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Dames bondsteam gehuldigd op de algemene jaarvergadering
Zoals ook al vermeld in de vorige nieuwsbrief is het 1e bondsvijftal bij de dames Nederlands kampioen geworden in
Haarlem in de B klasse.
De dames Pieters, Landman, Poelman, Fransen en Poel werden op de algemene jaarvergadering van 13 april j.l.
gehuldigd voor deze prestatie, voorzitter Fred Mellens sprak de dames toe en overhandigde hen een enveloppe met
inhoud en een mooi boeket waarna alle aanwezigen de dames konden feliciteren.

**************************************************************************************************************************************
Nederlands kampioenschap clubteams
Op 16 april werden in Utrecht de Nederlandse clubkampioenschappen gehouden, de NNKB werd daar
vertegenwoordigd door Alinghoek en Acht om de Lange.
Alinghoek werd daar knap derde met een totaal van 2523 hout een gemiddelde van 84.10, Acht om de Lange
behaalde de 5e plaats met een totaal van 2426 (8.08)
De uitslag:
1- De Bargen FKB
2561
5- Acht om de Lange NNKB
2426
2- Alle Neuge MKB
2542
6- De Prins HKB
2400
3- Alinghoek NNKB
2523
7- Naast de Plank HKB
2385
4- Knal OGK
2452
Scores per speler:
Alinghoek
J.vd.Meulen
A.Lemmen
O.A Slim
L.Lemmen
J.Beijering
P.Koning (res.)

523
517
503
494
486

Acht o/d Lange
J.Schiphuis
507
G.Frikken
503
H.de Jong
493
F.Frikken
477
J.Schrage
301 (40 ballen)
S.G.Nieboer
145 (20 ballen)

**************************************************************************************************************************************
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Persoonlijke kampioenschappen van Nederland
Op 24 april werden in Utrecht de Nederlandse kampioenschappen persoonlijk gehouden, via het voortraject (de halve
finale in Varsseveld) hadden de volgende deelnemers zich geplaatst.
Bij de dames: L.Lemmen, S.Lemmen en H.Broekema en bij de heren: J.vd Meulen, O.A.Slim, R.Middel en W.Kluter.
Bij de dames behaalde L.Lemmen een keurige 3e plaats en S.Lemmen eindigde op de 4e plaats, dit had ook
andersom kunnen zijn maar Linda eindigde de laatste baan met maar liefst een score van 132, H.Broekema werd 14 e,
een prima prestatie van deze dames.
Bij de heren leek O.A.Slim af te stevenen op het kampioenschap maar hij gooide helaas een baan van 122 met een
poedel daarbij, clubgenoot J.v.d.Meulen eindigde op een prachtige 2e plaats.
De heren Middel en Kluter eindigden respectievelijk op een 12 e en 17e plaats.
Hieronder de resultaten van de NNKB’ers
dames
L.Lemmen
S.Lemmen
H.Broekema
heren
J.vd.Meulen
O.A.Slim
R.Middel
W.Kluter

121
130
113

118
126
107

125
123
120

127
124
105

120
113
110

132
125
109

743 (82.56)
741 (82.33)
664 (73.78)

131
132
122
122

128
129
118
124

132
130
127
119

131
131
130
112

129
129
121
117

128
122
127
113

779 (86.56)
773 (85.89)
745 (82.78)
707 (78.56)

Kampioen bij de dames werd M.Alders (Haarlem) met een scoree van 773 (85.89) en bij de heren was het
P.Broersma (Leeuwarden) die eerste werd met 785 (87.22)
**************************************************************************************************************************************
2e ronde NNKB
Ook voor de 2e ronde werd er gebruik gemaakt van de banen van Faber in Hoogezand, veel kegelaars hadden het
daar moeilijk maar er waren er ook die wel goed gegooid hebben daar en aangezien de banen gekeurd waren en
goed gekeurd zal het ook wel een kwestie zijn van wennen. De organisatie was prima voor elkaar met dank aan
KC.Cartona (de gehaktballen waren top)
In totaal hebben er nu 185 heren en 54 dames 1 of 2 rondes gegooid, de derde ronde staat op de agenda van 12 t/m/
17 september.
We hopen dan gebruik te kunnen maken van vier banen in Bareveld zodat het in elkaar zetten van het werprooster
ook weer wat makkelijker zal zijn.
De uitslagen van de 2e ronde zijn gestuurd naar alle clubsecretariaten en staan natuurlijk op de site van de NNKB
**************************************************************************************************************************************
Voor de bekerwedstrijden in Winschoten kunnen clubs zich nog steeds inschrijven bij de secretaris van de NNKB,
deze wedstrijd wordt gehouden op 25 september. Clubs ga u aanmelden voor deze mooie wedstrijd, het blijft gewoon
leuk om te proberen van je tegenstander naast je te winnen.

Heeft u iets voor de Nieuwsbrief stuur dit dan naar aljalemmen@ziggo.nl
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!!!!!!!!!! INSCHRIJVING LANDELIJKE COMPETITIE !!!!!!!!!!!
Vorig seizoen is er de test geweest met een nieuwe Nationale competitie en deze is zeer succesvol verlopen, er werd
deelgenomen door 16 teams verdeeld over 2 poules, de eerste 4 van beide poules zullen de eerste klasse gaan
vormen.
De overige teams zullen de tweede klasse gaan vormen aangevuld met nieuwe aanmeldingen, teams kunnen zich
nog aanmelden tot 12 juni 2016.
In het kort hieronder enkele speerpunten uit het reglement:
- Teams van maximaal 8 personen opgeven
- Per wedstrijd deelnemen met 1 team van 4 personen
- 6x10 of 4x 15 ballen per wedstrijd
- Geen reserve, per baan tellen de beste drie !!
- Men moet wel met 4 personen aanwezig zijn op een wedstrijd
- Mogelijkheid om teams samen te stellen met leden van meerdere clubs
- Men mag zelf een naam bedenken voor het team
- Reiskosten, 1 auto per team wordt vergoed door de KNKB
Alle informatie en waar u zich kan aanmelden staat op de site van de KNKB,
natuurlijk kunt u ook informatie krijgen bij de NNKB
**************************************************************************************************************************************

Om alvast rekening mee te houden!
De kegelclubs KHKC Veendam en HKC ’t Swientje zijn voornemens om de VEENDAMMER
KEGELKAMPIOENSCHAPPEN 2016 te organiseren.
Zij nodigen dan ook alle kegelaars uit die daar voor in aanmerking komen ( kegelend en of woonachtig in Veendam)
om zich op te geven.
De wedstrijd zal gehouden worden in Huize Bareveld van 20 t/m 23 oktober.
Namens de KHKC Veendam en HKC ’t Swientje.
R.Hessels (secretaris)
**************************************************************************************************************************************

De NNKB wenst u een mooie zomer toe en graag tot ziens op de wedstrijden in september

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

