Nieuwsbrief
Nr.4 December 2017

Van de voorzitter
De sHKB en het Jubileum jaar
Beste Kegelaars,
Bij het naderen van het einde van 2017 en de start van het nieuwe jaar is het zeer
gebruikelijk terug te kijken op de afgelopen periode en tevens vooruit te kijken naar de
activiteiten in 2018.
Laat ik met het laatste beginnen.
De normale kegelsport zaken zoals de competitie en dergelijke zijn of worden inmiddels
door het bestuur voorbereid.
Aan het einde van 2018 bestaat de SHKB echter 100 jaar!
Een feestelijke gebeurtenis waarbij op één of andere wijze ook zal worden teruggekeken in
de historie van deze bond.
Het doorkijken van ons archief zal een belangrijke element zijn van deze terugblik.
Een verleden met, naar ik heb begrepen, vele ups maar ook met downs.
Een aantal leden zijn inmiddels gestart met de eerste voorbereidingen met betrekking tot dit
Jubileum en in de loop van 2018 zal u verder geïnformeerd worden over dit belangrijke
feestelijke evenement.
Terugkijkend op het jaar 2017 vallen naast de gebruikelijke dingen als competitie en
toernooien een paar zaken direct op.
Als eerste natuurlijk het 100 jarig bestaan van Kegelclub Mobilia, met de uitgave van het
schitterende jubileumboek en daarnaast de Koninklijke onderscheiding van ons bestuurslid
Toos Vugts. Twee markante punten in 2017.
Een ander aangelegenheid, wat minder positief, is de ontwikkeling van het ledental van
onze bond.
Helaas volgen wij als SHKB een trend die ook landelijk te zien is.
Op de laatste algemene ledenvergadering van de Koninklijke Nederlandsche Kegelbond
zijn dan ook voorstellen gedaan en besluiten genomen het tij te keren en door middel van
een positieve manier de kegelsport te promoten om het aantal actieve kegelaars weer op
een hoger plan te krijgen.
Wij sluiten ons daar graag bij aan en zullen ook in onze regio activiteiten op dit gebied
ontwikkelen.
Opvallend is hierbij wel dat in sommige regio’s de belangstelling voor kegelsport wel
groeit.
In bijvoorbeeld Borculo wordt volgend jaar een volledig nieuw kegelcentrum gerealiseerd.
In 2018 moeten wij toch als kegelaars in staat zijn het ledental van onze bond weer te laten
groeien.
In ons 100 jarig bestaan heeft de bond wel meer van dit soort uitdagingen gehad!
Graag roep ik alle actieve kegelaars op de kegelsport in zijn directe omgeving te promoten
om zo weer nieuwe leden te zien bij de aangesloten verenigingen.
Tot slot wens ik U namens het voltallige bestuur van de SHKB fijne
feestdagen en een gezond en sportief 2018!
Veel hout en tot spoedig ziens.

Roel Weber, Voorzitter
1

Aktiviteiten Agenda
1e HELFT 2018

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE KEGELBOND
Landelijke competitie

14 jan – 18 febr. – 4 maart – 29 apr.

Voor de diverse toernooien kijk op de KNKB wedstrijdkalender 2018
7 – 8 april
14 -15 april
28 april
6 mei
12 mei
13 mei
3 juni

vrije inschrijving SELECTIE A Persoonlijk
HAARLEM
vrije inschrijving FINALE Persoonlijk B-C klasse UTRECHT
Algemene Ledenvergadering KNKB
Utrecht
FINALE A persoonlijk
MALDEN
Finale Bondswedstrijd – Heren B-C Ere-klasse Brummen
Finale Bondswedstrijd – Dames B-C Ere-klasse Brummen
TRIO wedstrijd junioren
Delft
.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,

