Op 12 april heeft het koningskegelen plaats gevonden op de
kegelbanen van sportcentrum Feel Fit Center in Vught.
In het winterseizoen werd er al gespeeld voor het team
kampioenschap.
Deze avond wordt er gespeeld voor het persoonlijk
kampioenschap.
Er wordt dan op 6 banen 5 ballen per persoon gegooid.
Na de tweede ronde stond Monique Hoogveld uit Rosmalen op de 1 e plaats met
64 ht. gevolgd door Carinne van Wensen uit Vught met 48 ht. en op een
gedeelde 3e plaats Magaret van de Langenberg met Diny van Hoof beiden uit
Boxtel met 39 ht.
Bij de heren stond op de 1e plaats Ad Stalpers uit Vught met 53 ht. gevolgd door
Theo van de Hagen eveneens uit Vught met 51 ht. en als 3e Gerard de Haas uit
Rosmalen met 45 ht.
In de 3e serie gebeurde er niet zo veel bij de dames, maar bij de heren stond nu
Theo op één gevolgd door John Bertels uit Rosmalen en Ad stond nu 3e.
In de 4e serie stond Monique nog steeds bovenaan gevolgd door Carinne en op
de 3e plaats stond nu Jennifer Boelens die in het begin van de avond niet zo goed
gooide maar aan een inhaal slag bezig was.
Bij de heren stond nu Michel Lammers uit Den Bosch op de 3e plaats.
De 1e en 2e plaats waren hetzelfde gebleven.
In de 5e en 6e series is er ook niets meer veranderd.
Iedereen kon de spanning goed vasthouden.
Uitslag persoonlijke dames:
1 Monique Hoogveld 130 ht. Rosmalen
2e Carinne van Wensen 120 ht. Vught
3e Jennifer Boelens
103 ht. Rosmalen
e

Uitslag persoonlijke heren:
1 Theo van de Hagen 170 ht. Vught
2e John Bertels
165 ht. Rosmalen
e
3 Michel Lammers
134 ht. Den Bosch
e

Het was weer een gezellige afsluitingsavond dankzij ook onze sponsors die dit
alles mogelijk maken.
Iedereen ging tevreden naar huis met een goody back met allemaal lekkere en
leuke presentjes erin.
Bij deze wil ik ook mijn team bedanken voor het bij houden van de scores
tijdens de competitie.
Nelly Bastiaans – Nelly Schmit – Miep Teulings – Tonny van Keizerswaard.

Dan werd er in het winterseizoen nog gespeeld voor het team kampioenschap en
daar hiervan de uitslag:
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