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VAN DE VOORZITTER  
 
Voor u ziet u het eerste exemplaar van onze digitale Nieuwsbrief in 2022. Daarom maak ik 
graag nog gebruik van de gelegenheid om u allen een voorspoedig en vooral gezond jaar toe 
te wensen. En hopelijk zal komend jaar de coronapandemie beheersbaar worden zodat we 
verstoken blijven van terugkerende lockdowns. Ook het bestuur heeft het helemaal gehad 
om het kegelhuis met enige regelmaat te moeten sluiten en dan weer onder allerlei 
voorwaarden te mogen openen. Maar ja, het was en is niet anders, ons aller gezondheid 
heeft te allen tijde prioriteit. Waardering vanuit het bestuur dat u allemaal naar vermogen de 
coronaregels in het kegelhuis heeft opgevolgd. 
 
De vooruitzichten voor 2022 zijn bemoedigend, de huidige virusvariant blijkt minder 
ziekmakend te zijn waardoor we allemaal meer bewegingsvrijheid krijgen. Daardoor konden 
binnensporten zoals het kegelen op 17 januari jl. opnieuw van start gaan. Voor ons allemaal 
een uitdaging om de ‘kegeldraad’ zoals vanouds weer op te pakken. 

 
Dit betekent dat onze 
eigen competitie 
binnenkort, een 
maandje later dan 
gebruikelijk, kan 
beginnen. Het bestuur 
heeft hiervoor een 
nieuwe indeling 
gemaakt (verderop 
leest u hierover 
meer).   
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Als bestuur kijken wij al uit naar het door corona uitgestelde lustrumfeest (van 2021 naar 
2022) dat op 11 mei a.s. zal plaatsvinden. De vooraankondiging voor deze festiviteit wordt in 
deze nieuwsbrief herhaald. Halverwege februari krijgt u via de e-mail een persoonlijke 
uitnodiging met verzoek tot aanmelding. Ongetwijfeld hebt u deze datum al gereserveerd in 
uw agenda. Een leuk feestje is nooit weg! Wij rekenen op veel aanmeldingen.   
 
Het bestuur heeft besloten om opnieuw een financieel gebaar te maken naar de kegelclubs 
voor de weken dat er als gevolg van de sluiting van het kegelhuis niet kon worden gekegeld. 
Net als vorig jaar zullen de clubs geen baanhuur verschuldigd zijn over het 1e kwartaal. In 
afwachting van dit besluit zijn er geen rekeningen uitgestuurd. De penningmeester zal de 
rekening voor het 2e kwartaal e.v. binnenkort versturen naar de penningmeesters van de 
kegelclubs.  
 
In deze nieuwsbrief staat de competitie indeling 2022, de baanindeling voor de eerste 
competitieronde in de week van 14 februari en een lijst met alle wedstrijden in 2022.  
Op basis van de eindstand van de competitie 2021 heeft het bestuur de indeling voor de 
competitie 2022 vastgesteld. Uitgangspunt was en is om de afdelingen van de persoonlijke 
competitie qua aantal ongeveer even groot te laten zijn. Het aantal afdelingen bij de dames 
en de heren blijft gehandhaafd op twee. 
 
Op basis van de speelsterkte is de volgende indeling gemaakt: 

