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VAN DE VOORZITTER 
 
 
Op woensdag 20 maart zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. 
Ik nodig u allen graag uit om deze vergadering bij te wonen en samen met het bestuur terug 
te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar kegeljaar 2019 en onze verdere 
toekomst.  

 
 
Helaas moeten wij boekjaar 2018 met een hoog financieel tekort afsluiten. Reden voor het 
bestuur om de uitgaven kritisch door te lichten en te zoeken naar besparingsmogelijkheden. 
De uitkomsten van deze analyse wil het bestuur op de Algemene Ledenvergadering 
presenteren en met de kegelclubs bespreken.      
Ik hoop en reken er daarom op, dat van elke kegelclub minimaal de voorzitter en secretaris 
aanwezig zullen zijn. 
 
 
U treft in deze nieuwsbrief het 
verslag van de vorig jaar 
gehouden vergadering aan, zodat 
u kunt teruglezen wat er toen is 
besproken en besloten.  
Tevens kunt u al kennisnemen 
van de agenda en het jaarverslag. 
Deze stukken zijn inmiddels 
samen met financieel verslag van 2018 ook via de postvakjes in het kegelhuis verspreid. 
Vergeet u niet om bij afwezigheid een volmacht af te geven! 
 
Wat betreft het sportieve gedeelte is het volgende te melden.  
In de week van 11 maart wordt de 2e  competitieronde gespeeld. De uitslagen van de vorige, 
1e, ronde treft u aan in deze nieuwsbrief. Ik wens u veel succes, dus zo hoog mogelijk hout, 
toe in de volgende ronde. 
Op 13 januari moest ons WBKB team aantreden voor een competitiewedstrijd in 
Leeuwarden. U kunt lezen hoe deze wedstrijd meer werd dan kegelen en presteren alleen.    
 
Tot slot treft u de gebruikelijke banenindeling voor de competitie en de jaarkalender aan. 
 
  
René de Bruijn 
voorzitter 
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Aan de leden van de  
West-Brabantse Kegelbond “De Kring”                               
 

Breda, 1 maart 2019 
 
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 20 maart 2019 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 laatste pagina van 
nieuwsbrief). 
 
De agenda omvat de volgende punten: 
 

01. Opening en mededelingen. 
02. Ingekomen stukken. 
03. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 21 maart 2018. 
04. Jaarverslag van het bestuur. 
05. Jaarrekening 2018. 
06. Verklaring van de kascommissie en verlenen decharge aan penningmeester en 

bestuur. 
07. Benoeming nieuwe kascommissie. 
08. Begroting voor 2019. 
09.      Vaststelling baanhuur tarieven en contributie voor 2020. 
10.       Bestuursverkiezing. 

Aftredend is penningmeester Peter Bakkeren. Voorstel tot herbenoeming van 
Peter Bakkeren als bestuurslid voor een vierde periode.  
Medio 2018 is door het terugtreden van Henk Heijn een vacature ontstaan. 
Het bestuur heeft nog geen kandidaat opvolger. Leden die belangstelling hebben, 
worden nadrukkelijk uitgenodigd zich te melden.  
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 herbenoeming voor een vierde periode kan door de Algemene 
Ledenvergadering op een daartoe door het bestuur uitdrukkelijk gedaan verzoek 
worden goedgekeurd. (artikel 11). 

      11.       Rondvraag. 
12.      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. 21 maart 2018 
- Jaarverslag van het bestuur en Financieel Verslag : 2 exemplaren geadresseerd 

aan / verspreid via de voorzitter van uw kegelclub 
 
 
N.B. Een machtigingsformulier voor de ALV treft u aan op de laatste pagina van deze 
nieuwsbrief. 

 
 
Concept 
 

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE WEST-
BRABANTSE KEGELBOND “DE KRING” GEHOUDEN OP 21 MAART 2018 
IN HET KEGELHUIS AAN DE BREDASEWEG 31 TE RIJSBERGEN. 
 
