
In memoriam      Lies Claessen       08-03-1943  - 12-02-2019 

Bedroefd , aangeslagen , maar met groot respect en grote dankbaarheid , 

Schrijf ik dit in memoriam , om namens de Oost Gelderse kegelbond mijn en onze 

condoleances uit te spreken met het overlijden van ons aller Lies Claessen. 

Lies zal vijf en veertig jaar geleden , toen zij voor het eerst kennis maakte met de 

kegelsport , zeker niet hebben verwacht en gedacht, daarin zo’n carriere te zullen 

maken.  

Bij alle activiteiten werd ze onvoorwaardelijk gesteund en geassisteerd en terzijde 

gestaan door haar echtgenoot Jos . Een echte twee eenheid ! 

Lies was al lid van de wedstrijdcommissie , toen ze in mei 1993 toetrad tot het ogk 

bestuur. Vervolgens werd Lies om de drie jaar 7  keer herkozen, alsof het 

vanzelfsprekend  was. 

De notulen van de bestuursvergaderingen werden als vanzelfsprekend door Lies 

geschreven. 

Lies was voorzitter en drijvende kracht van de commissie , die van het 100 jarige 

bestaan van onze ogk in 2011 een groots feest maakte. 

Lies werd waarnemend voorzitter van de ogk . Wat dit inhield weten we 

inmiddels. Toen achtereenvolgens 4 voorzitters  door uiteenlopende oorzaken 

wegvielen , vulde Lies , iedere keer  als waarnemend voorzitter ,deze positie zelf 

in. 

Het zou zeker zo kunnen zijn , dat Lies in bestuursjaren gerekend , de 

langstzittende voorzitter van de ogk is geweest. 

Door de wijze waarop Lies zich van haar taak kweet, werd er eerlijk gezegd niet zo 

veel haast gemaakt met het vinden van een opvolger.Waarom zou je ook ? 

We hebben toch een goede ? 



Lies had voor iedereen een luisterend oor, had geduld ,had de tact om problemen 

te handelen,ging problemen nooit uit de weg, en ging op pad als het echt nodig 

was !                                                                                                                                                      

Lies durfde  ook zeker haar mening te geven , echter zonder dat het tot een 

conflictsituatie leidde. 

De eerste die niet met Lies uit de voeten kon , moet nog geboren worden. 

Dit alles overziend , rijst bij mij de vraag , waar  Lies de tijd vandaan heeft gehaald 

om alle activiteiten op maatschappelijk en bestuurlijk niveau , haar werk en het 

gezinsleven , en ongetwijfeld nog vele andere activiteiten op deze manier vorm te 

geven.  

De kegelwereld is Lies veel dank en respect verschuldigd.We verliezen met haar 

overlijden een boegbeeld, een rots in de branding , maar zeker een aimabel  en 

gezellige persoonlijkheid. 

We hopen dat Jos , de familie en u allen de kracht mag zijn gegeven dit enorme 

verlies te dragen . 

Lies bedankt voor alles , we zullen je enorm missen  

In goede en warme herinnering 

Namens het OGK bestuur en haar leden  

Harry Timmer 

Voorzitter OGK 

  

 

 

 

 



 


