Locaties:
Sportcentrum LACO
Maarten Trompstraat 32
5262 VM Vught

Kegelhal Sportcentrum Berghem
Osseweg 38
5351 AE Berghem
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van de voorzitter
32e Harrie Ulehake Kegeltoernooi 2019.
Ook dit jaar werd weer door 44 actieve kegelaars gestreden om de Individuele- en Club
kampioenschappen van Oss in het kader van het Harrie Ulehake toernooi. De organisatie was
in handen van de Stichting Kegelsport Regio Oss, de locatie was op de kegelbanen in
Berghem. Alle Osse kegelclubs tw: AN, AODL, KIOS, KIOSKA en ODKC namen ook nu
weer deel aan het toernooi.
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
Na de start van het toernooi op 1 februari werd op 15 maart
de vijfde en laatste ronde gespeeld van de
clubkampioenschappen van het Harry Ulehake
Kegeltoernooi. De resultaten op deze laatste avond waren
niet bijzonder hoog, maar wel met enkele persoonlijke
uitschieters. Hiermee kwam een einde aan de Osse
clubkampioenschappen met de volgende resultaten:

2.

3.

4.

5.

1. AODL eindigde op de eerste plaats met 4.417 hout en
een gemiddelde van 1.104 hout en per speler 221 hout, een
gemiddelde 7,36. Drie van de vier wedstrijden gooiden zij meer dan 1.100 hout, een
uitstekende prestatie.
KIOS eindigde op de tweede plaats met 4.287 hout en een gemiddelde van 1.072 hout en per
speler 214 hout, een gemiddelde 7,15. Alle wedstrijden gooiden zij meer dan 1.000 hout, maar
minder dan 1.100 hout. Een goede tweede plaats.
ODKC eindigde op de derde plaats met 4.238 hout en een gemiddelde van 1.060 hout en per
speler 212 hout, een gemiddelde 7,07. Alle wedstrijden gooiden zij meer dan 1.000 hout, maar
minder dan 1.100 hout. Weer wisten de dames de derde plaats te bereiken.
AN eindigde op de vierde plaats met 4.233 hout en een gemiddelde van 1.058 hout en per
speler 212 hout, een gemiddelde 7,05. Alle wedstrijden gooiden zij meer dan 1.000 hout, maar
minder dan 1.100 hout. Net niet genoeg voor de derde plaats.
KIOSKA eindigde op de vijfde plaats met 3.361 hout en een gemiddelde van 840 hout en per
speler 168 hout, een gemiddelde 5,60. De resultaten zijn beter dan vorig jaar met een score
van 3,176 hout, een verbetering van 185 hout
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6. De prijsuitreiking vond plaats na de finale van de individuele kampioenschappen op zaterdag
23 maart.

Eindstand
1 februari 2019
15 februari 2019
22 februari 2019
8 maart 2019
15 maart 2019
totaal
gemiddeld totaal
positie

AN
1.087
1.057
0
1.042
1.047
4.233
1.058
4

AODL
0
1.116
1.073
1.126
1.102
4.417
1.104
1

KIOS
1.095
1.078
1.075
0
1.039
4.287
1.072
2

KIOSKA
888
893
813
767
0
3.361
840
5

ODKC
1.050
0
1.080
1.037
1.071
4.238
1.060
3

totaal
4.120
4.144
4.041
3.972
4.259
20.536

gemiddeld
1.030
1.036
1.010
993
1.065
1.027

Het team van AODL

INDIVIDUELE KAMPIOENSCHAPPEN
Harrie Ulehake Kegeltoernooi
32e HUT, individueel kampioenschap, 2019, finale
23 maart 2019
1
2
3

