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VAN DE VOORZITTER  
 

Voor u ziet u het eerste exemplaar van onze Nieuwsbrief in 2020.  
Allereerst wil ik van de gelegenheid gebruik maken om u allen een voorspoedig en gelukkig    
nieuw jaar toe te wensen. Tevens hoop ik dat u het komende jaar met veel plezier kunt 
blijven deelnemen aan en genieten van het kegelen.  
 
In deze nieuwsbrief blikken wij eerst terug op het kersttoernooi, dat plaatsvond op 
15 december 2019. Het was ditmaal weer zeer geslaagd qua ambiance, gezelligheid en 
prestaties op alle niveaus, van beginner tot wedstrijdkegelaar. Als voorzitter wil ik nogmaals 
iedereen bedanken, organisatie, bezoekers en deelnemers, die heeft bijgedragen aan deze 
topeditie van het kerstkegelen.    
 
Vervolgens treft u een verslag aan van de 1e wedstrijd in het nieuwe jaar van de landelijke 
competitie, waaraan wij sinds 2018 met een WBKB-team deelnemen. Deze eerste wedstrijd 
was in Barchem. Dankzij een fraaie tweede plaats vorig jaar behaald in de derde divisie, 
mogen wij dit jaar meedoen in de tweede divisie. De tegenstanders hier zijn weliswaar veel 
sterker dan in de derde divisie, maar onze ambitie is wel om buiten de degradatiezone (de 
laatste 2 plekken van de 8 deelnemende teams) te blijven. De tijd zal het uitwijzen.  

                              
 
Zoals bekend nemen wij bijna allemaal deel aan de eigen competitie, die volgens KNKB-
regels wordt gespeeld. Reden voor de redactie om in deze nieuwsbrief eens uit te leggen 
hoe de landelijke klassering/ranking van de kegelaars tot stand komt. Deze klassering is 
bepalend voor uw eventuele deelname aan en toelating tot wedstrijden buiten ons kegelhuis.   
 
Graag vestig ik uw aandacht op de Algemene Ledenvergadering die dit jaar zal worden 
gehouden op  woensdagavond 26 februari 2020. De agenda treft u verderop aan. Om u 
van dienst te zijn, treft u in deze Nieuwsbrief nogmaals aan de concept-notulen van de 
Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2019 (eerder gepubliceerd in de Nieuwsbrief van 
mei 2019). Het bestuur hoopt weer op een grote opkomst. 
 
Verder bevat deze Nieuwsbrief de baanindeling voor de 
eerste competitieronde, plus de wedstrijdkalender 2020. 
Voor het volledige overzicht verwijs ik u naar de 
inhoudsopgave. 
 
Rest mij nog om u veel succes te wensen voor de eerste 
competitieronde: hoog hout! 
 
René de Bruijn 
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TERUGBLIK OP HET KERSTTOERNOOI 2019 
 
Zondag 17 december 2019 is in ons kegelhuis aan de Rijsbergseweg het jaarlijks 
Kerstkegelen gehouden. Dit jaar hadden 56 spelers zich op gegeven waarvan 18 introducés, 
t.w. 11 dames en 7 heren. Alle deelnemers(sters) waren door Ivonne Kramers in de diverse 
poules ingedeeld. Telkens van 4 en 3 spelers(sters).  
 
Omstreeks 11.00 uur nam voorzitter René de Bruijn het woord en dankte hij het grote aantal 
spelers en speelsters. Ook nu mochten er bij aanvang vooraf 3 proefballen worden gespeeld. 
Vanaf het begin werd er hoog gescoord. Bij de afdeling heren 1 werd er maar twee keer 
geen 80 hout of meer gegooid. Nadat er 3 
ronden gespeeld waren was er lunchtijd. 
Dezelfde dame die bij het 
Koningskegelen de catering had 
verzorgd, toverde nu een uitgebreid 
lunchbuffet op tafel.  
 
