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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 
 

Scheidsrechters-coördinator Linda Mulder: (Vereniging) 06-10371704 
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 
Chantal Dekrout 
Jacques Urlusstraat 26 
7558 JS Hengelo 
Tel: 074-2567779 
secretaris@hkchengelo.nl 
 

KORFBAL-ZAKEN 
Jolanda van Bruggen 
Tel: 074-2772491 
ktz@hkchengelo.nl 

JEU DE BOULES-ZAKEN 
Peter Fennema a.i. 
Tel: 074-2770543/06-26470231 
jeudeboules@hkchengelo.nl 

 VRIJWILLIGERS-ZAKEN 
Chantal Dekrout a.i. 
Tel: 074-2567779 
vrijwilligers@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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In Memoriam 

 
 

Eddy Nijhuis 
22 mei 1930 – 29 september 2018 

Afgelopen weekend is ons Erelid en Erevoorzitter Eddy Nijhuis op 88 jarige leeftijd overleden. 

Eddy was 76 jaar lid van onze vereniging en voorzitter van 1976 tot 1992. 

 

September 1942, de 12 jarige Eddy Nijhuis werd lid van HKC. 

In moeilijke tijden ging hij korfballen en deed dit met veel plezier. In 1945/1946 werd hij zelfs met de A 

junioren kampioen van Overijssel. Een paar jaar later bleek dat Eddy een goede organisator en harde 

werker was. Zo werd hij voorzitter van de jeugdcommissie en ging hij als leider mee met diverse 

korfbalkampen in Ommen 

 

In 1959 werden er voorbereidingen getroffen voor het realiseren van een eigen clubhuis. 

Daarvoor werd in 1961 een bouwcommissie in het leven geroepen, waar ook Eddy zitting in had. 

Tevens was er een bouwfonds opgericht. Door verkoop van programmaboekjes tijdens de wegraces in 

Tubbergen, oliebollen bakken in de garage bij hem huis en andere kleine acties werd er hiervoor geld 

bijeen gebracht. Het uiteindelijke resultaat was een eigen clubhuis dat in 1964 werd geopend. 

In dat zelfde jaar werd Eddy benoemd tot lid van verdienste. Eddy had gouden handen en heeft, met de 

hulp van diverse HKC-ers, hiermee menig klus geklaard. Bij Eddy kon je ook altijd kijken of een wedstrijd 

al dan niet doorging. Achter het raam aan de Twekkelerweg stond dan een bordje waarop je dat kon zien. 

 

Toen, in 1976, werd Eddy voorzitter van HKC. Een taak die hij met veel inzet en toewijding heeft vervuld. 

Eddy verzette daar een enorme hoeveelheid werk en was een zeer precies werkende voorzitter. 

Bestuurlijk had hij alles perfect op een rijtje. Onder zijn voorzitterschap groeide en bloeide de vereniging 

uit tot één van de grootste korfbalverenigingen in Nederland. 
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Niets was hem te veel en ging overal achteraan. Ook bij het tot stand komen van de eerste sponsor van 

HKC was Eddy nauw betrokken. Later was zijn bedrijf zelf (Nijhuis verzekeringen) een aantal jaren 

hoofdsponsor van HKC. Tijdens zijn voorzitterschap werd ook de Jeu de Boules afdeling opgericht. 

 

In 1988, tijdens het 75 jarig bestaan van HKC, werd Eddy benoemd tot Erelid van HKC.  

In 1992 heeft Eddy de voorzittershamer overgedragen en werd hij voor al zijn enorme inzet benoemd tot 

Erevoorzitter. 

 

Daarna bleef Eddy overal voor inzetbaar, zoals het onderhoud van het clubhuis, het werven van 

adverteerders, de jaarlijkse rommelmarkt en het  ophalen van oud papier.  

In 2007 werd, tijdens de heropening van het gerenoveerde clubhuis, Eddy door de toenmalige 

burgemeester, Koninklijk geridderd voor onder andere al het vrijwilligerswerk dat hij jaren voor HKC heeft 

gedaan. Naast dit alles was hij tot zijn 75ste  jaar ook nog ‘gewoon’ actief als korfballer en bleef hij trouwe 

supporter van HKC 1, samen met zijn vrouw Martha. Totdat zijn gezondheid het helaas niet meer toeliet.  

 

HKC verliest in Eddy een uitzonderlijk lid en een geweldige man, die het beste met iedereen voor had. 

HKC is Eddy zeer veel dank verschuldigd. Eddy is en blijft HKC. Voor altijd! 

Eddy bedankt! 

Wij wensen Martha en Carla veel sterkte de komende tijd. 

