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07-03-2019 1ste wedstrijdavond
De laatste periode is een feit. Herkansingen te over. Op de eerste banen speelden de Elektropartners en De Zoete 
Inval tegen elkaar. Beide teams gingen er vol voor, maar het surplus aan pinfall was er vooral aan de zijde van 
De Zoete Inval. Het verschil werd vooral gemaakt in de 2de game, waardoor de laatste won met 2-8. Centragas 
van Galen pakte de goede vorm van de vorige periode moeiteloos op en dit ging ten koste van Restaurant 
De Stal (10-0). Mét Raimon den Besten, die een serie gooide van 258-233-223/714 wist Spare No One te 
winnen van FL Tegelwerken. FiftyFifty was als collectief goed bezig tegen Dieet Je Fit en wist overtuigend het 
handicapverschil te slechten. Met Vincent Vrijhof (268-239-238/742) en Henk Wijker (215-239-217/671) en 
een fraaie game van Ery Bink (246) werd het verschil frame per frame ingelopen. Ardea Auto had geen kind 
aan Erkon Tilhulpmiddelen (10-0) ondanks de mooie serie van Terry Hoonhout 233-216/623 die Robert van 
der Maas verving en dat met verve deed. Ook Groenveld Vastgoed (uit Schagen !!) had een goede start van de 
periode door De Koker Kraanverhuur met miniem verschil één game te laten (8-2). Vooral Denise Bonnes was 
de drijvende kracht achter dit succes met een serie van 246-211-207/664.
 01)  FiftyFifty  ......................... 10
 02)  Centragas van Galen  ........ 10
 03)  Ardea Auto  ....................... 10
 04)  De Zoete Inval  .................   8

14-03-2019 2de wedstrijdavond
Ook de 2de wedstrijd werd door FiftyFifty glansrijk gewonnen. Ondanks de fraaie game van Connie Heeremans 
(237) kon zij niet verhinderen dat De Koker Kraanverhuur puntloos bleef. Met opnieuw de hoogste teamgame 
en –serie staat FiftyFifty met een gemiddelde van 209,4 fier met 20 punten op de 1ste plaats. Groenveld Vastgoed 
en Centragas van Galen volgen met 18 punten op een gedeelde 2de plaats. Groenveld liet Spare No One 
puntloos achter en Centragas van Galen won met 8-2 van Erkon Tilhulpmiddelen, waar Robert van der Maas 
met de hoogste game 256 en serie 704 (224-224) erger probeerde te voorkomen. En ondanks de tegenvallende 
scores pakte Centragas de winst. Ardea Auto wist het De Zoete Inval knapt lastig te maken en pakte met 7-3 
de winst, waar vooral de games van Theo Glorie 236-217/633 en Frans Nak 201-223/594 aan ten grondslag 
lagen. De Elektropartners hadden geen problemen met F.L. Tegelwerken. Hans Honkoop was zonder meer van 
toegevoegde waarde met een serie van 214-175-246/635. Als laatste revancheerde Dieet Je Fit zich ten koste van 
Restaurant De Stal met een 10-0 overwinning. 
 01)  FiftyFifty  ......................... 20
 02)  Groenveld Vastgoed  ........ 18
 03)  Centragas van Galen  ........ 18
 04)  Ardea Auto  ....................... 17  

21-03-2019 3de wedstrijdavond
De Stal wist door winst op De Koker Kraanverhuur de laatste plaats aan hen over te doen. Alleen Peter van 
der Peet gooide een 200-game (213) en mede hierdoor werd het 8-2. De Elektropartners ontdeden zich van 
Erkon Tilhulpmiddelen, waar Robert niet echt zijn draai kon vinden. Daarentegen was Martijn Honkoop meer 
dan aardig op dreef met een fraaie serie: 248-244-225/717. De laatste game lieten zij nipt lopen waardoor het 
ook hier 8-2 werd. Groenveld Vastgoed had mede dankzij een fraaie serie van Leo Schuyt 236-197-216/649 de 
teugels tegen Dieet Je Fit fors in handen en liet hen puntloos achter en steeg door het verlies van FiftyFifty naar 
de 1ste plaats. Ardea Auto pakte de winst op F.L. Tegelwerken, maar ook zij lieten op een paar pins de laatste 
game glippen (8-2). FiftyFifty vocht tegen een berg handicap van Spare No One en ondanks de mooie serie van 
Vincent Vrijhof 268-224 /691 wist Spare No One aan het langste eind te trekken (4-6). Na 2 games met weinig 
verschil verloren te hebben wist Centragas van Galen in de laatste game tegen De Zoete Inval een gelijkspel af 
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te dwingen (5-5). De invalbeurt van Thomas Oerlemans was hier zeker debet aan (233-214-213/660) en ook de 
game van Niels Romijn was zonder meer een goede bijdrage (238). 
 
 01)  Groenveld Vastgoed  ........ 28
 02)  Ardea Auto  ....................... 25
 03)  FiftyFifty  ......................... 24
 04)  Centragas van Galen  ........ 23 

28-03-2019 4de wedstrijdavond
Groenveld Vastgoed neemt de 1ste plaats steviger in handen door Centragas van Galen ruim te verslaan (10-0). 
De verschillen waren in de 2de en de 3de game klein, maar zij bleven aan de goede kant van de score. Ook 
Erkon Tilhulpmiddelen wist de volle buit binnen te harken tegen Spare No One (10-0), waar André Derogée 
een gelijkmatige score produceerde 226-213-207/646. FiftyFifty had een zware kluif aan Ardea Auto, waarbij 
één game verloren ging (8-2). Het was vooral Simone Boonstra die opzien baarde. Zij scherpte de hoogste 
seizoensgame en -serie aan met 249-237-236/722. Ook de Elektropartners lieten bijna symptomatisch een 
game schieten tegen Restaurant De Stal (8-2). Martin Edwards was de enige speler met 3 200-games: 215-213-
213/641. Dieet Je Fit gaf, mede door mijn waanzinnig laatste lage game, tegen F.L. Tegelwerken deze laatste 
game uit handen (7-3). Tom Jansen gooide in De Zoete Inval zijn eerste 250+ game en ook zijn serie mocht er 
zijn: 268-216-209/692. Hij verdiende een terechte gouden 250-speld. Chapeau! De Koker Kraanverhuur wist 
in de laatste game toch nog een gelijkspel af te dwingen tegen De Zoete Inval (5-5). Bijna alle spelers wisten in 
deze game boven zichzelf uit te stijgen. 
 01)  Groenveld Vastgoed  ........ 38
 02)  FiftyFifty  ......................... 32
 03)  Elektropartners  ................ 28
 04)  Ardea Auto  ....................... 27 

04-04-2019 5de wedstrijdavond
Het gaat hard. We zij al weer bijna op de helft van de laatste periode. Groenveld Vastgoed start tegen de 
Elektropartners zeer voortvarend en naar achteraf zal blijken pakt één bonuspunt voor de hoogste team game, 
maar daar zal het echter bij blijven. Al waren de verschillen klein (3-7). Door dit verlies én de winst van 
FiftyFifty op Centragas van Galen (10-0) neemt FiftyFifty de 1ste plaats van hen over. De Zoete Inval stijgt 
een plaats door een onbedreigde winst op Spare No One (10-0). Erkon Tilhulpmiddelen wint van Dieet Je Fit  
(6-4) en loopt 2 punten in om de strijd voor het B-Kampioenschap, maar beiden blijven op dezelfde plaats 
geklasseerd. F.L. Tegelwerken wint met slechts weinig pins verschil van De Koker Kraanverhuur (8-2), al zou 
de uitslag anders vermoeden. Ardea Auto maakt tegen Restaurant De Stal vooral in de laatste game het verschil 
(8-2) en behoud de 4de plaats. 
 01)  FiftyFifty  ......................... 42
 02)  Groenveld Vastgoed  ........ 41
 03)  Elektropartners  ................ 35
 04)  Ardea Auto  ....................... 35

