
COV ZEELAND KEGELT HET NIEUWE JAAR IN.     

Het jaar 2019 is voor de COV Zeeland  gezellig en sportief begonnen. 
Een beetje apart was het wel op 12 januari in Zierikzee: geen traditionele receptie, met het bestuur ‘geüniformeerd’ 
plechtig op een rijtje, gereed om de leden en hun 
echtgenotes de hand te schudden. Nee, een informele 
gebeurtenis met weliswaar (uiteraard!) groene baretten, 
en hier en daar een formeel tenue, maar de meeste 
mannen kozen voor een mix van kleding. Wat niet vreemd 
is, want er staat een ‘wedstrijd kegelen’ op het 
programma. 

Voor het eerst ziet het bestuur in de mooie lokaliteit van 
‘De Zeeuwsche (ja, echt) Kegelbond’ ook een aantal van de 
jongere leden, de min -60’ers. Nooit eerder is het gelukt 
om deze categorie warm te krijgen voor een potje kegelen, 
gewend als men is aan het moderne woord ’Bowling’, en 
‘Kegelen’ associeert met oubollig en alleen geschikt voor 
oude mannen. Nu weet in elk geval nog een aantal leden 
dat kegelen minstens zo leuk en spannend is als bowlen en dat het stukken moeilijker is om de bal op die iets 
verhoogd liggende smalle baan van 30 cm breed, zelfs maar in de buurt van de kegels te rollen!  

Voorzitter Bram Steijn kan 40 gasten verwelkomen bij de koffie-met-cake en neemt in vogelvlucht een aantal 
gebeurtenissen door die het afgelopen jaar aan de orde zijn geweest. Het verheugt hem dat er geen leden waren te 
betreuren. Wel is de COV op verzoek van de familie met een aantal leden aanwezig geweest bij de crematie van oud-
commando Adri Geleijnse uit Wolphaartsdijk. Bij de indrukwekkende uitvaart van Mark Ruben in Hoek was een 
ruime vertegenwoordiging aanwezig. Samengevat: “Het is verheugend dat de COV drie nieuwe leden uit de 
leeftijdscategorie min-60 mocht verwelkomen. Een bijzondere gebeurtenis was het huwelijk van Chris en Nathalie 
Holtjer. Gezien de huidige leeftijdsopbouw van de leden ligt een huwelijksvoltrekking niet direct voor de hand. 

Het ‘terugvinden’ van het op één na oudste lid van de 
vereniging, ere-commando Theodoor de Meester, oud-
burgemeester van Westkapelle, Veere en Zierikzee 
heeft er toe geleid dat Theo aanwezig was bij de 
herdenking in Westkapelle. Na een periode van ziekte 
is ons oudste lid, Gilles de Kok, gelukkig ook weer 
aanwezig. 
Bij de herdenkingen in Kapelle, Roermond, de 
Indiëherdenking in Terneuzen en Infatuate Vlissingen 
en Westkapelle was de vereniging vertegenwoordigd. 
Aan verschillende activiteiten is deelgenomen en er is 
aandacht geschonken aan het bezoek van het 47ste RMC 
aan Westkapelle en de poging van de Mariniers 
Roeiersvereniging om vanaf Vlissingen rond Zeeland 
naar Rotterdam te roeien.” 
Secretaris Menno Weber voegt hier zijn goede wensen 

aan toe en geeft een korte uitleg over het programma, waarna het woord is aan Rinus Oostlander, lid van de 
kegelbond en doorgewinterd kegelaar. Rinus legt uit hoe het spel zal verlopen. Op twee banen spelen de mannen en 
de dames op de andere twee. Na de scheiding van de seksen begeleidt Theo Okker de heren op het smalle 
‘kegelpad’ en ontfermt Rinus zich over de dames, waarna allen zich vol enthousiasme in de strijd werpen, sportief 
aangemoedigd door de kijkers. 

 

De lunchpauze met soep en belegde broodjes brengt enige verdiende rust. Het spreekwoord ‘Als katjes muizen, 
mauwen ze niet’ is ook hier van toepassing. Niet lang overigens. Als de inwendige mens voldoende gesterkt is, vangt 
de tweede ronde aan. Hier en daar lijkt iemand de techniek te pakken te hebben en jaagt de kegels tegen de vlakte, 
maar de bloopers zijn nog talrijk.  



 

Theo en Rinus verdwijnen geregeld achter het 
geheimzinnige achterdeurtje om de ballen die zonder 
iets te raken op miraculeuze wijze achter de coulissen 
zijn verdwenen, op te duikelen. Gelukkig worden de 
kegels met elektronische technieken weer op hun 
plaats gezet.  

Vol spanning worden de scoreborden in de gaten 
gehouden en de getallen vergeleken. Wie is vandaag 
de Commando-Kegelkoning of –Koningin? Na het 
tellen van de punten blijkt Dini de Jong-Legemaate de 
winst bij de dames te hebben binnengehaald en 
Marius Lebbink heeft met één puntje verschil op 
nummer twee de hoogste score bij de mannen. De 
beide spelleiders krijgen een dikke voldoende voor hun werk, maar…… ‘Theo was wel een stuk strenger …. ‘. Rinus 
had blijkbaar iets meer compassie met de dames. 

 

Op alle tafels liggen intussen de lootjes uitgespreid. Welk lotnummertje brengt 
‘het grote geluk? Zonder gekheid, er staan leuke prijzen te wachten op de 
gelukkigen. De diner-bon van Café De Fiets komt terecht op een lot van Cock 
Oostlander, die ook nog twee flessen wijn buit maakt. Een waardige ‘beloning’ 
voor het echtpaar Oostlander dat zich heeft ingespannen om de locatie voor de 
bijeenkomst te regelen en in orde te maken en de begeleiding te verzorgen. De 
diner-bon van De Vier Linden is voor gastvrouw Yvonne die zich zeer 
verdienstelijk heeft gemaakt in de sector ‘drankvoorziening’. Soms is het geluk 
voor de mensen die het nét een beetje meer verdienen.  

Na een laatste drankje, met veel dank van iedereen aan de mensen die zich hebben ingespannen om de dag tot een 
succes te maken, en uiteraard aan alle sponsors en schenkers van de prijzen, worden de gasten uitgezwaaid. 
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