
Verslag Hamaland cup 2017 
 
Op 30 september en 1 oktober 2017 was het zover: De Hamaland cup 2017!  
Dit jaar voor de tweede keer georganiseerd door Kegelclub GEK (Gezellig Even 
Kegelen).  
Kegelclub GEK is opgericht in 2015 en bestaat uit “jonge” enthousiaste kegelaars.  
Het toernooi wordt gehouden bij Kegelcentrum Hamaland (Nijenhuis) in Winterswijk.  
 
Met het draaiboek en de uitkomsten van de evaluatie van vorig jaar in de hand 
begonnen enkele maanden geleden de voorbereidingen voor de Hamaland cup. Met 
veel enthousiasme zijn we te werk gegaan. Vele uren aan voorbereiding en overleg 
hebben we besteed, waarbij (af en toe) een drankje niet mocht ontbreken!   
 
In de aanloop naar, maar ook tijdens het toernooi was er veel aandacht voor De Hamaland cup 2017 
via lokale en sociale media. Geweldig natuurlijk!  
Ook  zijn gedurende het toernooi mooie foto’s gemaakt voor Winterswijk.org (foto’s gemaakt door 
Jurjen Glazenburg). Deze foto’s zijn via onderstaande links te bekijken: 
https://winterswijk.org/eerste-dag-van-de-hamaland-cup-2017/  
https://winterswijk.org/hameland-cup-2017-dag-2/  
 
Van heinde en verre kwamen de kegelclubs om deel te nemen aan het toernooi. Zelfs kegelclubs uit 
Rhenen en Friesland waren vertegenwoordigd. Bijzonder was het ook dat de Nederlands kampioen 
kegelen meedeed aan ons toernooi!  
 

Net als vorig jaar werd er gewerkt met een bonussysteem waardoor 
iedere deelnemer en iedere deelnemende club evenveel kans had om 
te winnen. 
Ook was één kegelbaan omgedoopt tot GEK-baan: op deze baan gold 
een afwijkende puntentelling. 
Dit jaar was het de bedoeling om op de GEK-baan zo constant 
mogelijk te gooien. De 1e bal bepaalde het doel. Was de eerste bal 
bijvoorbeeld een 7, dan was het de bedoeling om de overige ballen 
ook een 7 te gooien. Alle punten die (naar boven of beneden) 
afweken van de score bij de eerste bal, gingen af van de maximale 
score van negen punten per bal.  
Er werd zeer verschillend gescoord op de GEK-baan. Het leverde in 
ieder geval grappige momenten op.  
 

 
Tijdens een kegeltoernooi mag een verloting niet ontbreken. De 
Winterswijkse Middenstand was weer enorm gul geweest in het 
beschikbaar stellen van mooie prijzen (zowel voor de verloting als 
voor de prijsuitreiking). Super leuk om te horen dat een gewonnen 
prijs (bon voor steengrillen), dezelfde avond al is ingewisseld!  

 
  

https://winterswijk.org/eerste-dag-van-de-hamaland-cup-2017/
https://winterswijk.org/hameland-cup-2017-dag-2/


Het programmaboekje hadden we dit jaar op A4 formaat laten drukken. Enerzijds 
zodat de standen dan beter in te vullen zijn. Maar zeker ook omdat de advertenties 
van onze adverteerders dan mooier uitkwamen. Nogmaals bedankt voor jullie 
bijdrage.  
De advertenties zijn het hele toernooi ook live te zien geweest op een 
televisiescherm.  
 

Tijdens het toernooi was één van onze sponsoren, Mark 
Hesselink van Kegelballenservice Mark Hesselink, aanwezig 
met zijn apparatuur om kegelballen te controleren. Vele 
kegelaars hebben dankbaar gebruik gemaakt van de gratis 
controle van de kegelbal.  
 
Net als vorig jaar werden de (tussen)standen na 
elke ronde op een groot TV-scherm getoond en 
vervolgens op www.hamalandcup.nl gezet, zodat 
live te volgen was hoe er gegooid werd. Op deze 
website zijn ook de uitslagen van het toernooi te 
vinden.  
 
