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Aangepaste seizoensf inales 2022
Dit seizoen hebben we een aardig vol programma om alle speelavonden alsnog te laten spelen. Hierdoor heeft 
het wedstrijdsecretariaat wel een aantal aanpassingen moeten doorvoeren in de seizoensfinales. Zie onderaan 
voor alle data waarop elke finale wordt gespeeld, deze kunnen afwijken van de data uit de masterplanning!

Ten eerste is er, om de COVID-pauze dit jaar op te vangen, een vervangende speelwijze van de 3e periode bedacht. 
Er zal deze periode niet in 11 wedstrijden tegen iedereen gespeeld worden, in plaats daarvan zal de avond in 2 
groepen gesplitst worden. De 6 hoogst geplaatste teams (gebaseerd op kampioenspunten uit periode 1 + 2) worden 
de ‘A-poule’ en overgebleven teams worden de ‘B-poule’. Beide poules zullen in periode 3 in 5 speelavonden alleen 
tegenstanders treffen uit hun eigen poule en aan het einde van deze periode komt er ook een A- en B-kampioen.

Bij de finales is er dit jaar gekozen om de Superfinale Trio A en Superfinale Trio B op te splitsen in 
2 speelavonden. Aan beide finales kunnen maximaal 12 teams deelnemen, dit zijn de totaal A- of B-kampioenen 
van iedere trio speelavond plus de periodekampioenen uit periode 1, 2 en 3 waarbij er kan worden doorgeschoven 
indien nodig. Er worden 3 games gespeeld volgens Amerikaans systeem inclusief handicap, aan het eind van de 
3 games wint het team met de hoogste pinfall inclusief handicap.

Er zal niks veranderen aan de Scratch Trio Finales. De 12 deelnemers worden gekozen op basis van 
de toptotaallijst en bij afmeldingen zal er doorgeschoven worden. Deze finale worden er 3 games volgens 
Amerikaans systeem gespeeld, na 3 games wint het team met de hoogste scratch score.

De Supercup Individueel wordt gespeeld door de 16 op de toptotaallijst hoogst geplaatste heren en 8 
hoogst geplaatste dames. Er zal worden doorgeschoven bij afmeldingen. Er worden 6 games volgens Europees 
systeem gespeeld en de winnaar is de persoon die scratch de hoogste score heeft behaald na 6 games. Er zijn dus 
geen extra finalerondes.

De Super Baker Teams Finale wordt door 10 teams gespeeld. De winnaars van de finale speelavonden 
van de trio’s (3A-winnaars + 3B-winnaars), de totaal A- en B-kampioenen van alle trio avonden (6 teams), de totaal 
A- en B-kampioen van de donderdagleague en de winnaars van de A- en B-poule van de finale speeldag voor de 
5mans league zullen in 9 games tegen elk team één game spelen. Hierbij wordt er door 3, 4 of 5 spelers (mag per 
game gewijzigd worden) één game samen gespeeld. De handicap wordt gebaseerd op het teamgemiddelde volgens 
de toptotaallijst en zal elke game hetzelfde zijn. Elke game krijgt de winnaar 2 punten, bij gelijkspel krijgen beide 
teams 1 punt, bij verlies worden er 0 punten toegekend. Na 9 games zullen de 4 teams met het hoogste aantal punten 
1 halve finale game spelen, de winnaars van deze game zullen nog 1 game finale spelen. De nummer 3 wordt 
bepaald op basis van de halve finale game, de hoogste game van de 2 verliezende teams wordt automatisch 3e. 

