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Mededelingen uit het bestuur 

• Op 16 december 2020 is ons lid Frans Verkerk overleden. Via een mail en via de website zijn onze 

leden daarover geïnformeerd door het bestuur van de HKB. Door de Corona konden maar 30 

personen de afscheidsceremonie bijwonen. De HKB werd vertegenwoordigd door voorzitter Pieter 

Jongepier, 2e voorzitter Angela Reus en een aantal dierbare kegelvrienden van Frans.  

Anderen hebben de ceremonie kunnen bijwonen via een livestream verbinding en zo hebben zij o.a. 

de mooie afscheidsrede, die Pieter namens de HKB hield, kunnen volgen.  

Vanaf deze plek wensen wij Simone, Kim en Kelly, de overige familie en vele vrienden van Frans 

nogmaals heel veel sterkte. 

 

• Op 8 januari j.l. bereikte ons het bericht dat ons oud lid Cok Alsema op 27 december 2020 is 

overleden. Het ging al een poosje niet zo goed met Cok en wij wisten dat dit er aan zat te komen. 

Toch schrik je enorm van zo’n bericht. Cok was een trouw lid van Naast de Plank en is jarenlang lid 

geweest van de HKB. Cok was altijd in de weer met automatisering van de kegelsport, helaas heeft de 

HKB daar nooit van mogen profiteren maar o.a. de Utrechtse Kegelbond heeft jarenlang met het 

systeem van Cok gewerkt.  

Cok rust in vrede.  

Wij wensen Annie, Laura, René en Yoeri heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies. 

 

• De Corona heeft er ook voor gezorgd dat de landelijke competities niet afgemaakt konden worden,  

daarom heeft de wedstrijdcommissie van de KNKB besloten dat er geen promotie en degradatie zal 

plaatsvinden en dat wij in 2021 weer met dezelfde teams in dezelfde klasse van start hopen te gaan. 

  



 

 

Van de voorzitter 

Ondanks de corona is het bestuur erg actief bezig. De HKB draait door weliswaar niet om te kegelen maar 

de leidingen moeten regelmatig doorgespoeld worden en de 

verwarming moet geregeld worden. Bepaalde onderdelen 

moeten gewoon worden bijgehouden of schoongemaakt om 

verloedering tegen te gaan. Angela en Klaas zijn daar mee bezig 

en daarom dus regelmatig in de HKB te vinden. 

Zo lopen ook de vaste lasten gewoon door en komt er heel 

weinig binnen. Ben is druk bezig met het drukken van de kosten. 

Daar waar ook maar een paar euro bespaard kan worden is Ben 

actief en zoekt hij naar goedkopere oplossingen.  

Fred heeft tijdens de Pandemie echt niet stil gezeten. Dagelijks 

is hij bezig met communicatie tussen de HKB en KNKB. Veel gaat 

over regels en maatregelen ten gevolge van de corona maar ook 

wat als we weer mogen kegelen en hoe pakken we het landelijk kegelen weer op. Het organiseren van 

een geslaagd PubQuiz heeft ook de nodige tijd en energie gekost. Ook al kreeg hij hulp van Marcel en 

Marit het vroeg heel veel voorbereiding. En er lopen ook nog allerlei andere zaken waar Fred mee bezig 

is. 

Het bestuur zit niet stil en kan ook niet stil zitten want als we weer mogen kegelen dan zijn wij er klaar 

voor zijn om jullie in grote getalen te ontvangen. Wij hopen dat het snel weer zover is, op je kegelavond 

gezellig bijpraten en heerlijk een drankje drinken. Maar natuurlijk ook de competitie dagen waar we met 

elkaar sportief strijden om jezelf te overtreffen.   Wij kijken er naar uit en ik denk jullie ook wel. 

 

2020  -  2021 

Wij keren 2020 de rug toe in de overtuiging dat het een “klote” jaar was. De Corona heeft voor ons het 

hele jaar verpest want we mochten en konden niets , zelfs niet “ons zelf zijn”. We hebben nog steeds onze 

beperkingen waardoor onze vrijheid ons is afgenomen 

en we zijn er nog niet, er staan ons nog een paar zware 

maanden te wachten.  

Velen kijken uit naar de vaccinatie waardoor we weer 

ons zelf kunnen en mogen zijn. We moeten snel 2020 

vergeten en het als een verloren jaar beschouwen.  