 
 

 
 
 
 
Na de lunch ging de strijd weer verder. 
Zoals altijd was de sfeer weer 
opperbest. Enkele van de introducés 
hadden er duidelijk plezier in en werden 
steeds fanatieker. Toen eenieder zijn 
wedstrijden gespeeld had was het weer 

tijd voor het uitreiken van de wildprijzen: hertenbiefstuk, hazenbout, konijnenbout, parelhoen, 
kiprollade, er was weer ruime keus. 
Aan het einde van de prijsuitreiking dankte de voorzitter de organisatie voor het vele werk en 
het keukenpersoneel voor de uitstekende verzorging en hun inzet. 
Dit was een geslaagde en gezellige happening die zeker voor de toekomst gehandhaafd 
moet blijven! 
 
Dit verslag is, zoals u gewend bent, geschreven door ondergetekende: kegelaar Rien 
Hertogh.  
Ik heb met plezier een groot aantal jaren dit verzorgd. Maar zoals het met al die dingen gaat 
komt er toch een tijd van ophouden. Daarom heb ik besloten met het verzorgen van de 
verslaglegging te stoppen. Ik heb het altijd met plezier gedaan en ga nu met “pensioen”. 
Allen hartelijk dank.  
 
Groeten, Rien Hertogh 
 
Op de volgende pagina’s een foto-impressie van deze geslaagde dag: 
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LANDELIJKE COMPETITIE VOOR BONDSTEAMS 
EERSTE WEDSTRIJD: ZONDAG 12 JANUARI TE BARCHEM 
 
Op zondag 12 januari reisden we vol verwachting naar Barchem – gelegen in Gelderland 
vlakbij Lochem – voor de eerste wedstrijd van de landelijke competitie in dit kalenderjaar. 
“We” waren deze keer: Huub en Alexander Kuijsten en René en Monique de Bruijn. 
En “vol verwachting” waren we omdat wij als West-Brabantse Kegelbond dit jaar, als gevolg 
van onze promotie, uitkomen in de 2e divisie van deze competitie. Wat moesten wij daarvan 
verwachten? Hoe sterk zijn onze tegenstanders? 
 
Gedurende de dag werd duidelijk dat wij onszelf zo’n beetje tot de middenmoot mogen 
rekenen, hoewel je dat op basis van de einduitslag niet zou concluderen. Feit was dat we 
met ons eindtotaal van 1388 hout slechts 3 hout achterstand hadden op de nummer 6 (1391) 
en 6 hout achterstand op de nummer 5 (1394). Met misschien nog een beetje extra 
concentratie zit een hogere klassering er dus wel degelijk in. 
 
De eerstvolgende wedstrijd wordt gespeeld op zondag 2 februari in Groningen (!). Vanaf 
deze plek wensen we het WBKB-team veel succes en hoog hout! 
 
 

De Kring West-
Brabant 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 Totaal 
Gem. 
per 15 
ballen 

Gem. 
per bal 

Alexander Kuijsten 106 121 111 103    441 110,25 7,35 

Monique de Bruijn 117 (111) (103) (92)    423 105,75 7,05 

René de Bruijn (100) 121 118 125    464 116,00 7,73 

Huub Kuijsten 114 127 107 118    466 116,50 7,76 

Totaal (hoogste 3) 337 369 336 346     1388 115,67 7,71 

 
 

# 

Landelijke competitie 
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Totaal 

1 Acht om de Lange Lochem 8        8 

2 Winterswijk 1 7        7 

3 Doesburg 1 6        6 

4 Veul Hout (Heumen) 5        5 

5 Alinghoek 2 (Winschoten) 4        4 

6 G & O Groningen 3        3 

7 De Kring West-Brabant 2        2 

8 MKB 2 (Maastricht) 1        1 

 
Monique de Bruijn 
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KLASSERING KEGELAARS VOLGENS NORMEN KNKB 
 
Zoals in de vorige nieuwsbrief beloofd, volgt hier enige uitleg over de wijze waarop de 
Koninklijke Nederlanse Kegelbond de kegelaars indeelt in drie categorieën (A, B en C). 
 
Gekeken wordt naar de scores die worden behaald tussen 1 januari en 30 november van het 
voorafgaande kalenderjaar. Daarbij tellen alle ballen mee die worden gegooid tijdens 
klasseringswedstrijden en daarvoor aangewezen nationale wedstrijden (met een minimum 
van 120 ballen). 
De zes competitierondes die wij als WBKB ieder jaar spelen, vallen daar ook onder. 
 