’s-HERTOGENBOSSCHE KEGELBOND
C o m p e t i t i e 2018
De competitie data worden zo snel mogelijk door de
bondssecretaris bekend gemaakt.
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Bedrijven kegelen
Op vrijdag 20 oktober 2017 is het bedrijven kegelen weer gestart.
Er wordt in teams van 6 personen gestreden om het kampioenschap. Daarnaast wordt
er op de laatste avond gestreden om de titels koning en koningin en prins en prinses.
De datums waarop wordt gekegeld zijn:
20-10-2017 / 17-11-2017
26-01-2018 / 23-02-1018 / 23-03-2018
20-04-2018 (let op dan is het koningskegelen)
Alle avonden starten om 20.00 uur

Plaats
1
2
3
4

Team
De Meppers
La Fleur
Laco Vught
Alles Om

Tussenstand
Ronde Ronde Ronde Ronde Ronde
Totaal
1
2
3
4
5
2347
1177 1170
2324
1149 1175
2185
1153 1032
2175
1103 1072

De Vrolijke Kegelaars
Op 6 oktober 2017 is de jaarlijkse competitie van "De Vrolijke Kegelaars" weer
gestart.
Er wordt met 6 teams op 5 avonden gestreden om het kampioenschap.
Op de afsluitende middag (7 april 2018) wordt er gekegeld om de titels
koning/koningin en prins/prinses.
De vrijdagavonden waarop wordt gekegeld zijn:
6 oktober 2017 / 3 november 2017
12 januari 2018 / 16 februari 2018 / 9 maart 2018
Het koningskegelen vindt plaats op:
Zaterdagmiddag 7 april .
Tussenstand
Ronde Ronde Ronde Ronde Ronde
Plaats
Team
Totaal
1
2
3
4
5
1 Boxtel-Den Bosch 647
1346
699
2 Vught
1198
631
567
3 Rosmalen 2
1015
519
496
4 Liempde-Haaren
848
410
438
5 Rosmalen 1
812
364
448
3

KoningSkegelen Brabants Bont 2017
Op 27 september j.l. vertrokken wij vanaf sportcentrum “Ouwerkerk” om te gaan
Koningskegelen .
De dag werd georganiseerd door Henny Eggen en Tonny van Keizerswaard.
Dit jaar hadden we besloten om alleen te kegelen en de dag af te sluiten met een
etentje.
Wij vertrokken om 13.00 uur en na ongeveer 20 minuten rijden stopten we al bij
ons eerste adres, congrescentrum “De Guldenberg “ in Helvoirt.
Daar werden we getrakteerd op koffie met gebak.
Het weer was geweldig dus lekker buiten in de zon.
Maar na een tijdje moesten we toch verder omdat er ook nog gekegeld moest
worden.
Ook dit jaar gingen we naar de “ Biezenmortel” , dat hadden we niet verwacht
omdat we verleden jaar ook al daar waren geweest en de resultaten niet waren om
over naar huis te schrijven.
Misschien hadden we er toch wat van geleerd, maar na de eerste banen ging het
net zo slecht als verleden jaar.
We moesten wel 60 ballen gooien dus misschien zat er nog een leuk baantje bij.
De enigste die over de 400 hout.
gegooid heeft is Nelly Schmit.
Zij is dan ook de koningin geworden
met als prinses geëindigd
ondergetekende net niet aan de 400
hout.
Na alle feestelijkheden en foto’s
reden we naar Drunen waar we zijn
gaan dineren.
We kwamen aan bij restaurant
“De Zoete Kers” waar we alle leed
van de middag al snel vergeten was omdat het eten en de ambiance uitstekend
was.
Na Henny en Tonny te hebben bedankt reden we ongeveer 22.00 uur weer
richting “Ouwerkerk”
Toos Vugts
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Patrick Mulder
Kampioen PRESTATIEKEGELEN 2016
De vaste leden van kegelclub de Renaissance strijden jaarlijks om de fel
begeerde Prestatie WISSEL bokaal.
Zo ook afgelopen seizoen 2016-2017
De leden weten dat ze iedere tweede kegelavond van de maand voor hun prestatielijst moeten
gooien. We starten altijd in oktober.
Hoewel we allemaal redelijk doorgewinterde kegelaars zijn, blijft het die avond toch spannend
of je een prestatiehok hebt vol kunnen gooien met eventueel een paar “overpunten”.
De eerste maanden natuurlijk redelijk eenvoudig.
Naarmate de maanden van het seizoen vorderen, wordt de strijd harder en spannender.
Dit komt mede doordat de ‘Prestatiescore” (tevens hoogste vak) vaak ruim boven het
gemiddelde van de spelers staat.
Hoewel ieder lid tot de laatste avond streed was het was aan
het eind van het seizoen wel duidelijk dat Patrick dit jaar de
bokaal weer over kon nemen.
Hij ontving deze bokaal (met zijn naam weer gegraveerd) bij
het begin van dit nieuwe kegelseizoen uit handen van onze
voorzitter. PROFICIAT!
Voorzitter/secretaris De Renaissance
Luud Smulders

