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Inleveren kopij uiterlijk 1 december 

  
 
 
 

Clubhuis / Petanquedrome 
 
Clubhuisbeheerder 
Schoonmaak- & kantinediensten 

Ruysdaelstraat 2 
7556 WT Hengelo 
Marjolein Steenberg 
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 
Kangoeroeklup     
niet spelend lid     
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 
Met clubblad       € 40,00 p/j 
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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Maandelijks (een selectie) van de nieuwsberichten zoals die vermeldt staan op onze website, actuele 
mededelingen en verdere informatie vanuit het bestuur. 
 

VOORBEREIDINGEN STARTEN VOOR ROMMELMARKT. 
Het einde van het veldkorfbalseizoen nadert. Direct na het laatste competitie weekend (26/27 okt.) 
worden de kleedkamers weer door de rommelmarktmedewerkers in gebruik genomen. Dan gaat er 
weer begonnen worden met het sorteren van de tot nu toe binnengebrachte en/of opgehaalde 
rommelmarktspulletjes. Volop werk aan de winkel, want beide opslagruimtes zitten (nu al) nagenoeg 
vol. Vanaf maandagavond 28 oktober gaan we van start. U kunt dan ook weer spulletjes komen 
brengen. Tussen 19.00 en 20.00 uur bent u welkom. 

U kunt alles komen brengen, echter geen meubels, houten bedden, oude beeldbuis tv’s en gebruikte 
matrassen. 
Dit is niet of nauwelijks verkoopbaar en kost ons alleen maar geld aan stortkosten. 
Speciaal de eerste weken vragen we Kerstspullen, i.v.m. de Kerstmarkt (zie elders). 
Tot aan de rommelmarkt op 7 maart 2020, kunnen spulletjes gebracht worden. 
Dit kan op: 
Maandags van 19.00 – 20.00 uur (m.i.v. 28 oktober). 
Zaterdags van 10.00 – 12.00 uur (m.i.v. 7 januari 2020). 

HKC KERSTMARKT IN KULTURHUS HASSELO OP 7 DEC. 
Hoewel Sinterklaas nog moet komen, zijn we al weer bezig met de Kerst. Net als vorig jaar zien we af 
van de Kerst-Rommelmarkt, maar staan we weer met onze gebruikte Kerstspulletjes op de 
Kerstmarkt in het Kulturhus Hasselo in de Hasseler-Es nabij het winkelcentrum en sporthal. Deze zal 
IN het Kulturhus worden gehouden op zaterdag 7 december tussen 11.00 en 16.00 uur. Het is maar 
dat u het vast weet, noteer het en kom langs. 

1E HELFT VELDSEIZOEN ZIT ER OP. 

Nu ook de allerlaatste wedstrijd is gespeeld, kunnen we een tussenstand geven van de teams in de 
wedstrijdkorfbal en de eindstand van de breedtekorfbal. Bij de jeugd hebben we deze keer geen 
kampioenen maar zijn er vele ervaringen opgedaan om mee te nemen naar de zaal. Onze A1 had het 
heel zwaar in de wedstrijdkorfbal, zij gaan daarom in het zaalseizoen terug naar de breedtekorfbal. 
We hopen dat ze daar weer het plezier terugvinden en zo af en toe ook wat punten kunnen pakken. 
Bij de senioren moeten de spelers van HKC 2 hun weg nog een beetje vinden, maar er zijn punten 
gepakt! Ons vlaggenschip HKC 1 mag de 1e plek delen, nu de zaal in om daar te strijden in de 2e 
klasse! Succes allen! 
 
 

HKC VERTEGENWOORDIGD! 

24 oktober j.l is Xander Jongsma, speler uit de C1 uitkomen in RTCU13 het Oosten. Samen met zijn 
medespelers vanuit verschillende verenigingen uit de buurt heeft hij gespeeld bij het Pre Challenge 
toernooi in Koog aan de Zaan. Hierbij kunnen RTC teams uit het hele land zich plaatsen in Poule A of 
B om straks in december het grote Challenge toernooi in Rotterdam te spelen om daar, wanneer je in 
poule A komt, te strijden om de 1e plek van Nederland U13. Michelle en Marco zijn de coaches dus 
HKC is goed vertegenwoordigd... 
Zet het oosten maar op de kaart... 

JEU DE BOULES BLIJFT OP ZONDAG 

Nadat de korfballers vorig jaar besloten hebben om met ingang van het seizoen 2019/2020 alle 

ALGEMEEN LEDENNIEUWS 

VAN DE VOORZITTER 
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wedstrijden de op zaterdag gaan spelen is er onder de jeu de boulers gevraagd of zij in plaats van 
zondagmorgen op zaterdagmorgen willen gaan jeu de boulen. Met een meerderheid van stemmen is 
besloten dat de jeu de boulers op zondag blijven spelen.   
 
