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NNKB NIEUWS
De eerste nieuwsbrief ter vervanging van het bondsblad, het is de bedoeling dat de clubs
geïnformeerd zullen worden over het wel en wee van de NNKB.
De nieuwsbrief zal als daar aanleiding toe is verschijnen, met name na gehouden wedstrijden
zowel landelijk als binnen de NNKB of regio, als club zijnde kunt u meewerken door b.v. een
verslag aan te leveren van een toernooi die gehouden is of als u gewoon een mededeling wilt
doen.
Verdere informatie zoals uitslagen, foto’s en nog veel meer is natuurlijk altijd te vinden op de
website www.noord-ned-kegelbond.nl.

Samenstelling van het huidige bestuur.
Op de website kunt u ook de samenstelling vinden van het huidige bestuur, nu is het zo
dat onze secretaris Klaas Kolk in april 2015 aftredend is en niet herkiesbaar.
Het kan toch niet zo zijn dat er binnen de huidige leden niemand is die op één of andere
manier het bestuur wil / kan versterken.
Dus nogmaals de oproep; als u de tijd heeft (en u heeft er echt geen dagtaak aan) en het
kegelen een warm hart toe draagt meld u aan bij Fred Mellens, onze voorzitter
*********************
Nieuw onderkomen Veendammer clubs en NNKB!!
Zoals bekend verdwijnen de kegelbanen in de Veenpoort in Veendam, er is gezocht naar een
eventuele nieuwe locatie in Veendam maar dat bleek halverwege januari geen haalbare kaart
meer.
De banen die in de Veenpoort liggen waren ondertussen aangekocht door heer Meijer van
Partycentrum Huize Bareveld, er zal het één en ander verbouwd moeten worden maar volgens
de laatste berichten zal er in september gekegeld kunnen worden op vier banen.
De heer Meijer heeft inmiddels een bezoek gebracht aan de NNKB clubkampioenschappen A
klasse en dit heeft een goede indruk op hem gemaakt.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Partycentrum Huize Bareveld
*********************
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Landelijke wedstrijden in Veendam
Het Nederlands kampioenschap voor clubs in de A klasse zal dit jaar in Veendam gehouden
worden, in het weekend van 18 en 19 april zal de top van Nederland vertegenwoordigd zijn in
de Geert Korthuis zaal in de Veenpoort.
Wie zeker zijn van deelname namens de NNKB zijn de dames van Alinghoek v.w.b. de heren
is dit nog niet bekend zij zullen zich moeten plaatsen via de Regiowedstrijd op 8 maart in
Groningen.
Tevens zal de selectie persoonlijk A gehouden worden in Veendam op 28 en 29 maart. Deze
wedstrijd zou gehouden worden in Roermond maar helaas gaan daar vier banen verdwijnen en
wel op korte termijn.
Dus op de valreep nog twee Nationale wedstrijden in Veendam.
NNKB wedstrijden
In januari worden altijd diverse wedstrijden gehouden door de NNKB, op 11 januari werden
er voor de heren de clubkampioenschappen B en C gehouden. In de C klasse was het
Veendam 1 die kampioen werd gevolgd door Amiego 1 en Noorderlicht 2 en in de B klasse
was WOP 1 de sterkste voor MAC 1 en Ons Genoegen z 1
Een week later werden de dames van Alinghoek kampioen in de A klasse, 2e en 3e werden
Gooi ze Om en VOG.
Ook bij de heren was het vijftal van Alinghoek het sterkst, met maar liefst een voorsprong van
177 kegels op ODIN werden zij wederom bondskampioen, Acht om de Lange eindigde op de
3e plaats. De indeling van de vijftallen voor het seizoen 2015 staan op de website vermeld.
Op zondag 1 februari ging het om het persoonlijk kampioenschap in de A klasse, hieronder
de eerste drie bij de heren en dames.
Op de website van de NNKB staan vanzelfsprekend de volledige uitslagen en foto’s van al
deze wedstrijden
Heren:
Dames:
1 O.A.Slim Alinghoek
515 1 L.Lemmen Alinghoek
502
2 G.Frikken Acht o/d Lange
502 2 A.Meihuizen KIO
462
3 H.de Jong Acht o/d Lange
502 3 S.Lemmen Alinghoek
458
Komende wedstrijden:
2 maart t/m 6 maart

1e ronde klasseringsballen, opgeven kan nog voor 21 februari.
Dus geef u alsnog op, het streven moet toch zijn dat alle leden
hun klasseringsballen gooien!!!

8 maart
15 maart
28 maart
29 maart

Regioclubwedstrijden , Groningen
Regiobondswedstrijden klasse B, Groningen
Selectie Persoonlijk Dames A, Veendam (was Roermond)
Selectie Persoonlijk Heren A, Veendam (was Roermond)

Het volledige wedstrijdprogramma staat op de website www.noord-ned-kegelbond.nl.

HEEFT U IETS VOOR DE NIEUWSBRIEF STUUR DIT DAN NAAR :
aljalemmen@ziggo.nl en dus niet meer naar albertnnkb@gmail.com

