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Nieuwsbrief 
Nr.3   September  2017 

Van de voorzitter 

            
                                                                                      augustus 2017 
 

Gezondheid perikelen en sociaal isolement 
 

Beste Kegelaars,  
 

Als voorzitter van een bestuur kun je ook met fysieke problemen nog redelijk functioneren 

wanneer je een sterk team van mede bestuursleden om je heen hebt.  

De afgelopen anderhalf jaar heb ik dat van twee kanten mogen/moeten ervaren!!  
 

Een sterk team van bestuursleden die hun eigen taken en met grote regelmaat de taken van de 

voorzitter invullen.  

Mijn dank gaat daarom deze keer uit naar de mede bestuursleden van de SHKB.  
 

Zonder hun extra inzet was de afgelopen periode niet goed verlopen en had de Bossche Bond 

misschien wel haar goede reputatie verloren. 
 

Mijn fysieke problemen lijken nu achter mij te liggen.  

Hiervoor waren twee rug operaties door verschillende neurochirurgen en vervolgens het 

plaatsen van een linker en een rechter heupprothese noodzakelijk.  

Een dure jongen voor de ziektekosten verzekeraar…….. Na de vervanging van de laatste 

heup, nu ongeveer 3 maanden geleden, beweeg ik weer zonder uitstralingspijn in de benen.  

De revalidatie is vanzelfsprekend nog niet geheel afgerond, maar vorige week heb ik weer een 

paar kegelballen over de baan laten rollen.  

Nog niet met de zuiverheid welke gewenst is maar toch, een begin is weer gemaakt!   
 

Ook de verdere bewegingen en activiteiten worden weer opgepakt en langzaam maar zeker 

kom ik weer uit mijn sociale  isolement.  
 

Want dat is wat ik heb ondervonden en geleerd in de afgelopen periode. Mensen welke door 

een ziekte niet meer in staat zijn zich fysiek te kunnen voortbewegen raken in een sociaal 

isolement. 

Ondanks de vele bezoekjes aan huis en het meeleven van mensen uit je omgeving (ook bij mij 

was dat overweldigend, waarvoor nog heel veel dank), raak je langzaam maar zeker het 

gevoel en de details van zaken die om je hen gebeuren toch kwijt. 
 

Zoals de situatie er nu voor staat ga ik deze vervelende periode achter mij laten en kijk ik nu 

gelukkig uit naar de positieve kanten van een goed sociaal leven.  

Voor al die mensen die door gezondheid perikelen ook enigszins in een sociaal isolement 

terecht waren gekomen, hoop ik dat zij in staat zullen zijn hun normale leven met veel 

activiteiten weer op te pakken.  
 

Ik verwacht u allen de komende tijd wederom te zien op onze gezellige en sportieve 

kegelactiviteiten en werk er nog steeds hard aan om u weer rechtop in de ogen te kunnen 

kijken.  

Na alle inspanningen moet dat gewoon lukken!  
 

Tot spoedig ziens.     
 

Roel Weber, Voorzitter 
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Aktiviteiten 

Agenda 
 
 

KONINKLIJKE NEDERLANDSE KEGELBOND 
 

Landelijke competitie      10 sept. / 8 okt. / 12 nov. 
       22 okt.  Open inschrijving Voorronde Bekerwedstrijd Clubs 

        5 nov.  NK-Junioren  Vrije inschrijving   (Winterswijk-Hamaland) 

25-26 nov.   Bekerfinale Dames – Heren Haarlem 

        2 dec.  Algemene Najaarsvergadering KNKB 
 

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

 

’s-HERTOGENBOSSCHE  KEGELBOND 
       

 

C o m p e t i t i e 
 

3de ronde:         Woensdag 11 oktober 2017 

       Baan A-B D.A.V.O.K.  – De Renaissance 

       Baan C-D Mobilia  -  Brabants Bont 1 

       Baan E-F             H.A.P.  -    Brabants Bont 2 

    Gedelegeerde : Martin Blom 
 

 

 

4de  ronde: Maandag 23 oktober 2017 

Baan A-B      Brabants Bont 2  -  Alle Negen 

  Baan C-D      Acht om de Lange  -  H.A.P. 