Namens het bestuur zijn aanwezig:  
René de Bruijn    voorzitter 
Peter Bakkeren   penningmeester 
Henk Heijn    vicevoorzitter 
Ivonne Kramers   wedstrijd secretaris 
Peter van der Meide   secretaris 
 
29 leden hebben de presentielijst getekend, 10 leden zijn afwezig, maar zij hebben een 
machtiging afgegeven. 
 
1. Opening en mededelingen  

De voorzitter verwelkomt alle aanwezige leden, in het bijzonder erelid Henk Heijn en 
constateert dat van alle clubs leden aanwezig zijn. De voorzitter opent de vergadering en 
vraagt of iedereen akkoord is met de agenda. Hij verzoekt iedereen te gaan staan om 
Coen Kramers, Dick Jas en Ben Diepstraten, die afgelopen jaar van ons zijn 
heengegaan, te gedenken. De voorzitter wenst alle nabestaanden sterkte met hun verlies 
en wijst op de verdiensten die deze heren elk voor de WBKB hebben gehad. 
Hij memoreert dat Coen Kramers en Ben Diepstraten de grondleggers zijn geweest van 
de WBKB en dat Dick Jas zich vele jaren heeft ingezet om leden te stimuleren om in 
competitieverband buiten de deur te gooien. Daarna stelt de voorzitter punt 2 van de 
agenda aan de orde. 

 
2. Ingekomen stukken 

Ontvangen van de KNKB: 
a. Rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport. 

Er zou in dit kader een vertrouwenspersoon moeten worden aangesteld, het bestuur 
zal dit nader bekijken. 

b. Mail inzake ledenadministratie en de wet op de privacy. 
In mei 2018 wordt de wet op gegevensbescherming van kracht. Dit wil zeggen dat 
bijvoorbeeld de nieuwsbrief in de mail niet rechtstreeks wordt verspreid maar in bcc, 
dus de adressen worden niet beschikbaar voor derden. Wij doen dat al. Het bestuur 
zal hiervoor een protocol c.q. reglement moeten opstellen. 

 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 22 maart 2017 

Hierop zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden onder dankzegging aan de 
secretaris ongewijzigd vastgesteld. 
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4. Jaarverslag van het bestuur 
Dit wordt naar goed gebruik voorgelezen door de secretaris. Ook het jaarverslag wordt 
ongewijzigd vastgesteld. 
De wedstrijdcommissarissen worden door de voorzitter bedankt voor hun inspanningen. 
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 kegelhuis. Allen ontvangen uit handen van de voorzitter een flesje wijn. 
 

5. Jaarrekening 2017 
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 7 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. Voorstel om over te stappen naar “Beheerd beleggen” door de Rabobank. 
De voorzitter vraagt de ALV om (opnieuw) vast te leggen dat het bestuur toestemming 
krijgt en heeft om het vermogen van de WBKB te beleggen in aandelen en obligaties.  
De vergadering geeft het bestuur hiertoe expliciet mandaat.  
De Rabobank adviseert het bestuur om over te stappen van Select Beleggen naar 
Beheerd Beleggen. De penningmeester licht gedetailleerd toe wat het verschil is.  
Hij verwacht een kostenbesparing van ongeveer 30% = € 1000 per jaar. De leden gaan  
hiermee niet zonder meer akkoord. Met name het feit dat we geen invloed meer hebben 
op het soort fondsen in onze portefeuille roept weerstand op. De leden willen wel 
toestemming geven om Beheerd Beleggen door Rabobank voor de periode van 1 jaar 
toe te staan waarna het resultaat beoordeeld kan worden. Twee leden zijn ook tegen dit 
voorstel, waarop dit voorstel bij meerderheid door de vergadering formeel wordt 
bekrachtigd.  

 
7. Verklaring van de kascommissie en verlenen decharge aan penningmeester en bestuur 

De kascommissie bestond dit jaar uit de heren Cees de Vet van de Joppers, Piet 
Hoosemans van NOZ en Peter Veltman van BLG.  
Cees de Vet geeft aan dat de controle heeft plaatsgevonden op 2 maart jl. en leest het 
verslag voor inzake de controle. De kascommissie heeft vragen gesteld aan de 
penningmeester en hierop de juiste antwoorden ontvangen. De commissie vond de 
administratie dik 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 2017 is hiermee vastgesteld. 

