
Titelprolongatie Koops en Bloklander
Bowlers opnieuw
te sterk voor
clubgenoten Wffi

',,,':. Chantal Bloklander en
Wilfred Koops hebben hun clubtitel
bij Bowlingvereniging Barneveld
geprolongeerd. Zaïerdag werden de
finales gespeeld van de vereni-
gingskampioenschappen 2018.

Tijdens de voorronden in novem-
ber 20t7 en februari 2018 werden
er telkens vier games gesPeeld, de
beste speeisters en spelers plaats-
ten zich voor de finale. Hierin moest
men nogmaals vier games spelen.
Er werd gebowld in diverse klassen,
afhankelijk van het pasgemiddel-
de, zodat spelers van gelijke sterk-
te elkaars tegenstander waren. De
clubkampioen werd diegene die de
hoogste totaalscore heeft, onafhan-
kelijk in welke klasse men uit komt.
Bij de dames was de deelname
niet erg hoog zodat de verschillen-
de klassen dun bezet waren. In de
A-klasse was Chantal Bloklander
de enige deelneemster, zodal"zíj on-
bedreigd de titel kon pakken. Haar
totaal was ruim voldoende om voor
de vierde keer de titel van clubkam-
pioen in de wacht te slepen.

oPÍ{lEuw EEt TITEL In de C-klasse
waren er drie finalistes; hier was
Lydean Koops opnieuw de sterkste,

na haar winst in 2012 pakte ze nu
dus opnieuw de titel. In de finale
wist zij haar voorsprong nog iets
uit te breiden zodat er voor Ingrid
ten Wolde en Shui van Klaren niets

anders overbleef dan de tweede en
derde plaats.
De D-klasse kende ook drie fina-
listes die erg aan elkaar gewaagd
waren. Annie Barten wist haar
voorsprong uit te breiden op de ach-
tervolgers, Coby Huisman verdrong
Grieta Wlldeman van de tweede
piaats zodat Grieta als derde ein-
digde.

Bij de heren werd een spannende
strijd verwacht, na de voorronde
waren er nog meerdere kansheb-
bers voor de titel, Uiteindelijk was
het Wilfred Koops die de titel voor
zich opeiste, een herhaling van zijn
kampioens ch ap ulï 201.4 en 2017.

In de B-klasse kon Ronald van
de Belt, mede door een blessure,
de eerste plaats niet vasthouden,
hij werd gepasseerd door Wilfred
Koops en Stefan Bon, die a1s zoge-
heten 'lucky loser' tot de finale was
doorgedrongen. Door onder andere
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De prijswinnaars van de Barneveldse bowlingvereniging.
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een score van 233 in de derde game
greep Wilfred Koops de titel, zes
pins voor Stefan Bon en tien pins
voor Ronald van de Belt.
In de C-Klasse konJaap Veldhuizen
zijn eerste plaats niet vasthouden en
werd gepasseerd door Peter Romijn.
Op de derde plaats eindigde Gert
Jan Kelderman.
De D-klasse kreeg in Olaf Groten-
huis een terechte winnaar. In de
finale wist hij de concurrenten ver
achter zich te houden. Spannend
was het om de overige podiumplaat-
sen maar Dennis Geijtenbeek en
Gerrit van der Neut wisten de twee-
de en derde plaats vast te hor-tden.
De verenigingskampioenen mogen
in het eerste weekend van jr,rii deel-
nemen aan de Dag der Kampioenen,
een toernooi waar alie verenigings-
kampioenen uit het hele land tegen
elkaar in het strijdperk treden. Dit
jaar wordt er gespeeid Í.r Zoeter-
meer.De oude én nieuwe clubkampioenen, Wilfred Koops en Chantal Bloklander.


