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Na enkele jaren achtereen het ‘Tonnenmagazijn’ in 
Brouwershaven te hebben gevuld met 
commandogezelligheid, keerden we zaterdag 28 
november terug naar een eerdere locatie: het 
clubgebouw van de ZierikzeescheKegelbond. (Nee, 
geen schrijffout, zo heet de club al van oudsher.)De 
opkomst was niet echt denderend, na afmeldingen wegens ziekte bleken 29 man/vrouw de 
elementen te hebben getrotseerd voor de nodige jolijt met een paar potjes  
kegelen en het bekende overvloedige buffet. 
 
Bij gebrek aan gediplomeerd barpersoneel staan doror enige hand- en spandiensten van 
verschillende dames en heren, de kopjes en schoteltjes snel gereed, de schaaltjes cake op 
tafel  en geurt de door Cock Oostlander gezette koffie de binnenkomende gasten tegemoet. 
Als het gezelschap compleet is heet voorzitter Rinus Oostlander allen welkom en 
introduceert met een kwinkslag de nieuwe secretaris-met-assistente Ko de Jonge en 
echtgenote Ellie en de eveneens pas  ‘in dienst getreden’ penningmeester, annex nieuwe 
webbeheerder Co Baas bij het gezelschap. 

Na een kop goedgevulde soep worden de gasten 
opgeroepen voor het eerste potje kegelen. Gezien 
ervaringen van voorgaande jaren, heeft Rinus iets 
bedacht om ervoor te zorgen dat de tien teams na de 
wisseling van baan nog weten bij wie ze horen. “Cock 
zal stickertjes uitgeven met een getal er op” legt Rinus 
uit. “Twee dezelfde cijfers betekent dat dit je 
teamgenoot is”. Dit lijkt een overbodige uitleg te zijn, 
maar  ook oud-commando’s willen nog wel eens in 

verwarring raken als iets niet helemaal goed begrepen wordt. Ondanks de gelijke nummers 
valt het in de volgende ronden, als er gewisseld moet worden van baan,  nog niet voor 
iedereen mee om met de juiste gelegenheidspartner bij de juiste baan te staan. Hilariteit 
alom als iemand haastig op zoek gaat naar een partner die even gebruik maakt van het 
toilet.  
 
De wegblijvers blijken maar weer eens ongelijk te hebben.  
Niets verbroedert en verzustert zo goed als een gezamenlijke lichamelijke inspanning en 
zeker de zusters in het gezelschap staan hun mannetje. Zij sturen de kegelballen minstens zo 
goed op de smalle, iets verhoogde banen naar het einddoel als de heren. De Ooh’s en de 
Aah’s van deelnemers en kijkers bij voltreffers waarbij de kegels kletterend omver gaan, 
schallen door de gezellige, en pas geleden mooi 
opgeknapte ruimte. De in ruime mate voorkomende 
‘bloopers’ gaan gepaard met een meelevendaaach…. 
Jammer! 
 
Afgewisseld met een of meerdere rondjes langs het 
wederom door Catering Kees Krijger uitstekend 
verzorgde buffet wordt het nog knap laat voordat Cock 



de punten heeft opgeteld en Rinus de winnende teams 
bekend kan maken. 
Frans en Co hebben de weerspannige kegelballen met 
het minste resultaat kunnen hanteren. Hun troostprijs 
bestaat uit een gratis consumptie, zegt Rinus. Even een 
doordenkertje als je weet dat alle drankjes de hele 
avond bij de prijs zijn  inbegrepen…. 
Team 4, bestaande uit Bets en Marius is met 161 
punten het meest succesvolle team en gaat met de 

eerste prijs naar huis. Ze kunnen thuis een goed glas wijn drinken op hun overwinning. Team 
5, de dames Truus en Nel, eindigt met 141 punten op de tweede plaats en worden eveneens 
verblijd met elk een fles wijn.  

 
Winnaars, verliezers en toeschouwers hebben zich 
geweldig geamuseerd. Met een beetje mond-tot-mond 
reclame van de aanwezigen kunnen onze mede-
commando’s misschien toch overgehaald worden om 
ook eens deel te nemen aan een najaarsactiviteit(en 
ook de Ledenvergadering-met-maaltijd) die in welke 
vorm en op welke plaats dan ook altijd gezellig is, ook al 
kan de afstand naar een locatie voor sommigen een 
bezwaar zijn. Zeeland is een lastig gevormde provincie, 
een route naar twee ’overkanten’ zorgt al snel voor een lange (en vanwege de tunnel soms 
dure) rit. Het is niet te voorkomen dat er altijd mensen zullen zijn die een hele tijd onderweg 
zijn. Commando’s van COV Zeeland, doe mee en houd de vereniging levend! 
 
Ellie de Jonge 
 
Uitslag kegelen: 
Team 4, Bets en Marius 161 pnt. Team 5, Truus en Nel 141 pnt. Team Gert-Jan en Ellie 122 
pnt (topscorer in dit team Gert-Jan) . Team 
 

      


