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Van de voorzitter
Amateursport en vrijwilligers
Beste Kegelaars,

Zoals bij alle amateur sporten zijn er ook bij de kegelverenigingen vrijwilligers die het
mogelijk maken dat er überhaupt gekegeld kan worden.
Van het onderhoud van de banen en apparatuur tot uitdenken en verwerken van standen
van een competitie, het secretariaat of penningmeester van een club enz. enz.
Al deze vrijwilligers stellen hun vrije tijd belangeloos beschikbaar en zijn vaak uren en
dagen in de weer om de kegelsport te dienen.
Binnen de SHKB mogen wij ons zeer gelukkig prijzen met een groot aantal vrijwilligers
die klaar staan als er maar ook enigszins een beroep op hen wordt gedaan.
Als voorzitter gebruik ik hierbij graag de mogelijkheid om al deze vrijwilligers te danken
voor hun jaarlijks inzet.
Het is klip en klaar dat zonder inzet van onze vrijwilligers er geen kegelwedstrijden in ons
kegelhuis konden worden gehouden. Uw inzet is onbetaalbaar!!
Binnen de SHKB is ook al vele jaren een persoon actief die zich als vrijwilliger op vele
gebieden heeft bezig gehouden en nog steeds bezig houdt.
Een groepje mensen rondom deze persoon was van mening dat hieraan speciale aandacht
moest worden besteed en na enige tijd kwam, zoals nog niet zo lang geleden in het Brabants
Dagblad werd verwoord
“ ’t Lange Laantje naar het lintje”.
Na ook weer inspanningen van andere vrijwilligers in de gedaante van “ondersteuners”,
werd een aanvraag hier bij de lokale gemeente Vught ingediend en het grote afwachten op
een positieve beslissing kon beginnen.
“Want het krijgen van een lintje is niet een kwestie van af en toe het buurtplantsoen
schoffelen, en hup binnen is-ie.
Het zijn vooral de “lintloze” Nederlanders die zo denken (quote BD)”.
Nee, de activiteiten van vrijwilliger worden minutieus onderzocht.
Met grote vreugde en trots kan het bestuur van de SHKB berichten dat het de Koning heeft
behaagd ons lid Toos Vugts te decoreren tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Daarom werd Toos op 26 april, zoals meerdere Nederlanders met een smoes meegelokt naar
het Gemeentehuis, alwaar de burgemeester haar op een passende wijze heeft toegesproken en
het bijbehorende lintje werd opgespeld.
Beste Toos, namens alle kegelaars in de regio maar ook ver daarbuiten van harte gefeliciteerd
met deze welverdiende onderscheiding,
Lid in de Orde van Oranje Nassau!
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur SHKB
Roel Weber Voorzitter
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Aktiviteiten Agenda
WEDSTRIJDEN
KONINKLIJKE NEDERLANDSE
KEGELBOND
6 mei 2017
7 mei 2017

Finale C klasse persoonlijk Zwolle
Finale B-klasse persoonlijk Zwolle

Zie ook de wedstrijdkalender KNKB op het mededelingenbord en
altijd actueel op de website
.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,

’s-HERTOGENBOSSCHE KEGELBOND

Competitie
In de maand mei zullen de 30 ballen competities worden
gegooid op de eigen clubavonden.
3de ronde:
Woensdag 11 oktober 2017
Baan A-B D.A.V.O.K. – De Renaissance
Baan C-D Mobilia
- Brabants Bont 1
Baan E-F H.A.P.
- Brabants Bont 2
Gedelegeerde : Martin Blom
4de ronde:
Maandag 23 oktober 2017
Baan A-B Brabants Bont 2 - Alle Negen
Baan C-D Acht om de Lange - H.A.P.
Baan E-F
Brabants Bont 1 - De Renaissance
Gedelegeerde : Bart Otten