 
8. Benoeming nieuwe kascommissie 

Cees de Vet treedt af en wordt vervangen door Evert Gratama van STIK. 
De overige leden van de kascommissie blijven aan, zodat de commissie bestaat uit de 
heren Piet Hoosemans, Peter Veltman en Evert Gratama.  
De voorzitter dankt de heer de Vet voor zijn bijdrage aan de kascommissie. 

 
9. Begroting voor 2018 

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 
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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 2018 goed. 

 
10. Vaststelling baanhuurtarieven en contributie voor 2019 

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 2019 blijven dus ongewijzigd. 
 

11. Bestuursverkiezing 
Ivonne Kramers treedt af als wedstrijdsecretaris. Zij wordt door het bestuur weer 
voorgedragen voor de komende termijn. Er zijn geen tegenkandidaten. De vergadering 
gaat hiermee bij acclamatie akkoord.  
 

12. Oproep voor de Rabo Clubkas Campagne 2018 
De voorzitter vraagt iedereen met een Raborekening zich als lid aan te melden bij de 
Rabobank om te mogen meestemmen voor de club Alle Negen van onze kegelbond 
inzake de bijdrage uit de Rabo Clubkas Campagne. In 2016 heeft Alle negen € 196 en in 
2017 € 80 mogen ontvangen. De voorzitter roept op om het mooie resultaat van 2016 te 
evenaren. 

 
13. Rondvraag 

De heer Veltman vraagt zich af of er bij het Koningskegelen nog een maximum geldt van 
2 deelnemers per club in elke categorie. Dit is niet het geval, deze beperking is al enkele 
jaren geleden afgeschaft. 
De heer Vossenaar vraagt zich af of het terugbrengen van het aantal afdelingen voor de 
competitie bij de heren van drie naar twee, wel evenwichtig is. Mevrouw De Bruijn merkt 
op dat er wel heel veel deelnemers zijn in beide afdelingen. De voorzitter antwoordt dat 
dit eerder ook gebeurd is bij de dames vanwege het teruglopend aantal 
competitiedeelnemers en dat de ervaringen hiermee positief zijn. Ten aanzien van het 
grote aantal deelnemers per categorie (bij de heren) moet worden opgemerkt dat een 
aanzienlijk deel van deze kegelaars in de praktijk niet of nauwelijks competitie gooit.  
Mevrouw Corry Aartsen vraagt waarom er een extra barrage gegooid wordt bij het 
Koningskegelen. Hierop antwoordt de voorzitter dat dit het toernooi spannender maakt. 
Mevrouw Hertogh vindt dit toch niet zo leuk. 
De heer van Benthem vindt een compliment aan de penningmeester op zijn plaats voor 
het financieel beheer en het verslag hierover.  
 
Verder zijn er geen vragen. 

 
14. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun komst 
en hun inbreng en biedt iedereen een drankje aan. 
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JAARVERSLAG 2018 VAN WBKB “DE KRING” 
 
De WBKB “De Kring” had op 31 december 2018 98 leden geregistreerd, t.w. 51 gewone 
leden, 14 ondersteunende leden, 9 buitengewone leden, 1 erelid en 22 leden met een 
verstandelijke beperking.  
In het Kegelhuis aan de Bredaseweg kegelden eind 2018 de volgende verenigingen:  
Alle Negen, Baronie, Breda, BLG, De Joppers, Palladium, S.T.I.K., NIOD, Vrijaf en V.S.O.P. 
De Houthakkers en N.O.Z. zijn opgehouden te bestaan. 
Het bestuur was 7 maal in vergadering bijeen, t.w. op 26 februari, 23 april, 11 juni, 
 3 september, 1 oktober, 29 oktober en 3 december.  
Op 21 maart 2018 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden. 
 
