Mooie resultaten bij HOI toernooi in Malden
Op 4 november hebben maar liefst 13 leden van
onze ’s-HKB deelgenomen aan het vijfde HOI
toernooi 2019 in Malden en georganiseerd door de
Nijmeegse Kegelbond en kegelclub Veul Hout.
In totaal waren er voor dit toernooi 48 deelnemers
uit geheel Nederland.
Het is een persoonlijke wedstrijd waarbij 60 ballen per persoon gegooid moesten
in de diverse categorieën;
Dames A-klasse, Heren A-klasse, Dames B-klasse en Heren B-Klasse.
De B-klasse was dit jaar onderverdeeld in twee klassen om zo meerdere
deelnemers kans te laten maken op een leuke prijs. Klasse B1 en B2.
Onze deelnemers waren:
Acht om de Lange:
Roel Weber, Puck Hendriks, Joop van de Broek, Boy Baijens, Ad Vestering,
Pieter Poelmans,
De Renaissance;
Sjef v. Wilderen, Patrick Mulder, Luud Smulders, Marcel Spierings
D.A.V.O.K;
Mil Schellekens, Inge Palinckx, Thaddé Habraken.
De dames en heren hadden er zin in en de sfeer was opperbest bij de ’s-HKB.
Twee van onze deelnemers waren A-klassers; Sjef en Patrick.
Voor sommige van ons waren de scores onder hun niveau, voor de ander juist
weer boven hun niveau en de volgende op niveau.
Je moest je dag maar hebben kun je wel zeggen!
Na 20 ballen van de wedstrijd waren er nog steeds mooie vooruitzichten voor
een finale plaats b.v. Sjef, Joop, Mil, Inge.
Bij de dames stonden er op dat moment 3 dames met 135 hout op de eerste
plaats. Alle verschillen bleven dus redelijk klein.
Voor Joop viel helaas “het doek” na de 4e en 5e serie.
Echter Ad Vestering scoorde hier mooie series van 73 en 79 hout! en kans op
een finaleplaats!
Helaas scoorde Sjef in de 5e serie onder zijn kunnen en viel hierdoor terug naar
de 6e plaats en dus geen finale plaats.
Inge stond na 4e serie nog op de 6e plaats maar kwam met haar 5e serie met 79
hout op de tweede plaats terecht.
Na het einde van de 60 ballen , moesten de vier best geklasseerde kegelaars uit
iedere klasse, nogmaals 12 ballen gooien om zo uit te maken wie de kampioenen
zouden worden.

Drie leden van onze bond mochten de finale te gooien, n.l. Inge Palinckx en
Mil Schellekens bij de dames B-klasse, en Ad Vestering bij de heren B.
Ad Vestering gooide tijdens zijn finale helaas 2 poedels en eindigde zo toch op
de 4e plaats. Een bos bloemen en een VVV cadeaubon van € 10,= was zijn deel.
Mil Schellekens en Inge Palinckx (moeder en dochter) kegelden een titanenstrijd
in de finale.
Bij de voorlaatste gegooide bal was de stand geheel gelijk! 472 hout.
De laatste bal zou de beslissing brengen.
Inge gooide een 5 en ook bij Mil liep de bal niet goed, maar bij haar vielen 6
kegels.
Met slechts 1 hout werd Mil Schellekens de kampioene van dit toernooi met
Inge Palinckx op een mooie tweede plaats.
Ook zij ontvingen beide een bos bloemen en ieder een VVV cadeaubond van
resp. € 50,= en € 30,=.
Ook waren er nog wat extra “gezelligheidsprijsjes”.
Iedereen had voor de wedstrijd op moeten geven hoeveel men zou scoren.
Hij/zij die er het verst vanaf zat won een flesje wijn en ook diegene die er
slechts 10 hout vanaf zat won ook een flesje wijn.
Voor onze ’s-HKB waren dit Pieter Poelmans (die niet bij de prijsuitreiking
was) en Puck Hendriks.
Dus een mooi prijzenpakket voor onze bond.
Een mooi resultaat voor onze mooie kegelsport in de regio Den Bosch.
Onze bondsvoorzitter Roel kan trots zijn op deze deelname en zeker weer op
de resultaten.
Met dank aan de Nijmeegse kegelbond was het een gezellige kegeldag die
uitnodigt om de meerdere mensen uit te nodigen om de kegelsport te gaan
beoefenen.
Luud Smulders (PR ’s-HKB)

