Locaties:
Feel Fit Center
Maarten Trompstraat 32
5262 VM Vught

Kegelhal Sportcentrum Berghem
Osseweg 38
5351 AE Berghem
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Kegelen en de uitbraak van het
Coronavirus !
Helaas valt er niet meer te ontkomen aan de maatregelen die door de overheidsinstanties
zijn afgekondigd met betrekking tot de situatie rondom het Coronavirus.
De meest recente berichten roepen op om in Brabant 7 dagen geen sociale contacten aan
te gaan.
Grote evenementen worden de komende dagen afgelast en ook voor kleinere bijeenkomsten
wordt terughoudendheid aanbevolen.
Vanuit de Koninklijke Nederlandsche Kegelbond zijn momenteel nog geen adviezen over
deze aangelegenheid verschenen.
Mogelijk wordt dit veroorzaakt doordat tot nu toe in Brabant de meest gevallen van Corona
zieken zijn geconstateerd.
Als Bossche Kegelbond behoren wij tot de kleinere Regionale bonden en zijn onze kegel
activiteiten van beperkte omvang.
Aan de andere kant behoren de meeste van onze leden tot de “oudere” risicogroep.
Als bestuur zullen wij de adviezen van de autoriteiten volgen en doen wij hierbij een beroep
op onze leden de hygiënische richtlijnen en het gedrag bij griepverschijnselen, zoals deze
met regelmaat worden gepubliceerd nadrukkelijk op te volgen.
Indien wij over moeten gaan tot andere maatregelen zullen wij dit communiceren op onze
SHKB website.
Graag wens ik u allen sterkte met deze situatie.
Roel Weber
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Aktiviteiten Agenda
KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE
KEGELBOND

**Landelijke Competitie
3 mei 4e wedstrijd,
24 mei 5e wedstrijd
13 maart 2020 Zwols Open Zwolle
**20 t/m 22 maart Selectie Persoonlijk kl A-B-C D/H Heumen (Vrije inschrijving)
**4 april Finale Persoonlijk kl B D/H Kegelcentrum Winterswijk - Winterswijk-Henxel
**5 april Finale Persoonlijk kl C D/H Kegelcentrum Winterswijk - Winterswijk-Henxel
**19 april Finale Persoonlijk kl A D/H Haarlemse Kegelbond - Haarlem
**25 april Finale Bondswedstrijd B Heren B-C klasse Zwols Kegelcentrum - Zwolle
**Telt mee voor klassering.
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’s-HERTOGENBOSSCHE KEGELBOND
Deze ’s-HKB leden nemen deel aan de persoonlijke selectiewedstrijden
DAVOK
: Mil Schellekens, Inge Palinckx, Thaddé Habraken
De Renaissance: Sjef v.Wilderen, Patrick Mulder, Luud Smulders Marcel Spierings

Competitie

LAATSTE NIEUWS !!!
I.v.m. CORONA ADVIES IS DE COMPETITIEAVOND
VAN 16 MAART AFGELAST.
2de ronde:

Maandag 6 april 2020
Baan A-B-C-D-E-F

In WEEK 17 worden 3 x 10 ballen gegooid
voor het clubkampioenschap. (Eigen clubavond)
Bedrijvencompetitie
27 maart 2020
17 april 2020 (Koningskegelen)
Competitie de Vrolijke kegelaars
13 maart 2020
4 april 2020 Koningskegelen Aanvang 13.30 uur

3

Fotoreportage
103e Algemene Leden vergadering
19 februari 2020

Clubkampioen 2019
De Renaissance
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Persoonlijk c- Kampioene Dames
Mil Schellekens (D.A.V.O.K.)

Persoonlijk b- Kampioene Dames
Toos Vugts (Brabants bont)
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Persoonlijk b- Kampioen Heren
Adrie v.d. Made (Brabants Bont)

Persoonlijk A- Kampioen Heren
Patrick Mulder (de Renaissance)
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Kampioene Beunentrofee 2019
Mil Schellekens
(DAVOK)
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Met nog één wedstrijd op 13 maart a.s. te gaan is het weer een
gezellige boel geweest voor de Vrolijke Kegelaars.
Het was tevens een spannende strijd bij alle teams.
Ook de Vrolijke Kegelaars gaan het seizoen
weer afsluiten met het traditionele
Koningskegelen.
En dat doen ze dit jaar op zaterdag 4 april 2020.
Aanvang wedstrijd 13.30 uur.
Op deze afsluitende middag wordt er gekegeld om de titels
koning/koningin en prins/prinses.

