
Kegelcompetitie is weer begonnen 
 
In de afgelopen week werd de eerste ronde gekegeld in kegelcentrum Hamaland. Doordat 
de KNKB een andere individuele rangschikking heeft gemaakt, moest de WKB hierop inhaken 
en ook een andere klasse-indeling maken. De traditionele A-, B-, en C-klasse zijn vervangen 
door een 1e, 2e, 3e, en 4e klasse zowel bij de Dames als de Heren. De teamindelingen zijn 
hetzelfde gebleven. 
Voor het persoonlijk kampioenschap in alle klassen tellen de resultaten van de eerste 5 van 
de 6  gegooide ronden. Voor het teamkampioenschap in alle klassen verandert er niets, dat 
blijft onveranderd het resultaat van 6 gegooide ronden. 
Bij de Heren had het eerste viertal van De Eendracht een goede start in de 1e klasse. Met 
957ht staan zij eerste, gevolgd door Val Umme 1 met 936ht. Derde staat Vriendenkring 1 
met 928ht. 
In de 2e klasse gaat Vriendenkring 2 aan de leiding met 857ht. Tweede is Val Umme 2 met 
855ht. Derde staat Victoria 1 met 847ht. 
In de 3e klasse gaat Vriendenkring 3 aan kop met 781ht. Tweede staat Victoria 2 met 764ht, 
gevolgd door DIG1 met 744ht. 
Bij de Dames zijn de verschillen erg klein. In de 1e klasse staat Alles v/d Sökke met 900ht fier 
bovenaan, direkt gevolgd door TOP 1 met 897ht, en Gladweg 1 met 891ht. 
De 2e klasse wordt aangevoerd door Gladweg 2 met 809ht. GEK 1 staat tweede met 794ht 
voor TOP 2 met 781 ht. 
OAH 2 staat met 691ht bovenaan in de 3e klasse. Alles v/d Sökke 3 staat tweede met 688ht. 
HOK 2 is derde met 683ht. 
Individueel bij de Heren gaat Ben Woordes in de 1e klasse met 256ht aan de leiding, gevolgd 
door Sven Tervoert met 241ht, en Joop Schreurs met 239ht. 
Henk Piek staat met 241ht bovenaan in de 2e klasse. Theo Corts staat tweede met 227ht. 
Fons Kwak staat derde met 224ht. 
In de 3e klasse is Jan Korten met 229ht koploper, direkt gevolgd door Willy Vogel met 223ht 
en Jan Kingma met 222ht. 
Jan Meerdink voert met 214ht de 4e klasse aan. Mark Langewouters is tweede met 208ht. 
Aldert Ottens staat derde met 203ht. 
Bij de Dames gaat Fof Bijker in de 1e klasse met 239ht aan de leiding. Jopie van Dam staat 
tweede, ook met 239ht. Annie Wibbels staat derde met 231ht. 
De 2e klasse wordt aangevoerd door Thea Hijink met 233ht. Henni Wilterdink staat tweede 
met 225ht. Betsy Hendriksen is derde met 220ht. 
Annet Holders staat met 202ht eerste in de 3e klasse. Liah Meeusen heeft ook 202ht en staat 
daarmee tweede, terwijl Willy de Vries met 194ht derde is. 
Ook de nummers 1 en 2 in de 4e klasse gooien beiden 189ht. Riek Klumper staat eerste en 
Astrid van Alst is tweede. Truus Snijders is met 185ht derde.  
De 2e ronde van de competitie wordt gespeeld bij Kegelcentrum Winterswijk van maandag 
13 februari t/m donderdag 16 februari. 
 


