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Inleveren kopij uiterlijk 1 december 

  
 
 
 

Clubhuis / Petanquedrome 
 
Clubhuisbeheerder 
Schoonmaak- & kantinediensten 

Ruysdaelstraat 2 
7556 WT Hengelo 
Marijke Brands 
Helen Kelder 

074-2423262 
clubhuis@hkchengelo.nl 
074-2423262 of 06-52342716 
06-11604209 

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

Marijke Brands 
 
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 inleveren Boules 
 

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 

Kangoeroeklup     
t/m 6 jaar              
t/m 15 jaar            
t/m 18 jaar            
v.a 19 jaar            
niet spelend lid     
jeu de boules       

€   5,00 p/m 
€   7,75 p/m 
€ 13,00 p/m 
€ 15,50 p/m 
€ 21,00 p/m 
€   6,50 p/m 
€   6,25 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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  Beste HKC-er, 
 
Maandelijks (een selectie) van de nieuwsberichten zoals die vermeldt staan op onze 
website, actuele mededelingen en verdere informatie vanuit het bestuur. 
 
Vrijwilligersavond  vrijdag 23 november as. 

Voor alle vrijwilligers van HKC, en dat zijn er heel veel is er vrijdagavond 23 
november de vrijwiliigersavond. Een gezellige avond met elkaar, waar vrijwilligers 
in het zonnetje worden gezet. Dit jaar op een speciale wijze Dus wees er bij! Vanaf 
19.30 uur in het clubhuis 
 

Alie Rademaker 80 jaar lid – geen tijd voor kinderen……wassen in een teiltje. 
Het was 1 oktober  1938.De 15 jarige Alie Veneklaas Slots werd lid van HKC. 
Toen had ze niet durven dromen dat ze 80 jaar later, in 2018 nog steeds lid van HKC zou zijn. 
Ter ere van haar 80 jarig lidmaatschap werd Alie op 1 oktober j.l. thuis in Humanitas verrast met een 
bezoekje van HKC voorzitter Henry Dwars, secretaresse Chantal Dekrout en secretaresse Arine Schutte 
van het KNKV districtsbestuur Oost. 
In het bijzijn van haar kinderen (die het mooi geheim hebben gehouden) werd Alie, naast een paar mooie 
bossen bloemen, een oorkonde van HKC en van het KNKV uitgereikt. 
En naast een presentje namens de vereniging, tevens een prachtige taart, die lekker smaakte. Lees 
verder in het clubblad het hele verslag. 
 
Kampioenschap HKC 

In de competitie om het kampioenschap voor clubteams is het eerste jeu de boules team ongeslagen 
bovenaan geëindigd in de 2e klasse A en gaat proberen op 3 november tegen drie andere kandidaten via 
promotie wedstrijden terug te keren naar de 1e klasse. Wij wensen dit zestal natuurlijk alle succes!!  
 
 
Rommelmarkt  perikelen 

Het is alweer oktober, nog een paar weken en de korfballers duiken de zaal weer in. 
Dan wordt het gebruik van de kleedkamers overgenomen door de rommelmarkt medewerkers. 
Maandags ’s avonds gaan we weer de reeds binnengebrachte goederen sorteren, zodat we ze in de week 
voor 2 maart snel op de juiste plekken kunnen plaatsen. 
In die periode kan men reeds spulletjes naar het clubhuis brengen. 
T.z.t. worden de exacte data op deze site bekendgemaakt. 
Maar let op!!! 
We kunnen weer van alles gebruiken, behalve defecte spulletjes of afval. 
En vanaf nu ook GEEN MEUBELS meer. Ook geen houten bedden. 
De reden hiervoor is dat meubels weinig verkocht worden om vervolgens aan het eind in de afval 
container te belanden. 
 
Jeugdspelers HKC geselecteerd 
HKC mag met trots mededelen dat 2 jeugdspelers zich nu bij de selectie U13 mogen voegen en wel 
Marvin Berendsen en Renske Jongsma, zij zullen dit jaar 2018 afmaken in RTC U13. In 2019 zullen er 
weer nieuwe selectie rondes zijn, om nieuwe teams te vormen voor dat jaar. 
 

