
Zestien jubilarissen 
 

De Oost-Gelderse Kegelbond heeft na afloop van de 107e jaarvergadering op 

dinsdag 8 mei zestien jubilarissen gehuldigd. Van hen waren veertien veertig 

jaar en twee, Ali Prinsen en Henk Heijtink, een halve eeuw lid van de bond. 

Voorzitter HarryTimmer zette allen in het zonnetje en had voor menigeen een 

kwinkslag in petto. 

 

 

Truus Mariët (Doetinchem) is vanaf 15 juni 1977 lid van Alles Raak. Toen de 

Sociëteit in Doetinchem dicht ging heeft ze samen met veel vrijwilligers 

geholpen met het realiseren van het huidige Frielinkhof in 1997. Truus heeft 

aan veel wedstrijden meegedaan en is in Alkmaar kampioen van de B-klasse 

geworden. Ze is vele jaren penningmeester van de club geweest. 

 

 
Riet Peters  (Doetinchem) werd in februari 1978 lid van Alles of Niks en stapte 

op 1 januari 2006 over naar Alles Raak. Ze reisde het hele land voor 



wedstrijden. Ze is met een bondsvijftal B kampioen van Nederland geweest. 

Ook was ze enkele keren kampioen van Doetinchem. 
 

 
Piet Pfenninger (Lochem) is  sieraad voor de kegelsport en voor de OGK in het 

bijzonder. Kort nadat hij in 1977 lid werd van de OGK trad hij in 1981 toe tot 

het bestuur van de KNKB, was daar eerst tweede secretaris en vervolgens één 

jaar penningmeester. Bij  zijn vertrek werd hij benoemd tot erelid. Ook maakte 

hij vanaf 1981 deel uit van het OGK-bestuur en was vele jaren penningmeester 

en wedstrijdsecretaris. Bij zijn afscheid in 2010 werd hij tot lid van verdienste 

benoemd. 

 

 

Harry Kelderman (Doesburg) is veertig lid van Alle Negen. Twee maanden later 

trad hij toe tot de feestcommissie en is hierin blijven zitten tot en met 2015. 

Harry organiseerde jarenlang met zijn Gerda de Grote Pan, de barbecue van 

Alle Negen in eigen tuin en garage. Harry had ook de hand in de viering van het 

75-jarige bestaan van zijn club in Winterberg. In 2016 werd Harry benoemd tot 

lid van de keuzecommissie. 

 



 

Dinie Tankink (Doesburg) was nog jong toen ze lid van ONA werd. In het begin 

wilde het kegelen nog niet zo lukken maar later heeft ze dat wel goed gemaakt.  

Ze werd een klasse gooister. Heeft jaren voor de bond gegooid in de hoogste 

vijftallen en is OGK-kampioen geweest. Diny maakt deel uit van de 

feestcommissie van haar club en van de wedstrijdcommissie van de SKD. 

 

 

Gerrit Goorman (Zutphen) was van januari 1978 tot januari 2010 lid van De 

Poedelhof in Zutphen en sindsdien van Nooit Gedacht in Brummen. Hij heeft 

veel gedaan voor de federatie Zutphen/Warnsveld, zoals bij het 

Vierstedentoernooi en het Hanzestedentoernooi. Ook is hij actief geweest bij 

het onderhoud van de kegelbanen in de Hanzehal in Zutphen. 

 



 
Anjo Deters (Zutphen) trad op dertigjarige leeftijd toe tot kegelclub De 

Poedelhof in Zutphen. Eind 2009 stopte deze club en werd hij direct op 1 

januari 2010 lid van kegelclub Alles Umme uit Lochem omdat ook zijn vriend 

inmiddels bij Alles Umme lid was. Anjo is een trouw lid en behoort tot de beste 

gooiers van de club. Hij staat al jaren op de tweede plaats in de clubcompetitie 

van Alles Umme. 

 

 
Dinie van der Bom  (Lochem) is sinds december 1977 een trouw lid van 

kegelclub De Hooiplukkers .Vanaf 1999 beheerde zij drie jaar de financiën van 

de club. Ze gooit een hele mooie bal en doet nog steeds mee in de OGK-

competitie. Ook neemt ze sinds twee jaar deel aan middagcompetitie. 

