Locaties:
Feel Fit Center
Maarten Trompstraat 32
5262 VM Vught

Kegelhal Sportcentrum Berghem
Osseweg 38
5351 AE Berghem
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Bestuurssamenstelling

Voorzitter
Roel Weber
 0486 – 474866

Secretaris
Martin Blom
 06 - 51700623

Wedstrijdleider
Toos Vugts
 073 - 6564729

Penningmeester
Hans Ritzema
 073 - 6565475

Public Relations
Luud Smulders
 06 - 49996966

Aangesloten clubs
Clubnaam
Acht om de Lange
Brabants Bont
D.A.V.O.K.
H.A.P.
de Renaissance

Secretariaat
Heren
Gemengd
Gemengd
Gemengd
Gemengd

Joop v.d. Broek
Toos Vugts
Mil Schellekens
Loet Vaes
Luud Smulders

Telefoon
0412 - 646169

Do. (2)

073 - 6564729

Ma. (1)

013 - 5334245

Vr. (1)

06 - 46336504

----- (1)

06 - 49996966

Wo. (1)

Locaties:
(1) FEEL FIT Center Vught
(2) Sportcentrum Berghem

Ereleden:

Leden van verdienste:

Henk de Vrede ()
Toos Vugts

Loet Vaes
Jac Bastiaans ()
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Kegelsport aantrekkelijker maken!
In december 2020 schreef ik het laatste voorwoord voor de Nieuwsbrief.
Het Coronavirus en de pandemie waren toen voor de tweede maal nadrukkelijk
aanwezig.
Gelukkig verkeren wij nu weer in betere tijden en kunnen de lokale en landelijke
competities weer van start gaan.
Ook de club activiteiten met zijn belangrijke sociale functies zijn gelukkig weer
op gang gekomen.
De geschiedenis lijkt zich wederom te herhalen, maar nu in positieve zin!
Bij mij komt nu de vraag op, hoe gaat de kegelsport zich in zijn algemeen uit
deze langdurige pandemie periode ontwikkelen?
Het aantal beoefenaars van onze sport is landelijk niet echt toegenomen.
Misschien met uitzondering van een zeer klein aantal regio’s.
Voor de Bossche Bond is dit zeker niet het geval.
* Op welke wijze kan deze negatieve trend van minder spelende leden worden
omgezet?
* Wat kan er worden ondernomen om de kegelsport aantrekkelijker te maken?
* Waarom is de toestroom van jongeren zo beperkt?
Allemaal vragen die al langer op één of andere manier een antwoord moeten
krijgen.
Kegelen is qua dynamiek een totaal andere sport dan Bowling.
Na het gooien van de 10 of 15 ballen kan het lang duren voordat je op de andere
baan de volgende ballen mag werpen.
Vooral nieuwe kegelaars, die in basis de moeilijkere kegelsport wel een
uitdaging vinden, ervaren dit vaak als een zeer lange zit en haken mede daarom
af!
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Bij AODL in Berghem loopt daarom nu een proef om op de clubavond met twee
groepen van 6 of 7 kegelaars achter elkaar de 15 ballen te gooien.
Dit vraagt voor het bijhouden van de scores enige concentratie van de schrijver,
maar de eerste ervaringen zijn positief.
Ongeveer een uur wordt op een dynamische manier gekegeld waarna een pauze
wordt ingelast, de scores worden verwerkt en de tussenstand bekend wordt
gemaakt.
De tweede ronde wordt dan op de andere baan gespeeld en na weer een uur zijn
de totale 2x 15 ballen gegooid.
Om het nog aantrekkelijker te maken zou het telwerk van onze kegelbaan
aangepast moeten worden.
Per ingevoerde speler moet dan de individuele score bijgehouden kunnen
worden.
Nu vraagt dit nog enig inklopwerk in de laptop alvorens de einduitslag van de
avond bekend is.
Eerst maar goed evalueren of deze speelwijze op de lange duur aantrekkelijk
blijft.
Persoonlijk denk ik van wel!
Voor de komende SHKB competitie die op 4 oktober start wens ik alle kegelaars
een sportieve en vooral plezierige tijd toe

Hoog Hout!
BLIJF GEZOND
Roel Weber
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Aktiviteiten Agenda
KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE
KEGELBOND
ONDER VOORBEHOUD (Zie KNKB site)
Landelijke competitie: 19 sept.-3 okt.- 17 okt.- 28 nov.

25 sept.
23 okt.
29 okt. en 6 nov.
7 nov.
14 nov.
20 nov.