Hans van den Berg
Wyb Brink
Mientje van Schijndel

KIOS
AODL
ODKC

238
238
235

7,93
7,93
7,83

4
5
6

Kees Kramer
Giel van Eekelen
Nolly Luning

AN
AN
ODKC

233
232
227

7,77
7,73
7,57

7

Bob Nijhuis

KIOS

226

7,53

8
9

Rob Derksen
Frans Kemkens

AODL
AODL

225
221

7,50
7,37

10
11
12

Annie van Hooft
Puck Hendriks
Ton van Liebergen

KIOSKA
AODL
AODL

219
217
214

7,30
7,23
7,13

13
14
15

Joop van den Broek
Wim van de Camp
Ad Vestering

AODL
AN
AODL

213
209
205

7,10
6,97
6,83

16
17
18

Els van der Vuurst
Marjorie Hoogenes
Ger Olieman

ODKC
ODKC
AN

204
203
197

6,80
6,77
6,57

19
20

Diny van Hal
Wim Booltink

ODKC
KIOS

195
187

6,50
6,23
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Op 23 maart werd de finale gespeeld van
de individuele kampioenschappen van
het 32e Harry Ulehake Kegeltoernooi.
De hoogste score bij de heren was voor
Hans van den Berg en Wyb Brink met
238 hout. Hans scoorde twee negens
meer dan Wyb, waardoor hij op de eerste
plaats is gekomen en Wyb op de tweede
plaats. Bij de dames was de hoogste voor
Mientje van Schijndel met 235 hout.
Zij kwam daarmee op de derde plaats.
Ongeveer 37 mensen hebben de finale
bijgewoond, terwijl dat er ongeveer 30
waren in 2018. Het was een enerverende
avond met voor- en tegenspoed voor de
spelers, maar gemiddeld is er hoger
gescoord dan vorig jaar.
Dit jaar was het gemiddelde van de
spelers die de finale hebben gespeeld
7,23 hout en vorig jaar 6,74 hout.
Een grote verbetering zonder grote
uitschieters.
Roel Weber

Activiteiten
Agenda
KONINKLIJKE NEDERLANDSE
KEGELBOND

Landelijke competitie. 26 mei
6 april Finale persoonlijk C
Rijsbergen
7 april Finale persoonlijk B
Rijsbergen
14 april Finale persoonlijk A
Winterswijk
11 mei Alg. Ledenverg. KNKB
Zwolle
18 mei Finale Bondswedstrijd-B Dames B-C Varsseveld
19 mei Finale Bondswedstrijd-B Heren B-C Varsseveld
.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,

’s-HERTOGENBOSSCHE KEGELBOND

Competitie
1e ronde:
Maandag 18 maart 2019
Baan A-B-C-D-E-F
2de ronde:
Maandag 8 april 2019
Baan A-B-C-D-E-F

In WEEK 18 worden 3 x 10 ballen gegooid
voor het clubkampioenschap. (Eigen clubavond)
@@@@@@@@@@@@@
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Nieuwjaar kegelen
“De Vrolijke
Kegelaars”

Op vrijdag 12 januari j.l. zijn we na de feestdagen weer begonnen
met kegelen voor mensen met een beperking.
Iedereen was blij dat we weer bij elkaar waren.
Er werd weer fanatiek gegooid, en geklapt als er iemand alle negen
de kegels omgooide.
Het zijn altijd gezellige avonden en iedereen is enthousiast.
Omdat het de eerste wedstrijd in het
nieuwe jaar was kreeg iedereen een snack
aan geboden die natuurlijk hartelijk
ontvangen werd.
Want lekker eten daar houden ze van.
Op het einde van de avond ging iedereen tevreden
naar huis met een cadeau doosje met een flesje douchegel en een
Nieuwjaarsgroet eraan.

Toos Vugts
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Vier leden Renaissance bij Winterswijk Open 2019
Ook dit jaar hadden vier leden van kegelclub De Renaissance zich ingeschreven
voor dit altijd leuke toernooi.
Dit jaar voor de zevende keer voor ons.
Wel vroeg uit de veren en dat was voor sommige leden op de “vrije” zaterdag
een kleine opgave.
Luud was met Monique al een heel weekendje in de buurt van Winterswijk.
Geen sneeuw dit jaar gelukkig, wel veel wind.
Bij aankomst even aanmelden bij de organisatie en hierna kon de wedstrijd
net na 09.30 uur beginnen.
De motivatie van onze deelnemers was hoog maar gespannen.
Onze vier heren (twee A-klassers,1
B-klasser en 1 C-klasser) startten
redelijk goed op baan 1.
Sjef begon helaas met een 4, waardoor
deze serie maar op 78 hout uit kwam.
Patrick presteerde netjes met 82 en
Luud met 76 hout.
Marcel moest wennen aan de banen en gooide 50 hout met een poedel.
Baan 2 en 3 liepen beduidend beter. Baan 4 viel voor Luud en Marcel
minder goed uit.
Sjef en Patrick bleven alle series verder ruim in de 80 scoren.
Luud gooide zijn allerlaatste bal ook een poedel en ook Marcel kwam met
de laatste serie met nog twee poedels van de baan met toch een score van
53 hout.
Voor Luud was er vandaag wel de dagprijs (Hoogste B-klasser), die
werd beloond met een fles wijn.
Rond de klok van 14.00 uur kon de eindstand worden bekeken en we mogen
stellen dat we een gezellige kegelochtend hebben gehad met leuke en best
hoge scores.
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De
Renaissance

1 P

2

A

Sjef v. Wilderen

78

A

Patrick Mulder

3

P 4 P

5

83

86

86

87

85

505

84.2

82

87

84

81

81

81

496

82.7

B

Luud Smulders 76

81

79

72

75

69 1

452

75.3

1

C

Marcel Spierings 50 1 69

49

55

56

53 2

332

55.3

3

Klasse

P

P 6 P Tot.

gem.

