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Utrechtse Kegelbond gooit
deuren open voor nieuwe leden
De Utrechtse Kegelbond houdt zaterdag een open dag. Iedereen die graag een
potje wil komen kegelen, kan langskomen. Maar is de sport nog wel in trek? We
vroegen het Edith van Eijk-Rensen van de Utrechtse Kegelbond.
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Is kegelen nog wel populair?
,,Nee, helaas niet meer zo. Vroeger had je verschillende bonden alleen al in de regio
Utrecht, nu zijn wij de enige in de hele provincie. Daarom moeten mensen vanuit
Hilversum en Lopik ook naar ons toe komen, simpelweg omdat het daar uit de regio
verdwenen is. We zijn gelukkig wel goed bereikbaar met het openbaar vervoer, dus
dat scheelt."

Voor degenen die het niet weten: wat is het verschil
tussen kegelen en bowlen?
,,Er zijn heel wat dingen die anders zijn. Bij kegelen is de kegelbal groter dan een
bowlingbal en de baan is maar dertig centimeter breed, waardoor het veel lastiger is
om de bal op de baan te houden. Daarnaast staan er negen kegels op de baan in
plaats van tien. Iedere speler gooit tien keer, waardoor de maximaal haalbare score
90 is. Het verdubbelen van de punten bij een strike zoals dat bij bowlen gebeurd,
wordt bij kegelen niet gedaan."

Wat is jullie doelgroep?
,,We focussen ons vooral op een aanwas van mensen die net gepensioneerd zijn.
Dat zijn vaak mensen die opeens veel tijd overhebben en een nieuwe hobby zoeken
of mensen die altijd de interesse in kegelen hebben gehad, maar er nooit iets mee
hebben gedaan. Maar we willen ook graag verjongen, dus eigenlijk zijn mensen van
alle leeftijden welkom bij ons."

Hoe gaat de open dag eruitzien?
,,Vanaf 10.00 uur 's ochtends tot en met 15.00 uur 's middags kan iedereen een kijkje
komen nemen bij ons. Je kunt elkaar uitdagen op een van de banen en de scores
digitaal bijhouden. Op onze site ukb.kegelscores.nl kan iedereen overal zien wat de
live standen van de potjes zijn."

Het idee was eerst om op 2 maart een open dag te
houden, maar die ging toen niet door. Wat was er aan de
hand?
,,Vanwege de vrieskou was iedereen toen op de schaatsbanen te vinden. De
weersvoorspellingen voor dit weekend zijn voor ons eigenlijk ook niet al te best, want
met een stralende zon hebben mensen geen zin om binnen te zitten. Maar goed, we
blijven positief. Ook verheugen we ons alvast op de landelijke wedstrijden. Een paar
van de beste kegelaars van Nederland gaan in het weekend van 14 en 15 april met
elkaar de strijd aan. Genoeg om naar uit te kijken."

De Utrechtse Kegelbond zit bij Sportpark Zuilen. De open dag begint om 10.00 uur.
Voor de kinderen is er een grabbelton aanwezig.