Prominententoernooi
Haarlem
Martinitoernooi
Groningen
Open Dieren kampioenschap Dieren
Hoi Toernooi
Heumen
NK Junioren
Delft
KNKB Open Duo toernooi Borculo
.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,

’s-HERTOGENBOSSCHE KEGELBOND

Competitie
Aanvang: 19.30 uur !!
1de
2de
3de
4de

ronde:
ronde:
ronde:
ronde:

Maandag 4 oktober 2021
Maandag 25 oktober 2021
Maandag 15 november 2021
Maandag 6 december 2021
Baan A-B-C-D-E-F
Week 2 van 2022
3 x 10 ballen clubkampioenschap
Week 4 van 2022
3 x 10 ballen clubkampioenschap

Koningskegelen ’s-HKB
De intentie is om op vrijdagavond 26 november 2021
het Koningskegelen weer te organiseren.
Aanvang: 19.45 uur !

Kersttoernooi 2021
Gelukkig kunnen we ook dit jaar weer een kersttoernooi
laten plaatsvinden.
Dit zal plaatsvinden op zondag 19 december 2021.
Tijd zal tijdig nader bepaald worden.
Alle wedstrijden zullen nog steeds afhangen van de
situatie betreffende het coronavirus en de
richtlijnen van het RIVM en de overheid.
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 In memoriam
Jo van Dooremalen
Op 17 april 2021 is na een kort
ziekbed ons mede clublid
Jo van Dooremalen overleden
op 90 jarige leeftijd.
Jo is 27 jaar lid van onze
club geweest.
Ook speelde zij al jaren mee in
de bedrijvencompetitie.
Voor het bijhouden van de scores konden wij
altijd op Jo rekenen.
Het kersttoernooi, de bedrijvencompetitie, De Vrolijke
Kegelaars, een competitie voor mensen met een
beperking en natuurlijk ook de competitieavonden van
de s’-H.K.B.
Jo verzaakte alleen als het echt niet anders kon.
Zelfs in de laatste dagen maakte zij zich nog zorgen over
onze club of wij nog wel konden blijven bestaan.
“Want we waren nog maar met zo weinig”
vertelde haar dochter.
Ondanks haar 90 jaar had zij nog graag een tijdje in ons
midden willen blijven vertelde zij.
Helaas heeft het niet zo mogen zijn.
Wij zullen haar heel erg missen.
Kegelclub “Brabants Bont”
Toos Vugts
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Zoals alle sporten had ook onze club last van de
coronacrisis.
Na maanden van thuis blijven hebben we in eerste
instantie in september 2020 toch weer de kegelballen
uit de kasten kunnen halen.
Er was een héél klein beetje licht aan het einde van de tunnel! Dachten we!
Maar helaas werden we daarna weer direct met de neus op de feiten gedrukt!
Op 17 december 2020 was het coronavirus weer heftiger aanwezig dan tevoren.
Alle sporten etc. moesten per direct stoppen.
Gelukkig begon 2021 iets beter en konden de vaccinaties langzaam op gang
komen en werden de coronaregels in mei eindelijk weer wat versoepeld.
Hierdoor konden we op 20 mei 2021 eindelijk weer naar onze geliefde
kegelhal in Vught.
Wel op gepaste afstand van elkaar volgens de regels.
Moeizaam werden de eerste ballen weer op de planken gezet.
Aan alles merkte je dat we maanden niet meer hadden gegooid.
Zeker voor de leden in de wat hogere leeftijdsgroepen was de spierkracht
in de armen behoorlijk verslapt en voelden de kegelballen “super” zwaar aan.
Maar goed, we konden weer kegelen en gezellig met elkaar kletsen op de
wekelijkse clubavond.
Onze leden zijn inmiddels alle gevaccineerd.
Door omstandigheden werd in deze “stille” maanden de sponsoring voor onze
club door De Jongh Verzekeringen stopgezet.
Wij hebben deze sponsor hartelijk bedankt voor deze vijf sponsorjaren.
Onze voorzitter heeft daarna echter niet stilgezeten en uiteindelijk een nieuwe
sponsor geïnteresseerd kunnen krijgen voor onze club.
Na enkele gesprekken werd een goed concept gevonden voor onze kegelclub.
De nieuwe sponsor is Cos Hellings, voor
financieel inzicht, geworden.
Ook een goede financieel adviseur.
Vanaf 1 september 2021dragen wij dus niet
meer het eerdere bekende witte poloshirt
maar een Navy Blue shirt.
Met dank aan dhr. Cos Hellings.
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Een nieuwe outfit voor onze leden welke wij op zowel de competitie avonden,
als ook op regionale –en landelijke wedstrijden weer met trots zullen dragen.

Foto:

De overhandiging van het nieuwe T-shirt vond plaats op 2 augustus 2021.
Hoewel we zeker qua prestaties nog niet op het “oude” niveau zitten, zijn we
zeker van plan om op onze persoonlijke als ook clubresultaten weer hoog in te
zetten.
Dus dames en heren, medekegelaars…….

