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Inleveren kopij uiterlijk 4 juni 

  
 
 
 

Clubhuis / Petanquedrome 
 
Clubhuisbeheerder 
Schoonmaak- & kantinediensten 

Ruysdaelstraat 2 
7556 WT Hengelo 
Marjolein Steendberg  
Helen Kelder 

074-2423262 
clubhuis@hkchengelo.nl 
074-3490853 
06-11604209 

Sleuteladres veld Herwert v. Laar en Marjolein Steenberg 074-3490853    Jozef Israelstraat 10 
Clubhuis  
 
Onderhoud 
 

vacature 
 
Ben Santen 

 
clubhuiscommissie@hkchengelo.nl 
06-40294387 

Bondszaken Saskia Jongsma 
Gerrit Peuscherstraat 171  
7558 BD Hengelo 

074-8500725/06 10964438 
wedstrijdsecretariaat@hkchengelo.nl  
Saskiajongsma@home.nl  

Ledenadministratie Martin Nijhuis 
Past. Brandsmastraat 10 
7481 BP Haaksbergen 

053-5725827 
ledenadmin@hkchengelo.nl 
 

Vrijwilliger zaken Sylvia Nijland 06 270565504  vrijwilligers@hkchengelo.nl 

Scheidsrechters-coördinator Henry Dwars: (Bond en Senioren) 
Sandra de Graaf: (Jeugd) 

06 11860685  scheidsrechter@hkchengelo.nl 
06 12842939  scheidsrechter@hkchengelo.nl 

Wedstrijdsecretariaat Korfbal Saskia Jongsma 
Gerrit Peuscherstraat 171  
7558 BD Hengelo 

0748500725/0610964438 
wedstrijdsecretariaat@hkchengelo.nl 
 

Wedstrijdsecretariaat Boulers Jan Weidgraaf 074-2423633 
janweidgraaf@kpnmail.nl  

Opvang nieuwe leden Marco en Saskia Jongsma 
Gerrit Peuscherstraat 171  
7558 BD Hengelo 

074-8500725/06-10964438 

Kopij inleveren Korfbal Jan Witvoet 
Breemarsweg 550  7555 KH Hengelo 

074-2436490 
redactie@hkchengelo.nl 

Kopij Boules Journaal 
Beheerder webpagina’s JdB 
 

Alison Morgan 
Enschedesestraat 105 
7551 EK Hengelo 

074-2594407 
info@alison-morgan.nl 
 

 

HKC Webmaster Peter Fennema webmaster@hkchengelo.nl 

HKC Website  www.hkchengelo.nl 

Contributie: 
65+ geniet 10 % korting 
 

HKC bankrekeningen 
SNS bank:  
IBAN NL89 SNSB 0915 9668 40 
RABO bank 
IBAN NL78 RABO 0106 3848 56 

Senioren    
Junioren (A)              
Jeugd (B,C,D,E)/G korfbal 
Welpen (F)          
Kangoeroeklub           
Niet Spelend    
Jeu de Boules       

 € 22,50 p/m 
 € 16,50 p/m 
 € 14,00 p/m 
 €   7,70 p/m 
 €   5,00 p/m 
 €   6,50 p/m 
 €   6,50 p/m 

Donateur 
Zonder clubblad € 20,00 p/j 
 

verenigingsjaar 01-07/30-06, 
beëindigen kan per 30-06 

 

 
 
 
VOORZITTER 
Henry Dwars 
Gotenburgstraat 22 
7559 JK Hengelo 
Tel: 074-2780142 
voorzitter@hkchengelo.nl 

 
 
 
PENNINGMEESTER 
Sabine Nieland 
Pasteurstraat 51 
7555 ND Hengelo 
Tel: 074-8526814 
penningmeester@hkchengelo.nl 

 
 
 
SECRETARESSE en postadres 
Leonie Zeckendorf 
Leefmastraat 26-20 
7556 JG Hengelo 
Tel: 06 40180153 
secretaris@hkchengelo.nl 
 