Inhalen voor persoonlijke klassering in de weken van
23 oktober t/m 3 november 2017
@@@@@@@@@@@@@
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Mooie successen voor onze Renaissance leden
bij Winterswijk Open 2017
Onze leden vetrokken weer vroeg vanuit Tilburg , Eindhoven, Best en Vught richting
Winterswijk.
Samenkomst bij ons sportcentrum Ouwerkerk en Igor (vader van Filip) wilde vandaag wel
rijden. Het was 07.30 uur.
Inmiddels was het voor vertrek gaan sneeuwen (evenals in 2015) en het zou dus weer een
lange rit worden.
Rond 09.15 uur arriveerden we in Winterswijk met al een lekker laagje sneeuw.
We werden hartelijk ontvangen door de organisatie en we hadden er zeker zin in.
Eerst maar een bakje koffie.
Er waren een aantal afzeggingen dus de wedstrijd kon om 10.00 uur aanvangen.
Onze eerste ballen werden door Luud (B-klasse) op de banen gezet (baan 3), waarna Patrick,
Sjef en Filip (A-klassers) volgden.
Diegenen die hun 10 ballen gegooid hadden werden verzocht om de volgende serie te
schrijven.
Voor niemand was dit een probleem en hierdoor verliep de wedstrijd
gladjes.
Gezelligheid gaat altijd samen met goede scores!
Onze jongens waren goed op dreef en na 30 ballen zag het erna uit dat we
vandaag best eens in de prijzen zouden kunnen gaan vallen.
Patrick stond steeds op de eerste plaats met Sjef als tweede en Filip op
een vierde plaats bij de A-klassers.
Luud kwam door zijn regelmatige score na de tweede serie aan kop van
de daglijst bij de B-klassers.
Helaas gooide Sjef in de volgende drie series steeds een poedel en zelfs
een drie. Iets wat hem nooit gebeurt.
Ereplaats was hierdoor verkeken en tevens dit jaar geen plaats bij de top tien.
Filip klom enigszins nog terug en eindigde met een mooie derde plaats op de dag score.
Luud behaalde met een mooi gemiddelde de eerste plaats bij de B-klassers.
Patrick ook eerste bij de A-klassers.
Voor Patrick en Luud waren er de bekende flesjes wijn.
De
Renaissance

1

A

Patrick Mulder

85

85

82

88

78

85

A

Filip Kalevski

77

84

75

79

A

Sjef v. Wilderen

80

B

Luud Smulders 75

Klasse

P 2

P 3

P

4

P 5

P 6

P Tot. gem.
0

77

78

503 83,8
470 78,3

86

81

3

78

77

76 1 68 1 77 1 468 78,0
79
78
79
466 77,7
3

0
0

De dag werd hierna nog even kort doorgenomen onder het eten van een heerlijke lunch in het
restaurant, waarna rond de klok van 14.15 uur de reis naar het zuiden weer kon worden
ingezet.
Nadat zondagavond de totaaluitslagen bekend waren via de website van het toernooi was de
uitslag als volgt;

Patrick Mulder 8e plaats A-klasse
Luud Smulders 8e plaats B-klasse
Filip Kalevski
25e plaats A-klasse
Sjef v. Wilderen 28e plaats A-klasse

De eerste tien plaatsen van het eindklassement vallen in de prijzen.
Dus toch een mooie prestatie voor onze Renaissance leden.
De organisatie verliep strak en zonder problemen, waarvoor dank aan de Winterswijkse
Kegelbond. Natuurlijk gaan we volgend jaar graag terug.
Namens KC De Renaissance,
Luud Smulders

******************************************

Acht om de Lange
Het komt maar sporadisch voor maar iedere rechtgeaarde kegelaar is er weleens “bang” voor.
Acht om de Lange te gooien.
Volgens de lange kegeltraditie dient de desbetreffende persoon (clublid) dan een rondje te
geven aan de overige aanwezige clubleden.
Bij onze kegelclub De Renaissance komt het ook niet vaak
voor.
De laatste keer dat dit gebeurde was tijdens ons
Koningskegelen in 2013 op de kegelbanen van sportcentrum
Ouwerkerk in Vught.
Toen kegelden wij als kegelclub nog in Berkel-Enschot
onder de vlag van de (toenmalige) Midden Brabantse
Kegelbond. Die zaterdag werd er maar liefst drie maal Acht Om De Lange gegooid.
En nu we inmiddels alweer drie jaren in Vught kegelen onder de vlag van de ’s-HKB
presteerde ons clublid Sonja v. Wilderen op donderdagavond 2 maart 2017 weer om deze
score op de tellers te zetten.

ACHT OM DE LANGE
Dit was op baan E.
Luud Smulders
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Tussenstand competitie 2017
CLUBS

1

2

tot

Gem.

De Renaissance

1327

1327

82,9

Brabants Bont

1187

1187

74,2

Alle Negen

1145

1113

2258

70,6

D.A.V.O.K.

1136

1121

2257

70,5

H.A.P.