Vervolgens wordt op basis van al die scores een gemiddelde berekend en worden deze 
gemiddelden van hoog naar laag op een rij gezet. Van de groep die dan ontstaat, krijgt 10% 
een A-klassering, 30% een B-klassering en de overige 60% een C-klassering. 
Voor 2020 levert dat het volgende resultaat op: 

• Bij de heren waren er in 2019 (landelijk) 932 kegelaars die in aanmerking kwamen voor 
een klassering.  
Dat betekent dat 93 kegelaars (10%) in 2020 een A-kaart krijgen, 277 kegelaars (30%) 
een B-kaart en de overige 562 kegelaars (60%) een C-kaart. 
De klassengrenzen komen daarmee uit op een gemiddelde van 7,8067 of hoger voor een 
A-kaart en 6,9250 of hoger voor een B-kaart. 

• Bij de dames ging het om (landelijk) 649 kegelaar(ster)s. 
64 van hen (10%) krijgen dus een A-kaart, 194 (30%) een B-kaart en 391 een C-kaart. 
De klassengrenzen liggen bij de dames op een gemiddelde van 7,1979 of hoger voor een 
A-kaart en 6,2944 of hoger voor een B-kaart. 

 
Resultaat voor de WBKB is de onderstaande klassering: 
 

De Baronie René de Bruijn A 8,0306 
 Nico Schraven B 7,4688 
 Frans van Hoogenhuyze C 5,0563 
 Roman Jagas C 6,0217 
 Janus Jochems C 6,3875 
 Fred Schuurs C 6,2313 
 Ernest Versaevel C 6,5450 

Breda Peter van der Meide A 8,2125 
 Carel van Dijk B 7,0042 
 Henk Peemen C 6,5250 
 Frie van de Reijt C 4,4667 
 Hans de Vries C 6,2188 

BLG Henk Heijn A 7,9417 
 Jos Hoppenbrouwers B 7,6450 
 Peter Veltman B 7,1292 
 Eric Hoogstraten C 6,0250 
 Ad Lambrechts C 4,4583 
 Cor Nieuwlaat C 5,5650 
 Ad Rompa C 6,2667 

De Joppers Peter Bakkeren A 8,0250 
 Cees-Jan Kramers A 7,8917 
 Huub Kuijsten A 8,1104 
 Alexander Kuijsten A 7,8905 
 Rien Hertogh B 7,5700 
 Cees de Vet B 7,2542 
 Jan Kiewit C 5,8938 
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Palladium Piet van Benthem B 7,6292 
 Ad Coenraads C 6,5722 
 Toon Sturm C 6,5200 

(pers. lid) Richard de Vries C 6,1792 

 

V.S.O.P. Ine Bluemink A 7,4208 
 Corry Tak B 6,4826 
 Coby Baks C 4,9583 
 Joke Bos C 5,2625 
 Rosariet Caron C 4,6300 
 Tonny Schoone C 6,1000 

Vrijaf Monique de Bruijn A 7,5595 
 Rini Jas B 6,7690 
 Truus Jonk B 6,9333 
 Ivonne Kramers B 6,9500 
 Paula Aartsen C 5,9000 
 Adriënne Diepstraten C 6,1292 
 Monique van Dijk C 5,4917 
 Yvonne Verest C - 
 Gerda de Vet C 6,2750 

 
Niet genoemde spelers vallen onder de “recreanten” (bijvoorbeeld omdat zij niet deelnemen 
aan competities of omdat zij niet het minimum aantal ballen hebben gegooid). 
 
Dus: mocht u bijvoorbeeld willen deelnemen aan persoonlijke kampioenschappen, dan weet 
u in welke klasse u kunt inschrijven (hoger dan uw klassering mag altijd, lager natuurlijk niet)! 
 
N.B. Op de website van de KNBK kunt u alles over klassering, normen e.d. nalezen. Kijk op: 
www.kegelbond.nl > tabblad Info > klasse 2020. 
 
 
  

http://www.kegelbond.nl/
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Aan de leden van de  
West-Brabantse Kegelbond “De Kring”                               
 

 
Breda, 27 januari 2020 
 
 
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 26 februari 2020 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 vindt u op de laatste pagina van deze nieuwsbrief. 
 
