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Mededelingen uit het bestuur 
• Al 3 jaar zijn de prijzen in de Haarlemse Kegelbond niet verhoogd, maar nu ontkomen wij er 

echt niet meer aan. Omdat wij veel duurder moeten inkopen dan 3 jaar geleden zouden wij 
behoorlijk interen als wij de verkoopprijzen niet zouden aanpassen. Gelukkig valt het 
uiteindelijk nog wel mee en is het nog steeds heel veel goedkoper om in de HKB een drankje 
te doen dan in de binnenstad van Haarlem waar de prijzen echt de bocht zijn uitgevlogen.  
 
De nieuwe prijzen zijn per 15 september a.s. van toepassing. 
 

• Omdat Angela en Klaas Reus ons weer voor een half jaar verlaten hebben en genieten van het 
mooie weer in het zuiden van Europa heeft Marsha Dankelman de inkopen voor de opening 
van het nieuwe seizoen voor haar rekening genomen. In de prachtig 
schoongemaakte vriezer was dan ook voldoende aanwezig om de gasten 
van de eerste landelijk competitiewedstrijd van een hapje te voorzien (zie 
hiernaast). Helaas is de deur door iemand niet goed dicht gedaan en 
bleek de temperatuur afgelopen donderdagavond te zijn opgelopen tot 
maar liefst + 26 graden, je kunt wel raden wat voor een drab er uit de 
kroketten dozen droop. Wij hebben de hele inhoud weg kunnen gooien. 
Zonde, zonde natuurlijk. 
 
Daarom het verzoek: “open de deur van de vriezer alleen als je er echt iets uit moet halen 
en sluit de deur daarna weer goed en controleer of hij goed dicht is”.  
 

• Op 19 december begint ons Haarlemse team bestaande uit Milène Alders, Marsha 
Dankelman, Renate Oosterbroek, Marcel Alders, Marco Dankelman, Pieter Jongepier, Klaas 
Reus en Fred Hartog aan de eerste wedstrijd van de landelijke competitie.  
Hoe het team eruit gaat zien is nu nog niet duidelijk maar in ieder geval zullen Milène 
(blessure), Renate (blessure) en Klaas (vakantie) niet van de partij zijn. Deze eerste wedstrijd 
vindt plaats in de Haarlemse Kegelbond en start om 11:00 uur, natuurlijk zou het leuk zijn als 
er weer wat leden aanwezig zijn om onze deelnemers aan te moedigen. 
 
Op dezelfde dag begint het Regio West team waar de Haarlemmers Gijs Beers, Erik Bakker en 
Kees Blokker deel van uitmaken in de 3e divisie met haar eerste wedstrijd die in Zwolle 
plaatsvindt. 
 
Alle deelnemers veel succes gewenst, het zal wennen zijn na bijna een jaar niet te hebben 
gegooid in wedstrijdverband. 
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• Lekkage, één van onze bovenburen schijnt in slaap te zijn gevallen toen hij in bad zat en de 
kraan nog gewoon doorliep. Ik heb ook nog een andere versie van de overstroming 
vernomen (iets in de trend van een man en een vrouw samen in bad), maar die versie is 
helaas niet door de censuur van de redactiecommissie gekomen. 

 
Het gevolg: vochtvlekken in het plafond, gelukkig geen kortsluiting maar wel flinke vlekken in 
een paar stoelen en ook de vloerbedekking is niet ongeschonden uit de strijd gekomen. Zelfs 
een mooie Trelleborg bal (nee gelukkig niet die mooie nieuwe bal van Klaas Reus) schijnt wit 
uitgeslagen te zijn door het water dat met witsel vermengd naar beneden kwam.  
 
Er blijken wat problemen te zijn met de verzekering omdat ons plafond een systeemplafond 
is, maar volgens bouwkundige Pieter Jongepier is dat onzin en maakt het hem niet uit wie er 
betaalt als het de HKB maar niet is vervolgt hij. 
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Van de voorzitter 
Langzaam gaan wij weer beetje bij beetje naar het normale toe. Maar wat is het huidige nor-

maal?  Voor de leden van de HKB is het volgende normaal:  
“Wij hebben weer zin om te gaan beginnen met kegelen, de 
competities beginnen en de gezelligheid halen wij z’n allen weer 
naar binnen”. Hoe kan je er iets van verwachten als je er zelf 
niets aan wilt doet?   