1074

1074

67,1

Acht om de Lange

1046

1092

2138

66,8

Mobilia

998

984

1982

61,9

326
311
564
562
273
265
248
245
235
217
217
212
206
180
168
0

81,5
77,8
70,5
70,3
68,3
66,3
62,0
61,3
58.7
54,3
54,3
53.0
51,5
45,0
42,0
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

DAMES
Toos Vugts
Brabants Bont
Nelly Schmidt
Brabants Bont
Mil Schellekens
D.A.V.O.K.
Inge Palinckx
D.A.V.O.K.
Henny Eggen
Brabants Bont
Tonny v. Keyzerswaard Brabants Bont
Nelly Bastiaans
Brabants Bont
Miep Teulings
Brabants Bont
Meike Velden
Renaissance
Sjan Vaes
H.A.P.
Jo v. Dooremalen
Brabants Bont
Annie Broens
Brabants Bont
Sonja v. Wilderen
Renaissance
Corrie Schaap
H.A.P.
Ada Eschauzier
Brabants Bont
Ria Lommers
Brabants Bont
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HEREN
1 Sjef van Wilderen Renaissance
2 Patrick Mulder
Renaissance
3 Filip Kalevski
Renaissance
4 Luud Smulders
Renaissance
5 Adrie v/d Made
Alle Negen
6 Bart Otten
Mobilia 1917
7 Chris Marijnissen Acht om de Lange
8 Thaddé Habraken D.A.V.O.K.
9 Puk Hendriks
Acht om de Lange
10 Jac Bastiaans
Alle Negen
11 Martin Blom
H.A.P.
12 Giel Eggen
Alle Negen
13 Joop v/d Broek
Acht om de Lange
14 Loet Vaes
H.A.P.
15 Jan Mollee
Mobilia 1917
16 Jo v/d Biggelaar D.A.V.O.K.
17 Rinus Kuzee
Alle Negen
18 Chris Danen
H.A.P.
19 Wil Slingerland
H.A.P.
20 Boy Baayens
Acht om de Lange
21 W. Brink
Acht om de Lange
22 Vince Mollee
Mobilia 1917
23 Lou Lommers
Alle Negen
24 Frans Kemkens
Acht om de Lange
25 Noud v/d Broek
Alle Negen
26 Ben de Bever
Alle Negen
27 R. Derksen
Acht om de Lange
28 H. v/d Brink
Alle Negen
29 Roel Weber
Acht om de Lange
30 P. van Loosbroek Acht om de Lange
31 T. van Liebergen Acht om de Lange
32 M. Manders
Acht om de Lange
33 W. van Boxtel
Alle Negen
34 P. Boullay
Mobilia 1917
35 P. Gevers
Mobilia 1917
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344
335
334
314
610
604
296
586
582
289
285
566
563
276
551
545
538
259
252
239
234
467
227
431
417
380
0
0
0
0
0
0
0
0
0

86,00
83,75
83,50
78,50
76,25
75,50
74,00
73,25
72,75
72,25
71,25
70,75
70,38
69,00
68,88
68,13
67,25
64,75
63,00
59,75
58,50
58,38
56,75
53,88
52,13
47,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Deelname persoonlijke
wedstrijden KNKB
Vijf leden van onze ’s-HKB hadden zich
ingeschreven voor de selectie van de persoonlijke kampioenschappen bij de
KNKB.
Deze selectiewedstrijd is blijkbaar een pilot met dus dames en heren door elkaar
op beide wedstrijddagen
Het nadeel hiervan is dat je pas na zondagmiddag weet of je wel of niet door
gaat naar de finale.
Deze A-klassers moesten op 1 en 2 april 2017 aantreden op de kegelbanen in
Utrecht.
Van D.A.V.OK. waren Mil Schellekens en Inge Palinckx best gemotiveerd om
een zo goed mogelijk resultaat op de eerste april neer te zetten.
Helaas was het vandaag niet hun dag en eindigden ze op een 23e en 25e plaats.
Mil met 384 hout (gem. 64,0) en Inge met 352 hout. (gem.58,6)
Er waren hier vijfentwintig dames deelnemers.
DAVOK
Mil
Inge

1 2 T 3 T 4 T 5 T 6 Tot. gem. Poed.
61 62 123 57 180 71 251 67 318 66 384 64,0 1
63 68 131 51 182 50 232 69 301 51 352 58,7 4