18-04-2019 6de wedstrijdavond
Centragas van Galen liet de teugels vieren en hiervan maakte F.L. Tegelwerken dankbaar misbruik. Zowel 
Audrey Hardenberg (219) als Patrick Dammers (197) zorgden voor de 3 punten in de 2de game (7-3). Na het 
verlies in de 1ste game zette De Zoete Inval onder aanvoering van Ruud (264) met in zijn kielzog Nick (259) de 
weg naar victorie op Dieet Je Fit in (8-2). Groenveld Vastgoed mét Barbara Korpershoek (224-208-202/635) 
won glansrijk van Ardea Auto (10-0) en behoudt daardoor een goede 2de plaats. Erkon Tilhulpmiddelen 
mét Robert van der Maas 258-235-214/707 en Terry Hoonhout 235-227-202/668 hebben geen clementie 
met De Koker Kraanverhuur (10-0). Restaurant De Stal mét Peter van der Peet, die tot grootse hoogte 
stijgt 243-212/645, winnen vrij eenvoudig van Spare No One (10-0). FiftyFifty wint overtuigend van de 
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Elektropartners (10-0) met een goed excellerende Marco de Bruijn (213-203-279/696) en behouden de 1ste 
plaats.
 01)  FiftyFifty  ......................... 52
 02)  Groenveld Vastgoed  ........ 51
 03)  De Zoete Inval  ................. 39
 04)  Elektropartners  ................ 35

25-04-2019 7de wedstrijdavond
Ardea Auto nam het op tegen de Elektropartners. Ondanks het handicapverschil wisten de Elektropartners, met 
Patrick (204-225-240/669) als goede vervanger van Ralph, dit verschil zonder grote problemen te slechten (10-0). 
Dieet Je Fit herstelde zich ten koste van Spare No One ten opzichte van het verlies van vorige week. Zowel 
en vooral John Verschuren (179-198-268/645 en Jeffry van Lieshout (172-257-171/600) zorgden er voor dat 
de punten gepakt werden (10-0). Groenveld Vastgoed wist haar goede positie te behouden door, en al ging het 
zeker niet makkelijk, De Stal te verslaan (10-0). Peter van de Peet deed stinkend zijn best dit verlies te beperken 
maar is hier dus niet in geslaagd (160-203-214/577). De verschillen tussen Centragas van Galen en De Koker 
waren klein, hetgeen resulteerde in een kleine overwinning (7-3). Vooral de 2de game van Connie Heeremans 
(232) zorgde voor een gelijke 2de game. De Zoete Inval moest een game laten aan Erkon Tilhulpmiddelen, waar 
Robert node gemist werd. FiftyFifty won overtuigend van F.L. Tegelwerken en behield hierdoor de 1ste plaats. 
Edwin van Aarle had de hoogste serie van de avond en had mede hierdoor een belangrijk aandeel in de winst 
(208-258-246/712).
 01)  FiftyFifty  ......................... 62
 02)  Groenveld Vastgoed  ........ 61
 03)  De Zoete Inval  ................. 47
 04)  Elektropartners  ................ 45  

02-05-2017 8ste wedstrijdavond
In deze 8ste wedstrijd heeft FiftyFifty in een rechtstreeks duel met Groenveld, hun naaste belager in deze 
periode, verder afstand genomen door met 8-2 van hen te winnen. Ruud Bossen (242-227/662) en Marco de 
Bruijn (237-215-211/663) waren de grootste aanjagers in deze winst. In de achtervolging was het De Zoete 
Inval die afrekende met F.L. Tegelwerken (10-0). Al moesten ze wel bij de les blijven, want de 2de game was 
een winst met slechts 2 pins. Daarnaast was het Ruud Bonnes (247-225-225/697) die zijn team naar deze winst 
loodste. De Elektropartners rekenden af met De Koker Kraanverhuur (10-0). Hierbij gooide men een scratch 
game van 1.151 hetgeen goed is voor een bijzonder sportresultaat. Hier was Martijn Honkoop degene die goed 
bij de les was (189-254-290/733=244,33). Dieet Je Fit moest in een onderlinge wedstrijd om de 7de plaats het 
onderspit delven tegen Ardea Auto (3-7), ondanks de fraaie serie van Martin Been (210-193-236/639). Met de 
zelfde cijfers rekende Centragas van Galen af met Spare No One. Hier waren het alleen Niels (206) en André 
Derogée (207) die boven de 200 kwamen. Erkon Tilhulpmiddelen won van Restaurant De Stal en passeerde ook 
Dieet Je Fit en heeft vooralsnog de 7de plaats in handen.
 01)  FiftyFifty  ......................... 70
 02)  Groenveld Vastgoed  ........ 63
 03)  De Zoete Inval  ................. 57
 04)  Elektropartners  ................ 55

09-05-2019 9de wedstrijdavond
De Koker Kraanverhuur verlaat de laatste plaats en doet deze over aan de tegenstanders van vanavond Spare No 
One door hen met 8-2 te verslaan. Matty Pol (202) en Peter Vermeersen (208) waren de aanjagers. De dames 
van Groenveld Vastgoed winnen gedecideerd van De Zoete Inval. Vooral Denise Bonnes gooide een mooie 
opgaande serie 201-217-227/645, ondersteund door Barbara 205-182-221/608. Het werd maar liefst 10-0. Erkon 
Tilhulpmiddelen bleef elke game (+20, +12 en +31) aan de goed kant van de score in de strijd tegen F.L. 
Tegelwerken (10-0), hetgeen vooral te danken was aan Robert van der Maas die blijkbaar uitgerust terug kwam 
uit de Ardèche. Hij gooide de hoogste game/serie van de avond 275-223-209/707. Restaurant De Stal wist 
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met 7-3 te winnen van FiftyFifty, dat het handicapverschil mede door de serie van Peter van de Peet (209-
251-232/692) niet wist te slechten, ondanks de ook fraaie serie van Simone Boonstra 224-225-216/665. Peter 
verbeterde zijn seizoensscore. Mede door mijn toedoen had Elektropartners het vrij makkelijk in de strijd tegen 
Dieet Je Fit, dat alleen beslag wist te leggen op de laatste game, waarin Harry Walthaus zijn 2de 200-game 
gooide 236-182-202/620. Bij de Elektropartners was het Pascal van Vliet die de 3de serie van de avond gooide 
258-217-215/690. Ardea Auto verruilt van plaats met Centragas van Galen door hen met maar liefst met 9-1 te 
verslaan. De serie van Niels Romijn 210-236-202/648 kon ook hier geen verandering in brengen. Alle spelers 
van Ardea gooiden boven hun gemiddelde en maakten goed gebruik van de handicap.
 01)  FiftyFifty  ......................... 73
 02)  Groenveld Vastgoed  ........ 73
 03)  Elektropartners  ................ 63
 04)  De Zoete Inval  ................. 57
 05)  Ardea Auto  ....................... 51

16-05-2019 de voorlaatste wedstrijdavond van dit seizoen en 
nog alles is mogelijk
De Zoete Inval ontdoet zich vrij makkelijk van Restaurant De Stal. Vooral Nick Wempe (201-241-277/719) 
en Ruud Bonnes (246-244-206/696) trokken de kar naar de 10-0 overwinning. FiftyFifty staat tegen Erkon 
Tilhulpmiddelen alleen de 3de game af. Hier was het Simone Boonstra (247-246-201/694) die duidelijk aan 
haar gemiddelde werkte (210.45). Centragas van Galen gooide zeker niet slecht, maar Elektropartners gooide 
duidelijk beter. Ook de Elektropartners leverde 2 punten in. Martijn- (254-246/688), Ralph- (259-258/712) en 
Hans Honkoop (222-208/617) deden de familietraditie eer aan. Ardea Auto handhaaft zich op plaats 5 door 
Spare No One puntloos te laten. Groenveld Vastgoed heeft een zware dobber aan F.L. Tegelwerken en speelt qua 
handicap gelijk, maar wint wel 7-3. Denise (222/606) en Barbara (246/595) zijn goed bij de les. Ook Dieet Je 
Fit, dat een nieuwe speler heeft gevonden voor André Cobelens en hem kon in zetten, verspeelde 1 game tegen 
De Koker Kraanverhuur. 
Voor het periode A-kampioenschap zijn FiftyFifty en Groenveld nog in de race en voor het B-Kampioenschap 
zijn het Centragas van Galen en Dieet Je Fit.
 01)  FiftyFifty  ......................... 81
 02)  Groenveld Vastgoed  ........ 80
 03)  Elektropartners  ................ 71
 04)  De Zoete Inval  ................. 67
 05)  Ardea Auto  ....................... 61   

