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Jeugdnieuws

Als deze pinbabbel verschijnt zijn we alweer 3 maanden aan het bowlen, liggen de pepernoten in 
de winkels en staat de Kerstvakantie weer voor de deur. Maar toch ga ik aan het begin beginnen.

ouder/kind dag
Zoals elk jaar zijn we na een geweldig mooie zomer het seizoen weer gestart met de ouder/
kind dag. 
We hebben dit jaar 3 “nieuwe heren” (ze hebben vorig jaar al getraind) die de teams op maandag gaan proberen 
te verslaan, nl. Tygo, Thomas en Jayson. Dit houdt in dat we 5 jeugd teams hebben. De sfeer zat er meteen weer 
in en ieder kind gooide 2 games met een vader/moeder/broer/zus/vriend.

Uitslag
 1e  Ben & Hans 6e  Manuela & Sebastiaan 
 2e  Scott & Martin 7e  Tyara & Saskia
 3e  Tygo & Linda 8e  Thomas & Ellen
 4e  Jeremy & Marco 9e  Jayson & Malia
 5e  Nikki & Lynn

De foto’s zijn te vinden op bvhaarlemmerliede.nl/ 
(onder menu bij het kopje jeugd en fotoalbum)

Ben & Hans Scott & Martin Tygo & Linda

Jeremy & Marco Nikki & Lynn Manuela & Sebastiaan

De top-3 koppels
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Na de prijsuitreiking volgde de indeling van de teams en werden de shirts uitgedeeld.

Team Verzijlbergen Team Bossen Team De Haan Team De Zoete Inval Team Fietsenwinkel
Jeremy Ben Nikki Tyara Manuela
Nick Thomas Tygo Jayson Booster

We hopen weer op een gezellig seizoen met veel records.

Maandag 03-09
Tygo gooit een spare en Thomas gooit een spare en meteen erna een strike.

Maandag 10-09
Tygo verbetert zijn game van 61 naar 92 en Jayson verbetert zijn game van 62 naar 70.

Zaterdag 22-09
Scott gooit een game van 106 en verdiend hiermee zijn 100+ oorkonde.

Maandag 24-09
Tygo verbetert zijn record van 92 naar 95. Manuela gooit een mooie 225 game en een serie van 607. Hiervoor 
krijgt zij haar 225 en 600 speld.

Maandag 15-10
Thomas gooit een 105 game en verdient hiermee zijn 100+ oorkonde.

Maandag 12-11
Jayson verhoogt zijn game naar 113 en zijn serie naar 268.

Maandag 19-11
Jeremy verbetert zijn serie van 665 naar 682 en Nikki v/d B verbetert haar serie van 427 naar 429

Tyara & Saskia Thomas & Ellen Jayson & Malia
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• Er ook een facebook pagina is van de club: www.facebook.com/bvhaarlemmerliede/
• Op internet allerlei informatie staat:  bvhaarlemmerliede.nl/  (onder menu bij het kopje jeugd)
• Op de bowlingbaan een laagje olie ligt, zo is de 

baan glad en kan de bal er makkelijker overheen 
rollen. Ook zorgt dit voor minder krassen op de 
bowlingbaan.

• De bowlingsport beoefend wordt door meer dan 
100 miljoen mensen in meer dan 100 verschillende 
landen.

• In Amerika gooit er elke dag wel iemand een 300-
game.

• De Zoete Inval in 1930 opende en toen een limonade 
tentje met speeltuin was.  

Spreekbeurt kist bowling vereniging Haarlemmerliede
Vind jij het ook zo moeilijk om een leuke originele spreekbeurt te bedenken??

Leen dan onze bowling spreekbeurt kist. 
Hierin vind je allerlei voorwerpen die met 
bowlen te maken hebben o.a. een halve bal, 
pin, schoen en uitdeel folders (uiteraard 
moet je zelf ook nog de nodige informatie 
opzoeken).

Je hoeft zelf geen bowler te zijn om er 
een geweldige spreekbeurt van te maken. 
Stuur een mail met je telefoonnummer 

naar info@bvhaarlemmerliede.nl en wij bellen 
je zo snel mogelijk om een afspraak te maken.

