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Zoals reeds vermeld in de vorige extra Nieuwsbrief is het heren Bondsvijftal dus kampioen van Nederland
geworden met een gemiddelde van 84.9 de heren G.Frikken, F.Frikken van Acht om de Lange en
A.Lemmen, O.A.Slim, J.vd.Meulen en reserve J.Beijering van Alinghoek zijn ondertussen door het bestuur
van de NNKB in het zonnetje gezet.
Dit gebeurde onlangs op een clubavond van Alinghoek in Drouwen.
De dames waren een dag eerder met twee bondsteams aanwezig en met het kampioenschap van 2014 nog
in het achterhoofd behoorde het 1e team natuurlijk tot de favorieten mede ook omdat de samenstelling
van het team nagenoeg het zelfde was als vorig jaar. Het liep echter anders want het eerste bondsteam
eindigde op een 5e plaats en dat was toch teleurstellend alhoewel de achterstand op de nr.3 maar 16
kegels was. Het 2e bondsteam werd 7e deze dag maar ondanks de wat mindere resultaten hebben de
dames van beide teams hun best gedaan en hebben ze een mooie kegeldag beleefd in het mooie
onderkomen van de Haarlemse kegelbond.

Heren 1:
G.Frikken
J.vd.Meulen
A.lemmen
O.A.Slim
F.Frikken
J.Beijering

524
518
518
506
481
Res.

Hieronder de scores van de vijftallen:
Dames 1
Dames 2
L.Lemmen
483
E.Hulshof
413
S.Lemmen
468
T.Franssen
404
A.Meihuizen 462
E.Donkerbroek 395
A.Heller
415
A.Poelman 392
J.Hulsebos
213
H.Broekema 377
G.van Iren Res. 191

NNKB persoonlijke kampioenschap heren en dames B/C klasse
Op 1 november jl. werd deze wedstrijd gehouden in Winschoten, van iedere klasse werden er 6
deelnemers uitgenodigd zodat er door 24 kegelaars gestreden werd om het kampioenschap van de NNKB.
Hieronder de uitslagen:
Heren B:
Heren C:
1 J.G.Schrage 487 1 J.Strootman 428
2 B.Kaijser
486 2 R.vd Laan 424
3 R.Vlek
475 3 A.Pot
401
4 J.vd Veen 473 4 J.Kroeze
391
5 R.J.Middel 438 5 R.Hamming 367
6 J.Egges
418 6 J.Kamphuis 350

Dames B:
1 E.Akkerman 445
2 E.Donkerbroek440
3 H.Broekema 419
4 A.Poelman 402
5 T.Hartman 389
5 B.Bröerken 389

Dames C:
1 I.Huizinga 421
2 H.Pieters 418
3 H.v. Timmeren396
4 A.Hamming 366
5 J.v.Kuik
360
6 E.Kuipers 332
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Op 21 en 22 nov. werd in Utrecht gekegeld voor het Kampioenschap van Nederland in de B klasse. Op
zaterdag waren er drie dames namens de NNKB aanwezig en of het nu met spanning te maken had of met
het feit dat er op vreemde banen gegooid moest worden is moeilijk te verklaren maar de dames gooiden
een stuk minder dan in Winschoten op 1 november. H.Broekema eindigde op de 11e plaats met 401 ht. E.
Akkerman werd 25e met 353 en E.Donkerbroek eindigde op de 29e plaats met 317.
Maar liefst 5 heren deden er zondag mee en de resultaten waren prima, alhoewel er geen podium plaatsen
werden behaald is het toch knap dat er een 4e, 5e en 6e plaats was voor onze deelnemers, verder was er
nog een 13e en 23e plaats. Voor het aantal deelnemers voor volgend jaar is dit een prima resultaat.
De resultaten van de heren:
4e B.Kaijser
468 ht.
13e J.v.d.Veen
447
e
5 R.Vlek
468 ht.
23e J.G.Schrage
427
e
6 R.J.Middel
462 ht.
KNKB Bekerfinale te Utrecht. 28 en 29 november.
De dames van Alinghoek zijn Bekerkampioen van Nederland geworden, in een rommelige wedstrijd mede
door een afzegging op het laatste moment en een wijziging van de oorspronkelijke wedstrijdopzet
versloegen zij Val Umme in een barrage. Te hopen is dat de KNKB volgend jaar beter kan inspelen als er
clubs afzeggen op het laatste moment. Helaas kunnen de dames hun titel volgend jaar niet verdedigen
omdat er simpelweg niet voldoende dames zijn om een vijftal op de been te brengen. De dames zullen
derhalve dan ook instromen in de herenvijftallen van Alinghoek De heren van Alinghoek zijn net als vorig
jaar 2e geworden, zij verloren net als vorig jaar, in een zeer spannende finale werden 2 wedstrijden
verloren en 2 gewonnen en er werd 1 gelijkgespeeld. Aangezien onze tegenstander de Bargen meer hout
had gegooid werden zij net als vorig jaar Bekerkampioen van Nederland.
Banen Huize Bareveld
Na goed overleg met de Hr.Meijer van Huize Bareveld is besloten om de 1 e en 2e ronde klasseringsballen te
gooien in Winschoten en in Faber, na de zomer als er vier banen liggen op een betonnen ondergrond
zullen we daar de 3e ronde gaan gooien.

Namens het bestuur van de NNKB
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