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Kegelclub Paul Krüger

De geschiedenis van 100 jaar kegelen in Rhenen over de lange plank
met breed uiteinde.

G.J. Poesse

met medewerking van L.M. J. Kallen, G. W. Nijenhuis en W. Stevens.

Het' was in de dagen dat de toen nog jonge Koningin Wilhelmina de kruiser
de Gelderland naar Transvaal zond om daar Paul Krüger op te halen, toen de
sociëteit Apollo2 besloot een kegelclub op te richten en die de naam te geven
van de grote held uit die tijd.

Kegelen, zo'n zesduizend jaren oud

Kegelen is een hele oude sport. Vierduizend jaar voor onze jaartelling waren er in
Egypte al jongelieden die met ballen gooiden naar iets dat op een kegel leek.
Ook de Germanen waren bedreven in dit spel. Zij gooiden met knoken, stokken,
stenen en later ronde stenen. Langzamerhand heeft deze sport zich ontwikkeld tot
de huidige vorm, de aanval met een bal over een lange houten baan op wat in het
Frans het bataillon carré heet, 9 in ruitvorm opgestelde kegels met de bevelhebber,
de koning, in het midden.
Kegelbanen werden vroeger veelal in de openlucht aangelegd bij herbergen en
buitenplaatsen. Een voorbeeld hiervan is de baan bij kasteel het Oude Loo in
Apeldoorn. Later ontstonden voornamelijk binnenbanen in cafés en sportcentra.
De Koninklijke Nederlandse Kegelbond werd in 1909 opgericht. De bond heeft de
afmetingen van banen, ballen en kegels bepaald en wedstrijdreglementen voor
bonds-, club- en persoonlijke kampioenschappen vastgesteld. De sport beleefde
haar glorietijd in de vijftiger en zestiger jaren van de 20ste eeuw toen de bond
rond de 800 aangesloten clubs met meer dan tienduizend leden telde.
De kegelbaan, het speelveld van de kegelaar, wordt ook wel plank of de lange
plank met breed uiteinde genoemd. De baan heeft een lengte van 20 m, een
breedte van 0,30 m, is voorzien van een holling van maximaal 0,4 mm en heeft
aan het einde een plateau waar de negen kegels op staan. De kegelbal is voorzien
van één duimgat en moet zo over de baan worden gerold dat deze langs één van de
zijkanten het kegelplateau bereikt. Wanneer dit op de juiste wijze gebeurt worden
alle kegels omgeworpen. Vroeger waren banen, ballen en kegels van hout, tegen-
woordig veelal van kunststof.
Een speler werpt een aantal keren achter elkaar, afhankelijk van het spel dat wordt
gespeeld, ledere keer wordt gegooid op alle negen kegels. Daarom moet na elke
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worp het aantal omgeworpen kegels worden geteld, dit getal genoteerd worden op
een lijst en/of cijferbord, de bal in een ballengoot worden gelegd zodat hij terug-
rolt naar het begin van de baan en de omgeworpen kegels weer worden opgezet.
In vroeger jaren werd er ook een bel geluid wanneer alle negen kegels werden
omgeworpen. Het totaal aantal omgegooide kegels per spel wordt de hoeveelheid
hout genoemd.

Kegelclub Paul Krüger

De kegelsport wordt ook al 100 jaar in Rhenen beoefend, want in 1900 werd daar
kegelclub Paul Krüger opgericht.
In dit verhaal is de geschiedenis van deze vereniging, voor zover nog te achter-
halen uit beschikbare archiefstukken, vastgelegd.
In de meidagen van 1940, het begin van de tweede wereldoorlog, is bij de brand in
de Heerenstraat ook de woning van J. Post Jr. verloren gegaan.

De oudst bekende foto van de kegelcub (ong. 1912).

v.l.n.r: op de hoge stoel het jongste lid Dirk Bender, daarnaast Sas Groenen (Kegeljongen

Heringa en Jan Pieter Beelaerts van Emmickhoven, Adriaan van Wijngaarden, Johann va

Willem de Haas, Jaap Post, Frans de Haas en Willen Hölzenspies. (Achter Berg en Rijn (

>enen (kegeljongen), Willem

an der Tak,

'.rg en Rijn 611)
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Aan de linkerkant van de Herenstraat de restanten van het woonhuis van J. Post jr. na de meidagen van

1940. Hier ging een belangrijk deel van de administratie van de kegelclub verloren.

(Gebroken Lente 60)

Hij was op dat moment commissaris van de kegelclub en in zijn huis bevonden
zich alle kasboeken, jaarverslagen, tekeningen, reglementen en andere bescheiden.
Enkele van deze stukken zijn later, uit particuliere archieven, weer in het bezit van
de kegelclub gekomen. Het clubgebouw met daarin de ledenlijst en de notulen
van leden- en bestuursvergaderingen vanaf de oprichting zijn gespaard gebleven.

De start in Rhenen

Op maandag 19 november 1900, 's avonds om 8.00 uur, werd in de Zaal van
Altena, de bovenzaal van het koetshuis van Hotel de Koning van Denemarken van
de heer Bertus van Altena, in aanwezigheid van 15 ingezetenen van Rhenen,
de vereniging met de naam kegelclub Paul Krüger opgericht.
In die zelfde vergadering werden L.W.P. de Heus, M. van Everdingen,
A.W. Rutgers, G.R. Schut en L. Sandbrink gekozen als resp. voorzitter, secretaris,
penningmeester en eerste en tweede commissaris.
Kegelen is alleen mogelijk wanneer er een kegelbaan, kegels en ballen zijn.
Deze faciliteiten waren in 1900 in Rhenen niet aanwezig. Daarom was een belang-
rijk onderwerp van deze eerste vergadering de realisatie van een eigen gebouw
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De situatie rond 1900, rechts Hotel De Koning van Denemarken, links het koetshuis met op de eerste

verdieping, de Zaal van Altena.

(Achter Berg en Rijn 379)

Een van de bouwers van het eerste kegelgebouw, timmerman Van Ommen met kruiwagen en

gereedschapskist. (Achter Berg en Rijn 281)
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£e« va« rfe oprichters en voorzitter van 1907-

1926, apotheker J.J. Post, die zojuist van het

postkantoor komt. (Achter Berg en Rijn 337).

Een exemplaar van de uitnodiging voor de

opening van het eerste gebouw.

met inventaris. G.R. Schut, een van de oprichters en tevens lid van het eerste
bestuur, stelde hiervoor grond beschikbaar. Het betrof een deel van zijn terrein,
gelegen direct buiten de oude stadsmuur, daar waar nu het gebouw de Westpoort
staat.

Het eerste gebouw

Het gebouw werd ontworpen door de Rhenense architect Derk Hoiting en
gebouwd door de timmerlieden Van Ommen en Van den Dikkenberg.
Het werd een houten gebouw, geplaatst op een stenen fundering. De eerste baan
werd ook door deze Rhenense timmerlieden gemaakt. De aanneemsom van
gebouw en baan bedroeg f. 597, =, de kosten voor de inrichting, zoals meubilair,
kegels en ballen, waren f. 150, =. Op 9 januari 1901 waren gebouw en baan klaar
en werd begonnen met kegelen.
Zoals reeds is vermeld zijn alle tekeningen en plattegronden, voor zover eigendom
van de kegelclub, aan het begin van de tweede wereldoorlog verloren gegaan. Het
is echter de heer H.P. Deys, voorzitter van de Historische Vereniging
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De plaats van het eerste kegelgebouw net buiten de Fred.v.d. Paltshof, (plattegrond Rhenen, 1915)
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Links onder is een deel van het eerste gebouw te zien.
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Reglement der Kegeiclub

„Paul Kruger"
. • te

Rhenen.

igcricSit 19 November Ï

Oudheidkamer Rhenen en Omstreken,
gelukt om in het archief van de
gemeente Rhenen de juiste situering van
het eerste gebouw te achterhalen.
Er is zelfs een oude ansichtkaart waarop
een deel van dit gebouw is te zien
Een kegelbaan is van hout en hout is
gevoelig voor veranderingen van tempe-
ratuur en vocht. De ligging en de vorm
van de baan zijn mede bepalend voor
het rollen van de bal. In een gebouw, dat
alleen op kegelavonden door middel van
een kolenkachel werd verwarmd, kon
nooit een constant klimaat geheerst
hebben. De kwaliteit van de kegelbaan
was dan ook een belangrijk onderwerp
van discussie zowel op kegelavonden als
op jaarvergaderingen. En dat is alle 100
jaren zo gebleven.
Het begon al direct in 1904. De leden-
vergadering benadrukte dat er meer aan
het onderhoud van de plank moest

gebeuren. De eerste plank was ook te smal. Daarom werd in 1908 besloten een
nieuwe aan te schaffen, waarbij de keus viel op één van goede kwaliteit voor de
prijs van f. 200,=. Echter in 1923 werd alweer een nieuwe baan gelegd.
De heer Schut had de grond, voor de bouw van het clubgebouw, gratis beschikbaar
gesteld, echter onder de voorwaarde dat de kegelclub er gebruik van mocht maken
zolang hij er geen andere bestemming voor had. Diverse pogingen van "Paul
Krüger" om de grond te kopen mislukten. In 1929 verkocht de heer Schut de
grond aan de heer De Vries, die het doorverkocht aan een niet met naam genoemd
persoon. De nieuwe eigenaar wilde op de grond bouwen, kegelclub Paul Krüger
moest dus op zoek naar een andere locatie.

