Nationaal Kampioenschap Junioren 2017.
Delft, 5 november 2017.
Vandaag was de dag waar een hoop jongvolwassenen naar toe hadden geleefd en gewerkt, er waren voor
het NK Junioren Kegelen toch echt 60 kwalificatieballen nodig en die zijn dan ook allemaal gegooid.
Iedereen stand om 10:45 uur netjes gereed, en Gerrit Hendriksen van de Winterswijkse Kegelbond, waar
de jeugd te gast was voor deze wedstrijd opende de dag met een hartelijk welkom voor iedereen, met
naam en toenaam ook de griffiers en de bar waar toch goed gebruik van is gemaakt!
De eerste warmdraai-balletjes werden door iedereen gegooid op de startbaan, en na dit ritueel werd
begonnen met de wedstrijd, 60 ballen, te vergooien op 6 banen.
Het beloofde van meet af aan een bijzondere strijd te worden.
Na de eerste volle 10 ballen lagen de nummer 1 en 3 in poule 1 en 2 maar5 hout achter elkaar en werd de
hoogste score van de dag direct op baan 1 in de eerste ronde neergezet: 87, de toon was gezet maar de
titelkandidaten volgde keurig!
Na ronde 2 werden de verschillen duidelijker en liepen de nummers 1 van ronde 1 wat verder uit op de
nummers 2 en 3.
De derde ronde tekende in poule 3 een flink klasse-verschil, de nummer 1 stond 40 hout voor op de
nummer 2, in poule 2 werd het weer spannender, 2 hout tussen plaats 1 en 2 en poule 1 was met 15 hout
verschil al best een flinke inhaalslag geworden voor de overige deelnemers.
Ronde 4.
Poule 3 is wat betreft de nummer 1 bekend, 68 hout verschil met nummer 2, in poule 2 wisselde ook
niemand van plaats en poule 1 werd iets spannender door een score van 85 door de nummer 2 op dat
moment.
Na ronde 5 was het bovenin alle 3 de poules gespeeld, alleen de nummer 2 en 3 onderling lagen nog zo
dicht bij elkaar dat daar nog van alles mogelijk was, tussen de nummer 2 en 3 van poule 1 zat maar 1
hout, bij poule 2 was dit voor het onderlinge verschil tussen 2 en 3 wel 2 hout.
Ronde 6 werd dus voor met name deze plaatsen allesbeslissend, en resulteerde in onderstaande pouleuitslag:

Door het vorig jaar ingevoerde systeem dat er na deze 60 ballen nog een finale wordt gehouden tussen de
hoogste 3 heren en hoogste 3 dames werd de lijst van de uitslag uit elkaar getrokken, met dit als
resultaat:

Na loting werd bepaald dat de heren op de oneven banen en de dames op de even banen hun 10
finaleballen zouden gooien en deze 10 ballen worden eigenlijk zonder publiek gegooid, zo stil als het werd
achter de banen.
Het resultaat?

Bovenstaande resultaat is memorabel.
Bij de dames is na deze 10 ballen een winnares aan te wijzen, maar bij de heren wordt er door 2 heren
gelijk gegooid en word hier dus een barrage gegooid van 2 banen en per baan 10 ballen.
Bloedstollend!
Koen wist de eerste ronde van 10 ballen met 4 hout verschil te winnen, maar na de laatste 3 ballen in de
tweede ronde ging Dirk er met dit verschil in zijn voordeel vandoor: 1 hout verschil na 90 ballen.

Saillant detail in dit geval, en vanaf mijn kant als persoon een ontzettende gunfactor, is dat Dirk, de
kampioen Heren 2017, deze ochtend zijn geliefde opa verloor en dit tot bij thuiskomst nog niet wist.
Rest mij iedere prijswinnaar en prijswinnares ontzettend te feliciteren met het behaalde resultaat!
(jullie zijn allemaal helemaal top!, tot volgend jaar!)
de begeerde bokalen, keurig ingeleverd
door de regerend kampioen bij de
Dames en Heren.

Sfeerimpressie van de start van de
wedstrijd, vanaf door worden er 60
ballen per persoon gegooid met een op
dit moment nog onbekend resultaat.

De prijswinaars van de derde poule.
Van links naar rechts:
Rik Vriezen, Sanne Kleiborn en Marieke
Lazeroms.

De prijswinaars van de 2de poule.
Van links naar rechts:
Marieke van Oosten, Robin Wijnants en
Amber Meeusen.

De prijswinaars in poule 1.
Van links naar rechts:
Filip Kalevski, Koen van Arem en Dirk
van Leipsig.

De prijzen na de finale en de barrage.
De Heren:
Filip Kalevski, Dirk van Leipsig en Koen van Arem
De Dames:
Sanne de Wild, Leah Meeusen en Robin Wijnants
Deze prijzen werden uitgereikt door de regerend Nederlands Kampioen Kegelen bij de Heren, Pierre
Broersma, die zicht de gehele dag als voorbeeldig coach heeft ingezet voor het resultaat van zijn pupillen
en in dit geval echt de aangewezen man was voor de prijsuitreiking!
Pierre: Bedankt!