23-05-2019 laatste wedstrijd van deze 3de periode en van het 
seizoen
Groenveld Vastgoed heeft niet geprofiteerd van het puntverlies van FiftyFifty tegen De Zoete Inval. De 
eerste 2 games gingen redelijk gelijk op en werden verdeeld, maar de laatste game was een prooi voor Erkon 
Tilhulpmiddelen. Zoals bijna te verwachten viel was het Robert van der Maas die hen de das om deed met een 
serie van 214-247-245/706. Jurgen Blüm stelde daar wel een fraaie serie tegenover 215-258-205/678 maar 
kon niet voorkomen dat de winst met 3-7 naar Erkon ging. Robert heeft de laatste periode meerdere malen een 
700-serie gegooid en heeft zijn gemiddelde op de donderdag getild naar 215,59! 
Zoals geschreven ging de winst in de partij tussen FiftyFifty en De Zoete Inval ditmaal naar FiftyFifty. De 
overwinning werd hoofdzakelijk gecreëerd in de eerste game, waarin FiftyFifty de hoogste teamgame van het 
seizoen verhoogde naar 1.180 (236.0) en krijgen daar een oorkonde voor daar het een sportresultaat betreft. Alle 
spelers gooiden een 200- game, te weten: Ery 227, Jelle 256, Vincent 215, Henk 203 en Edwin van Aarle 279. 
Zij werden opnieuw A-Kampioen en tevens Algemeen A-Kampioen. Proficiat! Bij De Zoete Inval was het Ruud 
Bonnes die een serie gooide van 207-239-255/701. En de scratchserie mocht er ook zeker zijn: 3.037. 
Centragas van Galen won met 7-3 van Dieet Je Fit en werd mede daardoor 7de in deze laatste periode. Zij 
eindigden qua punten gelijk met Dieet Je Fit voor het Algemeen B-kampioenschap, maar door een hogere pinfall 
eindigden zij op de 6de plaats en mag Dieet Je Fit meedoen aan het B-Bakerformat. Saskia van der Maas sloot 
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het seizoen in stijl af met een serie van 193-234-202/629 en eindigde op een gemiddelde van 189.37. 
Ook Ardea Auto plaatste zich voor de B-Bakerformat. Ardea behield de 6de plaats in deze periode door winst 
op De Koker Kraanverhuur, maar werd in de Algemene rangschikking 8ste. 
De Stal won overtuigend van F.L. Tegelwerken (10-0), hetgeen vooral op het conto kwam van Peter van der Peet 
209-200-234/643. 
De Elektropartners hadden te weinig tegenstand van Spare No One en wonnen met 10-0. Ralph had hierin 
zijn inbreng met een serie van 227-246-214/687 en kwam mede hierdoor uit op een seizoensgemiddelde van 
218.45. Hetgeen het op één-na-hoogste gemiddelde van de league is, want die eer gaat naar Vincent Vrijhof die 
gemiddeld uitkomt op 220.51. Dat is helaas wel ongeveer 7 pins minder dan het vorige seizoen, waarmee hij als 
1ste eindigde op de lijst van alleen thuisgespeelde game. 

Twee dames nemen definitief afscheid van de bowlingsport na meer dan 25 jaren trouwe dienst. Het zijn Alie 
Wempe en Ineke Bonnes, die speciaal hiervoor vanavond langs kwam om dit afscheid luister bij te zetten. Beide 
dames bedankt voor jullie sportieve inzet en gezelligheid en heel heel veel plezier met alle activiteiten die jullie 
nog voor ogen hebben. 

eindstand en statistieken
De eindstand in deze periode en daar achter de totaalkampioen stand van het team :

  pl.   naam                                 pnt. pinfall  (gemid.) pl. pnt. pinfall     (gemid.) 
 
 01)  FiftyFifty .......................... 87  (12)  34.122  (206.80) 01  35 100.454  (202,93)
 02)  Groenveld Vastgoed ......... 83  (11)  30.339  (183.87) 04 26   88.337  (178.45)
 03)  Elektropartners  ................ 81  (10)  33.001  (200.00) 03  29   97.740  (197.45)
 04)  De Zoete Inval .................. 71  (09)  32.598  (197.56) 02  31   96.924  (195.80)
 05)  Ardea Auto ........................ 67  (08)  27.312  (165.52) 08  19   80.815  (163.26)
 06)  Erkon Tilhulpmiddelen ..... 59  (07)  27.257  (165.19) 05  22   82.021  (165.69)
 07)  Centragas van Galen ......... 54  (06)  29.416  (178.27) 06  21   86.744  (175.24)
 08)  Dieet Je Fit ....................... 49  (05)  28.492  (172.67) 07  21   85.285  (172.29)
 09)  Restaurant De Stal ............ 41  (04) 25.380  (153.81) 11  08   74.892  (151.29)
 10)  De Koker Kraanverhuur ... 28  (03)  24.960  (151.27) 09  10   73.813  (149.11)
 11)  F..L. Tegelwerken ............. 22  (02) 24.369  (147.69) 10  09   73.488  (148.46)
 12)  Spare No One ................... 18  (01) 22.663  (137.35) 12  03   69.698  (140.80)

En zo kwam ook dit seizoen tot een goed einde met 1x 300-game van Marco de Bruijn, en een fraaie hoogste 
serie van Ralph Honkoop (777). Het was Simone Boonstra die de hoogste game en serie gooide: 249/722.  

Er waren enkele spelers die geen enkele wedstrijd hebben gemist: Tom Jansen, Ronald Schuiten, Niels Romijn 
en Theo van Duijnhoven.

De hoogste teamgame was voor FiftyFifty 1.180 (236.0) en de hoogste team game voor De Zoete Inval 3.230 
(215.33).

Genoeg cijfers. Nogmaals bedankt voor de traktatie voor mijn inzet die ik graag heb gebracht en van deze fles 
Glenfiddich Single Malt 12 Years ga ik zeker genieten. Een hele fijne zomer en tot in september 2019 voor het 
nieuwe seizoen. 

Groet Carel
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Super fInale Trio’s A en B

Na de spannende voorfinales mochten de superfinalisten dan eindelijk aantreden voor 
de finale.
De A-finalisten waren dit jaar: Tenpin (MaVr), Thebelt Woning Verbetering (MaLa), 
Lightning Strikes (Di), Pro Shop Power (Wo), Heeremans Transport (Voorfinale) en De 
Beste Print (Voorfinale).

Na de eerste game waren er al wat kleine verschillen zichtbaar tussen de finalisten, 
sommigen durfden al te speculeren over eventuele winnaars. Deze speculaties 
veranderden al weer gauw toen de tweede game gegooid was. Alle teams lagen dicht bij 

elkaar en de verschillen uit de eerste game waren ver te zoeken. De derde game zou bepalend zijn wie er met 
de gewilde prijs naar huis zou mogen. Op de helft van de laatste game werd duidelijk dat de strijd ging tussen 
Thebelt Woning Verbetering en Lightning Strikes. De strijd voor de derde plaats ging tussen De Beste Print en 
Pro Shop Power (met een klein voordeel voor De Beste Print).

Lightning Strikes was eerder klaar met hun laatste game waardoor er duidelijk te volgen was of de heren 
van Thebelt Woning Verbetering hier bovenuit konden komen. Herbert, Bart en Stephan hielden het tot de 
allerlaatste bal spannend. 

De laatste frame: Herbert heeft 7 gegooid welke afgegooid moet worden om de eerste plaats nog te kunnen 
halen. Koeltjes gooit hij deze af om zich op te maken voor de laatste worp van de avond. Er is minimaal een 9 
nodig om te winnen, bij een 8 zou het gelijkspel zijn en zou Lightning Strikes op scratchtotaal winnen. En hier 
en daar vraagt men zich af of Herbert weet wat hij moet gooien, voornamelijk omdat hij zo koel op de baan 
gaat staan, zonder spanning lijkt. Uiteindelijk gooit Herbert een strike en kan het team feestvieren. 

Thebelt Woning Verbetering gaat er dit jaar met de hoofdprijs vandoor met een score van 1974. Lightning 
Strikes wordt tweede met een score van 1972. De derde plaats gaat uiteindelijk naar het team van De Beste 
Print met een score van 1872.

a
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Bij de superfinale voor de B-trio’s was het net zo spannend als bij de A-trio’s. De trio’s 
die meededen waren: Vanko B.V. 2 (MaVr), Wapen van Bloemendaal (MaLa), HVB 
Support 2 (Di), Stoomstichting.nl 2 (Wo), DDBG (Voorfinale) en El Pincho (Voorfinale). 

In de voorfinale was als gebleken dat de doorgestroomde teams onder druk hoog konden 
scoren, zouden deze “outsiders” dit nogmaals kunnen tijdens de superfinale?

