
KNDSB Nederlandse Kampioenschappen bowling 18 mei 2019 te Den Bosch 

Kampioenen v.l.n.r. : Ton van Hooren – heren CD / Robin van Vliet – heren AB / Annette Kieboom – 
dames ABC / Aila Alieva – dames D 

 
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. 
Na de korte toespraken van de voorzitter KNDSB afdeling bowling, Annemieke Bouwmeester en van 
de wedstrijdleider Bertus Steenmeijer waren we om 10.00 begonnen. Drie vrijwilligers, te weten 
Robbert van der Werken, Corry Kolsteren en Corrie Doornenbal zorgden ervoor dat alles goed 
verliep. We speelden 6 games met 2 personen per baan. Per klasse werd er vooraf  geloot, wie met 
wie samen op één baan zouden spelen.  
Tijdens de voorronde was er bezoek van de KNDSB voorzitter Jeroen Jansen en vice voorzitter Marcel 
Koopmans. Ze bleven ongeveer twee uurtjes om weer weg te gaan. Ze waren tevreden over de 
organisatie. 
 
Na het spelen van de 6 games kwam de uitslag binnen:  
Daaruit bleek dat de heren van klasse AB Nando Petersen verschilde met 22 pinfall van de 5e plaats 
Jan de Boer. 
Bij heren klasse CD zat Ton van Hooren op de 4e plaats en Andre Hofstede op de 5e plaats met 13 
pinfall verschil.  
Bij dames klasse ABC is Doke Perk-Pietersz op de 4e plaats en Annemieke Bouwmeester op de 5e 
plaats met slechts 1 pinfall verschil.                                                                                                                                               
Bij dames klasse D zat Lilian Pelgrim op de 4e plaats en Nienke Schouten op 5e plaats met                                 
24 pinfall verschil.  

 
 



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.      
Tijdens de dubbelronde was er bezoek van vice voorzitter / secretaris van de NBF, de heer Ton 
Zandboer. Als eer voor z’n aanwezigheid mocht hij van ons de prijzen uitreiken! 
 
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: 
 
Bij de heren AB waren dat op volgorde Frank Braan, Joost Duivenvoorden, Nando Petersen en Robin 
van Vliet.  
Bij de heren CD waren Hennie Rijpert, Edwin Munne, Michael de Vet en Ton van Hooren.  
Bij de dames ABC waren Annette Kieboom, Anja Zoomer, Liisa Moity en Doke Perk-Pieterz.                                                                                                                               
Bij de dames D waren dat Elaine Timmer-Schleeper, Aila Alieva, Wendy de Wachter en Nienke 
Schouten.  
Nienke lag eerst op de 5e plaats bij 6 game single. Gelukkig heeft zij dubbelronde beter gespeeld en 
knikkerde Lilian Pelgrim weg van haar 4e naar 5e plaats. 
 

Nu kwamen de uiteindelijke beslissingen, wie zich kampioenen van Nederland mochten zijn:            
 
 
Heren AB: 
Bij de 1e finale ronde was Nando helaas uitgeschakeld.  Na de 2e finale ronde werd Frank de dupe en 
belandde dus op de 3e plaats.  Bij de 3e finaleronde ging het tussen Joost en Robin. Hij wist goed te 
strijden en kwam vanuit 4e plaats om kampioen te bereiken! Zeer verdiend!       
                                                                                                               

 

v.r.n.l. 1e Robin van Vliet, 2e Joost Duivenvoorden, 3e Frank Braan en 4e Nando Petersen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Heren CD: 
Hennie stond op 1e plaats en werd toch meteen uitgeschakeld van 1e ronde finale.  Bij 2e ronde was 
zeer spannend geweest tussen 3 heren, uiteindelijk eindigde elk heer met 1 pinfall verschil: Ton 160 
pinfall, Edwin 159 pinfall en Michael 158 pinfall,  die dus werd uitgeschakeld. Ton stond eerst op 4e 
plaats, wist te strijden om elke ronde te winnen en pakte ook Edwin,  werd dus kampioen van heren 
CD! Edwin raakte bij dubbelronde tijdens de 3e game geblesseerd (zweepslag in kuit), toch bleef hij 
strijdend en met de pijn door, zelfs ook in finaleronde, maar toen was de koek op, uiteindelijk bleef 
hij netjes op de 2e plaats.  

