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DIT JAAR BESTAAT DE NNKB 125 JAAR EN DAT WILLEN WE
VIEREN OP ZONDAG 17 SEPTEMBER IN HUIZE BAREVELD VAN 10.00 UUR TOT 18.00
UUR.
Zeer binnenkort krijgen alle clubs en persoonlijke leden een uitnodiging voor deze
dag, dus zet de datum alvast in uw agenda.

De Landelijke Competitie
De landelijke competitie is ten einde, Maastricht 1 is kampioen geworden in de 1e divisie met op de 2e
plaats de Bargen en op de 3e plaats het team van Alinghoek
In de 3e divisie B was het zeer spannend, Alinghoek 2 eindigde daar als eerste met vlak daar achter het
team van Midden Groningen, over 8 wedstrijden was het verschil te verwaarlozen,
62 behaalde punten voor Alinghoek 2 tegen 61 door Midden Groningen en 11277 kegels tegen 11275 !!!
Alinghoek 2 promoveert hierdoor naar de 2e divisie en wellicht Midden Groningen ook nog.

2e ronde klasseringsballen
Het is nog steeds even wennen om 40 ballen te gooien en dat we niet meer met vijftallen werken maar er
zijn veel positieve geluiden te horen over deze nieuwe opzet.
De opkomst is ook goed te noemen, van de 214 heren hebben er 176 1 of 2 rondes gegooid een
percentage van 82% bij de dames is dat 55 van de maximale 64 een percentage van 86%!!
Belangrijk is nu dat degenen die nog maar 1 ronde hebben gegooid wel de derde ronde gooien in
september zodat ze nog de inhaalronde kunnen spelen om aan de 120 ballen te komen.
Uiteraard staan de volledige uitslagen op de NNKB website.

Tot nader bericht kan er niet gekegeld worden in Bareveld op de zaterdagmiddag tijdens de zomerperiode,
zodra dit weer mogelijk is krijgen de clubs en pers.leden hier een berichtje over.
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