Deze pandemie heeft veel van ons gevraagd zoals het 

niet samen kunnen komen om gezellig met elkaar 

dingen te kunnen ondernemen, geen vakantiereizen 

meer, het verenigingsleven lag stil, bedrijven moesten 

dicht en de horeca en evenementen branche is verleden tijd. Geen familie bezoekjes  laat staan feesten 



 

 

zoals een trouwerij of jubileum, zelfs het vieren van je verjaardag is er niet bij. Ook afscheid nemen van 

dierbaren is beperkt tot een klein groepje van genodigden. We hebben het nog niet eens over of je baan 

nog wel bestaansrecht heeft en voor hoelang er nog werk voor je is. Allemaal onzekere factoren, die het 

allemaal niet prettiger maken. Daarbij komt altijd weer 

die angst besmet te raken en als je dan besmet bent hoe 

reageert het virus op mijn gestel. Alles is corona, in  

iedere talkshow is duidelijk zichtbaar hoeveel pandemie 

deskundigen en virologen Nederland heeft. Soms vraag 

ik me af; “als Nederland zoveel deskundigen heeft 

waarom hadden zij deze pandemie dan  niet kunnen 

voorkomen?” 

 Kortom ik word inmiddels ziek van het gepraat en het 

kijken naar alles wat met corona te maken heeft. Al die 

cijfers van besmette Nederlanders  en ziekenhuis 

opnames daar word je toch niet goed van. 

En toch vraag ik mij af: “was 2020 echt zo slecht als wij 

denken”. 

Natuurlijk is het maar van welke kant je het bekijkt maar 

2020  heeft ons ook positieve dingen gebracht. Het 

bewust zijn van alle luxe, die we hebben en hoe 

kwetsbaar dat ook is.  

Dat is op zich is al heel wat waard. Er zijn haast geen files 

en de luchtkwaliteit is een stuk verbeterd. Wij hebben 

geleerd dat je ook op een andere manier kunt werken en wel gewoon vanuit je eigen huis.  

Ondernemers zijn gedwongen geweest creatief te zijn en hebben allerlei manieren bedacht om hun bedrijf 

draaiende te houden. We zijn bewust geworden van de waarde van een grote groep mensen zoals in de 

zorg en schoonmaak. We hebben weer tijd gemaakt voor onze kinderen omdat ze thuis zitten en bezig 

gehouden moeten worden. Ook hebben tijd gevonden voor hobby’s, we puzzelen weer en er worden 

weer spelletjes gespeeld.  We weten weer wat de waarde is van vrienden, goede buren en familie. Ook 

hebben we ontdekt dat het prettig is om ergens bij te horen of lid van te zijn. We zijn waarschijnlijk wel 

af van het geven van 3 zoenen en de dames hebben  dit jaar niet ongevraagd drie zoenen gekregen van 

minder prettige collegae bij het gelukkig nieuwjaar wensen.   Kort om we zijn gereset  en klaar voor ons 

leven 2.1. 

Laten we al onze energie steken in 2021 en er met elkaar een heel mooi en sportief jaar van maken. 

Namens alle bestuursleden wens ik jullie een heel mooi en gezond nieuwjaar toe.  

  



 

 

Eerste, maar zeker niet laatste, PubQuiz van de HKB 

Op 11 januari 2021 vond de eerste PubQuiz van de Haarlemse Kegelbond plaats.  

Pieter en ik vonden dat er iets gedaan moest worden om de leden samen te 

brengen in deze moeilijke Corona tijd. Als het dan niet in levende lijve 

kon dan moest het maar online gebeuren. Nu weet ik dat Milène en 

Marcel fanatieke PubQuizers zijn, dus waagde ik er een berichtje 

aan om Milène en Marcel te vragen of zij zin hadden om te helpen 

om zo’n Quiz te organiseren voor de leden van de HKB. Nou dat 

hadden zij wel, tenminste Marcel om te organiseren en Milène om 

deel te nemen met haar vriendinnen waarmee ze altijd in de kroeg 

deelneemt. Er werd een taakverdeling afgesproken en er werden 

wat ideetjes uitgewisseld waar Marcel en ik mee aan de gang gingen. 

Voor de administratieve zaken waarbij niets kon worden verklapt 

konden wij Milène inschakelen, zij heeft o.a. de prachtige 

invulformulieren ontwikkeld. 