• dames eerste afdeling  : gemiddelde vanaf 5,90    6 dames 

• dames tweede afdeling : gemiddelde lager dan 5,90   8 dames 

• heren eerste afdeling    : gemiddelde vanaf 6,55   13 heren 

• heren tweede afdeling  : gemiddelde lager dan 6,55  13 heren 
In totaal zijn dus 14 dames en 26 heren ingedeeld voor de competitie. De aantallen zijn klein. 
Om enige strijd te garanderen vragen wij u om a.u.b. op de competitiedagen te gooien en 
niet verstek te laten gaan. Vanwege het slinkend aantal deelnemers en het dalend aantal 
kegelclubs hebben wij besloten om het onderdeel clubtitels te schrappen. De uitslag bij 
zowel de dames als de heren zou vooraf al bekend zijn. Van enige competitie en/of strijd zou 
geen sprake zijn! 
De dalende trend qua deelnemers en clubs is best opmerkelijk. De feiten spreken boekdelen. 
Een terugblik in de tijd (papieren nieuwsbrief 2002) wijst uit dat er toen 3 afdelingen bij de 
dames en 5 afdelingen bij de heren bestonden, met resp. 55 en 108 deelnemers. Dus totaal 
163 gooiers. Bij de dames streden er nog 5 clubs om de clubtitels, bij de heren 11.  
Deze neerwaartse ontwikkeling lijkt onomkeerbaar. Reden voor ons om in de loop van dit 
jaar samen met de voorzitters van alle kegelclubs te overleggen hoe verder te gaan na 2023 
(de einddatum van de huidige huurovereenkomst). 
 
Helaas bereikte ons het bericht dat Monique van Dijk, echtgenote van Carel en lid van 
kegelclub Vrijaf, en trouw kegelaar begin dit jaar is overleden. Het overlijden was niet 
onverwacht, Monique was ongeneeslijk ziek, maar zo’n treurig bericht verrast je toch. Een In 
Memoriam staat stil bij het heengaan van Monique. Het bestuur wenst Carel en zijn 
gezinsleden alle sterkte toe.      
 
Graag vestig ik uw aandacht op de Algemene Ledenvergadering die dit jaar zal worden 
gehouden op woensdagavond 23 maart 2022. De agenda en het concept verslag van de 
laatstgehouden vergadering treft u aan in deze nieuwsbrief. 
Het bestuur rekent weer op een grote opkomst. 
 
Rest mij nog om u veel succes te wensen voor de eerste competitieronde: hoog hout! 
 

René de Bruijn 
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IN MEMORIAM MONIQUE VAN DIJK  
 
Op woensdag 5 januari jl. is tot ons verdriet ons clublid Monique van Dijk op 72-jarige leeftijd 
overleden. 
 
Monique was in 1996 lid geworden van 
dameskegelclub De Peekes. Zij hield van 
het kegelspelletje en ontpopte zich tot 
een verdienstelijk kegelaarster, wat onder 
meer bleek uit de ketting met een 
indrukwekkend aantal gouden en zilveren 
kegeltjes, die zij regelmatig droeg. Bij De 
Peekes heeft zij lange tijd het 
voorzitterschap bekleed en dit ook nog 
gecombineerd met de functie van 
penningmeester, totdat deze club eind 
2015 ophield te bestaan. 
In het jaar dat daarop volgde, heeft zij 
niet gekegeld, mede omdat zij toen 
herstellende was van slokdarmkanker. 
Gelukkig ging dat tamelijk voorspoedig en 
omdat ze het nog steeds leuk vond om te 
kegelen, werd ze per 1 januari 2017 lid 
van Vrijaf. 
 
Bij Vrijaf waren we blij met Monique als nieuw lid. Ze was gezellig, had een nuchtere kijk op 
de dingen en maakte zich bijvoorbeeld niet druk over het feit dat het kegelen niet meer zo 
goed ging als vroeger. 
Wij schrokken dan ook toen ze in april 2021 meldde dat ze in het ziekenhuis had gelegen 
omdat er ‘iets in haar hoofd’ zat wat daar niet thuis hoorde. Helaas was al vrij snel duidelijk 
dat dat ‘iets’ een hersentumor was die op een onbereikbare plek zat en waarvan zij niet zou 
kunnen genezen. 
In de maanden die volgden bleef zij zoveel mogelijk naar onze kegelavond komen en ook 
van ons gezamenlijke etentje op 22 september heeft zij nog kunnen meegenieten. Door 
complicaties die zich voordeden net na haar 72e verjaardag op 2 oktober, was kegelen vanaf 
dat moment helaas niet meer mogelijk. Hoewel zij gestaag achteruit ging, heeft zij met haar 
gezin nog een laatste maal de kerstdagen en de jaarwisseling kunnen meemaken. Op 
5 januari van dit jaar is zij rustig en zonder pijn ingeslapen. 
 
