Locaties:
Sportcentrum LACO
Maarten Trompstraat 32
5262 VM Vught

Kegelhal Sportcentrum Berghem
Osseweg 38
5351 AE Berghem

Voorwoord van de voorzitter

100 jaar Jubileum
Met veel genoegen kijk ik terug op onze 100 jaar Jubileum Programma.
Niet alleen de feestdag 9 december maar ook de periode van de voorbereidingen
geeft mij veel voldoening.
De aanleiding hiervoor is dat alle leden die op één of andere manier werden
gevraagd hun medewerking te verlenen, hiertoe direct bereid waren.
Een belangrijk teken van betrokkenheid bij de Bossche kegelbond.
Hiervoor nogmaals mijn oprechte dank!
Een speciale woord van dank natuurlijk aan de leden van de feestcommissie die
de afgelopen maanden hun energie en tijd hebben gestoken in het Jubileum
programma.
Ook de medewerkers van Laco wil ik graag vermelden, mede door hun inzet
werd onze Jubileum programma een zeer geslaagde gebeurtenis.
Een evenement als dit toont dat de ’s-Hertogenbossche Kegelbond nog
springlevend is en het geeft goede vooruitzichten voor de toekomst.
Ook de reacties op ons 100 jaar Jubileumboek zijn uitermate positief.
Het voornemen om een Jubileumboek uit te geven blijft altijd een beslissing van
voor en tegen argumenten.
Aan de ene kant kost het heel veel energie om het Jubileumboek gestalte te
geven, aan de andere kant is het duidelijk dat zo’n boek ook zeer “vluchtig” is.
Toch markeert dit 100 jaar Jubileumboek weer een periode uit de geschiedenis
van onze vereniging en zal het in de toekomst een steeds grotere waardering
krijgen.
Bij het lezen en doorbladeren van de eerdere Jubileum boekwerken van de
SHKB kwam ik steeds meer tot deze belangrijke conclusie.
De kostelijke anekdotes, kranten knipsels en alle andere wetenswaardigheden
van onze rijke historie opgenomen in dit 100 jaar Jubileumboek geven een
prachtig beeld van het wel en wee van onze club tot nu toe.

Natuurlijk ook een woord van dank aan alle sponsors van het 100 jaar
Jubileum Programma.
Door hun support, in welke vorm dan ook, werd het bestuur en de
feestcommissie financieel in staat gesteld het volledig dag programma te
voorzien van de meest heerlijke geneugten.
Tot slot wil ik graag de blik op de toekomst richten.
De kegelsport maakt in geheel Nederland (net als bijna alle sportbonden)
geen gemakkelijke tijd door.
De huidige kegelaars zullen misschien wel meer dan ooit als ambassadeur
van de kegelsport moeten optreden en vooral de pijlen moeten richten op de
groep mensen die op zoek zijn naar een gezellige en sportieve sfeer.
Een sfeer die ik bij alle aangesloten clubs van onze bond aantref.
Ons 100 jaar Jubileum Programma op 9 december, met aan de ene kant het
sportieve element van het kegel toernooi en aan de andere kant de feestelijke
afsluiting gedurende de avond, heeft dit ondubbelzinnig aangetoond.
Veel en zeer veel is er nog te doen op het gebied van nieuwe leden, maar ik
twijfel er niet aan dat met vereende krachten de huidige kegelfamilie in geheel
Nederland hierin succesvol zal zijn.
HOOG HOUT!

Roel Weber

100 jaar ‘s-HKB
Op 9 december 2018 hebben we ons 100 jarig bestaan kunnen vieren.
Met z’n allen hebben wij met de leden van de feestcommissie er hard
naartoe gewerkt om het tot een succes te maken.
En ik denk dat wij daarin goed geslaagd zijn.
Dat het z’n fijne en plezierige dag is geworden heeft ons natuurlijk
veel deugd gedaan.
De ontvangst van de burgemeester met het openingswoord was
geweldig.
De wedstrijdochtend/middag was erg gezellig maar zeker ook
spannend.
Daarna het buffet, de prijsuitreiking, de loterij later op de avond
waren ook heel geslaagd.
Vele gingen met een leuk prijsje naar huis.
Het heeft veel tijd gekost maar ook veel voldoening gegeven.
We kunnen met z’n allen terugkijken op een geslaagd feest.
jubileumcommissielid,
wedstrijd coördinator,