Zondag ontvangen we de A competitie kegelaars van Nederland. 
Die gaan wij gastvrij ontvangen en wij maken er weer een feestje 
van. Jullie doen daar toch ook aan mee? Niet alleen zondag maar 
alle speelavonden moeten wij het zelf gezellig maken en dan 

volgen er vanzelf wel meer.  

Wat de toekomst ons gaat brengen hebben wij grotendeels zelf in de hand en wij moeten dus 
wel bij ons zelf beginnen. Als wij er niets aan doen dan kunnen wij ook niet verwachten dat er 
ook maar iets verandert.  

Als alles goed gaat, mijn verwachtingen zijn positief, dan zullen wij neerstrijken naast jeu des 
boules club PUK.  Dit is een bijzonder actieve vereniging en die weet heel veel mensen te 
motiveren om aan wedstrijden deel te nemen. Zo ook afgelopen zondag. Maandag stond een 
prachtig artikel in het Haarlems Dagblad, over deze vereniging met als kop “Petanque is beslist 
geen sport voor ouwe lullen”. De deelnemers waren een mengeling van mannen en vrouwen 
van 14 tot 87 jaar. Bij het lezen van dat artikel dacht ik, zo is het eigenlijk ook bij ons “KEGELEN 
IS GEEN SPORT VOOR OUWE LULLEN”. Zolang wij ons jong blijven voelen en jong denken dan 
zullen jongeren zich bij ons thuis voelen en bewijzen dat kegelen ook heel leuk kan zijn voor de 
jeugd.    

Wij gaan ervoor en laten wij er met z’n allen er een heel mooi en vruchtbaar seizoen van maken. 

Welkom terug. 
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Toch maar op 1 avond kegelen? 
 
Wij zitten alweer halverwege september en zonder dat iemand het in de gaten heeft gehad is de 
dag dat wij ook weer op dinsdag zouden opengaan (1 september) geruisloos aan de meesten 
voorbij gegaan. Op de donderdagavond waren er regelmatig kegelaars/sters van de 
dinsdagavond aanwezig en niemand heeft geïnformeerd naar de openstelling op dinsdag. 
Natuurlijk is dat wel iets om je zorgen over maken, wat is er aan de hand met die 
dinsdagavond? 
 
Het zingt al wat langer rond, maar misschien is het nu de tijd om de koe eens bij de horens te 
vatten. Door het volledig wegvallen van Naast de Plank (Na Cor en Truus Raats hebben ook 
Frank Hellingman en Ewoud van Everdingen hun lidmaatschap opgezegd en is alleen Elke 
Bonselaar nog lid van de HKB) zijn er nog 2 clubs overgebleven op de dinsdagavond, The Ladies 
en De Prins.  
 
De eenvoudigste stap zou zijn om de dinsdagavond leden aan te laten sluiten bij de donderdag, 
maar zo eenvoudig is het helaas niet want 1 op donderdagavond zingend lid van de Prins zou 
dan af moeten haken en dat is natuurlijk niet iets wat wij willen. Andersom zou weer een 
probleem kunnen zijn voor 1 van de leden van Richten en Rollen. Daarom leek het ons een goed 
idee om de leden te vragen wat zij ervan vinden om alle clubs op 1 avond te laten kegelen en te 
onderzoeken wat dan de beste avond zou zijn. 
 
Op korte termijn willen wij met alle leden bij elkaar komen om met elkaar tot de beste oplossing 
te komen. Mogelijk laten wij die bijeenkomst voorafgaan door een enquête.  

