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Locaties: 
 

Feel Fit Center       Kegelhal Sportcentrum Berghem 
Maarten Trompstraat 32     Osseweg 38 

5262 VM Vught               5351 AE Berghem 
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Ongeveer een jaar na de oprichting van de s’-Hertogenbossche 
Kegelbond werd de wereld getroffen door de pandemie “de Spaanse 
Griep”, waarbij ongeveer 20 miljoen mensen kwamen te overlijden.  
Tijdens ons 100 jaar jubileumfestiviteiten maakte ik hier nog melding 
van. De geschiedenis lijkt zich te herhalen!  
Eerst nu wij ervaring hebben met de omvang van het Corona virus, 
kunnen wij ons enigszins voorstellen wat dat honderd jaar geleden 
voor enorme impact gehad moet hebben.  
Wat ben ik blij in onze moderne tijd te leven en door de overheid op 
een adequate wijze op de hoogte gehouden te worden van de 
ontwikkelingen met betrekking tot de huidige pandemie.  
Ons wordt via alle media duidelijk gemaakt (dat was honderd jaar 
terug totaal anders!) welke de beperkingen, maar ook mogelijkheden 
wij hebben binnen het terugbrengen van het virus. Niet altijd is dit 
even gemakkelijk en groeperingen in onze samenleving hebben het 
soms bijzonder moeilijk met deze beperkingen. 
 
Voor de kegelsport is 2020, evenals bijna alle sporten, een verloren 
jaar. Net als de kegelaars binnen de beperkte mogelijkheden weer een 
beetje kunnen oefenen, wordt weer een nieuwe lockdown afgekondigd. 
Voor dit jaar is het weer gedaan met zelf maar een klein beetje 
kegelen!  
Ook de feestdagen zullen dit jaar anders zijn, maar de voortuitzichten 
voor 2021 zijn zeker met nu zicht op het vaccin, positief te noemen. 
Hoop u begin volgend jaar allen weer in onze kegelhal, in goede 
gezondheid te mogen ontmoeten om de onderlinge kegel strijd in het 
kader van de SHKB competitie weer voort  zetten.  

 

BLIJF GEZOND 
Graag wens ik u allen Prettige 
Kerstdagen en een Kegelrijk en  

Gezond 2021 

                                                      Roel Weber 
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      Aktiviteiten Agenda    
      

 

        

   KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE 

KEGELBOND 
                    

**Landelijke Competitie   
 
 

Alle wedstrijden zijn gecancelled. 
 

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

   

’s-HERTOGENBOSSCHE  KEGELBOND 
 

Competitie 

 

Alle hieronder genoemde wedstrijden 

zijn i.v.m. de aanbevelingen van het RIVM 

gecancelled. 

 
3de  ronde:            Maandag 12 oktober 2020  

Baan A-B-C-D-E-F 

        

4de  ronde:            Maandag 2 november 2020  

Baan A-B-C-D-E-F 

 

Koningskegelen ’s-HKB 

 

Kersttoernooi 2020 
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Notulen 103e Algemene Leden 

vergadering  

19 februari 2020 
 

Aanwezig: Het voltallig bestuur. 

                   Vijf aangesloten lid clubs met 9 leden. 
 

1. Opening. 
De voorzitter  Roel Weber opent deze 103de 

jaarvergadering om 19.40 uur door iedereen van harte 

welkom te heten.  

Aansluitend vraagt hij de vergadering staand een minuut 

stilte in acht te nemen om het overleden lid Jac Bastiaans te 

herdenken. 

Hierna spreekt de voorzitter zijn zorg uit over het terug lopend aantal 

leden. Daarnaast is het bestuur in gesprek geweest met management van 

Feel Fit center m.b.t. de techniek.  

Feel Fit center heeft enkele externe partijen benaderd om de techniek te 

verbeteren. Er zijn offertes uitgebracht, maar waren dusdanig hoog, dat 

het voor Feel Fit center geen haalbare kaart was. Daarnaast is de 

voorzitter in Heumen wezen kijken, hoe daar het onderhoud is geregeld. 

Daar is een naam genoemd van een persoon, die op privé vlak iets zou 

kunnen betekenen. Het idee is nu om in overleg met het management van 

Feel Fit Center deze persoon te benaderen. 
 

2. Ingekomen stukken en verslag van de secretaris 
Er zijn geen ingekomen stukken. 

De secretaris leest zijn jaarverslag voor. 
 