Na de prijsuitreiking konden we weer huiswaarts keren.
Nadat zondagavond de totaaluitslagen bekend waren via de website was de
uitslag als volgt;

7e plaats A-klasse
9e plaats A-klasse
14e plaats B-klasse
60e plaats C-klasse

Sjef v. Wilderen
Patrick Mulder
Luud Smulders
Marcel Spierings

Dit jaar vallen de prijzen van het eindklassement alleen bij de hoogste drie
kegelaars van elke klasse.
Maar toch mooie prestaties voor onze Renaissance leden.
De organisatie verliep strak en zonder problemen, waarvoor dank aan
de Winterswijkse Kegelbond.

KC De Renaissance,
Luud Smulders
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Ook de Vrolijke Kegelaars gaan het seizoen weer
afsluiten met het traditionele Koningskegelen.
En dat doen ze dit jaar op vrijdagavond 12 april 2019.
Op deze afsluitende avond wordt er gekegeld om de
titels koning/koningin en prins/prinses.

Er wordt met 5 teams op 5 avonden gestreden om het kampioenschap.

Tussenstand
Pl.
1
2
3
4
5

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

12-102018

9-112018

11-12019

8-22019

8-32019

Totaal

540

493

636

596

2801

468

601

596

509

536
522

529

546

493

524

603

2695

371

406

456

467

462

2162

358

515

352

492

385

2102

8

2696

Het bedrijven kegelen loopt langzaam weer naar het einde.
Met nog het Koningskegelen op 26 april voor de deur kunnen we
zeggen dat het zeker weer gezellig was.
Gezellige vrijdagavonden, waarbij gezonde concurrentie is.
Jammer dat het deelnemersveld minder was dan voorgaande jaren.
Op de laatste avond (26 april 2019) zal er gestreden worden
om de titels koning en koningin en prins en prinses.
Alle avonden starten om 20.00 uur

Inschrijven nieuwe teams
Indien er mensen zijn die in het nieuwe seizoen ook eens mee willen
doen met een team, meld je dan nu al aan bij Toos Vugts.
Het zijn maar 6 vrijdagavonden van 20.00 uur tot ongeveer 22.30 uur.
En maar 30 ballen per persoon per avond!

NIET TWIJFELEN. GEWOON DOEN!
Pl.
1
2
3
4

Team
Laco Vught
La Fleur
de Meppers
Alles Om

26-10-18

23-11-18

1036
953
947
960

1043
965
961
879

25-1-2019 22-2-2019 22-3-2019

973
998
909
800

977
993
949
1003

We gaan weer
gezellig kegelen!

9

959
1010
929
890

Totaal

4988
4919
4695
4532

Fotoreportage

102e Algemene Leden vergadering 13 februari 2019
Enkele leden

Afscheid van penningmeester Bart Otten

De Renaissance Clubkampioen 2018
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Persoonlijk C-Kampioene Mv. Jo van Dooremalen

Persoonlijk B-Kampioene Mv. Henny Eggen

Persoonlijk A-Kampioene Mv. Toos Vugts
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Persoonlijk A-Kampioen

Dhr. Sjef v. Wilderen

Persoonlijk B-Kampioen Dhr. Bart Otten

Persoonlijk C-Kampioen Dhr. Roel Weber

12

Kampioene Beunentrofee
Mv. Jo van Dooremalen

Hoogste scores dames
Mv. Toos Vugts

Hoogste scores heren
Dhr. Sjef v. Wilderen
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Nieuwe penningmeester.

In de laatste jaarvergadering ben ik aangesteld als de
nieuwe penningmeester van de “s-Hertogenbossche
Kegel Bond.
Hierbij een paar feiten van mijzelf.
Mijn naam is Hans Ritzema en ben 68 jaar.
Ik woon in Vught vlakbij de kegelbaan.
Op dinsdagmiddag en donderdagmorgen kegel ik al
anderhalf jaar.
Negens gooien valt nog niet mee kan ik zeggen.
Ik ben 43 jaar werkzaam geweest bij een bank in Den Bosch.
Ik ga me volledig inzetten om de penningen te beheren.
Hans Ritzema

