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VAN DE VOORZITTER

De competitie 2016 zit er weer op. In deze digitale nieuwsbrief treft u de eindstand van de
volledige competitie 2016 aan, dus de totaalscore na 6 competitieronden inclusief eventuele
inhaalresultaten. Onze vaste rapporteur Rinus Hertogh doet weer op de hem eigen positieve
wijze verslag van de bijzonderheden, stijgers en dalers, winnaars en verliezers, etc.
Wij zijn erg blij dat Rinus zo kort na een ingrijpende en gelukkig succesvolle operatie de
draad weer heeft kunnen oppakken. Grote waardering voor zijn inzet!
De kegelaars / kegelaarsters op de ereplaatsen in de diverse afdelingen zullen zoals
gebruikelijk hun eremetaal in ontvangst kunnen nemen na afloop van het Koningskegelen.
Ik reken erop dat zij allen de moeite zullen nemen om aanwezig te zijn.

Het Koningskegelen met als inzet de eretitels van koning(in), prins(es) en jonkheer vindt
plaats op zondag 20 november a.s. Deze interne wedstrijd voor gevorderde en minder
gevorderde kegelaars markeert ook min of meer het einde van de competitie in 2016. Wij
verwachten zo’n 35 deelnemers. Deelname is dit keer weer gratis en ook aan de inwendige
mens wordt met lekkere (gratis) broodjes weer de nodige aandacht gegeven.

Op basis van de eindstand van de competitie 2016 heeft het bestuur inmiddels de indeling
voor de competitie 2017 vastgesteld. Deze zal in de volgende nieuwsbrief worden
opgenomen. Dit geldt ook voor de competitiedata van 2017.

In deze nieuwsbrief treft u aan een terugblik op het 105 jarig bestaan dat werd gevierd met
een feestelijk diner op 11 septemberjl. De foto-impressie laat zien dat de gasten zich
buitengewoon hebben vermaakt en hebben genoten van wat hen werd voorgeschoteld. Het
bestuur heeft dan ook louter lovende reacties mogen ontvangen. Wij kijken nu al uit naar het
volgende lustrum.

Verder treft u aan de uitslag van de Bekerwedstrijd Regio Zuid, die op 16 oktoberji.
plaatsvond in ons kegelhuis en waaraan Vrijaf en De Houthakkers deelnamen.
Felicitaties aan Vrijaf die bij de dames de le plaats behaalden en daarom op 27 november
a.s. deel mogen nemen aan de landelijke finalewedstrijd in Utrecht. Dames, alvast succes
gewenst!
De resultaten van De Houthakkers vielen wat tegen. Maar ja, die Limburgers zijn ook zo
sterk en imponerend er is geen beginnen aan.

Tevens wordt aandacht besteed aan het 100-jarig bestaan van kegelclub S.T.I.K. Onze
Oosterhoutse kegelvrienden hebben mede op voordracht van de WBKB een fraaie
onderscheiding van de gemeente Oosterhout ontvangen. In navolging van de Bredase Latjes
Gooiers, De Baronie en NIOD is S.T.I.K de vierde kegelclub binnen de WBKB die de grens
van 100 jaar heeft gepasseerd. Een bewijs dat het kegelen vitaal is en blijft. Ik wens S.T.I.K
nog vele jaren kegelplezier op hun vaste donderdagavond.

Ook vindt u een kort verslag van het zogenoemde HOl-toernooi, gehouden op 6 november in
Malden/Nijmegen. Onze eigen Adriënne Diepstraten gooide daar in de B-categorie de
sterren van de hemel. Zij is duidelijk op de weg terug om haar oude hoge niveau te halen.
Adriënne, gefeliciteerd met dit mooie resultaat!

Tot slot nodig ik u nu al uit voor ons jaarlijkse Kersttoernooi, dat wordt gehouden op
zondag 11 december. Binnenkort krijgt u via de postvakjes nog nader nieuws. Houdt u
11 december alvast vrij in uw agenda.

René de Bruijn
voorzitter
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LUSTRUMDINER 105 JAAR KEGELBOND IN BREDA —11 SEPTEMBER 2016

Op 6 september 2016 was het 105 jaar geleden dat de Bredase Kegelbond werd opgericht.
Ter gelegenheid van dit heuglijke feit had het bestuur van de West-Brabantse Kegelbond “De
Kring” — waarin de Bredase Kegelbond is opgegaan na de fusie met Sociëteit De Kring in
2007 — alle leden en hun partners uitgenodigd voor een feestelijk diner op 11 september in
Restaurant Mirabelle.
Net als 5 jaar geleden bij het 100-jarig bestaan, hadden ook nu weer velen aan deze
uitnodiging gehoor gegeven: met zo’n 125 gasten was het restaurant geheel gevuld. En net
als 5 jaar geleden waren ook nu de weergoden ons wederom zeer goed gezind: op het
zonovergoten terras smaakte het welkomstdrankje extra lekker en zat de stemming er al snel
in.
Het 4-gangendiner bestond uit:

>- Salade van zeekreeft, avocado, crème van pommedoros en krokante aioli croutons
> Krokant gebakken kalfszwezerik op gekonfijte witlof en saus van morilles

Zeeduivelfilet met schelpjes en zilte room —

of

______

Gesneden ossenhaas met verse bearnaisesaus en bourgognesiroop
geserveerd met verse seizoengroente, frietjes en rauwkost
Flensjes met roomijs en gekaramelliseerde saus van
bloedsinaasappel

Stuk voor stuk voortreffelijk smakende gerechten, die door de staf van
Mirabelle op soepele en professionele wijze werden uitgeserveerd.
Ook nu weer werd dit alles muzikaal omlijst door het trio van Joep Peters en maakten veel
gasten van de gelegenheid gebruik om tussen de gangen door de beentjes even los te
gooien...
Met een variant op een bekende slogan zou je kunnen zeggen: ‘Never change a winning
concept”! Er heerste een gezellige, ontspannen sfeer en iedereen leek zich uitstekend te
vermaken.
Een woord van dank aan het bestuur is hier op zijn plaats, voor het feit dat deze mooie
avond helemaal door de WBKB aan de leden en hun partners werd aangeboden. Het was
een zeer geslaagde avond. Namens alle leden: HARTELIJK BEDANKT!!

B.L.G.

Op de volgende pagina’s een foto-impressie. De beelden spreken voor zich! Alle gemaakte
foto’s kunt u terugvinden op onze website: : www.westbrabantsekeqelboncLnl.
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