Maart 2018

Kegelkalender 2018

Datum

Soort wedstrijd

(wedstrijden in Haarlem staan in blauw)

11 maart 2018

Competitie HKB

18 maart 2018

Persoonlijke kampioenschappen van Haarlem

25 maart 2018

Landelijke competitie

1e klasse

Borculo

Landelijke competitie

2 klasse

Bareveld

e

7 april 2018

Selectie persoonlijke kampioenschappen van Nederland A dames en heren

8 april 2018

Selectie persoonlijke kampioenschappen van Nederland A dames en heren

9 april 2018

Jaarvergadering HKB aanvang 20.30 uur

14 en 15 april 2018

Finale Persoonlijke Kampioenschappen B en C klasse Utrecht

22 april 2018

Landelijke competitie 1e klasse Malden

22 april 2018

Landelijke competitie 2e klasse Utrecht

29 april 2018

Landelijke competitie

1e klasse

Landelijke competitie

2e klasse Brummen

6 mei 2018

Finale Persoonlijke kampioenschappen van Nederland A Malden

12 mei 2018

Finale bondsteams heren B en C Brummen

13 mei 2018
13 mei 2018

Finale bondsteams dames B en C Brummen
Competitie HKB

Verplaatsing landelijke competitiewedstrijd en competitiewedstrijd in Haarlem.
Door het overlijden van Nico Kales zijn de landelijke competitiewedstrijden van 18 februari
2018 verplaatst naar zondag 22 april 2018. De locaties zijn ongewijzigd. Haarlem 1 gaat
met Fred, Jan, Frans en Pieter naar Malden. Haarlem 2 gaat met Albert, Angela, Joop en
Tine naar Utrecht.
De Haarlemse competitiewedstrijd die op 22 april gepland stond wordt verplaatst naar
zondag 13 mei 2018 tenzij Haarlem op die datum met een dames B of C bondsteam
meedoet aan de finale voor Bondsteams B en C te Brummen.

Landelijke competitie 1e klasse.
Het eerste mocht zondag 4 maart 2018 naar Bareveld. Deze plaats ligt in de voormalige
veenkoloniën en is na zo’n tweeëneenhalf autokilometers uren gemakkelijk te bereiken.
Het is aan tamelijk nieuw kegelhuis en het onderkomen van de Noord-Nederlandse
Kegelbond. Pieter, Fred, Jan en Klaas zijn daar namens Haarlem de strijd aangegaan met
andere topteams uit het land. Haarlem kwam met een serie van 382 gelijk al goed uit de
startblokken. Maar in dit kegelgeweld was dat slechts goed voor een derde plaats. De
tweede ronde verliep met 372 wat minder, maar toch werd de OGK ingehaald. Helaas
werden zij aan de andere kant ingehaald door de Bargen, dus nog steeds derde. De
derde ronde verliep met 381 weer prima en Haarlem kwam op gelijke hoogte met de
Bargen op de tweede plaats te staan. In de vierde ronde ging niet alles naar wens maar
werd er toch nog 374 hout gegooid. Helaas was dit slechts 5 hout te kort om gelijk met
de Bargen te komen en maar 9 hout te kort om op gelijke hoogte met Maastricht 1 te
komen. Al met al een mooie en spannende kegeldag maar wel heel erg ver van huis.
Op 25 maart 2018 mag Haarlem 2 het daar proberen.

Inschrijving persoonlijke kampioenschappen van Haarlem A en B
Op zondag 18 maart 2018 aanvang 11.00 uur worden de persoonlijke kampioenschappen
van Haarlem in de A en B klasse gehouden. Inschrijven is tot 17 maart mogelijk bij de
wedstrijdcommissie of op het formulier aan het bord in de HKB.

Inschrijving Nederlandse kampioenschappen persoonlijk A
Inschrijvingen voorronde persoonlijke kampioenschappen van Nederland voor A dames en
heren staan open. U kunt zich tot 26 maart 2018 opgeven bij de wedstrijdcommissie of
door u naam in te vullen op het formulier dat in de HKB hangt. De wedstrijd wordt in
Haarlem gehouden op 7 en 8 april 2018 aanvang 11.00 uur.

Inschrijving Nederlandse kampioenschappen persoonlijk B en C
Inschrijvingen voor de finale persoonlijke kampioenschappen van Nederland voor B en C
dames en heren staan open. U kunt zich tot 30 maart 2018 opgeven bij de
wedstrijdcommissie of door u naam in te vullen op het formulier dat in de HKB hangt. De
wedstrijd wordt in Utrecht gehouden op 14 en 15 april 2018 aanvang 11.00 uur

ALV
De Algemene Ledenvergadering 2018 zal plaatsvinden op: Maandagavond 9 april 2018.
U heeft inmiddels al de voorlopige agenda ontvangen.

TIP
Bezoekt u ook eens onze vernieuwde website: www.haarlemsekegelbond.nl
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