Niet vergeten

17 december →→  Kersttoernooi & Kerstdiner
29 december →→  Arie Lutterman toernooi jeugd & loterij
02 januari     →→  Finale Arie Lutterman toernooi & grote loterij
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Het gaat weer goed met onze jeugd maar .....
Wij zijn op zoek naar sponsors om het voor onze jeugd nog beter, leuker en goed draaiend te houden/maken.
Denk hierbij aan shirts, toernooien, trainingen, NJTL maar ook Kerst en Sinterklaas.
Kijk eens rond in de familie, kennissen, vrienden, collega’s, buren en uw werk of er iemand is die iets voor ons 
kan betekenen.
Dit al kan door een éénmalig/jaarlijks bedrag, shirts voor de maandag league of voor de NJTL met uw naam of 
logo erop.
Onze jeugd speelt regelmatig “buiten de deur” waar uw naam/logo dan ook 
zichtbaar is.

Wat krijgt de sponsor er voor terug?
 * Uw naam/logo komt op de website van de vereniging
 * Uw naam/logo komt in het clubblad (6x per jaar naar alle leden)
 * Uitnodiging voor het slotdag ontbijt

Weet u iemand, heeft u andere ideeën of vragen, aarzel niet en spreek ons aan 
of stuur een mail naar info@bvhaarlemmerliede.nl

De leden die een sponsor aanbrengen krijgen van ons een “DANK JE WEL TAART”.

Het jeugdbestuur

Zoek de 5 
verschillen
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- n Z = d b = k  - n

Z = d ee = oo + t e = i

Het bestuur wenst iedereen warme kerstdagen, 
eventjes geen school of werk, en dan een 
spetterend oud en nieuw. 

We hopen je de hand te schudden op de 
nieuwjaarsreceptie, op 2 januari na afloop van 
de finale van het Arie Lutterman Toernooi. 

Dat er Na de oliebollen maar weer een heel jaar 
lang olie-ballen mogen volgen ...  

Heb een plezierig, gezond en bowlingrijk 2019.
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NTL-2A 2018/2019 2de speeldag: 
Poolster B.V. pakt 14 punten

Mij is gevraagd als wedstrijdleider een stukje te schrijven over de league in de Haarlemmerliede. Het thuis 
spelende team is de Poolster B.V. De sponsor is het bedrijf dat is opgericht door de heer Walthaus en al meer dan 
een eeuw bestaat. Harry is daarvan ruim 25 jaar de directeur geweest en geniet nu van zijn pensioen. Vandaar 
dat o.a. Harry Walthaus en Simon van Veldhuizen deel uit maken van het team. Vandaag moest het team de klus 
klaren met vier spelers t.w. Harry, Simon, Niels Romijn en Rinus van Arkel. André Cobelens had last van zijn 
rug en Jan Kiewiet moest werken.

De 1ste wedstrijd was tegen Kees Tol Glas uit Volendam. Ondanks de fraaie startgame van Niels (222) gingen 
de 2 punten naar Tol, dat maar 4 pins meer gooide (528-532). In de 2de wedstrijd werd gegooid tegen het team 
Dynamic Pro uit Heiloo. Harry maakte plaats voor Simon. Het team Dynamic Pro zijn allemaal fanatieke spelers 
die direct of indirect familie zijn van Jan Renooy. De oud-spelers van De Zoete Inval kennen Jan ongetwijfeld 
nog wel. Dit team staat helaas onderaan, daar alle begin moeilijk is en zij feitelijk helaas (nog) geen vuist kunnen 
maken. Deze wedsrijd werd zonder al te veel moeite gewonnen (533-432) en daarmee waren de eerste punten 
een feit. 
De 3de wedstrijd was tegen Hilversum en met een ongewijzigd team werd deze wedstrijd gespeeld. Hilversum 
had de eerste speeldag met 18 punten (max is 22) de leiding genomen dus werd uitgekeken hier tegen te spelen. 
Met o.a. een 207 game van Rinus konden de volgende punten in de knip worden gedaan (570-535). De 4de 
westrijd was tegen Medemblik. Harry kwam er in voor Rinus en met een 209 sleurde het het team naar een 
volgende overwinning (583-504). 
Niels, tot dan met een gemiddelde van 189,5, maakte plaats voor Rinus om wedstrijd 5 te spelen tegen de Headpin 
Hunters uit Heerhugowaard. Rinus (216) en Harry (199) hadden een goeie herstart en met de game van Simon 
(186) werd de opgaande lijn verder ingezet, hetgeen resulteerde in de volgende punten (601-479). De 6de 
wedstrijd werd als collectief niet slecht gegooid (184-189-195). Desondanks ging de winst naar de “youngsters” 
uit de Haarlemmermeer met o.a. een 210 game van Joeri van der Roest en 227 van Merel Mulder (568-605). 
Naar achteraf leek toch een beetje een deceptie, daar de laatste wedstrijd tegen Schoenmakerij Ikink uit Huizen 
volledig werd weggegeven (447-510). 