Van Wintertijd naar Zomertijd
De wintertijd is alweer ten einde.
Zondagnacht van 30 op 31 maart is de zomertijd weer ingegaan.
Dus we kunnen allemaal een uurtje
korter slapen, maar het is ’s-avonds
wel een uurtje “langer” licht.
Nu moet het weer zich nog aan
gaan passen!
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Persoonlijke B-C selectiewedstrijden
KNKB. (23 maart 2019)
Zes leden van onze ’s-HKB hadden zich opgegeven voor
de Nationale selectie wedstrijden op 23 en 24 maart 2019
in Haarlem.
Drie B-klassers en drie C-klassers.
Via de KNKB kregen de C-klassers te horen dat zij
rechtstreeks geplaatst werden voor de finale wedstrijd
op 6 april 2019 in Rijsbergen.
Dit betreft Marcel Spierings (De Renaissance) en Mil Schellekens
en Inge Palinckx (D.A.V.O.K.).
De B-heren moesten wel afreizen naar Haarlem.
Dat waren de heren Thaddé Habraken (D.A.V.O.K.), Jac.
Bastiaans (Alle Negen) en Luud Smulders (De Renaissance).
Op zaterdag 23 maart kregen we van Thaddé het bericht dat hij ziek was.
Dus gingen Jac en Luud, samen met twee supporters (Monique en Marcel)
op weg naar Haarlem.
Jac mocht als tweede beginnen op baan 1 en Luud als derde op baan 3.
Voor Jac was baan 2 helaas met 4 poedels te slecht.
Toch bleef hij met de volgende banen goed strijden.
Uiteindelijk kwam hij met 368 hout (gem. 61,3) en 7 poedels van de baan.
Luud begon op baan 3 met 76 hout. Op baan 4 struikelde hij en kwam hij met
een poedel en 72 hout van de baan.
Ook op baan zes en baan een viel een poedel en zo eindigde hij met 445 hout
(gem.74,1) voor die dag op de 11e plaats.
Nadat er zondag ook nog selectiewedstrijden gegooid waren werd helaas duidelijk
dat Jac op de voorlaatste plaats, 38e, geëindigd was en Luud op de 23e plaats.
Voor beide dus geen finale plaats, daar de eerste 18 door zouden gaan.
De verschillen waren erg klein. Tussen b.v. plaats 23 en plaats 17 waren slechts
3 hout!
Heren bedankt voor jullie inzet en deelname!

1

2

3

4

5

6 Tot. gem. Poed.
Luud 76 72 76 77 73 71 445 74,2
3
Jac 67 37 77 64 60 63 368 61,3
7

Luud Smulders (PR)
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Promotie !
Beste kegelaars,
Zoals in de jaarvergadering is doorgenomen vergadert
het dagelijks bestuur regelmatig om onze kegelsport
voor iedereen aantrekkelijk te houden.
Het lukt echter niet altijd om het iedereen tegelijk naar de zin te maken.
Het blijft altijd zoeken naar compromissen.
Heel jammer is het altijd als mensen door welke omstandigheid dan ook met
de kegelsport moeten gaan stoppen.
Ik heb het als PR bestuurslid al meerdere keren aangegeven dat de vergrijzing
één van de grootste zorgen is binnen de kegelsport in het algemeen, maar zeker
ook binnen onze ’s-HKB.
Er zijn b.v. in Berghem enkele clubs die wel kegelen, maar (nog) geen lid zijn
van onze kegelbond.
Het zou toch mooi zijn als er enkele leden van die clubs zich
aan zouden melden bij onze ’s-HKB.
Ze zouden dan in ieder geval mee kunnen doen met onze
competitie (minimaal 4 personen per club).
Ze hoeven niet direct naar nationale wedstrijden etc.
Hierdoor krijgt de ’s-HKB een goede impuls om ook in Vught misschien weer
wat extra mensen te activeren om de kegelsport te gaan beoefenen.
Als PR kan ik dan een extra positief bericht proberen te laten plaatsen in de diverse
media.
Dát is PROMOTIE!
Nogmaals:
Kijk eens rond in uw eigen privé omgeving om mensen geïnteresseerd te krijgen.
Denk aan directe familie, directe buren, vrienden en vriendinnen, maar ook aan
uw kinderen.
Als bestuur gaan we dit item ook bespreken met b.v. het Kersttoernooi.
Laat de mensen toe in uw club met b.v. een gratis kegelavond voor een maand.
Zo kunnen ze dan proeven van onze mooie sport en kunnen ze zelf ervaren dat
de kegelsport echt GEEN oubollig imago heeft!!
Ook al zijn ze maar een paar jaar jonger. Alle beetjes helpen!
Je bent zelf ook ooit eens aangenomen door je club! Vergeet dat niet!
Succes allemaal.
Luud Smulders
PR bestuurslid ’s-HKB
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