Tsja en daar sta je dus met een best wel lastige opdracht, komt goed, komt goed zei Marcel. Gelukkig is 

Marcel daar iets relaxter in dan ik en wij verdeelden de taken als volgt: Marcel de vragen in alle 

categorieën en ik “alleen” de muziekvragen en de communicatie richting de leden en later de deelnemers. 

Oh en ik zou ook nog wat kegelvragen verzinnen. Dochter Marit bood zich aan om te helpen, zij heeft veel 

ervaring in het werken met Powerpoint en Teams. Gaandeweg werd ons wel duidelijk dat het zonder de 

inbreng van Marit nauwelijks was gelukt al was het alleen maar vanwege het feit, dat Marit over een 

officiële versie van Teams beschikt waar wij gebruik van konden maken. 

De uitnodigingen werden verstuurd en wij gingen ervan uit dat wij de Quiz zouden gaan houden met rond 

de 15 teams want dat moet toch wel lukken als je zo’n 45 leden hebt. Binnen 5 minuten na het versturen 

van de uitnodiging kwam de eerste aanmelding binnen: Milène Alders met team “Goed Gemutst”, gevolgd 

door Marsha, Marco en Eva Dankelman met “Borneo Bende” en Renate Oosterbroek met “Buurman en 

Buurman”. “The Giants” bestond uit Angela en Klaas Reus terwijl Petra, Pieter en Rutger Jongepier de 

“Pierewaaiers” vormden. En toen werd het stil.  

5 Teams dat is toch wel wat weinig, maar wij gaan het toch doen spraken Marcel en ik af. Eerst nog een 

tweede uitnodiging sturen en Pieter wat druk laten zetten in zijn club. En dat werkte, Kees Blokker met 

“’t Blokkertje” en Annelies en Joachim Schneider meldden zich aan met team “Kleermakertjes”, gevolgd  

door “Op Goed Geluk” van Paula, José en Gerard Alders en op de valreep sloten Joke en Paul Eldering met 

hun dochter Daniëlle als team “Hoog Hout” nog aan.  

Op 15 december kwamen wij digitaal bij elkaar om de boel te testen, hoewel er een paar deelnemers bij 

waren die “wat minder bedreven zijn met de IT-techniek” verliep dat best wel voorspoedig. Sommigen 

stonden op z’n kop in beeld, anderen hadden geen geluid en weer anderen hadden geen beeld. Maar met 

de rustige tips en ondersteuning van Marit en Marcel was het binnen een half uur iedereen gelukt goed 

in beeld te komen en zich verstaanbaar te maken. Wij waren er helemaal klaar voor. 



 

 

Het was de bedoeling om de Quiz te houden op een avond in de week voor de Kerst en in overleg met de 

aangemelde deelnemers werd gekozen voor maandag 21 december. 

Maar er gebeurde iets vreselijks: ons zeer geliefde lid Frans Verkerk kwam te overlijden op woensdag 16 

december. Niemand z’n hoofd stond nog naar een Quiz en wij besloten de Quiz tot nader order uit te 

stellen. 

In het begin van dit jaar werd – wederom in overleg met de deelnemers – een nieuwe datum vastgesteld. 

Het zou een bijzondere avond worden. 

De digitale zaal zou om 19:30 uur openen en rond 19:00 uur waren Marit en Marcel bij Fred thuis om de 

boel op te starten. De eerste deelnemers druppelden vanaf 19:30 uur binnen en toen het tegen 8-en liep 

waren alleen de Kleermakertjes nog niet present. 

Na wat heen en weer bellen was het Marcel gelukt 

om ook Joachim met zijn Annelies binnen te 

loodsen. De anderen maakten van de gelegenheid 

gebruik om even lekker bij te kletsen, best wel wat 

herrie zo met z’n allen door elkaar heen. Het leek 

inderdaad verdacht veel op dat kippenhok van boer 

Harms.  

Om 20:05 uur was het dan echt zover, alle 

microfoons – behalve die van Marcel – stonden op 

“mute”, volkomen stilte en Marcel stelde zijn eerste 

vraag. Die luidde: “Op deze foto zien jullie een schilderij……”. Paniek bij “Op Goed Geluk” al voordat Marcel 

zijn vraag had afgemaakt, want zij zagen helemaal geen foto. Wat Marcel en Marit ook probeerden er 

kwam geen foto bij “Op Goed Geluk” in beeld. Mogelijk een probleem met de iPad die zij gebruikten want 

de anderen die allemaal een PC of een laptop gebruikten zagen de foto wel. Met 8 teams verder dan 

maar? Nee natuurlijk niet zei Marit, ik maak wel foto’s en die stuur ik Gerard per Wahtsapp toe. En 

verdomd dat werkte. 