Ondanks deze nare nasmaak werden er toch 14 punten behaald, aangezien naast de 8 wedstrijdpunten met een 
teamgemiddelde van 182,38 met 3.830 pins ook 6 bonuspunten gepakt werden. Het team steeg hierdoor naar 
de 4de plaats. Op naar de volgende speeldag in een poging de achterstand verder goed te maken. Die zal plaats 
hebben op 2 december 2018 in de Zedde te Volendam. De grootse winnaar van vandaag bleek uiteindelijk Kees 
Tol Glas Volendam, dat de maximale score van 22 punten wist te behalen. Diet team heeft ook de hoogste pinfall.

De gemiddelden die er vandaag werden gegooid door de spelers van Poolster B.V. zijn:
Simon van Veldhuizen: 173,4, Harry Walthaus: 184,7, Niels Romijn: 187,3 en Rinus van Arkel: 183,3.   

En de top 4 (natuurlijk 4 want De Poolster B.V. staat 4de):
 01)  Kees Tol Glas   38  (8.007) 
 02)  Sparkforce   36  (7.856) 
 03)  Ikink    27  (7.445), en
 04)  Poolster    23  (7.528).

U ziet het goed, als zij van Ikink hadden gewonnen, dan hadden zij 3de gestaan, maar ja “als ...”.

Groet Carel Glimmerveen heden, 4 november 2018, wedstrijdleider in De Zoete Inval.
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Het gebruik van SponsorKliks.com

Ga naar de website van Bowling Vereniging Haarlemmerliede . Scroll zo ver mogelijk naar beneden.

Onderin de webpagina vindt u een balk met het logo van SponsorKliks. Klik met de linkermuisknop op het logo van SponsorKliks. 
Door deze link hoeft u niet meer aan te geven voor welke vereniging u wilt sparen: dit wordt automatisch geregeld.

U wordt naar de website van SponorKliks gestuurd. U krijgt meteen een venster te zien waarop u zich kunt aanmelden voor de email 
service. Met deze email service is het mogelijk om een update te krijgen over het bedrag wat onze vereniging al verkregen heeft via 
SponsorKliks. Aanmelden voor deze emails is alijd vrijwillig, het is geen vereiste om door te kunnen gaan.
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Wilt u zich aanmelden? Vul dan uw emailadres in, dit kan in het   gearceerde kader.   U kunt de aanmelding daarna afronden door op 
‘verzenden’ te drukken. 
Wilt u zich niet aanmelden? Klik dan op ‘Sluiten’.

U komt op de webpagina van SponsorKliks. Hier ziet u meerdere logo’s van winkels staan.
U kunt gemakkelijk zoeken naar een specifi eke winkel in de balk ‘Zoek naar een winkel’.
U kunt ook zoeken naar een aantal winkel soorten, dit doet u via de balk ‘Filter op categorie’.

Als voorbeeld nemen we de categorie ‘Eten & Drinken’.
U krijgt meteen een selectie te zien van alle winkels die behoren tot de gekozen categorie die meedoen aan SponsorKliks.
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U kiest een webwinkel en drukt op de knop ‘Bestel’.

U wordt doorgestuurd naar de normale website van de gekozen webwinkel. 
U kunt nu, zoals u normaal gewend bent, uw inkopen doen via de website van de gekozen webwinkel.

Bowling Vereniging Haarlemmerliede ontvangt nu het percentage of bedrag wat bij elke webwinkel staat aangegeven. Dit allemaal 
zonder dat het u als lid iets kost!
Wij hopen dat u, en de mensen om u heen onze vereniging willen helpen door gebruik te maken via SponsorKliks.com. 
Onze dank is groot!

Het bestuur van Bowling Vereniging Haarlemmerliede.