Samenstelling bestuur. 
Het bestuur was op 31 december 2018 als volgt samengesteld: 
René de Bruijn  Voorzitter 
Peter van der Meide  Secretaris 
Ivonne Kramers  Wedstrijdsecretaris 
Peter Bakkeren  Penningmeester 
 
Henk Heijn is in de loop van het jaar afgetreden als bestuurslid en nog niet vervangen.  
 
Rooster van aftreden: 
2018 Wedstrijdsecretaris 
2019 Penningmeester 
2021 Secretaris 
2022 Voorzitter 
 
In memoriam. 
Wij betreuren het heengaan van Ad Rasenberg van N.O.Z. op 30 juni 2018. 
 
Competitie 2018. 
Voor de uitslagen, standen en kampioenen in de diverse afdelingen en bij de diverse 
wedstrijden verwijs ik u graag naar onze website www.westbrabantsekegelbond.nl 
Hierin treft u alle relevante gegevens over de gespeelde wedstrijden en de verslagen hiervan 
aan. 
 
Tevens spreekt het bestuur zijn dank uit aan de competitiecommissarissen op wie ook in 
2018 niet tevergeefs een beroep is gedaan. 
Ook aan de leden, die voor het onderhoud hebben zorg gedragen, wordt hartelijk dank 
gezegd. Ook de overige leden helpen hieraan mee door hun kegelbal zo schoon mogelijk te 
houden. Mede daardoor lagen de kegelbanen er in 2018 weer voortreffelijk bij. 
 
Voor de landelijke wedstrijden in de 3e divisie van de KNKB zijn er 8 mensen bereid 
gevonden in wisselende samenstelling deel te nemen aan de wedstrijden in diverse 
speelsteden. In 2018 werd WBKB “De Kring” kampioen in zijn afdeling. In de 
promotiewedstrijd delfde ons team helaas nipt het onderspit en hierdoor bleef  
WBKB “De Kring” voor 2018/2019 in de 3e divisie. Tot nu toe met goede uitslagen, die zij in 
2019 hopen vast te houden. 
Voor overige landelijke en regionale wedstrijden wordt door de wedstrijdcommissie per geval 
bekeken of gegadigden bereid zijn hieraan deel te nemen. 
Ook voor de redactie van de Nieuwsbrief en van de website een woord van dank voor het 
vele werk dat zij hiervoor hebben verricht. 
 
Tenslotte dankt  het bestuur de eigenaren van het Kegelhuis voor de constructieve en open 
samenwerking. 

http://www.westbrabantsekegelbond.nl/
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We wensen u voor het nieuwe kegeljaar veel geluk en gezondheid en uiteraard hoog hout. 
 
Peter van der Meide  
secretaris WBKB “De Kring” 
 
 
 
VIERDE RONDE VAN DE LANDELIJKE COMPETITIE VOOR BONDSTEAMS 
EN “UITJE” IN LEEUWARDEN – 12 en 13 JANUARI 2019 
 
Op zondag 13 januari 2019 is de vierde ronde van de landelijke competitie gespeeld op de 
banen van “De Friesche Club” in Leeuwarden. 
 
Zaterdag 12 januari 
Omdat deze locatie voor veel van de deelnemende teams niet bepaald naast de deur ligt, 
was tijdens de voorgaande competitiedag in november het voorstel gedaan om al op 
zaterdag in Leeuwarden bij elkaar te komen. De mensen van het team Leeuwarden zouden 
dan een programma maken voor enkele gezamenlijke activiteiten. 
Twee teams waren op dat voorstel ingegaan: ons eigen WBKB-team en het team Regio 
West, een samenwerkingsverband van kegelaars uit Utrecht en Haarlem/Alkmaar. 
 
En zo reisden wij op zaterdag 12 januari met z’n zevenen naar het ‘hoge noorden’: de 
kegelaars die op zondag de wedstrijd zouden spelen, namelijk Peter Bakkeren, Peter van 
der Meide, Rini Jas en Monique de Bruijn, én de ‘aanhang’ Joke Bakkeren, Mieke van der 
Meide en René de Bruijn. Ivonne en Cees-Jan Kramers, die eigenlijk ook hadden willen 
meegaan, moesten helaas afhaken vanwege het overlijden van de moeder van Cees-Jan. 
 
