld
24 mei
Delft
13 september Haarlem
4 oktober
Brummen
18 oktober
Borculo

Divisie 3
Leeuwarden
Zwolle
Doesburg
Varsseveld
Haarlemwww.kegelbond.nl

Bericht van de voorzitter
Beste kegelvrienden,
Wij zitten alweer enkele weken in de coronacrisis en de wereld lijkt wel op z’n kop te staan. Als ik
de krant opensla of de tv aanzet dan gaat het 90% van de tijd over de corona. Nederland heeft nog
nooit zoveel deskundigen gehad als de afgelopen weken. Het lijkt wel of er niets anders meer
gaande is in de wereld.
Deze crisis levert heel veel nadelen op, wij zijn gekluisterd aan ons huis en spontane ontmoetingen
zijn niet meer mogelijk het lijkt wel een nachtmerrie. Sinds de tweede wereldoorlog hebben wij,
de mensheid, nog niet zo’n wereldcrisis meegemaakt. Alle plannen, dromen, ideeën en wensen
zijn in rook opgegaan en wat de toekomst ons brengt is voor iedereen onduidelijk. Wij zijn
overgeleverd aan de maatregelen die de politici nemen. Je kunt niet meer jezelf zijn, veel vrijheid
wordt er van ons afgenomen, dat is natuurlijk wel in ons eigen belang maar je dagelijkse ritme is
verstoord en je onafhankelijkheid is bijna weg. Wij zijn afhankelijk geworden van juist die
medemensen, die voor de crisis ondergewaardeerd werden. De verpleging, schoonmakers,
vrachtwagenchauffeurs, vakkenvullers en nog velen die gewoon hun werk doen met alle risico’s.
ZIJ ZIJN GOUD WAARD.
Het is wel een harde les om je bewust te worden hoe kwetsbaar wij zijn en in het bijzonder de
oudere mensen onder ons. Ons probleem is dat het grootste deel van onze leden behoren tot die
groep. Het lijkt mij dan ook terecht om ons daar zorgen over te maken. Ik vraag mij dan ook af :
HOE GAAT HET MET JULLIE?
Het is misschien wel goed als wij allemaal iets van ons laten horen. Via de Richten en Rollen app is
er al een rondje gemaakt met de vraag “hoe gaat het met jullie”. Iedereen heeft gereageerd en wij
kregen die informatie, die wij anders op de wekelijkse kegelavond zouden krijgen. Ik zou dit ook
wel met alle leden van de HKB willen. Laat eens wat van je horen zodat wij een beeld krijgen van
de situatie van onze leden. Het hoeven maar een paar woorden te zijn. Laat horen of het goed of
slecht gaat en of wij - je kegelvrienden - misschien iets voor je kunnen doen. Wij zijn er voor
elkaar, wij passen op elkaar.
Maar deze crisis heeft ook voordelen. Juist daar moeten wij ons door laten leiden. Positief kijken in
de toekomst, misschien ver na de crisis maar na iedere crisis is het altijd beter geworden. De
samenhorigheid leeft hierdoor weer op en zelfs de jeugd ontdekt dat onze samenleving niet alleen
in stand blijft d.m.v. sociaalmedia maar dat persoonlijk contact toch heel belangrijk is. Klaarstaan
voor elkaar en rekening houden met je naasten. Maar ook een onderdeel uitmaken van of ergens
bij willen horen zal versterkt worden.
Door het stilleggen van alle activiteiten, voor een lange tijd krijgen veel verenigingen het moeilijk,
dit zal een schifting veroorzaken onder clubs en verenigingen. Niet iedere vereniging of club kan
deze klap aan en zal omvallen, dit zal een reorganisatie veroorzaken onder allerlei takken van

sport. Juist dan krijgen mensen behoefte om zich te verenigen. Als wij het goed aanpakken kan de
kegelsport daar zijn vruchten van plukken.
Voor dat het zover is zullen wij moeten zorgen dat al onze leden en hun familie deze crisis goed
doorkomen. Jullie zijn de basis voor het succes in de toekomst. Ik ben ervan overtuigd dat wij er
heel sterk uit zullen komen en met z’n allen gaan bouwen aan een mooie toekomst voor onze
sport. Laten wij denken in het positieve en het leven na de crisis.
Ik wens eenieder heel veel sterke en vooral een corona vrije situatie en laten wij hopen op een
spoedig samen zijn in de HKB.
LAAT OOK WAT VAN JE HOREN.
Met vriendelijke groet,
Pieter