Patrick Mulder 90 hout
Ons kegelseizoen is nog maar net twee weken oud en Patrick
Mulder presteerde het al om de eerste 90 hout score op de tellers
neer te zetten op donderdagavond 14 september 2017
Het lukte hem helaas niet om de 135 score te behalen.
Het is altijd fijn dat de prestatiedrang bij onze leden op een hoog niveau staan
en dat ze altijd de gezellige en sportieve strijd aangaan met elkaar.
De verwachting bij onze club is zeker dat enkele van onze leden zeker deze
scores dit nieuwe seizoen ook willen behalen!

(Ziekenmutatie)

Joop v.d. Broek (Acht om de Lange)
Joop v.d. Broek van Kegelclub Acht om de Lange heeft een
hartoperatie ondergaan.
Bij hem is een hartklep vervangen en de operatie is goed verlopen.
Joop is inmiddels weer thuis en het gaat naar de omstandigheden
goed met hem.

Wij wensen Joop, namens alle leden en het bestuur een goed
en snel herstel toe.
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UTRECHTSE Kegelbond 110 jaar.

Op 16 september 2017 heeft de UTRECHTSE Kegelbond haar 110 jarig bestaan gevierd met
een wedstrijd, een receptie en een feest.
Onze eigen bondsvoorzitter, Roel Weber, heeft bij
deze receptie namens alle leden van onze ’sHertogenbossche Kegelbond acte de préséance
gegeven.
KNKB voorzitter Harry Timmer prees het UKB
bestuur en de leden voor de moderne kegelzaal, de
zelfwerkzaamheid en uitstekende verzorging van
landelijke wedstrijden. Hij herinnerde eraan dat de
Utrechtse Kegelbond in 1909 de eerste stappen zette
voor de oprichting van de landelijke KNKB.
Ook wethouder Sport Paulus Jansen feliciteerde de 110-jarige bond. Hij sprak het vertrouwen
uit dat de voorgenomen herinrichting van Sportpark Zuilen ook voor de kegelsport nieuwe
mogelijkheden biedt
voor ledenwerving

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

135 score Baan C

Wederom een score van 135 hout door een lid van de
Renaissance, ditmaal behaald door Filip Kalevski.
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Nationaal Kampioenschap Junioren 2017
Voor de ’s-Hertogenbossche Kegelbond en haar lid vereniging De Renaissance
was het 5 november 2017 weer een spannende dag waarop Filip Kalevski
(22 jaar) weer een poging ging doen om op het podium van de Nationale
jongerenwedstrijd te komen staan.
Vorig jaar in Delft behaalde hij een derde plaats en de twee jaren daarvoor was hij
de Nationale jeugd (jongeren) kampioen.
Hoge verwachtingen dus!
De strijd was geheel open en Filip kende zijn tegenstanders van voorgaande jaren.
Na de gebruikelijke proefballen gegooid te hebben kwam hij met een serie van 84
hout van de eerste baan af.
Met de tweede en derde serie vlotte het niet zoals hij wel gewend was, maar
streed volledig terug met zijn vierde serie van 85 hout.
Het noodlot sloeg met de vijfde en zesde serie toe , want de kegels vielen niet
makkelijk en ook een poedel werd hem verder fataal.
Zoals hij zelf ,na de wedstrijd vertelde, had er zeker meer in gezeten.
Hij moest genoegen nemen met een derde nationale plaats.
Toch een mooi resultaat voor de 22 jarige kegelaar.

