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Persoonlijke kampioenschappen KNKB 2022 
A-klasse in Haarlem 

 

Zondag 10 april 2022. Twee heren leden van de ’s-Hertogenbossche Kegelbond 

naar Haarlem voor de strijd om het Nederlands kegelkampioenschap in de 

hoogste klasse. 

Voor de dames wedstrijd hadden wij geen deelneemsters dit jaar. 

Deze wedstrijd is zoals altijd in handen van de Koninklijke Nederlandsche 

Kegelbond. 

Onze twee leden (A-klassers) waren Sjef v. Wilderen en Patrick Mulder. 

Zij zijn lid van kegelclub De Renaissance en kegelen wekelijks in het Feel Fit 

Center in Vught. 
 

Het aantal heren finalisten, uit heel Nederland was 26, waaronder de kampioen 

van 2019 (vanwege de uitgestelde wedstrijden wegens corona). 

Er moesten 6 x 15 ballen ( 90 ballen) worden gegooid om tot het eindresultaat  

te komen. 

Op deze kampioenswedstrijd is het altijd vanaf de eerste kegelballen een 

spannende strijd tussen de kegelaars. 

Een gegooide vijf of zes, kan zomaar vier of vijf plaatsen kosten, waardoor de 

concurrentie plots hoger kan uitkomen. 

 

De maximale score op 15 ballen is 135 hout.(15 x 9). 

Hoewel deze score hierbij niet gehaald is waren er toch vier series van 133 hout, 

twee van 132 en vijf van 131 hout. 

Onze twee leden begonnen 

onwennig op de Haarlemse 

kegelbanen, maar zeker aan 

deze wedstrijd. 

 

Uiteindelijk kwamen ze uit 

op respectievelijk Sjef van 

Wilderen een 13e plaats en 

Patrick Mulder op een 17e 

plaats. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

De scores waren: 

Sjef v. Wilderen: 113 – 123 – 127 – 120 – 127 – 114 = 724 hout,  

gemiddeld 80.4 

 

Patrick Mulder: 113 – 114 – 126 – 121 – 123 – 123 = 720 hout,  

gemiddeld 80.0 

 

Mooie resultaten voor de kegelsport in Midden-Brabant en vooral voor de ’s-

Hertogenbossche Kegelbond. 

Voor meer informatie over deze mooie Hollandse sport kan men terecht op de 

website van de ’s-HKB (www.bosschekegelbond.nl) of bij het Feel Fit Center 

aan de Maarten Trompstraat in Vught. 
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