Om nog een extra spelelement toe te voegen dit seizoen krijgt elke speelavond (trio en vijfmans) een eigen 
finaleavond. Tijdens deze avond worden de A- en B-poule van periode 3 gehandhaafd. Er zullen 3 games gespeeld 
worden volgens Amerikaans systeem. Er zal tijdens deze finale met een puntensysteem gespeeld worden: het 
team met de hoogste pinfall inclusief handicap krijgt 6 punten, de resterende teams krijgen afbouwend punten 
tot de laagste game met 1 punt. Aan het einde van de avond wint het team met het hoogste aantal punten. Het 
team wat deze avond wint zal uitkomen in de Super Baker Teams finale.
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Nationale Trio League Div 2A  -  21-11-2021
3de wedstrijd, Haarlemmerliede/De Zoete Inval

Ik leidde in Lelystad zelf een wedstrijd. Aangezien ik de 2 twee wedstrijden van de in aanhef vermelde league 
had geleid en het voornemen had Connie te assisteren was ik benieuwd naar de score(s).
En ja ik heb wat gemist. Want er werd goed gescoord door Groenveld Vastgoed en over de gehele linie werd er 
goed gescoord. Zoals Marcel mij kenbaar maakte: “het maakte niet uit wie er in kwam, er werd goed gescoord”. 

1ste wedstrijd:
Omnia en Groenveld begonnen tegen elkaar. Groenveld scoorde haar laagste teamgame (589) maar pakte wel de 
punten door Martin (204) en Ruud (213). En daar stelde Omnia helaas te weinig tegenover (488).

2de wedstrijd:
Groenveld speelde tegen Harderwijk en met games van Martin (235), Ruud (236) en Barbara (236) werd 
Harderwijk overtuigend opzij gezet (707-553). Omnia deed het nu beduidend beter en won met Frank (193), 
Inge (190) en Thomas (248) van Team Freedirds (632-473).

3e wedstrijd:
De 3e wedstrijd trad Groenveld vervolgens aan tegen de Freebirds en dat werd geen enkel probleem. Martin 
(254), Ruud (227) en Marcel (zijn laagste game, 180) wonnen ruim (661/497). Omnia speelde tegen Harderwijk 
en de score van hiervoor kon geen goed gevolg krijgen, waardoor verloren werd (512-584).

4de wedstrijd:
Groenveld moest het opnemen tegen de “boys” van De Dijk/De Zedde die de 2de plaats bezetten. Martin kwam 
er in deze game niet meer uit, maar werd ruimschoots gecompenseerd door Marcel (255) en Martijn (249) (639-
564). Omnia speelde tegen Energie Soleil (Haarlem – Bison) en won mede dankzij de game van Thomas (233) 
(567-554).

5de wedstrijd:
Groenveld wisselde weer wat van samenstelling en nam het op tegen de koplopers Verfhuis Frank Scheffer, waar 
Nico Cornet goed inviel (255) maar de medespelers hun slechtste games afleverden, terwijl Ruud (zijn laagste, 
194), Marcel (220) en Martijn (228) ruimschoots aan de goede kant van de score zaten (642-546). Omnia wist 
zeer gedecideerd Garant Klus (Alkmaar) te bevechten. Wouter (203), Inge (233) en Thomas (201) wonnen met 
een klein verschil. Het bleef spannend tot het einde (637-622).

6de wedstrijd:
Nu moest Groenveld het opnemen tegen de Haarlemse Enegie Soleil. Ruud (277, de op één na hoogste game van 
de dag), Marcel (256) en Martijn (203) gooiden de hoogste teamgame van de dag (736) en daartegenover was de 
score van Energie zeker goed (662) maar niet voldoende. Omnia nam het op tegen de koplopers. Ondanks een 
fraaie score (575) werd verloren (610). 

7de en laatste wedstrijd:
Groenveld nam het op tegen Garant Klus. Grant Klus had niet haar beste dag en ook deze game ging, ondanks 
een mindere game van Groenveld, verloren. Ruud (201), Marcel (222) wn Martijn (170) hadden voldoende over 
(593-581). Omnia Frank (174), Wouter (181) en Inge (176) moesten in De Zedde hun meerdere erkennen (531-
645).Cornet gooide ondertussen de hoogste game van de dag 288!