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 
 

 

LEDENNIEUWS 
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KORFBAL NIEUWS 

Datum  Aanvangstijd Wedstrijd Plaats 
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oktober / november 2019                                              www.hkchengelo.nl 
 

De HKCer samen met het Boules Journaal verschijnt op de eerste maandag van de maand 
. 
Kopij s.v.p. uiterlijk drie dagen voor de publicatiedatum naar Alison Morgan. 
JdB speel- en oefendagen op het HKC Sportterrein: zondag 10.30-12.00 uur en dinsdag 13.30 - 1 5.00 uur.  
In het zomerseizoen ook op donderdagavond (vanaf 9-05-2019) een extra oefenavond: 19.00 - 20.30 uur. 
 

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

BINNENKORT BIJ ONS…… 

het HKC-JdB Slottoernooi 2019 
incl. het clubkampioenschap 

op zaterdag, 9 november 

We beginnen om 11.00 uur (svp 10.30 uur aanwezig zijn) en spelen twee wedstrijden, dan is er een 
lunchpauze. Daarna zullen er nóg twee partijtjes worden gespeeld. 

Deelnemers: Annie v W, Wilma, Albert, Mini, Jan W, Betsie W, Jo, Ria B, Rikie H, Frits, Jan D, Giny D, Ton, 
Arnold, Jan Willem P, Alison, Ruud,  Dinie H (2 wedstrijden). 
 
Contactpersonen: Roelie  
en Ruud (06-22414642) 

 

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

VERSLAGEN 

 
De laatst twee competitiewedstrijden van HKC1 

 

HKC 1 tegen de Zoaltboulers 2 
Maandagavond 23 sept bij HKC 

Met een overwinning zouden we nog een kleine kans hebben om kampioen te worden maar dit is 
helaas niet gelukt. Hanni en Jan maakten er een spannende pot van maar wonnen wel met 13-11. 
Anja en Herman gingen eerst goed maar verloren toch met 7-13. Jan D en Jan Willem waren goed in 
vorm en wonnen duidelijk met 13-3. De ruststand gaf dus nog hoop. In de tweede helft ging het mis 
met onze eerstelingen geen van de drie koppels wist te winnen zodat deze wedstijd verloren ging met 
2-4.  JAMMER! 
 

HKC 1 tegen Borne 1  
Maandagavond 7 okt bij Borne 

De laatste wedstrijd tegen Borne 1 was voor ons eerste nog wel degelijk van belang want een derde 
plaats in deze competitie stond op het spel. Bij een overwinning zouden we als derde eindigen en in 
dit veld van deelnemers zou dit toch een mooie plaats zijn in de eindrangschikking. Dus WE GAAN er 
VOOR!!   
Alle drie koppels wonnen, dus met nog een overwinning was de derde plaats verzekerd. Maar zowel 
Jan D en Jan Willem alsmede Hanni en Jan verloren de tweede wedstrijd, maar gelukkig trokken Anja 
en Herman ons met een tweede overwinning over de streep zodat het eerste team als derde eindigde 
in deze competitie achter de Zoaltboulers 2 en de Zoaltboulers 1.  
  

BOULES  JOURNAAL 

http://www.hkchengelo.nl/
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EINDSTAND 
De eindstand in de eerste klasse van deze competitie is geworden  
1e  Zoaltboulers 2  met 12 punten   
2e  Zoaltboulers 1 met 10 punten 
3e  HKC 1 met tien punten maar met minder saldo  
4e  Hasselo, 95 met 9 punten  
5e  EHPCTimmersweide 1 met 8 punten  
6e  TJV Werstermaat 1 met 5 punten   
7e  JdBorne 2 met 2 punten.  
8e  JdB Borne 1 met 0 punten 
 

Voorwaar een goed resultaat voor ons eerste team met dank aan invalster Betsie die tweemaal is 
ingevallen. 

J.W. 

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

Westermaatbokaal versus HKC-JdB Team Twee 

De kruitdampen zijn weer opgetrokken en we overzien ons JdB-strijdtoneel........ 
..........Écht, wij hebben enorm ons best gedaan maar behoren niet tot de zege-vierders, 
 

Ons team heeft over de 7 gespeelde rondes (totaal 42 wedstrijden) een zeer evenwichtig beeld in de 
uitslagen laten zien; nml 6 x 5 - 1 en 1x (als uitschieter) 4 - 2 en daarmee waren wij de meest 
constant spelende ploeg. (Dat leverde helaas geen prijs of eervolle vermelding op.) Al deze uitslagen 
waren in ons nadeel met als gevolg dat we in de einduitslag op een trieste laatste plaats zijn 
geëindigd met 302 boules voor en 502 tegen wat een nadelig saldo van 200 inhield. 
 

(De no.1 - HASSELO '95 - 2 had 481 boules voor en 294 tegen - batig saldo 187!) 
Hiermee "degraderen" we naar de 3e klasse waar we hopelijk wat minder sterke tegenstanders zullen 
gaan tegenkomen zodat we volgend jaar wellicht ook eens een keertje de wedstrijden winnend 
kunnen afsluiten. 
 