Toos Vugts

Op 9 december 2018 was het dan eindelijk zover!
Het jubileumfeest van onze 100 jarige ’s-Hertogenbossche Kegelbond.
Vele maanden van voorbereidingen door voornamelijk en allereerst het jubileum
comité gingen hieraan vooraf.
Het jubileum comité bestond uit:
Roel Weber, Joop van den Broek, Toos Vugts, Filip Kalevski.
Ook Bart Otten, Martin Blom, Jan Mollee, Luud Smulders, Jack en Nelly
Bastiaans hebben hun bijdrage geleverd.
Allen op hun “eigen terrein” kwaliteiten.

Wat vooraf ging:
Maanden van voorbereidingen door het jubileum comité d.m.v. vergaderingen,
afspraken maken met horeca, Laco, Catering, bakker (jubileumgebakjes),
fotograaf, live muziek, twee secretaresses van de Gemeente Den Bosch en
Vught.
Ook de diverse media werden benaderd,
waaronder
Stadsredactie
Persgroep, Algemeen
Dagblad,
Het Klaverblad,
Brabants Dagblad, , Bastion Oranje,
Avulo televisie (Vught).

De 100 jarige geschiedenis diende “uitgeplozen” te
worden en op juiste volgorde te worden gezet.
Voornamelijk door Roel en Joop.
Aanknopingspunten zoals oude foto’s en attributen
werden geraadpleegd en geleverd door
voornamelijk Jan Mollee en soms aangevuld
door Toos Vugts en Luud Smulders.
Dit alles voor het samenstellen van een mooi en goed lopend verhaal in het
jubileumboek.
Ook de tekst in het concept jubileumboek moest regelmatig worden “ingelezen”
om de type -en spellingfoutjes te kunnen corrigeren.
Ook werd er een Power Point presentatie in elkaar gezet, wat ook ontzettend
veel werk was, door regelmatig de nacontrole te doen.
En natuurlijk ook de Power Point presentatie voor de opening van de jubileum
dag in de kegelhal.

Voor Martin Blom was er tevens de taak om de
wedstrijdlijsten etc. voor de jubileumwedstrijd in
orde te brengen in de computer.

Het totale dagprogramma van 9 december diende
regelmatig te worden aangepast aan de op dat moment ontstane situatie.

Bart Otten droeg de zorg voor de aan te bieden consumptiebonnen.
Deze diende geteld en al in enveloppen gedaan te
worden, voorzien van iedere kegelaar en genodigden
hun namen.
Een hele klus !

Zaterdag 8 december
Op zaterdag 8 december 2018 werden de
laatste voorbereidingen in de
kegelhal en de feestzaal d.m.v. het hangen
van feestversieringen, lijsten bewerken,

oud Hollandse spelen
klaar zetten (en uittesten) en vele
andere (laatste) zaken afgewerkt.

Ook werden door Toos Vugts en Nelly Bastiaans alle prijzen voor de
wedstrijd en loterij in doorzichtig folie ingepakt en op de kasten uitgestald.

Een hele klus die ook vele uurtjes heeft gekost. Fantastisch gedaan dames!

Zondag 9 december
Zondagmorgen 08.30 uur was het gehele bondsbestuur alsmede de leden van
de organisatie present om de opening (vanaf 10.00 uur) in goede banen te gaan
leiden.
De kegelaars en bijna alle partners kwamen
vervolgens ook binnen en ontvingen per persoon
een aantal consumptiebonnen, waarna door de
dames Toos en Nelly de koffie/thee met speciaal
jubileum gebak werd aangeboden.
Klokslag 10.00 uur opende onze voorzitter Roel
Weber dit jubileum met een korte maar erg leuke powerpoint presentatie.
De beamer was geschonken door kegelclub Acht om de Lange.
De Burgemeester van Vught, dhr. R.J. van Mortel zou om 10.15 uur ontvangen
worden.
Er was inmiddels een speciaal voor hem gereserveerde parkeerplaats verzorgd.
Nadat de burgemeester om 10.30 uur nog niet was gearriveerd besloot de
voorzitter om alvast de wedstrijd te gaan starten daar we anders in tijdnood met
het dagprogramma zouden kunnen komen.
Net voordat de eerste ballen gegooid werden, kwam de burgervader alsnog de
kegelhal binnen.
Onze voorzitter begroette de Burgemeester en
gaf na zijn openingswoord het woord aan de
Burgemeester.