Luud Smulders
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EINDSTANDEN COMPETITIE 2017
Clubstanden
1

2

tot

3

tot

Gem.

De Renaissance

1327 1283 2610 1293 3903 81,3

Alle Negen

1145 1113 2258 1189 3447 71,8

Brabants Bont

1187 1126 2313 1108 3421 71,3

Acht om de Lange

1046 1092 2138 1180 3318 69,1

D.A.V.O.K.

1136 1121 2257 1017 3274 68,2

H.A.P.

1074 1053 2127 1090 3217 67,0

Mobilia

998

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
12

Dames eindstanden
Toos Vugts
Inge Palinckx
Mil Schellekens
Henny Eggen
Nelly Schmit
Annie Broens
Miep Teulings
Jo v. Dooremalen
Tonny v. Keyzerswaard
Sonja v. Wilderen
Sjan Vaes
Nelly Bastiaans

984

1982

Brabants Bont
D.A.V.O.K.
D.A.V.O.K.
Brabants Bont
Brabants Bont
Brabants Bont
Brabants Bont
Brabants Bont
Brabants Bont
Renaissance
H.A.P.
Brabants Bont
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983

1389
1287
1259
1248
1236
1125
1099
1051
1040
1001
1001
460

2965 61,8

77,2
71,5
69,9
69,3
68,7
62,5
61,1
58,4
57,8
55,6
55,6
65,7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Heren eindstanden
Sjef van Wilderen
Patrick Mulder
Filip Kalevski
Adrie v/d Made
Bart Otten
Luud Smulders
Jac Bastiaans
Thaddé Habraken
Giel Eggen
Loet Vaes
Joop v/d Broek
Rinus Kuzee
Chris Danen
Martin Blom
Puk Hendriks
Wim Slingerland
Vince Mollee
Frans Kemkens
Jo v/d Biggelaar
W. Brink
Christ Marijnissen
Jan Mollee
P. Gevers
Noud v/d Broek
B. Baaijens
Roel Weber
T. van Liebergen
P. van Loosbroek

Renaissance
Renaissance
Renaissance
Alle Negen
Mobilia 1917
Renaissance
Alle Negen
D.A.V.O.K.
Alle Negen
H.A.P.
Acht om de Lange
Alle Negen
H.A.P.
H.A.P.
Acht om de Lange
H.A.P.
Mobilia 1917
Acht om de Lange
D.A.V.O.K.
Acht om de Lange
Acht om de Lange
Mobilia 1917
Mobilia 1917
Alle Negen
Acht om de Lange
Acht om de Lange
Acht om de Lange
Acht om de Lange
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1547
1527
1448
1372
1355
1353
1342
1295
1259
1258
1230
1227
1222
1221
1118
1096
1068
1046
986
972
822
776
596
592
587
471
419
183

85,94
84,83
80,44
76,22
75,28
75,17
74,56
71,94
69,94
69,89
68,33
68,00
67,89
67,83
74,53
60,89
59,33
58,11
65,73
54,00
74,73
70,55
59,60
53,82
58,70
67,29
69,83
61,00

Koning der Koningentoernooi 2017
Vrijdagavond 24 november 2016 waren de meeste koningen, koninginnen, prinsen en
prinsessen van de ’s-HKB kegelclubs klaar om de strijd met elkaar aan te gaan voor de
jaarlijkse titels.
Roel Weber(voorzitter) opende tegen 20.00 uur de wedstrijd met de trekking van de
indeling voor deze avond.
Inclusief de voormalige kampioenen 2016 waren vanavond vijf koningen, zeven
prinsen, drie koninginnen en drie prinsessen die ieder 4 x 15 ballen moesten gooien.
Vanaf de eerste gegooide bal tot aan de allerlaatse was het een leuke, spannende en
sportieve strijd.