 

 
Ons motto was: niemand gaat met lege handen naar huis. Voor iedereen was er een 
klein presentje in de vorm van een pen. Maar het doel was natuurlijk de felbegeerde 

Hamaland cup. Tot het einde toe was het 
spannend wie er met deze cup aan de haal zou gaan.  
Daarnaast hing het soms van de laatste bal af wie er met de 
individuele prijs aan de haal ging. 
 
 
We hadden net als vorig jaar elk dagdeel 3 individuele prijzen 

voor de drie personen met het hoogste gemiddelde op het totaal van de banen 1 tot en met 5. 
Daarnaast hadden we per dagdeel 1 lucky winner: uit alle deelnemers werd via de bingomolen 1 
lucky winner getrokken die ook prijs hadden. Tot slot hadden we voor de nummers 1 en 2 op de GEK 
baan een prijs.  

 
  

http://www.hamalandcup.nl


Zondag, aan het einde van dagdeel 4, was de grote prijsuitreiking. De winnaars van de 
prijsvraag (Wat is de totale leeftijd van de GEK leden) werden bekend gemaakt alsmede de 
twee winnende teams!  
 

Niemand had de prijsvraag geraden. Ondanks onze hints 
(het oudste GEK lid is net 50 geworden en de jongste is 
31) en ondanks het door enkele deelnemers napluizen van 
Facebook op onze leeftijden! Grappig ook dat iemand ons 
gemiddeld 15 jaar schatte! We zijn (voelen ons) jong, maar die 
tijd hebben we echt gehad! Hahaha!  
 
 
 
 
 

 
Wij zijn een hechte groep, die veel lol met elkaar heeft, maar waarbij ook plaats is 
voor serieuze zaken. We vinden het leuk om als team activiteiten te ondernemen. 
Net als vorig jaar bestaan de teamprijzen uit een activiteit voor het hele team. De 
prijs voor het winnende team, K.C. de Eendracht, bestond naast de wisselbeker, 
dan ook uit een ezelwandeltocht. 
Als tweede was Kegelclub GEK geëindigd. We hebben echter besloten om de prijs, 
een rondleiding inclusief uitleg van de Klompenmaker in Winterswijk, door te 
schuiven naar de nummer 3, K.C. Val Umme.  
 
 
Wij hadden dit toernooi niet kunnen organiseren zonder sponsoren. Adverteerders in ons 
programmaboekje, bedrijven die prijzen ter beschikking hebben gesteld of hun geluidsinstallatie aan 
ons in bruikleen hebben gegeven. Nogmaals onze hartelijke dank hiervoor! Zonder jullie was de 
Hamaland cup 2017 niet mogelijk geweest.  

 
 
Maar ook Partycentrum Nijenhuis willen wij bedanken voor het beschikbaar stellen 
van de banen en het verzorgen van de inwendige mens: de huisgemaakte 
gehaktballen waren heerlijk! 
 
 
En natuurlijk de deelnemende clubs! Wat fijn dat jullie je weer in grote getalen 
hebben opgegeven en de moeite hebben genomen om naar (voor een aantal) een 
uithoek als Winterswijk te komen! Fantastisch dat jullie er waren. Wij hopen dat 
jullie er net zo van genoten hebben als wij en hopen jullie  natuurlijk volgend jaar 
weer te zien!  
 
 

 
 
 
  



Dan last but not least: onze partners, 
kinderen en oppas! Fijn dat jullie ons 
gesteund hebben bij de organisatie van 
het toernooi. Leuk dat jullie tijdens het toernooi kwamen kijken of een 
helpende hand kwamen uitsteken en net zo enthousiast zijn als wij.  
 
 
 
 

Zelfs onze kinderen zijn al besmet met het 
kegelvirus. Het duurt dan ook vermoedelijk niet 
lang meer en kegelclub 
GEKKIES is een feit!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bedankt allemaal. Het was wederom Te GEK! 
 