Ook in Zwolle lukt het niet, maar op de 6e baan ging het als van ouds
In Zwolle kunnen de Haarlemmers altijd best goed uit de voeten, maar op 2 februari wilde het 5
banen lang niet echt lukken. Na de eerste baan vonden wij het Haarlems team meteen op de
laatste plaats terug, het begint een beetje gewoonte te worden. De tweede baan ging het gelukkig
weer wat beter, Marcel en Fred resp. 84 en 83 maakten samen met de 75 van Milène een baan
van 242, door deze baan schoten wij omhoog naar de 5e plek. Helaas lukte het Frans maar niet om
op deze wel heel erg holle banen de 8-en en de negens te vinden. Ook na de derde baan vonden
wij ons terug op de 5e plaats, maar op de vierde baan moesten 72 en 69 mee tellen en dan duikel
je dus gewoon weer naar de onderste plek. De vijfde ronde ging weer iets beter met 236 en
daardoor werd de laatste plaats overgedaan aan BKC, de overige teams leken uit zicht. Maar op de
laatste baan lukte plotseling alles, Milène mocht met 81 niet eens meetellen want Frans (hij kan
het dus nog wel), Marcel en Fred wierpen ieder 85 en daarmee werd de hoogste baan van de dag
gegooid en werd zelfs Alinghoek nog achterhaald. Vreemd toch de laagste score van alle teams
met 222 en ook de hoogste score van alle teams met 255, het kan dus wel. Waar het aan schort is
een tweede man/vrouw die eens lekker boven de 80 gemiddeld gooit, de afgelopen 2 keer is het
verschil tussen de eerste en de tweede Haarlemmer minimaal 28 hout geweest en dat kan echt
niet als je in de eerste divisie wil blijven. Na 2 rondes staat Haarlem op 8 ste en laatste plek met 5
punten, 0,5 punt achter op Alinghoek en 2 punten achter Delft dat 6e staat.

Marco Dankelman een aanwinst voor ons team
Al een jaar lang waren wij bezig om Marco over te halen de opvolger te worden van Jan Kales,
maar hij gaf pas toe toen Renate Oosterbroek aangaf tijdelijk niet beschikbaar te zijn. Maar alleen
als het niet te ver weg is, gelukkig is de topografische kennis van Marco wat minder en maakten
wij hem wijs dat Leeuwarden maar een uurtje rijden was. Op de Afsluitdijk toen wij aan de koffie
met gebak zaten zat dat uur er al ruim op, maar het deerde hem niet hij had er zin in. Veel te

vroeg arriveerden wij in de Friesche Club en hadden wij ruimschoots de tijd om ons ongenoegen
te laten horen over de wedstrijd van 3 mei die maar niet kon worden uitgesteld terwijl wij maar 2
kegelaars beschikbaar hebben. (Redactie: dit is door de Corona crises volledig achterhaald.) Na een
lekkere kop koffie de baan op, Pieter Jongepier gooide voor de eerste keer met zijn opnieuw
uitgebalanceerde bal en begon sterk met 125, Marco ging helemaal los en kwam tot - de 1 na
hoogste serie van de dag - 130 en samen met de 124 van Fred stond er 379 op het bord voor
Haarlem en wat nog mooier was Haarlem stond gewoon op de 1ste plek. Dat was lang niet
gebeurd. De tweede baan was wel iets minder, maar 365 is toch nog steeds bijna 82 gemiddeld.
De eerste plek werd wel ingeleverd aan Borculo, maar de achtstand was maar 1 hout. Op de derde
baan kwam Pieter met 104 met 2 poedels van de baan en dus moest Marsha aan de bak, zij pakte
5 kegels door 109 te gooien. Marco en Fred kwamen tot 122 en zo werd het resultaat op deze
baan 353. Nu waren wij ook voorbij gegaan door Maastricht, maar er was nog steeds een reële
kans om deze dag winnend af te sluiten. Dan moest er wel 9 hout op BKC en 6 hout op MKC
worden goed gemaakt en dat behoorde die dag echt tot de mogelijkheden. Na een paar ballen op
de laatste baan was echter al duidelijk dat het niet goed zou komen, Pieter gooide maar liefst 4
poedels. Achteraf werd duidelijk dat zijn jicht weer eens opspeelde maar hij zei daar niets van en
verbeet de pijn. Marsha , Marco en Fred gooiden samen 343 en dat was natuurlijk niet voldoende
voor een plek in de top 3. Doordat Delft en De Bargen (met 3 hout) ons nog voorbij gingen
eindigden wij toch nog op de vijfde plek. In de totaalstand staan wij na deze ronde 7e, nu met 2
punten achter op Brummen en 4 op Delft. Maar zoals ik eerder al aangaf, als er een tweede
persoon met een gemiddelde van boven de 80 is dan kunnen wij ons handhaven. Wel Marco
toonde mijn gelijk aan, want doordat hij 81,6 gemiddeld gooide en wij dus 2 toppers hadden
deden wij gelijk leuk mee. Er zit echt wel meer, dus laten wij de moed nog maar niet opgeven.