De agenda omvat de volgende punten: 
 

01. Opening en mededelingen 
02. Ingekomen stukken 
03. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 20 maart 2019 
04. Jaarverslag van het bestuur 
05. Jaarrekening 2019 
06. Verklaring van de kascommissie en verlenen decharge aan penningmeester en 

bestuur 
07. Benoeming nieuwe kascommissie 
08. Begroting voor 2020 
09. Vaststelling baanhuur tarieven en contributie voor 2021 
10. Bestuursverkiezing 

Er zijn in 2020 geen aftredende bestuursleden.  
Rob Mooij van STIK is door het bestuur aangezocht om de vacature in het 
bestuur op te vullen. Het bestuur stelt voor hem te benoemen als bestuurslid. 
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). 
Huishoudelijk reglement: 
Een tussentijds in een opengevallen vacature benoemd bestuurslid neemt in het 
rooster de plaats in van het bestuurslid, dat is afgetreden. (artikel 11). 

11. Lustrum 2021  
12. Rondvraag 
13. 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 
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Bijlagen : 
- Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 20 maart 2019 
- Jaarverslag van het bestuur en Financieel Verslag : 2 exemplaren geadresseerd 

aan / verspreid via de voorzitter van uw kegelclub 
 

 
Concept 
 

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE WEST-
BRABANTSE KEGELBOND “DE KRING” GEHOUDEN OP 20 MAART 2019 
IN HET KEGELHUIS AAN DE BREDASEWEG 31 TE RIJSBERGEN 
 
Namens het bestuur zijn aanwezig:  
René de Bruijn    voorzitter 
Peter Bakkeren   penningmeester 
Ivonne Kramers   wedstrijd secretaris 
Peter van der Meide   secretaris 
 
27 leden hebben de presentielijst getekend; 1 lid heeft zich afgemeld, maar heeft een 
machtiging afgegeven. 
 
1. Opening en mededelingen  

De voorzitter verwelkomt alle aanwezige leden, in het bijzonder erelid Henk Heijn en 
constateert dat er leden van 9 clubs aanwezig zijn. De voorzitter opent de vergadering en 
vraagt of iedereen akkoord is met de agenda. Vervolgens verzoekt hij iedereen te gaan 
staan om Ad Rasenberg van N.O.Z. en Frida Kramers, die afgelopen jaar van ons zijn 
heengegaan, te gedenken. De voorzitter wenst alle nabestaanden en hun (kegelclub) 
vrienden sterkte met dit verlies. 
Daarna stelt de voorzitter punt 2 van de agenda aan de orde. 

 
2. Ingekomen stukken 

Ingekomen is een e-mail van Palladium d.d. 5 maart 2019. De voorzitter zal deze aan de 
orde stellen na punt 10 van de agenda. 

 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 21 maart 2018 

a. Punt 2 a en b. De KNKB heeft een vertrouwenspersoon aangesteld, bij wie leden 
van alle aangesloten kegelbonden terecht kunnen in geval van seksuele 
intimidatie. 
Als uitvloeisel van de wet op de privacy  zal de WBKB, zoals al gebruikelijk is,  
e-mails aan de leden verzenden via bcc, zodat de e-mailadressen van de leden 
niet zichtbaar worden voor derden. Foto’s geven verder geen probleem.  

b. Punt 12. De Rabo Clubkas Campagne geeft een verdere dalende tendens te zien. 
In 2018 is nog maar € 61,56 ontvangen. Deze opbrengst voor Alle Negen stelt 
teleur. 

      Verder zijn er geen op- of aanmerkingen. De notulen worden onder dankzegging aan de     
      secretaris vastgesteld. 
 