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 
 
 
Henry Dwars 
voorzitter@hkchengelo.nl 
 

http://www.hkchengelo.nl/multimate-actie-heeft-hkc-e-23400-opgeleverd/
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Heeft u het al vernomen 
Sinterklaas gaat al stomen 

Van Spanje richting Nederland 
Met veel Pieten naar ons land 

Daarom kunt u mailen of bellen 
Om uw adres, datum en tijd te vertellen 

 
Mailadres is sinterklaas@hkchengelo.nl 

Daar kunt u veel gegevens kwijt in een tel 
Bellen naar 06 – 5341 3839 

Als er niemand is valt dat wel wat tegen 
Spreek dan de voicemail in als het u gerieft 

Met de nodige gegevens alstublieft 
 

In beide gevallen zullen die Pieten geen tijd uitsmeren 
Maar u binnen 48 uur over de afspraak informeren 

De kosten vraagt u zich nu af 
Waarschijnlijk staat u paf 

 
Deze zijn € 17,50 per kwartier voor onze leden 

€ 25,00 per kwartier voor niet leden, zonder al te veel bijzonderheden 
Bedrijven zijn zakelijke klanten en steunen HKC op deze wijze 

Zij ontvangen een nota die de penningmeester zal schrijven 
Natuurlijk gaan we het bedrag met u overleggen 

Zo hebben Sint en u iets over de kosten te zeggen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sinterklaas@hkchengelo.nl
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Wie : Taak: 

Henry Dwarts Scheidrechters zaken 

Peter Toren   Aanspreekpunt selectie 

Rob Rotting  Aanspreekpunt selectie 

Yvette Berendsen Aanspreekpunt rest selectie 

Saskia Jongsma Wedstrijdsecretariaat 
 

 

 

 

 
JTC  (voor wedstrijd gerelateerde zaken) JC (voor niet wedstrijd gerelateerde zaken) 

 

Tanja Klaassen     A jeugd    
Anita Bakker     B en C jeugd     
Marco  Jongsma    D, E en F jeugd    
Michelle Maathuis en Myrthe Olthof  F-jeugd en Kangoeroes   
Saskia Jongsma    Wedstrijdsecretariaat 
Jeugdcommissie@hkchengelo.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEAM DAG DATUM TIJD THUIS UIT ACCOM PLAATS 
HKC (He) 1 Zo 25-11-18 11:05 HKC (He) 1 SIOS (W) 1 OSG HENGELO OV 

HKC (He) 2 Zo 25-11-18 12:15 HKC (He) 2 Swift (A) 2 OSG HENGELO OV 

HKC (He) 3 Zo 25-11-18 13:25 HKC (He) 3 Apeldoorn 4 OSG HENGELO OV 

HKC (He) 4 Zo 25-11-18 14:35 HKC (He) 4 Rigtersbleek/Cottus 4 OSG HENGELO OV 

HKC (He) A1 Za 24-11-18 13:00 HKC (He) A1 TOP (V) A1 OSG HENGELO OV 

HKC (He) A2 Za 24-11-18 11:00 Ons Clubje A1 HKC (He) A2 De Brug GLANERBRUG 

HKC (He) B1 Za 24-11-18 16:10 HKC (He) B1 Juventa B2 OSG HENGELO OV 

HKC (He) C1 Za 24-11-18 15:10 HKC (He) C1 SDO (W) C1 OSG HENGELO OV 

HKC (He) D1 Za 24-11-18 10:00 NKC '51 D2 HKC (He) D1 Het Ravijn NIJVERDAL 

HKC (He) D2 Za 24-11-18 11:40 Blauw Zwart D2 HKC (He) D2 'n Dikken WIERDEN 

HKC (He) E1 Za 24-11-18 14:10 HKC (He) E1 Blauw Zwart E1 OSG HENGELO OV 

HKC (He) E2 Za 24-11-18 14:10 HKC (He) E2 KIOS '45/UNI E1 OSG HENGELO OV 
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NOV 2018                                                                     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 dinsdag 13.30-15 .00 uur.  
 

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

VERSLAGEN 

 
 

Herfsttoernooi voor doublettes, Rigtersbleek  
Zondag, 28 okt 2018  

Negen HKCers deden aan dit toernooi mee. Met een totaal van 64 spelers was het behoorlijk druk op 
de banen. Het weer was prima voor de tijd van het jaar, beetje frisjes maar zonnig en droog. We 
speelden 4 wedstrijden (2 vóór en 2 na de pauze).  

Bij ieder partij was je met een andere partner ingedeeld. Natuurlijk kwamen we veel ouwe rivalen van 
andere clubs tegen maar op zo'n dag kan zo iemand ineens je maatje zijn - heel leuk. Ook speelden 
we met een aantal onbekenden, inclusief leden van een grote groep uit Nijverdal, allemaal uitgedost 
in hun nieuwe blauwe clubjassen.  