Deze zou om 10.30 uur het jubileumtoernooi openen door het gooien van de
eerste kegelballen.
Bij iedere omgegooide kegel zou hij een fles wijn winnen.

Na enkele “poedels” gegooid te hebben lukte het de burgervader om toch twee
kegels te vellen.

Natuurlijk werd er ook traditiegetrouw voor dit soort speciale gelegenheden een
groepsfoto gemaakt met de Burgemeester

Hierna konden de teams (3 kegelaars per team) met de wedstrijd starten.
De teamindeling was de dag tevoren reeds officieel getrokken, zodat er geen
extra tijd verloren kon gaan op deze feestdag.
Tevens kon om 11.00 uur voor de niet-kegelaars het Oud Hollands Spelen
beginnen.
Ook konden de niet-kegelaars een rondleiding doen (zonder gids) aan de
Petruskerk in Vught, alwaar enkele exposities te zien waren.

De wedstrijd (jubileumtoernooi)
De indeling van de teams was de dag tevoren reeds officieel gedaan, zodat
er vandaag minder tijd verloren zou gaan.
De teams bestonden uit A-B-C kegelaars.
Team 1

Sjef v. Wilderen
Joop v.d. Broek
Nelly Bastiaans

Team 2

Jac Bastiaans
Jan Vugts
Marcel Spierings

Team 3

Toos Vugts
Loet Vaes
Annie Broens

Team 4

Adrie v.d. Made
Mil Schellekens
Sonja v. Wilderen

Team 5

Puck Hendriks
Roel Weber
Tonnie v. Keyzerswaard

Team 6

Filip Kalevski
Jo v. Dooremalen
Pieter Poelmans

Team 7

Luud Smulders
Ton v. Liebergen
Martin Blom

Team 8

Bart Otten
Inge Palinckx
Boy Baaijens

Team 9

Diverse werpers
Rob Derksen
Frans Kemkens

Team 10 Giel Eggen
Henny Eggen
Wyb Brink

Het was vandaag een extra spannende strijd , want de teams gaven elkaar
weinig ruimte om uit te lopen met de scores.
Na twee series stonden team 1 en 8 op een gelijke stand van 412 hout, direct
gevolgd door team 3 met slechts 2 hout verschil.
Met de derde series waren de kansen omgekeerd en stond team 8 met 621 hout,
team 7 met 620 hout en team 1 met 618 hout op kop.
Alles was dus mogelijk;
Met het gooien van de
laatste ballen konden de
lijsten nogmaals geteld
worden en zo kwam de
verrassende uitslag:
Team 1 en 3 hadden een
gelijke stand van 835 hout,
gevolgd door team 8 met
slechts 6 hout minder 829
hout.

De individuele scores waren als volgt:
A-klasse:

1.
2.
2.

Sjef v. Wilderen
Filip Kalevski
Luud Smulders

329 hout
309 hout
309 hout

B-Klasse:

1.
2.
3.

Roel Weber
Henny Eggen
Jan Vugts

305 hout
289 hout
288 hout

C-Klasse:

1.
2.
3.

Wyb Brink
Martin Blom
Annie Broens

288 hout
256 hout
252 hout

Ook werden op de banen A en B de
traditionele “”spellen”” gehouden.
Op baan A (21 baan) wisten Ton
van Liebergen van Acht om de
Lange en
Inge Palinckx van DAVOK 2 x 21
te scoren.
Nog zes andere deelnemers scoorden 1 x 21.
Baan B was dit jaar voor “vijf gelijken”,
behalve vijf poedels.
Hierbij was Sjef v. Wilderen van De
Renaissance de sterkste met tweemaal
5 x 9.
Luud Smulders scoorde 4 x 9.
Loet Vaes presteerde de tweemaal 3 x 7
en Filip Kalevski, Toos Vugts en Martin
Blom behaalden respectievelijk eenmaal 3 x 9, eenmaal 3 x 8 en eenmaal 3 x 7.
De prijzen zouden op de feestavond uitgereikt worden.