Al met al een goeie dag. Groenveld Vastgoed haalt door de winst op alle teams en ruimschoots de hoogste score 
4.567 (217,48 gmd) 22 punten en stijgt van de 5de naar de 3de plaats en verkleint de achterstand van 14 naar 9 
punten op de koploper. Omnia had 19 punten en voegde daar vandaag 9 aan toe, waardoor zij op de 6de plaats 
blijven staan.
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Groenveld Vastgoed:
 Martin Spoelstra 204 235 254 135       828 (207.00)
 Ruud Bonnes 213 236 227  194 277 201 1.348 (224.67)
 Marcel Klok   180 255 220 256 222 1.133 (226.60)
 Barbara Korpershoek 172 236         408 (204.00)
 Martijn Korpershoek        249 228 203 170    850 (212.50)
         4.567 (217.48)
Omnia:
 Frank Janssen 176 193 139    174    682 (170.50)
 Wouter Oerlemans 152   166 203 192 181    894 (178.80)
 Inge Heijma  190 176 168 233 184 176 1.127 (187.83)
 Thomas Oerlemans 160 248 197 233 201 199  1.238 (206.33)
         3.941 (187.67)

De stand na 3 wedstrijddagen:
 01) Verfhuis Frank Scheffer + 17 52 11.833 
 02) Bowling de Zedde + 15 46 11.485
 03) Groenveld Vastgoed + 22 43 11.634
 04) Garant Klus +   8 36 11.331
 05) Energie Soleil + 12 35 11.488
 06) Omnia +   9 28 10.795
 07) BV Harderwijk  +   6 17 10.358
 08) Freebirds Records +   3 11 10.173

Ook in pinfall wist Groenveld Vastgoed 178 pins goed te maken op de koplopers en nu de 2 pinfall te bezitten. 
Een vruchtbare dag, waarop met plezier terug kan worden gekeken. Connie bedankt voor het leiden van de 
wedstrijd en mogelijk een volgende keer weer samen.

Groet Carel

NATIONALE TRIO LEAGUE Div 2B  -  13-02-2022

4e wedstrijd, Haarlemmerliede

Dit seizoen na een wedstrijd vooralsnog niet kunnen gooien (16-01-2022), maar vandaag konden de teams weer 
aan de slag. De 4de wedstrijd. In deze divisie is het ProShop Power dat een thuiswedstrijd diende af te werken. 
Zoals te doen gebruikelijk zal ik het verslag doen over dit team.

1ste wedstrijd werd gespeeld tegen Versservice Verboon (6de) uit Leiden. Het team startte zeer voortvarend met 
een 691 teamgame (TG), waarbij Niels Imanse 11 strikes aantekende en uitkwam op 279, hetwelk de hoogste 
game van de dag zou blijken te zijn. 2 punten winst.
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2de wedstrijd was tegen A Media Reclame uit Nieuwegein. Pascal deed er een schepje boven op (217), maar zag 
de andere 2 spelers beduidend minder gooien, waardoor de TG uitkwam op 567 (189) terwijl de tegenstanders 
646 liet aantekenen. Helaas dus geen punten.

3de wedstrijd was tegen D&V Stucadoors Leiden uit Warmond (8ste). Dit team staat stijf onderaan met een 
beduidend lager gemiddelde. Pascal deed er weer een (zeg maar) schep bovenop (258) en ook Niels was weer 
in de 200 (236), waardoor met de game van Michel de TG uitkwam op 670 terwijl de tegenstander daar fors op 
achterbleef (448) waardoor opnieuw 2 punten in ”the pocket”.

4de wedstrijd was tegen het leidende Knijn Team 1, dat op dat moment alle punten had gehaald en met spelers 
als Ron van den Boogaard, Maarten en Michiel Krull aardig wat ervaring in huis heeft. Het werd een zware pot. 
Alleen Niels gooide een 200-game (216). Terwijl Knijn uitkwam op 637 bleef ProShop Power steken op 571. 
Een terecht verlies maar wel zuur, want je wil zeker tegen dit team maar al te graag scoren.