KORFBAL 
Helen Kelder 
Tel: 06 11604209 
ktz@hkchengelo.nl 

JEU DE BOULES 
Vacature 
Waarn. R Marbus en J Weidgraaf 
jeudeboules@hkchengelo.nl 

 Exploitatie 
Mark Heijt 
Tel: 06 15361673 
exploitatie@hkchengelo.nl 

Hengelosche Korfbalclub 
´H.K.C.` 

Méér dan korfbal en jeu de boules alleen!  
Opgericht 4 mei 1913  Koninklijk goedgekeurd op 20 december 1961 
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Beste HKC-er, 
 
Maandelijks (een selectie) van de nieuwsberichten zoals die vermeldt staan op onze 
website, actuele mededelingen en verdere informatie vanuit het bestuur. 
 

 
HENK POL KONIKLIJK ONDERSCHEIDEN 
Op vrijdag 26 april j.l. is tijdens de jaarlijkse lintjesregen Henk Pol tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau benoemd. Onder aanwezigheid van onder andere 
trotse vader Harm, die in 2007 koninklijk is onderscheiden, ontving Henk zijn 
koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Sander Schelberg. 
Henk, dik verdiend voor alles wat je voor HKC en de samenleving doet en 
gedaan hebt! Namens HKC: PROFICIAT. 
 
De onderscheiding is door de koning om het volgende toegekent: 
Henk Pol (66) was 8 jaar bestuurslid en penningmeester van stichting Wooninitiatief De Korhoenders, dat 
kleinschalige wooneenheden voor mensen met een beperking opzet en in stand houdt. Pol heeft een 
belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van deze huisvesting en de werving van sponsors en 
fondsen. Daarnaast was hij van 2003 tot 2016 penningmeester en bestuurslid van korfbalvereniging HKC. 
Hij is voor zijn vele werkzaamheden al benoemd tot Lid van Verdienste van die club. Sinds 2003 is hij 
penningmeester van Stichting Vrienden van Erve Meyerinkbroek in Haaksbergen. 

SENIORENTEAMS GAAN OP ZATERDAG KORFBALLEN 
Zoals ook besproken tijdens de laatste ALV is er door de Technische Commissie onderzoek gedaan naar 
de mogelijkheden om de seniorenteams, net zoals de jeugd,  ook op zaterdag te laten spelen. Reden 
hiervoor was dat in de regio steeds meer verenigingen haar seniorenteams op zaterdag laten korfballen in 
plaats van zondag. Met als gevolg dat de seniorenteams steeds verder moeten reizen voor de 
uitwedstrijden met de nodige extra reistijd en –kosten. Daarnaast ook het gegeven dat in de poules steeds 
meer zaterdagteams zijn ingedeeld en wedstrijden toch al vaker zaterdag gespeeld worden. Hierdoor zijn 
spelers/speelsters dan niet altijd beschikbaar in verband met werk. 
Na een raadpleging onder alle spelende seniorenleden is door hen ingestemd om op zaterdag te gaan 
spelen. Voordeel, naast het dichterbij korfballen, is dat alle wedstrijden dus op zaterdag worden gespeeld 
hierdoor is er meer binding tussen jeugd en senioren. Wat betreft de capaciteit op het veld en in de OSG is 
er ook geen probleem. Enige punt om rekening mee te houden is dat seniorenspelers/sters  die ook een 
jeugdploeg coachen wellicht een wedstrijd niet kunnen coachen. Met de medewerking van een ieder zal 
dit goed ingevuld kunnen worden. 
Met dit advies is de TC naar het bestuur gegaan. Het bestuur heeft het advies unaniem overgenomen. 
Dus met ingang van 2019-2020 spelen de seniorenteams van HKC op zaterdag hun wedstrijden! 

NIEUWE OVERKAPPING 
Zoals wellicht opgemerkt is de overkapping tussen de kantine en de kleedkamers aan nodig aan vervanging toe 
en is deze inmiddels verwijderd. Voor de nieuwe dakbedekking is gekozen voor een duurzame oplossing: 
dakbedekking met lichtkoepels.  2e helft juni zal de nieuwe overkapping gereed zijn. 
 

