Koningskegelen De Renaissance
Zondag 22 september 2019 togen de leden van onze kegelclub, ondanks het zeer
warme nazomerweer, naar het mooie Kegelcentrum Doesborgh in Doesburg.
Daar aangekomen werden we hartelijk ontvangen en konden we
genieten van thee/ koffie met het gebak van Bakkerij Coppens uit
Helvoirt.
Ook waren Betty en Peter v. Baar en Monique Smulders als
supporters/sponsor aanwezig.
Tegen de klok van 13.00 uur werd de indeling d.m.v. loting bekend gemaakt.
Helaas kon onze gast Chantal niet mee gooien
vanwege een rugblessure.
Drie A-klassers, een B-klasser en twee Cklassers gingen samen de strijd aan.
Zoals te doen gebruikelijk bij de KNKB
wedstrijden mochten ook wij dit jaar drie
proefballen gooien.
Voor de een ging het goed voor de ander wat
minder.
Het was een erg spannende strijd, welke na 4 series een gelijke stand van 321
hout opleverde voor Sjef en Patrick en Filip 330 hout.
En Filip was niet meer van plan zijn voorsprong uit handen te geven en scoorde
rustig zijn series gedisciplineerd door.
Met slechts 1 hout verschil op Sjef wist Patrick dit keer de Prinsentitel in de
wacht te slepen.
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Luud, Marcel en Sonja streden een eigen strijd.
Sonja behaalde ook dit jaar de Koninginnentitel.
De prijsuitreiking werd door het organisatiecomité Sjef en Patrick gedaan.
De dames achter de bar werden hartelijk bedankt voor hun service van deze dag.

Filip ontving de Wisselplaquette waarop al onze kampioenen staan vermeld.
Alle deelnemers ontvingen tevens een aantal staatsloten naar rato van de
eindstand van vandaag.
Ook ontvingen al onze dames van vandaag, naar traditie bij onze club, een
Intratuin bon om zelf een bloemetje te kopen.
Hierna vertrokken we naar het Hof van Rosmalen
om daar heerlijk gezamenlijk te gaan eten.
Zeer jammer dat Chantal en Patrick er niet bij konden zijn.
Het buffet was uitgebreid en heerlijk en sommigen
hebben zelfs meerdere keren
opgeschept.
Het was weer een gezellige
Koningskegeldag!
Dank aan allen.
Luud Smulders
Voorzitter/secretaris