Al met al was het al tegen half negen en waren wij nog steeds niet begonnen, dit leverde wat gemor op 

in de trend van “wij halen het nooit voor 24:00 uur”. Marit en Marcel lachen maar Fred schoot in de stress 

want zou dan alle moeite voor niets zijn geweest? 

Na deze aanloopproblemen kenden wij nog maar 1 probleem en dat was dat de laptop van Fred voor 

iedere muzieksessie opnieuw moest worden opgestart vanwege een conflict tussen Teams en zijn dj-

programma. Maar ook dat kwam helemaal goed. 

De eerste vijf vragen gingen over kegelen, dat in 1909 het NK persoonlijk over 10 ballen werd vergooid 

wisten er niet veel en wat te denken bij de vraag “Wie van de huidige leden is er het langst geleden lid 

geworden van de HKB”? De meeste deelnemers van Richten Rollen dachten aan Paul Eldering (Paul vulde 

dit ook in), Cor Raats werd ook een paar keer genoemd en zelfs Jan Kales zag ik bij de antwoorden. 

Niemand gaf het juiste antwoord: George Koning. George is een half jaar langer geleden lid geworden dan 

Paul en als goede derde staat ondergetekende op de ledenlijst. Daarna komen Cor en Truus Raats gevolgd 

door (uit mijn hoofd) Jan Kales en Frank Hellingman. 



 

 

De Kleermakertjes behaalden de meeste punten (3)  in de eerste ronde en namen heel brutaal de leiding, 

gevolgd door 5 teams met 2 punten. Het team van Gerard had toch nog wat moeite met de opgestuurde 

foto’s want zijn team behaalde 0 punten. ’t Blokkertje van onze Kees Blokker behaalde 1 puntje. Het team 

van Kees was wel een heel bijzonder team, want Kees deed helemaal in zijn eentje mee en dat is natuurlijk 

wel heel erg moeilijk en dat bleek ook wel 

gaandeweg de avond. De andere teams, die 

uit 2 tot 4 personen bestonden waren 

natuurlijk wel in het voordeel want 4 weten 

veel meer dan 1, toch? Maar natuurlijk wel 

heel leuk dat Kees erbij was en Kees had 

genoten van de gezelligheid, dit schreef hij 

na afloop: “Ik heb er geen spijt van dat ik 

heb meegedaan, het was hartstikke leuk. 

Organisatie hartstikke bedankt!!!” . 

Vanaf de tweede ronde ontspon zich een 

strijd tussen de “Borneo Bende” en “De 

Pierewaaiers” om de eerste plek, “Borneo 

Bende” leek niet meer te achterhalen maar 

in laatste ronde zette de “Pierewaaiers” nog een enorme eindsprint in, helaas tevergeefs voor onze 

voorzitter met zijn team want zij kwamen 2 punten tekort en daardoor won de “Borneo Bende” deze 

eerste HKB-PubQuiz met een prachtige score van 68 van de 83 te behalen punten. Vooraf hadden Marcel 

en ik een schatting gemaakt en wij dachten dat de 60 punten niet zou worden gehaald. Wij zaten er dus 

naast, want ook de “Pierewaaiers” ging over de 60 heen en eindigde op 66 punten. “Goed Gemutst” legde 

beslag op de derde plaats met de mooie score van 56 punten. De totale uitslag staat hieronder. 

Enkele vragen en antwoorden wil ik jullie niet onthouden, op de vraag naast een foto van een scorende 

Marco van Basten: “ Van wie kwam de voorzet die leidde tot de 2-0 in de finale om het EK voetbal van 

1988?  (voor-en achternaam)” antwoordde 1 team met Ruud Gullit/Arnold Mϋhren. Dus of ze gaven 

samen een voorzet of de jury mocht zelf kiezen. Of bedoelden ze dat het van Gullit naar Mϋhren naar van 

Basten ging? 