JAN WILLEM BEEKHUIZEN NIEUWE HOOFDTRAINER/COACH HKC 
Voor een periode van twee jaar met een optie voor het jaar erop wordt Jan Willem Beekhuizen met ingang 
van 1 augustus 2019 de nieuwe trainer van de  eerste selectie en coach van HKC 1. Beekhuizen is 
momenteel de hoofdtrainer/coach bij AKC Almelo. Daarvoor is hij hoofdtrainer geweest bij NKC en als 
speler actief geweest bij onder andere TOP Vroomshoop en Oost-Arnhem.  Met Jan Willem heeft de 
technishe commissie een trainer gevonden met veel ervaring en de ambitie om met de jonge selectie van 
HKC verder te ontwikkelen. Wij wensen Jan Willem veel succes! 
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WESTERMAAT BOKAAL 2019  
Hoe vergaat het de jeu de boulers van HKC 1 en HKC 2.  Lees het verslag verder op in het nieuwsblad 

MEDEDELINGEN KORFBALTECHNISCHE ZAKEN 
- Gezien haar eigen drukke werkzaamheden heeft Helen Kelder aangegeven dit niet langer te  
   kunnen combineren met haar taak als bestuurslid korfbaltechnische zaken. Ze blijft nog wel 
  actief binnen de technische commissie. Met de TC zal bekeken worden op welke manier de 
  komende maanden de bestuurstaken worden ingevuld   
 
- De TC is nog bezig met haar zoektocht naar een trainer/coach voor HKC 2. Peter Bakker 
  heeft zich bereid gevonden om de coaching voor de rest van dit veldseizoen op zicht te 
  nemen. Thomas Klaassen verzorgt de training op donderdag 

 
RABO CLUBKAS CAMPAGNE LEVERT HKC GELD OP! 
HKC heeft weer meegedaan aan de Rabo Clubkas Campagne! Dit heeft HKC maar liefst € 648,72  
opgeleverd. Rabobank en alle stemmers enorm bedankt voor jullie steun! 
 

 
AANPAK VERNIELINGEN RONDOM CLUBHUIS 
Bijna ieder weekend worden wij geconfronteerd met de nodige rotzooi en vernielingen onder de overdekte 
jeu-de-boulesbaan.  Hiervan is aangifte gedaan en de politie surveilleert regelmatig. Tot op  op heden zijn 
de raddraaijers niet gepakt. Sinds enkele weken hangen er beveilgingscamera’s rondom het clubhuis en 
jeu-de-boulesbanen. Op deze manier hebben wij  de raddraaijers letterlijk in beeld en worden de beelden 
doorgestuurd naar de politie zodat zij   gericht actie kan ondernemen. Mocht je op het veld zijn wees dan 
allert op verdachte situaties en probeer hier foto’s van te nemen. Die kunnen wij dan ook overdragen aan 
de politie. 

 
TOT SLOT 
Als laatste wil ik jullie graag aanmoedigen om berichten, nieuwsfeitjes, mededelingen zoveel mogelijk door te 
geven aan webmaster@hkchengelo.nl zodat dit op de website www.hkchengelo.nl geplaatst kan worden en 
gedeeld kan worden! 

Namens het bestuur 
Henry Dwars 
voorzitter@hkchengelo.nl 
 

mailto:webmaster@hkchengelo.nl
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Wedstrijd Datum Aanvangstijd Plaats 

HKC (He) 2 - Kesteren 2 9-mei 20:15 HENGELO OV 

HKC (He) E1 - DOS-WK E1 11-mei 10:00 HENGELO OV 

HKC (He) D2 - DOS-WK D1 11-mei 10:00 HENGELO OV 

TOP (V) E1 - HKC (He) E2 11-mei 10:15 VROOMSHOOP 

Blauw Zwart D1 - HKC (He) D1 11-mei 11:00 WIERDEN 

Blauw Zwart C1 - HKC (He) C1 11-mei 12:00 WIERDEN 

HKC (He) A1 - Sparta (Zw) A1 11-mei 12:15 HENGELO OV 

EKC Nääs A1 - HKC (He) A2 11-mei 13:30 ENSCHEDE 

HKC (He) 3 - ZKC '19 3 12-mei 11:30 HENGELO OV 

HKC (He) 4 - Apeldoorn 6 12-mei 11:30 HENGELO OV 

HKC (He) 2 - Zwart Wit 2 12-mei 13:00 HENGELO OV 

HKC (He) 1 - Zwart Wit 1 12-mei 14:30 HENGELO OV 

        