Waar ging kegelclub Paul Krüger daarna naar toe?

Deze nieuwe locatie werd gevonden in de tuin van Café van den Berg, het huidige
Hotel Het Wapen van Rhenen, waar de kegelclub ook nu nog haar gebouw heeft.
Om meer zekerheid voor de toekomst te hebben werd met de heer Van den Berg, op
basis van de levering van consumpties op de kegelavonden, een langdurig huurcon-
tract voor de grond gesloten. Tevens werd, met de diverse grondeigenaren, de toe-
gankelijkheid van het gebouw zowel van de voor- als de achterzijde geregeld.

Het tweede reglement, goedgekeurd 22 januari

1909.
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Hotel het Wapen van Rhenen. Achter dit hotel werd de nieuwe locatie gevonden.

Op 13 maart 1929 werd, in een algemene ledenvergadering, het besluit tot verhui-
zing genomen en op 3 juli van dat zelfde jaar vond, wederom tijdens een algemene
ledenvergadering, de officiële opening plaats, een verhuizing dus binnen 4 maan-
den. In de notulen staan geen namen van architecten of aannemers vermeld,
evenmin komen nieuwe bouwtekeningen aan de orde. De ene keer wordt het
woord "verplaatsen", de andere keer het woord "nieuw" gebruikt. Uit de beschik-
bare gegevens blijkt dan ook niet of het bestaande houten gebouw werd verplaatst
of dat iets nieuws werd gerealiseerd. Omdat alles binnen 4 maanden werd gereali-
seerd, lijkt het eerste het meest voor de hand te liggen.
M. de Joncheere, een van de leden, vroeg aan het einde van de vergadering op
3 juli 1929 het woord en merkte op dat er tussen dit nieuwe gebouw en de naam-
gever van de club nog geen enkele band bestond.
Die naam Paul Krüger was bij de oprichting gekozen, tijdens de laatste oorlog die
de Boeren in Transvaal te voeren hadden, toen wij Hollanders zoo met die Boeren
meeleefden. Daarom verheugde het hem dat hij een portret gevonden had van de
president van Transvaal: "Paul Krüger" en hij hoopte dat dit een ereplaats zou
krijgen in ons clublokaal.
De voorzitter bedankte De Joncheere, het portret werd opgehangen in het gebouw,
waar het tot op de dag van vandaag nog steeds een plaats aan de wand heeft
(zie achterzijde omslag).
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De zorg voor baan en ballen blijft: werd in de beginjaren het onderhoud uitgevoerd
door de Rhenense meubelfabriek Van de Waal, later namen de leden dit zelf ter
hand en in de jaarvergadering van 1935 werd T.A. Deen, op dat moment baan-
commissaris, verzocht bij gelegenheid de baan en de ballen te doen opwrijven.
Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, in april 1945, werd gedurende de
oorlogshandelingen in Rhenen een zijmuur van het gebouw zwaar beschadigd en
een deel van de inventaris vernield. De kosten voor herstel bedroegen resp. f. 715,
= voor het gebouw en f. 176,27 voor de inventaris. Een deel van deze bedragen
werd als oorlogsschade terug ontvangen.
Het onderhoud van de banen werd na 1945 uitgevoerd door in dit vak gespeciali-
seerde bedrijven. Namen worden genoemd van De Kruif uit Rotterdam en
Achterkamp uit Brummen. Zo krijgt de firma de Kruif in 1948 de opdracht de
baan af te breken, de ondergrond te vernieuwen, de baan te restaureren,
te herplaatsen en te vlakken.3 In latere jaren wordt echter ook weer de Rhenense
timmerman Albers voor baanonderhoud ingeschakeld.
Tot 1952 beschikte "Paul Krüger" maar over één kegelbaan. De op de kegelavon-
den aanwezige leden gooiden bij toerbeurt. Voor een individuele sport, zoals de
kegelsport, is dit uiteraard goed uitvoerbaar. Echter, twee banen naast elkaar en
dus twee spelers tegelijk geeft meer spel, meer competitie, meer spanning.
Verder mogen alleen officiële, door de bond erkende, wedstrijden georganiseerd
worden in een gebouw met minimaal twee naast elkaar liggende banen. Daarom
werd in 1952, na een lange periode van voorbereiding, besloten het gebouw uit te
breiden en een tweede kegelbaan te installeren.
Echter, men had geleerd uit de lessen van het verleden. Daarom moest eerst, voor-
dat nieuwe investeringen werden gedaan, de aanspraak op de grond volledig veilig
worden gesteld. Aankoop was niet mogelijk, de grond was niet te koop.
Daarom werd het langjarige huurcontract omgezet in een erfpachtcontract met een
looptijd van 99 jaar. Omdat de grond van Herenstraat tot Prins Bernhardstraat
inmiddels van een en dezelfde eigenaar was, werd in dit erfpachtcontract tevens
het recht van overpad vastgelegd.

De grote verbouwing in 1952

De kegelclub was slecht bij kas. Daarom werd, ter financiële ondersteuning,
de hulp ingeroepen van de leden voor het beschikbaar stellen van voor de bouw
noodzakelijke materialen. Zo werden 20.000 stenen door J. Leccius de Ridder,
alle benodigde dakpannen door M. Schoemaker en twee ballengoten door J. Baars
en B. de Kroon aangeboden. Daarnaast voerde Schoenmaker Bouwbedrijf de
verbouwing uit en leverde de Tapijtfabriek van Van Wijngaarden de
vloerbedekking, beide tegen kostprijs.
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De restauratie van de buitenkant van het gebouw. Op de voorgrond vult J.E. de Boitrgraaf de betonmolen.

Tevens werd een nieuwe baan van java-teak gelegd door de Fa. Achterkamp die
ook een stel gebruikte kegels leverde, dit alles voor de prijs van f. 900, =.
De officiële opening vond plaats op 4 november 1952.
Het gebouw heeft dan de huidige afmetingen. Eind 1956 werd een gebruikte baan
aangekocht van Hotel de Kroon uit Varsseveld, voor de prijs van f. 400, =. Op dat
moment beschikte het gebouw over 3 banen.
In 1968 werd een aparte entree met toilet aangebouwd. Ook nu werden weer
diverse materialen geschonken en wel door A. Evers het materiaal voor de water-
leiding, J. Baars de wc, S. Heijn de kozijnen, H.J. Campman de stortbak en
J.G. van der Grift het schilderwerk.
In 1969 biedt C. Wijnands een stuk baan aan ter vervanging van het slechtste deel
van de B-baan. Dit stuk is afkomstig van het kegelhuis Heidepark te Barneveld.
Een drietal leden te weten R. Leij, S. Heijn en H.J. van der Schaaf, allen zeer
begaan met het wel en wee van de kegelclub, kocht in 1967, tegen een
schappelijke prijs, twee goede gebruikte banen, echter zonder vooraf overleg met
bestuur en leden. De vlam sloeg in de pan, in een extra ledenvergadering werd
opheldering gevraagd. De drie, de situatie onderkennend, deelden ter vergadering
mede het hout inmiddels weer verkocht te hebben. De rust keerde weer, maar
kegelclub Paul Krüger liep een paar goede, goedkope banen mis.
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De nieuwe banen worden in Appingedam opgeladen. Een deel van de ballengoot ligt al op de kar.

