Persoonlijke B-C selectiewedstrijden
KNKB.
23 maart 2019
Zes leden van onze ’s-HKB hadden zich opgegeven voor de
Nationale selectie wedstrijden op 23 en 24 maart 2019 in
Haarlem.
Drie B-klassers en drie C-klassers.
Via de KNKB kregen de C-klassers te horen dat zijn
rechtstreeks geplaatst werden voor de finale wedstrijd op 6
april 2019 in Rijsbergen.
Dit betreft Marcel Spierings (De Renaissance) en Mil Schellekens en
Inge Palinckx (D.A.V.O.K.).
De B-heren moesten wel afreizen naar Haarlem.
Dat waren de heren Thaddé Habraken (D.A.V.O.K.), Jac. Bastiaans
(Alle Negen) en Luud Smulders (De Renaissance).
Op zaterdag 23 maart kregen we het bericht van Thaddé dat hij ziek was.
Dus gingen Jac en Luud, samen met twee supporters (Monique en Marcel) op weg
naar Haarlem. (08.45 uur).
Jac mocht als tweede beginnen op baan 1 en Luud als derde op baan 3.
Voor Jac was baan 2 helaas met 4 poedels te slecht.
Toch bleef hij met de volgende banen goed strijden.
Uiteindelijk kwam hij met 368 hout (gem. 61,3) en 7 poedels van de baan.
Luud begon op baan 3 met 76 hout. Op baan 4 struikelde hij en kwam hij met een
poedel en 72 hout van de baan.
Ook op baan zes en baan een viel een poedel en zo eindigde hij met 445 hout
(gem.74,1) voor die dag op de 11e plaats.
Nadat er zondag ook nog selectiewedstrijden gegooid waren werd helaas duidelijk
dat Jac op de voorlaatste plaats, 38e, geëindigd was en Luud op de 23e plaats.
Voor beide dus geen finale plaats, daar de eerste 18 door zouden gaan.
De verschillen tussen b.v. plaats 23 en plaats 17 waren slechts 3 hout!
Heren bedankt voor jullie inzet en deelname.
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6 Tot. gem. Poed.
Luud 76 72 76 77 73 71 445 74,2
3
Jac 67 37 77 64 60 63 368 61,3
7

Luud Smulders (PR)