5de wedstrijd was tegen Lime Crime uit Zoetermeer en het team herstelde zich goed. Met games van Pascal 
(247) en Niels (224) werd opnieuw gewonnen (660-526) en dus 2 punten.
 
6de wedstrijd was tegen GenerationX uit de Merwede (7de). Deze wedstrijd was spannend tot het einde en zeker 
geen gelopen koers. Rosanne Reedijk (237) maakte het ProShop knap lastig maar gelukkig waren Pascal (208) 
en Niels (241) goed bij de les, waardoor met 27 pins verschil de winst gepakt werd (618-591).

7de wedstrijd was tegen Van der Putten, ook uit Leiden. Dit was voor het team de slechtste game, maar daar ook 
Van der Putten haar slechtste game van de dag gooide werd de winst gepakt.

Natuurlijk was score mooi (17 punten), maar minder dan A Media Reclame (18) en beduidend minder dan 
Knijn, dat vandaag de maximale score wist te behalen (22) en uitliep op alle teams. De hoogste game (279) en 
serie (1.581) was echter voor ProShop Power en wel voor Niels. Toch nog een goedmakertje al levert het geen 
punten op.

De individuele scores:
 Pascal van Vliet 200 217 258 194 247 208 198 1.522 (217.42)
 Niels Imanse 279 193 236 216 224 241 192 1.581 (225.85)
 Michel Hendriks   176 161       337 (168,50)
 Fong Lau 212 157   189 169 172    906 (181.20)
  691 567 670 571 660 618 562 4.346 (206.95)
  500 646 448 637 526 591 495 
    2   0   2   0   2   2   2 10 + 7 = 17

Met het resultaat van vandaag is de nieuwe stand na 4 wedstrijden:
 01  (01) Knijn Team 1 +22 75 17.776 (211.61)
 02  (02) ProShop Power     +17 68 17.008 (202.47)
 03  (03) A Media Reclame +18 63 16.511 (196.55)
 04  (05) Gebr van der Putten +13 47 15.675 (186.60)
 05  (04) Lime Crime +  8 42 15.688 (186.76)
 06  (07) Generation X +  7 31 15.222 (181.21)
 07  (06) Versservice Verboom +  4 28 15.193 (180.86)
 08  (08) D&V Stucadoors +  3 14 14.566 (173.40)

Op naar de volgende wedstrijd op 20 maart 2022 in Zoetermeer. 
Groet Carel
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Verenigingskampioenschappen 2021-2022

Eindelijk was het weer zover, de verenigingskampioenschappen! 
In 2020 het laatst officiële toernooi wat we gespeeld hebben, twee jaar later 

het eerste officiële toernooi wat we weer mogen houden “na” COVID.

Ietwat onwennig voor iedereen, wij als WS die in een korte periode het toernooi op moesten zetten en voor alle 
leden onwennig om na zo een lange tijd van weinig bowlen weer op te laden om deel te nemen. Door een krappe 
planning voor het seizoen konden we helaas minder series op verschillende avonden plannen, iets wat misschien 
ook heeft meegespeeld in het wat minder hoge aantal inschrijvingen dan vooraf verwacht werd. 
Gelukkig hadden we genoeg inschrijvingen om het toernooi door te laten gaan, iets wat een aantal andere 
verenigingen (van horen zeggen) niet gelukt is door een te laag aantal deelnemers.

De voorrondes begonnen op dinsdag met 22 spelers in serie 1 en 11 spelers in serie 2. Robert vd Maas en Jojo 
Manzo legden de lat meteen hoog in de klassen heren A en B met gemiddeldes van 222 en 213. Bij de dames 
klasse A werd er flink gestreden in de eerste serie met gemiddeldes van 210 van Barbara Korpershoek, 204 van 
Saskia vd Maas en 200 van Denise Bonnes. Daarnaast lieten de beide handicap klassen zien dat ook zij het graag 
spannend houden, daar lagen de scores aardig dicht bij elkaar. 

