
COMMANDO-GEZELLIGHEID IN 
ZIERIKZEE 
 
Zaterdagavond 22 oktober 2016 staan 
de muren van het clubgebouw van de 
‘Zierikzeesche Kegelbond’ weer bol van 
het geluid van de aanmoedigingen en 
de Ooh’s bij mooie worpen of juist 
meelevende Aaach’s bij bloopers. 
Hoewel het aantal deelnemers door 
allerlei omstandigheden helaas 
terugloopt, is de kegelavond met buffet 
in Zierikzee ,  
weer een beregezellige activiteit.  
 
HDP 
Voorzitter Rinus Oostlander verwelkomt vanavond drieëntwintig mensen. Afmeldingen 
wegens te grote gezondheidsproblemen zijn er van Ad Sampon en Cees van de Guchte met 
echtgenotes. Andere leden melden zich niet meer aan vanwege lichamelijke problemen, of 
rijden bijvoorbeeld liever niet meer een langere afstand in het donker. 
Ook alle bestuursleden lijden aan HDP, (Hier en Daar een Pijntje) zoals de voorzitter in een 
bestuursvergadering de kwalen van zijn team eufemistisch benoemde. 
Gelukkig zijn er ook leden die er ondanks (zeer) hoge leeftijd ‘ zin in hebben’. Ons oudste lid, 
Gilles de Kok, inmiddels 91 jaar oud, en echtgenote Cato, staan in elk geval hun 
mannetje/vrouwtje en vormen met hun kegelpartners een dijk van een team. 
 
Iedere speler vijf ballen 
Er zijn vier kegelbanen. Alle teams spelen op elke baan een ronde. Elke speler gooit vijf keer, 
of in kegeljargon: iedere speler krijgt vijf ballen. 
Na de koffie-met-cake worden tweetallen gevormd door het trekken van een briefje met en 
nummer er op. Volstrekt willekeurig komen heren en dames op die manier terecht bij een 
gelegenheidspartner. Een team van twee ‘sterke mannen’ betekent niet dat de uitkomst bij 
voorbaat vast staat.Integendeel, er wordt fel gestreden, ook door de dames. Soms wordt 
fraai gescoord, waarna in de volgende ronde,geholpen of gehinderd door de partner, een 
miskleun het puntentotaal nauwelijks opvoert.  
Met een rijkelijk gevulde kop soep kunnen de spelers na de eerste ronde even op adem 
komen, waarna de strijd onder luide aanmoedigingen en applaus van de aanwezigen die niet 
meespelen wordt voortgezet.   
 
Droevig bericht 
Het is een heel eenzaam moment voor onze voorzitter als hij een ogenblik aandacht vraagt 
en aankondigt dat hij bij de ledenvergadering in 2017 zijn taak als voorzitter na 26 jaar 
neerlegt. “Niet”, zo zegt hij, ‘omdat ik het niet leuk meer vind of niet meer wil doen, maar 
wegens ernstige lichamelijke problemen”.  Rinus lijdt aan levercirrose, een aandoening 
waarbij de lever afsterft. “Niemand, de artsen niet, ik zelf niet, weet hoe lang dit nog duurt.” 
Hij doet een dringend beroep op de leden om iemand voor te dragen of zichzelf aan te 
melden als voorzitter. “Het zou erg zijn als de vereniging na zoveel jaar niet kan doorgaan”.  



De voorzitter snijdt voor 
Het buffet, is als vanouds uitstekend 
verzorgd door Catering Kees de Krijger. De 
voorzitter zit vanavond niet voor, maar 
snijdt (het vlees) voor. 
Het isopnieuw een welkome pauze in de 
verhitte strijd om de punten. 
Tussenstanden, prestaties en miskleunen 
worden uitvoerig besproken. Na de laatste 
ronde met ups en downs in de scores, volgt 
de eindstand die Cock Oostlander 
nauwgezet heeft bijgehouden. 
 
 
En de winnaar is…… 
Rinus weet de spanning er in te houden bij 
de bekendmaking van de winnaars. Met veel omhaal en grapjes kondigt hij de winnende 
teams aan.  Als derde is geëindigd het team Jan van de Berge-mevr. Koos Geuze, de tweede 

plaats is voor team Bram Steijn-Rinus Korstanje. Team Jaap 
Hilleman-Thijs Geuze wint het kegeltoernooi met slechts 2 
puntjes meer. De voorzitter maakt geen verschil tussen de 
winnaars: alle zes krijgen een fles wijn.  
Hij bedankt tot slot alle aanwezigen en wenst hen wel thuis 
en een terugzien bij de aanstaande herdenking in Vlissingen 
en Westkapelle of bij de ALV in 2017. 

  
 
Uitslag kegeltoernooi: 
1. team Jaap Hilleman-Thijs Geuze  148 punten 
2. team Bram Steijn-Rinus Korstanje  146 punten 
3. team Jan van de Berge-mw. Koos Geuze 123 punten 
4. team Cato de Kok-Bram van der Hage 117 punten 
5. team Dien Quist-mariusLebbink  115 punten 
6. team Gilles de Kok-Wil van der Hage 107 punten 
7. team Dirk Quist-Francien Steijn    89 punten 
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