Donderdag League 1-ste periode 

FiftyFifty 1-ste periode A-Kampioen en 
Ardea Auto pakt het B-Kampioenschap

De eerste periode is gestart op 6 september 2018 met dezelfde teams als vorig jaar. Op deze eerste dag waren er 
23 200-games te noteren, terwijl er vorig jaar meermaals 30/40 games vielen. 
FiftyFifty startte zeer stroef en verloor daardoor de 2e game van Dieet Je Fit om in de 3de game één en ander recht 
te zetten. Vooral Ruud Bossen trok daarbij de kar met een game van 247. Ardea Auto en Erkon Tilhulpmiddelen 
waren duidelijk aan elkaar gewaagd, maar Ardea wist toch met 7-3 te zegevieren. Groenveld Vastgoed ging 
tegen De Koker Kraanverhuur niet tot het uiterste en won met 8-2. FL Tegelwerken trof een gehandicapt Spare 
No One en profi teerde ten volle en won afgetekend met 10-0. Ook De Zoete Inval was zeker niet op volle sterkte 
(geen Ruud – geen Michel - geen Nick), waardoor de Elektropartners met maar liefst 8-2 wist te winnen. 

13-09-2017, 2de wedstrijdavond
FiftyFifty was voldoende bij de les om De Koker puntloos naar huis te sturen. Wederom was Vincent Vrijhof 
paraat met 3 200-games. De Elektropartners wezen FL Tegelwerken gedecideerd terug met Ralph (635) en 
Martijn (598) die het team naar de winst loodsten. Centragas van Galen legde de basis van de winst op Erkon in 
de 2 eerste games, om daarna in de laatse game ver terug te vallen en uit te komen op 6-4. Groenveld Vastgoed 
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wist tegen Spare No One alleen de laatste game en één bonuspunt te pakken. Dit was mede door Jurgen Blüm 
die 10x strikes gooide en uit kwam op 289! 
De Zoete Inval begon tegen Ardea Auto gelijkwaardig maar trok wel aan het langste einde 7-3. Dieet Je Fit 
verloor de 1ste game van De Stal, maar met John (229), Harry (200) en Saskia (198) pakten zij de overige 
punten (8-2).
 01)  FiftyFifty    19 
 02)  Elektropartners   19
 03)  Centragas van Galen  16

20-09-2018, 3e wedstrijdavond 
Restaurant De Stal had een “bye”, daar hun tegenstanders van deze avond De Koker Kraanverhuur slechts 2 
spelers kon opstellen. Een trainingsavond die 10 punten oplevert. De Elektropartners zijn goed bij de les in 
de strijd tegen Erkon Tilhulpmiddelen, maar laten in de laatste game de teugels vieren en laten deze dan ook 
liggen (8-2). Martin Edwards (234-216/626) en Jeroen Pruim (226-206-201/633) zijn de vaste waarden van deze 
avond. De Zoete Inval heeft een zware kluif aan Centragas van Galen, maar winnen overtuigend (8-2). Ardea 
Auto weet aan de goede kant van de score te blijven tegen FL Tegelwerken, ondanks de fraaie serie van Patrick 
Dammes met 202-201. FiftyFifty is door een banenwissel (in de laatste game) even de regie kwijt en moet 
deze laten lopen (7-3). Zelfs Vincent gooit in deze game beduidend minder (259-206-207/722). Hij toont wel 
duidelijk vormbehoud en staat op 226 gemiddeld. Groenveld Vastgoed heeft mede door mijn vormcrisis geen 
beduidende tegenstand aan Dieet Je Fit en wint (7-3).
 01)  Elektropartners   26
 02)  FiftyFifty    25
 03)  Centragas van Galen  18

27-09-2018, 4de wedstrijdavond
Ondanks een goede start in de 1ste game, weet De Zoete Inval het handicapverschil tegen De Koker Kraanverhuur 
niet te slechten en verliest met 4-6. Groenveld Vastgoed weet na de winst op Dieet Je Fit ook nu te winnen van 
Centragas van Galen, met wie zij de 3de plaats deelden. Jurgen Blüm gooide de hoogste game (268) en had 
mede daardoor een mooie serie (671). De verschillen tussen FL Tegelwerken en Dieet Je Fit waren niet groot. 
Maar FL Tegelwerken ging wel met een winst van 9-1 aan de haal. Robert van der Maas was de aanjager 
in de strijd van Erkon Tilhulpmiddelen tegen Spare No One. Hij gooide 225-235-256/716 en verhoogde zijn 
seizoensgemiddelde naar 219. Het verschil tussen de Elektropartners en De Stal was te groot.Vooral Martijn 
232-216/617, Martin 224-206/627, Jeroen 242/634 en Ralph 245-221/658 zorgden voor een 10-0 overwinning 
en behielden daardoor de 1ste plaats in de tussenstand. In de 1ste game dwong Ardea Auto 1 punt af tegen 
FiftyFifty en daar liet FiftyFifty het bij, daar onder andere Vincent duidelijk zijn draai gevonden had en naast 
Robert ook een 700-serie gooide, te weten 235-234-231.