Na de eerste game nam HVB Support 2 een grote stap door te beginnen met een verschil 
van 50 op de achtervolgende ploeg Wapen van Bloemendaal. De andere teams bleven 

allemaal bij elkaar in de buurt, wat ook een spannende wedstrijd beloofde te worden. Na de tweede game bleek 
dat nog alles mogelijk was, El Pincho gooide een scratchgame van 705 als team wat met handicap uitkwam op 
een geweldige score van 867. Hiermee hadden zij de hoogste game scratch en met handicap van deze avond, 
daar kunnen de A-teams nog wat van leren!
De heren van HVB Support 2 hielpen de mannen van El Pincho door zelf een kleine dip te hebben, zij hadden 
een teamgame van 553. Dit maakte het nog spannender, want de andere teams die volgden bleven mooi dichtbij 
en ook hier werd de derde en laatste game dus allesbeslissend. 

Helaas voor de mannen van El Pincho sloeg de spreekwoordelijk Man met de Hamer toe. Het dipje wat 
HVB in game 2 had, hield El Pincho nu in zijn greep. Mede door deze dip en de goede games van DDBG en 
Stoomstichting kwam op het eind dus iedereen dicht bij elkaar.

Uiteindelijk bleek de strijd om de eerste plaatst minder spannend te worden dan dat het bij de A was. HVB 
Support 2 eindigde als eerste met een score van 1970 (hiermee zouden ze derde zijn geworden bij de A-finale). 
Op de tweede plaats kwam El Pincho met een score van 1870 en op de derde plaats kwam DDBG met een score 
van 1861. El Pincho heeft dus nog met succes hun plaats verdedigd en de nummer twee en drie lieten zien dat 
je als doorstromer vanuit de voorfinale zeker mee doet voor de hoofdprijzen.

De finale verliep goed. Iedereen was fanatiek en er heerste een gezellige sfeer achter en op de banen. Bedankt voor 
deze leuke finale en ook een groot dankwoord voor Michel die ook voor deze finale weer alles perfect liet verlopen!

Tot volgend seizoen!
Terry.

b
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TEAM EVENT NOORD-HOLLAND POULE1

6de speeldag werd de speeldag van RUUD Bonnes

De 6de speeldag alweer. En de 2de in eigen huis, want zowel Groenveld 
Vastgoed (Schagen) als WOW Amsterdam spelen hun wedstrijden in De 
Zoete Inval. En daarnaast speelt Mooi An Zitten met allemaal spelers die 
ook in De Zoet spelen en natuurlijk PCB Waarland waar o.a. Henk Wijker, 
Marcel Klok en Martin Edwards spelen.

De 1ste wedstrijd
De Koploper Waarland (voorsprong 14 punten) gaat onderuit tegen Mooi An Zitten. Ondanks de fraaie score 
(626) met een 265 van Marcel Klok moeten zij het onderspit delven want Mooi, Leo (221), Ralph (223) en Ron 
“buikje” (198) gooien een hogere teamgame 642 (0-3). Groenveld is niet vooruit te branden en start met een 
teamgame van 509 en tot hun verrassing en genoegen winnen zij van Kledingprints dat niet verder kwam dan 
503 (gelukje) (3-0). WOW speelt tegen haar eigen gemiddelde en weet niet meer dan het eigen gemiddelde te 
gooien en verdient daarmee 1 punt.  

De 2de wedstrijd
Weer speelt Waarland tegen een team uit De Zoet. Zij nemen het op tegen WOW. Hier speelt Michel voor 
Herbert (onze sympathische Deutscher). Michel maakt uiteindelijk het verschil (237) waardoor WOW aan het 
langste einde trekt (598-601)- 0-3). En Martin Edwards deed stinkend zijn best om dit te voorkomen (246). 
Groenveld produceerde de hoogste teamgame (667) met daarbij een “perfect” game van Ruud Bonnes en samen 
met de 200 van Terry werden de punten eenvoudig binnengeharkt.

De 3de wedstrijd
Ruud heeft de smaak goed te pakken en begint opnieuw met 10 strikes om de 11de niet te zien vallen, waardoor 
hij uitkomt op 289. Terry (212) en Jurgen (168) spelen een bijrol, maar het team komt uit op 669 en wint van 
Adm. Kantoor Knopper 669-584 / 3-0. Deze serie zou achteraf de hoogste van de speeldag worden. Waarland 
weet tegen zichzelf het eigen gemiddelde niet te halen en blijven opnieuw puntloos. En ook WOW, waar Martin 
invalt, delft tegen HVB Support een ondergang. Ondanks de 213 van Michel en de 212 van Herbert is HVB te 
sterk 565-586 = 0-3.

De 4de wedstrijd
Waarland pakt haar eerste punten. Met Henk Wijker (247) en Martin Edwards (213) wordt tegen HVB de 
wedstrijd gewonnen (640-599 = 3-0). Ondanks de 259 van Ruud verliest Groenveld van Mooi An Zitten die met 
een miniem verschil aan het langste eind trekken 571-576 = 0-3. WOW pakt de punten door in een confrontatie 
tegen de Kledingprints de buit te pakken. Opnieuw had Michel hierin een belangrijke rol (234) 3-0).

De 5de wedstrijd
Waarland heeft het overwinningsvirus gevonden en wint opnieuw, in dit  geval van de Kledingprints 558-507 = 
3-0. Groenveld pakt na het verlies de draad weer op door WOW te verslaan. Nu geen hoofdrol voor Ruud (194) 
maar voor Terry Hoonhout (264) die met Alinda (188) het verschil maken tegen WOW. Martijn (203), Stefan 
(195) en Michel (190) maken zeker geen slechte beurt. Mooi An Zitten winnen eigenlijk veel te makkelijk van 
Knopper 584/480 = 3-0. Ralph (210), Ron (205) en Ton (169) hoeven hierbij niet eens tot het uiterste te gaan. 

pinbabbel 2019-3 v2.indd   13 20-06-19   21:54



14

6de wedstrijd 
Waarland pakt opnieuw de winst. Met Henk (236), Marcel (215) en Martin (206) bezorgen zij Groenveld hun 
2de verlies van de dag (657-616) 3-0. Ruud (269) kon dit helaas niet voorkomen. WOW speelt minder dan de 
game ervoor maar pakken tegen Knopper wel de volle winst. Mooi An Zitten speelt tegen zichzelf maar komt 
10 pins te kort om punten te pakken, terwijl Ron (235) er als frontman alles aan deed om erger te voorkomen. 

7de wedstrijd
Waarland blijft zich profileren en wint overtuigend van HVB. Met Henk (213), Marcel (233) en Martin (202) 
wordt een dagtotaal gehaald van 12 punten. Ook Groenveld sluit af met een overwinning. Hiervan is HVB de 
dupe (622-617) = 3-0. Terry (222), Alinda (208) en Ruud (192) zorgen er voor dat het dagtotaal uitkomt op 15 
punten. Ook WOW sluit af met winst. Martijn (204), Stefan (204) en Michel (229) winnen van Mooi An Zitten, 
dat haar slechtste wedstrijd van de middag speelt (637-548) = 3-0.

Zowel Groenveld Vastgoed als Mooi An Zitten pakken 15 punten terwijl Waarland (12) en WOW (13) daar 
weinig voor onder doen. Door deze resultaten is de nieuwe stand als volgt:

 01)  Waarland PCB +12 87 25.358
 02)  Groenveld Vastgoed +15 75 24.099
 03)  WOW Amsterdam +13 74 24.319
 04)  Mooi An Zitten +15 70 24.205
 05)  HVB Support +12 60 23.811
 06)  Knopper Administratie +  0 39 22.008 
 07)  Kledingprints +  3 37 22.814

De hoogste pinfall was voor Groenveld Vastgoed t.w. 4.300 = 204,76 gevolgd door Waarland 4.284 = 204.00. 
Bij Waarland speelden 3 spelers allen 7 games en gooiden allen boven 200 t.w. Henk Wijker 1.432 (204,57), 
Marcel 1..449 (207.0) en Martin 1.403 (200.42) terwijl Terry uitkwam op 1.423 (203,28). Michel kwam uit op 
1.301 (216.83) en Ralph op 1.506 (215.14).

Lees verder mijn verslag van/over Ruud die vandaag wel degelijk met een stuk historie bezig was.

Groet Carel

NTL-1A 2018/2019 de Zoete Inval 
Haarlemmerliede - slotwedstrijd

Zoals te doen gebruikelijk richt ik mij op het thuisspelende team. En dat is Omnia (3236). 