3. Vaststellen van de notulen jaarvergadering 2019. 
Geen op- of aanmerkingen. 
 

4. Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020. 

De penningmeester de heer Hans Ritzema geeft 

toelichting op het financieel jaaroverzicht en de 

begroting en beantwoord enkele vragen. 
 

5. Verslag van de kascommissie 
Namens de kascommissie bestaande uit H.A.P. en Brabants Bont leest de 

heer Loet Vaes de bevindingen van de kascommissie voor.  

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd en hij verzoekt de leden om de 

penningmeester decharge te verlenen.  

De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 

6. Samenstelling kascommissie voor het boekjaar 2020. 

De vergadering gaat akkoord met Brabants Bont en Acht om de Lange. 
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7. Kegelcompetitie 2020 

Het voorstel van het bestuur wordt na toelichting, door de leden aanvaard. 
 

8. Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar Toos Vugts en Martin Blom 

Er hebben zich geen kandidaten voor een bestuursfunctie aangemeld, 

waardoor bovengenoemde bestuursleden zijn herkozen. 
 

9. Prijsuitreiking kegelcompetitie 2019  
 

Clubkampioen          K.C. de Renaissance      5750 hout 
 

Persoonlijk Dames  

B klasse      Toos Vugts                821 hout          6,84 gem. 

C klasse      Mil Schellekens         866 hout          7,22 gem. 
 

Hoogste korpswerpster Nellie Bastiaans              222 hout 
 

Persoonlijk Heren 

A klasse                 Patrick Mulder               1027 hout          8,56 gem. 

B klasse                 Adrie van der Made         908 hout          7,57 gem. 

C klasse                 Wyb Brink                       841 hout          7,01 gem. 
 

Hoogste korpswerper Sjef van Wilderen            261 hout                                                                       
 

10. Uitreiking Beunen-Wisseltrofee 
De trofee wordt uitgereikt aan mevrouw Mil Schellekens met een 

verbetering van 1,411 hout. 
 

11. Rondvraag 
Dhr. Patrick Mulder. 

Vraagt nogmaals of er wat aan de techniek van de kegelbanen gedaan kan 

worden.  

Vzt. herhaalt de toelichting, die hij in zijn openingswoord heeft gegeven. 
 

12. Sluiting 
De voorzitter bedankt alle vrijwilligers die de banen weer hebben 

onderhouden.  

Daarnaast bedankt hij de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de 

vergadering om 20.25 uur.  
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Nieuws van kegelclub D.A.V.O.K. 
 

Kegelclub Davok zit in het 55e levensjaar en er zijn wat veranderingen in  

ons gezellige clubje gebeurt. 

 

 

Onze penningmeester Jo van den 

Biggelaar heeft na 45 jaar trouwe dienst als 

onze penningmeester per 1 maart zijn taak 

overgedragen aan  

Thaddé Habraken. 

 

Kegelclub Davok is Jo erg dankbaar dat hij de 

financiën altijd op een perfecte manier geregeld 

heeft en wij hebben hem in het zonnetje gezet. 

 

Ook wensen wij Thaddé veel succes met deze 

taak. 

 

 

Nieuwe aanwinst 

 

Tevens kunnen wij melden dat Davok een nieuwe kegelaar erbij heeft 

gekregen, nl. Ger Habraken. 

Wij wensen hem veel kegelplezier. 

 

Mil Schellekens. 
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Competitie is Coronaproef gestart 
 

De kegelcompetitie was op maandag 28 september 2020 weer opgestart. 

Uiteraard GEHEEL coronaproef met allerlei “beperkingen”. 
 

De thuiskegelaars van Vught trapten deze competitie af 

met dit maal 3 x 15 ballen. 

De kegelaars van sportcentrum Berghem zullen op 

donderdag 1 oktober de eerste competitieballen gooien op 

hun eigen kegelbanen. 

Dit alles om een zo klein mogelijk aantal kegelaars te 

kort bij elkaar te hebben. 
 

Hiertoe heeft het bestuur in haar bestuursvergadering besloten. 
 

De sponsjes voor de vingers waren verwijderd en iedereen diende zelf een 

doekje of sponsje meet te nemen. 

Kegelaars welke met eenzelfde bal gooien dienden deze bij wisseling steeds te 

ontsmetten. 

Ook werden de “looproutes” van en naar de kegelbaan aangewezen. 

De resetknoppen werden na elke beurt schoongemaakt. 