4. Jaarverslag van het bestuur 

Dit wordt naar goed gebruik voorgelezen door de secretaris. Ook het jaarverslag wordt 
ongewijzigd vastgesteld. 
De voorzitter spreekt bijzondere waardering uit voor de leden die hand- en spandiensten 
verrichten bij de diverse activiteiten van onze kegelbond. De inzet van vrijwilligers lijkt 
soms vanzelfsprekend, maar is het niet, integendeel! 
De wedstrijdcommissarissen worden door de voorzitter bedankt voor hun inspanningen. 
Het betreft: Adriënne Diepstraten, Ivonne Kramers, Rien Hertogh en Cees de Vet. 
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Ook Nieuwsbrief-redactrice Monique de Bruijn wordt door de voorzitter bedankt en Henk 
Heijn en Jos Hoppenbrouwers wordt extra lof toegezwaaid voor hun inspanningen voor 
het onderhoud van de kegelbanen en het kegelhuis. Allen ontvangen uit handen van de 
voorzitter een flesje wijn. 
 
 

5. Jaarrekening 2018 
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 zijn geen vragen over de balans en het resultatenoverzicht. Er geldt nog een 
huurverplichting voor 6 jaar. Het vermogen wordt sinds 2016 aangesproken vanwege de 
gestage daling van het ledental en de bevroren opbrengsten van de contributies en 
baanhuur. 
De jaarrekening wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
De vergadering gaat ermee akkoord dat het negatief resultaat ten laste komt van het 
eigen vermogen. 
 

6. Verklaring van de kascommissie en verlenen decharge aan penningmeester en bestuur 
De kascommissie bestond dit jaar uit de heren Peter Veltman van BLG, Rob Mooij van 
S.T.I.K. (waarnemer voor Evert Gratama) en Frans van Hoogenhuyze van De Baronie. 
De commissie is in de loop van het jaar qua samenstelling gewijzigd. Piet Hoosemans is 
vanwege het stoppen van kegelclub N.O.Z. tussentijds vervangen door Frans van 
Hoogenhuyze. 
Frans van Hoogenhuyze geeft aan dat de controle begin maart heeft plaatsgevonden en 
leest het verslag inzake de controle voor. De kascommissie heeft vragen gesteld aan de 
penningmeester en hierop de juiste antwoorden ontvangen. De commissie vond de 
administratie zeer goed verzorgd 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 2018 is hiermee vastgesteld. 

 
7. Benoeming nieuwe kascommissie 

Peter Veltman treedt af en wordt vervangen door Hans de Vries van Breda. 
Evert Gratama en Frans van Hoogenhuyze blijven aan als lid van de kascommissie, 
zodat de commissie nu bestaat uit de heren Evert Gratama, Frans van Hoogenhuyze en 
Hans de Vries.  
De voorzitter dankt de commissieleden, en in het bijzonder Peter Veltman, voor hun inzet 
en het vervullen van deze belangrijke taak. 

 
8. Begroting voor 2019 

Ook de begroting wordt door de penningmeester aan de hand van een powerpoint 
presentatie toegelicht. Er worden geen uitzonderlijke uitgaven 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 
(opnieuw) 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 2019 goed. 
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9. Vaststelling baanhuurtarieven en contributie voor 2020 

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 2020 blijven dus ongewijzigd. 
 

10. Bestuursverkiezing 
Peter Bakkeren treedt af als penningmeester. Hij wordt door het bestuur weer 
voorgedragen voor de komende termijn. Er zijn geen tegenkandidaten. De vergadering 
gaat hiermee bij acclamatie akkoord. Voor de vacature in het bestuur heeft zich nog 
niemand gemeld. Het bestuur wil graag de statutaire sterkte van 5 bestuursleden 
herstellen en zal daarom actief gaan werven. 
 