Een opgave voor de resterende serie op zondag dus. Maar een aantal spelers was niet onder de indruk van de 
hoge gemiddeldes. Bij de heren A waren Marcel Klok (247 gemiddeld), Niels Imanse (244 gemiddeld) en Ruud 
Bonnes (226 gemiddeld) samen flink aan het scoren. De top-7 van de heren A (van 11 totaal) had allemaal 
boven de 200 gemiddeld in de voorronde. Bij de heren B bleef Jojo Manzo op veilige afstand van de rest van 
de deelnemers, zij bleven rond de 190 gemiddeld allemaal dicht bij elkaar. Bij de heren handicap kwam Kevin 
Hesseling, die voor het eerst meedeed aan de VK, op plek 2 binnen met een scratchgemiddelde van 149. Bij de 
handicap dames bleef Tyara vd Maas op plek 1 staan met gemiddeld 169 scratch en kwamen Christa Leibrand 
en Arlin Schaefer nog op het laatste moment de top-4 binnen. In totaal zijn er 75(!) 200 games gegooid in de 
voorrondes, wat een mooie opwarmer was voor de finales van zondag.

En inderdaad, de strijd ging door zoals die in de voorrondes 
gestart was. Bij de dames A werd er tussen Saskia vd Maas 
en Denise Bonnes tot de laatste bal gestreden. Op plek 3 
kwam Claudia de Greef met een totaal van 2058, met een 
totaal van 2234 greep Saskia met 9 pins verschil net naast 
de hoofdprijs, welke naar Denise Bonnes ging met 2243 
totaal (gemiddeld 203 over 11 games).

Deze spanning was ook bij de heren A, Marcel Klok en 
Niels Imanse wisselden elkaar af voor plaats 1 en 2. In 
game twee deed Niels een poging om een gat te slaan met 
een game van 290, wat Marcel in game vier afsloeg met een 
game van 279. Uiteindelijk gingen de prijzen naar Ruud 
Bonnes op plek 3 met een totaal van 2475 over 11 games, 
plek 2 ging naar Niels Imanse met een totaal van 2582 en 
de hoofdprijs ging naar Marcel Klok met een totaal van 
2654 (gemiddeld 241 over 11 games!).
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Ook de Heren B wilde deze spanning houden. De nummers 
1 en 2 eindigden met een verschil van 5 pins van elkaar. 
Op de 3e plek Gerard Willemsen met een totaal van 2158 
die zijn 2e plaatst uit de voorronde verloor aan Marcel 
Kleimann met een totaal van 2181. Dit allemaal achter 
de man die vanaf de eerste serie zijn plek niet meer heeft 
afgestaan, Jojo Manzo met een totaal van 2186 (gemiddeld 
198 over 11 games).

Bij de dames handicap was de strijd voornamelijk om de 
plaatsen 2 en 3. Uiteindelijk ging Christa Leibrand 1 plekje 
omlaag naar de 3e plaats met een totaal inclusief handicap 
van 2318, de 2e plaats ging naar Arlin Schaefer met een 
totaal van 2328 en ook hier gaf de nummer 1 de positie niet 
weg, Tyara vd Maas eindigde op de eerste plaats met een 
totaal inclusief handicap van 2505 (203 gemiddeld over 11 
games).

De laatste klasse, de heren handicap, gooide de hele stand 
uit de voorrondes om. Peter Vermeersen moest zijn 1e plaats 
afstaan en werd uiteindelijk 3e met een totaal inclusief 
handicap van 2401. Iets hoger (7 pins) eindigde op plaats 2 
de nummer 5 uit de voorrondes, John Hoogeland, met een 
totaal van 2408 en de eerste plaats ging naar Theo Glorie 
met een totaal van 2482 (gemiddelde 207 over 11 games).

