KEGELS 19 oktober
Dit
keer
exposeert
Luud
Smulders
uit
Best
zijn
verzameling kegels. Hij kreeg
het kegelvirus over van zijn
ouders die de kegelsport al
sinds 1946 hebben beoefend.
Hij is zelf momenteel actief
kegelaar
van
de
Midden
Brabantse Kegelbond. Daar is
hij voorzitter/secretaris van de
bond, van zijn eigen kegelclub.
Toen hij een jaar of 10 was,
ging hij met zijn vader mee om
de kegels recht te zetten. Het
verzamelen van kegels en
allerlei aanverwante artikelen
begon pas echt na zijn militaire
dienst en hij getrouwd was.
Hoewel hij al verschillende
kegelartikelen had, was zijn
verzameling nog niet groot,
maar toen hij van een inmiddels
overleden kegelaar een map
met wat krantenknipsels kreeg, begon hij direct door te verzamelen. Als PR
en bestuurslid van de toenmalige Tilburgse Kegelbond diende hij zoveel
mogelijk verslagen en uitslagen in bij de diverse dag/weekbladen in Tilburg.
Deze knipte hij dan weer uit en voegde die toe aan zijn verzamelwerk. Nu
inmiddels 4 ordners vol. Ook keek hij vaak op rommelmarkten en beurzen
naar kegelartikelen, zoals speciale kegels, ansichtkaarten, speldjes etc.
Lieverlee groeide zijn verzameling, zodat hij thuis een vitrinekast heeft
ingericht. Een bonte verzameling van kleine, grotere en grote kegels. Potjes,
balpennen, kalenders etc. etc. Uit “grootmoeders” tijd en uit andere landen.
Zo heeft hij een mooi handgeschilderde set kegels uit Hongarije die hij van
zijn oudste dochter heeft gekregen. Zij had deze ook weer op een
rommelmarkt gekocht voor haar vader. Ook als hij zelf op vakantie is, kijkt hij
automatisch uit naar dingen die met de kegelsport te maken hebben. Luud is
sinds 1 januari met pré pensioen gegaan. Hij hoopt dat hij met het uitstallen
van een deel van zijn verzameling de aandacht op de mooie Hollandse
kegelsport kan vestigen en eventueel tips kan krijgen van nog leuke

“ontbrekende” kegelspullen. Luud kan urenlang vertellen over zijn
verzameling maar zeker over het mooie Hollands kegelen. Heeft u thuis nog
kegels en u doet er niets mee, dan kunt u misschien Luud Smulders
verblijden op de verzamelbeurs van 19 oktober in de Golfstroom te VeghelZuid.