Extra agendapunt: e-mail Palladium inzake competitie  
Kegelclub Palladium heeft gevraagd om deze e-mail op de Algemene Ledenvergadering 
te behandelen. Van kegelclub Palladium is helaas niemand aanwezig om de e-mail toe te 
lichten. Daarom leest de voorzitter de tekst van de e-mail voor: 
“Aan het bestuur, 
Palladium stelt voor om van de 6 competitiedagen weer de beste 5 resultaten te laten 
meetellen. Dit i.v.m. uitval van een competitiedag en beperkte mogelijkheid tot inhalen. 
Met vriendelijke groeten, 
Piet van Benthem” 
De voorzitter gaat inhoudelijk in op het voorstel van Palladium om van de 6 
competitierondes van 40 ballen elk voortaan de 5 beste rondes, dus een totaalscore van 
200 gegooide ballen in plaats van de huidige 240 ballen te laten meetellen. 
De aangevoerde motivatie overtuigt niet. Het bestuur begrijpt dat voor sommige 
kegelaars inhalen op de eigen clubavond of -middag een (te) zware belasting kan zijn. 
Het gooien van 80 i.p.v. 40 ballen is best inspannend. Om die reden wordt ook de 
mogelijkheid geboden om tijdens alle 6 competitieweken zowel op de eigen clubavond en  
-middag als op alle andere avonden en middagen een of meerdere gemiste 
competitierondes in te halen. Het argument van ‘beperkte’ mogelijkheid tot inhalen snijdt 
in de ogen van het bestuur daarom onvoldoende hout. Alles overwegende ziet het  
bestuur geen reden om de bestaande competitie opzet te wijzigen. Het bestuur is en blijft 
voorstander van een competitie op 6 verschillende wedstrijdmomenten/tijdstippen 
gespreid over het jaar met een totaalscore van 240 ( 6 x 40) ballen.  
Na deze inhoudelijke behandeling vraagt de voorzitter aan de vergadering of er vragen 
zijn. Dit is niet het geval. Vervolgens vraagt hij of een of meerdere clubs behoefte hebben 
aan een (hoofdelijke) stemming over dit onderwerp. Hieraan blijkt desgevraagd geen 
behoefte te bestaan. De voorzitter concludeert dat de vergadering instemt met 
handhaving van de huidige competitie opzet. Hij kondigt aan om deze uitkomst 
persoonlijk aan de heer Van Benthem te zullen berichten.                
 

11. Rondvraag 
De voorzitter haalt nog aan dat de Rabo Clubkas Campagne extra aandacht nodig heeft 
en dat deze is verplaatst naar het najaar van 2019. Hij verzoekt iedereen met een 
Raborekening om lid te worden van de Rabobank en hieraan mee te doen.  
Aan dit lidmaatschap zijn geen kosten verbonden. De naam van de campagne wordt 
gewijzigd in RaboClubSupport. Voor aanmelden en stemmen moet u naar de website 
www.rabobank.nl/lokale-bank/breda/ gaan (kijk onder actueel).  
De heer Frans van Hoogenhuyze wijst op de mogelijkheid om op elkaars verenigingen te 
stemmen en zodoende de opbrengst te verhogen. Hij pleit voor een ‘stemlijstverbinding’ 
tussen Alle Negen en ‘zijn’ harmonie Concordia uit het Ginneken. Hij zal hiertoe t.z.t. een 
oproep (laten) plaatsen in de Nieuwsbrief.   
Verder zijn er geen vragen. 
 

http://www.rabobank.nl/lokale-bank/breda/
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12. Sluiting 
De voorzitter attendeert op de kegelwedstrijden die in het weekend van 6 en 7 april 2019 
in ons kegelhuis zullen plaatsvinden. Het gaat om de finales van de persoonlijke 
kampioenschappen van B en C kegelaars. 
Daarna sluit hij de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun komst 
en hun inbreng en biedt iedereen een drankje aan. 

 
 

WEDSTRIJDEN IN 2020 
 

WBKB competitie: 
1e competitie 27 januari - 31 januari   
2e competitie 09 maart - 13 maart  
3e competitie 20 april - 24 april 
4e competitie 25 mei  - 29 mei 
5e competitie 07 september - 11 september 
6e competitie 19 oktober - 23 oktober 
 
Districts- en K.N.K.B. wedstrijden: 
16 t/m 31 januari  Trio Toernooi De Boggelaar; voorrondes (Warnsveld) 
1-2-8-9 februari  Winterswijk Open (Winterswijk, Wieskamp) 
2 februari   Landelijke competitie divisie 2; 2e wedstrijd (Groningen) 
8 t/m 22 februari  Alinghoektoernooi (Drouwen) 
10 t/m 14 februari  Trio Toernooi De Boggelaar; finales (Warnsveld) 
8 maart   Landelijke competitie divisie 2; 3e wedstrijd (Rijsbergen) 
15 maart Zwols open (Zwolle) 
20-21-22 maart Selectiewedstrijd persoonlijk A-B-C dames en heren; vrije 

inschrijving (Heumen) 
4 april Finale persoonlijk B; dames en heren 18+18 (Winterswijk, 