Bestuur HKC 
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Wie : Taak: 

Linda Mulder Scheidrechters zaken 

Peter Toren   Aanspreekpunt selectie 

Rob Rotting  Aanspreekpunt selectie 

Yvette Berendsen Aanspreekpunt rest selectie 

Saskia Jongsma Wedstrijdsecretariaat 

Seniorencommissie@hkchengelo.nl 

 
 

 

 

 
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 
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Wedstrijd Datum Aanvangstijd Plaats

Zwart Wit C2 - HKC (He) C1 6-okt 9:30 DELDEN

HKC (He) D2 - Olympia '22 D2 6-okt 10:00 HENGELO OV

Zwart Wit B1 - HKC (He) B1 6-okt 10:00 DELDEN

Ons Clubje E1 - HKC (He) E2 6-okt 10:15 ENSCHEDE

HKC (He) A1 - KVZ A1 6-okt 10:30 HENGELO OV

Amicitia E1 - HKC (He) E1 6-okt 10:30 VRIEZENVEEN

HKC (He) D1 - SDO (W) D1 6-okt 11:00 HENGELO OV

HKC (He) A2 - Rigtersbleek/Cottus A2 6-okt 12:00 HENGELO OV

HKC (He) 3 - Club Brothers 2 7-okt 11:30 HENGELO OV

HKC (He) 5 - AKC (Al) 4 7-okt 11:30 HENGELO OV

HKC (He) 2 - Apeldoorn 3 7-okt 13:00 HENGELO OV

HKC (He) 1 - Sporting West 1 7-okt 14:30 HENGELO OV

HKC (He) E1 - Juventa E1 13-okt 10:00 HENGELO OV

Rigtersbleek/Cottus D2 - HKC (He) D2 13-okt 10:00 ENSCHEDE

HKC (He) C1 - Achilles (A) C1 13-okt 10:30 HENGELO OV

HKC (He) E2 - Amicitia E2 13-okt 11:00 HENGELO OV

HKC (He) B1 - Devinco B1 13-okt 11:30 HENGELO OV

Apeldoorn A1 - HKC (He) A1 13-okt 11:30 APELDOORN

TOP (V) D2 - HKC (He) D1 13-okt 11:30 VROOMSHOOP

DOS-WK A2 - HKC (He) A2 13-okt 15:30 ENSCHEDE

Apeldoorn 4 - HKC (He) 5 14-okt 11:15 APELDOORN

HKC (He) 3 - WSS 2 14-okt 11:30 HENGELO OV

HKC (He) 2 - SDO (V) 3 14-okt 13:00 HENGELO OV

HKC (He) 1 - ALO 1 14-okt 14:30 HENGELO OV

HKC (He) A1 - ASVD A1 16-okt 20:00 HENGELO OV

HKC (He) A1 - DOS Kampen/Veltman A1 20-okt 13:00 HENGELO OV

DOT (O) 2 - HKC (He) 2 21-okt 13:00 OSS

Swift (A) 1 - HKC (He) 1 21-okt 14:30 AMSTERDAM

Olympia '22 D2 - HKC (He) D2 27-okt 11:00 BORCULO

HKC (He) 2 - Rheko 3 27-okt 14:00 HENGELO OV

HKC (He) 1 - Spirit 1 27-okt 15:30 HENGELO OV

HKC (He) 3 - OKO/BIES 3 28-okt 12:00 HENGELO OV
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OKT 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,  dinsdag:13.30-15 .00 uur,  
donderdag: 19.00-20.30 uur. 
 

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

 

Hengelo's clubkampioenschap Westermaat Bokaal 2018 

MAANDAG 1 OKT (de 5e cq voorlaatste voorronde) 

 
HKC 2 mocht daartoe zijn opwachting maken bij "Le Biberon" in Delden. 

Vol goede voornemens begonnen wij de strijd om de winst. 
Ook nu weer waren wij, zoals gewoonlijk, aanmerkelijk beter dan onze tegenstanders. 
Verfijndere techniek, meer souplesse, meer spelinzicht; maar ja, de banen werkten ook nu 
weer niet mee; we hadden te veel last van de zijwind en de hoge vochtigheidsgraad.  
Dat had uiteindelijk tot resultaat dat wij de pauze ingingen met een 2-1 achterstand. 

We hebben tijdens de rust getracht, door middel van peptalk en spierversterkende 
middelen, de tweede helft met meer succes in te gaan.  

Helaas, het mocht allemaal niet baten. De omstandigheden hadden zich niet in ons 
voordeel gewijzigd met als resultaat dat ook de tweede helft werd afgesloten met een 2-1 
verlies. 

