
Cursus Keuren en Vlakken 

Op zaterdag 10-11-2018 werd er in kegelhuis Concordia in Brummen de 2e cursus dag gegeven. 
De dag begon om 10.00uur voor enkele was deze dag al veel vroeger begonnen omdat zij van ver 
moesten komen. 
Er zijn in totaal 7 toekomstige keurmeesters en 5 toekomstige vlakkers aanwezig. 
Onder leiding van de instructeurs Joop en Cor Brouwer ging de dag van start met het doornemen van 
het technisch regelement. 
Hierin staat o.a. waar aan een kegelbaan moet voldoen en de omliggende ruimte. 
Daarna kwamen de gereedschappen aan de orde van de vlakkers en keurmeesters. 
Ook werden deze getoond met een duidelijke uitleg waarvoor deze gebruikt worden. 

 
De tijd vliegt en er was even pauze om een broodje te eten en kopje koffie of thee te drinken. 
Na de lunch gingen we dan de baan op en werden de banen van Brummen aan kritische keuring 
blootgesteld. 
De toekomstige vlakkers op baan 1 en 2 en de keurmeesters op baan 3 en 4. 
Voor iedereen die dit voor het eerst deed was dit wel even wennen en moesten dan ook d.m.v. een 
krijtje op de kant lijst je opmerking plaatsen. 

 
Voor die denken dat we de banen in Brummen nu versteld of bijgewerkt hebben moet ik ze ook 
teleur stellen of gerust stellen, we mochten alleen een opmerking plaatsen en de banen met rust 
laten. 
De conclusie van deze intense inspectie is dan ook dat het een zeer precies werk is om banen goed 
waterpas en aan de mal te krijgen. 

 
De volgende cursus dag zullen de vlakkers aan de slag gaan met schaaf, mal en waterpas op een 
baandeel die vast gezet word op de terugloop, om zo de kneepjes van het vak te proeven en aan te 
leren. 



De Keurmeester zullen dan ook verdere praktijkles krijgen en uitgehoord worden over de kennis van 
de technische zaken. 
Hopende dat we hiermee een stap maken voor het behoud van kennis en de vaardigheden om de 
kegelsport te behouden voor de toekomst. 
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