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Aan de besturen van alle bij de   
W.K.B. aangesloten clubs. 

 

                                                                                            Winterswijk, 1-2-2020. 

 

Beste kegelaarsters en kegelaars, 

 

Reden dat wij als WKB-bestuur dit bericht aan jullie sturen is de volgende; 

De penningmeester kreeg anderhalve week geleden het bericht dat voor de eerste drie 

competitierondes in 2020, met als argument het vroegtijdig vertrek van diverse clubs, een 

baanhuur in rekening wordt gebracht van cá € 1200,00.  

Omdat dit bedrag door de leden van de WKB, extra, moet worden opgebracht hebben wij 

als bestuur, besloten om de eerste drie rondes, nu al, volledig naar “kegelcentrum 

Winterswijk” (t’Wieskamp) te verleggen. Dit is wel een jaar eerder dan was voorzien. 

Verder hebben wij in overleg met o.a. de wedstrijdcommissie geconstateerd dat het op vrij 

gemakkelijke wijze kan worden aangepast. De eerste 3 rondes zijn dan een kopie van de 

rondes 4,5 en 6. Alleen de data die voor de rondes 1, 2 en 3 staan, blijven hetzelfde. Hier en 

daar kunnen kleine wijzigingen zijn aangebracht om een betere verdeling op bepaalde 

avonden te krijgen. Het is ook zo dat sommige clubs bij Hamaland op een andere avond 

gooien als bij k.c.Winterswijk. Er komt een rooster met de aanpassingen welke die de data 

en overige wijzigingen aangeeft. Het is geen groot verschil, maar toch even voor de 

duidelijkheid. 

We moeten even wennen maar vanaf 2021 is dit gewoon de situatie waar we het mee 

moeten doen. 

Wij hopen dat iedereen zich in deze beslissing kan vinden en wij weer onder een beetje 

normale omstandigheden onze mooie kegelsport kunnen beleven. 

Wij wensen de clubs die na maart in hun “nieuwe onderkomen” gaan kegelen heel veel 

succes maar bovenal heel veel plezier. 

 

Als bijlage is het nieuwe rooster bijgevoegd. 

 

Namens bestuur en wedstrijdcommissie WKB. 
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