
WE MOGEN WEER…….      DOOR: ELLIE DE JONGE 
 
Het jaar 2022 is stroef begonnen. Koning Covid 19 zwaait nog de scepter en bepaalt nog steeds wat 
zijn onderdanen wel en vooral wat ze niet mogen. 
Na enkele door onze overheid toegestane zuinige 
versoepelingen, komt dan toch het verlossende nieuws: ‘We 
mogen weer’! We mogen weer mensen ontvangen, samen onze 
geliefden begeleiden op hun laatste reis, ook onze verjaardagen 
vieren en plannen voor activiteiten die op de plank liggen te 
verstoffen oppakken. Bij organisaties en verenigingen ontstaat 
een ware golf van activiteit. Ook Commandovereniging Zeeland 
haalt opgelucht adem: we mogen weer naar de kegelbaan in 
Zierikzee! 
 
De kegelactiviteit die zich in 2019 al voorzichtig ontworstelde 
aan het onterechte imago van ‘ouwe mannenspelletje’ krijgt op 
12 maart 2022 eindelijk een herkansing. Secretaris Menno 
Weber toont zich weer een groot organisator en krijgt binnen 
no time de organisatie rond en de mensen enthousiast, óók de 
jongere lichtingen, inclusief de partners. Helaas heeft King 
Covid nog iets in petto.  
 

 
 
Met negen afmeldingen waarvan zeven vanwege 
corona of aanverwante verschijnselen kan 
voorzitter Dirk Dekker ruim dertig aanwezigen 
verwelkomen. Dirk begint zijn welkomstwoord met 
het memoreren van de leden die ons sedert de 
algemene ledenvergadering in augustus 2021 zijn 
ontvallen. Met een minuut stilte worden staande 
herdacht Bert Hoondert, oud-voorzitter en erelid 
Rinus Oostlander, ons oudste lid Gilles de Kok, 
Rinus Verseput, Jan Reijnhoudt en Lou Traas. 
 
 

 
Hij vervolgt zijn toespraak met het uitspreken van zijn bezorgdheid over de oorlog in Oekraïne en de 
mogelijke toekomstige betrokkenheid van de NATO en impliciet dat ook ons Korps ingezet kan 
worden. “Daar zit niemand op te wachten en ik, als ‘vader’ van de huidige C-104 Cotrcie, al helemaal 
niet. Stoere commandoliederen zingen kunnen we nu beter even achterwege laten.” 
Volgt nog de ‘bekentenis’ van Dirk dat hij niets weet van het ‘edele kegelspel’, het is de eerste keer in 
zijn leven dat hij op een kegelbaan staat. “Als bestuur hopen we dat dit de eerste sociale happening 
is in rij van vele die nog zullen volgen en dat onze onderlinge band daardoor versterkt zal worden”. 
 
Vandaag wordt de band in elk geval zeer stevig aangetrokken. Koffie en thee smeert de kelen, er 
wordt volop gepraat, herinneringen opgehaald en belevenissen over en weer uitgewisseld.  
Na de lunch van soep en broodjes, geserveerd door de onvermoeibare dames van de ‘catering’ Ilse, 
Corine en Jennifer, die ons gedurende de dag voorzien van alles wat vloeibaar is, noteert Menno de 
namen van de sportievelingen. Samen met wedstrijdleiders Cok Oostlander en Nelleke Okker worden 
drie teams samengesteld. Team A en team B voor de heren en een damesteam. De pret begint al bij 



de warming up als alle deelnemers zich warm 
mogen lopen en werpen en de oehs en aahs plus 
enkele teleurgestelde minder fraaie uitspraken bij 
al dan niet een goede of slechte worp, al snel door 
de ruimte klinken. Voor de nieuwkomers blijkt het 
spelletje knap lastig te zijn. Een fraaie worp wordt 
even zo vaak gevolgd door een blooper als de bal 
na een paar meter of nog net voor de kegels van de 
baan rolt.  
Scheidsrechter Theo Okker houdt de deelnemers 
streng in de gaten op ongeoorloofde acties. 
De wedstrijd wordt onderverdeeld in een 
persoonlijke score en daarna volgt de teamwedstrijd waarin per ploeg de deelnemers net zo lang 
moeten gooien tot een aantal cijfers, samengevat in een ‘wiebertjesvorm’, allemaal weggestreept 
worden. En o, glorie: waar de vrouwen bij de individuele worpen achterblijven bij de scores van de 

mannen, winnen zij, juist door hun mindere aantal kegels per 
worp, de teamwedstrijd. 
 
Menno maakt van de prijsuitreiking een complete happening 
met een grap en een compliment aan verliezer dan wel 
winnaar. Prijzen worden uitgereikt, ‘olympische’ medailles 
omgehangen en ook de allerlaatst geëindigde deelneemster 
krijgt een prijs, waarvoor Menno een dikke knuffel krijgt. Ook 
het leidersteam wordt niet vergeten, flesje wijn om te drinken 
op de goede afloop en de prima organisatie. 
Winnaars, verliezers en aanmoedigende toekijkers kunnen 
opgewekt en tevreden naar huis in de verwachting van een 
spoedig weerzien bij de volgende gelegenheid samen met de 
partners, de Algemene Ledenvergadering in planning op 23 
april. 
 
 

 
Uitslag kegelwedstrijd 12 maart 2022 te Zierikzee, Clubhuis Kegelclub ZKB 
 
Herenteam A   Herenteam B    Team dames 
Kees Tekke  47 Cor van den Berg 42  Ria Cambier  6 
Jaap Verlaan  33 Co Baas   53  Yvon Don  35 
Jaap Hilleman  24 Edward Weijers  23  Mariëlle Stevense 44 
Rinus Korstanje  34 Dirk Dekker  12  Nel Baas  12 
Sjaak Cambier  45 Jan Tukker  23  Marjo Tukker  8 
Hans de Steur  18 Marius Lebbink  54  Tanja van der Maas 27 
Max Don  43 Rob van de Zande 34 
Jan-Peter Stevense 42 Menno Weber  23 
 
Winnaars individueel:    Winnaar teamwedstrijd: het Damesteam 
 
Heren:       Dames 
1.Marius Lebbink  54   1.Mariëlle Stevense  44 
2.Co Baas   53   2.Yvon Don  35 
3.Kees Tekke   47   3.Tanja van der Maas 27 
 