We hebben nu besloten om (op kosten van HKC) een drietal dagen naar Tenerife te gaan 
voor een trainingskamp opdat wij de laatste wedstrijd een keer met klinkende cijfers zullen 
gaan winnen! 

Ruud 
 
 

HKC 1 aan eerste nederlaag ontsnapt. 

Wonnen we de eerste wedstrijd tegen Borne 3 met nul, het liep nu heel anders af. De 
eerste helft sloten we af met een 2- 1 overwinning.  

Anja en Herman maakte korte metten met de tegenstander en wonnen probleemloos met 
13- 1. Ook Jan D en Betsie die inviel voor Jan Willem waren goed op dreef en wonnen 
met 13- 1. Jan W en Hanni konden hun draai niet vinden en verloren dan ook met 7- 13. 

Na de pauze verliep het duidelijk minder voor ons want Jan D en Betsie verloren met 7- 
13. Jan en Hanni verloren bij de stand 11- 11 door een paar toverballen van de 
tegenstander met 11- 13. Op dat moment stonden we dus achter met 2- 3 en Anja 
met   Herman nog bezig met de partij en die maakten het wel erg spannend. Na een stand 
van 11- 11 en 12-12 steeg de spanning ten top. Wie O Wie pakt het laatste punt en 
gelukkig was dat punt voor Anja en Herman en speelden we toch nog gelijk 
ZUCHT  ZUCHT. Nog steeds ongeslagen en volgende week de laatste wedstrijd tegen de 
Zoalt Boulers 3. 

We gaan er voor! 

Jan W.  
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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MEDEDELING 
 

Donderdagmiddag boulen (i.p.v. 's avonds) 
 
M.i.v. 11 oktober gaan we weer proberen onze donderdag oefenronden in de middag te 
houden (in plaats van de donderdagavond) en wel tussen 13.30 en 15.00 uur.  

De kantine zal dan niet geopend zijn omdat niemand dit op zich wil nemen. Mocht er geen 
goede opkomst zijn dan gaan we hiermee stoppen. 
 
 
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 
 

LEDEN NIEUWS 
 

Verjaardagen 

OKTOBER 

05-10-1949 : Jan K 

 

NOVEMBER 

03-11-1937 : Rikie H 

10-11-1947 : Jan Willem W 

09-11-1935 : Henk M 

28-11-1940 : Hans V 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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UITNODIGINGEN (herhalingen) 

 

 
 
 
 

 
 
Het wordt alweer voor het 21e opeenvolgende jaar dat wij u mogen uitnodigen voor ons  
 

Herfst-boules-recreanten-doublette-toernooi 
op zondag 28 oktober 2018 

 
op onze banen aan de GJ van Heekstraat 35 te Enschede (tel 053-4351527), aanwezig 
10.00 uur en aanvang 10.30 uur. 
Voor de kleine onkosten vragen wij u een inschrijfgeld van € 4,00 per persoon. 
 
Ook dit jaar denken we 4 gemengde partijen te spelen. Vooraf wordt geloot met wie en 
tegen wie u gaat spelen. 
Inclusief de pauzes voor een hapje, praatje, drankje en lotenverkoop in de kantine van 
onze korfbalclub verwachten we dag om ca. 16.00 uur te kunnen afsluiten. 
 
Uiterlijk 15 oktober zou ik in het bezit willen zijn van de namen van de deelnemers voor 
een zo goed mogelijk verloop van de wedstrijden en het randgebeuren. 
 
Groeten en graag tot ziens op 28 oktober 2018 
Marianne Vruwink  
 
Een intekenlijst hangt in het HKC clubhuis.  
 
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

JEU DE BOULES BORNE 
 
 

Melbuul'n Toernooi  Borne  
op zaterdag 20 oktober 2018 

 
Plaats:  Jeu de Boules banen  Borne aan de Azelosestraat  (t.o. carpoolplaats) 
Categorie: Doubletten ( max.1 licentiespeler per  doublette 
4 part. voor gelood gespeeld op verharde banen. 
Ontvangst:  Zaterdag 20 oktober om  9.30 uur 
Aanvang wedstrijden: 10.00 uur einde wedstrijd ongeveer 15.30 uur 
Kosten: € 4,50 per persoon (incl. 2 consumptiebonnen ) 
Prijzen per doublette: 1e t/m 3e plaats, plus een verloting. 
Inschrijven: tot 15 okt.  
 
Namens het bestuur, 
Geerlof Kanis 
 
Een intekenlijst hangt in het HKC clubhuis.  
 