Het is de laatste wedstrijd. Het team heeft zich niet kunnen plaatsen in de “promotiepoule” en speelt daarom de 
laatste wedstrijden in de “degradatiepoule”. Daarin staat het mijlenver voor op de overige teams. Dus vandaag 
is bijna voor “spek en bonen”. 

Desalniettemin speelt zonder meer het prestige een rol. Het team treed aan met 4 spelers. Dave Tetelepta is 
verhinderd en Inge Heijma is hoogzwanger en mag nu niet bowlen. Zij heeft andere prioriteiten. Wij wensen 
haar nog een prettige zwangerschap toe en veel geluk met de “kleine” wereldburger.
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1ste wedstrijd, tegen The Young Ones uit de Haarlemmermeer 
Er werd gestart met Jan Han, Thomas en Wouter Oerlemans. Jan gooide 214 en startte goed maar de gebroeders 
waren allesbehalve warm gedraaid, waardoor deze wedstrijd verloren ging. Geen man overboord. Maar Frank 
Janssen besloot zelf te gaan gooien.

2de wedstrijd, tegen Knijn Bowling Team-2 
Dit team was dramatisch slecht begonnen en had een en ander recht te zetten, maar dat gold ook voor Omnia. 
Frank (214), Jan (212) en Thomas (195) gooiden de hoogste serie (621) tot dat moment en pakten de eerste 
punten. Terwijl Knijn haar beste serie (563) van de dag produceerde.

3de wedstrijd, tegen het overgebleven team De Zedde uit 
Volendam 
Natuurlijk in het “oranje” uitgedost. Frank (166) en Jan (160) waren zeker minder, maar Thomas (212) 
revancheerde zich en zag dat in de laatste frame de ankerman een cruciale bal miste, waardoor onverwacht 
(538-531) toch de volgende punten konden worden bijgeschreven. 

4de wedstrijd tegen Knijn 
Wouter nam de plaats in van Jan, daar hij zo ver was teruggevallen. Knijn had haar 3de wedstrijd gewonnen 
en had zin in meer. Het pakte anders uit. Ondanks een 200-loze teamgame werd met een gemiddelde van 175 
gewonnen, daar Knijn bleef steken op 163.66. 

5de wedstrijd tegen de Zedde 
Het verschil was ditmaal een stuk groter dan in de 1ste ontmoeting. Frank (183), Jan (214) en Wouter (236) 
waren sterker dan De Zedde (633-569). En weer 3 punten. 

6de wedstrijd, opnieuw tegen de Young Ones 
Dot is tevens de laatste wedstrijd van het seizoen. Bert haalde duidelijk zijn gemiddelde (203) en Franka van der 
Wekken gooide haar hoogste game van de dag (187), maar Hidde van Zuylen zijn slechtste (154). Daartegenover 
produceerde Omnia een teamgame van 550. Hetzelfde als The Young Ones in de 1ste ontmoeting gooide. Nu 
ging de winst naar Omnia (550-544). 

Vandaag gooide Omnia bijna het maximale (22) aantal t.w. 19 punten, waardoor het aantoonde eigenlijk niet 
in de degradatiepoule thuis te horen. Ze begonnen deze dag als 5de en zijn dat zeer eenvoudig gebleven. Ook 
de pinfall eindigden zij op de 5de plaatst, maar qua punten stegen zij boven Mastermate/Mascot Workwear uit 
(104-91).  

Jan Han (967/5/193.4), Wouter Oerlemans (744/4/186), Frank Janssen (929/5/185,8) en Thomas Oerlemans 
(719/4/179.75) gooiden vandaag 3.359/18/186,61 dat iets lager uit komt dan het seizoensgemiddelde 188,28. 

Volgend seizoen gaan zij opnieuw voor een goed resultaat en zien wel waar zij stranden, want meedoen is zeker 
belangrijk en winnen dat blijft het streven maar zeker geen enkele optie.  

In de promotiepoule wist Bowling P-H Medemblik haar leidende positie te verdedigen, al moesten zij toezien 
dat zij niet de maximale bonus wisten te vergaren. Maar met 131 punten en de hoogste seizoenspinfall 
(32.351/162/199,69) pakten zij de 1ste plaats en werden kampioen van deze klasse 1A en mogen promoveren.

Groeten van de wedstrijdleider van de dag: Carel
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NTL-Hoofdklasse A 2018-2019

6e speeldag (25 maart):
Elektropartners blijft goed scoren en pakt de  

leiding / Pro Shop Power valt een plaats terug

Opnieuw zal ik mij vooral richten op de teams Elektropartners en Pro Shop Power.

Op de 6de speeldag werd afgereisd naar Leiden bij Bas en Eelco Menken. Zonder meer een gezellige bowling 
waarbij vooral Bas de scepter zwaait. Bij binnenkomst (9.00 uur) was Bas de laatste approach aan het 
schoonmaken om daarmee de puntjes op de i te zetten. Hij wenst zonder meer niets aan het toeval over te laten. 

Elektropartners (verder weer onder EP), Robert (203), Ralph (222) en Jurgen (225) starten voortvarend met de 
hoogste teamgame (650) en verslaan daarmee ruimschoots Grandcafé Hofplein (540). Pro Shop Power (verder 
weer onder PSP), Arie (222), Pascal (206) en Michel (186) winnen ook overtuigend van Van Meurs Verwarming 
(614/561), terwijl de lijstaanvoerder Sportcity Leiderdorp het onderspit moet delven tegen Garant Klus (565-
631). 
   

Carla de Jong KIKA veiling

Na het geweldige succes van vorig jaar ( € 3700,- ) was nu de grote vraag “hoe 
gaan we dit overtreffen?”. Het is tenslotte een jubileumjaar (de 10e keer) en dat 
is wel bijzonder.
Gewoon maar beginnen met een oproep wie nog iets had voor de veiling. En er 
kwam weer heel veel voorbij: El Pincho bon, Solex bon, karaoke arrangement, 
Douglas spullen, Rituals, bowlingbal, sjoelbak, dekbed, kinderspullen, casino 
bonnen, wijn pakketten, puzzels, krulborstel, echt weer voor iedereen weer wat. 
Er werd hier en daar flink tegen elkaar op geboden wat soms hilarisch was maar 
uiteraard gunstig voor KIKA .

En het is weer gelukt!!!

We hadden meer inschrijvingen dan vorige jaren; maar liefst 210 mensen hebben 
meegedaan, en ook de veiling heeft weer meer opgebracht.
Onze veilingmeester/voorzitter kon een cheque overhandigen met het mooie 
bedrag van  € 4000,-

Iedereen die, op welke manier dan ook, heeft meegeholpen/bijgedragen aan dit 
toernooi en veiling, heeeeel erg bedankt!

Kitty Hoonhout
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Ook de 2de wedstrijd wordt door EP gewonnen met een ongewijzigd team Jurgen (201), Robert (178) en 
Ralph (260) met als tegenstander Proshop Menken (639/561). Ondertussen speelt PSP gelijk tegen de koploper 
Sportcity. Michel (230), Pascal (193) en Arie (169) (561/561) kwamen niet verder. 

Bij de 3de wedstrijd EP maakt Robert plaats voor Martin Edwards, hetgeen goed uitpakt. Martin (233), Jurgen 
(211) en Ralph (179) winnen van Van Meurs (623/541). Voorlopig de volle winst. Hiervan was bij PSP geen 
sprake, want zij verloren (na het gelijke spel) van Grandcafé Hofplein (541/578). Arie was duidelijk niet tevreden 
over zijn score en stond zijn plaats af aan Martin Molenaar. Desalniettemin waren Pascal (160), Michel (189) en 
Martin (192) niet in staat de winst tegen Hofplein te pakken. 

Net zoals de vorige wedstrijddag (de inhaalwedstrijd) verloor EP ook nu de 4de wedstrijd. Geen van de spelers 
wist tegen Garant Klus de 200 te halen Jurgen (174), Martin (186) en Ralph (196) moesten het hoofd buigen 
556/666. Ook PSP kwam niet tot winst, want Groenestein was een maatje te groot (594/670). Arie (210), Michel 
(202) en Martin (182) gooiden niet slecht, maar te weinig voor de winst.

In de 5de wedstrijd werd het roer bij EP volledig omgegooid en alle spelers gewisseld. Henk (201), Robert (233) 
en Martijn (222) pakten het op tegen Sport City Leiderdorp (656/519) en pakten de winst en verkleinden de 
achterstand verder. PSP kwam er niet meer uit en het volgende verlies met een slechte score tegen Garant Klus 
was een logisch gevolg (481/611). 