“De Friesche Club” is een oud bruin café in het centrum van Leeuwarden met daarachter een 
enorme biljartzaal en daar weer achter vier kegelbanen. Halverwege de middag werden we 
in het café ontvangen door Duncan en 
Henk van het Friesche team. Ook de 
mensen van het team Regio West waren 
daar al aanwezig. 
Na een kop koffie/thee ging het te voet 
naar de Blokhuispoort   → ,  
een oud complex dat tot 10 jaar geleden 
in gebruik  
was als gevangenis en waarin nu de 
bibliotheek is gevestigd, een café, een 
hostel en een aantal kleine bedrijfjes.  

 
 
Voordat we hier werden rondgeleid, kregen 
we het verhaal te horen van ‘de overval’: in 
oktober 1944 hadden verzetsmensen in 
Leeuwarden het gepresteerd om de 
gevangenis binnen te dringen en – zonder 
geweld te gebruiken – enkele 
medeverzetsstrijders te bevrijden.  
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Het bijzondere was dat dit verhaal ons in 
geuren en kleuren werd verteld door de 
heer Fokkema, destijds een van degenen 
die mét zijn vader en zijn broer daar 
gevangen zat en werd bevrijd en nu, op 
95(!)-jarige leeftijd, nog de enige 
overlevende is van deze actie. 
 
Na de rondleiding – door een man die 40 
jaar als bewaarder had gewerkt in allerlei 
gevangenissen in Nederland, waaronder 
deze – en wederom een kop koffie/thee met 
iets lekkers, gingen we terug naar De 
Friesche Club, waar we met z’n allen plaatsnamen aan een lange tafel en ons het koud en 

warm buffet goed lieten smaken.  
Ondertussen hadden we de gelegenheid om de 
kegelaars van de andere teams wat beter te leren 
kennen. 
 
Na afloop van het buffet hadden de organisatoren 
nog iets voor ons in petto: bij de kegelbanen stonden 
negen oud-Hollandse spelletjes opgesteld die we in 
koppels gingen spelen en waarmee punten konden 
worden verdiend.  
 
Er waren heel leuke – en ook heel lastige! – spelletjes 
bij, zoals een ‘trekbiljart’ (zie foto onder); sjoelen met 
de schijven op hun kant;  
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… en hengelen, waarbij je met 
een grote hengel een verzwaarde 
ring over een paaltje moest laten 
zakken.  

 
 

 
 
 

Er werd fanatiek gespeeld en veel gelachen en uiteindelijk kwam Peter Bakkeren als 
‘winnaar’ uit de bus. 
In het café aan de voorzijde was inmiddels een (live) bandje gaan spelen, daar hebben we 
nog even naar geluisterd en toen zijn we teruggegaan naar ons hotel, waar we in de bar nog 
een afzakkertje hebben genomen. 
Al met al was het een zeer geslaagde dag! 
 
Zondag 13 januari 
Het eigenlijke doel van onze komst naar Leeuwarden was natuurlijk de wedstrijd op zondag. 
Zoals gezegd werd deze gespeeld op de banen van De Friesche Club en dat was nog een 
hele uitdaging! Met name twee van de vier banen lagen erg hol, waardoor de bal steeds de 
neiging had om het midden van de baan op te zoeken. Je moest erg breed opzetten om de 
bal nog een beetje aan de kant te krijgen. Overigens gold dit nadeel ook voor de ‘thuisclub’, 
omdat zij normaal gesproken niet op deze banen gooien. 
Ook nu ging de strijd weer tussen Doesburg en de WBKB, met Leeuwarden als goede derde. 
Leeuwarden had weliswaar in de 2e ronde de hoogste totaalscore, maar bleef in de andere 
rondes net iets meer achter. Wat ons eigen team betreft: in de eerste ronde gingen wij nog 
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gelijk op met Doesburg – slechts 1 hout verschil – maar daarna moesten wij in hen toch echt 
onze meerdere erkennen. Met een eindscore van 1372 hout waren zij de afgetekende en 
terechte winnaar van deze dag. 
 