RECEPTIE
Na de wedstrijd was er een receptie voor genodigden van 17.00 tot 18.30 uur.
Hier waren onder andere enkele oud-leden van de ’s-HKB, waaronder erelid
dhr. Henk v.d. Vrede, en tevens de voorzitter KNKB Harrie Timmer en
vice voorzitter Jaap Pronk.

De introductie van de jubileumreceptie werd gedaan door Joop v.d. Broek.
Hij presenteerde, na een mooie verhalenlijn te hebben verteld het jubileumboek
aan de voorzitter van de KNKB.
Dit drukwerk werd gesponsord door kegelclub Mobilia.
Helaas had de wethouder van Den Bosch zich afgemeld.
KNKB voorzitter Harrie Timmer gaf ook een
toespraak en hij memoreerde dat een 100
jarige kegelbond een mooie mijlpaal is voor de
kegelsport in Nederland.
Ondanks dat de ’s-HKB een kleine bond is.

Kegelclub Mobilia bestond in 2017 ook
100 jaar, maar gaat helaas de ’s-HKB
verlaten vanwege ledengebrek.
Aan alle huidige leden van Mobilia werd een aandenken geschonken ter
herinnering aan hun mooie kegelperiode.

Door de overige Kegelclubs werd een nieuw Koning der Koningen plaquette
aangeboden.
Dit werd gedaan door het oudste lid van de ’s-HKB Annie Broens.

Jubileumavond
Na deze “plichtplegingen” konden de kegelaars en gasten rond 19.00 uur naar
de Monkey Town ruimte waar de tafels voor de
gezellige avond al in gereedheid waren gebracht
door het personeel van LACO.
En waar het warm/koud buffet al klaar stond.
Martin Blom zorgde ervoor dat er tafel voor
tafel aan het buffet kon beginnen.
Tevens was er ook een doorlopende
diapresentatie te zien van de afgelopen 100 jaar.

Iedereen liet zich deze geweldige dis goed smaken en sommige maakten gebruik
om een tweede keer langs de fantastische verzorgde tafels te gaan en onder het
genot van een extra drankje hiervan te gaan genieten.

Rond de klok van 20.00 uur werd er gestart met de uitreiking van de prijzen.

De penningmeester ’s-HKB, Bart Otten, sprak allereerst zijn waardering uit
voor alle bestuursleden en vrijwilligers en de jubileumcommissie die dit
jubileum mogelijk hebben gemaakt.

Met assistentie van Martin Blom en Toos Vugts,
kon onze bondsvoorzitter Roel Weber aan de
prijsuitreiking beginnen.
Diverse teams (nr’s 1 t/m 3) en individuele leden
ontvingen een jubileummedaille voor hun
geleverde prestatie van vandaag. (zie de foto’s).
Ook de dames welke deelgenomen hadden aan de
oudhollandse spelen.

Team 3

Team 1

Oudhollandse spelen winnaressen

Team 8

Persoonlijke kampioenen
B - C - A

Na deze huldigingen kon Toos Vugts overgaan tot de trekking van de loterij.
Er waren veel loten verkocht dus de kans was groot dat er velen in de prijzen
zouden vallen.
Nadat de prijzentafel volledig leeg was werd er nog gezellig, onder het genot
van diverse drankjes na gekletst over deze jubileumdag.
Dank gaat uit naar het personeel van LACO die ons deze gehele dag hebben
bediend met de lunch, de drankjes, en de avond.
Dank ook aan het vele werk van de jubileumcommissie en alle vrijwilligers
die deze dag tot in de puntjes verzorgd hebben.
En natuurlijk dank aan onze fotograaf van deze dag,
Filip Kalevski.
Bij het naar huis gaan ontvingen alle genodigden
het jubileumboek van onze

100 jarige ’s-Hertogenbossche Kegelbond.
Luud Smulders
PR ‘s-HKB