Wieskamp) 
5 april Finale persoonlijk C; dames en heren 18+18 (Winterswijk, 

Wieskamp) 
19 april Finale persoonlijk A; dames en heren 18+18 (Haarlem) 
25 april Finale Bondswedstrijd B; Heren B-C (Zwolle) 
26 april Finale Bondswedstrijd B; Dames B-C (Zwolle) 
3 mei Landelijke competitie divisie 2; 4e wedstrijd (Heumen) 
16 mei    Algemene ledenvergadering KNKB (Heumen) 
17 mei    Frans Oudshoorn Toernooi; vijftallen gemengd (Zwolle) 
24 mei  Landelijke competitie divisie 2; 5e wedstrijd (Winterswijk, 

Wieskamp) 
6-13-14-20 juni  Doesborgh Open (Doesburg) 
28 juni    OpenTrio Toernooi Brummen; open inschrijving (Brummen) 
4 t/m 6 september  50/55+ Toernooi; 50+ dames/55+ heren (Brummen) 
6 september   Peter Kalf Toernooi Delft; viertallen (Delft) 
13 september   Landelijke competitie divisie 2; 6e wedstrijd (Heumen) 
3 oktober   Prominenten Toernooi (Brummen) 
4 oktober   Landelijke competitie divisie 2; 7e wedstrijd (Winschoten) 
10 oktober   NK Gehandicapten toernooi (??) 
18 oktober   Landelijke competitie divisie 2; 8e wedstrijd (Doesburg) 
24-25 oktober   Martini Toernooi (Groningen) 
30-31 okt, 1-7 november Open Dierens Kampioenschap 9Dieren) 
31 oktober   Algemene Najaarsvergadering KNKB (Heumen) 
1 november   HOI toernooi (Heumen) 
8 november: Nationale kampioenschappen Junioren; vrije inschrijving (Delft) 
14 november:   KNKB Open DUO Toernooi (Borculo) 
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15 november   KNKB Open DUO Toernooi (Borculo) 
21 november  Bekerfinale League 4; Team Vijftallen; open inschrijving 

(Varseveld) 
21 november  Bekerfinale League 2; Team Vijftallen; op uitnodiging 

(Rijsbergen) 
22 november   Bekerfinale League 3; Team Vijftallen; op uitnodiging 

(Varseveld) 
22 november  Bekerfinale League 1; Team Vijftallen; op uitnodiging 

(Rijsbergen) 
13 december   Blauwvinger Toernooi; vijftal Heren (Zwolle) 
 
Diversen: 
26 februari 2020  Jaarvergadering WBKB 
15 november 2020  Koningskegelen en prijsuitreiking competitie 
20 december 2020  Kersttoernooi  
 
 

BAANINDELING 1E COMPETITIE 

 
 

De 1e competitie van 2020 is  
van maandag 27 januari t/m 

vrijdag 31 januari a.s. 
 

 

 
WERPROOSTER 1e COMPETITIE BKB 2020                                       Van  27 jan. t/m 31 jan. 2020 
                                                                                                                  In het kegelhuis “WBKB De Kring” 

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

Maandag 
27 jan. 

20.00 
21.30 

 
Breda 

 

De Joppers 
 
 

B.L.G. 
 
 

A.Diepstraten 

Dinsdag 
28 jan. 

 
20.00 
 

Vrijaf Palladium  

C. de Vet 
 

Woensdag  
29 jan. 

14.00 
 
 

 
 

 
 
 

V.S.O.P. 
 
 

R. Hertogh  

Donderdag 
30 jan. 

19.30 
 
20.00 
 

 
 

S.T.I.K. 
 

Baronie 
 
 
 

 
 
 

A.Diepstraten 
 

Vrijdag 
31 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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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. 26 februari 2020 namens hem/haar 
het woord te voeren en te stemmen over alle onderwerpen, waarbij dit verlangd 
wordt. 
 
 

………………………………… , …… februari 2020. 
 
 

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