Gelukkig waren de laatste spelers net klaar voordat een koude wind begon te waaien. Tijdens het na-
zitje werden de prijzen - héél veel prijzen - van de verloting uitgedeeld. En toen werden de winnaars 
van het toernooi bekendgemaakt.  

Kampioen was Diny Lubach van Rigtersbleek met 4 gewonnen partijen en een saldo van 26 punten. 
Daarna kwamen Gerrit de Witte, Hans Poffers en Jan Griemink, alle drie met 4 gewonnen partijen en 
24 punten. 

Wij HKCers hadden 'wisselende' resultaten en eindigden als volgt:  
5e, Jan D met 4/15;  12e, Jan W met 3/18;  24e, Ruud met 3/-1;  26e, Herman met 2/12;  37e, Alison 
met 2/-1;  42e, Giny met 2/-9;  48e, Herma met 1/-13;  58e, Rikie H met 0/-16 en 60e, Roelie met 0/-
27. 

Het was een gezellige dag. Veel dank aan de organisatie en graag tot volgend jaar. 
Alison 

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

 
Melbuul'n toernooi, JdB Borne 

Zaterdag 20 okt 2018  

Aan dit toernooi nam maar één HKCer deel aangezien niemand van ons zich had opgegeven. Jan W 
werd door de organisatie van dit toernooi gevraagd om mee te spelen daar men 1 speler te weinig 
had. Jan werd gekoppeld aan Johan Pape uit Vriezenveen en dit gelegenheidskoppel weerde zich 
aardig in de strijd om de prijzen en zagen kans om alle vier partijen te winnen. Helaas was het saldo 
niet genoeg voor de eerste drie plaatsen en werd het koppel Toon Rouhof - Bennie Bekkenutte van 
de Zoaltboulers eerste met een saldo van 35. Tweede werden Marinus van de Ende en Janny 
Hovestad van de Westermaat met een saldo van 33 en derde Jenny Venes en Bertis Arends met een 
saldo van 32. Jan en Johan werden gedeeld vierde met een saldo van 29. 

J. W. 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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Hengelo's clubkampioenschap om de Westermaat Bokaal 2018 

MAANDAG 8 OKT  
(de 6e cq laatste voorronde) 

HKC 2 .... SNIK, SNIK......... 

De speelavond van de 8e oktober verliep niet zoals wij dat ons hadden gedacht. 
We  hadden ons écht voorgenomen die laatste wedstrijd in de voorronde met klinkende cijfers te gaan 
winnen.  Nu, die klinkende cijfers klopten op zich wel maar helaas niet voor ons.  JdB Borne - 4 was 
tóch te sterk voor ons. 

Voor de pauze stond er een smadelijke 0 - 3 genoteerd op het wedstrijdformulier.  
Maar toen kwam er een nà de pauze. De donderspeech van de captain wierp zijn vruchten af met als 
gevolg een overwinning voor het koppel Alison en Anton én een zege voor het gelegenheidspaar 
Roelie + Ruud. 
De weg lag open voor een gelijkspel maar daar moesten dan wel de tegenstanders van Betsie W en 
Jan K aan meewerken en dát deden ze (heel onsportief) nou juist weer niet. 

Dit jaar geen ereplaats voor HKC 2 maar we kunnen wel terugkijken op een leuk en gezellig en 
sportief toernooi. Volgend jaar proberen we het gewoon weer; en dan hebben we vast meer succes.  
Er zit nml. méér dan genoeg talent in ons jeugdig team, het moet alleen nog wat rijpen. 

Ruud 
 
 
HKC 1 ongeslagen als eerste geëindigd in de tweede klasse b 

Evenals de eerste wedstrijd tegen de Zoaltboulers 3 eindigde ook de tweede wedstrijd in een 
gelijkspel en bleef dit team ongeslagen. Voor de pauze Wonnen Hanni en Jan met 13-6 en ook jan 
Willem en Jan D wonnen, nml met13-7. Ruststand dus 2-1. Na de pauze zat er bij ons de klad in want 
Anja en Herman verloren met 10-13 en ook jan Willem met Jan D verloren nu met 7-13. Gelukkig 
wonnen Hanni en Jan ook de tweede wedstrijd nu met 13-4. Dus eindstand 3-3 en daarmee eerste in 
de poule. 
Goed gedaan eerstelingen en nu op naar de wedstrijden om het kampioenschap van de beide tweede 
klassen en promotie naar de eerste klasse. Deze wedstrijden worden gespeeld op de banen van de 
Westermaat op 3 november, aanvang 10 uur en de tegenstanders zijn: Oldtimers 1, Zoaltboulers 3 en 
Jdb Borne 2. 