04-10-2018, 5de wedstrijdavond
Alleen in de 1ste game tussen de Elektropartners en Groenveld Vastgoed was het tot het laatste frame spannend. 
Maar ondanks dat ging deze, zoals ook de rest van de games, naar de Elektropartners. In deze strijd was het 
vooral Martijn Honkoop die duidelijk de goede lijn te pakken had. Hij gooide een serie van 242-246-279/767. 
Nu vooralsnog de hoogste serie!
Martijn Chapeau – grote klasse. Hij verhoogde zijn gemiddelde naar 211. FL Tegelwerken kon de winst van 
vorige week geen goed gevolg geven. Klaarblijkelijk hadden zij daarin alles gegeven en moesten met lede ogen 
toezien dat deze avond De Koker Kraanverhuur hen genadeloos puntloos naar huis stuurden 0-10. FiftyFifty heeft 
in de 2de game tegen Centragas van Galen niet de juiste fl ow en moeten die aan hen laten (8-2). Edwin van Aarle 
bleek een goede “stand-in” voor Vincent met een serie van 256-225/665. Restaurant De Stal revancheert zich ten 
koste van Ardea Auto en ondanks het minieme verschil in de laatste game wint het met 7-3. De Zoete Inval weet 
ruim van Spare No One te winnen (10-0). Hierin had Ruud Bonnes een grote rol met een serie van 256-232-
202/694. En bij Spare No One was het André Derogée die met een serie van 267-245/702 geprobeerd heeft erger 
te voorkomen. Dieet Je Fit won alleen de 1ste game tegen Erkon Tilhulpmiddelen, om daarna mede door Robert 
van der Maas 247-242/686 (nu naar 220 gemidddeld) alleen nog maar te fi gureren. De Elektropartners gooiden 
voor de 2de wedstrijd op rij een 3.000 serie en hebben de “Season High Scores-Serie” in handen met 3.070.
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11-10-2018, 6de wedstrijdavond 
En ja hoor, je kon er op wachten. Een week later verbetert Vincent Vrijhof in een rechtstreeks duel van FiftyFifty 
met de Elektropartners de hoogste serie naar: 243-279-246=768.
In dat duel gooit Martijn opnieuw meer dan verdienstelijk een serie van 203-208-244/655, maar kan niet 
voorkomen dat FiftyFifty, waar ook Marco de Bruijn weer terug is en lijkt - gezien de score - geen last meer te 
hebben van zijn rug 221-195-246/662, met maar liefst 10-0 wint en de 1ste plaats overneemt met een voorsprong 
van 6 punten. De Stal wint overtuigend van Spare No One, waar André en Cees node gemist werden (10-0). 
En ook Dieet Je Fit blijft zitten in de hoek waar de klappen vallen. Het verliest met dezelfde cijfers van De 
Zoete Inval, waar vooral Nick (696) en Theo (647) het verschil maken. Groenveld Vastgoed krabbelt weer wat 
op door de winst op Ardea Auto (7-3), waar Rinus het verlies niet kon voorkomen (221-201/594). De Koker 
Kraanverhuur weet in de laatste game tegen Erkon Tilhulpmiddelen, mede dank zij een 217 game van Matty, 
toch nog even 4 punten veilig te stellen (4-6). Als laatste speelden Centragas van Galen en FL Tegelwerken een 
bloedeloos gelijkspel (5-5).
 01)  FiftyFifty    52
 02)  Elektropartners   46 
 03)  De Zoete Inval   41 
 04)  Groenveld Vastgoed  35

18-10-2018, 7de wedstrijdavond
Mede door een mooie 211 game van Paula Geluk pakt De Koker Kraanverhuur een 7-3 winst op Centragas van 
Galen en stijgt naar de 7de plaats. Erkon Tilhulpmiddelen start goed tegen De Zoete Inval en pakken daardoor 
3 punten (3-7). Dieet Je Fit heeft moeite het handicap-verschil met Spare No One te slechten, maar wint wel 
(8-2). In de strijd tegen FL Tegelwerken verbetert FiftyFifty de hoogste game én serie naar 1.135 én 3.140 en 
wint ruim ((10-0). Groenveld Vastgoed heeft in de laatste game een duidelijke dip, waardoor Restaurant De Stal 
deze weet te bemachtigen (8-2). Ook de Elektropartners kennen dit fenomeen en verspelen tegen Ardea Auto de 
laatste game ((8-2).