 

 

v.r.n.l. 1e Ton van Hooren, 2e Edwin Munne, 3e Michael de Vet en 4e Hennie Rijpert 

 

Dames klasse ABC: 

In die finaleronde speelden Annette Kieboom, Anja Zoomer, Liisa Moity en Doke Perk-Pietersz tegen 
elkaar.  Bij de 1e finaleronde werd Doke uitgeschakeld.  Bij de 2e finaleronde bowlde Anja met 6 
pinfall te weinig en dus kwam zij op de 3e plaats.                                                                                                         
Dan kwam er een mooie duel tussen Liisa (voormalige kampioen) en Annette. Het was Annette gelukt 
om weer Kampioene (nu 9e keer sinds 2002) te worden!        
                                                                                                                                                                             

 
v.r.n.l. 1e Annette Kieboom, 2e Liisa Moity, 3e Anja Zoomer en 4e Doke Perk-Pietersz 

 
 

 

 

 



 

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): 
 

Heren klasse AB:     Heren klasse CD: 
1e Joost Duivenvoorden    1e Hennie Rijpert 
2e Frank Braan     2e Edwin Munne 
3e Robin van Vliet     3e Michael de Vet 
 
Dames klasse ABC:     Dames klasse D 
1e Annette Kieboom    1e Elaine Timmer-Schleeper 
2e Anja Zoomer     2e Aila Alieva  
3e Liisa Moity      3e Wendy de Wachter 

 
Nu ook prijsuitreiking (medailles) voor de Dubbelronde (4 games):  
 

Heren klasse AB:     Heren klasse CD: 
1e Nando Petersen en Frank Braan  1e Shahit Chahat en Michael de Vet 
2e André van Nifterik en Gerard Priems  2e Hennie Rijpert en Edwin Munne 
3e Joost Duivenvoorden en Jan de Boer  3e Andre Hofstede en Frans Schoenaker 
 
Dames: 
1e Ria Duivenvoorden en Annette Kieboom 
2e Anja Zoomer en Doke Perk-Pietersz 
3e Annemieke Bouwmeester en Liisa Moity  



 

Tenslotte ook de prijzen (oorkondes) voor de hoogste game van de  10 games:  
 

Dames ABC:  Anja Zoomer   210 pinfall 
Dames D:  Aila Alieva   202 pinfall 
Heren AB:  Robin van Vliet   241 pinfall 
Heren CD:  Andre Hofstede  201 pinfall 
 
Vervolgens nog de prijzen (oorkondes)  voor de hoogste Serie over 10 games:  
 
Dames ABC:  Annette Kieboom   1812 pinfall 
Dames D:  Elaine Timmer-Schleeper             1455 pinfall 
Heren AB:  Frank Braan    1968 pinfall 
Heren CD:  Hennie Rijpert    1620 pinfall  

 
We waren vereerd door de vele bezoeken tijdens de dag! Ook waren er vele supporters aanwezig om 
diverse spelers/sters te steunen. 
 
Annette Kieboom heeft tijdens NK haar eigen Nederlands records bij 9 games en 12 games 
verbroken.  Annette, proficiat met je records. 
 

9 games 1744 oud was 1740, Nîmes, aug. 2018 

12 games 2280 oud was 2258, Nîmes, aug. 2018 

 
De Nederlandse Kampioenschappen was goed gegaan, dankzij inzet van de vrijwilligers. Ton 
Zandboer complimenteerde ons voor de goede organisatie en voor de saamhorigheid onder de 
spelers. Hij zag dat we, naast serieusheid, ook met plezier bowlden. En dit vond hij een plus punt! 

 

                                    
 

    v.l.n.r. voorzitter afd bowling KNDSB, Annemieke Bouwmeester - secretaris NBF, Ton Zandboer -     
wedstrijdsecretaris / penningmeester afd bowling KNDSB, Wendy de Wachter 

 

Alle resultaten vind je de aparte bijlage. 

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

 
Geschreven door Wendy de Wachter en Annemieke Bouwmeester , KNDSB afdeling bowling. 

https://photos.app.goo.gl/kyZmit72o24RkKFJ9