De Kring West-
Brabant 

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

Peter van der Meide 115 124 95 111     445 111,25 

Monique de Bruijn 122 98 97 113     430 107,50 

Peter Bakkeren 112 93 104 107     416 104,00 

Rini Jas 102 86 70 101     359 89,75 

Totaal (hoogste 3) 349 315 296 331     1291 107,58 

 
 

Doesburg 1 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Totaal 
Gem. 
per 15 
ballen 

Erik-Paul Tenwolde 128 115 131 123     497 124,25 

Tonny Baars 116 112 117 118     463 115,75 

André Thomissen 101 111 103 86     401 100,25 

Gerard Verstege 106 84 96 92     378 94,50 

Totaal (hoogste 3) 350 338 351 333     1372 114,33 

 
Door deze uitslag is de stand weer gelijkgetrokken, het blijft dus spannend! 

 

# 

EINDUITSLAG 
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Totaal 

1/2 De Kring West-Brabant 7 8 8 7     30 

1/2 Doesburg 1 8 7 7 8     30 

3 Regio West 5 3 5 4     17 

4 MKB 3 6 6 4 -     16 

5/6 De Boggelaar - 4 6 3     13 

5/6 BKC 2 - 5 3 5     13 

7 Leeuwarden 4 1 - 6     11 

8 Delft 3 3 2 2 2     9 

 
De eerstvolgende wedstrijd wordt gespeeld op zondag 10 maart 2019 in Warnsveld, de 
thuishaven van De Boggelaar. 
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UITSLAG EERSTE COMPETITIE 2019 
 
 

         
Dames afdeling 1 1 Stand  Dames afdeling 2 1 Stand 

1 M. de Bruijn 320 320  1 M. van Dijk 237 237 

2 R. Jas 293 293  2 J. Bos  0 0 

3 T. Jonk 290 290  3 R. Caron 0 0 

4 A. Diepstraten 259 259  4 C. Aartsen 0 0 

5 C. Tak 0 0  5 P. Aartsen 0 0 

6 A. Schoone 0 0  6 G. de Vet 0 0 

7 I. Bluemink 0 0  7 C. Baks 0 0 

8 I. Kramers 0 0      

         

Dames A drietal 1 Stand  

Persoonlijk 
kampioenschap  Dames 

1 Vrijaf 903 903  1 M. de Bruijn 320 8,00 

2 V.S.O.P. 0 0  2 R. Jas 293 7,33 

     3 T. Jonk 290 7,25 

     4 A. Diepstraten 259 6,48 

Dames B drietal  1 Stand  5 M. van Dijk 237 5,93 

1 Vrijaf 496 496  6 C. Tak 0 0,00 

2 V.S.O.P. 0 0  8 A. Schoone 0 0,00 

     9 J. Bos  0 0,00 

     10 R. Caron 0 0,00 

 
 

 

 

Heren afdeling 1 1 Stand  Heren afdeling 2 1 Stand 

1 H. Kuysten 352 352  1 A. Coenraads 278 278 

2 J. v.d. Meide 347 347  2 H. Peemen 260 260 

3 A. Kuysten 343 343  3 A. Rompa 243 243 

4 P. Bakkeren 327 327  4 J. Kiewit 242 242 

5 H. Heijn 324 324  5 C. Nieuwlaat 222 222 

6 J. Hoppenbrouwers 316 316  6 E. Hoogstraten 221 221 

7 C.J. Kramers 305 305  7 G. Sitters 213 213 

8 P.Veltman 302 302  8 R. Noordman 188 188 

9 P. van Benthem 295 295  9 A. Lambrechts 128 128 

10 C.  van Dijk 295 295  10 A. Jochems 0 0 

11 M. Hertogh 290 290  11 W. van de Miessen 0 0 

12 R.de Vries 289 289  12 F. van Hoogenhuyze 0 0 

13 A. Sturm 255 255  13 R. Jagas 0 0 

14 R. de Bruijn 0 0  14 F. Schuurs 0 0 

15 N. Schraven 0 0  15 H.  de Vries 0 0 

16 E. Versaevel 0 0  16 F. Hollander 0 0 

17 J. Aartsen 0 0  17 F. van de Reijt 0 0 

18 C. de Vet 0 0      
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VERVOLG UITSLAG EERSTE COMPETITIE 2018    

    
         
