
Koninklijke Nederlandsche Kegelbond 

E-mail: nk_junioren@outlook.com 

  

  

  

Aan de secretariaten van de bij de K.N.K.B. aangesloten bonden.  

  

Betreft: Open Nationale Kampioenschappen Kegelen voor Junioren.       

                        

                Utrecht, augustus 2018 

  

Geachte secretaris,  

  

Op zondag 4 november 2018 wordt er weer gekegeld om het Nationaal Kampioenschap Kegelen 

Junioren, welke dit jaar wordt gehouden in Kegelcentrum Doesburg, Den Helder 2 

6982 DT Doesburg. 

  

Dit jaar wordt voor dit kampioenschap de pilot van vorig jaar definitief voortgezet. 

 

Even opfrissen: 

  

Er wordt geen indeling gemaakt op basis van leeftijd, maar de indeling wordt gebaseerd op het van 

de deelnemer/deelneemster bekende gemiddelde.  

Dit gemiddelde wordt per bond afgenomen in de periode tussen 5 september 2018 en 25 oktober 

2018, onder toezicht van de wedstrijdcommissie.  

  

De deelnemer/deelneemster wordt vervolgens ingedeeld in de klasse A, B of C, waarin per persoon 

6 x 10 ballen worden gegooid om per klasse een winnaar of winnares te hebben. De hoogste 3 

heren en de hoogste 3 dames strijden daarna nog 1 ronde van 10 ballen voor het Nederlands 

Kampioenschap.  

  

Een andere belangrijke wijziging was, en is, dat de leeftijdsgrens omhoog is bijgesteld, en wel naar 

25 jaar.  

(Eenieder die op 1 januari 2018 nog geen 25 jaar was kan deelnemen aan dit kampioenschap.)  

  

Benodigdheden voor inschrijving, vóór 25 oktober 2018:  

• De volledige naam van de deelnemer/deelneemster, samen met de geboortedatum.  

Gebruik hiervoor het inschrijfformulier dat bij deze brief wordt meegezonden.  

Indien beschikbaar, het K.N.K.B. inschrijfnummer.  

(Let op, iedere deelnemer/deelneemster is verplicht zich te legitimeren, ter controle van 

naam en leeftijd.)  

• De ingevulde scoreformulieren van de personen.  

  

Bovenstaande te sturen naar nk_junioren@outlook.com, vóór 25 oktober 2018.  



  

Benodigdheden bij aanmelding op 4 november 2018:  

• Legitimatie van de deelnemer/deelneemster, en indien van toepassing, het inschrijfbewijs 

van de K.N.K.B..  

• Sportschoenen.  

  

  

Bijgaand tref je het inschrijfformulier aan, wat retour gestuurd moet worden naar: 

nk_junioren@outlook.com.  

  

Wij bieden de mogelijkheid het bijgevoegde inschrijfformulier te gebruiken, maar uiteraard mag er 

ook een eigen lijst worden opgesteld waarin in ieder geval de volledige naam, geboortedatum, 

eventueel registratienummer en heer/dame wordt ingevuld, uitgebreid met het gegooide 

gemiddelde en de registratie van de 60 ballen. 

   

Deelname geschiedt op eigen risico.  

Door deelname aan dit toernooi gaat u akkoord met het plaatsen van fotomateriaal op de website 

van de KNKB, social media, zoals Facebook, Instagram en Twitter en andere informatiekanalen waar 

zowel geschreven als in beeld dit toernooi wordt weergegeven. 

  

  

Met vriendelijke kegelgroet,  

  

Wedstrijdcommissie K.N.K.B.  


