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    Nieuwsbrief 
        Nr.1       maart  2017 

 

               Van de voorzitter    
 

         Einde van Bondsblad ’s-Hertogenbossche Kegelbond. 
   Lang leve het Internet tijdperk!!! 

Beste Kegelaars,  
 

Als ’s-Hertogenbossche Kegelbond (SHKB) zijn wij volgend jaar een “eeuw” actief in de 

regio met de organisatie en promoten van vele kegelcompetities en wedstrijden.  

Om de aangesloten leden van de SHKB te informeren over alle activiteiten binnen onze 

vereniging gaven wij vele jaren ons Bondsblad uit.  

Dit Bondsblad verscheen 4x per jaar en U was één van de leden die met grote belangstelling 

uitkeek naar de inhoud van het blad. 

Het op papier uitgeven van het Bondsblad is om onder andere milieu redenen niet meer  

van deze tijd. 

Het bestuur heeft mede daarom besloten de uitgave van het Bondsblad in 2017 te stoppen.  

Naast voornoemde reden zijn ook snelheid van communicatie met onze leden en een beter 

op de actualiteit inspelen belangrijke redenen om over te schakelen op een internet website.  

Een internet website is van deze en toekomstige tijd.  

Onze leden maken bijna dagelijks gebruik van internet, dus is het niet meer dan logisch dat 

wij nu ook de overstap hebben gemaakt. 

Op onze nieuwe internet website  http://www.bosschekegelbond.nl kunt alle informatie welke 

ook in ons Bondsblad werd opgenomen weer terug vinden.  

Daarnaast kunt U constateren dat vooral de mededelingen over actuele zaken direct aansluiten 

op de laatste ontwikkelingen, zoals uitslagen van wedstrijden en toernooien e.d.  

Het is daarom van belang dat U met enige regelmaat de website bezoekt.  

Neem hem op in de voorkeuren/favorieten  van uw internet Web browser.  

Na het opstarten van uw Web browser bent U met een klein aantal klikjes van uw muisknop 

weer op de hoogte van het laatste kegel nieuws of de planning en stand van de bond 

competitie, etc, etc.... 

Ook web links naar bijvoorbeeld de Koninklijke Nederlandse Kegelbond of andere 

kegelverenigingen zijn direct voorhanden. 
 

Graag wijs ik ook op het Tabblad “Start” op onze website.  

Hier vindt U onder “Nieuws items” alle laatste nieuwe wetenswaardigheden van onze 

vereniging.  

De opzet hiervan is zodanig dat de  secretariaten van onze aangesloten kegelclubs voor de 

zeer weinige Digibeten onder  

de kegelaars, op eenvoudige wijze het nieuws kunnen uitprinten.  

Op deze wijze blijven alle kegelaars toch op de hoogte van de laatste ontwikkelingen! 
 

Met deze nieuwe digitale stap op het internet zijn wij als SHKB  

klaar voor de volgende “eeuw” van ons bestaan. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur SHKB 

 

Roel Weber Voorzitter 
 

http://www.bosschekegelbond.nl/
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                     A K T I V I T E I T E N   

                       A G E N D A    
 

 

                                          WEDSTRIJDEN  

          KONINKLIJKE NEDERLANDSE   KEGELBOND      
   

                 
                            11 / 12 maart   2017 Regio Bondswedstrijd-B  Rijsbergen 

Zie ook de wedstrijdkalender KNKB op het mededelingenbord en  

altijd actueel op de website 
 

.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., 
 

            ’s-HERTOGENBOSSCHE  KEGELBOND 
       

Competitie 
1ste ronde: Woensdag 15 maart 2017 

  Baan A-B  H.A.P.  -  Mobilia 

  Baan C-D  Alle Negen  -  De Renaissance 

  Baan E-F  D.A.V.O.K.  -  Acht om de Lange 

      Gedelegeerde : Toos Vugts 
 

2de  ronde: Maandag 27 maart 2017 

Baan A-B  Brabants Bont 1  -  Acht om de Lange 

  Baan C-D  Brabants Bont 2  -  D.A.V.O.K. 