 

Schoonmaken voor de 19e september 
Op zondag 19 september vindt - zoals reeds eerder gemeld - de eerste wedstrijd van de 1ste 
divisie plaats in ons gebouw. Uiteraard is ons gebouw steeds wel schoongehouden maar het 
zou toch wel prettig zijn om met een groepje leden nog even de puntjes op de i te zetten. 

Zo moeten de ramen worden gelapt, de Wc’s schoongemaakt, de ijskasten bijgevuld en dan 
moet de stofzuiger ook nog even ter hand worden genomen. Ook de binnenplaats moet van 
onkruid worden ontdaan en dient te worden aangeveegd. Het zou ook fijn zijn als de flessen 
worden gecheckt op houdbaarheidsdatum en de lege flessen worden gesorteerd.  

Op vrijdag en/of zaterdag willen wij dat oppakken. Wie komt ons helpen? Laat ons even weten 
wanneer je komt helpen, vrijdagmiddag of zaterdag. (Naschrift: Toen ik deze Nieuwsbrief 
samenstelde wist ik nog niet dat Gerard Alders al flink in de weer was geweest op 
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maandagmorgen, hij heeft gedweild, stof gezogen en de toiletten schoongemaakt. Dat scheelt 
dus alweer een hoop werk, dank daarvoor Gerard.) 

Meld je svp aan via secretaris@haarlemsekegelbond.nl of laat het Fred Hartog weten via 
Whatsapp. Pieter en Fred zijn zaterdag helaas verhinderd maar zijn er vrijdag en doen de 
inkoop. 
 

Landelijke competitie 
 

1ste Divisie   
   
Datum Locatie Organiserende bond 
19 september 2021 Haarlem Haarlem 
3 oktober 2021 Borculo BKC  
17 oktober 2021 Heumen MKB  
28 november 2021 Bareveld Acht om de Lange Zuidbroek 
23 januari 2022 Leeuwarden De Bargen 
13 februari 2022 Brummen OGK Brummen 
6 maart 2022 Winschoten Alinghoek 
15 mei 2022 Delft Delft 

   

3e Divisie   

   
Datum Locatie Organiserende bond 
19 september 2021 Zwolle ZKB 
3 oktober 2021 Brummen OGK 
17 oktober 2021 Delft Delft 
28 november 2021 Doesburg Doesburg 
23 januari 2021 Dieren Nooit Gedacht 
13 februari 2021 Varsseveld Team Regio West 
6 maart 2021 Delft Delft 
15 mei 2021 Haarlem Haarlem (Team Regio West) 
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Vakantie  
 
Iedereen is weer blij dat de vakantie erop zit en dat wij weer gezellig met z’n allen kunnen gaan 
kegelen. Helaas duurt de vakantie voor de een wat langer dan voor de ander. Zo zitten Angela 

en ik op dit moment 
nog in de Algarve. 
Hoelang het nog gaat 
duren, geen idee. De 
temperatuur is prima en 
ook de zon schijnt je 
elke ochtend met een 
glimlach tegemoet en er 
is niemand, behalve het 
kegelen dan, die op ons 
wacht. Dus het kan best 
nog wel even duren 

voordat de camper weer richting de HKB wordt gestuurd.  
 
Onderweg in Limburg, op advies van Fred, nog een mooie topbal op de kop weten te tikken. 
Zou heel mooi moeten lopen en volgens Fred doet 
hij dat ook. Ik kan niet wachten om er mee te gaan 
gooien, maar moet helaas nog even wachten. 
Ondertussen zijn in Haarlem de voorbereidingen 
voor de eerste wedstrijd voor de landelijke 
competitie aan de gang en wij zijn daar niet bij.  
 
Jammer, maar gelukkig loopt alles zonder ons ook 
gewoon door en zo hoort het ook.  
 
Wij wensen de deelnemers en de organisatie veel 
succes en verwachten een mooie dag. De 
volgende keer, o nee, de keer daarna hopen wij er 
weer bij te zijn. 
 
Tot zover het bericht van twee, tot pas gepromoveerde, pensionado’s. 
 
Groeten Angela en Klaas 
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50 Plus kegeltoernooi 2021 
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NK Junioren 2021 
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