1

2

tot

3

tot

4

tot 5

tot

rosmalen 2

470 526 996 494 1490 486 1976

1976

vught

376 501 877 510 1387 550 1937

1937

s-Bosch - haaren

493 502 995 480 1475 392 1867

1867

boxtel

394 399 793 363 1156 395 1551

1551

rosmalen 1

302 387 689 420 1109 403 1512

1512
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Bedrijvenkegelen
Het bedrijven kegelen loopt langzaam weer naar
het einde.
Met nog een avondserie (30 ballen) en 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 (17 april 2020) zal er gestreden worden om de titels koning
en koningin en prins en prinses.
Alle avonden starten om 20.00 uur
25-102019
983

22-112019
1011

24-012020
872

28-022020
944

La Fleur

937

896

944

1012

3789

Feel Fit

954

926

883

938

3701

Alles Om

919

912

843

998

3672

De Meppers
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27-032020

totaal
3810

Klassenorm KNKB 2020
De klassengrenzen worden ieder jaar in december door het KNKB
bestuur vastgesteld.
Op 14 december zijn de klassengrenzen per 1 januari 2020 als volgt vastgesteld:
2020 Heren Aantal

%

2020 Dames Aantal

%

A

7,8067

93

10%

A

7,1979

64

10%

B

6,9250

277

30%

B

6,2944

194

30%

562 60%

C

391

60%

C

932 100%

649 100%

De tabel is gebaseerd op het klasseringsresultaat bij de aangesloten bonden plus
het behaalde resultaat in Nationale wedstrijden van 2019 zoals per 1 december
bekend was. Het gemiddelde is per bal.
De waarden zijn NIET afgerond op gehele waarden omdat is bepaald dat het
percentage in iedere klasse zo nauwkeurig mogelijk moet zijn berekend.
B.v. bij 1039 heren is 10%: 104 A-kegelaars. Daardoor komt de klasse grens op
een waarde van 7,7867 per bal gemiddeld.
Details over de klassenindeling vindt u in het Wedstrijdreglement KNKB Art 53
en Art 54
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Tijd verzetten !
In het weekend van 28 maart op 29 maart
zal de klok weer een uurtje vooruit moeten
worden gezet.
Het wordt dan weer ZOMERTIJD.
Voor sommigen is het weer even wennen omdat je
een uurtje korter (de eerste nacht) kunt slapen.
Voor anderen is het weer heerlijk een uurtje langer buiten zijn in de
avonden, mits het weer het toe laat natuurlijk.
Dus niet vergeten de tijd op uw analoge en digitale klokken aan te
passen.
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Werf nieuwe leden
Beste kegelaars,
Zoals onze voorzitter in de 103e algemene
ledenvergadering verwoordde is het schrijnend
dat het ledenaantal van de ’s-Hertogenbossche
Kegelbond verder is afgenomen.
Nog slechts 23 leden !
Hoewel het een landelijk probleem is, is de
nood nu bij onze ’s-HKB nog groter geworden.
Hoewel begrijpelijk dat er door de steeds hogere leeftijden leden afhaken, is
het toch jammer dat er nog steeds geen nieuwe jongere leden worden gevonden
om onze mooie sport te gaan beoefenen.
Misschien kan er een nieuwe jongere kegelclub opgericht worden door mensen
in de leeftijdscategorie (35-60).
Ken je mensen die weleens de kegelsport hebben beoefend en nu een avondje
vrij hebben? Vraag ze eens om naar je club te komen!
Laat ze gezellig een maandje GRATIS mee gooien en voelen dat de kegelsport
echt niet oubollig is en dat je deze sport tot op hoge leeftijd kunt beoefenen!
En zelfs met goede resultaten!!
Clubs die nu in Berghem en Vught kegelen en NOG STEEDS niet zijn
aangesloten bij onze ’s-Hertogenbossche
Kegelbond moeten zich toch eens
van de goede kant laten zien en zich met
minimaal 5 leden aansluiten.
Meld je aan en overtuig jezelf dat je in
verenigingsverband sterker staat en nog meer
de techniek leert.
Maak van je leuke hobby (kegelen) eens een
uitdaging voor jezelf en overtref je verwachtingen!
Je zult er geen spijt van hebben!!
Ook de mensen van het bedrijvenkegelen, die nog geen officieel lid zijn van de
’s-HKB, maar wel iedere maand meedoen, kunnen zich opgeven als lid van onze
kegelbond.
Je behoeft dan niet persé lid te worden van de KNKB.
Maar op die manier houdt je wel gezamenlijk onze en jullie sport in stand!
Als PR bestuurslid kan ik dan een extra bericht proberen te laten plaatsen in de
diverse media. Dát is PROMOTIE voor ons allen.
Maar wij kunnen dat zeker niet alleen!
Wij hebben als bestuur de hulp nodig van iedereen!!!!
Ik wens iedereen bij voorbaat heel veel succes met de aankomende competities
en hoop op enkele aanmeldingen bij onze bondssecretaris.

SUCCES!
Luud Smulders (PR)
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