  Baan E-F  Mobilia  -  Alle Negen 

     Gedelegeerde : Luud Smulders 

 

Inhalen voor persoonlijke klassering in de weken van 3 t/m 14 april 2017 

 

@@@@@@@@@@@@@ 

 

BEDRIJVEN COMPETITIE  2017 

         20 januari  

         17 februari  

                        24 maart   

      21 april   Konings kegelen    
 

                              AANVANG WEDSTRIJDEN:   20.00 uur       
  

                                                                                                                    ************************************* 
 

COMPETITIE  2 0 1 7 

“DE VROLIJKE KEGELAARS” 

                                      Wedstrijden 19:30 uur tot ca. 22:00 uur  
 

                                            6 januari  3 februari 

                10 maart               8 april 
 

                                   LET OP:               8 april Konings kegelen 

                     NIET op vrijdag maar op ZATERDAGMIDDAG  

                                                                     13.30 – 17.00 uur 
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Harrie Kusterstoernooi 2017 in Malden 
’s-HKB kegelaars behalen tweede plaats 

 

Het bonds kegelteam van 5 heren en 3 dames kegelaars van onze ’s-Hertogenbossche 

Kegelbond hebben zondag 29 januari 2017 in Malden hun vorig jaar behaalde kampioenstitel 

bij het jaarlijkse Harrie Kusterstoernooi helaas niet kunnen prolongeren. 
  

Het team bestond zoals ieder jaar uit leden van verschillende clubs. 

Sjef v. Wilderen, Patrick Mulder, Luud Smulders (De Renaissance), 

Jac. Bastiaans (Alle Negen) Thaddé Habraken (DAVOK). 

Toos Vugts, Hennie Eggen, (Brabants Bont) en Inge Palinckx (DAVOK). 

 

De deelnemende bonden waren West-Brabant, Roermond, Nijmegen en Den Bosch.  

Helaas had de Maastrichtse Kegelbond zich door omstandigheden moeten afmelden.  

De strijd was erg spannend en de ’s-HKB kegelaars namen de leiding vanaf de tweede serie 

direct op zich. 

Mede door een maximale score van 90 hout van Sjef v. Wilderen van de Renaissance. 
 

Helaas werden de scores van het team met de vijfde serie beduidend minder en kwam  

West Brabant direct opzetten. 

Het verschil was slechts 2 hout bij het ingaan van de laatste, beslissende serie. 

De spanning was te voelen in het kegelhuis en met slechts 1 honderdste punt over 480 ballen 

per team ging toch West Brabant dit jaar met de eer en de Harrie Kusters Wisselbokaal naar 

Rijsbergen. 

Helaas hebben wij als team maar liefst 15 poedels gegooid. 

Hoogste score van de dag kwam dus wel van de ’s-HKB met de 90 hout van Sjef v. Wilderen. 

De ’s-HKB behaalden dus een mooie tweede plaats met 3491 hout en 72,7 gemiddeld. 

 

 

1   2   totaal 3   totaal 4   totaal 5   totaal 6   Totaal gem. 

Rijsbergen 568   576   1144 580   1724 602   2326 587   2913 582   3495 7,28 

Den Bosch 573   588   1161 597   1758 596   2354 561   2915 576   3491 7,27 

Roermond 575   564   1139 565   1704 574   2278 580   2858 543   3401 7,09 

Nijmegen 502   570   1072 533   1605 530   2135 555   2690 548   3238 6,75 

Maastricht         0     0     0     0     0 0,00 
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  1 P 2 P T 3 P T 4 P T 5 P T 6 P Tot. gem. Poed. 

Sjef 84   90   174 82   256 86   342 81   423 76 1 499 83,2 1 

Patrick 80   73   153 76   229 79   308 83   391 77   468 78,0 0 

Luud 72   74   146 83   229 75   304 71 1 375 81   456 76,0 1 

Toos 74   81   155 72   227 82   309 73   382 72   454 75,7 0 

Inge 72   78   150 81   231 69 1 300 56 2 356 74   430 71,7 3 

Jac 73   43 3 116 75   191 73   264 68   332 64 1 396 66,0 4 

Hennie 69 1 79   148 63   211 66   277 62   339 55   394 65,7 1 

Thaddé 49 3 70   119 65 1 184 66   250 67 1 317 77   394 65,7 5 

TOTAAL 573 4 588 3 1165 597 1 1762 596 1 2358 561 4 2915 576 2 3491 
72,7 15 

 
 

Luud Smulders       PR bestuurslid ‘s-HKB 

************************************************* 

 

Jo v.d. Biggelaar 50 jaar lid KNKB en ‘sHKB.  