 



 

Lidy Wassink (Lochem) is net als Dinie van der Bom veertig jaar lid van De 

Hooiplukkers in Lochem. Sedert 2002 vervult ze al een bestuursfunctie, eerst 

als penningmeester en daarna tot op heden is ze de secretaris van de club.  

Ze is altijd een zeer fanatieke kegelaar en gooit  heel vaak voor het eerste 4 of 5 

tal. 

 

 
Ge Duitshof   (Varsseveld) is sinds 10 februari 1978  lid van kegelclub TOP. Hij is 
een trouw en fanatiek lid van de club en neemt daarin ook een bijzondere 
plaats in als oud-eigenaar/exploitant van Zalencentrum De Ploeg. Ge is in twee 
periodes secretaris geweest van TOP, nl. van 1983-1986 en van 1995 – 1998. 
Vervolgens is hij direct aansluitend voorzitter van TOP geweest van 1998 tot 
2001.  
 



 
Leo Kaminski (Varsseveld) is lid van Kegelclub TOP sinds 26 mei 1978. Leo is 
legendarisch in Varsseveld en iedereen kent hem en hij kent ook iedereen.  
Hij is een zeer actief en betrokken kegelaar en buitengewoon trouw aan de 
club. Leo is actief geweest als penningmeester van TOP van 1982-1985 en als 
voorzitter in de periode 2002 tot 2005. 
 

 
Wireen Loor (Varsseveld) is een van drie veertigjarige jubilarissen van Houdt 

Moed. Ze werd op advies van haar schoonmoeder lid van de club. Want 

komend van de Veluwe is kegelen een voorwaarde om in Varsseveld snel in te 

burgeren. Wireen is een zeer goede gooister. Sommige heren die naast haar 

gooien , raken wel eens van slag omdat Wireen beheerst en langzaam gooit. Ze 

heeft een topscore in het gooien van achten. 

 



 

Ria ten Brinke (Varsseveld) is ook veertig jaar lid van Houdt Moed. Ondanks dat 

Ria even in blessuretijd zit, bezoekt ze de clubavonden veelvuldig . Bij de 

competitie en de onderlinge kampioenschappen van Varsseveld houdt ze de 

stand bij. Ria heeft ook haar sporen verdiend door zes jaar lang een deskundig  

penningmeester van Houdt Moed  te zijn. 

 

 
Freda Sloots (Varsseveld) is al meer dan veertig jaar trouw lid van Houdt Moed. 

Ze treedt niet graag op de voorgrond maar behoort tot de beste gooisters. 

Naast dat Freda jaren een bestuursfunctie vervulde, is Freda ook een goede 

coupeuse wat handig is voor het maken van de stoffen zakken in de kegeltas.  

 



 
Ali Prinsen (Varsseveld) is al meer dan vijftig jaar lid van Houdt Moed en met 

haar 86 jaar gooit ze nog als de beste. Bij de onderlinge kampioenschappen in 

Varsseveld met elf clubs sleepte ze de derde prijs in de wacht. In de competitie 

maakt zij vrijwel altijd deel uit van het eerste viertal. Ali is een boegbeeld voor 

de club en een voorbeeld voor velen. Om naar de clubavond te gaan hoeft ze 

alleen de straat maar over te steken en ze gaat niet eerder naar huis als ze een  

Apfelcorn heeft gedronken.   
   

 

Henk Heijting (Doesburg) was net één week 21 jaar oud toen hij in november 

1967 lid werd van Alles Om in Doesburg. Hij slaat geen clubavond over en is 

altijd een verdienstelijk gooier geweest. Henk is twaalf jaar secretaris van Alles 

Om geweest. Tevens zat hij jaren in de vijftalcommissie. Landelijk betekent 

Henk ook veel voor de kegelsport. Als vlakker doorkruist hij het hele land. Er 

zijn weinig kegelbanen in het land waar hij niet is geweest om te vlakken of om 

mensen van advies te dienen. Iedereen gooit graag op de banen die gevlakt zijn 

door hem. In Doesburg is iedereen blij met Henk, want de door hem gelegde 

banen liggen er altijd piekfijn bij. 
 


