Koops wint ïIeluwehaltoernooi
Afsluiting van
bowlingseizoe n
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In

totaal 25 bowlers

hadden zich aangemeld voor het
Veluwehaltoernooi, de afsluiting

van het bowlingseizoen. Er werd
volop gestreden voor de acht beschikbare finaleplaatsen. Het was

een behoorlijke strijd met vaak
maar kleine onderlinge verschillen.
Dat beloofde nogveel voor de finale.
De eindstrijd werd ook over drie
games gespeeld.
'Wout

Roskam (611), Wilfred Koops
{580), Gijs Knopper (560), de enige dame in het gezelschap Chantal
Bloklander (550), Jaap Veldhuizen
(549), Gerrit de

Kruijff

(547), Wil-

bert ter Haar (537) en Marco van
Diermen (535) wisten zich te plaatsen voor de finale.

In deze eindstrijd liet Wilfred Koops
nog maar eens zÍjn klasse zien door

met grote voorsprong dit toernooi
wÍnnend af te sluiten. De tweede
plaats was voor de grote verrassing,
Wout Roskam. Zijn prestatie is verrassend, omdat hij pas 1 jaar actief
is.

Het podium werd gecompleteerd

ffi De sterkste bowlers van het Veluwehaltoernooi 2018. Van links naar rechts: Wout Roskam
Kruijff (3e).

(2e), winnaar

Wilfred Koops en Genit de

door de vanuit de achterhoede opge-

rukte Gerrit de Kruijff. Na het ver-

enigingskampioenschap is dit het
tweede toernooi dat ït/ilfred Koops
dit seizoen wist te winnen.
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Op deze

laatste

avond van het bowlingseizoen wer-

kronen tot kampioen. De hoogste

den ook de prijzen van de 4-mansIeague uitgereikt. Vanaf september
2017 hebben 9 teams op de dinsdagavond gestreden om het kampioenschap.

games van het seizoen kwamen op

naam van Chantal Bloklander (245)
en GertJan Kelderman (279).
Het nieuwe seizoen gaat begin september 20L8 van start met een ontmoetingsavond voor de senioren op

Op de laatste speelavond kon Harthoorn. Dienstverlening zich laten

dinsdag 4 september vanaf 20.30
uur en een speciale ochtend voor de
jeugd vanaf 8 jaar. Die ontmoeting
is op zaterdag 1 september vanaf
10.00 uur. (data onder voorbehoud).
Nieuwe leden zijn op deze bijeenkomsten welkom.
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Hoogste games dames en heren 4mansleague: Gert Jan Kelderman en Chantal
Bloklander.
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Het team van Harthoorn Dienstverlening werd kampioen in de 4-mansleague: Van
links naar rethts: GertJan Kelderman, Kristyvan de Kuilen, Peter Romijn, Willem
Harthoorn en Ronald van de Belt. Op de foto ontbreekt Ernst Kok.