PRINSESSEN
Bij de prinsessen nam Annie Broens (Brabants Bont) direct de leiding, welke ze bij
iedere volgende serie beetje bij beetje verder uitbreidde.
Henny Eggen (Kampioene 2016) probeerde vanaf de 3 e serie nog wat terug te komenen
behaalde de tweede plaats.
Maar Annie Broens werd toch heel overtuigend Prinses 2017 met 432 hout ( 72 gem.)
Het gemiddelde was echter dit jaar ruim lager dan in 2016.
Pl.
1
2
3

Naam
Annie Broens
Henny Eggen
Mil Schellekens

Club
Brabants Bont
Brabants Bont
D.A.V.O.K.

1
113
97
96

2
99
83
98

ANNIE BROENS
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3
4 Totaal Gem.
103 117 432
72.0
68.0
113 115 408
80 111 385
64.1

KONINGINNEN
Hoewel Inge Palincks (kampioene 2016) sterk aan deze wedstrijd begon werd dit
jaar de koninginnenstrijd gedomineerd door Toos Vugts.
Sjan Vaes kwam dit jaar niet goed in haar spel, waardoor zij snel een grote
achterstand opliep.
Inge Palinckx werd keurig tweede.
Toos Vugts werd de Koningin 2017 met 474 hout en een gemiddelde van79 hout.
Zij behaalde deze titel dit jaar voor de 25e keer. Chapeau!
Pl.
1
2
3

Naam
Toos Vugts
Inge Palinckx
Sjannie Vaes

Club
Brabants Bont
D.A.V.O.K.
H.A.P.

1
110
116
88

2
126
123
86

TOOS VUGTS
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3
123
101
78

4
115
123
86

Totaal Gem.
474
79.0
463
77.1
338
56.3

PRINSEN
De zeven prinsen streden een hardere strijd met hoge scores, waarbij tien series
boven de 7,5 gemiddeld en zelfs zeven series van ruim 8 gemiddeld.
Sjef v. Wilderen liet er als kampioen 2016 geen twijfel over bestaan om als
eindoverwinnaar uit de bus te komen.
De concurrentie,zoals Filip Kalevski en Chris Marijnissen, kon geen echte vuist
maken tegen de megascores van Sjef. Filip werd met 31 hout verschil tweede.
Pl.
1
2
3
4
5
6
7

Naam
Sjef van Wilderen
Filip Kalevski
Chris Marijnissen
Wim Slingerland
Giel Eggen
Jo v.d. Biggelaar
Peter Gevers

Club
de Renaissance
de Renaissance
Acht om de Lange
H.A.P.
Alle Negen
D.A.V.O.K.
Mobilia 1917

1
2
3
4 Totaal Gem.
130 125 126 126 507
84.5
79.3
120 118 121 117 476
109 107 123 114 453
75.5
88 93
96 109 386
64.3
91 95
99 96
381
63.5
95 82
88 93
358
59.6
90 92
89 85
356
59.3

SJEF VAN WILDEREN
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KONINGEN
Bij de vijf koningen kun je echt zien dat de resultaten hoger liggen dan bij de
prinsen.
Hier was de strijd groot en je kon zien dat de kegelaars alles op alles zette om dit
jaar de titel te veroveren.
Patrick Mulder (kampioen 2016) was ook vandaag in zeer goede doen en
opende het toernooi met maar liefst 132 hout.
Hij was zeker van plan dit jaar de titel weer op zijn naam te laten schrijven.
De concurrentie probeerde nog aansluiting te krijgen maar Patrick bleef hoge
scores op de tellers zetten.
Hij behaalde wederom deze titel met 514 hout en een gemiddelde van 85.6.
acht hout meer dan in 2016.
Bart Otten werd zeer goede tweede met 492 hout en ook drie series boven de 120
hout.
Pl.
1
2
3
4
5

Naam
Patrick Mulder
Bart Otten
Adrie v.d. Made
Rob Derksen
Loet Vaes

Club

1

2

3

4

de Renaissance
Mobilia 1917
Alle Negen
Acht om de Lange
H.A.P.