  Baan E-F      Brabants Bont 1  -  De Renaissance 

     Gedelegeerde : Bart Otten 
 

Inhalen voor persoonlijke klassering in de weken van  

23 oktober t/m 3 november 2017 
 

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

 

24 November Koning der Koningentoernooi 

17 december Kersttoernooi 
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  In Memoriam 
 

In de afgelopen periode zijn ons helaas enkele dierbaren ontvallen. 

 

 

 

10 mei 2017  Wim Bruysters (72)  

                      Lid KC De Vrolijke Kegelaars 

 

 

 

 

24 juni 2017  Ria Lommers van Broekhoven (76)  

                          Lid KC Brabants Bont 

 

 

 

 

 

  5 juli  2017  Lies Vullings van der Made  (80)  

     Deelneemster bedrijvencompetitie 

 

 

 

Dat zij mogen ruste in vrede. 
 

Wij wensen de families, namens bestuur en leden van de ’s-HKB 

veel sterkte toe. 
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KC De Renaissance 
 

 

Nog net enkele weken voor het einde van  

ons clubkegelseizoen heeft Patrick Mulder  

  op donderdag 8 juni 2017 het weer gepresteerd om 

                15 x 9 = 135 hout 

                                                    te behalen. 
 

Deze mooie score behaalde hij op baan C. 
 

Patrick had eerder geen vertrouwen meer in zijn kegelbal en heeft deze een 

onderhoudsbeurt laten geven.  

                               Het resultaat mag er dan ook weer zijn. 
 

Het is bij onze club traditie om na deze vijftien negens net zolang door te gooien 

zolang men negens scoort. 

 

Patrick kwam tot een totaal van 20 negens! 
 

Een mooie prestatie. 

Namens de hele club: 

                                                  PROFICIAT Patrick 
 

&&&&&&&&&&&&&&&& 

Uit de oude doos.(LS) 

 

Een wedstrijd lijst anno 1965 van de toenmalige 

Tilburgsche Kegelbond 
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Koningskegelen 

DAVOK 2017 
 

Op 12 mei en 16 juni heeft ons clubje de voorrondes voor het koningskegelen 2017 gegooid 

in ons kegelhome Laco in Vugt.  

 

Het werd een leuke strijd onderling. 

Jo van den Biggelaar moest wel even wennen aan zijn nieuwe kegelbal, maar dat mocht de 

pret niet drukken. 

Na de voorrondes lagen de kansen nog helemaal open wie zich koning of koningin in 2017 

mocht noemen. 

 

Na de voorrondes werden de volgende scores genoteerd. 

Thaddé Habraken  653 hout 

Inge Palinckx   646 hout 

Mil Schellekens  628 hout 

Jo van den Biggelaar  570 hout 
 

Op 22 juli togen we met ons clubje naar  

Rijsbergen voor de finale.  

 

An van den Biggelaar was , zoals altijd, onze grote supporter en 

schrijfster. 

 

We werden hartelijk ontvangen door de heer Jos Hoppenbrouwers en na een kopje koffie met 

koek kon de strijd beginnen. 

 

Al gauw werd het duidelijk dat Thaddé en Inge de beste kansen hadden en door hun 

kegelinzet werd het per baan spannender. 

 

Tenslotte is Thaddé koning geworden met 2 hout verschil op Inge. 

 

De eind score na 150 ballen is als volgt: 

 

Thaddé Habraken     1094 hout     KONING 
Inge Palinckx   1092 hout 

Mil Schellekens  1008 hout 

Jo van den Biggelaar    929 hout. 

                                         

Ons kegelclubje toog daarna naar  

Berkel Enschot, waar de aanhang al aanwezig was voor een 

gezellige BBQ. 

