
Kegelcompetitie 2017 van de Winterswijkse Kegelbond afgelopen 
 
De afgelopen week werd in Kegelcentrum Winterswijk de laatste ronde gegooid van de 
kegelcompetitie van dit jaar. Absoluut hoogtepunt was de geweldige 265ht. die gegooid 
werd door Marissa Tervoert.   
Op vrijdagavond werden tijdens de afsluitende feestavond van de WKB de prijzen door 
voorzitter Gerrit Hendriksen uitgereikt. 
Bij de Herenteams werd het viertal van De Eendracht Kampioen met 5855ht. in de 1e klasse. 
Val Umme1 werd tweede met 5724ht voor ONA1 die met 5451ht derde werd. 
Kampioen in de 2e klasse werd het tweede viertal van Val Umme met 5162ht. Victoria1 
eindigde als tweede met 4986ht. Het tweede team van Vriendenkring werd met 4932ht 
derde. 
Het eerste viertal van DIG werd Kampioen in de 3e klasse met 4693ht. voor ONA3 dat 
tweede werd met 4491ht. Victoria2 eindigde als derde met 4446ht. 
In de 1 klasse van de Damesteams gooide het eerste viertal van Gladweg een mindere ronde 
en verspeelden hiermee de titel. Val Umme1 profiteerde optimaal en werd Kampioen met 
5312ht, Gladweg1 werd tweede met 5303ht. TOP1 werd in deze klasse derde met 5168ht. 
In de 2e klasse werd het eerste viertal van GEK met ruime voorsprong Kampioen met een 
score van 5122ht. Gladweg2 werd tweede met 4662ht. voor OAH1 dat met 4529ht. derde 
werd. 
Kampioen in de 3e klasse werd OAH2 met 4135ht. HOK2 werd tweede met 4093ht. GEK2 
eindigde als derde met 4038ht. 
Bij de Heren Persoonlijk werd Ben Woordes Kampioen in de 1e klasse met een gemiddelde 
van 85,67ht. Sven Tervoert werd tweede met 83,33ht. voor Wim Ros die met 82,60ht derde 
werd. 
Kampioen in de 2e klasse werd Gerrit Heegt met een gemiddelde van 73,60ht. Henk Mulder 
werd tweede met 72,73ht. Raymond Raben eindigde als derde met 72,20ht. 
Hans Pennings werd Kampioen met een mooi gemiddelde van 75,13ht. in de 3e klasse. Wim 
Memelink werd tweede met 70,47ht. Wim Mentink eindigde in deze klasse als derde met 
70,07ht. 
Aldert Ottens werd met 69,27ht. Kampioen in de 4e klasse. Mark Langewouters werd tweede 
met 66,47ht. Bennie Beijers werd derde met 66,00ht. 
Bij de Dames Persoonlijk werd Marissa Tervoert Kampioen met een gemiddelde van 80,13ht. 
Tweede werd Jopie van Dam met 77,67ht. Willy Dekker werd met 75,80ht. derde. 
Thea Hijink werd met 76,20ht. Kampioen in de 2e klasse. Marianne Raben werd met 66,73ht. 
tweede nipt voor Ineke Hendriksen die met 66,67 derde werd. 
In de 3e klasse waren de verschillen erg klein. Willemien Oonk werd Kampioen met 66,20ht. 
Milaya Meeusen werd tweede met 66,00ht. Ine Meerdink eindigde als derde met 65,93ht. 
Betsie te Winkel werd Kampioen in de 4e klasse met 62,73ht. Rita Oonk-Frederiks werd 
tweede met 62,40ht. Kimberly ten Hagen werd derde met 60,87ht. 
Alle deelnemers van de WKB-competitie van dit jaar werden zowel bij de Dames als de 
Heren ingedeeld in vier klassen. De Koninklijke Kegelbond hanteert alleen de A-, B-, en C-
klasse. Daarom  waren er extra prijzen voor de hoogste gooiers volgens die normering. 
Bij de Dames waren dat Marissa Tervoert in de A-klasse, Thea Hijink in de B-klasse, en 
Willemien Oonk in de C-klasse. Bij de Heren waren dat Ben Woordes in de A-klasse, Joop 
Schreurs in de B-klasse, en Henny te Brummelstroete in de C-klasse. 