132
124
117
123
107

129
123
119
117
97

126
117
110
116
121

127
128
124
106
112

Totaal Gem.
514
492
470
462
437

85.6
82.0
78.3
77.0
72.8

PATRICK MULDER
Tegen de klok van 23.30 uur kon de organisatie, de uitslag bekend maken en de
gouden en zilveren kegels werden uitgereikt door onze bondsvoorzitter Roel
Weber.
Luud Smulders

PR bestuurslid ‘s-HKB
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Weer goed geslaagd Kersttoernooi
Klokslag 10.00 uur werd op 17 december 2017 het
Kerstkegeltoernooi geopend door onze voorzitter
Roel Weber.
De computer, de beamer en het kerstbrood stonden
klaar en Roel kon overgaan naar de trekking voor
de teamindeling, die zou bestaan uit een A-B-C
kegelaar.
De banen C t/m F waren beschikbaar voor de
4 x 10 ballen per persoon.
Baan A was zoals gebruikelijk voor het “21” gooien en baan B voor het 45 gooien voor
de A-kegelaars en 40 gooien voor de B/C kegelaars.
De wedstrijdleiding had de gemiddelden van de A- kegelaars enigszins omlaag gebracht,
daar wij als bond slechts 4 A-gooiers hebben.
Regelmatig werd er op het scherm gekeken om de tussenstanden te bekijken.
Halverwege de wedstrijd bleek dat de diverse teams erg kort bij elkaar stonden, zodat de
strijd spannend zou worden voor de eindoverwinning.
Helaas viel er door de spanning toch ook wel enkele poedels te noteren.
Rond 12.00 uur werd er een pauze ingelast voor de lunch.
Met dank aan het personeel van LACO.
Na deze pauze bleef de gezelligheid, ondanks een klein deelnemersveld, voortduren.
Er werd dit jaar minder gebruik gemaakt van de A – B banen.
Het uiteindelijke resultaat van de “21” baan was dat Ton v. Liebergen van Acht om de Lange
3 x 21 op de tellers wist te zetten, en Adrie v.d. Made tweemaal.
Voor de 45 / 40 baan was het vooral Sjef v. Wilderen en Patrick Mulder die elkaar de
loef probeerden af te steken.
Sjef
2 x 45 , 2 x 44 en 2 x 43 hout
Patrick 1 x 45 , 2 x 44
1 x 43 hout, 1
x 42
Jac. Bastiaans kwam tot 1 x 42 en 1 x 41
hout
Bij de B/C gooiers waren niet veel
gegadigden Henny Eggen wist 1x 39 hout
op de teller te brengen en Annie Broens
kwam tot 1 x 37 hout.

Intussen waren de “gewone” series door gegaan en wist Filip Kalevski nog de hoogste serie
van deze dag neer te zetten met 89 hout. Proficiat.
Patrick Mulder 88 hout, Henny Eggen 87 hout en Sjef v. Wilderen en Jac Bastiaans 86 hout.
Rond de klok van 15.00 uur kon Martin Blom de uiteindelijke eindscores in beeld brengen.
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V.l.n.r. Annie Broens , Patrick Mulder, Henny Eggen
Rechts: Toos Vugts en Roel Weber
Het team Patrick, Henny en Annie werden overtuigend het kampioensteam van dit
Kersttoernooi 2017 met 836 hout. Bijna 60 hout meer dan vorig jaar.
Tweede met 881 hout werd het team Adrie v.d. Made, Thaddé Habraken en Jan Vugts en als
derde plaatsten Filip Kalevski, Ton v. Liebergen en Nellie Bastiaans zich met 873 hout.
Onze voorzitter memoreerde bij zijn slotwoord , dat het bestuur zich gaat beraden over een
andere en opener karakter van dit toernooi.
Alles in het kader om de kegelsport meer aantrekkelijk te maken.
Hij dankte de organisatie wederom voor het vele werk en tevens de sponsors die gezorgd
hadden voor een grote prijzenpakket.
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Na deze prijsuitreiking kon de voorzitter overgaan tot de trekking van de lotjes voor de
overige leuke en mooie prijzen van de prijzentafel.
In totaal waren er dit jaar 24 deelnemers