De drie heren van de Renaissance traden op zondag 2 april aan.
Er was een groot deelnemersveld. Bij de einduitslag bleken er dus 46 heren te
hebben deelgenomen.
Slechts de hoogste zeventien heren zouden doorgaan naar de finale.
Onze “jongens” presteerden het om toch tien series van 80 hout en hoger op de
tellers te zetten.
Helaas moest je achteraf gezien minimaal 498 hout scoren om door te dringen
tot een finale plaats.
Het had er zeker ingezeten maar helaas werden voor alle drie de heren de
poedels fataal.
Renaissance 1
2 T 3 T 4 T 5 T 6 Tot. gem. Poed.
29e Patrick

79 82 161 68 229 84 313 84 397 87 484 80,7

1

31e Filip

80 79 159 84 243 81 324 75 399 84 483 80,5

1

39e Sjef

83 74 157 86 243 84 327 71 398 74 472 78,7

1

Het bondsbestuur dankt alle deelnemers voor hun inzet.
Het meedoen is heel belangrijk voor het behoud van onze mooie kegelsport.
PR Luud Smulders
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Zaterdag 1 april 2017

Selectie dames A in Utrecht.
Nee, het is geen grap.
In de ochtend van 1 april zijn Mil Schellekens en Inge Palinckx naar het
kegelhuis in Utrecht gegaan om een poging te doen naar een finale plaats bij de
dames A.
Bij de start van de wedstrijd staan we gezamenlijk op de
banen 5 en 6 om de eerste ballen te gooien.
In totaal zijn er 33 deelnemers aanwezig in de verdeling,
19 heren en 14 dames.
Na de 1e ronde hebben we een score van 69 (Inge) en 66 (Mil).
Niet geheel ontevreden komen we van de baan af met het idee van een matige
start.
We gaan namelijk voor de ruim 7 gemiddeld. Bij de volgende rondes hebben
we helaas last van een aantal poedels en komen de gemiddelden helaas niet
omhoog.
We hebben zicht op de onderkant van de deelnemerslijst.
We krijgen de gooi niet te pakken, maar blijven goede moed houden dat we
toch nog een goede partij kunnen gooien.
Aan het einde van de wedstrijd keken we elkaar aan en konden heel hard lachen.
De scores zijn om te huilen, maar we hebben zelf veel plezier gehad.
We hebben ons best gedaan, maar de banen lagen niet naar onze hand deze dag.
Pas na de laatste gegooide bal, kregen we van een Utrechtse deelnemer te horen
dat baan 4 heel anders ligt dan de rest.
Dit hebben we in ieder geval doorgegeven aan de heren die op zondag hun geluk
gingen beproeven.
Wij weten aan het einde van de dag wel dat we zeer weinig kans maken om naar
de finale te gaan, aangezien we zijn geëindigd op plaats 12 en 14.
Op zondag doen er nog 11 dames een gooi naar een finaleplaats en de beste 17
gaan door naar de finale in Groningen.
Ronde 1
Ronde 2
Ronde 3
Ronde 4
Ronde 5
Ronde 6
Totaal/gemiddelde

Inge
Baan 5: 69
Baan 6: 51 (1 poedel)
Baan 1: 63 (1 poedel)
Baan 2: 68
Baan 3: 51 (1 poedel)
Baan 4: 50 (1 poedel)
352 / 5,87

Volgende keer beter,
Inge en Mil
Kegelclub DAVOK
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Mil
Baan 6: 66
Baan 1: 61 (1 poedel)
Baan 2: 62
Baan 3: 57
Baan 4: 71
Baan 5: 67
384 / 6,40

