
KNDSB Nederlandse Kampioenschappen bowling 18 mei 2019 te Den Bosch 
 

Er hadden in totaal 32 spelers van 7 verenigingen voor NK op 18 mei 2019 in Maaspoort te Den Bosch 
aangemeld. Hiermee was de deelnemerslijst VOL aangezien we slechts over 16 banen hadden.  

Ingedeeld: 8 heren klasse AB, 12 heren klasse CD, 7 dames klasse ABC en 5 dames klasse D.  
Niveau: Heren AB is gemiddeld 165 en hoger, heren CD tot 164,99. Dames ABC is gemiddeld 135 en 
hoger, dames D tot 134,99. 
We speelden 6 games met 2 personen per baan. Per klasse werd er vooraf  geloot, wie met wie 
samen op één baan zouden spelen.  
 
Na het spelen van de 6 games kwam de uitslag binnen:  
Bij heren klasse CD zat Andre Hofstede op de 5e plaats met 13 pinfall verschil van 4e plaats, Frans 
Schoenaker op de 11e plaats.  
Bij dames klasse D zat Wendy de Wachter op 3e plaats. 
 
Toen kwam de dubbelronde van 4 games eraan. Het ging hier om 3 klassen, namelijk  heren klasse 
AB, heren klasse C/D en alle dames samen. Dames van klasse D kregen als bonus 10 pinfall per game 
erbij.      
 
Dan kwam de spannende uitslag van totaal 10 games, all events (6 games single en 4 games double) 
De 1e 4 plaatsen in elke klasse gingen door naar de finaleronde: 
 
Andre Hofstede en Frans Schoenaker zijn helaas uitgeschakeld. Wendy de Wachter haalt finale van 
dames D.  
 
Nu kwamen de uiteindelijke beslissingen, wie zich kampioenen van Nederland mochten zijn:            
 
Dames Klasse D: 
Elaine Timmer, Aila Alieva, Wendy de Wachter en Nienke Schouten moesten tegen elkaar strijden. 
Helaas eindigde Wendy op de 4e plaats. Bij de 2e finaleronde is Nienke op de mooie 3e plaats 
geëindigd.  Nienke speelde voor haar eerste keer mee NK en wist netjes de 3e plaats te bereiken . Zij 
begon met laag maar wist steeds hoger op te klimmen                                                                                                                                
Bij de 3e finaleronde, dus de finale,  moest Aila het opnemen tegen Elaine.                                      
Elaine bleef de hele wedstrijd sterk en helaas werd zij bij laatste ronde van finale uitgeput en lukte 
haar niet meer strikes te gooien. Het was zeer spannend met Aila. Aila had veel geluk dat zij op ’t 
laatst een paar keer strikes wist te maken. Alia werd voor de 1e keer kampioen van dames D! Elaine 
werd dus uiteindelijk 2e.   Aila speelde voor de eerste keer in finale en had last van spanning. Zij 
begreep Amerikaanse systeem niet zo goed maar met steun van Wendy en supporters verliep goed. 
Over sportiviteit gesproken, petje af. 
 



 

1e Aila Alieva, 2e Elaine Timmer-Schleeper, 3e Nienke Schouten en 4e Wendy de Wachter 

 
Er was nog de prijsuitreiking (oorkondes)  voor single ronde (6 games): 
3e plaats Wendy de Wachter van dames D 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Nu ook prijsuitreiking (medailles) voor de Dubbelronde (4 games): 
3e plaats van heren CD zijn Andre Hofstede en Frans Schoenaker  

 
Tenslotte ook de prijzen (oorkondes) voor de hoogste game van de  10 games:  
Heren CD:  Andre Hofstede  201 pinfall 
 
 
Alle resultaten vind je de  https://www.zbsd.nl/index_bowling.htm 
 

 

 

Foto’s van prijsuitreiking: https://photos.app.goo.gl/kyZmit72o24RkKFJ9 

 
Geschreven door Wendy de Wachter 


