
Gezelligheid troef bij Poedelvrees. 
Kegelvereniging ontstaan uit kaartclub. 

Scherpenzeel heeft een bruisend verenigingsleven. Dat is al jaren zo. Begin vorige eeuw telde ons 

dorp al meer dan dertig verenigingen. ‘Ter leering ende vermaeck’ van de Scherpenzeelse 

bevolking. Zo was er een geitenfokvereniging, maar ook een meisjesvereniging van Zuster Verhoef. 

Veel later werd kegelvereniging Poedelvrees opgericht, ook voor ’t vrouwelijk geslacht. Daarover 

vandaag meer. 

 

De dames van Poedelvrees, 1983 

Uitbater Henny Veldhuizen van Café De Zwaan legt in 1953 vier kegelbanen aan in zijn etablissement 

aan ‘t Oosteinde. Kort na de opening van de kegelbanen ziet Poedelvrees op 8 januari 1954 het 

levenslicht. Naast drie verenigingen buiten Scherpenzeel, maken de Scherpenzeelse 

kegelverenigingen D.I.G.(Duim In ’t Gat) en Poedelvrees gebruik van de banen. D.I.G. is een 

mannenclub en Poedelvrees is opgericht voor en door dames. Een aantal Scherpenzeelse dames 

neemt deel aan de wekelijkse kaartavond in De Dennen in Renswoude. Zij nemen het initiatief tot 

oprichting van Poedelvrees. Leden van het eerste uur zijn Iet Veldhuizen-Schimmel, Geertje v.d. Wiel 

en Laura v.d. Wetering. Iedere donderdagavond komen de dames bijeen in ’t Zwaantje om te 

oefenen. Dat vinden veel Scherpenzelers in die tijd toch wel een beetje vreemd. Vrouwen komen 

immers zelden of nooit in een café, maar alles went en later kijkt niemand daar meer vreemd van op. 

Poedelvrees telt ongeveer twintig leden. Meer kan eigenlijk niet, omdat er dan onvoldoende kan 

worden geoefend voor de kegelcompetitie. Elke kegelavond gooit iedere deelnemer 2 keer 15 ballen 

en dat neemt heel wat tijd in beslag. Aan het eind van het seizoen wordt het Gouden Kegeltje 

uitgereikt aan degene die in de onderlinge competitie de hoogste score heeft behaald.  



Spelregels.  

 
In Europa wordt de kegelsport al sinds de 12e eeuw bedreven. Kegelen speel je met een bal met 1 gat 

en er staan negen kegels op een lange, smalle baan van 30 cm breed. Dit in tegenstelling tot bowlen 

waarbij de bal meerdere gaten heeft, de baan een meter breed is en er tien kegels in ’t spel zijn. Bij 

kegelen mag je drie keer gooien, bij bowlen twee keer. Het aantal omgevallen kegels noemt men 

‘hout’. Veelal wordt er gegooid in een serie van 10 ballen. Hierdoor kun je dus 90 hout gooien. Heb je 

pech dat je in een worp niets omgooit, dan wordt er een ‘poedel’ genoteerd. Wanneer Laura van de 

Wetering rugklachten krijgt en niet meer kan kegelen beperkt ze zich tot het bijhouden van de 

scores. Later hoeft dat niet meer, want in 1966 vernieuwt Henny Veldhuizen de kegelbanen. Twee 

van de vier banen zijn vanaf dat moment volledig geautomatiseerd. De kegels worden automatisch 

weer rechtop gezet, terwijl een scorebord aangeeft hoeveel kegels er zijn omgegooid. De nieuwe 

banen worden in gebruik gesteld door burgemeester Hoytema van Konijnenburg.  

 

 

Kampioenschap, 1965 

Competitie.  
 

Poedelvrees is ingedeeld bij de West-Gelderse Kegelbond. De wedstrijden worden gespeeld in 

Veenendaal, Rhenen, Barneveld en Voorthuizen. De prijzenkast laat zien dat de dames in de 

beginperiode diverse keren kampioen zijn geworden in hun afdeling. In 1964 speelt Poedelvrees met 

twee vijftallen in de competitie. Vooral Iet Veldhuizen is een geducht tegenstandster voor veel 

kegelaars in de omgeving. In 1965 wordt ze bij het individuele kampioenschap in Barneveld dames 



kampioen van de West-Gelderse Kegelbond. Dat ook andere  leden van Poedelvrees zich niet 

onbetuigd laten tijdens dat kampioenschap, blijkt uit de klassering van de dames Van de Wetering en 

Van der Hoeff, die respectievelijk de plaatsen twee en drie opeisen. In hetzelfde jaar wordt ook in 

teamverband het kampioenschap behaald. Het jaar daarop is Iet wederom de beste, haar echtgenoot 

Henny Veldhuizen presteert het dan om de nummer 1 bij de heren te worden. Een bijzondere en 

unieke prestatie voor het kegelende echtpaar. Na een mindere fase in de jaren zeventig komt een 

duidelijke opleving in de jaren tachtig. In 1984 komt de club in de competitie uit met drie vijftallen. 

Een jaar later wordt Wil Mandersloot voorzitter. Net voordat ’t Zwaantje sluit, gaan de kegelbanen in 

1991 naar de Hertog van Gelre. Gezelligheid staat hoog in ‘t vaandel. Naast kegelen ondernemen de 

dames tal van andere activiteiten met elkaar. De opbrengst van de ‘poedelpot’ waarin je een 

bescheiden bijdrage stort als je een poedel gooit of alle negen kegels in één worp omgooit, wordt 

besteed aan een dagje uit. De Hertog van Gelre blijft tot 2013 de thuisbasis van de kegelclub. 

Poedelvrees vertrekt dat jaar noodgedwongen naar Achterveld. Trouwe leden als Wil Valkenburg, 

Gertje van de Wetering en Wil Mandersloot houden het dan voor gezien. Dat geldt niet voor Nan 

Pater die al meer dan dertig jaar lid is en ook Ria v.d. Horst en Ada Bontekoning blijven bij de 

vereniging betrokken. Sinds de verhuizing naar Achterveld gaat Poedelvrees samen met D.I.G. en is 

Karel van Amersfoort voorzitter. Elke dinsdagavond wordt er geoefend om in de competitie zoveel 

mogelijk ‘hout’ te kunnen gooien.   

 

 

Aan de bar in ‘t Zwaantje 
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