W. Stevens aan het werk.

De renovatie

In 1979 verkeerde het gebouw, door achterstallig onderhoud, in een zeer slechte
staat. Een grote renovatie was noodzakelijk. Deze was echter financieel alleen
maar mogelijk wanneer de leden zelf actief werden. Daarom werd besloten in
bepaalde door het bestuur aan te wijzen perioden, het rollen der ballen te vervan-
gen door het hanteren van kwast, hamer en zaag.

Het gebouw werd zowel van binnen als van buiten geheel gerenoveerd. De muren
werden, aan de buitenzijde, van een nieuwe cementlaag voorzien. Al het houtwerk
werd opnieuw geschilderd. Het gebouw kreeg een centrale luchtverwarming. Het
dak werd belegd met golfplaten. Dit laatste naar aanleiding van regelmatig voorko-
mende lekkages veroorzaakt door vernieling van de pannen door de schooljeugd.
Deze renovatiewerkzaamheden gingen door tot ver in de jaren 90.
In 1996 werden twee goede gebruikte banen en opzetmachines gekocht van Hotel
de Koppelpaarden in Appingedam. Deze werden in eigen beheer afgebroken en
naar Rhenen getransporteerd.
Het achtergedeelte van het gebouw werd aangepast en vervolgens werden eind
1997 de nieuwe banen met opzetmachines en elektronische telapparatuur geïnstal-
leerd.
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De electronische telapparatuur opgeslagen in het gebouw.

Het oudste telbord, een cirkel i

cijfers O t/m 9 en een pijl.

iet de

De kegelopzetters

De activiteiten aan het einde van de
baan zijn het werk van kegelopzetters,
bij "Paul Krüger" kegeljongens
genoemd.
De eerste kegeljongen was Sas Groenen
sr, die in 1931 werd opgevolgd door zijn
zoon Jan Groenen, deze bleef de club tot
1966 trouw. In de notulen van 1901
wordt melding gemaakt van de eerste
vergoeding voor het kegelopzetten en
wel f. 0,50 per avond, een bedrag dat in
1903 werd verhoogd tot f. 0,75.
Daarna werd pas in 1943 weer een
bedrag genoemd en wel f. 2,50.
Genoemde bedragen werden meestal,
per avond, aangevuld met fooien.
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De laatste t\vee kegeljongens (Ch. Baars en J. van Harn) aan het werk.

De taak van de kegeljongen was vooral
in de beginjaren omvangrijk. Tijdens het
kegelen zorgde hij voor het opzetten van
de kegels, het aangeven van het
gegooide hout, het plaatsen van de bal
in de ballengoot en bij een negen het
luiden van de bel.
Daarnaast echter zorgde hij dat voor het
begin van het kegelen de banen en het
gebouw in orde waren, dat de kachel
brandde, dat er gekegeld kon worden van
20.00 uur tot 23.30 uur, dat iedere kegel-
avond het presentieboek werd bijgehouden en dat klachten en gebreken aan het
bestuur van "Paul Krüger" werden doorgegeven.
In de notulen van 1949 staat vermeld dat de voorzitter H. Souwerbren een
dankwoord uitspreekt aan de kegeljongen Groen, die steeds voor een behoorlijk
verwarmd, stofvrij en opgeruimd lokaal zorg draagt en de omver geworpen kegels
in een minimum van tijd weer recht op heeft staan. Koude en warmte deert hem

Tien rijen bordjes van O t/m 9 naast elkaar, een

overzicht van 10 worpen.
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De nieuwe inrichting met electronische telborden

niet. Groen staat, als er gekegeld wordt, op zijn plaats en staat pal.
Vanaf 1952 werd er op twee banen gekegeld. Het jongste lid vervulde in eerste
instantie de taak van tweede opzetter. Echter vrij spoedig werd een tweede kegel-
jongen aangenomen. Meestal waren dit jonge jongens, nog op school of er net
vanaf. Velen hebben opgezet, helaas zijn hun namen niet meer bekend.
Jan Groenen werd in 1967 opgevolgd door Johan van Manen, hij bleef tot 1994.
Daarna werd geen vaste kegeljongen meer aangenomen. Met tijdelijke opzetters
werd doorgewerkt tot de installatie van de automatische banen.
In de ruim 95 jaar dat bij "Paul Krüger" de kegels werden opgezet door kegel-
jongens zijn er maar drie in vaste dienst geweest. Vader en zoon Groenen namen
hiervan ruim 65 jaren voor hun rekening, Johan van Manen 28.
"Paul Krüger" was een van de laatste kegelverenigingen in Nederland met kegel-
jongens. Kegelen met kegeljongens geeft contact tussen "voor" (de kegelaar) en
"achter" (de kegeljongen). Een kegeljongen reageert op een worp, voelt de
spanning bij een wedstrijd en leeft mee met de kegelaar waar hij voor opzet.
Het vervangen van een kegeljongen door opzet- en telmachines is meer dan alleen
overgaan van de kegelopzetter naar de motor met het touwtje, het is een ander
soort kegelsport bedrijven.

De leden

In het gebouw hangt de ledenlijst die vanaf de oprichting is bijgehouden.
De hierop voorkomende namen staan vermeld in de bij dit artikel gevoegde lijst.
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De ledenlijst, die vanaf de oprichting is bijgehouden.

Deze is uitgebreid met twee kolommen, één voor het aantal jaren lidmaatschap en
één voor vervulde functies.
Kegelclub Paul Krüger heeft in de 100 jaar van haar bestaan 222 leden gehad4.
Niet zoveel voor zo'n lange periode. Kegelen is echter een individueel spel.
Per baan kan maar één persoon tegelijk gooien en tot 1952 was maar één baan
beschikbaar. Daarnaast had en heeft de club veel leden die vele jaren lid blijven.
Op dit moment is A.H. van Wijngaarden (24)5 het langste lid geweest met in totaal
55 jaar, hij wordt gevolgd door J. Post (50) en J. Baars (130) beiden met 47 jaren,
J. de Ridder (71) met 44, J. van Wijngaarden (30) met 42, J.A. van Iterson (8) met
41 en C. Mus (69) met 40 jaren lidmaatschap. Dan volgen:
met 35 tot 40 jaren: S. Heijn (l 19), HJ. Campman (152), J. Rutgers (53) en
W. de Haas (35),
met 30 tot 35 jaren: B. de Kroon (131), D.F. de Haas (5) en I. van de Waal (20) en
met 25 tot 30 jaren: H. Schut (67), H.J. van der Schaaf (142), J.J. Post(ll),
A.W. Rutgers (12) en H. Souwerbren (105).
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Ook bij de huidige 16 leden zijn er al 5 personen met een meer dan een 25-jarig
lidmaatschap. L.M.J. Kallen (132) spant de kroon met 49 jaren gevolgd door
G. Baars (197) met 27, waarna J.E. de Bourgraaf (200), G.J. Poesse (201) en
G.E.J. Hagedoorn (202) volgen met ieder 25.
Veel namen komen meerdere malen voor. Hierbij gaat het zowel om broers en
neven, als om vader en zoon. Uit notulen en jaarverslagen blijkt dat zowel vroeger
als nu ten aanzien van het aanwezig zijn op kegelavonden weinig is veranderd.
Er zijn en blijven leden die er altijd of bijna altijd zijn en leden die, door welke
omstandigheid dan ook, minder vaak komen.
De vereniging heeft in totaal 5 ereleden gekend. De eerste voorzitter L.W.P. de
Heus was het eerste erelid, gevolgd door J.A. de Lussanet de la Sablonière,
L. Sandbrink, A.H. van Wijngaarden en J. Post. De eerste 4 behoorden allen tot de
oprichters, de laatste werd in 1909 lid.

Er werden nieuwe kegelclubs opgericht

De aanwezigheid van een kegelclub met kegelaccommodatie heeft een duidelijke
invloed gehad op de ontwikkeling van de kegelsport in Rhenen. In 1927 kwam een
verzoek van een aantal dames, waaronder diverse echtgenoten van leden van
"Paul Krüger", om maandagavond, één maal in de 14 dagen te mogen kegelen.