Koningskegelen De Vrolijke Kegelaars
Op de kegelbanen van sportcentrum Ouwerkerk is op 8 april het persoonlijk
kampioenschap gespeeld voor mensen met een beperking.
Ze gooiden 5 ballen per serie op zes banen.
Na de tweede serie stond bij de dames
Monique Hoogveld uit Rosmalen op de
eerste plaats met 45 hout.
Op de tweede plaats Diny v. Hoof uit
Boxtel met 36 hout en Jennifer Boelen
eveneens uit Rosmalen met 33 hout op
een derde stek.
Bij de heren stond Theo v.d. Hagen op de eerste plaats met 50 hout.
Kees Roosenbrand uit Rosmalen stond tweede met 42 hout en dan 3 heren met
het gelijk aantal hout van 36 hout te weten Jeroen v. Rosmalen uit Haren, Eric
Grave uit Rosmalen en Michel Lammers uit Den Bosch.
De stemming zat er inmiddels goed in en als iemand negen kegels omgooide
werd er geklapt en gejuicht.
Na de vierde serie stond Jennifer op een met 78 hout, direct gevolgd door
Monique met 74 hout en Ester Sluijter uit Rosmalen met 66 hout.
Bij de heren stond Theo nog steeds op de eerste plaats met 102 hout.
John Bertels uit Rosmalen had een goede baan gegooid en stond nu tweede met
77 hout gevold door Michel Lammers en Hans v. Herpen uit Boxtel beiden met
73 hout.
De vijfde serie; Jennifer bleef een, Ester was een plaatsje geklommen en nu
stond Karin Schmit op de derde plaats na een serie gegooid te hebben van
34 hout.
Intussen was er bij de heren niets veranderd.
De laatste serie werd spannend bij de dames daar was het verschil niet zo groot.
Wie kan de zenuwen het best in bedwang kon houden!
Jennifer gooide een baan van slechts 12 hout.
Het was even schrikken maar ze ging er lachend mee om. Dat is sportiviteit!
Ester gooide 20 hout en Monique ook, en zo was de stand:

1e Jennifer Boelen
111 ht.
2e Ester Sluijter
109 ht.
3e Monique Hoogveld 107 ht.
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Bij de heren gooide Theo een baan van 34 hout.
Michel een baan van 24 hout en John had het wat moeilijker hij gooide 13 hout.
Hij werd daardoor derde.
De einduitslag:

1e Theo v.d. Hagen
2e Michel Lammers
3e John Bertels
ht.

165 ht.
129 ht.
125

Er werd ook nog voor het team kampioenschap gespeeld, hier volgt de uitslag:

1e
2e
3e
4e
5e
6e

Team Vught
Den Bosch
Haren-Liempde
Rosmalen 1
Rosmalen 2
Boxtel

3151 ht.
2949 ht.
2664 ht.
3217 ht.
2310 ht.
2249 ht.

Het was weer een mooie competitie waar iedereen veel plezier aan beleefd heeft.
Iedereen heeft een fijne middag gehad en ieder ging met een mooi prijsje naar
huis.
Hierbij willen ik namens alle kegelaars de sponsoren bedanken, dank zij hun
is het mogelijk om deze competitie op deze manier te spelen.
Mevr. Gertrud Hazenberg en Ties Verhoeven, de firma Laco
Dan wil ik ook de schrijfsters bedanken die mij deze hele competitie hebben
bijgestaan,
Nelly Bastiaans - Nelly Schmit - Jo v. Dooremalen en Miep Teulings
Ook de heren Jac Bastiaans en Bart Otten voor het bij houden van de scores.
Ook onze pr.man Luud voor het maken van de foto’s.
Toos Vugts
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TEAM LACO Vught
Kampioen Bedrijvenkegelen
Het jaarlijkse bedrijvenkegelen in het sportcentrum Laco Vught is ook dit
seizoen in oktober 2016 gestart.
Met uitzondering van de
decembermaand wordt er eenmaal
per maand op vrijdagavond de strijd
aangegaan voor het kampioenschap.
Hoewel het team van Laco Vught
direct de leiding nam probeerde het
team De Meppers nog een poging om
de opgelopen achterstand goed te
maken.
Uiteindelijk bleef het team van Laco Vught aan de leiding en werd kampioen.
Pl.

