NNKB nieuwsbrief 201503

NNKB NIEUWS
Bondsteams Ereklasse B Dames
Op 11 april j.l. werd deze wedstrijd gehouden in Varsseveld, het bondsteam dat namens de
NNKB deelnam behaalde deze dag een verdienstelijke 2e plaats.
Het team bestond uit de dames, E.Donkerbroek (zij was met haar score van 473 de hoogste
gooister van de dag) E.Akkerman, A.Poelman, E.Kuipers, M.Poel en H.Broekema.
V.w.b. de plaatsen 2 t/m 4 was het zeer spannend want onze dames haalden slechts 6
kegels meer dan de nr.3 en 7 meer dan de nr.4
Helaas hebben we geen verslag gekregen van de dames dus moeten we volstaan met de
uitslag. ( volledige uitslag op de KNKB site)
1 OGK 2
2075 ht.
2 NNKB
1978 ht.
3 T.K.B.
1972 ht.

Clubkampioenschappen Ereklasse dames en heren,
Veendam 18 en 19 april 2015.
In het weekend van 18 en 19 april werd er door 6 dames en 8 herenclubs gestreden om het
Nederlands kampioenschap voor clubvijftallen, de organisatie was in handen van de
N.N.K.B. en de wedstrijd werd gehouden in Veendam.
De reden dat deze wedstrijd in Veendam gehouden werd was het feit dat Geert Korthuis
vorig jaar noodgedwongen zijn werkzaamheden voor de KNKB moest beëindigen, ook heeft
hij 33 jaar in het bestuur van N.N.K.B. gezeten waarvan 20 jaar als voorzitter.
En vanwege zijn jarenlange inzet voor de kegelsport heeft het de K.N.K.B behaagd om hem
te benoemen als erelid van de K.N.K.B, Geert gefeliciteerd hiermee !!

Geert, 2e van links na zijn huldiging met het huidige KNKB bestuur

Deze wedstrijd was tevens de laatste die in dit kegelhuis gehouden werd, helaas gaan de
banen er uit maar een nieuw onderkomen is er gelukkig gevonden in Bareveld waar 4 banen
komen die in september operationeel zullen zijn.
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Dan nu de wedstrijd, bij de dames moesten de Ladies uit Haarlem helaas afzeggen omdat
zij geen vijftal op de been konden brengen i.v.m. ziekte. Er bleven dus 6 clubs over die de
strijd aan gingen, al snel bleek dat er drie favorieten waren te weten Alinghoek, Onder Ons
en Val Umme, Alinghoek had de beker al eens in hun bezit gehad en Val Umme was met de
Bekerfinale in 2014 het sterkst gebleken. Vandaag was er echter maar 1 team die het meest
constant was en dat waren de dames van Onder Ons en ondanks de twee hoogste gooisters
bij Alinghoek (de zusjes Lemmen, 508 en 492) werden zij kampioen van Nederland en met
een score van 2315 bleven zij Alinghoek 63 kegels voor.
Val Umme werd knap 3e met een score van 2236, gevolgd door de Boggelaar, Gladweg en
de Lady Skittles.
Bij de heren was het Alinghoek dat voortvarend van start ging want na twee banen stonden
zij 10 kegels voor op de Bargen, op baan F leverden zij deze voorsprong echter weer in en
hoewel de Bargen deze voorsprong niet meer uit handen gaf moesten zij toch alert blijven
want het verschil werd nooit erg groot, uiteindelijk werden de Bargen wederom Nederlands
kampioen met een totaal score van 2574 (gem. 85.800) Alinghoek werd dus 2e met 2552
(gem.85.067)
Op de derde plaats eindigde de Prins met 2484 (gem.82.800) en niet ver daar achter was het
Nooitgedacht dat beslag wist te leggen op de vierde plaats.
De plaatsen 5 t/m 8 werden bezet door Alle Neuge, K.N.A.L, Val Umme en Zevensprong.
Al met al hebben we kunnen genieten van twee mooie kegeldagen in Veendam, rest mij nog
even de hoogste scores te noemen van beide dagen; bij de dames was dat L.Lemmen met
een score van 508 en bij de heren P.Broersma met 526 !!
De volledige uitslagen kunt u natuurlijk vinden op de K.N.K.B. website.
A.Lemmen

