
Geachte Kegelaars,

In de week van 1 tot 5 oktober is er een kegelconcours ter ere van het 21ste lustrum van Veterinaire
Studenten Kegelcub “Duim In ‘Gat” gehouden op de kegelbaan van de Utrechtse Kegelbond te
Zuilen. Verscheidene clubs van de UKB en uit de regio Utrecht hebben deelgenomen. De opkomst
was erg goed met maar liefst 72 deelnemers. Er is gelachen, gedronken en ook zeker goed gekegeld.
Graag willen wij nogmaals alle deelnemers bedanken, en in het bijzonder nogmaals de winnaars.
In de categorie Dames heeft Mevrouw Pouw van De Engel het beste gegooid met een score van maar
liefst 306 hout in 40 ballen, een uitermate goed resultaat.
In de categorie Heren heeft de Heer Loggen van DDD het beste gegooid met een score van maar
liefst 333 hout in 40 ballen, eveneens een erg goede prestatie.
Het team dat het beste heeft gegooid was DDD met een gemiddelde van 7,9, wat uiteraard niet
geheel onverwacht was met een team dat bestaat uit de drie beste kegelaars van de UKB.
Daarnaast is er ook nog een spelletje gespeeld; dit jaar speelden we Schaamlipje, waarbij het de
bedoeling is enkel de 3 middelste kegels om te gooien. Andere kegels omgesmeten resulteert in
strafhout. De kegeltechniek bij dit spel is totaal tegengesteld aan hoe een bal normaal gegooid moet
worden, dus enkel diegene die zijn kegeltechniek binnen 5 ballen dusdanig weet aan te passen maakt
kans op een goede score. De winnaar van dit spel was de Heer Hazeleger van kegelclub Het Touwtje,
met een daveringwekkende score van 3 strafhout, iets wat enkel de kegelaar die ervaren is met de
vrouwelijke bloem voor elkaar weet te krijgen.
Wij willen graag alle deelnemers, de UKB en de spelleiding nogmaals bedanken voor het mede
mogelijk maken van dit prachtige Lustrumconcours. We hebben er erg van genoten en hopen dat u
dit op dezelfde manier heeft ervaren.

Dan rest ons niks anders te zeggen dan Hooghout en tot over 5 jaar!
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