
Vrijdagavond, 6 oktober 2017, en weer is er een competitieseizoen voorbij. 

Hieronder de kampioenen en winnaars van deze ronde. 

 

De voorzitter in volle concentratie voor datgene wat er komen gaat. 

Oud voorzitter en lid van verdienste, dhr. Jan Dijk heeft van deze gelegenheid 

gebruik gemaakt om onze jongste kegelclub  GEK een heel groot compliment te maken voor de wijze waarop 

zij, voor het tweede jaar, de traditionele “Hamalandcup” hadden georganiseerd. Verder vond hij het geweldig 

hoe ook de jongere leden van de WKB omgaan met onze mooie sport. Zijn credo was,”ga vooral zo door” en hij 

wenste K.C. GEK heel veel succes voor de toekomst.  

                                                                                                     Dan de prijswinnaars;                                                                                                                                                        

 

 

De eerste plaats bij de heren in de 1e klasse was dit jaar weer voor K.C. Eendracht. Maar van dit  heugelijk 

feit is door omstandigheden  geen foto beschikbaar. De heren Ben  Woordes, Sven Tervoerd, Joop Schreurs en                              

Jan te Brummelstroete maakten in de laatste ronde het kampioenschap definitief.  

 



   

1e  plaats bij de Dames 1e klasse: Val Umme dames 1.                                                                                      

v.l.n.r.; Jopie van Dam, Claar en Petra Nijmolen en zittend op de voorgrond, Marjolijn Jansen.   

 

 

 

2e klasse Dames: Kampioen en promotie naar de 1e klasse;  K.C. Gezellig Even Kegelen ( GEK) 

                                                                             
v.l.n.r.;  Petra Meerman, Merissa Tervoert, Irene Huiskamp en Lidewij van Dijk. 



                                                                        
Erepodium van de 1e klasse heren persoonlijk;  

1e plaats; Ben Woordes, 2e plaats; Sven Tervoert en een 3e plaats voor Wim Ros. 

 

                                                                              
Winnaars van het persoonlijk klassement in de 2e klasse; 1e pl. Gerrit Heegt ( plaatsvervanger J. Heijnen)  2e pl. 

Henk Mulder en 3e pl. Raimond Raben. 



 Persoonlijke winnaressen in de 2e klasse;    

1e plaats voor Thea Hijink, plaats 2 voor Marianne Raben en de 3e plaats voor Ineke Hendriksen                                            

( plaatsvervanger Jo Bultman.) 

                            
Teamkampioen 2e klasse Heren; Val Umme 2.  

 



                                                                     
Er zijn die avond veel prijzen te vergeven.  

 

                                                                                        
Op de verloting van die avond waren leuke prijzen te winnen. Ook een kegelbal die “Kegelballen Winterswijk” 

heeft gesponserd. 



 Winnaar van deze prachtige kegelbal, bij deze 

verloting was Wim Memelink van K.C. Jannao. Gefeliciteerd met deze prijs en hopelijk veel hout . 

 

                                                                                                    
De dames uit de 3e klasse persoonlijk. Het podium bestaat uit; 1e plaats Willemien Oonk, 2e plaats voor Milaya 

Meeusen vertegenwoordigd door clubgenote Annie Wibbels en als 3e Ini Meerdink. 



                                                                                       
De winnaars in de 3e klasse persoonlijk;  

1e plaats; Hans Pennings van Acht o.d. Lange, 2e Wim  Memelink van Jannao en de 3e plaats was voor Wim 

Mentink van K.C. Vriendenkring en wordt hier vertegenwoordigd door Jan Stemerdink, clubgenoot van Wim 

Mentink. 

 

                                                                                       
De persoonlijke kampioenen in 4e klasse waren;  

De 1e plaats was voor Aldert Ottens van K.C. ONA op de 2e plaats kwam Mark Langewouter van K.C. Jannao en op 

de 3e plaats stond Bennie Beijers van K.C. De Eendracht, hier  vertegenwoordigd door Sven Tervoert. 



 

Bij de dames in de 4e klasse was Betsy te Winkel 1e gevolgd door Rita Frederiks-Oonk van K.C. Gladweg ( hier niet 

vertegenwoordigd) en op de 3e plaats Kimberly ten Hagen van K.C. Boemerang. 

 

 

 

Het team van K.C. DIG werd in de 3e klasse Heren Kampioen en komen in 2018 in de 2e klasse uit. 

v.l.n.r Jan Takke, henk Roerdink, Bertie Greven en Bertus Jansen. 



 

In de 3e klasse bij de Dames was het 1e team van K.C. OAH de sterkste in dit seizoen.                                         

 V.l.n.r. Mini Vervelde, Annie Ros, Dirkje Blekkink en Rikie te Selle. 

 

 

 

Aan het einde van de avond zat onze voorzitter er weer zo bij. Maar hij kan terug zien op een zeer geslaagde 

avond.  Tegen 23:30 uur gingen de laatste mensen  huiswaards. 

Op naar de competitie van 2018 welke in overleg met alle WKB clubs een iets andere vorm krijgt. 

                              