Monique blijft in onze herinnering als een gewaardeerd clublid dat wij graag nog veel langer 
bij ons hadden gehouden. 
 
Namens dameskegelclub Vrijaf, 
 
Monique de Bruijn 
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Aan de leden van de  
West-Brabantse Kegelbond “De Kring”                               
 

 

 

 

Breda, 4 februari 2022 
 
 
Dames en heren, 
 
Hierbij nodig ik u namens het bestuur van de WBKB “De Kring” uit tot het bijwonen 
van de Algemene Ledenvergadering.  
 
Deze zal gehouden worden op woensdag 23 maart 2022 om 20.00 uur in het 
Kegelhuis, Bredaseweg 31 te Rijsbergen. 
 
Indien u persoonlijk verhinderd bent om aanwezig te zijn, wilt u dan een medelid van 
uw kegelclub machtigen om zo nodig voor u te stemmen. 
Een machtigingsformulier is bij deze uitnodiging gevoegd (zie verderop). 
 

 
De agenda omvat de volgende punten: 
 
 

01. Opening en mededelingen 
02. Ingekomen stukken 
03. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 1 september 2021 
04. Jaarverslag van het bestuur 
05. Jaarrekening 2021 
06. Verklaring van de kascommissie en verlenen decharge aan 

penningmeester en bestuur 
07. Benoeming nieuwe kascommissie 
08. Begroting voor 2022 
09.     Vaststelling baanhuurtarieven en contributie voor 2023 
10.      Bestuursverkiezing 

Aftredend is de voorzitter René de Bruijn (hij stelt zich weer beschikbaar). 
Statuten: 
Het bestuur bestaat uit vijf natuurlijke personen. 
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van max. 5 jaar.  
De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. 
Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is tweemaal onmiddellijk 
herbenoembaar (artikel 8). 
 
De voorzitter is reeds 2x onmiddellijk herbenoemd (in 2012 en 2017) en moet dus 
door de vergadering opnieuw benoemd worden.  
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Huishoudelijk reglement: 
Een herbenoeming voor een vierde periode kan door de Algemene 
Ledenvergadering op een daartoe door het bestuur uitdrukkelijk gedaan verzoek 
worden goedgekeurd. 
(artikel 11). 

 

11.      Lustrumfestiviteit 11 mei 2022 
12.      Toekomst kegelhuis 
13.      Rondvraag 
14.      Sluiting  

 
Het bestuur rekent op uw aller aanwezigheid, of ten minste op uw 
vertegenwoordiging via een afgegeven volmacht. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
René de Bruijn,  
voorzitter 
 
 
Bijlagen : 

- Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 1 september 2021 
- Jaarverslag van het bestuur (wordt nog verspreid) 
- Financieel Verslag : 2 exemplaren geadresseerd aan / verspreid via de voorzitter 

van uw kegelclub 
 
 
 
 

 

Machtigingsformulier 
 

Hierbij machtigt ondergetekende: 
Als lid van de WBKB “De Kring” en Kegelvereniging ……………………………………. 
 
Naam: ……………………………………………………………………………. 
 
Adres: …………………………………………………………………………….. 
 
Zijn/haar medelid de heer/mevr. ………………………………………………. 
 
om tijdens de Algemene Ledenvergadering d.d. 23 maart 2022 namens hem/haar het 
woord te voeren en te stemmen over alle onderwerpen, waarbij dit verlangd wordt. 
 
………………………………… , …… maart 2022. 
 
 
 

Handtekening: ……………………………………………………………………. 
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Concept 
 

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE WEST-
BRABANTSE KEGELBOND “DE KRING” GEHOUDEN OP 1 SEPTEMBER 2021 
IN HET KEGELHUIS AAN DE BREDASEWEG 31 TE RIJSBERGEN 
 
Namens het bestuur zijn aanwezig:  
René de Bruijn    voorzitter 
Peter Bakkeren   penningmeester 
Ivonne Kramers   wedstrijdsecretaris 
Peter van der Meide   secretaris 
Rob Mooij   technische zaken en kegelhuis  
 
26 leden hebben de presentielijst getekend, er zijn geen machtigingen afgegeven. 
 