Bij EP bleef het team ongewijzigd (never change a winning team) en begon beter te draaien. Henk (256), Robert 
(214) en Martijn (211) kwamen tegen Groenestein opnieuw tot winst 681/539. Ondertussen verloor Garant Klus 
haar 1ste en tevens enige wedstrijd. Mede door het verlies van Garant Klus tegen Grandcafé Hofplein 530/649 
werd de pinfall voor de maximale bonus door EP gepakt. PSP begon ook beter te draaien Arie (170), Pascal 
(208) en Martin (235) troffen echter een beter draaiend Menken (613/664) en zochten vergeefs naar de juiste 
vorm. 

De laatste wedstrijd speelden EP en PSP tegen elkaar. EP startte voor PSP bijna frustrerend met meerderde strikes 
en per frame liepen ze uit. Henk (255), Martijn (238) en Robert (opnieuw 214) behaalden tegen PSP de hoogste 
teamgame 707/530 en pakten daarmee de winst om Pascal (179), Michel (178) en Martin (173) gedesillusioneerd 
achter te laten. Met deze hoogste score van dit seizoen (4.512/214,85) werd tevens de hoogste bonus gepakt en 
werd tevens opnieuw - voor de 3de keer in successie - 20 punten gepakt. De koploper daarentegen wist maar 2 
wedstrijden te winnen en had (als koploper) de laagste pinfall en had met het gelijke spel slechts 6 punten deze 
dag, waardoor zij door EP voorbij werd gestreefd. PSP had een betere pinfall dan Sportcity maar helaas maar 3 
wedstrijdpunten, waardoor maar 5 punten mochten worden bijgeschreven en zij de 3de plaats moesten afstaan 
aan Garant Klus, dat 19 punten had vergaard. Groenestein wist 6 bonuspunten (naast 8 wedstrijd punten) bij te 
schrijven hetgeen voor een groot deel op het conto van Henk Oudes kwam te staan met een serie van 233-258-
237-256-225-204-165=1578/225,42 (terwijl hij tot de laatste game een gemiddelde had van 235,50).

De nieuwe stand waarbij vanaf nu een schifting gemaakt wordt met de promotie- en degradatiepoule:

 01)  Elektropartners .................. 97  (25.070) 05)  Groenestein Falicitair .......... 65  (23.905)
 02)  Sportcity Leiderdorp ......... 93  (24.889) 06)  Grandcafé Hofplein ............. 61  (23.568)
 03)  Garant Klus ....................... 75  (24.177) 07)  Van Meurs Verwarming ...... 46  (23.581)
 04)  Pro Shop Power ................. 71  (23.972) 08)  Bowling Proshop Menken... 44  (23.518)

De volgende en 7de wedstrijddag stond gepland op 28-04-2019 in Hoofddorp bij Claus, waar Pro Shop Power 
haar thuiswedstrijd speelt. 

Groetjes Carel 
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100ste 300-game in De Zoete Inval  
voor RUUD BONNES

Vandaag op 31 maart 2019, het begin van de “zomertijd”, heeft Ruud Bonnes historie geschreven. Altijd prettig 
dat dit gebeurt door een lid van de BV Haarlemmerliede. 

Ruud had van Jurgen Blüm, ook al een gerenommeerde speler, een 
bal overgenomen die iets lichter is: 15 in plaats van 16 pounds. 
In de 2de game in poule 1 van Team Event Noord-Holland had 
hij duidelijk zijn draai gevonden. 12 strikes, waarvan de laatste 
wel heel langzaam viel. Ruud heeft de vallende pin zelf niet eens 
waargenomen. Hij draaide zichzelf al enigszins teleurstellend om. 
Maar de pin ging regulier tegen het hout.

Eerste sportresultaat van de dag: 300 / Perfect Game.

Het was overigens zijn 4de. Daarna ging Ruud door om na 
wederom 10 strikes de 11e niet te zien vallen. Hierdoor kwam 
hij uit op 289. Ruud toch niet teleurgesteld ving opnieuw een 
volgende game aan om deze af te sluiten met 259.

In deze 3 games gooide hij 848 (282.66), hetgeen tevens een 
huisrecord betekende en opnieuw een “sportresultaat”. 

Hierna had hij een iets mindere game: 194. Maar toch genoeg om 
ook hiervoor een certificaat te mogen ontvangen, namelijk 1.042 
(260.50) over 4 games. 

De honger was nog niet gestild, want hierna gooide Ruud een 269 
game om over 5 games uit te komen op 1.311 (262.20). Hetgeen 
opnieuw een “sportresultaat” betekent.

Ondertussen had de tamtam goed zijn werk gedaan, waardoor de voorzitter Bert Strobbe inmiddels de Bowling 
had bereikt. Hij heeft voor Ruud een “voor”-oorkonde vervaardigd en hem tevens een Gouden Huisspeld 
uitgereikt aangezien bleek dat dit Ruud zijn 1ste 800-serie was. 

Met champagne of prosecco bleef het vervolgens nog lang onrustig in De Zoete Inval.

Nogmaals Ruud van harte gefeliciteerd en ik vond het gaaf dat ik er getuige van heb mogen en kunnen zijn. Dit 
geeft het zijn van een wedstrijdleider nog meer sjeu. 

Groetjes Carel
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Supercup Scratch Individueel dames/heren 
Wisselbekers naar Denise Bonnes en Pascal van Vliet

Zoals te doen gebruikelijk wordt het seizoen afgesloten met de scratchfinales individueel. Conform de reglementen 
zijn daartoe 12 heren en dames uitgenodigd. De strijd barstte uiteindelijk los tussen 12 heren en 10 dames. Helaas 
kwam Henk Wijker aan met zijn auto waarbij bleek dat de koffers met zijn bowlingballen nog thuis lagen, 
waardoor hij onverrichter zaken huiswaarts keerde. Er werd gestreden voor een finaleplaats over 5 games. Hierna 
werd er zowel bij de dames als de heren gestreden om het “eremetaal”.

de dames
Bij de dames legde Katherine Ramos vooral in het 3de game (257) de basis voor plaatsing als eerste. Zij gooide 
een serie 176-212-257-204-206/1.055=211 hetgeen ruim boven haar seizoensgemiddelde lag (189.28). Als 2de 
plaatste zich Denise Bonnes die zeer voortvarend startte, met daarna een klein dipje om weer goed te eindigen 
223-227-162-179-235/1.026=205.20 (seizoen 185.09). Ook Ery Bink trok aan de bel voor de finale door een 
strakke serie te gooien 214-194-181-225-184/998=199.60 (seizoen 180.18) en als laatste meldde zich Saskia 
van der Maas 209-170-152-212-202/945=189 (191.44). De overige dames speelde helaas geen grote rol van 
betekenis en werden bedankt voor hun sportieve inzet. 

Vervolgens speelden de nummers 1 tegen 3 en 2 tegen 4 om te bepalen welke dames de finalegame zouden 
spelen voor de 1ste plaats en daarmee de supercup mee naar huis mocht nemen. Katherine Ramos was een slag 
te groot voor Ery Bink 229-186. En Denise Bonnes had de afspraak met Saskia van der Maas, dat zij tenminste 
een 200-game zou moeten gooien om van Saskia te winnen, en zo geschiedde 201-192.

Hierdoor speelden Ery en Saskia om de 3de plaats. Na een gelijk opgaande strijd werd een split Ery fataal, 
waarna Saskia haar momentum had en de 3de plaats opeiste 217-189. In de strijd om de eerste plaats begonnen 
Katherine en Denise exact hetzelfde en bij beide dames waren de vermoeidheid en de nervositeit goed merkbaar. 
Beiden wilden winnen en zeker niet afgaan. Hierdoor was deze strijd geen hoogstaand schouwspel, maar wel 
bloedstollend. Na het optrekken van de rookpluimen was het Denise die net aan het langste eind trok 168-161. 
Beide dames hadden alles gegeven in de eerste 6 games. Katherine 1.284 (214.00) en Denise 1.227 (204.50) 
kunnen zonder meer terugkijken op een voor hen geslaagd evenement. 

de heren
Zoals eerder gemeld ging de strijd hier met 11 heren. 3 heren konden hun draai niet helemaal vinden en gooiden 
onder hun seizoensgemiddelde (Raimon den Besten, Martijn Honkoop en Jurgen Blüm). 3 heren gooiden 
beter dan hun seizoensgemiddelde Pim Verheul (201.60/199,37), Martin Edwards (203.20/201.55) en Michel 
Hendriks (207,40/195,73), maar ook dit bleek niet voldoende om zich te mengen om de 4 eerste plaatsen. Ralph 
Honkoop gooide verdienstelijk, maar hem werd zijn 4de game fataal waardoor Arie Greeve hem met 2 goede 
slotgames wist te passeren. 
De strijd ging nu tussen de volgende 4 spelers: Arie Greeve (199-246-162-235-234/1.076=215.20 (204.65), 
Kenneth Ramos 224-213-203-237-222/1.099=219,20 (213.81), Robert van der Maas 201-236-242-218-
203/1.100=220.0 (213,96) en Pascal van Vliet 204-206-269-237-192/1.108=221,60 (216.73).

