Kegelclub “De Eemgooiers” 40 jaar
Door ROB WIARDA

Er waren tijden, dat ieder zichzelf respecterend dorp op zijn minst één kegelbaan bezat. En ook Eemnes bezat een kegelbaan bij Hotel Eemland, die werd
geleid door de familie Van Saaze.
Op 25 november 1966 vond, ten huize van de heer Lestrade, Raadhuislaan 21,
Eemnes de oprichtingsbijeenkomst plaats van de kegelclub. Aanwezig waren
10 personen, waaronder :
Hr. Cramer, de eerste voorzitter
Hr. Dikstaal (Ger, “Dick”), Secretaris
Hr. Snijders (Fons), Penningmeester
Hr. Jan de Lange, de enige die al 40 jaar lid is van de kegelclub, en met
groot enthousiasme.
Het werd een club met uitsluitend mannelijke leden. De club moest een naam
hebben en na een aantal minder geslaagde suggesties werd de vondst Kegelclub
“De Eemgooiers” aangenomen.
Het ledental werd om praktische redenen beperkt tot 16. Er werd besloten om de eerste kegelavond te laten
plaatsvinden op 9 december 1966 om
20.00 uur en steeds om de 14 dagen
te spelen.
Als je met iemand praat over kegelen
hoor je vaak “Oh, je bedoelt Bowlen”. Nou, dat bedoel je dus niet,
want kegelen is iets totaal anders dan
bowlen. Het kegelen is in Europa
ontstaan. In het begin werden de kegels met de hand opgezet door jongens, die een paar centen wilden bijverdienen en niet al te bang waren.
Bowlen is een Amerikaanse afgeleide van kegelen, maar is ondenkbaar
zonder elektrische machines.
Er is wel een overeenkomst, nl. dat
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je een bal richting een aantal kegels werpt met als doel er zo veel
mogelijk om te gooien. Maar daarbij houdt de gelijkenis op.
Een kegelbaan is vrij smal en iets
hol, een bowlingbaan is veel breder en iets bol.
Een kegelbal heeft één duimgat en
een gewicht van ± 7,5 kg, een
bowlingbal heeft drie gaten en is
veel lichter. Het maken van een
kegelbal is een wetenschap op
zich. Naast gewicht en diameter
heeft de bal eigenschappen als
onrondheid, gevoeligheid, onbalans.
Bij het kegelen staan 9 kegels in
een ruit opgesteld, bij bowling
staan 10 kegels in een driehoek.
Deze verschillen leiden tot een
totaal verschillende techniek van
werpen.
In die 40 jaar is Jan de Lange eiHet 40-jarig lid Jan de Lange werpt de ballen nog genlijk continu de Meester-Gooier
vol elegantie.
geweest. Hij was zo goed, dat in
de eerste jaren een handicap van
20 punten werd ingevoerd om een
ander ook eens een kans te geven om koning te worden. (het maximum aantal
punten voor 10 worpen is 90)
Een kegelbaan neemt een bepaald volume in. Uitbaters, die een kegelbaan beheren vragen zich af, hoeveel geld aan dat volume te verdienen valt. Als dat
volume voor bruiloften en partijen gebruikt kan worden is het lot van de kegelbaan al gauw beslecht. Zo zijn er uit de regio veel kegelbanen, en daarmee kegelclubs verdwenen (Eemnes, Laren, Blaricum, Huizen, Hilversum, Soest). De
Eemgooiers spelen nu in Utrecht, waar ze lid zijn geworden van de Utrechtse
Kegel Bond (opgericht 8-8-1907), die op zich weer is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Kegelbond. Deze landelijke bond telt totaal 5822 leden,
verdeeld over 493 clubs.
Kegelclub De Eemgooiers is in eerste instantie een informele club, die gezelligHKE-179

heid en sociale contacten koppelt
aan sportieve prestaties. Ooit was
burgemeester De Bekker lid van
De Eemgooiers. Maar gemeentelijke overheden hebben niet automatisch zicht op informele clubs
en hebben daarom vaak geen benul van wat er zich op dat gebied
in hun gemeente afspeelt. Het
lidmaatschap van een officiële
Kegelbond kan dit gunstig beïnvloeden.
De overgang naar Utrecht was
niet zonder verrassingen. In
Utrecht waren de banen niet van
hout, maar van kunststof. Dit had
tot gevolg dat alle leden hun gooi
moesten aanpassen en dat de poedelpot rijkelijk gevuld werd.
Zelfs de Meester-Gooier leverde
hier een belangrijke bijdrage.
Jan Heitkamp ontvangt uit handen van voorzitter
Maar alles went, ook een kunstRob Wiarda de wisseltrofee terwijl Bil Heijns bestof baan.
langstellend toekijkt.
Op een kegelavond werpt ieder
30 ballen voor de interne competitie en de score van 4 avonden
wordt opgeteld, waarna vastgesteld wordt, wie de nieuwe koning is. De tweede
plaats wordt bezet door de “koningin”, een opvallende titel voor een goede
gooier.
Na het werpen van de ballen voor de competitie worden de aanwezigen in twee
ploegen van ongeveer gelijke sterkte ingedeeld. Deze ploegen gaan een onderlinge sportieve strijd aan, waarna de verliezende ploeg de winnende ploeg een
consumptie aanbiedt.
Vervolgens is er vóór sluitingstijd nog even gelegenheid om een kaartje te leggen. Bij e.e.a. zorgen de BOB’s er voor, dat ze hun vrienden veilig thuis kunnen brengen.
Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:
R.P. (Rob) Wiarda
voorzitter
M.G. (Rien) van der Vliet secretaris
J. (Jan) de Lange
penningmeester
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