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neem contact op met je plaatselijke vereniging:

de Europese Vereniging voor Traditionele Sporten
en Spelen (ETSGA) en werkt samen met de Vlaamse Trainersschool (VTS) voor verschillende opleidingen. Je kan bij
VlaS terecht voor meer informatie over manchetbaankegelen en andere traditionele sporten.

zeven kegelclubs zijn lid van VlaS
Je voordeel als VlaS-lid

Als vereniging die bij VlaS aangesloten is:
>>

ben je aangesloten bij een door Bloso erkende organisatie
voor sportieve vrijetijdsbesteding

>>

ben je ook aangesloten bij de door Bloso erkende Vlaamse
Sportfederatie Sportiv vzw

>>

word je met raad en zo mogelijk met daad ondersteund bij
promotie initiatieven

>>

worden de belangen van jouw traditionele sport verdedigd

>>

kan je rekenen op allerhande advies

>>

ben je verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke
aansprakelijkheid

>>

ontvangt elke clubsecretaris gratis het driemaandelijks
magazine Trend. Clubleden die bij VlaS aangesloten zijn krijgen
een korting van 5 euro op hun abonnement

>>

ontvang je op vertoon van je lidkaart 50% korting bij een
bezoek aan het sportmuseum ‘Sportimonium’ te Hofstade

MANCHETBAANKEGELEN
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De Forsbol Dilsen - 089 75 76 51 - freddyvranken@gmail.com
De Gaffel Meerhout - 014 30 80 63 - jan.verbaendert@telenet.be
Kelberg Schaffen - 013 31 29 52
De Plekkers Zoutleeuw - 011 78 21 43 - daniel.david1@telenet.be
Kegelgulke Zonhoven - 011 81 54 44 - willy.ulburghs@telenet.be
Kegelhoeve Zonhoven - 0496 94 37 52 - jaak.gielen@telenet.be
Volkssporten ‘t Zèèlke - 089 85 75 73 - silvia.thys@telenet.be

een traditionele sport
© 2010 v.u.: Guido Van Alsenoy, Bistkapellei 24, 2180 Ekeren

eeuwenoude
sport

M

anchetbaankegelen of kegelen op de gladde baan is
een variant van de kegelsport. Het
manchetbaankegelen werd nooit
landelijk of provinciaal gestructureerd en behield zo een lokaal
karakter.

Bij manchetbaankegelen speelt
men met een bol die voorzien is
van een uitsparing voor de vier
vingers en één voor de duim. Deze
bol wordt over een 18 cm brede
balk van ± 11 m lang naar negen
kegels gerold. Deze grote kegels
zijn ruitvormig opgesteld en staan
vrij ver uit elkaar zodat slechts uitzonderlijk acht of negen kegels in
één worp worden omvergegooid.

Voor elke omvergeworpen
kegel krijgt men één punt. Een worp is
pas geldig als één van de drie voorste kegels omver
gespeeld is. Om dit duidelijk te zien worden de drie voorste
kegels gemerkt.

N

et als vele van de traditionele
sporten gaat ook het kegelen
zeer ver terug in de geschiedenis. Daarvan
getuigen bijvoorbeeld afbeeldingen in 13de
eeuwse manuscripten of de vermelding ervan in verbodsbepalingen. Bovendien is kegelen allicht het meest
verspreide volksspel in Europa. Ook in Vlaanderen is het
kegelen in verschillende vormen blijven voortleven. Een van
die varianten is het manchetbaankegelen.

O

p
clubniveau
is het bij kegelen
gangbaar om voor potprijzen te
spelen. Elke speler levert een vastgelegde bijdrage. Aan elke beurt wordt een
potprijs verbonden. Wie de meeste kegels
omver gooit per speelbeurt wint de potprijs
die aan deze beurt verbonden is. In de wintermaanden bekampen zes clubs elkaar sinds
15 jaar in een interclubcompetitie. Elke zomer (juni) betwisten Limburgse, Antwerpse
en Vlaams-Brabantse kegelaars het Vlaams
Clubkegelkampioenschap waarbij de volgende
editie ingericht wordt door de winnende club.

potprijzen

lokaal karakter