 

Davok kan terugkijken op een leuk koningschap in de 

kegelsport. 

 

Wij gaan onze kuiten vast masseren voor de volgende 

wedstrijd 

 

                 Mil Schellekens                
                 ******************** 
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Van de Nijmeegse Kegelbond 

Het HOI toernooi 2017 komt er weer aan! 
 

Op zondag 5 november 2017 zal om 11.00 

uur de eerste bal van dit sportieve en 

gezellige Heumense toernooi weer rollen. 

 

Was de organisatie vorig jaar geheel in 

handen van het bestuur van de Nijmeegse 

Kegelbond, dit jaar wordt het toernooi mede 

georganiseerd door Kegelclub Veul Hout. 

 

Het organisatiecomité bestaande uit Jaap Pronk, Rutger Pronk en Hans Wolf 

zal er alles aan doen om ook deze editie weer tot een daverend succes te maken. 
 

Aan de opzet van het toernooi zal niets veranderen ten opzichte van de editie's 

2015 en 2016. 

Er wordt gespeeld in A en B klasse  dames en heren. 

Er worden 6 ronden van 10 ballen gegooid gevolgd door de finale. 
 

De prijzen zullen er wederom niet om liegen en daarover zullen wij u in een 

later stadium informeren. 
 

Vanaf nu kunt u zich weer inschrijven en wel als volgt: 
 

Stuur een mail naar:  hoitoernooi@gmail.com om uzelf (of meerdere personen) 

in te schrijven. Vermelding van uw naam, M/V, uw speelsterkte (A of B) en uw 

email adres (of een mailadres via welk u bereikbaar bent) is noodzakelijk. 

Het inschrijfgeld bedraagt € 9,50 en moet overgemaakt worden op 

rekeningnummer NL71 INGB 0000 8323 60 t.n.v. Nijmeegse Kegelbond. 

Zodra het inschrijfgeld binnen is, is uw inschrijving definitief en zullen wij u 

een bevestiging daarvan sturen. 
 

Uiteraard zullen wij u via de facebook 

pagina hoitoernooi.nijmeegsekegelbond.nl/ op de hoogte houden. 
 

Graag zien wij uw inschrijving tegemoet. 
 

Er is plaats voor maximaal 48 deelnemers. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Hans Wolf 

Organisatie HOI toernooi 2017 
 

 

 

 

 

 

geo:0,0?q=5%20november%202017%20zal%20om%2011.00
mailto:hoitoernooi@gmail.com
http://hoitoernooi.nijmeegsekegelbond.nl/
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Tussenstand competitie 2017 

                     CLUBS 1 2 tot Gem. 

De Renaissance 1327  1327 82,9 

Brabants Bont 1187  1187 74,2 

Alle Negen 1145 1113 2258 70,6 

D.A.V.O.K. 1136 1121 2257 70,5 

H.A.P. 1074  1074 67,1 

Acht om de Lange 1046 1092 2138 66,8 

Mobilia 998 984 1982 61,9 

 

 