De Dameskegelclub Tante Sanne.

v.l.n.r. bovenste rij de dames Nel den Hartog(op de hoge stoel), Cor van Wijk, Mien Smits, Delia de

Haas, Schut, Jo Mus, Ouwehand, Post en kegeljongen Sas Groenen; zittend To den Hartog, Agaath

Ramspek, Mien Peters en Griet van Wijngaarden. (Achter Berg en Rijn 614)
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Deze damesclub, die de naam kreeg van Tante Sanne, de vrouw van Paul Krüger,
ging kegelen voor de contributie van f. 5, = per persoon per jaar, te betalen aan
kegelclub Paul Krüger voor het gebruik van gebouw, baan en kegeljongen,
echter wel met een minimum deelname van 10 speelsters.
Er heeft altijd een bijzondere band tussen de kegelclubs Paul Krüger en Tante
Sanne bestaan. De contributie werd meestal gezamenlijk geïnd, kegelclub Paul
Krüger zorgde voor de rest. Men kwam bij belangrijke gebeurtenissen bij elkaar
op bezoek. Helaas is "Tante Sanne", door gebrek aan belangstelling van nieuwe
leden, eind 1999, 72 jaar oud, opgeheven. Daarmee is de op een na oudste kegel-
club uit Rhenen verdwenen.
In 1944 werd E.VA. (Een Vrije Avond) opgericht, deze club huurde de donderdag-
avond. E.VA. met o.a. de Rhenenaren S. Stevens als voorzitter en A. Hoefsloot als
secretaris ontwikkelde zich als een zeer actieve vereniging. In 1951 volgde een
tweede damesclub, D.K.C. (De Dames Kegel Club), die ook op maandagavond om
de 14 dagen ging kegelen.
Op de vrijdagavond werd een aantal jaren gekegeld door ZBGP, een door de eige-
naar van het Hotel het Wapen van Rhenen opgerichte club. Daarna werden de
banen die avond dan weer wel en dan weer niet aan diverse gelegenheidsclubs
verhuurd. Vanaf 1970 kwam een kegelclub, opgericht door de Nederlandse
Vereniging van Huisvrouwen, afdeling
Rhenen, een middag in de veertien
dagen gebruik maken van de banen.

Plaatselijke en regionale wedstrijden

Toen "Paul Krüger" nog maar over één
kegelbaan beschikte mochten alleen
vriendschappelijke wedstrijden worden
georganiseerd. Zo werd o.a. gekegeld
tegen K.K.K. (Kegelen Kost Kracht) uit
Baarn en clubs uit Brummen, Abcoude
en Arnhem. Verder werd zo nu en dan
de strijd aangebonden met de andere
Rhenense clubs.
Zo werd, ter gelegenheid van het 50-
jarig bestaan, een wedstrijd gespeeld
tegen EVA, die met 315 tegen 275 hout
won. Voor EVA speelden: Rijsemus,
Schoots, Van Moorsel, Stevens en
Hoefsloot, voor "Paul Krüger": A.H. van
Wijngaarden, J.Post, H. Souwerbren, De prijzenkast met gewonnen trofeeën
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C. Mus en A. Ouwehand. Aan deze wedstrijden waren ook, per club, persoonlijke
prijzen verbonden in de vorm van vlees en drank.
De 3 pond karbonade, de prijs voor het meeste hout, ging naar Stevens en
Van Wijngaarden, de meeste negens, een kruik Bols, werd gewonnen door
Van Moorsel en Souwerbren. Ter afronding van het toernooi werden nog een
tweetal kegelspelletjes gespeeld, het Huisje-Bouwen werd gewonnen door Van
Moorsel en het Huisnummer door Ouwehand.
Vanaf 1952, de club beschikte toen over twee banen, werd ook meegedaan aan
regionale competities. Hiervoor moesten de deelnemers ook lid worden van de
bond, waarvoor naast de Koninklijke Nederlandse Kegelbond regionaal gekozen
werd voor resp. de Utrechtse-, de Arnhemse- of, de mede door kegelclub Paul
Krüger opgerichte, West Gelderse-Kegelbond. Zowel uit- als thuis- wedstrijden
moesten worden gespeeld. Ook EVA nam hieraan deel evenals de clubs Het
Touwtje en De Natte Spons uit Barneveld en De Volle Negen en Duim in het Gat
uit Scherpenzeel.

Kegelclub Paul Krüger door de jaren heen

De kegelclub heeft vanaf de oprichting altijd op twee avonden, te weten de
dinsdag- en de woensdagavond gekegeld. Doordat de deelnemers van die beide
avonden maar zeer weinig wisselden, ontstonden er binnen de kegelclub twee
groepen, te weten de dinsdag- en de woensdagavondgroep die heel geleidelijk,
maar steeds duidelijker, als min of meer zelfstandige eenheden zijn gaan functio-
neren.
Het bestuur, dat uit leden van beide groepen was samengesteld, heeft dit vanaf het
begin onderkend en heeft altijd geprobeerd een goede onderlinge band te realise-
ren. Zeker in de beginjaren kwam dit onderwerp op vrijwel elke bestuurs- en
ledenvergadering aan de orde. Voorstellen werden dan weer gedaan voor regel-
matige wisseling tussen de beide groepen en leden werden aangewezen voor het
organiseren van onderlinge wedstrijden.
Al deze stimulerende activiteiten hebben niet kunnen voorkomen dat de dinsdag-
en de woensdagavondgroep steeds verder uit elkaar groeiden. Dat dit al vanaf de
oprichting speelde blijkt wel uit de discussie die werd gevoerd bij de voorbereidin-
gen van het feest rond het 25-jarig bestaan, het eerste lustrum dat officieel werd
gevierd. Toen al werden voorstellen gedaan beide avonden hun eigen feest te laten
vieren, een actie die door het bestuur direct werd verworpen.
Men kwam niet bij elkaar op bezoek en contacten vonden alleen plaats op jaarver-
gaderingen en tijdens de zeer weinige onderlinge wedstrijden. In de loop der jaren
ontwikkelde de dinsdagavond-groep zich steeds meer als een wedstrijdclub die
meespeelde in de regionale competities. De Woensdagavond daarentegen richtte
zich voornamelijk op het recreatieve kegelen. Mede hierdoor werd de onderlinge
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afstand nog vergroot, de Dinsdagavond legde de nadruk steeds sterker op goede
banen, terwijl bij de Woensdagavond de gezelligheid voorop stond.

De sporthal en de gevolgen

In de jaren '70 kwam in Rhenen de discussie op gang over het bouwen van een
sporthal. Al vrij snel werd de mogelijkheid geopperd daar kegelbanen in te realise-
ren. Het kegelgebouw van "Paul Krüger" verkeerde, door jarenlang achterstallig
onderhoud, in een slechte staat, de banen waren oud en er werd nog gekegeld met
de hulp van kegeljongens.
Toen in 1979 de sporthal, met nieuwe automatische banen, gereed was moesten
alle clubs een besluit nemen, of blijven in het gebouw van kegelclub Paul Krüger
of verhuizen naar de nieuwe kegel-accommodatie in de sporthal. De hurende clubs
besloten unaniem naar de nieuwe accommodatie te gaan. Ook "Paul Krüger" nam
in eerste instantie dit besluit, waarbij de Woensdagavond direct aantekende eerst
na een proefperiode in de nieuwe locatie een definitief besluit te willen nemen.
Al spoedig bleek dat deze groep zich in de sporthal niet thuis voelde.
Van de toen 79 jaar oude vereniging wilde de Dinsdagavond naar de sporthal en
de Woensdagavond in het eigen gebouw blijven. Na een aantal moeilijke vergade-
ringen nam de vereniging, in een bijzondere ledenvergadering, het besluit in het
eigen gebouw te blijven.
Dit besluit was voor alle leden van de Dinsdagavond reden om voor kegelclub
Paul Krüger te bedanken en een nieuwe kegelclub onder de naam PKR op te
richten.

