Nederlandse Kampioenschap bowling op zaterdag 4 juni 2022 in Eindhoven.
In maart jl hebben 5 leden van ZBSD aangemeld om meedoen met NK, helaas 2 weken voor
NK start hebben 2 leden van ZBSD zich moeten terug trekken i.v.m. blessure/ operatie.
De 3 leden die mee doen zijn: Jurgen Blommerde, Wendy de Wachter en Karin Zwanenburgde Heus.
Wij kwamen om half 9 samen met 3 andere leden ZBSD in bowlinghuis
te Eindhoven, aangemeld bij wedstrijdleider waarna we op gemak wat
konden drinken en kletsen. Iets na 9 uur maakten we klaar op de baan
voor de start.
Kwart over 9 starten we met warming up ingooien: Wendy samen met lid van BC Het Zuiden,
Jurgen samen met lid van ADSV BC Amstelstad en Karin samen met lid van DSV Almere zijn
ingedeeld op de aangegeven banen. Dit keer werd de toespraak door de organisatie van NBF met
de aanwezige gebarentolk. Want het bestuur van D-bowlen organiseert niet meer de NK. Half 10 startten wij de 1e
voorronde single van 6 games. Jurgen en Wendy hadden veel moeite op de baan om goed te spelen voor hoge pinfall te
halen of voor de spares of strike te gooien wat steeds miste ondanks het best doen.
Na 6 games single spelen, hadden we 1 uur lunchpauze dat we van een heerlijke lunchbuffet
benuttigden die NBF / bowlinghuis had geregeld. Uitslag stond voorlopig zo dat Jurgen bij heren
CD op 11e plaats van totaal 16 heren, bij dames D Wendy op 3e plaats en Karin helaas onderaan
op 7e plaats stonden.
Na lunchpauze startten we met dubbelronde 4 games, we mochten zelf kiezen wie de partner is
om samen te dubbelen. Karin zou met afgemelde ZBSD lid dubbelen maar moet nu samen met
lid van DSV Almere, Jurgen evenzo met afgemelde ZBSD lid en ging samen met lid van BC het
Zuiden en Wendy had na vele ronden gevraagd wie met haar wil samen dubbelen. Uiteindelijk
dan met lid van ADSV BC Amstelstad als dubbelpartner. Iedereen doet dan weer uiteraard goed de best om te spelen
zodat men in de finale mag spelen. Wendy heeft weer veel moeite mee op de baan en speelt dan laag pinfall en Jurgen
speelde wat beter.
Na de 4e game van dubbelronde waren we ook wat moe en hadden last van de warmte. De airco
was daar zwak en we moesten nog wachten op uitslagen van de 10 games voorrondes voor het
gehele totaal om te weten om te mogen doorgaan in de finale of nog rondes moeten spelen.
Jurgen wist zich omhoog te klimmen maar toch niet genoeg om in de finale te spelen, hij eindigt op
6e plaats en er mogen 4 heren door naar de finale. Dat scheelde hem maar 89 pinfall van 4e plaats
en slechts maar 6 pinfall tekort voor de 5e plaats.
Karin bleef helaas nog onderaan staan op 7e plaats van Dames D wat dus geen finale spelen
betekende voor haar. Wendy zakte naar de 4e plaats die maar 46 pinfall minder heeft dan de 3e
plaats maar wist gelukkig nog net wel de finale ronde te mogen spelen.
In finaleronde is andere manier: 4e tegen 3e plaats en dat is dat Wendy
dan tegen Els van DSV Almere moet en helaas had Els veel geluk dat zij veel strike en spares
wist te gooien zo dat zij 175 pinfall had en Wendy gooide ook goed maar niet genoeg om
verder te gaan in de finale, zij had 148 pinfall. Dus bleef Wendy op de 4e plaats van Dames D.
Bij dubbelronde hadden we geen prijs voor ZBSD leden omdat Wendy behaalde de 5e plaats
van alle dames, Karin onderaan op 7e plaats en Jurgen 5e plaats van heren CD.
Compleet uitslag van Single voorronde: NK 2022 D-Bowlen Singles - Standings
(lexerbowling.com)
Uitslag van dubbelronde: NK 2022 D-Bowlen Doubles - Standings (lexerbowling.com)
Uitslag van Finale: https://nbf.bowlen.nl/api/download/b835aad9-c7e4-ec11-b1d1-005056a6b14d/modules/3933

Overzicht uitslag van ZBSD leden:

Na de prijsuitreiking gingen ZBSD leden gezellig samen uit eten in Eindhoven. Voor nu is even
geen bowling tot eind september 2022 waarna we hopen met teams uitbreidingen zodat we met
3 teams mee kunnen doen aan dovencompetitie NBF D-bowlen. Want er komen aantal oud /
nieuw leden bij ons in teams. Volgende jaar NK 2023 doen we zeker weer mee met paar van de
ZBSD leden mee.
We wensen namens ZBSD jullie een fijne zomervakantie toe 😊

