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VERSLAG VAN DE OPENINGSVERGADERING 
 
Op initiatief van de heer J. Eek is op donderdag 26 augustus 1971 een kegelclub 
opgericht bestaande uit 18 á 20 leden, waaruit een 3-mans bestuur is gekozen.  
Op deze vergadering zijn onder goedkeuring van alle leden de volgende punten 
vastgesteld:  
1. Het bestuur bestaat uit de heren: 

H.J. Kuijer voorzitter 
C. van Oostrum secretaris 
H. Dorrestein penningmeester 

2. Er wordt één keer in de 14 dagen op donderdagavond van 8-12 uur gekegeld, 
ingaande 30 september aanstaande. 

3. De kegelbaan mag alleen met gymnastiekschoenen betreden worden, waar-
voor ieder zelf zorg moet dragen.  

4. Wanneer één van de leden verhinderd is, moet hij zich afmelden bij één van 
de medeleden, zodat bekend is aan het begin van de avond welke leden niet 
komen. 

In 1971 kreeg Jan van Saaze het idee om een kegelclub voor 
Eemnessers op te richten. Hij was de eigenaar van Hotel Eemland. 
Het hotel had 4 kegelbanen. Echter Jan had één keer per 14 dagen 
twee banen vrij. Dit leek hem bij uitstek geschikt voor een 
Eemnesser kegelclub. 
Zo gezegd, zo gedaan. Hij vroeg Johan Eek of hij de kegelclub op 
wilde gaan richten. Johan, destijds eigenaar van de Vivo in Eemnes, 
heeft een aantal familieleden en vrienden benaderd en zo werd 
kegelclub “De Uitspatting” geboren. De naam komt van het 
uiteenspatten van de kegels, tenminste ...als je goed gooit. 
Op 26 augustus 1971 vond de oprichtingsvergadering plaats, 
gevolgd door de openingsvergadering op 7 september 1971. 

Kegelclub “De Uitspatting”  
bestaat 40 jaar! 

ADRIE VAN OOSTRUM 
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5. Het ligt in de bedoeling om na enkele avonden in een competitieverband te 
spelen. In welke vorm dit gaat gebeuren, wordt nog nader besproken.  

6. Huur kegelbaan is f 45,-- per avond. 
7. Contributie is vastgesteld op f 7,-- per maand en moet voldaan worden aan de 

penningmeester, de heer H. Dorrestein, op de tweede donderdag in de 
maand. 

8. Contributie-inning is op donderdag 26 augustus gestart.  
9. Overblijvende contributiegelden zullen ook gebruikt worden voor gezellige 

avonden met uw vrouwen.  
10. Minimaal 2 à 3 keer per jaar zal de kas gecontroleerd worden. De kascom-

missie bestaat uit de heren A. van Oostrum en J. Eek. 
11. Verzocht is om auto’s zoveel mogelijk thuis te laten in verband met parkeer-

ruimte. 
12. De leden bestaan uit de volgende heren: 

1. S. Schuurman  8. A. Griffioen 
2. H. Beukeboom  9. J. Eek 
3. A. de Graaf 10. B. Eek 
4. H. Dorrestein 11. J. v.d. Wardt 
5. W. van Leuveren 12. F. Zwanikken 
6. C. van Oostrum 13. J. van Wijk 
7. A. van Oostrum 

V.l.n.r. Sjoerd Schuurman, Theo Bast, Gert Hagen en Johan Nagel. 
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Prijsuitreiking. V.l.n.r. Rob van der Velde, André Eek, Sjoerd Schuurman en Johan Nagel. 

De kegelclub startte met 13 leden. Op dit moment zijn nog 6 leden van het eerste 
uur lid van “De Uitspatting”: 

Sjoerd Schuurman Jan van der Wardt 
Henk Beukeboom Co van Oostrum 
Henk Dorrestein Adrie van Oostrum 

 
In 1997 is Hotel Eemland verbouwd en werd het restaurant Eemland. Helaas zijn 
de kegelbanen verdwenen. Hiervoor in de plaatst zijn mooie partyzalen gekomen. 
“De Uitspatting” is op zoek gegaan naar een nieuwe locatie. Dit werd De Grens-
paal in Blaricum. Hier hebben we ook jaren met veel plezier gekegeld. Helaas was 
de club in 2002 weer genoodzaakt om een nieuwe baan te zoeken, omdat de 
Grenspaal werd gesloopt. 
Nu wordt één keer per 14 dagen gekegeld in restaurant De Haenen in Hoevela-
ken. Elke keer is het nog steeds een gezellig samenkomen. Onder het genot van 
een drankje en soms een hapje is het lekker kegelen met de mannen.  
In de jaren 70 werden alle standen met pen en papier bijgehouden. Elke avond 
waren 2 leden hiervoor verantwoordelijk. En oh oh als het niet goed ging. Geluk-
kig werd later alles per computer bijgehouden. 
“De Uitspatting” is geen lid van een landelijke organisatie. We spelen een indivi-
duele competitie, waarbij ieder lid elke avond 2 x 10 ballen gooit. Na 8 avonden 
weten we wie zich de Kegelkoning mag noemen. Een echte eretitel. Daarnaast ver-



138 HKE jaargang 33 

Versie: voorstel 
Datum:  27-08-2011 

delen we de leden ook in twee teams, die elk iedere avond zeventig ballen tegen 
elkaar gooien. Na acht avonden weten we welk team het beste heeft gescoord. De 
Kegelkoning en het beste team krijgen dan een leuke attentie zoals bijvoorbeeld 
een lekkere fles wijn. Na de ”wedstrijd” wordt er nog lekker vrij gekegeld en vaak 
wordt er ook een kaartje gelegd.  
 
In de 40 jaar dat wij bestaan, werd er regelmatig een feestje georganiseerd, waar 
de dames uiteraard ook van de partij waren. 
Het laatste feest was ter ere van ons 40-jarig bestaan. Na een heerlijke fietstocht 
zijn we met zijn allen gaan varen op een partyboot, onder het genot van een hapje 
en drankje. Een geslaagd jubileumfeest. 

Viering van het 40-jarig bestaan. Op de voorgrond v.l.n.r. Bertus Eek, Theo Bast en Rob van der Velde. 