HKC (He) B1 - Zwart Wit B1 16-mei 19:00 HENGELO OV 

HKC (He) E2 - Juventa E1 18-mei 10:00 HENGELO OV 

NKC '51 D1 - HKC (He) D1 18-mei 10:30 NIJVERDAL 

HKC (He) E1 - NKC '51 E1 18-mei 11:00 HENGELO OV 

HKC (He) A2 - AKC (Al) A1 18-mei 11:00 HENGELO OV 

Achilles (A) C1 - HKC (He) C1 18-mei 11:00 ALMELO 

Phenix '72 B1 - HKC (He) B1 18-mei 12:00 GOOR 

HKC (He) A1 - Dindoa A1 18-mei 12:30 HENGELO OV 

HKC (He) 3 - Juventa 2 18-mei 14:00 HENGELO OV 

HKC (He) 4 - Vakgericht 1 19-mei 13:00 HENGELO OV 

HKC (He) 1 - Haarlem 1 19-mei 14:30 HENGELO OV 

Olympia '22 2 - HKC (He) 4 21-mei 20:00 BORCULO 

Juventa D2 - HKC (He) D1 23-mei 18:15 HARDENBERG 

        

HKC (He) D1 - NKC '51 D1 25-mei 10:00 HENGELO OV 

AKC (Al) A1 - HKC (He) A2 25-mei 10:00 ALMELO 

NKC '51 E1 - HKC (He) E1 25-mei 10:30 NIJVERDAL 

HKC (He) C1 - Achilles (A) C1 25-mei 11:00 HENGELO OV 

EKC Nääs D1 - HKC (He) D2 25-mei 11:00 ENSCHEDE 

Juventa E1 - HKC (He) E2 25-mei 11:15 HARDENBERG 

HKC (He) B1 - Phenix '72 B1 25-mei 12:00 HENGELO OV 

KVZ A1 - HKC (He) A1 25-mei 12:10 ZUTPHEN 

Club Brothers 2 - HKC (He) 3 26-mei 13:00 GRONINGEN 

Apeldoorn 3 - HKC (He) 2 26-mei 13:00 APELDOORN 

Sporting West 1 - HKC (He) 1 26-mei 14:30 AMSTERDAM 

Vakgericht 1 - HKC (He) 4 26-mei 15:30 HENGELO OV 
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Wedstrijd Datum Aanvangstijd Plaats 

HKC (He) E1 - Amicitia E1 1 jun. 10:00 HENGELO OV 

Centrum E2 - HKC (He) E2 1 jun. 12:10 DE KRIM 

HKC (He) A1 - Apeldoorn A1 1 jun. 13:15 HENGELO OV 

Achilles (A) A1 - HKC (He) A2 1 jun. 14:00 ALMELO 

HKC (He) 4 - Olympia '22 2 2 jun. 13:00 HENGELO OV 

WSS 2 - HKC (He) 3 2 jun. 13:00 OUDE PEKELA 

SDO (V) 3 - HKC (He) 2 2 jun. 13:00 VELDHOVEN 

ALO 1 - HKC (He) 1 2 jun. 14:30 'S-GRAVENHAGE 
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MEI 2019                                                                      www.hkchengelo.nl 
 

De HKCer verschijnt op de eerste maandag van de maand. Kopij s.v.p. uiterlijk een week voor publicatiedatum naar 
Alison Morgan. 
JdB speel- en oefendagen op het HKC Sportterrein: zondag 10.30-12.00 uur en dinsdag13.30-15 .00 uur.  
In de zomerseizoen (vanaf 9-05-2019) ook op donderdagavond een extra oefenavond: 19.00  - 20.30 uur. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