Consumptie-problemen en -oplossing

Het eerste gebouw voldeed niet aan de voorschriften van de drankwet. Er mochten
daarom geen alcoholische dranken worden verkocht. In het eerste reglement werd
dan ook een artikel opgenomen, waarin stond dat geen alcohol bevattende dranken
verkocht mochten worden en dat door het bestuur een lid werd aangewezen,
de schenker, die zich met het inschenken van consumpties zou gaan belasten.
Hierover werden uiteraard veel vragen gesteld, er werd zelfs voorgesteld een
betaalde kracht in dienst te nemen. Dit voorstel haalde het niet.
Het bestuur ging vervolgens op een zeer creatieve wijze om met het
vorenvermelde verbod. De aangestelde schenker werd belast met het schenken
van alcoholische dranken vanuit het buffet. De club bood dus als het ware de
drank aan, waarvoor de leden aan het einde van de avond een bedrag, vermeld in
het later genoemde zondenregister, in de clubkas stortten.
In de jaarvergadering van 30 januari 1905, werd door J.A. van Iterson gemeld dat
er een oplossing was voor het schenken van alcohol houdende dranken.
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Hierover staat in de notulen:
Dit middel was dat ieder lid zijn eigen flesch mocht hebben met een etiket waarop
niet alleen de naam van de drank voorkwam maar ook de eigenaar van den flesch
met inhoud. Dat was een ware uitkomst voor de proevers want van nu af aan was
men de geheele controle kwijt hoeveel of er wel gedronken werd. Want nu behoefde
degene, die steeds met de bediening aan het buffet belast was niet meer aan het
eind van den avond het zondenregister van elk lid op te noemen. Nu kon men hem
raken zonder dat de andere leden er iets van zouden kunnen merken hoeveel et-
wel gedronken was, tenzij dat uit een waggelende gang, wartaal spreken en het
ruiken naar sterke drank was af te leiden. Een ieder zijn eigen flesch. Sommigen
konden hun eigen oren niet geloven. Die vervloekte drankwet zou nog iets goeds
voortbrengen.
Dit voorstel werd aangenomen. Echter door met eigen flessen te gaan werken
derfde de clubkas ongeveer f. 140, = per jaar. De financiële situatie van
"Paul Krüger" was allesbehalve rooskleurig, daarom werd door het bestuur voor-
gesteld de contributie te verhogen met f. 5, = per lid. Dat ging de vergadering
echter te ver, waarna het werd vervangen door een bijdrage onder de naam van
baangeld, van f. 0,15 per aanwezig lid, per avond.
Een soortgelijke situatie deed zich vele jaren later nogmaals voor. De drankwet
was aangescherpt en ook het nieuwe gebouw voldeed een bepaalde periode niet
aan de daarin gestelde eisen. Men herinnerde zich het verleden en een door het
bestuur aangestelde schenker werd weer in ere hersteld.

Oude gebruiken binnen kegelclub Paul Krüger

Een kegelavond wordt al jarenlang ingedeeld in drie onderdelen. Als eerste het
gooien voor de keizer, daarna de onderlinge wedstrijd, waarna de avond wordt
afgesloten met kegelspelletjes. De avond begint met het gooien van 10 ballen
door ieder aanwezig lid. Degene met het hoogste hout is de keizer van de avond.
De keizer van de vorige avond gooit als eerste. Hij is het ook die de nieuwe keizer
toespreekt en de versierselen, behorend bij het keizersschap en bestaande uit een
ketting met medaille, omhangt.
De keizer wordt aangesproken met Keizer of Majesteit. Zijn eerste taak is om alle
leden te voorzien van een drankje, waarna hij wordt toegedronken. Verder bedenkt
en organiseert hij de spelletjes die aan het einde van de avond worden gespeeld.
Drie maal keizer achter elkaar, of 5 maal in eenjaar wordt beloond met een fles
wijn. In vroeger dagen stond hiervoor een hoeveelheid vlees in de vorm van bief-
stuk of karbonade.
Een weer snel afgeschaft gebruik in vroeger jaren was de plicht om de keizer een
borrel aan te bieden, wanneer hij niet op de juiste wijze, dus met Keizer of
Majesteit, werd aangesproken. De keizer was verplicht deze consumpties op te
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drinken. Echter, het kwam regelmatig
voor dat deze "grap" per avond te vaak
werd herhaald.
De onderlinge wedstrijden worden
gespeeld binnen een competitie die een
jaar duurt. Daarbij worden punten
verkregen op basis van gewonnen en
verloren wedstrijden. Degene met de
meeste punten wordt clubkampioen,
zijn naam wordt aangebracht op de
houten kampioenschap kegel.
Ook al vele jaren in gebruik is het beta-
len van een bijdrage aan de poedelpot
voor het aantal poedels6 en negens dat
die avond is gegooid. In vroeger dagen
was dit een cent, dit is nu opgelopen tot
een dubbeltje. Het betalen voor een
poedel is een straf: een goede kegelaar
gooit geen poedels, het betalen voor een
negen is een feest. De inhoud van de
poedelpot wordt jaarlijks gebruikt voor
een speciale feestavond met de dames.

Taken van het jongste lid in vroeger
dagen

Het jongste lid had vroeger een aantal
speciale taken. Hij was zo'n beetje
manusje van alles en zorgde voor:
het innen van het aanwezigheidsgeld,
het noteren van het geworpen hout en
speciaal de poedels en de negens,
het noteren van de standen van de spel-
letjes die door de keizer werden
bedacht, het afrekenen aan het einde van
de avond.
Om al deze taken te kunnen uitvoeren
was er voor dit lid een speciale hoge
stoel die stond opgesteld bij het bord
zodat hij alles goed kon zien.
Er waren nogal wat jaren zonder nieuwe

De medaille voor de keizer.

De wisselprijs voor het clubkampioenschap.

De namen van de winnaars staan op de koperen

plaatjes.
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leden, waardoor een jongste lid deze taken vaak een lange periode moest vervul-
len. Om die reden is dit gebruik indertijd afgeschaft.

Het 25-jarig bestaan

Dit feest, de eerste lustrumviering waar de nodige aandacht aan werd besteed,
werd gevierd met een souper in Café van den Berg. Alleen de leden met hun
dames waren hierbij aanwezig. Speciaal in de notulen staat vermeld, dat de dikke
Geurt, de schoonmaakster, ter gelegenheid hiervan een gratificatie krijgt van

f. 10,=. Er werd gesproken, getoost en een lang gedicht, opgedragen aan "Paul
Krüger" en gemaakt door M. de Joncheere op dat moment het een na jongste lid,
voorgedragen. Om een indruk te geven van de sfeer in die tijd worden hieronder
enkele stukken weergegeven.
Na enkele inleidende stukjes het volgende:
Paul Krüger, met zijn hoogen hoed,
President van een volk vol heldenmoed,
Kwam 25 jaar ge leen, aan ons lage strand,
Met onzen fieren kruiser, de "Gelderland".

De "Rooinek" had hem uit Transvaal verdreven,
Een eind gemaakt aan zijn politieke leven.
Om diamant en goud, ach, louter egoïsme,
Kwam hij ten val aan Engelands imperialisme.
En uit het onheil den echten Paul beschoren,
Werd nu onze "Paul Krüger" geboren.

Vele gelukkige vaders hebben aan de wieg gestaan,
Post, Rutgers, Frans van de Waal en Adriaan treffen we hier aan.
Van trots zien we hunne gezichten blinken;
Ik stel U voor, op hun een glas te drinken.

Over de Dinsdag- en de Woensdagavond:
Gelijk man en vrouw, in huwelijks-verbond,
Hebben wij een Dinsdag- en een Woensdagavond.
Beiden deelen kegelen met lust en onvermoeid,
Zonder de ene avond zich met de ander bemoeit.
De wederzijdse verhouding is bijzonder goed,
Wanneer men elkaar eens per jaar op vergadering ontmoet.

Een eindje verder wordt informatie gegeven over enkele leden:
Daar is dan Beelearts, die vooral vroeger een goed speler was,
Dank zij zijn uiterst sportieve pandjesjas.
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Acht om den langen, is het devies,
Van onze Christiaan Hölzenspies.
Jaap Post, is in scherp opzetten, specialiteit,
Niet steeds met succes, zachtjes gezeid.
Meuter houthakt 't liefst in korte pantalon
Waarin hij het oorlogspad betrat in Lyon
Als constant goed gooier is den meesten de baas
Ons trouw opkomend lid, Frans de Haas
Me dunkt, het is bekend aan ons allen,
Hoe de kegels voor een Heringa 'tje moeten vallen.
Tak is de man van de ballen zonder gat,
En ons onuitputtelijk moppenvat.
Jan de Ridder moet de meeste malen,
De biertjes van Mus betalen.
De meeste negens, schudt als uit zijn pink,
Onze medisch adviseur, onze dokter Vink.
Deen, onze jeugdige president,
Beweert, dat hij deze baan niet meer kent,
Hij kan, in een critiek moment, 't nooit laten,
Door kletsen, een anders bal van de plank te praten.