Heren A drietal 1 Stand  Persoonlijk kampioenschap Heren 

1 De Joppers 1022 1022  1 H. Kuysten 352 8,80 

2 B.L.G. 942 942  2 J. v.d. Meide 347 8,68 

3 Breda 902 902  3 A. Kuysten 343 8,58 

4 Palladium 828 828  4 P. Bakkeren 327 8,18 

5 Baronie 0 0  5 H. Heijn 324 8,10 

6 N.O.Z 0 0  6 J. Hoppenbrouwers 316 7,90 

     7 C.J. Kramers 305 7,63 

     8 P.Veltman 302 7,55 

Heren B drietal 1 Stand  9 P. van Benthem 295 7,38 

1 De Joppers 837 837  10 C.  van Dijk 295 7,38 

2 B.L.G. 686 686  11 M. Hertogh 290 7,25 

3 Breda 188 188  12 R.de Vries 289 7,23 

4 Baronie 0 0  13 A. Coenraads 278 6,95 

5 N.O.Z. 0 0  14 H. Peemen 260 6,50 

     15 A. Sturm 255 6,38 

 

Hoogste gooister        
M. de Bruijn 320       

        
Hoogste gooier        
H. Kuysten 352       

        
Heren 80 Hout of meer      Dames 75 Hout of meer: 

H. Kuysten 90-88-88-86     M. de Bruijn 84-82-81 

P. van de Meide 90-89-86-82     R. Jas 79-77 

A. Kuysten 86-86-86-85     T. Jonk 83 

P. Bakkeren 84-82-82       

H. Heijn 83-83-81       

J. Hoppenbrouwers 83-82       

C.J. Kramers 82-80       

P. van Benthem 81       
        

 
 

VG KEGELAARS        

Uitslag eerste  competitie 2018       
         

ZONDER AFROL PLATEAU       

         
Dames 1 Stand      
1 Cindy Frijters 233 233      
2 Diana Weeda 0 0      

         
Heren afdeling 1 1 Stand  Heren afdeling 2 1 Stand 

1 Pascal Pertijs 314 314  1 Pieter Stevens 256 256 

2 Mark Janssen 290 290  2 Jos van Osch 238 238 

3 Walter Koks 257 257  3 Erwin Tak 225 225 

4 Janus Vriends 228 228  4 Pascal Mol 132 132 

5 Daniel van Vugt 181 181  5 Jurgen de Bont 0 0 
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VERVOLG UITSLAG EERSTE COMPETITIE 2018 

 

MET AFROL PLATEAU        

         
Dames afdeling 1 Stand  Heren afdeling  1 Stand 

1 Greet Buiks 360 360  1 Paul Kuipers 359 359 

2 Elise Hilhorst 356 356  2 Sjac Vromans 356 356 

3 Annemiek Halters 0 0  3 René Mange 354 354 

4 Lia van de Broek 0 0  4 Ad van Ginneken 343 343 

     5 Harry Keijser 0 0 

     6 Jan Huybregts 0 0 

         

 
 

WEDSTRIJDEN IN 2019 
 
WBKB competitie: 
1e competitie 28 januari - 1 februari   
2e competitie 11 maart - 15 maart 
3e competitie 08 april - 12 april 
4e competitie 13 mei  - 17 mei 
5e competitie 09 september - 13 september 
6e competitie 14 oktober - 18 oktober 
 

Resterende Districts- en K.N.K.B. wedstrijden: 

10 maart   Landelijke competitie divisie 3; 5e wedstrijd (Warnsveld) 

17 maart Zwols open (Zwolle) 