1. Opening en mededelingen  

De voorzitter heet iedereen welkom en zegt het apart te vinden om vanwege de 
coronacrisis in het afgelopen jaar op afstand te hebben moeten vergaderen. Mede 
hierom heeft het bestuur weinig vergaderd. Een woord van dank voor Jos en Ad voor alle 
aanpassingen gedurende het coronajaar. Dit jaar is ons jubileumfeest niet doorgegaan 
maar volgend jaar zal dit wel gebeuren. Hij constateert dat de WBKB “De Kring” steeds 
kleiner wordt qua aantal leden. Deze neergaande ontwikkeling geeft een extra 
aansporing om, als er iets te vieren is, dat zeker niet te laten. Ons 110-jarig bestaan biedt 
een mooie gelegenheid.  
De voorzitter constateert met tevredenheid dat alle clubs vertegenwoordigd zijn. Hij opent 
de vergadering en vraagt of iedereen akkoord is met de agenda. Daarna verzoekt hij 
iedereen om een minuut stilte in acht te nemen om diegenen die ons sinds de vorige 
Algemene Ledenvergadering zijn ontvallen te herdenken. De overledenen zijn Toine 
Vossenaar van de BLG en Ward van Alphen van STIK . De voorzitter wenst alle 
nabestaanden en kegelvrienden sterkte met hun verlies.  
 

2. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingezonden stukken. 

 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 26 februari 2020 

Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden ongewijzigd en met dankzegging aan de 
secretaris goedgekeurd en vastgesteld. 

      
4. Jaarverslag van het bestuur 

Dit wordt naar goed gebruik voorgelezen door de secretaris. Met dankzegging aan de 
secretaris wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld. 
De afgebroken competitie 2020 wordt afgespeeld in de 2e helft van 2021. De voorzitter 
hoopt dat de lockdown niet terugkomt; als de vaccinatie helpt, dan kan de competitie 
(nog 3 rondes te spelen) weer worden hervat.  
 

5. Jaarrekening 2020 
De penningmeester geeft met behulp van een powerpoint presentatie een toelichting op 
de jaarrekening die, zoals gebruikelijk, in papieren vorm is toegestuurd aan de voorzitters 
van de verenigingen.  
Er geldt nog een huurverplichting voor 2 jaar. Het huidige huurcontract loopt af op 31 
december 2023. 
Het vermogen wordt sinds 2016 aangesproken vanwege de gestage daling van het 
ledental en de teruglopende opbrengsten van de contributies en baanhuur. 
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Monique de Bruijn stelt een vraag over de inkomsten uit het kegelen (pag.6). Hoe kan het 
dat de contributie inkomsten van verstandelijk gehandicapte leden en ondersteunende 
leden zijn afgenomen, terwijl volgens de tabel hun aantal gelijk is gebleven? 
De penningmeester heeft niet direct een verklaring hiervoor en zegt toe dit te zullen 
uitzoeken en zo snel mogelijk opheldering te verschaffen. Er zijn verder geen vragen 
over de balans en het resultatenoverzicht. De jaarrekening wordt zonder verdere 
opmerkingen goedgekeurd. 
De vergadering gaat ermee akkoord dat het negatief resultaat van € 19.453,- in 
mindering wordt gebracht op het eigen vermogen. 
 

6. Verklaring van de kascommissie en verlenen decharge aan penningmeester en bestuur 
De kascommissie bestond dit jaar uit de heren Jan Rijcken van Baronie, Evert Gratama 
van STIK en Hans de Vries van Breda. De commissie is in de loop van het jaar gewijzigd. 
De kascommissie heeft de financiële administratie doorgenomen en steekproefsgewijze 
controlevragen gesteld aan de penningmeester en hierop de juiste antwoorden 
ontvangen. De commissie vond de administratie zeer goed in orde en stelt voor de 
penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beheer en het 
bestuur voor het gevoerde beleid.  
De vergadering heeft geen verdere vragen en bekrachtigt dit voorstel onder applaus. 
De jaarrekening 2020 is hiermee vastgesteld. 

