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Na de 4e ronde
De klasseringsballen zitten er weer op voor dit seizoen, 290 heren en dames hebben 1 of meer rondes gegooid wat
een percentage betekend van 84 % van alle leden en dat is helemaal niet zo slecht.
Ondanks dat we prima zijn opgevangen bij Faber (onze dank daar voor) was het toch wel lastig om het iedereen naar
de zin te maken v.w.b. de voorkeuren voor een bepaalde avond om te gooien.
We hopen in het nieuwe jaar natuurlijk gebruik te kunnen maken de banen in Bareveld zodat we voor de rondgangen
weer de beschikking hebben over twee locaties met 4 banen.
De opzet van de rondes zal volgend jaar hoogstwaarschijnlijk iets anders zijn daar er voor de K.N.K.B. minimaal120
ballen gegooid dienen te worden i.p.v. 150.
Meer hierover in de volgende nieuwsbrief
Alle uitslagen staan op de N.N.K.B. site en zijn verstuurd naar alle clubs.

NNKB bekerfinale 25 sept Winschoten
Helaas waren wij genoodzaakt om de bekerwedstrijd te annuleren omdat diverse clubs op het laatste moment om
diverse redenen niet aanwezig konden zijn, natuurlijk kan het zo zijn dat door onvoorziene omstandigheden een club
of een speler echt niet kan meedoen, maar het is toch wel erg triest dat op de jaarvergadering 8 clubs zich al opgeven
waarvan 2 onder voorbehoud en toch de wedstrijd geen doorgang kan vinden. We hebben dit als NNKB als zeer
teleurstellend ervaren maar toch gaan we het volgend jaar weer proberen, het moet toch mogelijk zijn om een
kegelwedstrijd te houden op een dag in september met een bond van ruim 300 leden en meer dan 30 clubs.

Regiobekerwedstrijd Groningen 16-10-2016
Namens de NNKB deden bij de dames V.O.G. en bij de heren Acht o/d Lange en Alinghoek 2 mee aan deze wedstrijd
met als doel plaatsing af te dwingen voor de landelijke finale in Utrecht op 26 (heren) en 27 (dames) november
De dames van V.O.G. behaalden 30 wedstrijdpunten en dat was evenveel als de dames van F.K.B.(Friesland) echter
daar V.O.G. meer hout scoorde 1780 tegen 1729 gaat V.O.G. naar de finale in Utrecht
Bij de heren was het Alinghoek 2 dat zich plaatste ten koste van Acht o/d Lange 51 tegen 29 punten
De uitslag:
Club
Alinghoek 2
Acht o/d Lange
Acht o/d Lange (Fr)
Onat (Gr)

hout
2399
2162
2019
2025

punten
51
29
26
14

Dames:
V.O.G.
F.K.B.

hout
1780
1729

punten
30
30

Naar de finale in Utrecht gaan dus Alinghoek 1 (al geplaatst) Alinghoek 2 en V.O.G.

Heeft u iets voor de Nieuwsbrief stuur dit dan naar aljalemmen@ziggo.nl
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Regiobondswedstrijden klasse A, dames en heren, 30 oktober Groningen
Vorig jaar werd het 1e bondsteam van de NNKB Nederlands kampioen en daarmee was voor het 1e bondsteam
deelname aan de landelijke finale al verzekerd. In Groningen deden dus NNKB 2 en 3 mee bij de heren en NNKB1 bij
de dames.
De samenstelling van de teams was als volgt met daarachter hun persoonlijke score:
NNKB 2
NNKB 3
NNKB 1 dames
- R.Middel
506
- A.Kremer
485
L.Lemmen
472
- F.Frikken
475
- O.Tonkens 465
J.Hulsebos
457
- P.Koning
470
- J.Duursma 458
T.de Waal
390
- H.de Jong
448
- R.Vlek
427
H.Broekema
376
- F.Hebels
436
- N.J.Hageman 401
D.Hebels
283 ingevallen
E.Donkerbroek 97
Bij de dames won NNKB 1 en bij de heren NNKB 2 zodat deze twee teams met het geplaatste
NNKB 1 naar Haarlem gingen voor de nationale finale.

Finale bondsteams klasse A te Haarlem op 12 en 13 nov.
In deze finale kon het eerste herenteam de beker niet opnieuw meenemen naar huis, zij eindigden op de vierde plaats
met maar 8 kegels achter op de nr.2 O.G.K.1 en 5 op M.K.B. die derde werden.
Het eerste team gooide helaas 7 poedels op deze dag en verloren daarmee een podiumplaats.
NNKB 2 werd knap 5e met een prima gemiddelde van net boven de 8.
Het herenteam uit Friesland won verdiend met een gemiddelde van bijna 85.
De dames eindigden een dag later ook op de 4e plaats met 23 kegels achterstand op de nr.3 O.G.K.2,
Het gemiddelde van de dames was 74.03 over de hele dag en als de dames geen 7 poedels hadden gegooid had er
wellicht een podiumplaats ingezeten maar een vierde plaats is een keurige prestatie.
De persoonlijke scores van de deelnemers:
NNKB 1
NNKB 2
G.Frikken
519
H.de Jong
A.Lemmen
516
R.Middel
O.A.Slim
490
P.Koning
J.vd Meulen
480
F.Hebels
T.vd. Meulen 299 uitgevallen F.Frikken
O.Tonkens
150 ingevallen

