Konings kegelen ’s-HKB 29-11-2019

Een nieuw Koningshuis
voor de ’s-HKB
Op vrijdagavond hebben de kegelaars van de ’s-HKB het jaarlijkse Koning der
Koningen toernooi gegooid.
Deze wedstrijd is speciaal voor alle Koningen (Clubkampioenen heren),
Koninginnen (Clubkampioenen dames) en de nr’s 2 van iedere club, dus de Prinsen
/ Prinsessen.
Er moesten 4 x 15 ballen worden gegooid.
Zeer jammer dat er maar 15 kegelaars aanwezig waren, waaronder slechts vier
dames.
Koninginnen
Bij de koninginnen werd Inge Palinckx de nieuwe Koningin 2019.
Zij versloeg met grote overmacht haar directe concurrente en meervoudige
Koningin Toos Vugts met 437 hout. 111 – 108 – 107 – 111
Toos scoorde 389 hout.
Prinsessen
Bij de Prinssessen was Mil Schellekens de sterkste en zij scoorde
een mooi gemiddelde van 70,5 en 423 hout in totaal.
117 – 104 – 110 – 92
Sjannie Vaes werd tweede met 356 hout
Prinsen
Bij de prinsenwedstrijd gingen zes kegelaars de strijd met elkaar aan.
Maar doordat Patrick Mulder vanaf de eerste 15 ballen een gemiddelde van ruim
86 scoorde, hadden de overige deelnemers direct het nakijken.
Patrick Mulder behaalde de Prinsentitel met 505 hout (gem.84,2).
130 – 124 – 126 – 125
Goede tweede werd Adrie v.d. Made met 452 hout.
3. Luud Smulders 444 4. Puck Hendriks
442
5. Jo v.d.Biggelaar 420 6. Loet Vaes
393
Koningen
Voor de Koningstitel waren vijf kegelaars geselecteerd.
De meervoudig kampioen van Den Bosch en tevens titelverdediger Sjef v.
Wilderen en zijn clubgenoot Filip Kalevski (24 jaar) waren de grootste
kanshebbers voor deze titel.
Filip en Sjef startten beide met 132 hout! Ondanks dat hij zijn voorlaatste serie op
baan A maar net 121 hout scoorde wist Filip zijn voorsprong daarna ook met de
laatste serie te behouden en versloeg daarmee zijn concurrent met 4 hout verschil.
516 Hout en een hoog gemiddelde van 86. Mooie series 132 – 132 - 121 – 131
2. Sjef v. Wilderen
512 3. Thaddé Habraken
427
4. Christ Marijnissen 416 5. Martin Blom
365
Luud Smulders (PR)

