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De eerste ronde van de klasseringsballen zit er weer op, 258 deelnemers van de mogelijke
342 deden mee in de vertrouwde kegelhuizen in Veendam en Winschoten een
opkomstpercentage van 75%.
In de B klasse bij de heren was de opkomst wel zeer matig want van de 130 verschenen er
maar 87 aan de banen en dus willen deze thuisblijvers hun 180 ballen nog gooien dan zal men
de 2e ronde toch echt mee moeten doen.
De 2e ronde staat op de agenda voor 20 april t/m 24 april, voor de Veenpoort in Veendam zal
dit de laatste keer zijn. U kunt zich nog opgeven voor deze ronde en laten we proberen met
zijn allen om het opkomstpercentage eens naar 85% te tillen !!!
De uitslag van de 1e ronde staat vanzelfsprekend op de NNKB site
Alinghoektoernooi 2015.
Onlangs werd in Drouwen voor de 24e keer het Alinghoektoernooi gehouden, 293 deelnemers
verschenen er aan de banen, er waren 16 avonden / middagen nodig om 20 heren en 18 dames
over te houden om de finale te gooien. Dit jaar kwamen er weer meer deelnemers van buiten
de NNKB, sterk vertegenwoordigd was de provincie Gelderland maar ook waren er dit jaar
deelnemers uit Maastricht, Haarlem en Utrecht.
De winnaars in de diverse klasses:
- Heren A
B.Woordes de Eendracht
354 ht. (88.50)
- Heren B
B.Kaijser
WOP
316 ht. (79.00)
- Heren C
E.Bakker
DDD
283 ht. (70.07)
- Dames A
L.Lemmen Alinghoek
329 ht. (82.25)
- Dames B
H.Broekema pers.lid NNKB
300 ht. (75.00)
- Dames C
I.Huizinga
VOG
293 ht. (73.25)
Tijdens de voorronde kon men het aantal gegooide poedels raden, hiermee was een kegelbal
te winnen, beschikbaar gesteld door Velthuis Kegelballen te Brummen en een
levensmiddelenpakket.
Er is in de voorronde gegooid door 293 deelnemers en zij gooiden met zijn allen 11.720
ballen, het aantal gegooide poedels bedroeg 838.
De kegelbal met tas ging naar Dhr.R. Ploeger van kegelclub MAC uit Winschoten hij
noteerde 840 poedels, de mand met levensmiddelen ging naar zijn clubgenoot Dhr. F.Siemons
die 835 noteerde. (verslag en volledige uitslagen op kegelclubalinghoek.nl)

NNKB Algemene Jaarvergadering op dinsdag 14 april
Op bovengenoemde datum is de algemene jaarvergadering van de NNKB, het bestuur zou graag zien
dat van alle aangesloten clubs een afvaardiging aanwezig is.
De agenda zal ondertussen bij de clubs aanwezig zijn, de aanvang van de vergadering is om 20.00 uur
in de Tibbe te Sappemeer
********************
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Op 8 maart werden in Groningen de Regioclubwedstrijden gehouden, doel was hier om
plaatsing af te dwingen voor de Nederlandse Kampioenschappen clubs in Veendam op 18 en
19 april. Deelnemende clubs waren bij de dames Alinghoek, VOG en Gooi ze Om, Alinghoek
was al geplaatst en dus konden de twee overige clubs gaan proberen om zich naast de dames
van Alinghoek te plaatsen voor de landelijke finale in Veendam.
Helaas is dit niet gelukt want Alinghoek werd eerste en de Lady Skittles uit Groningen
werden 2e en gaan dus ook naar Veendam, VOG eindigde op de derde plaats voor
Gooi ze Om.
Bij de heren waren geen geplaatste clubs dus was het voor Acht om de Lange, Alinghoek en
ODIN zaak om eerste te worden en zich te plaatsen voor de finale, ook hier was het
Alinghoek dat op de eerste plaats eindigde voor ODIN en Acht o/d Lange.
Met dit resultaat zullen zowel de dames als de heren van Alinghoek deelnemen aan het
Nederlands kampioenschap in de Veenpoort wat dan ook de laatste grote wedstrijd zal zijn in
dit kegelhuis.
Een week na de regioclubwedstrijden werd in Groningen de selectie wedstrijd gehouden
voor bondsvijftallen in de B klasse, helaas lukte het de heren niet om zich te plaatsen NNKB
1 eindigde als 2e en NNKB 2 werd 3e. De eerste plaats was voor F.K.B.1 (Friesland)
Bij de dames was het NNKB 2 dat verrassend de eerste plaats haalde voor NNKB 1 en
hiermee plaatsing afdwong voor de finale in Varsseveld op 11 april, het team zal bestaan uit
de dames; E.Akkerman, E.Donkerbroek, A.Poelman, E.Kuipers en M.Poel,
Mevr. S.Groendijk is verhinderd en zal worden vervangen door Mevr. H.Broekema.
Dames, veel succes daar.

Persoonlijke selectie dames en heren A
In het weekend van 28 en 29 maart was de top van kegelend Nederland aanwezig in Veendam
35 dames op zaterdag en 42 heren op zondag probeerden een plaats te bemachtigen bij de
eerste 17, deze eerste 17 bij zowel de dames als de heren gaan met de twee kampioenen van
vorig jaar strijden om het kampioenschap van Nederland op 26 april in Utrecht.
De organisatie was in handen van de NNKB en verliep zonder problemen, de resultaten waren
direct te volgen op de website van de KNKB.
De resultaten waren prima want bij de heren plaatsten zich 6 van de 7 deelnemers bij de eerste
17, bij de dames was het resultaat iets minder want hier plaatsten zich slechts 2 van de 6 bij
de eerste 17.
Hier onder nog even de resultaten van de NNKB deelnemers:
Heren
5
A.Lemmen
6
R.Middel
11
O.A.Slim
13
T.vd.Meulen
14
H.de Jong
16
G.Frikken
31
A.Kremer

511
510
504
502
501
501
472

Dames
2
L.Lemmen
4
S.Lemmen
19
J.Hulsebos
21
E.Donkerbroek
22
A.Meihuizen
23
D.Hebels
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