Haarlemse competitie
Op zondag 16 februari 2020 werd de eerste ronde van het nieuwe jaar gespeeld. Helaas lijken
steeds meer mensen de weg naar de HKB kwijt te zijn. Zo waren er slechts 6 b/c deelnemers en 7 a
gooiers aanwezig. Ondanks dit beperkte aantal kon er toch een leuke wedstrijd, met hoge series,
worden gegooid.
In de A klasse was Fred de enige met 6 wedstrijdpunten en een gemiddelde van 82,3. Marcel had
met 83,8 een hoger gemiddelde maar kon de laatste wedstrijd van Milène niet winnen en eindigde
dus met 4 wedstrijdpunten. Evenveel punten als Marco, Klaas en Milène.

Fred had het wat moeilijk,
door de loting moest hij 40
ballen achterelkaar gooien.
Hij had mond op mond
beademing verwacht, maar
toen Marsha zijn ribben
begon te kraken was hij zo
weer overeind.
In de b klasse was het Kees
die als enige al zijn
wedstrijden wist te winnen. Ook zijn gemiddelde was van 79,7 was de hoogste in die klasse. Gijs
werd 2e met 4 wedstrijdpunten en een gemiddelde van 76,3. Gerard had ook 4 wedstrijdpunten
maar een iets lager gemiddelde van 74,8.

A klasse
Fred
Marcel
Marco
Milène
Klaas
Pieter
Marsha

84
83
79
77
83
79
68

87
88
80
73
71
74
72

79
84
83
79
77
80
73

84
84
85
86
81
55
71

80
82
80
84
76
76
74

80
82
84
82
86
67
83

Totaal
494
503
491
481
474
431
441

B/C klasse
Kees
80
Gijs
79
Gerard 72
Angela
69
Tine
52
Eva
41

79
76
81
68
59
39

79
75
61
65
65
52

82
82
77
72
49
65

78
76
76
62
64
47

80
70
82
60
67
56

478
458
449
396
356
300

Punten
6
4
4
4
4
2
0

6
4
4
2
2
0

De A Klasse op volgorde met supporter Paul

De B/C klasse op volgorde

Angela had een rustige dag achter de bar, zij had assistentie van stagiaire Eva. Eva heeft voor haar
schoolproject 2 weken meegedraaid achter de bar en op
maandagavond bij de begeleiding van de G kegelaars en op de
donderdagmiddag bij de dementerende bejaarden. Eva heeft goed
haar best gedaan en is met vlag en wimpel geslaagd voor haar
stageopdracht.
15 maart 2020 om 12.00 uur wordt de 2e ronde van de Haarlemse
competitie gehouden. Wij verwachten dan dat de meeste kegelaars
uit hun winterslaap zijn gekomen en de weg naar de HKB weer weten
te vinden.

De tovenaar van Brummen
Bezoekje aan de tovenaar van Brummen geeft Haarlem weer hoop.
In Groningen nam Pieter Jongepier het besluit zijn bal te laten afdraaien. Twee weken later kwam
zijn bal hoog glanzend terug, maar nog steeds deed
de bal niet wat Pieter wilde. Dus op naar de
tovenaar van Brummen, Pieter gooide wat ballen
om te laten zien wat er mis was met de bal. Maar
als je dan met 3 negens begint dan wordt het wel
lastig. Gelukkig gooide hij daarna een 4 (uitzakker)
en toen wist Harry (de man achter de tovenaar) het
al. Hij ging met Pieters bal naar zijn toverhuisje en
kwam na een minuut of 20 weer terug. Of Pieter
nog even een paar ballen op baan 2 wilde gooien en
geloof het of niet zijn eerste 10 ballen waren goed
voor een serie van 90. Helemaal gelukkig keerden
wij huiswaarts want nu kunnen wij weer mooie
series van Pieter verwachten tijdens de landelijke competitie. Harry je bent een top tovenaar,
hartelijk dank voor je hulp.