D A M E S 

1 Toos Vugts Brabants Bont 326 81,5 

2 Nelly Schmidt Brabants Bont 311 77,8 

3 Mil Schellekens D.A.V.O.K. 564 70,5 

4 Inge Palinckx D.A.V.O.K. 562 70,3 

5 Henny Eggen Brabants Bont 273 68,3 

6 Tonny v. Keyzerswaard Brabants Bont 265 66,3 

7 Nelly Bastiaans Brabants Bont 248 62,0 

8 Miep Teulings Brabants Bont 245 61,3 

9 Meike Velden Renaissance 235 58.7 

10 Sjan Vaes H.A.P. 217 54,3 

11 Jo v. Dooremalen Brabants Bont 217 54,3 

12 Annie Broens Brabants Bont 212 53.0 

13 Sonja v. Wilderen Renaissance 206 51,5 

14 Corrie Schaap H.A.P. 180 45,0 

15 Ada Eschauzier Brabants Bont 168 42,0 

16 Ria Lommers Brabants Bont 0 0 
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H E R E N 

1 Sjef van Wilderen Renaissance 344 86,00 

2 Patrick Mulder Renaissance 335 83,75 

3 Filip Kalevski Renaissance 334 83,50 

4 Luud Smulders Renaissance 314 78,50 

5 Adrie v/d Made Alle Negen 610 76,25 

6 Bart Otten Mobilia 1917 604 75,50 

7 Chris Marijnissen Acht om de Lange 296 74,00 

8 Thaddé Habraken D.A.V.O.K. 586 73,25 

9 Puk Hendriks Acht om de Lange 582 72,75 

10 Jac Bastiaans Alle Negen 289 72,25 

11 Martin Blom H.A.P. 285 71,25 

12 Giel Eggen Alle Negen 566 70,75 

13 Joop v/d Broek Acht om de Lange 563 70,38 

14 Loet Vaes H.A.P. 276 69,00 

15 Jan Mollee Mobilia 1917 551 68,88 

16 Jo v/d Biggelaar D.A.V.O.K. 545 68,13 

17 Rinus Kuzee Alle Negen 538 67,25 

18 Chris Danen H.A.P. 259 64,75 

19 Wil Slingerland H.A.P. 252 63,00 

20 Boy Baayens Acht om de Lange 239 59,75 

21 W. Brink Acht om de Lange 234 58,50 

22 Vince Mollee Mobilia 1917 467 58,38 

23 Lou Lommers Alle Negen 227 56,75 

24 Frans Kemkens Acht om de Lange 431 53,88 

25 Noud v/d Broek Alle Negen 417 52,13 

26 Ben de Bever Alle Negen 380 47,50 

27 R. Derksen Acht om de Lange 0 0,00 

28 H. v/d Brink Alle Negen 0 0,00 

29 Roel Weber Acht om de Lange 0 0,00 

30 P. van Loosbroek Acht om de Lange 0 0,00 

31 T. van Liebergen Acht om de Lange 0 0,00 

32 M. Manders Acht om de Lange 0 0,00 

33 W. van Boxtel Alle Negen 0 0,00 

34 P. Boullay Mobilia 1917 0 0,00 

35 P. Gevers Mobilia 1917 0 0,00 
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Start nieuw kegelseizoen 

 

Hierbij de derde Nieuwsbrief (2017) van onze  

’s-Hertogenbossche Kegelbond. 
 

Vanwege de vakantietijd wat minder activiteiten 

nieuws maar toch is de nieuwsbrief gezellig leesbaar. 

 De competitie gaat binnenkort weer verder en kunt u   

   persoonlijk uw prestaties weer toetsen aan uw 

“concurrenten”. 

De wedstrijdleiding staat zeker weer voor u klaar op die kegelavonden. 
 

Voor onze website en uiteraard ook Nieuwsbrief blijven wij iedereen oproepen 

om ook eens wat te schrijven voor onze website en de nieuwsbrief. 

Ook in UW club is wel wat te doen. 

 

Meldt dat even aan de secretaris 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 van een van uw 

leden of een mooie super score. 

Het liefst zien wij er enkele foto’s bij, zodat ook anderen een indruk kunnen 

krijgen van het gebeuren. 
 

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 DOEN! 
 

Probeer ook wat nieuwe mensen geïnteresseerd te krijgen voor onze  

mooie kegelsport. 

Het is ook zo belangrijk voor het voortbestaan van uw eigen kegelavond! 
Volgend jaar het 100 jaar bestaan van onze bond! Het zou mooi zijn indien we 

een groot aantal nieuwe leden kunnen vernoemen. 

 

 
 

Namens het gehele bestuur;  

 

Roel, Martin, Bart, Toos en mijzelf wens ik u veel gezellige 

kegelavonden met hoge scores.  

 

       Luud Smulders (PR) 


