NNKB NIEUWS

NNKB nieuwsbrief 2017010

8-1-2017 Clubfinale klasse B, heren in Winschoten
Op deze dag werd de clubfinale gespeeld voor de heren in de B klasse, er werd voor de eerste keer gekegeld
met viertallen en per ronde tellen de beste drie van het viertal.
Dit systeem werd door het overgrote deel van de deelnemers als zeer positief ervaren. Het winnende team
was het viertal van ODIN 2 met een totaal hout van 894, een team gemiddelde van 74.5. Op respectievelijk
de 2e en 3e plaats eindigden MAC 1 met 883 hout en Gooi Raak 1 met 851 hout.
Doe je Best1, Noorderlicht 1 en ’t Swientje 1 eindigden op de plaatsen 4,5 en 6.
De hoogste gooiers kwamen uit het team van ODIN, de heren Hofstee en Huisman vloerden beiden 293
hout.
Voor de volledige uitslagen zie de NNKB site

22-1-2017 Clubfinale klasse A, dames en heren in Bareveld
Voor het eerst werd er door de NNKB een wedstrijd gehouden in het nieuwe onderkomen in Bareveld,
afgelopen 22 januari werden hier de clubkampioenschappen gehouden in de A klasse bij zowel de dames en
de heren.
De deelnemers en de NNKB waren zeer te spreken over de nieuwe accommodatie, het was nog even
wennen aan de banen voor sommige deelnemers maar dat is normaal natuurlijk.
Bij de dames waren helaas maar twee clubs aanwezig n.l. Gooi ze Om en VOG, eerstgenoemde werd NNKB
kampioen met een totaal hout van 1233, VOG bleef precies 100 kegels achter op de dames van Gooi ze Om.
Het blijft natuurlijk jammer dat er maar twee damesclubs meedoen aan een NNKB kampioenschap, hopelijk
komen daar de volgende keer toch nog enkele teams bij, te denken valt b.v. aan clubs als Langs de Kant en
KIO en misschien Negen Oogjes
Bij de heren deden er zes clubs mee, Alinghoek 1 was duidelijk de sterkste en zij gingen dan ook met de
wisselbeker naar Drouwen terug met een score van 1494 hout.
De spanning zat hem in de strijd daarachter want er zaten maar 9 kegels verschil tussen de volgende drie
teams. Alinghoek 2 eindigde op de 2e plaats met 1459 ht. net voor Acht o/d Lange 1 met 1454 ht en ODIN 1
met 1450 ht.
Op de 5e en 6e plaats eindigden respectievelijk Dussel’t HH en WOP met 1358 en 1276 ht.
Hoogste scores persoonlijk, O.A.Slim van Alinghoek met 498 en H.Broekema van Gooi ze Om met 423

Alinghoek toernooi
Onlangs is het Alinghoek toernooi gehouden, 229 deelnemers wisten wederom de weg naar het altijd
gezellige KegelCentrum Alinghoek te vinden. Langs deze weg willen wij u bedanken voor uw aanwezigheid
en gezelligheid.
Alle uitslagen en vele foto’s staan op kegelclubalinghoek.nl

Heeft u iets voor de Nieuwsbrief stuur dit dan naar aljalemmen@ziggo.nl
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5-2-2017
Persoonlijke finale NNKB klasse A te Bareveld
Zestien heren en acht dames streden deze dag om het persoonlijk kampioenschap van de NNKB.
Bij de dames was Saskia Lemmen oppermachtig haar eerste baan bracht gelijk al een score van 134 op het
bord daarna volgde er een 127 en hiermee waren de overige dames op een onoverbrugbare achterstand
gezet, zij eindigde dan ook op de 1e plaats met een score van 497, een gemiddelde van 82.8.
Bij de heren ontwikkelde zich op de laatste baan een strijd om de eerste plaats tussen Reinder Middel van
ODIN en ondergetekende waarbij ik met een score van 505 tegen 503 voor de 2e keer kampioen van de
NNKB werd.
Alle uitslagen van deze wedstrijd staan natuurlijk op de NNKB site

A.Lemmen

De 1e ronde van de klasseringsballen zit er op, 227 NNKB leden hadden zich hiervoor ingeschreven en dat
is een aantal waar we best tevreden over kunnen zijn, zoals bekend gooien we m.i.v. dit seizoen 3x40
ballen in de kegelhuizen in Winschoten en Bareveld.
De uitslagen staan binnenkort op de website van de NNKB.

Veranderingen
Landelijk is er best wel veel veranderd en ook de NNKB ontkomt daar niet aan, al deze veranderingen
hebben natuurlijk het doel het kegelen een nieuwe impuls te geven Op landelijk niveau gaat men meer
werken met vrije inschrijvingen voor diverse wedstrijden voor clubs en persoonlijk, mede daardoor en de
teruglopende belangstelling heeft de NNKB besloten de Bekerwedstrijden die in september altijd gehouden
werden te schrappen.
Ook zullen er geen vijftallen meer worden opgegeven tijdens de rondgangen en daardoor zijn de rondgangen
alleen nog voor de klasseringskaart.
De NNKB heeft het voornemen om de clubfinales zoals die onlangs op 8 en 22 januari zijn gehouden uit te
breiden naar drie wedstrijden met het systeem van viertallen, hierover komt er binnenkort meer informatie.

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

NNKB NIEUWS

NNKB nieuwsbrief 2017010

In een plaatselijke krant verscheen onlangs onderstaand artikel,

Dames van Harte Gefeliciteerd !!!

Binnenkort:
11-04-2017

Jaarvergadering NNKB

18-04-2017 t.m 21-04-2017 2e ronde klasseringswedstrijden
Groep 2

Groep1
Bareveld

Winschoten
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