
Nieuwe Koning en Prins voor de Renaissance 
 

 De Renaissance heeft een nieuwe Koning 

en nieuwe Prins voor het komende 

kegelseizoen. 
 

Op 31 oktober 2021 streden de leden in het 

sportcentrum Berghem, om de twee titels. 

Berghem heeft twee kegelbanen en is een 

fijne locatie om daar heerlijk te kegelen. 

Met de computer van de voorzitter en het 

grote scherm, dat in de kegelzaal aanwezig was konden de resultaten goed 

gevolgd worden. 

Voor de Koningstitel kwamen Filip ( onze Koning 2019) Sjef en Patrick in actie 

omdat zij onze drie A-klassers zijn. 

Luud, als enige B-klasser, en Marcel C-klasser streden een eigen strijd voor  

de prinsen titel.  Sonja, C-klasser, uiteraard wel voor de Prinsessen titel.   
 

Om het verschil tussen de B -en C klassers op te heffen waren de resultaten  

van drie clubavonden berekend en aangepast. 

Hierdoor had Sonja bij aanvang 115 hout en Marcel 85 hout op Luud. 
 

Met het openingswoord van voorzitter Luud memoreerde 

deze dat de club deze maand oktober 15 jaar bestond en  

dat hij hiervoor, namens Monique Smulders een 

herinneringsbokaaltje kon aanbieden. 
 

Het was deze maand 15 jaar geleden dat onze club is 

opgericht en hij kon uit naam van Monique alle leden een 

klein aandenken aan dit heuglijke feit overhandigen.
 

Zij had deze, als sponsoring voor deze gelegenheid beschikbaar 

gesteld.  Een uniek aandenken waar er slechts enkele speciaal van gemaakt zijn. 
 

Hierna werd middels de bekende loterij de indeling van de eerste twee series 

bekend maken. Na iedere 20 ballen werd een nieuwe loting gehouden. 

Er diende 60 ballen te worden gegooid. 

Sjef had vandaag zeker zijn dag niet, want hij startte met slechts 65 hout, 

en bleef de hele wedstrijd “zoeken” naar de juiste balans. 

Filip en Patrick begonnen goed, maar Filip kwam met de derde serie van  

59 hout uit het zicht van Patrick die zijn hoge scores bleef gooien. 
 

Patrick werd de nieuwe Koning met vijf series in de tachtig hout en doordat  

hij nu vijf jaren de titel op zijn naam heeft geschreven, kreeg hij ook de titel 

KEIZER. 

PROFICIAT Patrick 



 

Luud had de taak om zijn berekende 

“achterstand” in te halen op zowel 

Marcel als ook Sonja. 

Dit werd een leuke en spannende 

strijd, waarbij Luud weliswaar drie 

series in de 80 hout wist te scoren 

maar met de laatste serie zijn tweede 

poedel gooide en de prinsentitel 

daardoor naar Marcel ging. 

De eerste keer dat hij deze titel mag dragen. 

PROFICIAT Marcel 
 

Sonja werd hierdoor automatisch Prinses, omdat ook zij een C-klasse  

speelster is. 

PROFICIAT Sonja 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

De prijsuitreiking werd door Sjef en Patrick verzorgd,  

waarna wij gezamenlijk vertrokken naar het TAPAS 

restaurant Onsz in Oss.  

Ook dit was verzorgd door ons koningskegel comité  

Sjef en Patrick. 

Een gezellige locatie waar we onder het genot van  

heerlijk eten en drankjes een deel van de avond  

hebben doorgebracht. 

Helaas waren onze vaste sponsors Cos Hellings  

en dhr. Peter en Mevr. Betty van Baar door    

                  omstandigheden vandaag verhinderd. 

 

De leden kunnen weer terugkijken op een geslaagd Koningskegelen. 

 

Voorzitter/secretaris 

Luud 

 
Naam   1 2 3 4 5 6   Totaal Gem.  P 

A Patrick   85 86 76 84 82 86   499 83,2 0 

A Filip   79 74 59 80 83 77   452 75,3 3 

A Sjef   65 70 79 72 73 71   430 71,7 2 

               


        

C Marcel 85 75 55 75 56 62 57   465 66,4 2 

B Luud 0 81 74 68 81 80 71   455 75,8 2 

C Sonja 115 58 42 48 55 63 62   443 63,3 5 