Het schilderij van Jan Steen met het kegeltafereel werd toegeschreven aan: Breughel (4x), Ruysdael maar 

toch ook 4x aan Jan. Dat een Kolibri achteruit kan vliegen wist bijna iedereen, anagrammen is voor de 1 

een makkie en voor de ander een onmogelijke opgave, 3 teams hadden ze alle 5 goed 1 team wist er niet 

eentje en 2 teams achterhaalden er 1. Bij de logo’s scoorde “Borneo Bende” net als de “Pierewaaiers” 

maar liefst 9 punten. Bij de sportvragen scoorde “Hoog Hout” het hoogste van allemaal, maar dat is ook 

logisch als je Paul in je team hebt. Samen met Pieter was Paul de enige die wist dat Max Verstappen al 10 

Grand Prix op zijn naam had staan. Dit aantal zou op 21 december nog 9 zijn geweest en dan had het team 

van Milène het wel goed gehad. Renate en haar Marco zijn de laatste maanden veel aan het pakken en 

verhuizen geweest en hebben daarom vermoedelijk weinig GrandPrix kunnen bekijken, zij gaven Max 

maar 3 overwinningen. 



 

 

Van de deelnemende teams wist alleen team “Pierewaaiers” dat Sifan Hassan sportvrouw van het jaar 

was in 2019, de sportman van het jaar in 2019 was Mathieu van der Poel en dat wisten 2 teams, uiteraard 

“Hoog Hout” van Paul maar ook “Op Goed Geluk” van Gerard. De “Pierewaaiers” dachten dat Adrie van 

de Poel (de vader van Mathieu) de sportman van het jaar was in 2019. 

De foto ronde waren 10 postzegels waarvan moest worden aangegeven uit welk land ze kwamen, in deze 

ronde liepen de verschillen het minst op, dit was ook de beste ronde van “’t Blokkertje”. Bij de 

muziekvragen was het verschil het grootst, 24 punten voor de “Borneo Bende” en slechts 2 voor de 

eenzame Kees. “The Giants” dachten aan de band Macaroni bij het nummer van Supertramp. Er was 1 

team dat dacht dat Freddie Mercury Bob Marley was, Patricia Paay met een liedje uit de jaren zestig werd 

door 2 teams herkend en er was 1 team die het liedje van Armand “Ben ik te min” de titel “Is je vader 

meer waard” toebedeelde. 

Ach en toen was het alweer 22:45 uur, de tijd was omgevlogen en nadat de uitslag bekend was gemaakt 

verlieten de teams een voor een het strijdtoneel. Iedereen was het er over eens dat een hele leuke avond 

was geweest, heel gezellig ook en zeker voor herhaling vatbaar en dan hopelijk 

met nog meer deelnemende teams. 

Enkele reacties: Bedankt voor de organisatie, hartstikke leuk gedaan!! 

Bedankt mannen en Marit.. het was een gezellige avond, Super het was nog 

leuker dan ik had verwacht. Dit komt mede door de goede voorbereiding en 

professionele uitvoering bedankt Marcel, Fred en Marit. Bedankt Marit, Fred 

en Marcel! Super leuk gedaan, wat een werk. Was een leuke avond quizzen 

in deze saaie Corona tijd. Super leuk! Wij hebben een gezellige avond gehad! 

Bedankt organisatie het was super gezellig en hoog hout is 5de  geworden🏆 

 

De uitslag:  

 

Het was trouwens niet de eerste PubQuiz die in de HKB plaatsvond, want een jaar of 15 geleden organiseerden Rob en 

Taco ook al eens een PubQuiz. Die Quiz was echter voor iedereen toegankelijk en dus niet zoals nu alleen voor leden.  



 

 

Poen, Corona en Kegelen 

 

Als ik zoveel poen als Trump had wist ik het wel 

Dan nam ik net als hij ook een lellebel. 

Ja, om zo stinkend rijk te zijn 

lijkt me wel ontzettend fijn. 

Ik liet de hele afwas staan 

en zou meteen de hort op gaan. 

Mijn auto ruilde ik in voor een Jaguar of dikke BMW 

of ik nam ze alle twee. 

Dan ga ik lekker op reis 

naar Rome, Londen of Parijs. 

Dan kocht ik hele dure pakken 

met vooral grote diepe binnenzakken. 

Ik zou ook nog Ajax bellen 

om skybox plaatsen te bestellen. 

Maar dit zijn mooie dromen 

om de Corona tijd door te komen. 

Met geld kan je wel heel veel regelen 

behalve dat we weer gezellig kunnen kegelen. 