Pascal verzekerde zich van de finaleplaats door Kenneth met slechts één pin te verslaan 209-208 en Arie wist 
Robert te verschalken 214-203. 

Om de 3de plaats speelden Robert en Kenneth tegen elkaar. Robert vroeg Kenneth om een beetje rustig aan te 
doen. Maar het was Robert die startte met 5 strikes, waardoor hij zich een grote onoverbrugbare voorsprong 
creëerde en zich een split kon veroorloven. Met een goede afsluitende game 235 legde hij beslag op de 3de 
plaats. In de beslissende finale was het Pascal die over ijzeren zenuwen beschikte en met groot verschil Arie wist 
te verslaan 234/191. Beide heren wisten een goed gemiddelde op de baan te leggen Pascal 1.551 (221.57) en 
Arie 1.481 (211.57) hetgeen voor beide heren ruim bovengemiddeld was, waardoor een finale plaats een logisch 
gevolg is gebleken.
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Scratch Finale teams
De scratch finales, een felle strijd tussen de topteams die allemaal willen bewijzen dat zij de hoogste scores 
kunnen neerzetten. Deze finale wordt gespeeld door 8 trio’s en tegelijkertijd spelen er 4 vijfmans teams om 
dezelfde titel in hun klasse.

Bij de trio’s zijn alle avonden vertegenwoordigd, met de woensdag als hofleverancier 
(3 teams!). Zal Thebelt zich weer kunnen mengen in de strijd na de overwinning in de 
superfinale of staan er vanavond andere teams op om zich te melden voor de prijzen?

In de eerste game laat Pro Shop Power meteen zien dat ze ervoor gaan, met een mooie 
game van 737 wordt de eerste tik uitgedeeld. Aan het einde van de avond zal dit ook de 
hoogste game zijn die gegooid wordt. De Beste Print (686) en Lightning Strikes (664) 
proberen bij te blijven, wachtend op een dip van anderen of juist hun eigen topgames. 
Pro Shop Power krijgt inderdaad een dipje terwijl De Beste Print doorpakt met een hoge 

600 serie. Lightning Strikes zakt ook een klein beetje, maar doet wat het moet doen, namelijk aan blijven haken 
bij de top 3. Thebelt begint beide games rond de 600 en kijkt al tegen een achterstand aan. Toch geeft niemand 
zich zomaar gewonnen!

In de derde game krijgen alle teams het niet voor elkaar om hele hoge series eruit te persen. De spanning blijft 
constant en de teams blijven mooi dicht bij elkaar hangen. Ook hier zal de beslissing dus weer vallen in de 
laatste game. Pro Shop Power en Lightning Strikes gooien een vrij hoge 600 serie en De Beste Print en Thebelt 
Woning Verbetering volgen met een lage 600 serie. 

3

Alle finalisten nogmaals gefeliciteerd en dank aan degenen die deze finale tot een goed eind wisten te brengen. 
Heel veel cijfers, maar dat is inherent aan deze sport.      

Namens mijzelf, de bowlingvereniging BVHaarlemmerliede en het bowlinghuis De Zoete Inval een fijne 
zomerbreak en tot het volgend seizoen. Tot op de barricaden in september 2019.

Groetjes Carel
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De verschillen zijn niet heel groot. Op de derde plaats komt De Beste Print met een score van 2534 over 4 
games. Op de tweede plaats komt Lightning Strikes met een score van 2550 en op de eerste plaats komt Pro 
Shop Power met, iets meer, een totaalscore van 2579.

Bij de vijfmans gaat men er vooraf altijd vanuit dat FiftyFifty er vandoor gaat met de 
hoofdprijs. Echter is dit jaar de concurrentie sterker dan ooit en is de wil groter dan ooit 
om ze van de troon te stoten. 

In de eerste game ligt iedereen heel dicht bij elkaar. Op de eerste plek ligt De Zoete Inval 
met een game van 969, Groenveld Vastgoed volgt met 952 en op de gedeelde derde 
plaats liggen Elektropartners en FiftyFifty met 942. Deze eerste game liet dus al zien 
hoe spannend de avond zou gaan worden. De gedeelde derde plaats schudde FiftyFifty 
wakker, in de tweede game kwamen ze beter uit de voeten met een game van 1051. 

Ook Elektropartners leken wakker geschud door de derde plek, zij volgden FiftyFifty met een score van 1036. 
Groenveld verloor wat punten met een serie van 919 en De Zoete Inval  bewandelde met een score van 885 de 
tegenovergestelde richting als FiftyFifty en Elektropartners. Iedereen maakte zich op voor de derde game, dit 
was het moment om te vlammen en te laten zien dat de eerste prijs niet zomaar meegenomen mocht worden. Toch 
bleek FiftyFifty het meest bestand tegen de druk, met misschien wat hulp van wat wonderdrankjes. Zij gooiden 
weer een mooie game van 1025 terwijl de concurrentie wat achterbleef en allemaal rond de 900 uitkwamen.

Uiteindelijk resulteerde dit in de uitslag:
• Op de 4e plaats kwam De Zoete Inval met een score van 2724.
• Op de 3e plaats kwam Groenveld Vastgoed met een score van 2780.
• Op de 2e plaats kwam Elektropartners met een score van 2823.
• Op de 1e plaats kwam FiftyFifty met een score van 3018.

Zo blijkt, alles is mogelijk in finales. Na een eerste game is er nog niks gewonnen en ook zeker nog niks 
verloren. Volgend jaar zal deze strijd misschien veranderen, maar dat wordt nog bekeken in de lekkere warme 
zomermaanden. Het is in ieder geval gebleken dat vooraf verwachte uitslagen nooit hoeven te kloppen.

Hopelijk allemaal weer tot volgend seizoen bij weer zulke leuke en spannende finales!
Terry

5
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Jeugdnieuws

Maandag 11-03
Tygo gooit een mooie game van 157 (was 121) en krijgt hiervoor zijn 150 speldje. Hij verbetert ook zijn serie 
van 296 naar 380.

Maandag 13-04
Nik verbetert haar game van 176 naar 186.

VK jeugd ‘18/’19

Ook dit jaar hebben we weer de verenigingskampioenschap voor de jeugd gespeeld. Best wel spannend voor 
allemaal maar zeker ook voor onze vier “nieuwe” spelers. Maar liefst 6 games moesten er gegooid worden en 
dat was wel even schrikken. Maar deze bikkels (Tygo, Jason, Scott en Thomas) hadden er geen probleem mee.
Bij de “dames” was het tot de laatste worp spannend wie er kampioen ging worden en uiteindelijk was het 
verschil maar 4 pins…
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Allemaal weer goed gedaan en Tyara en Jeremy gefeliciteerd als onze jeugdkampioenen en succes op de Dag 
der Kampioenen.

totaal gem.

Scott 90 93 78 118 100 90 569 94,8
Tygo 71 116 67 102 93 117 566 94,3
Jayson 91 91 92 103 101 80 558 93,0
Thomas 62 83 86 89 104 81 505 84,2

Ben 117 132 127 125 167 168 149 151 1137 142,1
Jeremy 236 198 242 220 191 159 146 187 1570 196,2

Nikki M 168 157 124 90 148 150 141 177 1155 144,4
Tyara 118 153 155 165 157 154 188 185 1275 159,4

Manuela 126 143 176 137 158 181 168 182 1271 158,9

Alle foto’s zijn te vinden 
op de website  

→ kopje Jeugd  
→ kopje Toernooien  
→ kopje Jeugd VK  
→ VK 2018 - 2019
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KIKA JEUGD

En dan was er ook nog het KIKA toernooi waar de jeugd ook altijd aan meedoet. 12 banen waren er voor de 
jeugd bestemd op de zaterdag en die hebben we vol gekregen ook. Er waren zelfs 4 banen met drie spelers i.p.v. 
2.
De kinderchampagne (voor een willekeurig gekozen game) ging naar Jayden en Chenoah.
Voor 5 kinderen was er een plaatsje in de finale maar uiteindelijk mochten er toch meer de finale spelen waarmee 
ze heel blij waren!!

