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Aan de Verenigingskampioenschappen namen dit jaar 7 jeugdleden, 12 dames en 21 heren deel. De 

tweede zondag worden alleen nog de 8 finales gegooid, zodat iedereen zaterdag weet of ze zich daar 

voor hebben geplaatst. En omdat het zoveel finales zijn hier weer een korte samenvatting: 

Bij de heren D een unicum: Evert Ziel won voor het eerst in zijn carrière een titel op de VK. Hij ging als 

eerste de finale in en gaf Jaap, Ruud en Jasper geen kans om dichterbij te komen. 

De dames CD begonnen met een klein onderling verschil aan hun finale. Ondanks dat veranderde er in 

de finale niks aan de volgorde, waar door Clarissa Reyneveld andermaal kampioen werd. Marijke, 

Francis en Tessa moesten het antwoord schuldig blijven. 

De pupillen waren met zijn drieën en er maakte er slechts één aanspraak op de titel. Rick Halsema 

begon de finale met een voorsprong om die vervolgens per game nog eens uit te bouwen. Robbe en 

Jorik eindigden op grote achterstand. 

Minst spannend was de klasse heren BC. Gerd-Jan Visser nam een enorme voorsprong van ruim 100 

pins. In de finale zagen Edwin, Louw en Frans deze achterstand alleen maar oplopen. 

Bij de aspiranten ging Hessel verrassend als eerste door, maar zondag werd hij voorbij gestreefd door 

Johnathan Alvarez. 

De strijd bij de junioren was er één tussen twee teamgenoten. Jordy Buys was vorig jaar nog kampioen 

bij de aspiranten, maar hij wilde Tim de titel niet cadeau doen. Om hem vervolgens ruim te verslaan. 

Interessant was de strijd bij de dames AB. Jacintha is het hele seizoen al in vorm, zo ook in de 

voorronden. Maar met zicht op een niet verwachte titel ging het toch mis, wat Ingrid Zoutenbier de kans 

gaf haar de wisselbeker afhandig te maken. Belinda en Bianca waren niet ver weg, maar kwamen te 

kort. 

Bij de heren haalde Christiaan Veendorp zijn 8e titel binnen. Ging Simon na de voorronden nog aan de 

leiding, na het vuurwerk van de finale ging de titel toch naar de verwachte en terechte winnaar, voor Jan 

en Arnold. 

De volledige uitslagen vind je elders op de site. 