 
7. Benoeming nieuwe kascommissie 

De vergadering gaat akkoord met de gewijzigde samenstelling en verwelkomt Monique 
de Bruijn, die de plaats inneemt van Hans de Vries,. De commissie bestaat nu uit Jan 
Rijcken, Baronie, Evert Gratama, STIK, en Monique de Bruijn, Vrijaf. 
De voorzitter dankt de commissieleden voor hun bijdrage. 

 
8. Begroting 2021 

De begroting wordt door de penningmeester aan de hand van een powerpoint 
presentatie toegelicht. Er worden geen uitzonderlijke uitgaven voor 2021 verwacht. 
Omdat de ontwikkelingen van onze effectenportefeuille niet goed kunnen worden 
ingeschat, wordt veiligheidshalve een negatief resultaat geraamd, dat bij positieve 
ontwikkelingen kleiner of zelfs positief zou kunnen zijn. Er vindt geen afschrijving meer 
plaats op de banen. 
De huur van de kegelruimte wordt elk jaar verhoogd met € 75,- per maand zoals 
contractueel is vastgelegd. De baanhuren van de kegelclubs voor komend jaar worden 
niet verhoogd. De contributies aan de KNKB staan vast. De overige kosten zullen naar 
verwachting op hetzelfde niveau blijven. 
De voorzitter merkt op dat door de vergrijzing het aantal kegelclubs vermindert en dat 
daardoor de huurinkomsten uit het kegelen teruglopen. Dit wordt gedeeltelijk 
goedgemaakt door de inkomsten uit beleggingen. Toch zal de komende jaren het eigen 
vermogen steeds meer moeten worden aangesproken. 
De vergadering keurt de begroting 2021 goed. 

 
9. Vaststelling baanhuurtarieven en contributie voor 2021 

In 2013 is besloten de baanhuurtarieven te bevriezen, dus zijn er sindsdien geen 
verhogingen. De ledencontributies blijven ook hetzelfde. De vergadering was en blijft 
hiermee akkoord. De tarieven en de contributies voor 2022 blijven dus ongewijzigd, 
behalve voor Alle Negen waar een verlaging zal worden doorgevoerd zoals afgesproken. 
Palladium wordt per 1-1-2022 een sociëteitsclub, die geen kegelaars meer heeft en 
daarvoor een contributie verschuldigd is van € 350,- per jaar ongeacht het aantal niet 
kegelende leden. 
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10. Bestuursverkiezing 
Het bestuur draagt Peter van der Meide voor als secretaris. Hij is reeds 2x herbenoemd, 
daarom dient de vergadering akkoord te gaan met een derde herbenoeming. Er zijn geen 
tegenkandidaten. De vergadering gaat met zijn herbenoeming unaniem akkoord. Alle 
bestuursposten blijven bezet zoals is voorgeschreven.  
 

11. Lustrum 2021 
In 2011 bestond de WBKB 100 jaar en dat is bij Mirabelle passend gevierd. Bij 105 jaar is 
dit nog eens dunnetjes overgedaan. In 2021 bestaat de kegelbond 110 jaar. Het bestuur 
heeft eerder al aan de vergadering voorgesteld om op passende wijze hierbij stil te staan. 
Het bestuur zal dit organiseren, maar pas in 2022, op woensdag 11 mei. We gaan dan 
met partner, met de boot vanuit Drimmelen een rondvaart maken met de nodige 
versnaperingen en buffet tot ongeveer 7 uur ’s avonds, wanneer we weer aanleggen in 
Drimmelen. 
De vergadering stemt met applaus hiermee in. 
 

