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Na de vierde ronde.
De derde en vierde (inhaal) ronde klasseringsballen zit er op, helaas werd deze derde ronde
overschaduwd door het overlijden van de Hr.van der Baan van GKC Noorderlicht tijdens het kegelen,
Wij wensen de familie, kennissen en GKC Noorderlicht veel sterkte toe met dit verlies.Van de 264
heren zijn er 157 die hun180 ballen hebben gegooid een opkomst van slechts 59%, bij de dames was
het opkomst percentage 62 % n.l. 47 van de mogelijke 76 dames. We kunnen dit toch wel zorgelijk
noemen en zullen in het belang van onze kegelsport elkaar toch moeten gaan stimuleren om onze
klasseringsballen te gaan gooien.
Hieronder de klasse kampioenen en de nrs.2 en 3 van iedere klasse.

Heren A
1
2
3

O.A. Slim
J.v.d.Meulen
A.Lemmen

Alinghoek
Alinghoek
Alinghoek

1551 ht.
1544
1516

86.17 gem.
85.78
84.22

W.O.P.
D.I.G.
Acht o/d Llange

1428
1418
1407

79.33
78.78
78.17

Dussel ’t HH
Veendam
Odin

1393
1307
1285

77.39
72.61
71.39

Alinghoek
Alinghoek
K.I.O.

1444
1361
1338

80.22
75.61
74.33

K.V.O.
N.I.O.S
V.O.G.

1299
1269
1268

72.17
70.50
70.44

V.O.G.
Negen Oogjes
Gooi ze Om

1295
1171
1120

71.94
65.06
62.22

Heren B
1
2
3

B.Kaijser
J.Egges
J.G.Schrage

Heren C
1
2
3

J.Boltjes
O.Maatjes
J.J.Swart

Dames A
1
2
3

L.Lemmen
S.Lemmen
A.Meihuizen

Dames B
1
2
3

A.Weesepoel
E.Akkerman
E.Donkerbroek

Dames C
1
2
3

I.Huizinga
H.Pieters
H.van Timmeren

De volledige uitslagen staan vanzelfsprekend op de NNKB site
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NNKB bekerwedstrijden.
Op 27 september werden de NNKB bekerwedstrijden gehouden, helaas deden er net als vorig jaar
geen damesclubs mee omdat de diverse clubs moeite hadden om een vijftal op de been te brengen.
Wel waren er 6 heren clubs die de strijd aangingen met elkaar, het bijzondere van deze wedstrijd is
dus winnen van je tegenstander en dat geeft toch een andere dimensie aan het kegelen.
Was het de laatste jaren Alinghoek die met de beker naar huis ging, dit jaar was Acht o/d Lange de
sterkste ploeg Alinghoek legde beslag op de 2e plaats en W.O.P. werd 3e net voor de Tibbe.
Met deze uitslag waren het Acht o/d Lange en W.O.P die naar de Regio wedstrijd in Groningen
zouden gaan, Alinghoek was al geplaatst voor de landelijke finale vanwege hun 2 e plaats vorig jaar in
Nijmegen.
De uitslag:
1 Acht o/d Lange
66 punten
4 De Tibbe
47.5 punten
2 Alinghoek
62 ,,
5 A.W.C.
39
,,
3 W.O.P.
49.5 ,,
6 Gooi Raak 36
,,

Regiobekerwedstrijd Groningen
Namens de NNKB deden bekerkampioen Acht o/d Lange, W.O.P. en bij de dames Gooi ze Om mee,
de nrs. 1 bij zowel de heren als de dames zouden zich plaatsen voor de landelijke finale in Utrecht.
Ondanks dat er geen dames teams mee deden aan de NNKB bekerfinale in Winschoten was Gooi ze
Om gelukkig bereid om deel te nemen in Groningen om daar de strijd aan te gaan met Lady Skittles,
onze dames van Gooi ze Om konden het helaas niet redden tegen de dames uit Groningen en dus
gaan alleen de dames van Alinghoek naar de finale in Utrecht op 28 november, zij waren op basis van
hun derde plaats van vorig jaar al geplaatst. Overigens is dit voor de dames van Alinghoek hun laatste
wedstrijd als damesvijftal omdat ook hier niet voldoende dames meer zijn om een vijftal op de been te
kunnen brengen, de dames werden in 2012 nog Nederlands bekerkampioen en in 2013 Nederlands
clubkampioen.
Bij de heren werd W.O.P. verrassend maar verdiend eerste voor Acht o/d Lange Leeuwarden en Acht
o/d Lange Zuidbroek en dus gaat W.O.P. samen met de heren van Alinghoek ( geplaatst op basis van
hun 2e plaats vorig jaar) naar de finale in Utrecht op 29 november..

