
STEDENWEDSTRIJD TE GRONINGEN OP 1 OKTOBER 2017. 

Door Jan Broens. 

De jaarlijkse Stedenwedstrijd werd dit jaar gehouden op de banen van het “Harm Wever” kegelhuis 

te Groningen. 

Er wordt gespeeld met 8 kegelaars (sters) met de formule dat in de samenstelling van de teams van 8 

personen minimaal 2 B-spelers staan opgesteld en minimaal 2 dames. Zwolle nam de plaats in van de  

Maastrichtse kegelbond, die helaas moest afzeggen wegens onvoldoende spelerspotentieel. 

De Delftse kegelbond heeft de organisatie in 2018 op zich genomen 

 

Na enkele jaren als tweede te zijn geëindigd namen we ons voor dit jaar een gooi naar de enorme 

beker te doen. Er worden 6 x 10 ballen gegooid. 

 

De eerste baan zetten we meteen goed in met een score van 597 hout tegenover Haarlem met 575 

en de combinatie Groningen/Noord-Nederland met 569 hout. Na de tweede baan was het verschil 

met Haarlem 38 hout, met Gr/NN al bijna 60 hout.  

Deze trend bleef de volgende banen gehandhaafd met kleine schommelingen. De laatste baan sloeg 

de OGK geweldig toe door meer dan 100 hout verschil met Haarlem en ook Gr./NN te scoren. 

De overwinning was dus duidelijk binnen, alle spelers van de OGK enorm blij. Het doel was behaald. 

 

Uit de onderstaande scores zal blijken dat de banen niet gemakkelijk waren, er werden opvallend 

veel poedels gegooid, ook door ons team.  

 

Eindstand: 

 

1. OGK   3658 hout, dat is gemiddeld 76,2.  

2. Haarlem  3521 

3. Gr./NN   3399 

4. Friesland  3234 

5. Delft   2900 

6. Zwolle   2671 

 

 

Individuele scores OGK: 

 

Erik-Paul Tenwolde  472 

Joop v.d. Heide   473 

Jan Broens   483 

Riet Offenberg   467 

Diny Kuiperij   470 (hoogste gooister alle dames) 

Sabine Free (B)   409 

Herman Maatkamp (B)   406 

Harry Timmer   478 

 

Hoogste gooier bij de heren: Martin Eleveld van de thuisclub met 496 hout. 

 

Al met al een zeer goed resultaat en een gezellige dag met elkaar als team. 

 



 
 

 

 

 

 


