
Verslag van het 75-jarig jubileumfeest van The Skymasters.   
Dit vond plaats bij Bowlingcentrum Westerpark in Zoetermeer op 2 juli 2022. 
 

De insteek was er, het programma lag er en nu waren er mensen nodig om het geheel tot 
een feest te maken. Wij kunnen achteraf zeggen dat het een feest was met één grote 
familie. Of het nu lag aan het mooie weer of de mooie locatie of dat iedereen het poepie-zat 
was aan het eind van de week en het heerlijk vond dat een ander het initiatief nam weten 
wij niet maar wat wij wel weten is dat het oergezellig was. De ontvangst was tussen 15.00-
15.30 uur. Iedereen had zijn goeie pet opgezet en je werd direct in de kring opgenomen. 
Introducé of niet. Je voelt je meteen thuis. En ik (Henny) durf gerust te zeggen dat dit de 
enige vereniging is waar het altijd zo is. Dat is geen geslijm maar dit ervaar ik echt zo. We 
begonnen met koffie/thee en gebak en daarna was de voorzitter Joop Winkel aan de beurt.  
 

   
Gezellig samenzijn op het terras buiten 

 
Hij had een PowerPoint-presentatie gemaakt van alle jubileumjaren van The Skymasters. Dit 
had hij voor de 1e keer gedaan en erg goed in elkaar gezet. Oké, met wat hulp van Jaap 
Spaargaren, maar toch. Petje af!  
 

             
 
 
 

                      
         

                                       



De kampioenen in de Toerklasse 2021 werden ook nog in het zonnetje gezet, zij waren op de 
jaarvergadering niet aanwezig. Met de felicitaties aan Arthur en Constance. Daarna was het 
uur aangebroken om te bowlen. Er waren 4 teams met elk 5 personen en er werd om het 
hardst gestreden want iedereen wilde winnen. Helaas waren niet alle kegels bereid om te 
vallen of had men zo’n afwijking dat de ballen al uitweken voordat ze de kegels hadden 
bereikt.  
 

                         
Aandacht scoreverloop    Janka selecteert de juiste   Prijswinnaars bowlen   Huldiging Kampioenen 
door Bertus v/d Horst       bal om mee te gooien          
 
Uiteindelijk was er een kampioen en kampioene die werden gehuldigd. Dit waren Martin 
den Dunnen en Trudi Winkel. Zij kregen een fles wijn met kaas. Inmiddels was het 18.00 uur 
en konden wij aan het buffet beginnen. 
 

         
                                    Het opgestelde buffet                            Lekker buiten eten 
 
Eten was er genoeg en erg lekker. Voor elk wat wils. Die middag en avond konden we zowel 
buiten op het terras aan het water of binnen zitten in de “Huiskamer”. Voor mij was het ook 
leuk om weer mensen te zien die ik een tijd niet meer had gezien. Even gezellig bijpraten. 
Voor Bertus ligt dit anders want hij rijdt bij The Skymasters met Martin den Dunnen maar 
niet minder gezellig. Om 20.00 uur werd het buffet afgesloten en was het einde daar. Joop 
hield nog een toespraak en keek terug op een fijne, gezellige middag/avond. Ook haalde 
Joop de rit van 8 oktober aan. Dit is de volgende rit die Joop gaat uitzetten. Hij zegt dat hij bij 
Achterveld heeft gezien dat er een rit is uitgezet waarin het bestuur om opdrachten vroeg 
aan de uitzetters die zij ooit hebben gebruikt. Joop wil ook zoiets gaan doen in oktober. Dus 
de vraag aan uitzetters is om opdrachten toe te sturen. Joop probeert zo een nieuwe rit uit 
te zetten en kun je zomaar je eigen opdracht tegenkomen. En zo werd er deze dag 
teruggekeken naar het 75-jarig bestaan van de vereniging met al zijn ups en downs. De wens 
is dat deze vereniging zal blijven voortbestaan en wij wensen ze daarbij veel succes toe. Op 
naar de 100. 
En zo was het tijd om naar huis te gaan. 
 
Dit is het verslag zoals Bertus en ik het hebben beleefd.  
Hartelijk dank aan bestuur en aanwezigen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Henny. 