Regiobondsvijftallen klasse A te Groningen.
Aan de hand van de uitslagen van de 180 klasseringsballen moesten er bij de heren twee
bondsvijftallen worden samengesteld en bij de dames één, dit was het 2e vijftal bij de dames omdat
het eerste bondsvijftal vorig jaar kampioen was geworden en zodoende al geplaatst was. Het mocht
helaas niet zo zijn dat er twee vijftallen naar de finale gaan op 14 november want de dames NNKB 2
verloren helaas kansloos van het bondsvijftal van Groningen.
Door Afzegging van DGKB mogen de dames NNKB 2 toch naar Haarlem.
Bij de heren deden vier vijftallen mee, NNKB 1 en 2, DGKB 1 en FKB 2, de strijd om de eerste plaats
ging tussen NNKB 1 en DGKB 1, uiteindelijk was het toch NNKB 1 dat na een spannende wedstrijd
eerste werd met 43 kegels voorsprong DGKB 1, NNKB 2 eindigde op de derde plaats voor FKB 2.
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Uitslag:
1
2
3
4
1
2

Heren
NNKB 1
DGKB 1
NNKB 2
FKB 2
Dames
DGKB 1
NNKB 2

Hout
2433
2390
2315
2196

Gem.
81.10
79.67
77.17
73.20

2015
1790

67.17
59.67

De volgende vijftallen gaan op 14 (dames) en 15 november (heren) naar Haarlem voor de finale:
Heren NNKB 1
O.A. Slim
J. vd. Meulen
A. Lemmen
G. Frikken
F. Frikken
J. Beijering res.

Dames NNKB 1
L. Lemmen
S. Lemmen
A. Meihuizen
J. Hulsebos
A. Heller
D. Hebels res.

Dames NNKB 2
E. Hulshof
T. Franssen
E. Donkerbroek
H. Broekema
A. Poelman
G. van Iren res.

Dames en Heren, veel succes in Haarlem

NIEUWS VANUIT DE CLUBS
S.K.F. toernooi 2015.
Alweer voor de 13e keer organiseerde de stichting kegelhuis Faber hun kegeltoernooi, het toernooi
werd gehouden in de week van 28 september t/m. 3 oktober. Er werd gestreden om het
kampioenschap van Hoogezand/Sappemeer.
Het eigenlijke doel van het kampioenschap was voor clubs die kegelden in Hoogezand/Sappemeer of
die een binding hiermee hadden.
Maar door de grote terugloop van kegelaars hebben we enige jaren geleden ook een paar clubs uit de
omgeving uitgenodigd. Zo ook dit jaar. Er werden in de voorrondes als ook in de finale 45 ballen
gegooid
De uitslag van de dames finale;
Kampioen Hoogezand/Sappemeer 2015 in de A klasse Linda Lemmen van Alinghoek met 364 ht.
De scores van Linda waren 119, 121, 124, 16 negens, 19 achten en 9 zevens,
2e Alie Heller, Gooi ze Om 311 ht.
3e Jenny Hulsebos, Negen Oogjes 306 ht.
B. klasse, kampioen Albertje Poelman, Gooi ze Om 311 ht. gem.69 ht.
2e Anneke Bakema Gooi ze Om 302 ht.
3eGre v. Iren, V.O.G. 300 ht.
C. klasse kampioen Hilly Pieters, Negen Oogjes 321 ht. gem. 71 ht 2e Henny v. Timmeren Gooi ze
Om 280 ht.
3e Els Kuipers Negen Oogjes 266 ht.
Heren,
Kampioen Hoogezand/Sappemeer 2015 A klasse Okko Slim Alinghoek met 386 ht. de scores van
Okko waren, 128, 127, 131 ht gem.86 ht.
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2e Martin Eleveld Onat, 375 ht.
3e Lucas Heuving Onat 364 ht.
B. klasse, kampioen, Rick Vlek de Tibbe 356 ht. gem. 79 ht.
2e Jan Schrage Acht om de Lange 351 ht
3e Henk Klöpping de Tibbe 344 ht.
C.klasse, kampioen Hoogezand/Sappemeer 2015 Johan Boltjes Dussel/t’H.H. 337 ht. gem. 75 ht.
2e Rudy v/d. Laan Cartona 323 ht.
3e Tom Bröerken A.W.C. 319 ht.
Samenvattend hebben we een uitstekend S.K.F.toernooi gehad met hoge scores.
We hopen dat we in 2016 voor de 14e keer ons toernooi kunnen organiseren.
Jan Kroeze, sekr. S.K.F.