De lijsten werden niet door de secretaris opgehaald om zoveel mogelijk kort 

contact te vermijden. 
 

Alle clubs zaten per club apart aan een tafel met weer voldoende afstand van 

elkaar. 

Ook werd er door op elke twee banen door één kegelaar geschreven. 

Helaas hadden een aantal kegelaars deze eerste avond afgezet om verschillende 

redenen. 
 

Precies om 19.30 uur werd er gestart. De wedstrijd liep ondanks alle 

beperkingen zeer goed. 

Met dank uiteraard aan iedereen. 

        Luud (Pr ’s-HKB) 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Hierna zijn alle verdere competitie wedstrijden alsmede 

Koningskegelen en Kersttoernooi gecancelled. 
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Natuurlijk had ook onze club last van de coronacrisis. 

Na maanden van thuis blijven hebben we in september 

toch weer de kegelballen uit de kasten kunnen halen. 

Er was een heel klein beetje licht aan het einde van de 

tunnel! Dachten we! 

 

Vooralsnog zou ook het Koningskegelen van onze bond nog doorgaan.  

Dus moesten we na gaan denken hoe ons eigen Koningskegelen nu gegooid kon 

worden, want naar een ander kegelhuis gaan was dit jaar ook geen optie. 

En bij thuis op eigen banen spelen wist je bijna op voorhand wie er zouden 

winnen. 

Hierdoor hadden we het volgende bedacht. 

We zouden eerst driemaal voorrondes spelen van tweemaal 15 ballen. 

Dus in totaal 90 ballen. 

Hieruit kwam de einduitslag van de voorrondes. 

Daarna zouden de gemiddelden berekend worden en zouden er als finale 4 x 10 

ballen gegooid worden door de verschillen te compenseren. 

 

Onze finale is nog niet gegooid omdat we, mede door diverse omstandigheden, 

niet iedere avond voltallig waren op de clubavonden. 

 

Uitslag voorronde. 

               Voorrondes Koningskegelen 2020     

  
6 X 15 BALLEN   

  1 2 3 4 5 6 Totaal Gem. x 40 

Patrick 129 131 128 123 125 125 761 8,46 0 

Sjef 128 122 130 129 114 128 751 8,34 -4 

Filip             0 8,07 -15 

Luud 113 97 117 108 112 106 653 7,26 -48 

Marcel 77 92 100 109 100 94 572 6,36 -84 

Sonja     99 94 104 99 396 6,60 -74 

 

Van Filip is het gemiddelde van vorig seizoen ingesteld. 

Voor de finale zullen de MIN punten omgezet worden in PLUS punten. 
 

Vanwege de nieuwe Corona maatregelen kan ook deze niet afgegooid worden. 

 

         Luud Smulders  
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Helaas (of gelukkig?) is het eind van 2020 al aangebroken. 

En misschien maar goed ook, want met de coronacrisis is het een bewogen jaar 
geweest. 

Sinds de lock-down van half maart en ook nu weer tot 19 januari 2021 is heel  

ons sociale en gewone leven bijna tot stilstand gekomen. 
Vele beperkingen waren en zijn ons deel.    

De meeste van onze leden behoren toch tot de risico groep. 
Nu maar weer wachten tot voorlopig 19 januari en gaat 2021 straks de boeken in 

waarin er een definitief vaccin gevonden is voor deze pandemie. 

Laten we het met z’n allen hopen! 
 

Sommige clubs konden begin september weer langzaam, met behoorlijke 
beperkingen, opstarten.  

Je merkte wel dat er een half jaar lang niet gekegeld was.  

De spieren van menig kegelaar waren “verslapt” en de kegelballen leken dus 
zwaarder. 

Ook alle wedstrijden van de KNKB werden gestopt. 
 

Deze nieuwsbrief informatie is ook vanwege deze genoemde feiten en de 

weinige inspiratie stil blijven liggen. 
 

Dit is de tweede en tevens dus laatste nieuwsbrief van dit jaar. 
 

Laten we hopen dat we volgend jaar weer beter nieuws voor U kunnen schrijven 

en dat we allemaal nog gezond door deze wereldwijde crisis zijn gekomen. 
 

Namens het gehele bestuur wil ik  
toch iedereen 

heel Fijne en Gezonde Feestdagen 

toewensen. 
 

Roel Weber, Martin Blom, 

Hans Ritzema, Toos Vugts, 
 

                                             Luud Smulders (PR) 

 