En tot slot:
Een ieder hoopt, bij het rollen der ballen,
Dat juist hij alle negens zal doen vallen;
Maar ach, 't is in het kegelspel,
Zooals 't gaat in ieders leven, wel,
Dat het allerbest bedoelde, volgens noodlot 's wet,
Wel eens in een rampzaligen poedel wordt omgezet.

Kegelclub Paul Krüger 50 jaar

Het vijftigjarig bestaan werd gevierd met wedstrijden, "Paul Krüger" kwam op de
radio en er verscheen een artikel zowel in een Zuid-Afrikaans blad, als in een
Nederlands tijdschrift. De muziekvereniging Ons Genoegen bracht tijdens het
diner een aubade. Een telegram werd verstuurd naar Zuid Afrika en de President,
Dr. Malan stuurde een gelukstelegram retour met de tekst:
Die President van die Unie van Suid-Afrika wens die keêl-club "Paul Krüger"
in Rhenen vir die 50 jarig jubilee van hulle club, baje sukkes toe. Ons wens is
da die club mee sal werk die eer en die roem van "Oom Paul" hoog te hou en
so vir die nageslacht voort te leef.
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De menukaarten van het diner ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan.

Het feest zelf werd met dames en genodigden, o.a. alle leden van kegelclub Tante
Sanne en enkele oud-leden, gevierd met een diner (nota bene voor de prijs van
f. 4,50 per couvert) in Café van den Berg, gevolgd door een gezellige avond,
verzorgd door een gezelschap uit Nijmegen. Het menu was volledig in stijl,
de menukaarten waren voorzien van de volgende tekst:
Voortrap7: Hors d'oeuvre a la Tante Sanne

Poedelstreepjes met Kegelballen
Ossevlees uit die Transvaal
Groenten uit Krijgers wildtuin
Gebakken Piepers

Op 't erebord": Pijnappels en aardbeien met slagroom
Na t rap: Koffie.

Het 75-jarig bestaan

Dit werd gevierd met een diner met dames, voorafgegaan door zwem wedstrijden.
Een van de hoogtepunten tijdens het diner, gehouden in Restaurant de Kromme
Dissel in Heelsum, was het bezoek van Paul Krüger, samen met zijn vrouw Sanne
(uitgebeeld door Louis en Paula Kallen), die beiden op rijm het gezelschap
toespraken en de hoogtepunten uit de afgelopen 25 jaar belichtten.
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De leden van de "Woensdagavond" tijdens het 75 jarig bestaan, (van voor naar achter en v.l.n.r.) H.J.

v/d Schaaf, J. Baars, W. Stevens, C.L.M. Ruijs, J.E. de Bourgraaf, S. Heijn, kegeljongen J. van Manen,

G.J. Poesse, G.M. Baars, G.E.J. Hagedoorn, A.J. Spoor, L.M.J. Kallen, kegeljongen, H.J. Campman.

De avond werd verder opgeluisterd door een eigen "Paul Krüger" band, die naast
gezellige dansmuziek ook vele bekende Zuid-Afrikaanse melodieën ten gehore
bracht.
"Paul Krüger" staat nu aan de vooravond van het 100-jarig bestaan. Ook hieraan
zal de nodige aandacht worden besteed. Een aantal leden bereidt, met hun dames,
een reis voor naar Zuid-Afrika. Kontakten met kegelclubs daar zijn reeds gelegd.
Een wedstrijd tegen andere Rhenense kegelclubs staat op het programma en daar-
naast heeft de feestcommissie nog diverse plannen in voorbereiding.

Hoe waren de financiën geregeld

Kegelclubs zijn overwegend klein. Het ledental van "Paul Krüger" schommelde
door de loop der jaren tussen de 15 en de 35 leden. Het kegelen in een eigen
kegelgebouw legt dan ook zware financiële verplichtingen op een club, zeker
wanneer ook nog zonder enige vorm van subsidie moet worden gewerkt.
Al direct in 1900 was geld nodig voor het eerste gebouw. Hiervoor werden aande-
len van f. 10, = per stuk uitgegeven die door de leden werden gekocht. De
opbrengst was onvoldoende. Drie leden, te weten A.W. Rutgers, G.R Schut en M.
van Everdingen waren bereid het resterende bedrag in de vorm van een obligatiele-
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De toespraak van Paul Krüger en Tante Sanne ILonis en Paula Kallen) tijdens de viering van het 75

jarig bestaan.

ning beschikbaar te stellen. De obligaties werden het eerst afgelost en daarna volg-
den de aandelen. In 1923 vond de laatste aflossing plaats.
De verhuizing in 1929 werd wederom op deze manier gefinancierd. Het niet in de
notulen genoemde bedrag was in 1936 volledig afgelost.
Voor de grote verbouwing van 1952 werd een hypotheek van f. 5000, = bij derden
afgesloten die in 1970 volledig was afgelost. Dit bedrag werd wederom aangevuld
met aan de leden verkochte aandelen. Deze derde en laatste serie is echter nooit
afgelost. ledere keer wanneer, tijdens een vergadering, iemand over aflossen
begon, wist de voorzitter wel weer een of twee leden op te noemen die net
besloten hadden hun aandelen aan de club te schenken, waarna hij de vragensteller
verzocht dit goede voorbeeld ook in overweging te nemen.
De financiën van kegelclub Paul Krüger zijn, door de jaren heen, een voort-
durende zorg van het bestuur in het algemeen en de penningmeester in het bijzon-
der geweest. De leegte van de kas vormde iedere vergadering weer voldoende
gespreksstof. Wat daarbij opvalt is dat de leden, zeker in vroeger dagen,
snel bereid waren, ter vergadering, spontaan een bedrag op tafel te leggen om
tekorten weg te werken of noodzakelijke aanschaffingen te realiseren. Een discus-
sie over een contributieverhoging en daarmee een stabielere financiële onder-
bouwing ging men liever uit de weg.
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De leden eind 2000, v.l.n.r. staand: G. W. Nijenhuis, S. Wynia, D. Koudijs, J.H. Weijers, J.F.B.

Hillebrand, L.M.J. Kallen, G.J. Poesse, L. Schenk. G.M. Baars; knielend: T.H. Keulen, J.A.H.

Ganzevles, J.E. de Bourgraaf, E.G. Murman, W. Stevens, G.E.J. Hagedoorn. afwezig: W.F.C. Huisman

Zo was bijvoorbeeld de aanleg van de nieuwe baan in 1923 alleen mogelijk
doordat tijdens de ledenvergadering de nodige gelden op tafel werden gelegd.
In 1953 kon een rekening van de fa. Van Wijngaarden voor door hen geleverde
vloerbedekking alleen betaald worden doordat een niet met name genoemd
bestuurslid tijdens een ledenvergadering een bedrag hiervoor aan de penning-
meester gaf. Toen er in 1958 bij verandering van hypotheek, een tekort ontstond
van ruim f. 1000, = werd dit spontaan door de leden tijdens de vergadering weg-
gewerkt. Voor de grote renovatie in 1979 werd het voor de aanschaf van materialen
noodzakelijke bedrag, door de leden op tafel gelegd.

Samenvatting

Kegelclub Paul Krüger werd opgericht in 1900. De kegelsport was toen nog
nauwelijks bekend. Er waren nog maar enkele clubs in Nederland. "Paul Krüger"
is daarmee op dit moment niet alleen een van de oudste kegelclubs van ons land,
het is ook de op een na oudste9, nog bestaande, vereniging van Rhenen.
Er is veel gebeurd in al die jaren. Het bleef niet bij het oprichten van een vereni-
ging. Een clublokaal moest worden gebouwd, een baan geïnstalleerd en inventaris
aangeschaft. Nauwelijks 29 jaar oud moest op een andere plaats opnieuw worden
gebouwd en dit gebouw werd 23 jaar later meer dan verdubbeld in oppervlakte,



OUD RHENEN - negentiende jaargang - september 2000 - no. 3 - blz. 32

waarbij het aantal kegelbanen van één naar drie werd uitgebreid.
"Paul Krüger" heeft in de afgelopen 100 jaar in totaal 222 leden gehad.
Een lidmaatschap van vele jaren is geen uitzondering. A.H. van Wijngaarden spant
nog steeds de kroon met een 55 jaren (1900-1955), maar L. Kallen (1951-....) is
hem, met 49 in 2000, al dicht genaderd. Op dit moment staan er 36 leden op de
lijst met een lidmaatschap van meer dan 20 jaar. In alle jaren zijn namen van
bekende Rhenenaren terug te vinden.
De aanwezigheid van een kegelaccommodatie is een stimulans geweest voor de
ontwikkeling van de kegelsport in Rhenen. Diverse andere clubs zijn opgericht en
hebben vele jaren in het gebouw van "Paul Krüger" gekegeld. Bij de komst van de
sporthal zijn bijna alle clubs daarheen gegaan en hebben hun bestaan, al of niet
succesvol, aldaar voortgezet. De leden van kegelclub "Paul Krüger" bleven hun
eigen gebouw, met de daarin opgebouwde traditie, trouw.