De winnaars van het S.K.F. toernooi 2015.

Kegelclub W.O.P.
Deze club bestond op 6 september 2015 50 jaar.
Het kegelen is begonnen in Ter-Apel, kegelhuis Schot.
Op 1 januari 1970 is ons kegelhuis afgebrand en moesten we een
nieuw onderdak zoeken. In november 1971 konden we weer gaan kegelen
in Emmer-Compascuum. (Café Schnieders). In 2004 zijn we verhuisd
naar de Palm in Ter-Apelkanaal.
Enkele feiten. Kegelclub opgericht, door L. Dijkstra en A. Eenjes.
Langste lid Jan Pompstra vanaf augustus 1966. Bekende en goede
kegelaars waren de Gebr. Bartelds, Piet Schrik en Derk Moorman
NNKB kampioen in 1978, hij gooide toen met een Sanders bal.
Het ledental is inmiddels 14 dank zij nieuwe leden van N.B.O.
J.Pompstra, sekr.
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Tijdens de derde ronde klasseringsballen is er aan de leden de mededeling gedaan dat onze
penningmeester Roel Hamming er in april 2016 mee stopt, de reden om dit nu al kenbaar te maken is
dat we op zoek konden gaan naar een vervanger voor Roel.
Bij het bestuur heeft zich Jannes Bockhoudt van HKC DUSSEL - 't HAIL HOLTSTEK gemeld met de
mededeling dat hij wel belangstelling heeft voor deze functie, de bedoeling is dat Jannes aanwezig
zal zijn bij de eerstvolgende bestuursvergadering om al vast wat sfeer te proeven.
Meer hierover t.z.t.

*************************************
Bareveld
In Bareveld liggen intussen twee banen en dat ziet er echt mooi uit, er kan dus in ieder geval door de
diverse clubs gekegeld worden al is het voor sommige clubs nog niet wekelijks.
Hoe het zich verder ontwikkeld is nog even afwachten maar de NNKB hoopt dat er op termijn vier
banen liggen voor zowel de clubs als voor de NNKB.

*************************************
Eerstvolgende wedstrijden:
Zo. 01-11
Za. 14-11
Zo. 15-11
Za. 21-11
Zo. 22-11
Za. 28-11
Zo. 29-11

NNKB persoonlijke finale dames / heren klasse B/C te Winschoten
KNKB finale bondsvijftallen klasse A dames te Haarlem
KNKB finale bondsvijftallen klasse A heren te Haarlem
KNKB nationale finale persoonlijk dames klasse B te Utrecht
KNKB nationale finale persoonlijk heren klasse B te Utrecht
KNKB bekerfinale damesclubs te Utrecht
KNKB bekerfinale herenclubs te Utrecht

Heeft u iets voor de Nieuwsbrief stuur dit dan naar aljalemmen@ziggo.nl

