
Verenigings kampioenschappen van de jeugd 2015 

Op 1 februari hebben de kids weer gegooid voor de verenigings kampioenschappen. 
We hebben 2 nieuwe jeugdleden, Giovanni en Amanda, en die deden ook meteen 
gezellig mee. Om 10 uur stonden ze alle 10 een beetje gespannen klaar om te beginnen. 
Bij de pupillen meisjes streden Myrthe en Tyara tegen elkaar. Myrthe gooide regelmatig 
de 10 pin eraf (daar is op de training hard op geoefend) ; maar helaas was dat dan in de 
eerste beurt. Tyara wist een paar moeilijke splits af te gooien zoals de 6-7-10 en de 5-7. 
Bij de pupillen jongens ging het tussen Stijn en Giovanni. Stijn gooide met zijn nieuwe bal 
met vingertip een mooie game van 177. Giovanni gooide voor de eerste keer mee en 
wist een mooie game van 100 te gooien waarmee hij zijn oorkonde heeft verdient. 
Manuela en Meike streden bij de aspiranten meisjes. Manuela was vorig jaar eerste met 
hele hoge scores en wilde dit natuurlijk dit jaar weer. Helaas was de druk wat te hoog en 
liep het niet helemaal zoals ze graag wilde. Meike daarentegen stond heel relaxed te 
gooien en had zelfs een game van 182 (de hoogste van iedereen). 
Bij de aspiranten jongens was het lange tijd spannend tussen Joeri en Jelle. Ondanks dat 
Jelle niet meer zoveel gooit wist hij de 6-7-10 split af te gooien en stond hij na de 
voorronde maar een paar punten achter Joeri. Na een eerste game van 183 ging het bij 
Joeri in de finale niet helemaal zoals hij wilde en werd hij regelmatig boos. Toch wist hij 
met 30 punten meer de winst naar zich toe te trekken. 
Amanda was het enige junior meisje. Voor de eerste keer deed ze mee en wist een paar 
mooie games van 138 en 127 te gooien. Ook zij verdient hiermee haar 100+ oorkonde. 
Als junior jongen hebben we alleen Patrick. Het ging lekker vandaag , met een game van 
180 en 181 en een totaal score van 1166 werd hij 1e  en had hij het hoogste gegooid van 
iedereen. 
Het was een leuke maar ook vermoeiende ochtend en voor sommige is 7 games best 
veel. Toch allemaal heel goed gedaan en goed blijven oefenen dan gaat het steeds 
beter. Gefeliciteerd!! 
 
Marco, Petra en Kitty 
 
                             Voorronde                                 Finale                            Totaal 
 
Myrthe             123  135   94  113  =465         134  124   92  =350               815 
Tyara               100   83   107  101 =391         104  113  111 =328               719 
 
Giovanni           43    63    80    85  =271           61  100   49  =210               481 
Stijn                 115  109  177  148 =549          151  144  148=443               992 
 
Manuela          118   87   115  138=458           113  126  124=363               821 
Meike              114  145  127  146=532           116  182  125=423               955   
 
Jelle                143  148  148  124=563           107  153  123=383               946 
Joeri                183  124  145  136=588           142  123  126=391               979 
 
Amanda          100  121  138  118=477             73  127  115=315               792 
 
Patrick             162  180  179  161=682           181  131  172=484              1166 