Spelers
Patrick Mulder
Henny Eggen
Annie Broens

Baan 1 Baan 2 Baan 3 Baan 4 Hout indv. Hout totaal
79
88
80
81
328
76
51
294
87
80
892
60
77
60
73
270
76

78

74

80
71
79

308

Jan Vugts

74
65

68
72

66
78

Filip Kalevski
Ton v. Liebergen

89
76

82
73

75
70

81
75

327
294

Nellie Bastiaans

70

55

62

65

252

Bart Otten
Inge Palinckx

82
79
69

79

79

81

62
71

69
51

82
63

321
292
254

85

72

77

81
65

70

51

86
75

320
277

50

71

58

244

Jac. Bastiaans
Loet Vaes

71

86

79

316

74

58

Wim Slingerland

69

80
59

80
69

59

54

241

Luud Smulders
Giel Eggen

72

73

67

293

64

75

66

81
67

Jo v. Dooremalen

61

69

66

69

265

Toos Vugts
Mil Schellekens
Sjannie Vaes

85
67
57

78

83
68
63

77

323
254
236

Adrie v.d. Made
Thaddé Habraken

Roel Weber
Sjef v.Wilderen
Nellie Schmit
Miep Teulings

53
62

Luud Smulders
PR Bestuurslid ‘s-HKB

16

66
54

279
294

281

272

881

873

867

841

838

830

813

EINDEJAARSWENS
Het jaar 2017 zit er bijna op en het nieuwe jaar
2018 staat te trappelen om te beginnen.
Ons gehele bondsbestuur onder leiding van
onze voorzitter Roel Weber heeft het komende
jaar weer veel dingen te regelen.
De secretaris, Martin Blom, die alle leden
-en wedstrijd administratie (competitie etc.) bij
moet houden, dan wel aan moet passen.
De penningmeester, Bart Otten, zal komend jaar de kosten voor dit jubileumjaar
sterk in de gaten gaan houden.
De wedstrijdleidster, Toos Vugts, zal weer zorgen voor de kegelaars die landelijk
gaan kegelen, alsmede het organiseren van het bedrijven kegelen en de strijd bij de
G-kegelaars van de Vrolijke Kegelaars, Koning der Koningentoernooi en
Kersttoernooi. Een hele klus!
Luud zal, als PR, weer zoveel mogelijk de media in Vught, Den Bosch en
omstreken proberen te benaderen om aandacht te vragen en plaatsing van berichten
over onze mooie kegelsport.
Zoals gezegd heeft onze voorzitter de leiding, maar hij is tevens dit jaar voorzitter
van de jubileumcommissie voor het 100 jarig bestaan van onze kegelbond.
Vergrijzing.
Onze kegelsport is (ook landelijk) aan het vergrijzen en dat proberen we gezamenlijk
een halt toe te roepen.
U allen, als kegelaars en kegelaarsters, wil ik oproepen om zoveel mogelijk nieuwe
leden te werven voor de kegelsport.
Let wel; de mensen komen niet uit zichzelf !
En u moet open staan voor verjonging in uw eigen club!
Kent u in uw eigen omgeving mensen die weleens wat meer willen weten over onze
kegelsport geef ze een folder mee die wij als bond hebben uitgegeven.
Geef b.v. als club de eerste vier weken een kleine korting of een gratis drankje en
laat ze zeker mee kegelen.
Niet direct de volle tien ballen laten gooien, maar bouw het rustig op.
Hopelijk kunnen we zo in het komende jubileumjaar weer enkele nieuwe
enthousiaste mensen toevoegen aan ons
ledenbestand.
Het hele bondsbestuur,
Roel, Martin, Bart, Toos en
Luud wenst u allen heel fijne
feestdagen en een gezond en
sportief 2018.
www.bosschekegelbond.nl
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