485
485
481
479
474

NNKB 1 dames
L.Lemmen
487
T.de Waal
460
J.Hulsebos
445
D.Hebels
426
H.Broekema
125 uitgevallen
A.Meihuizen
278 ingevallen

NNKB Persoonlijke finale B en C voor dames en heren 6 nov. te Winschoten
12 dames en 12 heren streden deze dag voor het NNKB kampioenschap persoonlijk in de B en C klasse, voor de C
deelnemers zat er geen vervolg aan deze wedstrijd maar de B gooiers konden zich plaatsen voor de landelijke finale
in Utrecht.
Kampioen bij de dames C werd M.Nieboer, zij was in deze klasse veruit de beste op deze dag met een score van 442
ht. In de C klasse heren werd de Hr. Van Bruggen kampioen met een score van
415.
In de B klasse dames werd een spannende strijd geleverd tussen de dames Herwich, Pieters en Franssen, na 60
ballen was dit ook de volgorde in de eindstand met respectievelijk 436, 430,en 428 kegels.
In de B klasse heren werd Fred Mellens eerste met een score van 464 ht. 10 meer dan de nr.2 H.Munneke en 11
meer dan H.P. Brouwer.
De 6 heren B die meegedaan hebben gaan ook naar de landelijke finale net als bij de dames de eerste 2 van de B
klasse.
De volledige uitslag van deze wedstrijd staat vermeld op de NNKB site.

Heeft u iets voor de Nieuwsbrief stuur dit dan naar aljalemmen@ziggo.nl
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Klasse toewijzing gewijzigd per 01-01-2017
(overgenomen van de KNKB website)

Op de jaarvergadering in het voorjaar 2016 is besloten om de berekening van de klassengrenzen per 1 januari 2017
aan te passen.
Voor het vaststellen van het gemiddelde van een kegelaar(ster) geldt dan het volgende:
Alle tussen 01 januari en 01 december van een jaar door de kegelaar(ster) gegooide resultaten in erkende wedstrijden
van de KNKB (met uitzondering van regiowedstrijden en de nationale bekerfinale zoals vermeld in art 7 ) en van de
eigen Bond worden bij elkaar opgeteld. De aldus verkregen nationale ranglijst, gesorteerd op gemiddelde van hoog
naar laag, wordt zowel bij de Dames als bij de Heren als volgt in Klassen verdeeld:
De bovenste 10 procent van de Ranglijst A-klasse
De volgende 30 procent van de Ranglijst B-klasse
De volgende 60 procent van de Ranglijst C-klasse
De aldus toegewezen klasse geldt zoals gebruikelijk voor het daarop volgende jaar
De Ranglijst wordt in 2017 bepaald door de klasseringsresultaten van 2016 gebaseerd op 150 ballen.
In de volgende jaren wordt de ranglijst gebaseerd op minimaal 120 ballen + behaalde resultaten in de nationale
wedstrijden.
Op verzoek kan aan een bondssecretaris een ranglijst worden verstrekt per 1 januari via de ledenadministratie.
Kegelaars(ters) welke binnen het genoemde tijdvak geen 120 ballen hebben gegooid , worden geklasseerd aan de
hand van het gemiddelde resultaat over minimaal 120 ballen uit het geldende en het voorgaande jaar,
Wordt het totaal van minimaal 120 ballen in die twee jaren niet gehaald, dan behoudt betreffende kegelaar(ster) de
Klasse waarin hij was ingedeeld
Nieuwe kegelaars(-ters) zonder kegelverleden worden ingedeeld in de C-Klasse
Nationale kampioenen in de B-klasse krijgen de eerstkomende 2 jaar een A-kaart
Nationale kampioenen in de C-klasse krijgen de eerstkomende 2 jaar in ieder geval een B-kaart, Tenzij het gegooide
hout in een volgend kegeljaar recht geeft op een A-Kaart.67.
Controle op de in dit hoofdstuk genoemde bepalingen berust bij alle bestuursleden en de consuls van 10 Versie 0110-2016 de K.N.N.B.

Albert Luik benoemd tot Erelid van de KNKB

Dhr. Albert Luik, aftredend penningmeester van het KNKB bestuur en Erelid van onze eigen NNKB is tijdens de
najaarsvergadering in Utrecht benoemd tot Erelid van de KNKB.
Albert, gefeliciteerd en met wat jij betekend hebt voor onze sport heb je hem echt verdiend.
Het werprooster NNKB 2017 zal dit jaar iets later verschijnen dit i.v.m. alle veranderingen die er landelijk zijn er nog
aan zitten te komen, ook de NNKB zal er niet aan ontkomen om met deze veranderingen mee te gaan met als doel
onze sport een positieve impuls te geven.

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