12. Rondvraag 
Cees-Jan Kramers vraagt zich af wanneer het biljart weer warm wordt. Dit wordt 
onderzocht door Henk Heijn en Jos Hoppenbrouwers, die hiermee bezig zijn. 
Tevens wordt de koeling gerepareerd. 
Adriënne Diepstraten merkt op dat er niet altijd voldoende drankvoorraad is en dat de 
schoonmaak van toiletgroep en keuken soms te wensen overlaat. Het bestuur zal dit 
bespreken met de eigenaren. 
Verder zijn er geen vragen. 

 
13. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de bestuursleden en de 
overige aanwezigen voor hun komst en hun inbreng. Hij verzoekt iedereen die lid is van 
de Rabobank om mee te doen aan de Rabo Clubactie en op Alle Negen te stemmen. 

 
 

WEDSTRIJDEN IN 2022 

Districts- en K.N.K.B. wedstrijden 2022 

(28 november 2021)  Landelijke Competitie; 4de wedstrijd (Barchem Wordt ingehaald) 

23 januari 2022   Landelijke Competitie; 5de wedstrijd (Winschoten Wordt ingehaald) 

13 februari 2022  Landelijke Competitie; 6de wedstrijd (???) 

7 t/m 20 februari 2022  Alinghoek Toernooi (Drouwen) 

6 maart 2022   Landelijke Competitie; 7de wedstrijd (Doesburg) 

19 en 20 maart 2022  Selectie Persoonlijk A-B-C; dames en heren (Heumen) 

2 april 2022   Finale Persoonlijk C; dames en heren (Winterswijk) 

3 april 2022   Finale Persoonlijk B; dames en heren (Winterswijk) 

10 april 2022   Finale Persoonlijk A; dames en heren (Haarlem) 

24 april 2022   Finale Bekerwedstrijd (Rijsbergen) 

15 mei 2022   Landelijke Competitie; 8de wedstrijd (Heumen) 

28 mei 2022   Algemene Ledenvergadering K.N.K.B. 

11-12-18-25 juni 2022  Doesborgh  Open (Doesburg) 

?? juni 2022   Open Trio Toernooi Brummen (Brummen) 

 

Diversen: 

23 maart 2022   Jaarvergadering WBKB 

13 november 2022  Koningskegelen en prijsuitreiking 

18 december 2022  Kersttoernooi 
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WBKB competitie 2022 

1e competitie 14 februari - 18 februari 

2e competitie 14 maart - 18 maart                                             

3e competitie 11 april  - 15 april 

4e competitie 16 mei  - 20 mei 

5e competitie 19 september - 23 september 

6e competitie 24 oktober - 28 oktober 
 
 
 

COMPETITIE - INDELING 2022 WEST BRABANTSE KEGELBOND DE KRING 

 

  Dames       

  Eerste afdeling gem.  Tweede afdeling gem.   

1  Bluemink, I.  7,08  Verest, Y. 5,54  Landelijke normering 

2  Bruijn, M. de 6,78  Vet, G. de 5,42  Dames  A: > 7,1979 

3 
 

Kramers, I.  6,75 
 

Aartsen, P. 5,27 
 Dames B: 7,1979 - 

6,2944 

4  Jonk, T.    6,61  Bos, J. 5,12  Dames C: < 6,2944 

5  Jas, R.   6,24  Tak, C.    5,04   

6  Diepstraten, A. 5,94  Baks, C. 4,90   

7     Caron, R.  4,90   

8     Schoone, T. 4,73   

         

  Gem > 5,90   Gem. ≤ 5,90    

         

         

  Heren       

  Eerste afdeling gem.  Tweede afdeling gem.   

1  Kuijsten, H.   8,42  Dijk, C. van  6,54  Landelijke normering 

2  Bakkeren, P. 8,25  Jagas, R.  6,35  Heren A: > 7,8067 

3 
 

Kuijsten, A. 8,23 
 

Versaevel, E. 6,11 
 Heren B: 7,8067 - 

6,9250 

4  Bruijn, R. de   8,16  Jochems, A. 6,06  Heren C: < 6,9250 

5  Meide, J.v.d.  8,08  Schuurs, F. 5,99   

6  Vries, R. de  7,30  Rompa, A. 5,59   

7  Heijn, H.  7,28  Nieuwlaat, C. 5,50   

8  Kramers, C.J. 7,21  Hoogstraten, E. 5,46   

9  Vet, C. de 7,16  Kiewit, J. 5,45   

10  Hoppenbrouwers, J. 7,11  Lambrechts, A. 5,03   

11  Schraven, N. 7,01  Hollander, F. 4,95   

12  Veltman, P. 6,93  Rycken, J. 4,88   

13  Peemen, H. 6,78  Hoogenhuyze, F. van 4,38   

         

