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Commandovereniging Zeeland houdt van actie, de leden én hun partners hoeven niet 
vroegtijdig vast te roesten. Ook het jaar 2023 wordt geopend met een inmiddels bij jong en 
oud populair geworden ‘lichamelijke oefening’: de kegelwedstrijd in het clubhuis van Kegelclub 
ZKB in Zierikzee. Ofschoon Zeeland een lastige regio is wat betreft afstanden, blijkt het voor de 
verder weg wonende leden geen belemmering om zich aan te melden. Voor de Zeeuws-
Vlamingen een meevallertje: de tunnel was op 28 januari tolvrij. Na enkele afmeldingen 
vanwege ziekte en ander malheur wisten uiteindelijk bijna 40 mensen de weg naar Zierikzee 
weer te vinden. 
 
Vice-voorzitter en secretaris Menno Weber 
heet de aanwezigen welkom en wenst allen 
namens het bestuur het allerbeste en vooral 
een goede gezondheid voor 2023. Voorzitter 
Dirk Dekker hoopte na een vroege rit heen en 
weer naar vliegveld Charleroi om zijn vrouw 
weg te brengen nog aan te sluiten, maar door 
lang oponthoud vanwege een verkeersongeval 
lukt dit niet. De familie Oostlander, (met Theo 
en Nelleke Okker) de ‘grondleggers’ van deze 
kegelmiddag, en hulp en toeverlaat bij de 
uitvoering, is helaas afwezig vanwege een 
verdrietige gebeurtenis in de familie. Vandaag 
wordt de catering met grote inzet en 
enthousiasme verzorgd door Anja en Patrice. 
 
Menno memoreert grote gebeurtenissen in het afgelopen jaar. ‘’Het jaar van de tijger, dat 
bont, fel en snel zou zijn. Vol van veranderingen en activiteit, conflicten en rampen. De oorlog 
in Oekraïne is er een voorbeeld van. Het komende jaar staat in het teken van het Konijn, dat 
zorgt voor harmonie en groei.” Iets waar wij allemaal op hopen … 
 
 
Bij binnenkomst en de ontvangst met koffie gaan de blikken nieuwsgierig naar een ‘persoon’ in 

de kleding van een commando-cursist, getooid met 
mutsdas. In zijn hand een ingepakt voorwerp. 
Als inleiding tot de onthulling van het bewuste voorwerp, 
samengevat de uitleg van Menno: “Bij de afgelopen 
herdenkingen waren ‘we’ wel aanwezig, maar we zijn de 
laatste jaren niet altijd zichtbaar. We zijn te bescheiden en 
belichten de rol en aanwezigheid van de Nederlandse 
Commando’s bij de landingen in Vlissingen en Westkapelle 
te weinig.” Het geheimzinnige voorwerp blijkt een prachtig, 
groot vaandel te zijn, met goudkleurige franje omrand. Het 
embleem van het KCT aan de ene zijde, aan de andere kant 
de commandodolk. Naast de officiële fanions van de 
COVen is het de bedoeling dat het vaandel bij 
herdenkingen in Zeeland de zichtbaarheid van de (oud-
)Commando’s vergroot. 
 
 

Na nog het verhaal van de oorsprong van de “remembrance poppy”, de klaproos, verteld te 
hebben, leest Menno de Nederlandse versie voor van het gedicht ‘In Flanders Fields’. 
Staande worden de overleden leden Jan Reijnhout, Lou Traas en Thijs Uitterhoeve geëerd met 
een minuut stilte met afsluitend het uit volle borst gezongen Commandolied. 
 



Na de lunch is het dan toch tijd om met het 
actieve deel van de dag te beginnen. De mensen 
die willen spelen gooien zich alvast warm op de 
vier banen, waarna de deelnemers in drie teams 
worden verdeeld. De twee herenploegen krijgen 
de kans om de winnende damesploeg van vorig 
jaar te verslaan. De strijd is hard en verbeten, de 
hoofden rood van inspanning . Bij de goede 
worpen wordt gejuicht, de bloopers waarbij de 
ballen meteen al van de verhoogde baan afrollen, 
worden met spijt nagekeken. Bij de supportende 
kijkers klinken de oh’s en ach’s en er wordt 
spontaan geapplaudisseerd voor  een fraaie worp. 
 

 
 
Voor de beslissende eindronde staan de cijfers in de ‘wiebertjesvorm’ op het bord geschreven 
en moeten de teams het bijbehorende aantal kegels hebben omgegooid. Het is tot het eind 
superspannend. Mannenteam I scoort juist op tijd het laatste punt. 
Uitpuffend van de vermoeienissen met een drankje , worden de winnaars gehuldigd en de 
prijzen uitgereikt. Jaap Verlaan is de onbetwiste winnaar bij team 1, Edward Weijers bij 
mannenteam 2 en Erna Tekke glorieert bij de vrouwen. 
 

 
Bij het afscheid krijgen 
allen het KCT bierglas mee 
als een leuke herinnering 
aan deze gezellige dag. 
 
 
 

 



 