De totaalkampioenen van deze 
verenigingskampioenschappen, die onze 
vereniging mogen vertegenwoordigen 
op de Dag der Kampioenen, zijn Denise 
Bonnes bij de dames (2243 totaal) en 
Marcel Klok bij de heren (2654 totaal).

Nogmaals gefeliciteerd!!

Wij willen iedereen weer bedanken voor 
deze gezellige en geslaagde verenigings-
kampioenschappen en we hopen dit de rest van 
het seizoen door te kunnen zetten!
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stedenontmoeting 3 april
 Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Vooraf
Het was alweer een tijdje geleden dat de gedachte er was om een nieuwe stedenontmoeting te kunnen spelen. Na 
het maken van een selectie twee jaar geleden, was het een paar weken voor dato afgelopen met de pret. In maart 
2020 begon de ellende en eindigde het vooruitzicht om in Haarlem te spelen.

Nu, bijna twee jaar later kwam er een nieuwe kans om de krachten te meten met de landelijke ‘top’ (of Flop, 
het is maar hoe je het bekijkt). Door omstandigheden (familieuitbreiding/weinig balgevoel) konden we niet 
dezelfde selectie als twee jaar geleden laten aantreden.
Als alternatief werd er bedacht (door ondergetekende) om een keuze te baseren op de VK (= Verenigings 
Kampioenschappen) in maart. Na overleg met mr. de voorzitter (a.k.a. de wasjuffrouw) werd dit plan als 
acceptabel bevonden. De top-4 tot -5 per klasse, aangevuld met 1 of twee andere personen uit de top-10, die 
vanwege omstandigheden niet aanwezig konden zijn op de VK, moest genoeg zijn. Uit de koker kwamen 
uiteindelijk 6 vrouwen en 7 mannen die het team gingen vormen voor de wedstrijd in Haarlem.

Die wedstrijd was er ook eentje met een bijzondere opzet; doordat er dit jaar zeeeeeeer weinig inschriijvingen 
waren vanuit het land, werd het een voorronde en finale in 1. In plaats van. 4 games voorronde en 4 games finale, 
werden het nu 5 games in totaal waarna de winnaar bekend moest zijn.

Op 3 april was het zover….en op 2 april was daar bijna het rampscenario waardoor we een tekort aan vrouwelijke 
speelsters zouden hebben. Barbara had een afspraakje met Aladdin in Scheveningen en moest op tijd weg…..je 
kent dat wel: optutten/opdoffen/kleurtje en geurtje en dan op de hoge hakjes op pad dus die zou de laatste game 
niet mee kunnen maken. Nou was dat niet zo erg maar wij hadden ook Tamara die tot haar en onze spijt een 
afspraakje had ingepland bij de plaatselijke wattenstaafgigant met een positieve test tot gevolg (en dat deed ze 
dan samen met haar mannetje)...daardoor werd plan B+ van stapel getrokken en mocht Tyara mee met haar hele 
hebben en houden (schoolspullen) incl. familieleden om uiteindelijk een game in te vallen….bedankt…je hebt 
in die game er toch maar mooi 2 achter je gelaten al was dat niet al te moeilijk.

Dan de dag zelf (zondag 3 April) en de details..... 
Het mag geen verrassing zijn dat wij altijd een beetje slow starten. In Haarlem op baan 15 (Dames ) en baan 16 
(Heren) werd er gestart om 0930 AM….natuurlijk veel te vroeg voor de meesten…en dat bleek. Omdat er maar 
7 team aanwezig waren (Julianadorp viel op het laatste moment af vanwege te weinig dames…) was de nummer 
4 een mooie plek maar daar moest wel even aan gesleurd gaan worden. Wel was al duidelijk dat Niels Imanse er 
zin in had met een mooie game van 234. 1827 liet de teller zien en daarmee was een achterstand op Haarlem en 
Nieuwegein (de twee topfavorieten) van 300 pins een feit.