Bij de ’s-Hertogenbossche Kegelbond is Jo v.d. Biggelaar van 
kegelclub D.A.V.O.K. gehuldigd als 50 jarig lid van de Kon. 
Ned.Kegelbond alsmede van de ’s-HKB.  

Jo is met de kegelsport in aanraking gekomen in 1966 en 
heeft vele jaren in Tilburg gekegeld in de Roode Haan aan 
het Wilhelminapark en later bij de Druiventros in Berkel-
Enschot.  

Door het verdwijnen van de kegelbanen in geheel Tilburg is Jo met zijn club nu 
drie jaar geleden uitgeweken naar de ’s-HKB.  

  

 

 

 

 

 

############################## 
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              15 x 9 

Het is een lid van de Renaissance wederom  

gelukt om de maximale score te behalen.  

Op 15 december j.l. wist Patrick Mulder  

90 hout in 10 ballen en 135 hout in 15 ballen   

te scoren.  

In totaal behaalde hij 17 x 9 achter elkaar.  

Zie ook hiervoor het 15 x9 overzicht op de website. 

                   ###################### 

KC DE RENAISSANCE vol vertrouwen het nieuwe jaar in. 

De leden van de Renaissance gaan vol vertrouwen het nieuwe jaar in. 

 De afgelopen drie jaren als lid van de ’s-Hertogenbossche Kegelbond hebben zij, 

zowel op individueel als ook op clubniveau al de diverse prijzen in hun kast weten te kegelen. 

Als eerste wedstrijd staat dit jaar het Harrie Kusterstoernooi in Malden (29 Januari) op het 

programma.  

Dit is een jaarlijkse wedstrijd van Regio Zuid in teamverband met enkele andere leden  

van de ’s-HKB. 

Een mooie opstart van het nieuwe jaar. 
 

Vier van de leden gaan ook dit jaar weer meedoen aan het Winterswijk Open in Winterswijk. 

Ze staan hiervoor op zaterdag 11 februari 2017 weer extra vroeg op om de reis naar 

Winterswijk te maken. 
 

Ook zullen er enkele nationale wedstrijden gespeeld worden, al is nog niet geheel duidelijk  

welke dit zullen zijn. 

Wel is duidelijk dat onze persoonlijke bondskampioen en de nationale jongerenwedstrijd  

de strijd aan willen gaan met kegelaars uit Nederland. 
 

V.w.b. de komende competitie willen de leden heel graag een derde maal Clubkampioen 

worden van de ’s-HKB. 

En bij de herenleden zal de onderlinge strijd voor het persoonlijk kampioenschap van de  

’s-HKB weer hét doel zijn. 

Dus voor het nieuwe jaar zal er weer “”vuurwerk”” worden geleverd op de kegelbanen in  

ons Sportcentrum Ouwerkerk in Vught. 
 

Heeft u interesse om eens een balletje te komen gooien bij onze club? 

Loop dan gerust op de donderdagavond (vanaf 20.00 uur) even bij ons binnen in de kegelhal 

van “Ouwerkerk” in Vught. 

Of neem even contact op via de mail; lermsmulders@onsbrabantnet.nl 
 

Onze leden staan te popelen om van 2017 weer een mooi kegeljaar te maken. 
 

Namens KC De Renaissance, 

Luud Smulders 

        

Voorzitter/secretaris 

      
 

mailto:lermsmulders@onsbrabantnet.nl
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     ’s-Hertogenbossche Kegelbond 
       Sinds  10 dec. 1918 

 

  Notulen van de 100ste Jaarvergadering 
                                   22 februari 2017 
           Locatie: Kegelhal Sportcentrum Ouwerkerk 

 

Aanwezig: Het voltallig bestuur, met uitzondering van voorzitter R. Weber.  

                   Zeven aangesloten lid verenigingen met 18 leden. 
 

1. Opening. 

De plv. voorzitter Martin Blom opent deze 100ste jaarvergadering door iedereen van 

harte welkom te heten en deelt mede dat Roel Weber als voorzitter vanwege zijn 

rugoperatie en het moeizame herstel daarvan niet aanwezig kan zijn. Hij wenst hem 

namens iedereen een spoedig herstel toe.  

