In het afgelopen winterseizoen hebben vier teams voor de 29e keer om het
kampioenschap gespeeld.
Het wordt in zes avonden gespeeld op de vrijdagavond.
Er worden dan per persoon dertig ballen gegooid.
Op de laatste avond spelen we het koning kegelen.
Op vier banen worden dan tien ballen gegooid.
De hoogste heer wordt koning en de tweede heer
wordt prins.
Bij de dames hetzelfde, de hoogste wordt
koningin en de tweede prinses.
Wordt je nu drie maal achter elkaar koning of
koningin dan krijg je de titel keizer of keizerin.
Na de tweede serie stond Adrie v.d. Made van
La Fleur op een gedeelde
e
1 plaats met Thaddé Habraken van D.A.V.O.K.
met 148 ht.
Bij de dames stond Mil Schellekens (D.A.V.O.K.) op de eerste plaats met
144 ht. gevolgd door Henny Eggen van Brabants Bont met 130 ht.
In de derde serie gooide Adrie 75 ht. en kwam op 223 ht.
Thaddé gooide 67 ht. 215 ht.
Bij de dames bleef het ook hetzelfde Mil gooide 70 ht. en kwam op 214 ht.
Henny 68 ht. en kwam op 198 ht.
Spannend was het allemaal niet.
Ik had mijn lijstje al ingevuld maar toen liep het toch nog even anders.
Mil ging met 16 ht. voorsprong de laatste ronde in en
gooide drie Poedels en kwam met 44 ht. van de baan
af.
Kijken wat Henny ging doen. Zij gooide 61 ht. en nam de eerste plaats over.

Bij de heren ging Adrie de laatste baan in met acht ht.
voorsprong en gooide weer een serie van 72 ht.
Kijken wat Thaddé ging doen?
Ook helaas vergooide hij zijn laatste serie en kwam met
58 ht. van de baan terwijl hij de hoogste serie van de
avond had gegooid, 81 ht.
Zo werd Fred van Ommen toch nog onverwacht prins met 281 ht.

30 jaar bedrijvencompetitie
Volgend jaar bestaat de bedrijven competitie 30 jaar ik hoop dat iedereen zijn
beste doet om weer een team bij elkaar te krijgen.
Misschien dat er ook eens leden uit Oss bereid is om een team samen te stellen
het hoeven niet iedere keer de zelfde personen te zijn er kan gewisseld worden.
Het team bestaat uit zes personen maar de vijf hoogste worden geteld.
Ook zijn het maar zes wedstrijden en in december wordt niet gespeeld.
Dus mensen ik zou zeggen doe je best.

De uitslag:
Koningin:

Henny Eggen
259 ht.
Prinses:

Mil Schellekens
258 ht
Koning:
Adrie v.d. Made
295 ht.
Prins:
Fred van Ommen
281ht.

Pl.
1
2
3
4

Team
Feel Fit Center
La Fleur
de Meppers
Alles Om

26-102018

23-112018

25-12019

22-22019

22-32019

Totaal

1036
953
947
960

1043
965
961
879

973
998
909
800

977
993
949
1003

959
1010
929
890

4988
4919
4695
4532

Namens mijn team wensen wij iedereen een hele fijne
vakantie en hopelijk zien wij jullie in oktober weer
terug met ook nieuwe teams.
Toos Vugts

