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Bowling de Kegel
Bowling de Kegel beschikt over zestien bow-
lingbanen, waarop 96 personen tegelijk kunnen 
bowlen. Voor gasten van jong tot oud zijn er 
verschillende arrangementen te reserveren, in 
combinatie met een uur sportief bowlen. Zowel 
een borreltje als een compleet diner behoren tot 
de mogelijkheden. Of u nu op zoek bent naar een 
familiediner, een zakelijk etentje of een snelle 
hap: onze drie sfeervolle restaurantzalen bieden 
het allemaal voor een vriendelijke prijs.

Ontdek één van de leuke arrangementen of 
kom swingend Future Bowlen! 

Future Bowlen
Wat is er nou leuker dan een potje bowlen? Juist! 
Future Bowlen! Op vrijdag- en zaterdagavond 
veranderen wij de bowlingbaan in een swingende 
discotheek. Met muziek, licht- en geluidseffecten 
van een live VJ, levensgrote videoclips op de 
schermen kunt u los gaan. De fluorescerende ba-
nen en ballen maken deze futuristische beleving 
compleet! 

Future Bowlen is iedere vrijdag en zaterdag van 
21.00 tot 23.00 uur.

Kinderpartijtjes
Ook voor kinderfeestjes hebben we verschillende 
arrangementen. De jarige job zal de middag van 
zijn leven hebben op de bowlingbaan met zijn 
vriendjes. Naast een gezellig potje bowlen, swin-
gende muziek en frietjes krijgt het feestvarken 
van de Kegel een leuke verrassing!

Voor kleine kinderen is het lastig om een bowling-
bal te gooien, laat staan om ze niet in de goot te 
doen belanden. Daarom hebben we bumpers: de 
bal belandt nooit in de goot!

Bowlen in competitieverband
Naast een gezellig avondje uit is bowlen ook 
zeker leuk als sport! Bij Bowling de Kegel zijn alle 
mogelijkheden om ook in teamverband of met 
een gezellige groep anderen een fanatiek balletje 
te gooien. Bij ons hebben verschillende verenigin-
gen hun thuishonk.
Bowling de Kegel is al jaren het thuis van de 
Amstelveense Bowling Vereniging (ABV). Zij zijn 
uiteraard altijd blij met nieuwe leden. Dit geldt zo-
wel voor senioren, maar vooral ook voor jeugdige 
leden. De Senioren spelen iedere maandagavond 
van 20.00 tot 22.00 uur.
Voor de jeugd is er één keer per week een leuke 
training. Onder begeleiding wordt er op techniek 
geoefend. Ook worden er wedstrijden gespeeld 
en toernooien georganiseerd. De ABV Jeugd 
traint iedere zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur.

Op donderdagmiddag speelt de Vrijetijds Bowling 
Groep, van 14.00 tot 16.00 uur. Voor iedereen 
die gezellig een paar uurtjes per week op de 
bowlingbaan wil staan. Ervaring is niet nodig, alle 
soorten spelers zijn welkom! Het seizoen loopt 
van september tot en met april, de schoolvakan-
ties uitgezonderd.

Zalen
Bowling de Kegel is door de centrale ligging en 
ruime gratis parkeergelegenheid de ideale locatie 
voor feesten en vergaderingen. Zeker door onze 
samenwerken met Grand Hotel Amstelveen en 

Sportpark de Kegel, al ruim 35 jaar een begrip in Amstelveen

Restaurant ‘TgeregT zijn wij in staat verschillende 
soorten zalen en service te bieden. We hebben 
beschikking over meerdere zalen van verschillen-
de afmetingen, waardoor de ruimte altijd aansluit 
bij de grote van de groep. Afgelopen zomer is ‘De 
Serre’, gelegen in de bowling, geheel gereno-
veerd.

De ruimte is prima geschikt voor groepsdiners, 
vergaderingen,  buffetten en recepties.