MEDEDELING 
 

Aangepaste zomeragenda - donderdagavond boulen 
M.i.v. 9 mei 2019 wordt er een extra zomerse speelavond aan onze leden geboden - d.w.z., vanaf deze 
datum kunnen we ook op de donderdag tussen 19.00 en 20.30 uur spelen cq oefenen. Alle leden zij van 
harte welkom  
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
VERSLAGEN 

 

JdB Borne, het Marinus van den Bostoernooi  
voor doublettes, dinsdag, 16 april 2019 

Dit toernooi dat ook wel het eiertoernooi wordt genoemd werd door een tiental HKCers bezocht op 16 
april, tijdens een zonnige dag maar met een koud windje. Het evenement staat in het teken van het ei 
en de organisatie had dan ook 250 eieren gekookt zodat iedereen zich hier aan tegoed kon doen. Er 
bleef ook nog tijd over om te boulen en toen bleek dat ons tiental beter was in eiereten dan in boulen 
want de resultaten waren niet denderend deze dag. Slechts 1 koppel viel in de prijzen en tijdens de 
verloting won Roelie zowaar een prijs. Weer leuk om mee te maken en na afloop voor elke deelnemer 
10 eieren. 

J W.   (met foto's van Roelie) 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
WESTERMAAT BOKAAL 2019 (vervolg) 

Het wel en wee van HKC 1 en 2  

TEAM HKC 1 

HKC 1 boekt mooie overwinning 
Vierde ronde, 1 april (uit, tegen Zoaltboulers 1) 

Deze wedstrijd die door ons met spanning tegemoet werd gezien pakte voor ons prima uit, als was 
het begin door een 13- 0 nederlaag van Hanni en Jan niet erg bemoedigend. Dit koppel kreeg geen 
grip op het sterke spel van de tegenstander en ging kansloos onderuit. Gelukkig waren Jan D en Jan 
Willem op dreef en wonnen met 13-10. Ook Anja en Herman hadden er zin in en ook zij wonnen en 
wel met 13-9. Stand in de pauze dus 2-1 voor de onzen. Hanni en Jan herstelden zich van de zeperd 
en wonnen nu met13-10. Jan D en Jan Willem Speelden een sterke tweede partij en wonnen weer, 
nu met 13-9. Stand dus 4 tegen1 met nog 1 partij te gaan die echter verloren ging en we dus deze 
wedstrijd wonnen met 4- 2 wat een prima resultaat is. 

J.W. 
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Een degelijke overwinning van de eerstelingen 
Vijfde ronde, 8 april (uit, tegen JdB Borne 1) 

Eindelijk konden we weer een avond wedstrijd spelen zonder jas aan en sjaal om en dat voelt weer 
goed om buiten te zijn. Het was de vijfde en laatste wedstrijd van de eerste competitiehelft en om nog 
een kans te maken voor de titel moest er wel gewonnen worden. Dus tot in de tenen gemotiveerd 
gingen we van start en Hoe!. Alle drie koppels wonnen hun partij in de eerste helft. Jan D en Jan 
Willem 13-7 Anja en Herman met 13-8 en Jan en Betsie, die inviel voor Hanni die voor deze wedstrijd 
niet over wou komen vanuit Aruba, wonnen ook met 13-8  dus een  3-0 voorsprong nog een 
overwinning in de tweede helft was genoeg voor de zege. Jan D en Jan Willem wonnen nu heel 
duidelijk 13-4 Anja en Herman maakten het wel spannend maar verloren toch met 10-13. Jan en 
Betsie wonnen ook weer zodat de eindstand werd JdB Borne 1 - HKC 1,  1 tegen 5 dus goed 
gespeeld Lui! Dit was de laatste wedstrijd van de eerste helft en we staan op de eerste plaats met 7 
punten uit 5 wedstrijden maar wel een wedstrijd meer gespeeld dan de achtervolgers. 23 September 
gaan we verder. 

