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Geen topklasseringen op Nationale kampioenschappen B klasse
Op 19 en 20 november werden in Utrecht de persoonlijke kampioenschappen gehouden in de B klasse,
uiteraard waren de NNKB bondskampioenen (Mevr. T.Herwich en de Hr.F.Mellens) vertegenwoordigd.
Bij de dames had zich ook nog Mevr.H.Pieters geplaatst en er mochten ook nog een zestal heren meedoen.
De dames eindigden net boven de middenmoot namelijk 12e en 13e, de heren deden het gemiddeld nog iets
minder met klasseringen tussen de 16e en 31e plaats, ongetwijfeld hebben de deelnemers allemaal een leuke
kegeldag beleefd in het mooie onderkomen van de Utrechtse Kegelbond en dat is natuurlijk ook belangrijk.
Alle resultaten nog even op een rijtje:
Heren:
16 F.Mellens
18 W.Ellerman
19 H.P.Brouwer
21 S.G.Nieboer
24 H.J.Knollema
28 A.Kruijer
31 H.Munneke

433
431
429
428
425
409
399

(7.22)
(7.18)
(7.15)
(7.13)
(7.08)
(6.81)
(6.65)

Dames:
12 T.Herwich
13 H.Pieters

414 (6.90)
413 (6.88)

Nationale bekerfinale Utrecht
De heren speelden deze wedstrijd op 26 november en de NNKB was vertegenwoordigd door twee vijftallen
van Alinghoek, omdat er binnen de club Alinghoek niet voldoende dames zijn om met een damesvijftal deel
te nemen kunnen de dames ingezet worden bij de heren en zodoende konden er twee sterke vijftallen op de
been gebracht worden.
Alinghoek 1 werd overtuigend winnaar in de poulefase en het 2e team werd 2e in hun poule, zij moesten de
winst aan de Bargen (Leeuwarden) laten maar versloegen Nooitgedacht (OGK)
In de kruisfinales werden door deze resultaten beide teams aan elkaar gekoppeld, het 1e team deed wat van
ze verwacht mocht worden en wonnen deze strijd.
In de andere kruisfinale won de Bargen van Val Umme (Winterswijk) en dus zou de finale gaan tussen de
Bargen en Alinghoek 1 en dit was ook in 2014 en 2015 het geval, om de derde en vierde plaats moest
Alinghoek 2 het opnemen tegen Val Umme en alle 5 wonnen hun wedstrijd van hun directe tegenstanders
10-0 !!!. Hiermee eindigden zij op de derde plaats een topprestatie met een teamgemiddelde van 79 ht. over
de hele dag.
De finale ging dus alweer tussen Alinghoek 1 en de Bargen en ging het in de afgelopen twee jaar om kleine
details dat was ook dit jaar weer zo, de eerste vier confrontaties van 2x10 ballen in deze finale werden
eerlijk verdeeld n.l. 2 gewonnen en 2 verloren.
Ondergetekende moest het toen opnemen tegen Chris de Vries van de Bargen en met een voorsprong van 3
kegels ging ik de laatste 10 ballen in en helaas door twee zevens te gooien moest ik met een minimaal
verschil het onderspit delven. Even overheerste de teleurstelling maar met een 2e en 3e plaats waren we
natuurlijk best tevreden en trots.

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

NNKB NIEUWS

NNKB nieuwsbrief 201609

Om het minimale verschil in de finale even zichtbaar te maken hieronder de uitslag van de finale:
Team
Bargen
Alinghoek

Team
punten
2
0

Speler
punten
6
4

Ballen

hout 9

100
100

838
834

8

7

6 5 4 3 2 1 0

54 35 7 3 1 0 0 0 0 0
53 32 12 2 1 0 0 0 0 0

Bij de dames waren een dag later helaas geen 8 maar slechts 5 clubs aanwezig waardoor er de hele dag in 1
poule gegooid werd, V.O.G. moest de eer hoog houden voor de NNKB maar hoe de dames ook hun best
deden het zat er gewoon niet in deze dag.
Nu is het al vaak gebeurd dat iemand of een club een wedstrijd verliest op basis van een poedel maar
vandaag was dat zeker het geval bij V.O.G.
Met maar liefst 37 poedels eindigden zij op de vierde plaats en nu zullen ze misschien niet gewonnen
hebben maar een podiumplaats had er toch wel ingezeten met wat minder poedels.
De dames kennende zullen ze toch ook wel een hoop lol gehad hebben en er naderhand om hebben kunnen
lachen.

Klasse indeling 2017
Klasse
2017

Heren

hout/150
ballen

Dames

hout/ 150
ballen

A

78.000 90.000

≥1170 hout

71.000 90.000

≥1065 hout

B

67.000 77.999

≥1005 hout

62.000 70.999

≥930 hout

C

00.000 66.999

<1005 hout

00.000 61.999

<930 hout

In de volgende jaren wordt de ranglijst gebaseerd op minimaal 120 ballen + behaalde resultaten in de nationale wedstrijden!
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Clubkampioenschappen NNKB
Op 8 januari (B klasse) en 22 januari (A klasse) worden de clubkampioenschappen van de NNKB gehouden
en door de veranderingen zoals de KNKB die doorgevoerd heeft zal er geen vervolg zijn op deze
wedstrijden.
Daar er landelijk niet meer met vijftallen gekegeld wordt( met uitzondering van de bekerwedstrijden) heeft
de NNKB gemeend om onze clubkampioenschappen ook te gaan spelen met viertallen.
Landelijk wordt er voor het 2e jaar al gekegeld met dit systeem in de Nationale competitie en wat men als
zeer positief ervaart zijn o.a. de volgende punten:
- Per ronde tellen de beste drie en daardoor meer beleving
- Vlot verloop van de wedstrijd
- Geen gedoe met reserves.
De desbetreffende clubs hebben de uitnodiging voor deze wedstrijden reeds ontvangen en wij hopen echt dat
alle clubs daar gehoor aan zullen geven en dan horen we graag achteraf wat men er van vond.

Wat zit er binnenkort nog meer aan te komen:
- Palm kegeltoernooi 23-1 t/m 4-2
- Persoonlijke finale NNKB op 5-2
- Alinghoek toernooi 11-2 t/m 25-2

Het bestuur van de N.N.K.B. WENST U ALLEN:

Een knallend uiteinde,
en een gezond 2017
met veel kegelplezier
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