NK kegelen wordt bij de heren beslist bij de laatste bal
Op zondag 10 april werd in Haarlem het Nederlands persoonlijk kampioenschap kegelen
gespeeld. Door Corona kon dit kampioenschap in 2020 en 2021 niet doorgaan, gelukkig kon
deze wedstrijd dit jaar wel weer gewoon doorgaan. Hoewel gewoon is een gek woord in dit
geval, want voor de meeste kegelaars was het nauwelijks mogelijk om te trainen de afgelopen
2 jaar.
De verwachting was
dan ook dat er wat
minder hoog gegooid
zou worden tijdens dit
kampioenschap, toch
viel dat nog wel mee
want de eerste 5 in het
klassement behaalden
een gemiddelde van 8,5
van de max 9 te
behalen kegels. Bij de
heren was het de grote
favoriet Pascal Thans
uit
Maastricht
die
startte met een serie
van 132 (15 ballen, dus
135 is het maximum)
en daarmee de leiding
nam. De enige die
Pascal leek te kunnen
bijhouden was Gerard
Frikken uit Groningen, na 4 van de 6 banen ging Pascal Thans nog steeds aan de leiding met
4 hout voorsprong op Gerard Frikken en op de derde plaats stond toen Eric-Paul Tenwolde uit
Didam, die na een “matige” start steeds beter en hoger ging gooien. Eric-Paul en Pascal gaven
elkaar op de 5e baan geen duimbreed toe en kwamen allebei tot een serie van 133, Gerard
kon daar slechts 128 tegenover stellen en viel daardoor terug naar de 3e plaats. Toch gaf
Gerard zich nog niet gewonnen en hij wierp in de laatste ronde een mooie serie van 131.
Pascal ging de laatste ronde in met een voorsprong van 8 hout op Eric-Paul. Pascal had moeite
met het vinden van negens op de lastige baan 2 en daardoor liep Eric-Paul - die maar negens
bleef gooien – steeds wat meer in op Pascal. Toch had Pascal nog steeds een voorsprong van
1 hout na 14 ballen en had hij de titel voor het grijpen, helaas wierp hij zijn laatste bal een 6
en daardoor kon Eric-Paul hem passeren door een 8 te gooien. Het werd een 9 en daardoor
was dit kampioenschap bij de 90ste bal beslist in het voordeel van Eric-Paul Tenwolde met een
gemiddelde van 8,67, Pascal Thans kwam tot 8,64 en Gerard Frikken eindigde met 1 houtje
achterstand en een gemiddelde van 8,63 op de derde plaats.
En de Haarlemse heren hoe deden die het? Niet zo goed, Fred Hartog eindigde teleurstellend
op de 10e plek, Klaas Reus werd 21e terwijl Marco Dankelman net aan aan de rode lantaarn
wist te ontkomen, hij werd 25e. Klaas Reus liet wel weer zijn klasse zien door een mooie serie
van 130 te gooien op baan 6.

Bij de dames was de strijd om de titel minder spannend, want titelverdedigster Marissa
Vervoert uit Winterswijk nam in de 2e ronde de leiding over van Tosca Kruize uit Borculo om
hem vervolgens niet meer af te staan. Kika Heuvingh uit Groningen stond na 2 rondes 1 hout
achter op de koploper en Tosca stond daar weer 4 hout achter. Deze volgorde zou zo blijven
tot en met de 4e ronde, maar in ronde 5 en 6 poedelde Tosca en viel daardoor terug naar de
6e plek. De 3e plaats was nu een prooi voor Petra van Westerhuis uit Lochem door een mooie
serie van 121 hout. Aan de kop leek het wel beslist na 4 ronden want Marissa had inmiddels
een voorsprong van 24 hout en
normaal gesproken geeft een topper
als Marissa een dergelijke voorsprong
niet meer uit handen. De 5e ronde
veranderde niets aan de volgorde
want Marissa kwam tot een serie van
121 en Kina stelde daar 122
tegenover. Bij ingaan van de laatste
ronde was de voorsprong van Marissa
dus 23 hout, toch deed Kina nog een
uiterste poging om Marissa onder druk
te zetten door het werpen van de
hoogste serie (127 maar liefst) van de
dag bij de dames. Marissa stelde daar
een serie van 114 tegenover en dat
was genoeg om de titel binnen te
halen met een voorsprong van 10 hout
op Kina. De strijd om de derde plek was hevig in de laatste ronde, er waren nog 3 kanshebbers
en het was de Haarlemse Marsha Dankelman die de zenuwen het beste in bedwang had en
daardoor de derde plek voor zich wist op te eisen. Voorwaar een prachtige prestatie van
Marsha en zij maakte de tegenvallende prestaties van de Haarlemse heren hierdoor ruimschoot
goed.
Bij de dames eindigde Marissa Tervoort met precies 8,0 gemiddeld, de overige dames wisten
de 8 niet aan te tikken.
Al met al een prachtig kampioenschap met 2 terechte winnaars, de organisatie was weer top
en de wedstrijd is zonder noemenswaardige storingen en oponthoud verlopen. En nu maar
hopen dat de Haarlemse kegelbond niet weer 48 jaar moet wachten om deze prachtige
wedstrijd te mogen organiseren.