“Wij hebben er weer zin in.”
Graag zien we iedereen binnenkort weer gezond bij de kegelbanen.
Tot dan.
Kegelclub De Renaissance.
Voorzitter/secretaris Luud

De ondertekening van het sponsorcontract
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Uit de oude doos
TELEGRAM

Op deze manier (TELEGRAM stijl) werd door de secretaris van de toenmalige
Tilburgsche Kegelbond, Dhr. Harry van Stiphout, de deelnemers aan de
nationale kegelwedstrijden in Eindhoven (Rozenstein) geluk gewenst.
De deelnemers waren de clubkampioenen , dames kegelclub R.E.K. en heren
Herinnering en persoonlijk bondskampioenen Mevr. Corry Smulders en Dhr.
Tinus Kemmeren.
Welk jaartal precies is niet bekend.
Luud Smulders
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Wist U dat ……..









Van de 65-plussers is inmiddels 87% volledig gevaccineerd.
Onze kegelaars weer graag op de clubavond verschijnen.
Het dagelijks bestuur van onze ’s-HKB weer bij elkaar is geweest.
Het KNKB wedstrijdprogramma op de website is te vinden.
Ook het 50+ toernooi in Brummen en HOI toernooi in Malden.
Onze competitie op maandag 4 oktober 2021 begint.

Het Koningskegelen op vrijdagavond 26 november staat gepland!
Het Kersttoernooi dit jaar op 19 december staat gepland.
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Het nieuwe “Coronavrije” kegelseizoen
In de laatste nieuwsbrief van 2020 kon ik U allen
berichten dat het misschien gelukkig was dat het jaar
2020 was afgelopen.
Toen dachten we nog dat we vanaf 19 januari 2021
mogelijk weer konden terugkeren naar het “normale”
leven.
Helaas, niets was minder waar, want steeds weer werd de lockdown en de
bijbehorende beperkingen door het RIVM en de regering verlengd en verlengd
en verlengd.
COVID19 was ons nog steeds de baas.
Ook het landelijke vaccinatieprogramma liep in het begin steeds weer
vertragingen op.
Gelukkig zijn op het moment dat ik deze tekst aan het papier toevertrouw zo’n
15 miljoen vaccinaties gezet.
De grootste beperkingen werden “unlocked” en we konden pas vanaf 19 mei
2021 weer terecht op de clubavonden om, in eerste instantie, gezellig bij te
kletsen en weer onze kegelballen “los” te laten.
Wel nog steeds met veilige RIVM regels!
Nog nét even een aantal weken om de conditie en de techniek van het kegelen
weer onder de knie te krijgen alvorens het zomerreces zou beginnen.
En ook met onze eerste kegelavonden werd het sombere lenteweer
snel vervangen door toen nog zomerse temperaturen.
Sommige clubs hielden “gewoon” hun zomerreces, maar een enkele club
verlengde hun clubavond met een maand om zo de gemiste kegeltijd weer een
beetje op peil te brengen.
Het dagelijks bestuur van de ’s-HKB is inmiddels ook weer bij elkaar gekomen
om de draad weer op te pakken en weer de kegelzaken te bespreken.
Want de vraag was: “Hoe nu verder?”
Gelukkig zien onze kegelbanen, na het lange stilliggen, er beter
uit dan op deze foto, al zullen er toch nog wat kleine technische
dingen moeten worden opgelost.
Ondanks de vakantietijd en het coronavirus denk ik dat deze
nieuwsbrief weer gezellig leesbaar is.

Competities en andere wedstrijden
Onze wedstrijdleiders staan weer vele avonden klaar voor U.
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Zorg in ieder geval dat U altijd ruim op tijd bent voor aanvang van een
wedstrijd.
Niet alleen in het belang van de wedstrijd maar ook voor uzelf, want door te laat
te komen wordt vaak de hele wedstrijd vertraagd.
Dus: Kom Op Tijd!!
Oproep:
We blijven iedereen oproepen om ook eens wat te schrijven
voor onze (UW) website en de nieuwsbrief.
Ook in UW club is zeker wel wat te doen.
Ook al bent u misschien maar met enkele leden!
Meldt dat even aan de secretaris of contactpersoon van uw club die het
weer door kan sturen aan de bondssecretaris of aan de PR man.
Denk daarbij aan het Koningskegelen, een speciale verjaardag of feest van een
van uw leden of een mooie super score.
Bent u toch niet zo’n schrijver/ster? Geen probleem hoor!
Vertel het zoveel mogelijk in uw eigen woorden en wij zorgen dat het verhaal
leuk leesbaar wordt.
Het is een kwestie van
GEWOON EVEN DOEN!

Probeer vooral ook wat nieuwe mensen
geïnteresseerd te krijgen voor onze mooie
kegelsport.
Het is óók zo belangrijk voor het voortbestaan
van uw eigen kegelavond!

Namens het gehele bestuur;
Roel, Martin, Hans, Toos en mijzelf
wens ik u allemaal weer veel gezellige kegelavonden
met hoge scores.
Luud Smulders (PR)

12