Ook vraagt hij de vergadering een minuut stilte in acht te nemen voor het overlijden 

van een lid van kegelclub Mobilia, Harmen v.d. Pol.  

 

2. Ingekomen stukken en verslag van de secretaris 

Er is een schrijven ontvangen van kegelclub De Renaissance betreffende de 

competitie. 

De plv. voorzitter stelt voor dit punt te behandelen bij agendapunt 8, zijnde competitie. 

Hierna leest de secretaris zijn jaarverslag voor. 

Hij vraagt de aanwezigen na te denken om zich aan te melden voor een te vormen 

feestcommissie voor het 100 jarig bestaan in 2018. 
 

3. Vaststellen van de notulen jaarvergadering 2016 

Met dank aan de notulist van vorig jaar, Jan Mollee, worden deze goedgekeurd. 
 

4. Jaarverslag wedstrijdleidster 

Mevrouw Toos Vugts geeft als wedstrijdleidster een uitgebreide toelichting over alle 

district en landelijke wedstrijden waaraan diverse leden van onze ’s-HKB hebben 

deelgenomen met de resultaten.  

Ook de deelname aan het Winterswijktoernooi (KC de Renaissance) en het HOI 

toernooi (diverse persoonlijke leden) wordt vernoemd. 

Het Koningskegelen en het Kersttoernooi zijn goed verlopen.  

De resultaten zijn allemaal terug te vinden op onze website. 

 

5. Financieel jaarverslag 2016 en begroting 2017 

De heer Bart Otten geeft toelichting op het financieel overzicht  

en de begroting. Er is een groot negatief saldo ontstaan.  

Dhr. Patrick Mulder vraagt naar de post diversen. 

De penningmeester ligt e.e.a. toe aan de vergadering. 

Martin Blom stelt namens het bestuur voor om de kilometervergoeding alsmede de 

gouden kegeltjes af te schaffen. 

Er ontstaat een discussie over deze voorstellen door diverse leden. 

Ook wordt contributieverhoging als punt aangegeven. 

Toos Vugts legt uit dat ook bij de KNKB veel aan het veranderen is en dat betaling 

van kilometers voor alle leden teveel gaat worden voor onze bond. 

Uiteindelijk zal een contributieverhoging op de eerstvolgende jaarvergadering op de 

agenda worden geplaatst. 

De bondskilometervergoeding blijft, maar voor individuele deelname aan wedstrijden 

zal geen vergoeding meer zijn. 
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6. Verslag van de kascommissie 

Namens de kascommissie Acht om de Lange (J. v.d. Broek) en DAVOK  

(J. v.d. Biggelaar) leest de heer Joop v.d. Broek de bevindingen van de kascommissie 

voor.  

Hij heeft geweldige waardering voor de penningmeester en verzoekt de leden om de 

penningmeester decharge te verlenen.  

De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 

7. Samenstelling kascommissie voor het boekjaar 2017 

De vergadering gaat akkoord met Alle Negen en De Renaissance. 
 

8. Kegelcompetitie 2017 

De plv. voorzitter Martin Blom is blij dat ook vanuit de kegelclubs meegedacht wordt 

voor verbeteringen en legt de voorstellen van het bestuur en KC de Renaissance uit. 

Patrick Mulder geeft namens de Renaissance aan dat het effect van een echte 

onderlinge finale weg is bij het bestuursvoorstel. 

Toos Vugts duidt aan dat overleg met LACO zeer moeizaam en moeilijk is, vanwege 

het zakelijke aspect. 

Martin geeft tevens aan dat hij bang is dat met een finale dag niet alle kegelaars zullen 

komen. 

Bij stemming wordt nu het bestuursvoorstel met zes tegen een aangenomen. 

Totaal dus 180 ballen en de laatste 60 ballen op de eigen clubavond. 

Het bestuur zal met een uitgewerkt plan komen. 
 

9. Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar Toos Vugts en Martin Blom. 

Er hebben zich geen kandidaten voor deze functie aangemeld. 

Beide bestuursleden worden per acclamatie herkozen. 

 

10. Prijsuitreiking kegelcompetitie 2016 

                                                                                 Totaal       Gem. 