Feesten op maat
Wilt u een ruimte reserveren voor een feestje 
of een bruiloft? Dan bieden we diverse zalen in 
verschillende sferen. Onze gezellige zalen de 
Serre en de Aemstel Saloon zijn te huur voor 
viering van een verjaardag, bruiloft, trouwdag of 
jubileum. 

Door onze samenwerking met Restaurant ‘Tge-
regT en Grand Hotel Amstelveen bieden wij nog 
meer mogelijkheden aan en heeft u ruime keuze 
uit verschillende feestlocaties. Van High Tea tot 
dansfeest: wij zorgen voor een onvergetelijke dag 
of avond!

Tennis de Kegel
Tennis- en Badmintoncentrum de Kegel beschikt 
over 22 tennisbanen, waarvan 10 indoorbanen, 
en 8 badmintonbanen. Ook beschikt Tennis de 
Kegel over een hal waar indoor voetbal gespeeld 
kan worden.

De verhuur van de banen kan middels losse 
verhuur en op contractbasis. Tevens kunt u bij 
ons terecht voor tennislessen en tenniswedstrij-
den- en toernooien. Maar ook voor een sportief 
en gezellig bedrijfsarrangement of groepsarran-
gement, met gezellige afsluiting in ons restaurant, 
bent u bij De Kegel aan het juiste adres!

Ook huist er een sportschool, Karel Gietelink, 
in ons sportcentrum waar verschillende sporten 
(o.a. judo) worden beoefend en is er een fysiothe-
rapiepraktijk in het gebouw aanwezig. 
In ons centrum vindt u ook de tennissportwinkel 
QD Sports . Hier kunt u terecht voor alle tennisbe-
nodigdheden.

Tennisvereniging De Kegel
De tennisvereniging op ons centrum is Tennisver-
eniging De Kegel (TV de Kegel). 
De vereniging huurt in het zomerseizoen al onze 
buitenbanen voor vrijspelen, competities, “tos-
sen”, toernooien en evenementen. Voor meer 
informatie over de tennisvereniging, kijk op
www.tvdekegel.nl.

Sportpark de Kegel is al ruim 35 jaar een begrip 
in Amstelveen.  Gelegen aan de Bovenkerkerweg 
81 in Amstelveen, vindt u het bowlingcentrum en 
het tennis- en badmintoncentrum.

Tennislessen
Bij Tennis de Kegel kunt u ook tennislessen 
volgen. Zowel volwassenen als kinderen kunnen 
op onze banen terecht om het spel onder de knie 
te krijgen of hun slag te verbeteren. Iedereen is 
welkom, ongeacht leeftijd en niveau.
De lessen worden o.a. verzorgd door Laurense 
Tennisorganisatie , een professionele tennisorga-
nisatie, gevestigd op Sportpark De Kegel.
Er zijn bij ons ook een aantal professionele privé-
tennisleraren werkzaam. Zij verzorgen privé- en 
groepslessen.

Toernooien
Bij Tennis de Kegel kunt u ook in 2014 terecht 
voor verschillende toernooien.
Op zaterdag 22 februari starten de 29ste Open 
Amsteveense Indoor Tennis Kampioenschappen, 
categorieën 3 t/m 8, 735+ en 835+. 
U kunt zich nog inschrijven via www.toernooi.nl.

Op de buitenbanen vindt van zaterdag 7 t/m 
zondag 15 juni een sterk bezet internationaal 
tennistoernooi plaats, het Amstelveen Future 
Tournament. Spelers van over de hele wereld 
strijden om punten voor de wereldranglijst. Houd 
voor meer informatie over dit toernooi onze 
website in de gaten!

De Kegel is goed bereikbaar en gasten kunnen 
gratis parkeren.

www.bowlingdekegel.nl • www.tennisdekegel.nl
info@dekegel.nl • tennis@dekegel.nl
Bovenkerkerweg 81, 1187 XC Amstelveen


