Koningskegelen Brabants Bont 26 -09-2018
We startten ‘s-morgens om 09.00 uur vanaf Ouwerkerk naar ons kegeladres, wat
Berghem / Oss bleek te zijn.
Daar Toos was opgenomen in het ziekenhuis, was Jan zo vriendelijk ons weg te
brengen, en ook op te halen. Hiervoor nogmaals onze hartelijke dank.
Miep was ook nog niet opgeknapt, dus gingen we met zes dames de strijd aan.
Daar “thuis” al 30 ballen waren gegooid was er al een volgorde
bekend.
Nelly S. 238 hout, Henny en Annie beiden 219 hout, Nelly B
en Jo ook beiden 199 hout en Tonny 143 hout.
Jo en Annie startten als eersten.
Niet geheel vlekkeloos, daar Jo haar kegelbal steeds klem bleef
zitten. Dus dat gaf strubbelingen.
Na de eerste 15 ballen waren de scores als volgt:
Nelly S. 104,
Nelly B. 98, Annie 92, Jo 89, Henny 84, Tonny 54
Er zat dus volop spanning in.
Na eerst geluncht te hebben, begonnen we aan de tweede ronde.
Hierna was alles duidelijk en werd Nelly S. Koningin met 436 hout.
Henny werd tweede en prinses met 403 hout.
Annie derde plaats met 398 hout, Nelly B. vierde met 390 hout, Jo vijfde met 379 hut
en op de zesde plaats Tonny met 252 hout.
Jan was mooi op tijd om ons terug te halen naar Ouwerkerk.
Jo en Nelly S., die deze dag organiseerden hadden nog wat leuks in petto.
We vertrokken naar Oisterwijk waar we een gezellig ritje maakten met de ParelExpres, het treintje van
Oisterwijk.
Veel leuke punten
werden aangedaan en
met een onderbreking
van 20 minuten in het
gebouw van
Natuurmonumenten
duurde het toch nog
ruim 3 ½ uur.
Na een kleine
onderbreking bij Annie
thuis, vertrokken we
naar Proeflokaal Bregje
voor ons diner en de
huldiging van onze
beide dames.
Het diner was goed
verzorgd en iedereen vond de dag ook erg geslaagd.
Nelly en Jo, nog hartelijk dank voor het verzorgen van deze dag, namens ons allen.

Annie Broens