Clubkampioen 1e klasse   De Renaissance 6819 hout 75.8 

     

Kampioene dames I  Toos Vugts 1405 hout 7.81 

Kampioene dames II  Nellie Bastiaans 1262 hout 7.01 

     

Kampioen heren I  Sjef van Wilderen 1520 hout 8.44 

Kampioen heren II  Jan Mollee 1343 hout 7.46 

Kampioen heren III  Rinus Kuzee 1130 hout 6.28 

     

Hoogste korpswerpster  Toos Vugts 353 hout 7.84 

Hoogste korpswerper  Sjef van Wilderen 392 hout 8.71 

 

 

11. Uitreiking Beunen-Wisseltrofee 

De trofee wordt uitgereikt aan de heer Louw Lommers met een verbetering  

van 1,533 hout. 

Bij afwezigheid van dhr. Lommers wordt deze prijs door Jac. Bastiaans in ontvangst 

genomen. 

 

Beunen Trofee  Louw Lommers +/+ 1.533  
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12. Rondvraag 

Mevr. Mil Schellekens vraagt om hoeveel gouden kegels het per jaar gaat v.w.b. 

onze bond. 

Martin Blom bevestigt dat het om vier gouden kegels gaat. (€ 75,= per stuk). 

Mevr. Mil Schellekens dankt tevens het bestuur voor haar inzet van het afgelopen jaar. 
  

De heer Sjef van Wilderen vraagt wie het baanvlakken betaalt? 

Toos Vugts beantwoord deze vraag dat het banenvlakken voor een door ons 

georganiseerde bondswedstrijd door de KNKB wordt betaald. 

Zij stelt tevens dat onze banen jaarlijks gevlakt worden en dat dit door Laco wordt 

betaald. 

 

De plv. voorzitter Martin Blom vraagt welke personen in de jubileumcommissie 

willen plaatsnemen voor het organiseren van het 100 jarig bestaan. 

Onze bondsvoorzitter Roel Weber wil deze commissie wel leiden. 

Na enige discussie over en weer geven deze leden zich op: 

Mevr. Corrie Schaap (H.A.P.), Filip Kalevski (De Renaissance). 

Dhr. Joop v.d. Broek (Acht om de Lange) vindt dat dit onderwerp niet op de agenda 

staat en het dus moeilijk is zonder zijn clubleden te informeren. 

Hij is eventueel zelf wel beschikbaar. 

 

13. SLUITING 

De plv. voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.  

 
Luud Smulders 

PR bestuurslid ’s-HKB 

http://www.bosschekegelbond.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.bosschekegelbond.nl/
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P E R S B E R I C H T 

 

 

 

 

                              ‘s-Hertogenbosch 

                                   1917-2017 

 

Het was  Jan Roeters (1884), die op die tiende maart in Hotel Central op de markt in  

’s-Hertogenbosch onze kegelclub ten doop hield en nog als actief  lid genoteerd staat tot 1961. Hij 

kegelde voordien met wat collega’s van de Bank Van Lanschot bij de club “Anti Poedel”, die 

beschikte over één kegelbaantje in de “Plaats Royal”, gelegen “Achter het Stadhuis”. Door een 

verbouwing was kegelen daar niet meer mogelijk. 

Samen met medeoprichter Cees Brekelmans (1881) werd een negental leden bijeengezocht. De 

eerste President  was Toon van Lieshout (1865), die 18 jaar in functie bleef. 

De club startte in  de “Katholieke Kring”, een sociëteit Achter het Verguld Harnas, die beschikte 

over één primitief baantje. Bij gebrek aan elektriciteit werd er gespeeld bij gasverlichting. Vanwege 

de beperking daarvan was kegelen bij kaarslicht of carbidlantarens geen uitzondering. 

Eén jaar na de oprichting werd door MOBILIA een groot nationaal concours opgezet en met zoveel 

succes, dat dit leidde tot de oprichting van de ´s-Hertogenbossche Kegelbond op 10 december 1918. 

Vijf jaar later werd er weer een wedstrijd georganiseerd en bij het tweede lustrum weer, maar  de 

accommodatie was nog onveranderd. Mede n.a.v. deze successen  kon MOBILIA ervoor zorgen dat 

er drie banen kwamen in deze sociëteit, zodat bij het derde lustrum van de club in 1932 een groot 

concours kon worden gehouden. 

