
Koningkegelen Bedrijvencompetitie 2022 
 

Op 13 mei j.l. is voor de laatste keer het koningkegelen gespeelt. 

Na 31 jaar ben ik genoodzaakt helaas om te stoppen met de bedrijvencompetitie 

doordat na het uitvallen van diverse kegelaars de groep te klein werd.  

Ondanks dat werd het toch een gezellige avond. Nadat de koffie met gebak was 

genuttigd konden we aan de wedstrijd beginnen. Er werd gegooid op 3 banen op 

iedere baan 10 ballen in totaal 30 ballen. 

Na de eerste ronde stond Adrie v.d. Made van La Fleur als eerste met 67 ht. 

gevolgd door Marcel Spierings van De Meppers met 64 ht. 

Bij de dames stond Toos Vugts van Laco Vught op de eerste plaats met 68 ht. 

gevolgd door Tonny v. Keijzerswaard van La Fleur met 67 ht. 

In de tweede ronde gooide Adrie een baan van van 71 ht. en bleef eerste met 138 

ht. op de tweede plaats Thadde Habraken van De Meppers met 129 ht. en derde 

Martin Blom van De Meppers met 128 ht. dus de heren stonden heel dicht bij 

elkaar. 

Bij de dames gooide Toos een baan van 68 ht. en kwam op 136 ht. Tonny 

gooide een baan van 62 ht. en eindigde met 129 ht. Inge Palinckx van Laco 

Vught 127 ht. en Mil Schellekens eveneens van Laco Vught stond op de vierde 

plaats met 124 ht. dus ook de dames stonden dicht bij elkaar. 

De derde ronde zou de beslissing brengen. 

De derde ronde gooide Adrie een baan 74 ht. en werd koning met 212 ht. 

Thadde gooide een baan van74 ht. en toen werd het spannend , wat zou Martin 

doen? Die gooide een baan van 76 ht. en met een ht. verschil werd Martin prins 

met 204 ht. 

Nu de dames, Toos gooide een baan van 69 ht. en werd koningin met 205 ht. 

Nu de dames Mil gooide een baan van 65 ht. Tonny een baan van 56 ht. en Inge 

een baan van 64 ht. en met twee ht. verschil op Mil werd Inge prinses met 191 

ht. Bij de dames werd niet hoog gegooid maar doordat we de hele wedstrijd een 

beetje hetzelfde gooide werd het toch spannend op het eind. 

De uitslag van het koningkegelen is als volgt, 

 

Koningin:  Toos Vugts    205 ht. 

Prinses:      Inge Palinckx   191 ht. 

Koning:     Adrie v.d, Made   212 ht. 

Prins:         Martin Blom    204 ht. 

 

Ook werd er ook gespeeld voor het club kampioenschap/ 

De uitslag is als volgt, 

1e Laco Vught     3739 ht. 

2e La Fleur      3589 ht. 

3e De Meppers     3465 ht. 

 



 

Na de prijs uitreiking konden we beginnen aan de loterij en ook aan de hapjes 

die inmiddels waren gearriveerd. Het was deze keer een gratis loterij omdat er 

nog wat geld was te verteren. Voor iedereen was er een prijsje en voor sommige 

nog wat meer.  

Bloemen waren er voor Nelly Bastiaans en Nelly Schmit en Tonny v. 

Keijzerswaard die mij hebben bij gestaan in de jaren zij het met het bij houden 

van de score of het inpakken van de prijzen voor de loterij maar vooral Nelly 

Bastiaans die mij al de jaren heeft bij gestaan met het organiseren. 

Alle hiervoor mijn hartelijke dank. 

Zelf werd ik ook in het zonnetje gezet voor al die jaren met een woord van dank 

en een prachtige bos bloemen. 

 

Toos Vugts 

 

 