In al die jaren zijn vele bijzondere feesten gevierd en uitstapjes gemaakt.
Helaas zijn maar enkele hiervan in notulen en verslagen vastgelegd.
Informatie over alle anderen ging, met het vertrekken der leden, voor de club
verloren. De inhoud van de notulen, vanaf de oprichting beschikbaar, is
overwegend zeer eenzijdig. Bestuursverkiezingen en financiële zorgen vormen
hierin de hoofdmoot. Tijdens de oorlogshandelingen in de meidagen van 1940 in
Rhenen zijn veel belangrijke archiefstukken uit de eerste 40 jaren "Paul Krüger"
verloren gegaan. Vandaar dat veel uit het verleden niet in dit verslag kon worden
vermeld. Datgene dat overbleef geeft een beeld van 100 jaar kegelen in Rhenen.
Het gebouw is thans in een goede staat van onderhoud. De banen zijn nog maar
enkele jaren geleden vervangen door goede gebruikte, waarop nog vele jaren kan
worden gekegeld. De club telt het maximale aantal leden van 16. Het erfpachtrecht
loopt nog de komende 50 jaren. Kegelclub Paul Krüger ziet dan ook vol vertrou-
wen de toekomst tegemoet.

Verantwoording van de foto's:

Van leden van de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken
de nummers: l, 2, 3, 4, 5, 8, 10 en 21; alle andere afbeeldingen uit de archieven
van kegelclub Paul Krüger en haar leden.

Noten:
1 De cursief afgedrukte tekst letterlijk overgenomen uit archiefstukken.
2 Sociëteit Apollo was een voortzetting van het op 01-11-1855 opgerichte muziek-

gezelschap Apollo. De leden van de gemeenteraad en vele Rhenense notabelen
waren lid van deze sociëteit.
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3 De baan in dwarsligging waterpas leggen en de holling in de baan te schaven.
4 No 56 is overgeslagen
5 De nummers tussen haakjes verwijzen naar het lidmaatschapsnummer in de

ledenlijst.
6 Een poedel is een worp, waarbij geen kegels worden omgeworpen
7 Voortrap en natrap zijn termen uit een oud kegelspel.
8 Een kegelaar komt op het Erebord na het gooien van 10 negens in 10 worpen.
9 De oudste nog bestaande Rhenense vereniging is Muziekvereniging

"Ons Genoegen", opgericht op 17 februari 1868.
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Ledenlijst Paul Krüger 1900 tot 2000

Nr naam lid: van tot aant bijzonderheden
001 Boodt, P.C. 1900

002 Cavelier, W. Ie 1900

003 Everdingcn, M. van 1900

004 Haas, J. de 1900

005 Haas, D.F. de 1900

006 Heus, H.W.P. de 1900

007 Ingen, E. van 1900

008 Iterson, J.A. van 1900

009 Leccius de Ridder, G. 1900

010 Lussanet de la Sablonière, J.A. de 1900

011 Post, J.J. 1900

012 Rutgers, A.W. 1900

013 Sandbrink, J. 1900

014 Schaafsma, A.M. 1900

015 Schut, G.R. 1900

016 Schut P. 1900

017 Udo,A. 1900

018 Waal, G.J. v.d. 1900

019 Waal,M.W. v.d. 1900

020 Waal, I. v.d. 1900

021 Waal, R. v.d. 1900

022 Waal, W. v.d. 1900

023 Waiboer, C. 1900

024 Wijngaarden, A.H. van 1900

025 Reijnders, Dr 1901

026 Schütze, J.H. 1901

027 Waal Rzn, M.W.v.d. 1904

028 Jansen-Mess, H. 1903

029 Waal, E. v.d. 1903

030 Wijngaarden, J. van 1903

031 Zijlstra, H.J. 1902

032 Peters, C. 1902

033 Klerck, M. de 1903

034 Löew, W.C. 1903

035 Haas, W. de 1903

036 Schut, D. 1904

037 Bertram, C.M. 1903

038 Schaik, G.J. van 1904

039 Singels, J.C. 1904

1917 17

1914 14

1903 3

1901 l

1932 32

1903 3

1907 7

1941 41

1925 25
1904 4

1927 27

1927 27

1902

1904

1912 12

1904 4

1911 11

1910 10

1905 5

1932 32

1905 5
1904 4

1904 4

1955 55

Wijnhandelaar; vz. 1904-1907.
Winkelier.

Beroep onbekend; secr.1900-1903.

Steenfabrikant.

Steenfabrikant; comm.1904-1915.

Sigarenfabrikant;vz. 1900-1903;erelid 1903.

Koopman.

Notaris; comm.1920-1923.

Steenfabrikant; comm. 1920-1922.

Rijksontvanger; vz. 1903-1904; erelid 1904.

Apotheker; vz. 1907-1926.

Korenhandelaar; penningm. 1900-1926.

Steenfabnkant;comm. 1900-1904;erelid 1904.

Kandidaat Notaris.

Graanhandelaar; comm. 1900-1912.

Graanhandelaar.

Veerman.

Manufacturier.

Fabrikant.

Winkelier; secr.1904-1905; en 1911-1932.

Meubelfabrikant.

Manufacturier.

Boekhandelaar.

Tapijtfabrikant; vz.1936-1947; erelid 1947.

1906
1909

1905
1904

1907

1946 43 penningm. 1926-1929.

1906 4
1904 2

1910 7 secr.1905-1910.

1904 l

1939 36

1905 l

1914 11

1913 9

1905 l
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Nr naam lid: van tot aant bijzonderheden

040

041

042

043

044

045

046

047

048

049

050

051

052

053

054

055

057

058

059

060

061

062

063

064

065

066

067

068

069

070

071

072

073

074

075

076

077

078

079

080

Meerdink, J.A.

Baat, W. de

Waal, Th. v.d.

Dulleman, B.J.R. van

Schumacher, J.H.C.

Waller, W Dr

Wolter, H.J.

Breman, Co.

Hart Nibbrig, F.

Schulman, D.

Post Jr., J.

Sepp. Chr.

Bender, D.

Rutgers, J.

Tak, J.C. v.d.

Philipse, M.C.

Velde, J.A. v.d.

Hölzenspies, Chr.

Beelaerts van Emmickhoven, W.P.

Vierkant, K.

Dijk, A. Van

Smits, B.H.

Heringa, W.

Holthuis Jr., J.G.

Hulst, F.

Deen, T.A.

Schut, H.

Schut, J.

Mus, C.

Alphen, A.F. van

Ridder,J. de

Pull, C.A.

Hermsen, C.C.

Iterson, W. van

Menter, W.

Bennink, G. J.

Joncheere, M. de

Mansfeld Beek, van

Heijst, C. J. van

Riet, H. van

1904

1904

1908

1908

1910

1908

1908

1908

1908

1908

1909

1912

1912

1912

1910

1910

1912

1910

1913

1913

1913

1914

1914

1915

1916

1910

1917

1917

1919

1919

1920

1920

1920

1924

1924

1921

1922

1922

1922

1925

1916

1905

1911

1914

1913

1926

1910

1910

1912

1913

1956

1917

1916

1949

1927

1932

1914

1930

1927

1915

1915

1936

1932

1922

1918

1935

1945

1918

1959

1922

1964

1922

1922

1925

1927

1928

1932

1925

1924

1935

12

1

3

6

3
18 comm.1916-1919.