Bij het groots opgezette 40-jarig bestaan in 1957 waren de oprichters Roeters en 

Brekelmans nog steeds actief lid. Jac van Dun was als derde President  Antoon Briels 

opgevolgd en na hem was oud burgemeester van Rosmalen, Louis Mazairac,  25 jaar als 

zodanig in functie tot 1984. In zijn ambtsperiode werden het 50-, 60- en 65-jarig bestaan op 

grootse wijze gevierd, o.a. door reizen naar Denemarken en België.  In 1984 werd Gerard 

Rinkel tot President gekozen en in 1990 Henk van de Vrede en sinds 2014 staat Jan Mollee 

aan het roer. Behalve in genoemde sociëteit kegelde de club nog in Hotel  Philora, in 

Cosmopoliet, in Lohengrin en in ‘t Dommeltje, destijds brandpunten van de kegelsport. 

Momenteel wordt er gekegeld in Ouwerkerk te Vught en in Sportcentrum Berghem. 

Mobilianen zijn hun club altijd erg trouw gebleven. In de afgelopen 100 jaar bleef het 

aantal leden beperkt tot  maar 55 namen. Lidmaatschappen van 30- 40 jaren is geen 

uitzondering. Naast een kegelclub met veel tradities en vriendschap, bestaat MOBILIA uit 

een gezelschap modern denkende mannen met een brede algemene belangstelling , waarbij  

niet wordt voorbijgegaan aan de genoegens die het leven biedt. Ter gelegenheid van dit 100 

jarig bestaan is op 3 maart een boek gepresenteerd met interessante wetenswaardigheden en 

foto’s over de afgelopen 100 jaar. 
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Kegelclub “Mobilia” bij het één jarig bestaan in 1918. Staande van links naar rechts: Cees Brekelmans (1881) 
(penningmeester), N.Thomas, Nol Lambermont, Jac. Corsten, Jos Verhoeven (1891). Zittend van links naar 
rechts: Seger Bekkers, Jan Roeters (1884) (secretaris), A. Briels (1882), A.,v.Lieshout (1865) (president),  
Jan v.Heeswijk (1874), Fons v.Heeswijk (1881). 

 

 

1924 Burgemeester Van Lanschot opent kegelconcours, naast hem voorzitter Jac van Dun (Mobilia). 
Met bal in de hand is Jan van de Mortel, daarnaast mevrouw Van Aken echtgenote van de secretaris van de 
’s-Hertogenbossche kegelbond. 
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Weer goed geslaagd Kersttoernooi 

Klokslag 10.00 uur werd op 11 december 2016 het Kerstkegeltoernooi 

geopend door de secretaris van onze ’s-HKB, Martin Blom. 

 

Allereerst werd een minuut stilte gehouden voor de deze week plotseling 

overleden Harmen v.d. Pol van kegelclub Mobilia. 
 

De computer, de beamer en het kerstbrood stonden klaar en Martin Blom 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. 
 

Het was een gezellige dag waarbij de kegelaars regelmatig hun geprojecteerde teamstand 

bekeken op het scherm. 
 

Halverwege de dag bleek dat het team, bestaande uit Filip Kalevski, Puck Hendriks en Tonnie 

v. Keyzerswaard de beste “papieren” hadden om de 

eindzege binnen te halen. 

Maar ook de andere teams waren niet van plan om 

zich daarbij zomaar neer te leggen. 

Helaas viel er door de spanning toch ook wel enkele 

poedels te noteren. 

Rond 13.00 uur werd er een pauze ingelast voor de 

reeds bestelde lunch. 

Met dank aan het personeel van LACO. 
 

Na de pauze, de buikjes waren gevuld, ging de strijd verder.  

Maar sommige hadden toch wat meer moeite om met een volle maag weer de kegelbal 

te hanteren. 

De gezelligheid bleef echter voortduren. 

Intussen werd er ook gretig gebruik gemaakt van de A –en B baan. 

Het uiteindelijke resultaat van de “21” baan was dat Bart Otten 3 x 21 op de tellers wist  

te zetten, met Annie Broens en Sjannie Vaes beide op de tweede plaats. Ieder had 2 x 21. 

 

Voor de 45 / 40 baan was het vooral Sjef v. Wilderen en Jac. Bastiaans die elkaar de  

loef probeerden af te steken. 

Jac. lukte het niet om de 45 hout in vijf ballen te scoren maar Sjef. v. Wilderen wel. 

