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De maand januari stond in het teken van diverse NNKB finale wedstrijden, om te beginnen streden de
heren op 10 januari in de B en C klasse om het clubkampioenschap.
Plaats van handeling was het Harm Wever kegelcentrum in Groningen dit omdat het met 8 clubs een stuk
prettiger kegelen is op 6 banen dan op 4 en wellicht zullen we in de toekomst wel wat meer samen moeten
werken en op wat voor manier dat zal zijn zal de toekomst uitwijzen.
Dat de meeste deelnemers nog niet al te vaak hadden gekegeld in Groningen bleek wel want diverse
kegelaars hadden wel wat moeite met de banen die wellicht toch iets vlakker liggen dan de vertrouwde
thuisbanen, maar we zijn het er denk ik wel over eens dat het een prachtig mooi kegelhuis is.
In de B klasse was het Alinghoek 2 dat met de overwinning aan de haal ging en in de C klasse was WOP 2
het sterkst.

Een week later op 17 januari waren de clubs uit de A klasse aan de beurt, bij de heren was Alinghoek
oppermachtig en zij werden dan ook terecht NNKB kampioen met een voorsprong van 162 kegels op de
nr.2 ODIN en 221 op nr.3 Acht o/d Lange.
Bij de dames waren er maar drie clubs aanwezig en dat is natuurlijk mede te wijten aan het feit dat
Alinghoek geen damesvijftal meer heeft.
De titel ging dik verdiend naar Gooi ze Om dat VOG met een verschil van maar liefst 226 kegels achter zich
liet, de derde plaats ging naar de dames van NIOS.

Op 7 februari was de Vrijheid in Winschoten het decor voor de persoonlijke finale in de A klasse bij zowel
de dames als de heren en ook hier was het Alinghoek wat de klok sloeg, bij de heren was het J.v.d.Meulen
die de titel veroverde met een score van 518 (gem. 86.3),
vlak daar achter werden A.Lemmen en O.A. Slim 2e en 3e met 515 en 514 hout.
Bij de dames was het S.Lemmen die haar zus L.Lemmen versloeg met 491 tegen 487 hout, derde werd
J.Hulsebos van Negen Oogjes met een score van 470.
Bij zowel de heren als de dames gaan de eerste 7 naar Varsseveld op 2 en 3 april om daar te proberen
plaatsing af te dwingen voor het persoonlijk Nederlands Kampioenschap op 24 april.
De uitslagen van bovenstaande wedstrijden staan natuurlijk op onze NNKB site met de bijbehorende
foto’s
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Op 6 maart werden in Leeuwarden de Regio Clubwedstrijden gehouden met als doel plaatsing af te
dwingen voor de Landelijke finale in Utrecht op 16 en 17 april.
Mede doordat er ook vrije inschrijvingen mogelijk waren deden er 7 heren en 4 damesclubs mee aan deze
wedstrijd gehouden in de Friesche Club.
De wedstrijd werd gehouden in twee sessies, bij de dames plaatste zich F.K.C. een nieuwe damesclub uit
Friesland, V.O.G. eindigde op de 2e plaats gevolgd door Lady Skittles en Gooi ze om.
Bij de heren was het spannend tot het eind en eindigde Acht o/d Lange Zuidbroek op de eerste plaats met
een voorsprong van 8 kegels op Alinghoek 2.
Acht o/d Lange gaat dus samen met het al geplaatste Alinghoek 1 naar de finale op 16 april in Utrecht.
Uitslag Heren:
1 Acht o/d lange (Z)
2 Alinghoek 2
3 de Bargen 2
4 WOP
5 Acht o/d Lange (L)
6 ODIN
7 ONAT

2407
2399
2347
2246
2237
2181
2025

Uitslag Dames:
1 FKC
2059
2 VOG
2002
3 Lady Skittles 1972
4 Gooi ze Om 1967

Het bestuur heeft besloten om het klassenkampioenschap af te schaffen, na de drie rondes werden de
eerste drie van de diverse klassen uitgenodigd op de jaarvergadering om een medaille in ontvangst te
nemen gezien de geringe belangstelling om de medailles in ontvangst te nemen is het bestuur tot dit
besluit te komen.
De drie rondes zijn nog wel degelijk belangrijk om te gooien natuurlijk het is immers van belang voor de
klasseringskaart en voor de plaatsing voor de diverse NNKB wedstrijden.
Binnenkort: 13 april NNKB jaarvergadering, de Tibbe Sappemeer.

De eerste ronde zit er al weer op en er werd gegooid in Winschoten en voor de eerste keer in Hoogezand
bij Faber, de banen waren in zowel Winschoten als Hoogezand in prima conditie en alles is prima verlopen.
De uitslagen staan ondertussen ook op de site.
De 2e ronde is in de week van 18 t/m 25 april in dezelfde kegelhuizen
Heeft u iets voor de Nieuwsbrief stuur dit dan naar aljalemmen@ziggo.nl