25-10-2018, 8ste wedstrijdavond
De Zoete Inval begint de wedstrijd stroef en moet de 1ste game inleveren aan FL Tegelwerken, maar daarna 
geven zij niets meer weg. Te meer door een lekker draaiende Ruud Bonnes die zijn team duidelijk op sleeptouw 
nam (225-222-267/714). Hij tilt zijn gemiddelde naar 215,71. Spare No One maakt goed gebruik van het surplus 
aan handicap en wint ruim van Centragas van Galen (8-2). Vooral Ralph Honkoop (198-267-228/693) en Martin 
Edwards (222-217-247/681) zorgen voor een overtuigende winst op de De Koker Kraanverhuur (10-0). Erkon 
Tilhulpmiddelen wint fl luitend van Restaurant De Stal (10-0), waarbij Terry Hoonhout (245-215-176/636) een 
goede “stand-in” was voor Robert van der Maas. De verschillen tussen Ardea Auto en Dieet Je Fit waren klein, 
maar Dieet Je Fit trok nipt de 2 eerste games naar zich toe om ruim te winnen (10-0). Na een goede 2de game 
van Groenveld Vastgoed gaf FiftyFifty duidelijk gas om de wedstrijd defi nitief naar zich toe te trekken (8-2). De 
laatste game was bijna goed voor een oorkonde. Wel werd de hoogste game verbeterd met één pin naar 1.136. 
Ruud Bossen gooide 9x strikes en kwam op 264.
 01)  FiftyFifty    70 
 02)  Elektropartners   64 
 03)  De Zoete Inval   56 
 04)  Erkon Tilhulpmiddelen  46

01-11-2018, 9de wedstrijdavond 
Restaurant De Stal weet geen potten te breken bij Fiftyfi fty. Zoals bijna gewoonlijk weet FiftyFifty het handicap 
verschil te overbruggen en wint (10-0) met o.a. Simone Boonstra, naast Vincent, in een hoofdrol. Zij gooit een fraaie 
serie 202-247-226/675 en verbetert de hoogste seizoensserie bij de vrouwen. De Elektropartners beginnen goed maar 
zakken ver terug, vooral in de laatste game, waardoor zij de winst moeten laten aan Dieet Je Fit (3-7). Saskia toonde 
duidelijk vormbehoud met een serie van 582. Als collectief weet Groenveld Vastgoed De Zoete Inval te verrassen 
en wint met maar liefst 10-0. Ook hier een hoofdrol voor een vrouw te weten Denise Bonnes die de hoogste game 
bij de “women” zet op 248. Ondanks een mindere laatste game wint Erkon Tilhulpmiddelen vrij eenvoudig van FL 
Tegelwerken (10-0). Hans van Looij doet goede zaken voor zijn gemiddelde 242/585. Centragas van Galen begint 
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goed tegen Ardea Auto en legt in de eerste game de basis voor de uiteindelijke 4 punten (4-6). Frans Nak had een 
groot aandeel in de winst 213/595. En bij Centragas had Jan Han een goede invalbeurt 211-226/597. De Koker 
Kraanverhuur treed aan tegen een gehandicapt Spare No One (2 blindscores = -/- 30) en wint met 8-2.
 01)  FiftyFifty    80
 02)  Elektropartners   67
 03)  De Zoete Inval   56
 04)  Erkon Tilhulpmiddelen  56

08-11-2018, 10de en voorlaatste wedstrijdavond  
FiftyFifty won overtuigend de wedstrijd tegen Erkon Tilhulpmiddelen, dat door een fraaie 2de game 2 punten 
binnenharkte (8-2). Daar de Elektropartners verrassend verloren van Centragas van Galen (3-7) is FiftyFifty 
voortijdig A-kampioen van de 1ste periode. De Zoete Inval liep op de Elektropartners in door winst op Restaurant 
De Stal. Maar dat ging zeker niet vanzelf. Dankzij de serie van Nick (256-205-237/698) bleven zij aan de 
goede kant van de score (8-2). Ardea Auto won vrij eenvoudig van een gehandicapt Spare No One (10-0) en 
had daarvoor maar 1x 200-game nodig (Johan 210). FL Tegelwerken had een goede avond hetgeen ten koste 
ging van Groenveld Vastgoed. Vooral de start was goed en betekende de aanzet voor de 7-3 winst. Dieet Je Fit 
rekende overtuigend af met De Koker Kraanverhuur (10-0). Dat deden zij met hun hoogste serie in deze periode. 
Saskia (598) en Tom (593) bleven net onder magische 600-grens.
 01)  FiftyFfi ty    88 
 02)  Elektropartners   70 
 03)  De Zoete Inval   64 
 04)  Groenveld Vastgoed 58 
 05)  Erkon Tilhulpmiddelen 58

