
Jacintha Kuin spelend in de Do-vroeg  league in het team Gunnery's Iris Pub, heeft zich in Hoofddorp

De finales worden gespeeld in de Bowling Almere op 7 mei 2017.

Wij wensen Jacintha veel succes.
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voorronde van van het NK G

als 1e geplaatst voor de Finaleplaatsen van 

de Regio-midden.

Jacintha uitkomend in de Dames 1e klasse 

voor de BV Heiloo behaalde een 

gemiddelde van 140 met een serie van 420 

(151-143-126) 
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NK G-bowlen gespeeld in Almere

Zondag 7 mei waren de Nederlandse kampioenschappen voor leden met een verstandelijke 
beperking. Het was weer een sportieve, spannende en gezellige dag in Bowling Almere.
 
 

De 96 beste deelnemers van dit jaar kwamen 
geplaatst hadden voor de landelijke finaledag.
De vijf voorrondes georganiseerd in Hoofdorp, Sittard, Breda, Zutphen en Assen 
deelnemers mee deden. De beste spelers per klasse waren 
 
Hieronder de voorrondes en de definitieve uitslag.
 
 
 

 

Jacintha ging via een mooie 2e plaats in haar klasse naar de finale

 

In de finale  heeft Jacintha een mooie 3e plaats behaald.
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de Nederlandse kampioenschappen voor leden met een verstandelijke 
beperking. Het was weer een sportieve, spannende en gezellige dag in Bowling Almere.

De 96 beste deelnemers van dit jaar kwamen zondagochtend vroeg naar Almere waar zij zich 
geplaatst hadden voor de landelijke finaledag. 
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Jacintha ging via een mooie 2e plaats in haar klasse naar de finale. 

In de finale  heeft Jacintha een mooie 3e plaats behaald. 
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