J.W. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

TEAM HKC 2 

"Het wel en wee van HKC 1 en 2"  wordt als titel van dit bericht vermeld...... 
Nu, dat is aardig over de beide teams verdeeld met dien verstande dat de "wel" naar  
team 1 gaat en de "wee" tot dusver bij team 2 blijft hangen.   
 
Op 1 april (!) speelden wij onze laatste wedstrijd voor het zomerreces en die eindigde weer met de, 
inmiddels voor ons traditionele en welvertrouwde, uitslag 1 - 5. 
Wat zijn wij toch vast in ons spel en wat een regelmaat : vier wedstrijden - 4 x 1-5 . 
 
Waar we wél op kunnen bogen is; dat we heel veel punten bij elkaar sprokkelen: 
nml. 293 (helaas voor onze tegenstanders) om 167 voor ons. 
Dat resulteert in een saldo van -126 bij, snik snik, 0 wedstrijdpunten en een niet zo'n eervolle 8e 
plaats. 
 
Ja, alle techniek-trainingen, hoogte-stages, oefenwedstrijden, mentale trainingen,  inschakelen van 
haptonomen, inhuren van boules-pro's en het houden van donderspeeches; het heeft allemaal niets 
uitgehaald. 
We zijn eigenlijk hartstikke goed maar blokkeren steeds als we wedstrijden moeten spelen.    
faalangst ?        (misschien helpt het inschakelen van een psycholoog.............) 
Maar hoe dan ook, we houden dapper vol en gaan er de 23e september weer vol goede moed 
tegenaan.   
Nog 3 wedstrijden te gaan, het tij zal toch eens een keer ten goede van ons keren en kunnen we 
wellicht nog op de eervolle derde plaats eindigen. 

Ruud 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Jdb van de Zoaltboulers, het Alfred Dekrout Boortorentoernooi 

voor doublettes, zondag 7 april 2019 

 
Op de zonovergoten 7e april werd het jaarlijkse Alfred Dekrout Boortoren toernooi gespeeld Alfred die 
een stimulerende kracht was van de Zoaltboulers word op deze dag herdacht en volgens het 
openingspraatje van de organisatie had Alfred van bovenaf voor dit uitstekende weer gezorgd. 
 
Een kleine honderd boulers deden een gooi naar de prijzen en onder hen een aantal familie leden 
van Alfred en Willemien. Zo speelde Alfred's zoon Robin mee en die had ook nog een drietal 
korfballers gestimuleerd om mee te doen en die knapen waren volgens zeggen in trainingskamp 
geweest om zich goed voor te bereiden. Schoonzoon Eddy speelde met kleinzoon Koen en zwager 
Evert met kleinzoon Niels zodat de familie sterk vertegenwoordigd was.  
 
Vier wedstrijden werden er gespeeld en mede door het prachtige weer werd het een mooie 
happening. Tegen vijven waren de uitslagen geteld en toen bleek dat Raymond Oude Alink en Robert 
Lindeman met alle vier wedstrijden gewonnen en een saldo van 40 de winnaars waren. Jan Smit met 
Bennie Bekkenutte werden tweede ook met vier gewonnen en saldo 35. Derde werden Henny 
Briscant met Theo Vos eveneens met vier maal winst en een saldo van 27.  

Van de HKCers werden Betsie en Jan 34e, Robin met Frank Arnold werden 38e Peter Toren en Rob 
Rotting werden 45e. Geen indrukwekkende resultaten deze dag maar het plezier tijdens en na het 
spelen maakte alles goed. Zeker voor herhaling vatbaar. 

J.W. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

LEDEN NIEUWS    

Verjaardagen 

MEI Eerste verjaardagen in JUNI 

14-05-1945 :  Jo K 02-06-1939 : Mini H 
15-05-1944 : Eveline R 02-06-1946 : Hanni K 

24-05-1970 : Anja R  

24-05-1949 : Herman I   

28-05-1947 : Adri B 

29-05-1937 : Truus S 

31-05-1944 :  Marianne K 

In het vorige blad waren we enkele verjaardagen in april vergeten te melden. Excuses aan Frits, Jan T en Annie K. Volgend 
jaar beter! 
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