15-11-2018, 11de en laatste wedstrijdavond 1-ste periode
In de strijd om de 4de plaats en de bonuspunten wint Erkon van Groenveld. Robert van der Maas toont vormbehoud 
en maakt het verschil (7-3). In de game waarin Theo Glorie 256 gooit wordt het verschil gemaakt in de strijd 
van Ardea tegen De Koker, ofschoon de teams aardig aan elkaar gewaagd waren (7-3). Mede hierdoor blijft 
Ardea Auto 7de en wordt B-Kampioen in deze 1ste periode. Ook De Stal en FL Tegelwerken doen nauwelijks 
voor elkaar onder en een logisch gelijkspel is het resultaat (5-5). Met een duidelijke voortrekkersrol van Martijn 
(hoogste game 266) en Ralph (hoogste serie 720) wint Elektropartners overtuigd van Spare No One (10-0). 
De Zoete Inval start overrompelend tegen FiftyFifty. En ondanks een ultieme poging in de laatste game kan 
FiftyFifty het nipte verlies niet voorkomen. Beide teams eindigen in een gelijke scratch serie 3.042 (5½ - 4½). 
Ook in de strijd van Dieet Je Fit tegen Centragas van Galen zijn de verschillen klein, echter dankzij goede laatste 
frames (2x) trekt Harry Walthaus de winst naar Dieet Je Fit (6-4).

Eindstand:
 01)  FiftyFifty   92½  32.999  12 A-Kampioen
 02)  Elektropartners   80 31.602  11
 03)  De Zoete Inval  69½ 31.438  10
 04)  Erkon Tilhulpmiddelen  65 26.943    9
 05)  Groenveld Vastgoed 61 28.283    8
 06)  Dieet Je Fit  57 27.724    7 

 07)  Ardea Auto  51 26.481    6 B-Kampioen
 08)  Centragas van Galen 45 28.133    5
 09)  FL Tegelwerken  40 24.758    4
 10)  De Koker Kraanverhuur 39 23.789    3
 11)  Restaurant De Stal  38 24.487    2 
 12)  Spare No One  22 22.879    1

Groetjes Carel
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Historisch aantal 300-games 
op weg naar de 100

Het aantal in De Zoete Inval gegooide 300-games is hard op weg naar de 100 stuks. Om te zien wie er 
zoal een 300-game gegooid hebben is terug te zien op de site van de www.bvhaarlemmerliede.nl onder 
“Hall-of-Fame”

Zoals bekend was de eerste in 1999 van Robin Geeris. Daarna volgden er velen, waaronder 10x van Dave 
Bias. Hij is momenteel hierin de “topscorer”.  

Dit jaar heeft Raimon den Besten al 3x een 300-game gegooid. Zoals u heeft kunnen lezen in Bowlen.NL 
bowlt hij vanaf seizoen 2010-2011. Hij gooide de 300-games op 7 juni (96ste), 13 november (97ste) en 20 
november 2018 (98ste). De laatste twee zeer recent en kort achter elkaar. Een fraaie prestatie.

Alleen Vincent Vrijhof gooide 4x 300-games in één jaar (2016). Dus er is werk aan de winkel voor 
Raimon. Deze games gooide Vincent op 4 maart, 22 maart, 11 april en toevallig ook op 7 juni 2016. Hij 
gooide totaal 6x 300-games in De Zoete Inval/Bowling Haarlemmerliede.

Het is er voor elke speler een hele eer om de 100ste 300-game te gooien. Wie weet of dat nog in 2018 gaat 
lukken. We zullen het zien of horen. 

In ieder geval in het bereiken van dit doel, naar deze historische game, aan een ieder véél succes! Maar 
eerst nog de 99ste! We wachten het allemaal af. 

Het zou zo maar zo kunnen zijn dat bij het ter perse gaan van dit stukje de volgende 300-game is gevallen.  

