
 

Nieuwe sponsor voor kegelclub De Renaissance 

 

Wie denkt, of van mening is, dat kegelen een oude vergeten sport is, die heeft 

het helemaal mis!                                                                                                  

De kegelsport is weliswaar een heel oude sport maar mag zeker in de aandacht 

staan van het publiek. 
 

Dit getuigt kegelclub De Renaissance van de ’s-Hertogenbossche Kegelbond 

welke wekelijks haar clubavond heeft in het Feel Fit Center aan de Maarten 

Trompstraat in Vught. 
 

KC De Renaissance is in 2006 opgericht door de huidige voorzitter Luud 

Smulders en in die periode kegelden zij nog in Berkel-Enschot bij de toenmalige 

Tilburgsche Kegelbond en enkele jaren later bij de Midden Brabantse 

Kegelbond. 

In 2014 zijn zij lid geworden van de ’s-HKB.  

Zij zijn tevens lid van de Koninklijke Nederlandsche Kegelbond. 
 

Diverse leden hebben al een hele staat van dienst op het Nederlandse Kegel 

geschiedenis. 

 

Zo beoefent de voorzitter al 56 jaar de kegelsport en is hij in 2013 Nederlands 

B-klasse kampioen geweest en is clublid Filip Kalevski tweemaal Nederlands 

jeugdkampioen geweest (2014 en 2015). 

Ook heeft de kegelclub de laatste zes 

jaren de persoonlijke kampioen van de 

’s-HKB onder haar vleugels. 
 

De club heeft na vijf jaar weer een 

nieuwe sponsor weten te interesseren, 

waardoor zij vanaf 1 september 2021 

tijdens competitie en regionale en 

nationale wedstrijden een nieuwe 

outfit zullen dragen. 

 

De nieuwe sponsor is Cos Hellings 

”Voor Financieel Overzicht”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

De officiële handtekening werd 

op 2 augustus 2021 door de 

sponsor Cos Hellings en de 

voorzitter Luud Smulders gezet, 

waarbij tevens het nieuwe  

shirt werd overhandigd. 

Zoals de voorzitter het 

verwoordde;  

“Onze leden zullen hun uiterste 

best doen om de sponsornaam 

goed uit te dragen tijdens al onze 

wedstrijden van de Nederlandse 

kegelsport. 

Wij zijn trots om dit shirt te 

mogen dragen.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wie interesse heeft in de kegelsport kan zich voor kegelclub De Renaissance 

altijd even melden op de woensdagavond (vanaf 1 september 2021) op de kegelbanen 

van het Feel Fit Center in Vught of kijk op de website van de ’s-HKB, 

www.bosschekegelbond.nl 

 

Of neem contact op met de voorzitter van de kegelclub. Zie de website. 

 

 

http://www.bosschekegelbond.nl/