2

2

4

5

47 comm.1923-1932 en 1934-1947; erelid 1947.

5

4

37 comm.1942-1946.

17 comm.1915-1920.

22

2 comm.1915-1914.

20

14 comm. 1922- 1927.

2

2

22 comm.1932-1934.

18

7

2

25 vz.1926-1935.

28

1

40 comm. 1950- 195 5.

3

44

2

2

1

3

7

10

3

2

10
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Nr naam lid: van tot aant bijzonderheden

081

082

083

084

085

086

087

088

089

090

091

092

093

094

095

096

097

098

099

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

Toorn, C.H. v.d.

Ouwehand, C. W.

Bottenheim, C. J.

Meijer, R.

Meinssen J

Hölzenspies, K.

Koek, H.C. de

Bijlert, W.C1. Van

Dongen, J. van

Paris, Ch.H..

Spijker, J.M. van 't

Leschen, J. von

Rhijn, J.G. van

Bakker, G.M.B.Th.

Bakker, A.C.H.M..

Rosbergen, H.

Keijzer, G.

Meulen, J.C. v.d.

Muller-Massis, Th.

Uges, J.Th.

Haas, J. de

Visscher, J.J.Th.

Hulst, L.J.N. v.d.

Bas, G.A. de

Souwerbren, H.

Ouwehand, A.

Quintcs Bosz, H.N.B..

Bonnema, A. A.

Herman,J.R.

Raamsdonk, H.

Wesseling, J.B.

Zietsma, J.

Deen, J.

Blaas, A.B.

Grinten W A J 1 v d

Steenge, H.

Palm, H.

Wijngaarden, L. van

Heijn, S.

Koekoek, J.G.

1925

1925

1928

1927

1928

1928

1928

1930

1931

1932

1932

1933

1933

1933

1933

1934

1935

1935

1935

1936

1936

1936

1938

1938

1939

1939

1940

1939

1941

1941

1941

1941

1942

1943

1943

1943

1944

1944

1946

1946

1933

1951

1930

1928

1938

1930

1930

1942

1932

1932

1934

1942

1949

1935

1935

1936

1939

1936

1939

1937

1952

1959

1945

1940

1966

1955

1945

1948

1942

1942

1946

1942

1956

1944

1948

1944

1957

1947

1985

1952

8

26

2

1

10

2
2

12

1

1
2

9

16
2

2

2

4

1

4

1

16

23

7
"1
Z

27

16

5

9

1

1

5

1

14

1
5

i
13

3

39

6

comm. 1928-1929; penningm. 1929- 1931.

Comm. 1 932- 1 942;penningm. 1 942-1 95 1 .

secr. 1933- 1938.

Penningm. 193 1-1 942.

secr.1938-1947.

comm. 1946-1947; vz. 1947-1959.

comm. 1953- 1955.

secr. 1947- 1949.

comm. 1967-1978.

comm. 1947- 1952.
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Nr naam lid: van tot aant bijzonderheden

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133
134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150
151

152
153
154

155
156
157

158

159

160

Koetsier, M.

Ligtvoet, K. W.

Ouwehand, J.B.

Schoemaker, M.

Udo, W.

Wolff, C.C.P..

Buré, S.J.

Hofman, H. J.

Steeg, G. v.d.

Baars, J.

Kroon, B. de

Kallen, L.M.J.

Plantenga, R.J.

Os, F.C. van

Ommeren, J. van

Klinkenberg, C. A. van

Zanen, W.

Dijk, A.C.J. van

Boers, J.

Leeuwen, W. van

Hartog, T.

Schaaf, H.J. v.d.

Beek, W.L.A. van

Archer, A.S.

Goor, P. van

Engel, O.L.

Noort, A. P. van

Spies, H.

Berents, Th.

Verbeek, W.H.

Cornelissen, J.

Campman, H.J.

Hogeweg, M.

Berents, Th.

Wanders, L. G.

Hartman, C.

Spek, M. v.d.

Kooij, J. v.d.

Würster, D.

Blankemijer, M. W.

1946

1946

1946

1946

1946

1946

1947

1947

1948

1948

1951

1951

1951

1951

1951

1951

1951

1952

1952

1953

1953

1953

1953

1953

1953

1953

1953

1953

1954

1953

1955

1955

1956

1956

1957

1957

1957

1957

1957

1957

1952

1957

1966

1968

1949

1949

1952

1949

1955

1995

1985

1959

1953

1953

1953

1955

1961

1960

1954

1954

1981

1956

1959

1955

1957

1955

1956

1958

1969

1959

1993

1958

1960

1959

1964

1979

1973

1957

1966

6

11

20

22

3
3 secr.1949-1949.

5 secr.1950-1952.

2

7
47 penningm.1951-1955.

34
secr. 1953- 1979; 1980-1992.

8

2

2
2

4

9
8 comm.1955-1958.

1

1
28 penninm. 1960-1972.

3
6 comm. 1955-1959.

2

4
2

3

4
16 vz. 1959-1966.

4 penninm.1955-1959.

38
2

4

2

7
22

16
1

9
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Nr naam lid: van tot aant bijzonderheden
161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

Hul, P. van 't

Eden, P. van

Verbeek, W.

Wijnands, C.

Grift, J.G. v.d.

Bronsvoort, H.

Weenen, H. van

Buitenen, D.J.A.B. van

Brouwer, J.Fr.

Steelsel, H.

Nijman, B.

Weerd, J. v.d.

Lustgraaf, H. v.d.

Schuppen, H. van

Bosch, G. v.d.

Versteeg, W.B.

Diepenveen, Th.

Siep, J.H.

Wiepking, H.J.

Vonk, G.

Cijs, W.G.

Evers, A.

Lei), R.

Schuppen, J. W.H. G. van

Zomer, J.C.

Fernee, M.B.

Hendriksen, D.

Wiepking, H.J.

Schoemaker, B.

Eden, P. van

Lugt, P. van der

Stenerdink, B. E.

Ruijs, C.L.M.

Valkenburg, D.

Drift, F. v.d.

Tammens, O. L. P.

Baars, G.

Hesselink, W.A.

Butter, J. R.

Bourgraaf, J.E. de

1958

1958

1958

1958

1958

1960

1960

1961

1961

1961

1961

1962

1962

1962

1962

1962

1962

1962

1962

1964

1964

1964

1965

1966

1967

1967

1967

1968

1970

1970

1970

1970

1970

1970

1970

1971

1972

1972

1972

1974

1959

1963

1969

1979

1969

1961

1962

1961

1961

1964

1961

1979

1963

1964

1964

1964

1965

1669

1964

1964

1971

1979

1968

1979

1980

1969

1979

1972

1979

1970

1972

1970

1985

1971

1979

1977

1979

1976

1

5

9

19 comm. 1960-1 967; vz. 1970-1979.

9

1
2

1

1

3

1

7 comm. 1978-1978; secr. 1979- 1979.

1

2

2

2

3

7
9z.

1
7

15 comm. 1969-1972; penningm. 1972-1979.

3 vz. 1966-1968.

13

13

2 vz. 1968-1970.

12

4

9 comm. 1947-950; en 1952-1955.

1
2

1

15

1

9

6 comm. 1972-1977.

comm. 1979-1993.

7

4

penningm. 1980-1992.
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Nr naam lid: van tot aant bijzonderheden

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

Poesse, G.J.

Hagedoorn, G.EJ.

Spoor, A.J.

Wouters, K.

Stevens, W.

Volmer, C.A.

Booij, A.H.

Murman, A.

Pol, C.J.D. v.d.

Hooijer, W.

Kleijsen, F.

Tuinbeek, J.

Schenk, L.

Keulen, T.H.

Weijers, J.H.

Strietman, J.

Nijenhuis, G.W.

Floor, DJ.

Hillebrand, J.F.B..

Huisman, W.F.C.

Ganzevles, J.A.H.

Koudij s, D.

Wynia, S.

1974

1974

1974

1976

1976

1976

1977

1977

1977

1977

1980

1983

1986

1986

1987

1988

1988

1989

1995

1995

1995

1997

2000

1980

1979

1979

1979

1979

1979

1986

1983

1996

1995

6

3

3
2

2
2

6
1

8

6

vz. 1979-1998.

comm. 1978-1993.

penningm. 1992-1996.

secr.1992-

penningm. 1996-

vz. 1998-
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