Team

R1

R2

R3

R4

R5

Totaal

1 Laco Vught

1273

1204

1167

1123

1160

5927

2 De Meppers

1112

1178

1207

1143

1176

5816

3 La Fleur

1073

1174

1156

1184

1168

5756

4 Alles Om

1100

984

1053

1029

1076

5242

5 De Waardjes

1008

900

1082

686

885

4743

Op 21 april 2017 werd hierbij voor het persoonlijk kampioenschap gegooid.
Met 244 hout werd Toos Vugts (team
Laco) Koningin en ook uit het team Laco
kwam de prinses n.l. Inge Palinckx met
219 hout.
Jac Bastiaans (team La Fleur) behaalde de
Koningstitel met 234 hout en Adrie v.d.
Made (team La Fleur) werd prins met 225
hout.
Toos Vugts
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Lintje voor Toos Vugts uit Vught
’s-Hertogenbossche Kegelbond
Toos Vugts uit Vught heeft woensdag een
koninklijke onderscheiding ontvangen en
is benoemd tot Lid in de Orde van OranjeNassau.
1967-1992:
Bestuurslid en voorzitter van de
voormalige buurtvereniging Tussen de
Vijvers te Vught.
Decoranda droeg o.a. zorg voor de
sponsoring, de organisatie van activiteiten
en de inkoop bij evenementen.
1986-heden:
Medeoprichtster en voorzitter van de
Kegelclub Brabants Bont te Vught en
bestuurslid van de ’s-Hertogenbossche
Kegelbond.
De SHKB organiseert regelmatig regionale en landelijke wedstrijden.
Daarnaast is decoranda organisator van diverse wedstrijden.
Tevens is zij de drijvende kracht achter de Kegelclub De Vrolijke Kegelaar voor
personen met een verstandelijke beperking.
1984-heden:
Vrijwilliger bij de Stichting Vughtse Zeskamp. Decoranda heeft o.a. als jurylid,
scheidsrechter en begeleider van personen met een beperking gefungeerd.
Decoranda heeft geruime tijd vrijwilligersactiviteiten ontplooid op
maatschappelijk terrein, die ten goede komen aan de samenleving.
Luud Smulders
PR bestuurslid ’s-HKB
http://www.bosschekegelbond.nl
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Beste kegelvrienden en vriendinnen,
Hartelijk dank voor alle felicitaties,
lieve woordjes, kaarten en bloemen die
ik heb mogen ontvangen bij mijn
onderscheiding.
Het was voor mij een bijzondere
ervaring.
Toos Vugts
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Luud Smulders 9e plaats
Nationale B-kampioenschappen Kegelen
Luud Smulders had zich onlangs geplaatst voor de finale van de Nationale
kegelkampioenschappen voor B-Klassers.
Luud Smulders is lid (voorzitter/secretaris) van Kegelclub De Renaissance en
tevens PR man in het bestuur van onze ’s-Hertogenbossche Kegelbond.

Op 7 mei 2017 heeft hij deelgenomen aan deze nationale persoonlijke wedstrijd
in Zwolle.
In 2013 heeft Luud deze landelijke titel al eens op zijn naam kunnen zetten, al
was het toen bij de Midden Brabantse kegelbond.
Luud behaalde de negende plaats van de 39 finalisten.
De deelnemers kwamen van Maastricht tot Friesland en vele deelnemers uit de
Achterhoek. (OGK).
Baan 6

Baan 1

baan 2

Baan 3

Baan 4

75

72

68

77

75

Baan 5

totaal

gem.

78 445 74,1

De kampioen van Nederland (Dhr.P.Nijmolen uit Winterswijk) had een score
van 467 hout (gem.77,8)
Namens de’s-HKB
PR bestuurslid ‘s-HKB
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Vakantietijd
Hierbij is de tweede nieuwsbrief een feit geworden.
Als bestuur hopen we dat wij u weer helemaal op de hoogte
hebben kunnen brengen van al het leuke, interessante en
gezellige nieuws uit onze kegelbond.
Wij blijven iedereen oproepen om ook eens wat te schrijven voor onze website
en de nieuwsbrief.
In iedere club is ECHT wel wat te doen.
Dat kan een gezellig dagje uit zijn, het Koningskegelen, een speciale verjaardag,
een mooie super score voor een altijd lagere gooier!
Het liefst zien wij er enkele foto’s bij, zodat ook anderen een indruk kunnen
krijgen van het gebeuren.
Bent u niet zo’n schrijver/ster? Geen probleem.
Vertel het zoveel mogelijk in uw eigen woorden en wij zorgen dat het verhaal
leuk leesbaar wordt.
Het is een kwestie van GEWOON DOEN! Stuur het op naar de bondssecretaris
of de PR man van de bond.
Probeer ook wat mensen geïnteresseerd te krijgen voor onze mooie
kegelsport.
Het is ook zo belangrijk voor het voortbestaan van uw eigen kegelavond.
Voor de meeste clubs
gaan de kegelballen
weer twee en soms
drie maanden de kast
in.
Hopelijk wordt het een
mooie zomer, waarbij
we allemaal weer
energie kunnen
opdoen voor het
komende kegel
seizoen.

Namens het gehele bestuur; Roel, Martin, Bart, Toos en mijzelf
wens ik u een hele fijne, zonnige vakantie toe.
Luud Smulders (PR)
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