De 2e Ronde klasseringballen zit er weer op, de opkomst was iets beter dan voor de 1e
ronde, 286 deelnemers van de mogelijke 342 hebben nu 1 of 2 rondes gegooid en voor die
kegelaars die 1 ronde hebben gegooid is er na de 3e ronde in september nog de inhaalronde in
oktober.
Als alles volgens plan verloopt kegelen we in september in Bareveld en in Winschoten, op dit
moment moet er nog veel gebeuren in Bareveld maar we hebben de toezegging dat het
allemaal goed komt. We houden u op de hoogte via de nieuwsbrief.
Hoe we in de toekomst onze klasseringballen gaan gooien zal mede afhangen van van de
onderzoekscommissie die aangesteld is op de onlangs gehouden jaarvergadering. Deze
commissie bestaat uit de heren G.Korthuis, K.Kolk, F.Frikken, J.Hebels en mevr.S.Lemmen,
hun opdracht is om te kijken of we tot een andere opzet kunnen komen m.b.t. het gooien van
de noodzakelijke 150 klasseringballen.

Nederlands kampioenschap persoonlijk te Utrecht, klasse A dames en heren
Op 26 april was het weer zover, de top van kegelend Nederland was deze dag aanwezig om te
strijden voor het Nederlands kampioenschap persoonlijk. Onze NNKB was vertegenwoordigd
door maar liefst 6 heren en 3 dames.
Bij de heren eindigden er 3 van de 6 in de top tien, O.A.Slim van Alinghoek had nog even
zicht op het podium maar kwam daar net 6 kegels voor te kort, hij eindigde dus op de 4e
plaats met een prima gemiddelde van 8.667 !!!
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Vervolg Nederlands kampioenschap persoonlijk te Utrecht, klasse A dames en heren

G.Frikken eindigde op een keurige 6e plaats en ondergetekende werd 10e.
Kampioen bij de heren werd P.Broersma van de Bargen, hij deed dit voor de 3e keer op rij en
om even te verduidelijken wat je moet gooien om kampioen te worden; hij gooide van de 90
ballen 74x een 9 en 14x een 8, blijft er nog een 7 en een 6 over en dan kom je uit op een
gemiddelde van 8.789.
Bij de dames eindigde L.Lemmen na 2 titels en een 4e plaats in 2014 dit jaar op een prima 3e
plek met een gemiddelde van 8.289, zus Saskia eindigde dit jaar op een 4e plaats dat zij dicht
tegen de top aanzit blijkt wel uit haar resultaten van de laatste drie jaar n.l. 5e, 6e en 5e.
J.Hulsebos eindigde op de 12e plaats, een prima prestatie als je bedenkt dat ze een dag van te
voren te horen kreeg dat ze mee mocht doen.
Kampioen bij de dames werd R.Kales (Haarlem) met een gemiddelde van 8.589.
Alle resultaten zijn te zien op de site van de K.N.K.B, hieronder de resultaten van onze
N.N.K.B.ers.
Rang Naam
Heren
4
O.A.Slim
6
G.Frikken
10
A.Lemmen
13
H.de Jong
14
R.Middel
18
T.vd.Meulen
Dames
3
L.Lemmen
4
S.Lemmen
12
J.Hulsebos

Score 90 ballen Gemiddelde
780
779
762
736
735
716

8.667
8.656
8.467
8.178
8.167
7.956

746
735
673

8.289
8.167
7.478

A.Lemmen

De volgende nieuwsbrief zal verschijnen in September of
eerder als daar aanleiding voor is.
Heeft u iets voor de Nieuwsbrief stuur dit dan naar aljalemmen@ziggo.nl

Het bestuur van de nnkb wenst u allen een mooie zomer toe