  Gem. ≥6,55   Gem.  < 6,55    

         
 
Deze indeling is gebaseerd op het gegooide aantal ballen.   
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BAANINDELING EERSTE COMPETITIE 2022  
 
 
 
 
 

 

De 1e competitie van 2022 is  
 

van maandag 14 februari t/m 
 

18 februari a.s. 
 

 
BAANINDELING 1e COMPETITIE WBKB 2022                                  Van  14 febr. t/m 18 febr. 2022 
                                                                                                                  In het kegelhuis “WBKB De Kring” 

DAG UUR BAAN 1 / 2 BAAN 3 / 4 BAAN 5 / 6 WEDSTRIJDL. 

Maandag 
14 febr. 

20.00 
 

De Joppers 
 
 
 

B.L.G. 
 
 
 

Breda 
 
 
 

I.Kramers 

Dinsdag 
15 febr. 

 
20.00 
 

  Vrijaf 

C. de Vet 
 

Woensdag  
16 febr. 

14.00 
 
 

V.S.O.P. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

A.Diepstraten 

Donderdag 
17 febr. 

19.30 
 
20.00 
 

Baronie 
 
 
 

 
 
 

 
 

S.T.I.K. 
 

A.Diepstraten 
 

Vrijdag 
18 febr. 

19.00 
 
21.30 

Alle Negen 
 

Nagooien 
 
 

Alle Negen 
 

Nagooien 
 
 

Alle Negen 
 

Nagooien 
 
 

I. Kramers  
 
I.Kramers 

Voorgooien in overleg met  de desbetreffende wedstrijdcommissaris en nagooien op vrijdag om 21.30 
uur. 
Hiervoor contact opnemen met I. Kramers, tel 076- 5429003 / 06-12791644 
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HERHALING: VOORAANKONDIGING LUSTRUMFEEST 11 MEI 2022 VANWEGE 
110-JARIG BESTAAN 
 
De leden van de West-Brabantse Kegelbond “De Kring” worden uitgenodigd met hun 
echtgenoot/echtgenote of partner voor een 
 

Vaartocht ‘Dagje op het water’  
met de duurzaamste (elektrische) partyboot van Nederland: 

 

  
 
Tijd: 
13.45 uur inschepen in Drimmelen 
19.00 uur ontschepen 
N.B. Januari 2022 volgt de definitieve uitnodiging met aanmeldingsformulier. 
 
Vanuit Drimmelen varen we een uitgebreide route door Nationaal Park de Brabantse 
Biesbosch. In Werkendam aangekomen schutten we via de Biesboschsluis de Nieuwe 
Merwede op. We varen een klein stukje stroomopwaarts, bij Hardinxveld- Giessendam varen 
we de Beneden Merwede op. We varen stroomafwaarts in de richting van Dordrecht, we 
komen langs: Sliedrecht, Papendrecht en Zwijndrecht. We passeren het mooie stadsgezicht 
van Dordrecht! Vervolgens 
gaan we de Dordtse Kil 
bevaren. Na dit zeevaart 
geschikte kanaal 
doorgevaren te hebben 
komen we op het Hollands 
Diep. We gaan onder de 
Moerdijk/HSL-bruggen door. 
Via de smalste kreekjes van 
de Biesbosch komen we 
weer aan in Drimmelen.  
 
Tijdens de boottocht wordt de 
inwendige mens goed 
verzorgd, drankjes, hapjes en 
een Grand Luxe buffet 
worden aangeboden. 
 

Noteer alvast met stip in uw agenda! 
 