[Wordt vervolgd....] 

Jan W.  
 
NB  
Het eindresultaat van ons team HKC-1 op 3 november kunnen wij hier niet publiceren. Dit 
i.v.m. de kopij-deadline van De HKCer van november 2018.  
In onze aparte DIGITALE versie van het Boules Journaal (mét foto's) wordt het wél 
gepubliceerd. Het zal in week 45 (5-11 nov) verschijnen.  
Je kunt deze dan vinden op  http://www.hkchengelo.nl/jeu-de-boules/nieuwsbrief/ . 

 

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

MEDEDELING 
 

Boulen op donderdags gaat (voorlopig) niet door  
Jan Weidgraaf heeft aangegeven dat de opkomst op dit moment te gering is om met oefenwedstrijden 
op donderdag door te gaan. Wellicht wordt er in de toekomst een poging gedaan om een donderdag-
oefendag op te zetten - zeker als meerdere leden aangeven dat ze dat graag willen - maar voorlopig 
dus even niet.  
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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UITNODIGINGEN 
 
 

Mix toernooi doublettes bij de Zoaltboulers  
Boortorenweg 27 te Hengelo,  zondag 25 november 2018 

Aanvang wedstrijden 10.00 uur 
Aanwezig uiterlijk 09.45 uur 
Maximaal 60 koppels, 5 voorgelote partijen 
Inschrijfgeld € 4,50 
Opgeven als koppel via de lijst op het prikbord in het clubhuis. 
Uiterste inschrijfdatum 19 november.  
Een intekenlijst hangt in het HKC clubhuis.  
 
 

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

 
OJBV Eikeltjes Toernooi voor doublettes 

Oldenzaalse Jeu de Boules Vereniging, Vondellaan 14, 7576AC Oldenzaal 
zondag 4 november 2018 

Kosten: 8.00 per doublette 
Systeem: 2 voorgeloot daarna in poules. A en B 3 partijen. 2 voorgeloot tellen mee. 
Aanmelden vanaf 10.00 uur, aanvang wedstrijden 10.30 uur 
Opgeven via de lijst op het prikbord in het clubhuis. 
Uiterste inschrijfdatum zo 29 okt. 
Een intekenlijst hangt in het HKC clubhuis.  
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

LEDEN NIEUWS 
 
 

Nieuwe leden 

Wat fijn dat we deze maand drie nieuwe leden "van harte welkom" mogen heten:  
Lies Boogerd,  Marianne Kuitert en Albert Kruizenga.   

We wensen hun heel veel boulesplezier bij HKC. 
 
 

Lidmaatschap opgezegd 

Bennie ter Horst, lid sinds feb 2013, heeft zijn lidmaatschap per mei 2018 opgezegd.  
Tony Maietta, lid sinds oktober 2010, heeft zijn lidmaatschap per nov 2018 opgezegd. 

 
 

Verjaardagen 

NOVEMBER 

03-11-1937 : Rikie H 

09-11-1935 : Henk M 

28-11-1940 : Hans V 

 

DECEMBER 

11-12-1925 : Siny V 

23-12-1948 : Rinus V 
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In memoriam 

 
 

Jan Willem Wolthuis 

10 november 1947 -- 20 oktober 2018 
 
Het overlijden van Jan Willem, na een betrekkelijk kort ziekteverloop, is erg moeilijk te bevatten. Hij 
was zo actief en energiek. 

Jan Willem werd in juli 2017 lid van onze club. Daarna was hij, samen met zijn vrouw Jos, bijna elke 
week op onze banen te vinden. Hij was een veelbelovende bouler - nooit te bang om risico's als 
schieter te nemen. Terwijl zijn gezondheid nog prima in orde leek te zijn, stond hij altijd klaar om de 
handen uit de mouwen te steken om onze club-activiteiten te steunen en te promoten.  

Met zijn vriendelijke uitstraling en mooi gevoel voor humor was hij een bijzonder prettig boules-maatje 
en een heuse aanwinst voor HKC. Wat ontzettend jammer dat hij zo kort bij ons mocht zijn. We zullen 
hem zeker gaan missen.  

We wensen Jos en de familie alle sterkte.   
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