
 

Kegelclub De Renaissance in Coronatijd 

Dat kegelclub De Renaissance van de ’s-Hertogenbossche 

Kegelbond fanatiek is en fanatieke kegelaars heeft weet 

inmiddels iedereen wel zo’n beetje. 

Dat is ook goed voor de sponsors. 

Nu sinds enige tijd, vanwege de nieuwe coronamaatregelen, 

de “sportavonden” niet meer kunnen na 17.00 uur waren ook 

wij dus helaas de vaste kegelavond van woensdag kwijt. 

Wat nu? 
 

Een van de leden opperde het idee om op zaterdag of zondag te gaan gooien. 
 

Onze voorzitter is daarom samen met de manager van het Feel Fit Center in 

Vught in overleg gegaan en samen hebben zij een mooie overeenkomst  

bedacht én afgesloten zodat wij als kegelclub toch kunnen blijven kegelen en 

ook het Feel Fit Center geen moeilijke beslissingen qua betalingen etc. moet 

gaan regelen.                                        Iedereen blij! 
 

Sinds vandaag (zondag 5 december 2021) hebben wij 

onze kegelavond in een voorlopige kegelmiddag 

veranderd. 

Een enkel clublid komt dit helaas niet goed uit. 

Heel apart en even wennen, maar toch weer 

gezelligheid, met de mogelijkheid van een  

lekker kopje koffie en een apart drankje  

(als je dat wilde natuurlijk). 

En al moest je zeker wat wennen aan de tijd, het was toch heerlijk een balletje 

gooien, te trainen en je techniek te verbeteren, samen kletsen en genieten van 

onze mooie kegelsport.  

Dat is promoten en hart voor je passie te hebben. 

Maar dat laatste kun je wel overlaten aan onze leden! 

Lekker trainen voor de betere tijden als de competitie weer gegooid kan  

worden. 

Want dan moeten wij weer presteren. 
 

Dank dus zeker aan het management van Feel Fit Center om mee te denken  

voor een goede oplossing in deze moeilijke coronatijden. 

En dank aan het personeel dat ons ook weer voorzien heeft van een lekker  

kopje koffie etc. Al zijn het niet onze vaste medewerksters van de 

woensdagavond. 
 

Wij zijn er erg blij mee. 
 

Voorzitter/ secretaris 

Luud 