Ik hoop dat minimaal onze huidige team-spelers  Alison-Arnold + Giny-Albert + Roelie-Ruud ook dan 
weer van de partij zullen zijn en dat er zich ook nog andere gegadigden hiervoor zullen aanmelden. 
 

Ruud 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

Afsluiting Westermaat Bokaal 2019 
zaterdag 26 oktober bij Westermaat 

Ter afsluiting van de clubcompetitie voor clubteams 2019 werd er door de organisatie van deze 
competitie een afsluitende bijeenkomst voor alle deelnemers georganiseerd. Veel deelnemers waren 
die dag aanwezig en wel in zo’n grote getale dat men banen te kort kwam om een toernooi te spelen 
waar iedereen gelijktijdig kon spelen en men noodgedwongen in een A en een B groep werd 
ingedeeld met wedstrijden van 55 minuten.  

De weergoden waren ons goed gezind want tegen 12 uur werden er al verscheidene truien uit 
getrokken. We speelden drie wedstijden in de groep en de winnaars van beide groepen speelden 
tegen elkaar om de eerste plaats en de nummers 2 speelden om de derde plaats.  

Tijdens de wedstrijden werden we geregeld onthaald op lekkere hapjes en aan het eind zelfs op een 
glaasje Mummelman. Ook kreeg elke deelnemer een presentje vanwege het 25 jarig bestaan van 
deze competitie.  
 
Voor ons eerste team na de Zoaltboulers 1 en 2 de derde plaats. De prijs kunnen jullie bewonderen in 
het clubhuis. Ons  2e team viel dit jaar niet in de prijzen maar dat kan het volgende jaar alleen maar 
beter. De Westermaat Boulers wilden er een leuke dag van maken en zijn hierin uitstekend geslaagd, 
een dikke pluim!! 
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Bij de foto’s [in de digitale versie van dit blad] staat het eerste team met uitzondering van Anja die 
jammer genoeg niet aanwezig kon zijn. Op de andere foto staan Ginie en Albert met hun prijs voor de 
20e plaats in de A groep. Voor Albert zijn eerste prijs in zijn korte boules loopbaan dus dat belooft nog 
wat. 
 
J.W. 

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

Het jaarlijkse Salt & Pepper toernooi  
bij de Zoaltboulers op 28 sept 2019 

46 koppels deden deze dag mee aan dit toernooi. Van onze club waren Anja met Frits, Hanni en Jan 
Willem en Betsie en Jan van de partij om te proberen een prijs in de wacht te slepen. Het duo Hanni 
en Jan Willem deed het erg goed en wist op dit sterk bezette toernooi, door alle vier wedstrijden te 
winnen een uitstekende derde plaats te behalen. De winnaars van dit toernooi waren: Jan Schippers 
met Gerrit Jan Jansen met vier gewonnen en een saldo van 45. Tweede werden Jan Smit en Robert 
Lindeman, ook vier gewonnen met saldo 35. Derde dus Hanni en Jan Willem met vier gewonnen en 
saldo 22.  24e werden Anja en Frits met twee gewonnen en saldo 1. 28e werden Betsie en Jan ook 
met twee gewonnen maar met saldo -6. 
 
Jan W.  

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

LEDEN NIEUWS 

 

Verjaardagen 

OKTOBER 

05-10-1949 : Jan K   

19-10-1944 :  Wilma V   

 

NOVEMBER 

03-11-1937 : Rikie H 

19-11-1935 : Henk M 

 

 
 

Lidmaatschap opgezegd 

Jos W., heeft haar lidmaatschap in september opgezegd in verband met haar verhuizing naar 
Monster. Jos is in juli 2017 lid bij ons geworden, samen met haar man, Jan Willem. Ze gaat in ‘het 
westen’ ook weer boulen want bij haar in de buurt is er ook een club, vertelde ze. We wensen haar 
het allerbeste.  
 
Rikie S. (lid sinds okt 2005). Omdat ze recentelijk verhuisd is naar de Hasseler Es. Wellicht zullen we 
haar weer bij wedstrijden zien want ze is van plan om lid bij Hasselo te worden. In de loop der jaren 
heeft Rikie heel veel vrijwilligerswerk bij en voor HKC gedaan en daarvoor is de hele club – ook de 
korfballers – haar heel dankbaar. We wensen haar een heel fijn leven in haar nieuwe omgeving.  
 
Henk M heeft wegens gezondheid m.i.v. december 2019 zijn lidmaatschap opgezegd. Henk is in 
januari 2013 lid geworden; hij kwam vooral op de dinsdagen. Zijn Diet heeft vrijwel altijd op die 
dinsdagen de bardienst gedraaid. Daarvoor een groot DANKJEWEL, Diet! We wensen Henk en Diet 
het allerbeste.  
 

Nieuw leden 

Wilma Visschedijk en Annie van Wezel, allebei lid sinds oktober, welkom! We wensen jullie heel veel 
boules-plezier bij HKC. 
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