1e en 3e plaats KIKA
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NJTL 2018-2019 – Noord-Holland

Ook dit jaar was onze jeugd weer actief in de NJTL Noord-Holland. Bepakt en 
bezakt & weggebracht (en weer opgehaald) door vaders en moeders deden onze 
jeugdleden diverse dorpen in het Noordhollandse landschap aan om net als vorig 
jaar te kijken op welk niveau zij zich bevonden. Van Medemblik tot Hoofddorp 
en van Julianadorp tot Haarlem en Volendam, allemaal bowlingbanen die anders 
gooien dan het vertrouwde Haarlemmerliede.

Met 5 jeugdleden (Ben / Jeremy / Manuela / Nikki & Tyara) werd er dit jaar gerouleerd op elke speeldag zodat 
iedereen (ongeveer) hetzelfde aantal games aan het eind van het seizoen had gegooid. Nou zou ik graag willen 
vertellen welke fantastische scores er allemaal zijn neergezet met records en bijna records maar helaas…GDPR 
heet het en het zorgt ervoor dat je achteraf niet meer weet wie wat heeft gepresteerd. Gaat de goeie kant op 
deze wereld zullen we maar zeggen….toch weet ik nog wel 1 score op te lepelen. Nikki gooide 199 (net geen 
felbegeerde 200) en was daar knap ziek van. 

Voor de rest is aan de teamscores wel te zien dat het gemiddelde omhoog is gegaan ten opzichte van vorig 
jaar. De trainingen werpen wel degelijk hun vruchten af en ook de bezielende leiding van onze semi-machinist 
Ronald (zonder Smartwatch heb ik begrepen; de jeugd zonder telefoon tijdens de wedstrijd, de NS-er zonder 
zijn broodnodige communicatie…goed geregeld ) en de mobiele catering verzorgd door Petra (onder sponsoring 
van de plaatselijke tandarts werd elke dag een doos met snoep en chocolade soldaat gemaakt) lieten resultaat 
zien.

Voor degenen onder jullie die graag nog verder willen inzoomen op de presentaties van onze jongste leden, de 
website  nhjb.boharo.nl  geeft een prima overzicht van dag tot dag.

Uiteindelijk was Haarlemmermeer 1, net als vorige jaren, veel te sterk voor de rest van het veld. In de scratchstand 
hadden zij geen tegenstand (Julianadorp was niet meer van de partij) en dat werd dus vrij eentonig. Ons team 
deed het prima en eindigde in de eindstand met handicap op een 3e plaats. Met een gemiddelde van ruim 148 is 
er absoluut ruimte voor verbetering. 

Volgend jaar is nog even afwachten of de 
league er weer zal zijn. Met 7 deelnemers 
was er dit jaar niet enorm veel animo en als 
je dan ook nog in ogenschouw neemt dat 
Haarlemmermeer drie team als deelnemer 
afvaardigde, dan is de hoop op meer teams 
van andere verenigingen gerechtvaardigd. 
We zullen zien.

Ons team wil nog wel door.  1 Plaatsje moet 
worden opgevuld; Manuela mag niet meer 
en verruilt de jeugd voor de volwassenen. 
Manuela: Bedankt!!! We gaan eens kijken 
wie er van de overige jeugdleden zin heeft 
om met dit spektakel mee te doen.

Tot volgend jaar….
Taxi Centrale Van der Maas
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Kleverpark festival

Een paar weken geleden werden we benaderd door het Kleverpark festival of we daar wilden staan met de 
mobiele bowlingbaan. No way, dacht ik, dat ding moet gehaald/gebracht in Zeeland en weegt een ton, dat gaan 
we niet doen. Maar geen probleem, de organisatie van het festival ging alles regelen en wij hoefden er alleen 
maar bij te staan. Tsja dan kan je eigenlijk niet weigeren. 

Dus op zoek naar hulptroepen voor die dag. Nou die waren allemaal ver weg uitgezonden want nada, noppes 
reacties. Uiteindelijk kreeg ik hulp van zoonlief, buurtbewoonster Connie, taxicentrale van der Maas en dochter, 
vader en zoon van Looij, mijn dochter (die heeft niets met bowlen te maken!!) en als vliegende kiep Petra en 
Manuela. Een mooi schema gemaakt zodat iedereen maar een uurtje hoefde te helpen, geen idee wat we konden 
verwachten maar we gingen het wel beleven.

Om 8 uur!! ‘s morgens naar de Kleverparkweg, laverend tussen de kraampjes en uitladende auto’s naar onze 
plek, alwaar geen bowlingbaan. OMG wat nu, waarom ben ik hieraan begonnen?? Onze kraam stond er wel dus 
spullen maar uitladen, kraam inrichten en maar ff bellen waar de baan is. Ze kwamen eraan…..en inderdaad 
binnen no-time stond de baan en kon het feest beginnen. Om 10 uur kwamen er aarzelend 2 kindjes, en toen 
weer 2, en toen stond er ineens een hele rij kindjes te trappelen en die rij stond er om 5 uur nog (en nee dat 
waren niet dezelfde ). Volgens mij was het wel een succes voor iedereen (kinderen, ouders, wij als leden van 
de vereniging en de organisatie). Of het nieuwe leden gaat brengen ….geen idee, maar we hebben heerlijk in het 
zonnetje gestaan, tussen de poffertjes kraam en de espressobar. Alleen maar vrolijke mensen gezien, een lekker 
muziekje erbij en allemaal blije snoetjes.

Achteraf ben ik blij dat we het toch hebben gedaan, en als klap op de vuurpijl zijn we nog genoemd in het 
Haarlems Dagblad!! En degenen die geholpen hebben, super bedankt. Zonder jullie was het niet gelukt!!!!

Slotdag jeugd

Zo begin je in september met het nieuwe seizoen en voordat je er erg 
in hebt is het alweer voorbij. Wel jammer maar toch ook wel fijn; even 
niet haasten op maandag en de zaterdagen lekker vrij, hoor je iedereen 
zeggen. Traditiegetrouw eindigen we met het slotontbijt en -toernooi. 
Eerst met zijn allen (ouders, kinderen, trainers en sponsors; 29 mensen 
totaal) genieten van het heerlijke ontbijt, dat weer perfect verzorgd 
werd door Claudia.
En dan voor de laatste keer weer de baan op om 3 games te spelen en 
de prijsuitreiking.
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Prijzenlijst

team De Haan

1e Prijs:  team Verzijlbergen
  2e Prijs:  team De Zoete Inval 
  3e Prijs:  team Bossen
  4e Prijs:  team De Haan
  5e Prijs:  team Fietsenwinkel 

 Pupillen Jongens: Tygo
  Aspiranten Jongens: Jeremy
  Aspiranten Meisjes: Tyara
  Junioren Meisjes: Manuela

Pupillen Jongens: Tygo .............. 157 
  Aspiranten Jongens: Jeremy .......... 276
  Aspiranten Meisjes: Tyara ............. 201
  Junioren Meisjes: Manuela ........ 225

Pupillen Jongens: Tygo .............. 380 
  Aspiranten Jongens: Jeremy .......... 715
  Aspiranten Meisjes: Tyara ............. 485
  Junioren Meisjes: Manuela ........ 607

 Nikki B.

 Jayson

 Jayson

 Thomas
 

1e Prijs: Jeremy .....755 9e Prijs: Lynn ........ 562
   2e Prijs: Thomas ....633 10e Prijs: Tyara........ 551
   3e Prijs: Tygo ......... 630 11e Prijs: Jayson ...... 546
   4e Prijs: Manuela ...611 12e Prijs: Chenoah .. 545
   5e Prijs: Scott......... 604 13e Prijs: Jasper ....... 530
   6e Prijs Ben .......... 601 14e Prijs: Kasper ..... 524
   7e Prijs: Nikki M. ..571 15e Prijs: Jayden ..... 520
   8e Prijs: Tara .......... 569 16e Prijs: Nikki B. ... 493

Iedereen een hele fijne vakantie gewenst en tot volgend seizoen.

Marco, Petra en Kitty
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