Sjef had wel steeds de pech dat hij zeven maal 44 hout scoorde.  

In zijn laatste poging wist hij dit te doorbreken en scoorde zijn tweede 45 hout. 

 

Bij de B/C gooiers was Loet Vaes de sterkste met 1 x 42 hout en 1 x 41 hout. 

Mil Schellekens wist 1 x 42 hout neer te zetten en Inge Palinckx 2 x 41 hout. 

Leuke strijd tussen al deze deelnemers. 

 

Intussen waren de “gewone” series door gegaan en wist Toos Vugts nog de hoogste serie van 

deze dag neer te zetten met 85 hout. Proficiat. 

Rond de klok van 16.00 uur kon Martin Blom de uiteindelijke eindscores in beeld brengen. 
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Het team Filip, Puck en Tonnie werden overtuigend het 

kampioensteam van dit Kersttoernooi. 836 hout. 

 

Tweede met 810 hout werd het team Sjef v. Wilderen, Mil 

Schellekens, Miep Tuerlings en als derde plaatsten Thaddé 

Habraken , Loet Vaes en Meike Velden zich met 800 hout. 

 

Na deze prijsuitreiking kon de wedstrijdleiding, Martin Blom en 

Toos Vugts, overgaan tot de trekking van de lotjes voor de overige 

leuke en mooie prijzen van de prijzentafel. 

In totaal waren er dit jaar 27 deelnemers. 

 
Luud Smulders 

PR bestuurslid ‘s-HKB 

 

 

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

 

 

 

De Vrolijke Kegelaars 

   
Op 14 oktober 2016 is de jaarlijkse competitie van "De Vrolijke Kegelaars" weer gestart. 

Er wordt met 6 teams op 5 avonden gestreden om het kampioenschap.  

Op de afsluiten de middag wordt er gekegeld om de titels koning/koningin en prins/prinses.  

De vrijdagavonden waarop wordt gekegeld zijn:  

14 oktober 2016  ; 11 november 2016;  06 januari 2017 ;  03 februari 2017  

10  maart 2017  

   

Het Koningskegelen  

vindt plaats op: 

Zaterdagmiddag 8 april 2017 
   

                    Tussenstand competitie 
   

Pl.  Team  R1  R2  R3  R4  R5    Totaal                                            

1  Vught  618  546  599  680     2443                                            

2  Den Bosch  512  563  558  644     2277                                            

3  Haren-Liempde  428  487  424  552     1891                                            

4  Rosmalen 2  180  570  498  626     1874                                            

5  Boxtel  422  377  399  600     1798                                            

6  Rosmalen 1  180  555  445  543     1723                                            
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Bedrijfskegelen  Competitie 

 
Op vrijdag 28 oktober 2016 is  het bedrijfskegelen 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: 

28-10-2016  ; 18-11-2016  ; 20-01-2017  ; 17-02-1017  

24-03-2017  

 

21-04-2017 (let op dan is het Koningskegelen) 

                  Alle avonden starten om 20.00 uur 

  

Tussenstand Competitie 

 

 <><><><><><><><><><><><><><><><><> 
 

Nieuws voor de Nieuwsbrief 
 

Beste kegelaars, 

 

Als bestuur hopen wij van harte dat deze eerste nieuwsbrief van  

onze ’s-HKB u allen weer op de hoogte heeft kunnen brengen van de 

activiteiten binnen onze kegelbond. 

 

Toch roepen wij met klem iedereen op om ook eens wat te laten plaatsen. 

U kunt te allen tijde een verslagje, foto impressie of activiteit insturen naar de bonds 

secretaris Martin Blom of de PR man Luud Smulders. 

Dit maakt zowel de website als ook de nieuwsbrief vernieuwend en interessant. 

 

Graag zien we uw reacties en inzendingen tegemoet. 

 

Namens het bestuur, 

Luud Smulders 

Pl.  Team  R1  R2  R3  R4      R5      Totaal                                                                       

1  Laco Vught  1273  1204  1167   1123     4767                                                                       

2  De Meppers  1112  1178  1207   1143     4640                                                                       

3  La Fleur  1073  1174  1156   1184     4588                                                                       

4  Alles Om  1100  0984  1053   1029     4166                                                                       

5  De Waardjes  1008  0900  1082   0686     3858                                                                       