23-24 maart Selectiewedstrijd persoonlijk A-B-C dames en heren; vrije 

inschrijving (Utrecht*) 

6 april Finale persoonlijk C dames en heren 18+18 (Rijsbergen) 

7 april Finale persoonlijk B dames en heren 18+18 (Rijsbergen) 

14 april Finale persoonlijk A dames en heren 18+18 (Winterswijk, 

Wieskamp) 

11 mei    Algemene ledenvergadering KNKB (Utrecht) 

18 mei    Finale Bondswedstrijd-B Dames B-C (Varseveld) 

19 mei    Finale Bondswedstrijd-B Heren B-C (Varseveld) 

19 mei    Frans Oudshoorn Toernooi; vijftallen gemengd (Zwolle) 

26 mei    Landelijke competitie divisie 3; 6e wedstrijd (Borculo) 

8-15-22-23 juni  Doesborgh Open (Doesburg) 

30 juni    Nationaal Trio Toernooi; open inschrijving (Brummen*) 

14-15 september  110 jaar KNKB-jubileum Toernooi; vrije inschrijving 

22 september   Landelijke competitie divisie 3; 7e wedstrijd (Biezenmortel) 

29 september   Voorronde NK DUO; klasse 1 en 2 (Zwolle) 

5 oktober   Prominenten Toernooi (Brummen*) 

12 oktober   NK Gehandicapten toernooi (??) 

13 oktober   Peperbus Toernooi; viertal dames (Zwolle) 

20 oktober   Landelijke competitie divisie 3; 8e wedstrijd (Alkmaar) 

26-27 oktober   Martini Toernooi (Groningen) 

1-2-3-9 november  Open Dierens Kampioenschap Dieren) 

2 november   Algemene Najaarsvergadering KNKB (Utrecht) 

3 november   HOI toernooi (Malden) 
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3 november: Nationale kampioenschappen Junioren; vrije inschrijving 

(Haarlem) 

9 november:   Finale NK DUO; klasse 2 (Delft) 

10 november   Finale NK DUO; klasse 1 (Delft) 

23 november   Bekerfinale Divisie 4: open inschrijving (Malden) 

23 november   Bekerfinale Divisie 3; op uitnodiging (Malden) 

24 november    Bekerfinale Divisie 2; op uitnodiging (Groningen) 

24 november   Bekerfinale Divisie 1; op uitnodiging (Groningen) 

8 december   Blauwvinger Toernooi; vijftal Heren (Zwolle) 

 

* Attentie: de cursief geschreven kegelhuizen zijn inmiddels gesloten (Brummen) of worden 

op korte termijn gesloten (Utrecht). Een alternatieve locatie voor deze wedstrijden is nog niet 

bekend. 

 

Diversen: 

20 maart 2019  Jaarvergadering WBKB 

17 november 2019  Koningskegelen en prijsuitreiking competitie 

15 december 2019  Kersttoernooi 

 
 
BAANINDELING 2E COMPETITIE 2019 
 

De 2e competitie van 2019 is van 
 

maandag 11 maart 2019 tot en met vrijdag 15 maart 2019 
 
 

BAANINDELING 2e COMPETITIE WBKB 2019                                    Van  11 maart t/m 15 maart 2019     
                                                                                                                 in het kegelhuis 

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

maandag 
11 maart 
 
 

19.30 
20.00 
20.30 

 
 

Breda 

De Joppers 
 
 

 
B.L.G. 

A. Diepstraten 

dinsdag 
12 maart 
 

 
20.00 
 

Vrijaf Palladium  
 
C. de Vet 
 

woensdag 
13 maart 

14.00   V.S.O.P. R. Hertogh 

donderdag 
14 maart 

19.30  Baronie  

 
A. Diepstraten 

vrijdag 
15 maart 
 

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.  
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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. 20 maart 2019 namens hem/haar het 
woord te voeren en te stemmen over alle onderwerpen, waarbij dit verlangd wordt. 
 
 
……………………………………………………… , …… maart 2019. 
 
 
 
 

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