Groet Carel
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Regionale Trio League Noord-Holland 
3de speeldag 25-11-2018

Derde wedstrijd alweer en nu in De Zoete Inval. Voor vandaag de thuisbasis van Groenveld Vastgoed. Maar 
in de league spelen teams met spelers die zonder meer ook in de Liede vaak of vaker een balletje gooien. De 
koploper is Waarland, waar Barbara Korpershoek en Pascal van Vliet deel uitmaken van het team. En Mooi 
An Zitten uit Burgerbrug met Leo Schuyt, nu even in de lappenmand in verband met een enkel operatie, Ralph 
Honkoop en Ron Moorman. En WOW Amsterdam met Martin Been, Martijn Honkoop (ja de broers zijn hier 
gescheiden), Stefan van Assendelft, Michel Hendriks en Herbert Thebelt (onze uitermate vriendelijk deutscher). 
Ik hou mij in dit relaas hoofdzakelijk bij Groenveld Vastgoed uit Nieuw-Vennep van Alinda Bonnes. 

Zij startten, zoals dat in deze league in verband met de bezetting één keer tegen jezelf is, eerst tegen hun zelf. 
De teams hebben afgesproken om deze wedstrijd zo te spelen dat je minimaal één pin meer gooit dan het 
pasgemiddelde van de opgestelde teams. Ruud Bonnes nam duidelijk het voortouw en startte met 234 en trok 
het team over de streep naar de eerste 3 punten. In de tweede wedstrijd tegen HVB Support uit Hoofddorp (met 
Alex, Richard en Martijn) deden Ruud (245) en Denise (200) er nog een schepje boven op en wonnen ook 
deze wedstrijd (612-603). De 3de wedstrijd tegen de Koploper Waarland nam Jurgen de plaats in van Alinda. 
In deze wedstrijd toonde eigenlijk alleen Denise het z.g. “vormbehoud” (190), waardoor Waarland aan het 
langste eind trok. Zij pakten hun eerste punten. De 4de wedstrijd was tegen Knopper. Hierin nam Terry (184) 
het over van Ruud en met Jurgen (224) en Denise (202) waren de volgende 3 punten een feit (610-462). Tegen 
de Kledingprints werd opnieuw gewonnen. Terry (234) en Jurgen (179) wisselden qua score (545-516). Tegen 
Mooi An Zitten liep het crescendo: Ruud (voor Jurgen) 251 en Terry 245 trokken opnieuw de punten naar zich 
toe. Op naar de laatste wedstrijd tegen WOW Amsterdam. Er werd allesbehalve slecht gescoord 599, maar de 
winst ging naar WOW Amsterdam, dat even iets meer lucht scheen te hebben 618. 

Alinda was zeker niet tevreden met haar score over de 4 gegooide games en zoekt haar revanche in de volgende 
wedstrijd op 20 januari 2019 in Heiloo om daarmee een mooie start te maken voor het nieuwe jaar in de Regio 
League. Ruud (225 gemiddeld), Terry (216 gemiddeld) en Denise (191,2 gemiddeld) waren zonder meer wel 
tevreden, terwijl Jurgen helaas wisselvalllig was geweest. Al met al hadden zij de 3de pinfall 4.122 (196,28) en 
15 wedstrijdpunten. Helaas behaalde Waarland hetzelfde aantal punten (15 – 4.328), waardoor de achterstand 
gelijk is gebleven. WOW Amsterdam behaalde 18 punten en deelt nu de 2de plaats met Groenveld. 

De hoogste game ging naar Marcel Klok (277) en ook zijn 257 was van doorslaggevend belang in het behalen 
van de punten tegen hunzelf Waarland (616-611).

De tussenstand na 3 wedstrijden: 

Poule 1 Regionale Trio League Noord-Holland 

plaats v/h naam team     punten / totaal pinfall  gemiddelde
01 (01) P.C.B. Waarland    (33 + 15)  48  12.549 (199.19)
02 (03) Groenveld Vastgoed    (24 + 15)  39  12.100 (192,06)
03 (05) WOW Amsterdam    (21 + 18)  39  12.075 (191,66)
04 (02) Mooi An Zitten     (27 +   6)  33  12.033 (191,00)
05 (04) HVB Support     (21 +   6)  27  11.920 (189,20)
06 (07) Administratie Knopper    (  9 + 12)  21  10.914 (172,23)
07 (06) Kledingprints.nl     (12 +   6)  18  11.435 (181,50)

Groetjes Carel 