Tja, en dan ga je naar baan 17 en 18. Een paar spelers hadden hun niveau (nog) niet gehaald en algemene teneur 
was dan ook (al kon ik bij de dames niet veel anders doen aangezien dochterlief nog wat aan haar schoolprojectje 
moest werken) om gewoon met dezelfde ploeg de tweede game te beginnen….en dat hebben we geweten. De 
eerste drie frames leverde 3 bierframes op, de strikes vielen als gouden appeltjes van de boom….het was alsof 
de PBA en PWBA profs waren neergestreken in Haarlem….7 tot 8 strikes per speler/speelster (en dan zelfs nog 
missers) in die game waren geen uitzondering. 

Uiteindelijk, toen alle kruitdampen waren opgetrokken, stonden er twee games van boven de 275 op het scherm 
en meerdere games tussen de 220 en 250 ….met 203 was je deze tweede game de laagste (Ralph en Martin 
hadden die eer)....de teller bij de mannen stopte bij 1182 en bij de dames op 1162 (waarbij ook nog een laatste 
frame gemist werd door Barbara…iets te vroeg de naaldhakjes aangetrokken zullen we maar zeggen). Beide 
games zijn goed voor een oorkonde van de NBF als bijzonder sportresultaat. 
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Maar het mooiste kwam nog…de achterstand van 300 pins was opeens verdwenen als sneeuw voor de zon 
en wij stonden zowaar tweede (boven de bowling-buurman met als mee-lijdend voorwerp dhr. Schweitzer) 
maar nog wel een snokkie achter op BV Nieuwegein. De nummer 4 was echter in geen velden of wegen meer 
te bekennen dus dat kon niet meer een groot probleem vormen voor de rest van de dag om in ieder geval een 
podiumplek te halen.

De opbouw van deze monsterscores was als volgt:
 Niels Imamse .................   279 Saskia van der Maas......   212
 Vincent Vrijhof ..............   276 Claudia de Greef ...........   250
 Martin Edwards .............   203 Denise Bonnes ..............   224
 Ralph Honkoop .............   203 Barbara Korpershoek ....   232
 Ruud Bonnes .................   221 Sharon Hoekstra ............   244
 Totaal ............................ 1182 Totaal ............................ 1162

Daarna vertrokken we naar de andere kant van het Bison-hok, om met de derde game te beginnen. Ralph maakte 
plaats voor Jurgen Blüm. Het was leuk geweest, nog zo een knaller….het bleef bij een bescheiden plofje, 
maar nog steeds goed genoeg voor een respectable 1927 pins (Dames 846 en Heren 1081)...nog altijd 100 pins 
meer dan de eerste game dus helemaal niets mis mee. Niels en Ruud bleven de kar trekken met games van 
respectievelijk 247 en 237. Maar andere beleefden hun hoogte-dieptepunt momentjes binnen een uur (van 250 
naar 147…..je moet maar zo denken Claudia…je had wel de hoogste Dames game van ons team). 

Game nummer 4 was normaal bij een stedenontmoeting de laatste game, de game waarna de banen echt 
afgeschreven zijn in relatie tot de oliepatronen. Het viel voor ons nog mee. Met een gezamenlijke scores van 
1935 (Dames 879 en Heren 1056) was de lijn nog steeds vrij vlak (buiten dan het hoogtepunt van de 2e game). 
De achterstanden op de nummers 1 en 2 ( Haarlem en Nieuwegein) bleven nog steeds beperkt tot een krappe 107 
pins en 83 pins. Het zou toch nog een mooie verrassende laatste game kunnen worden….

Barbara ging nu echt op weg naar haar Aladdin in Scheveningen, en Tyara mocht daarom haar opwachting 
maken (na meerdere games te hebben gegooid op de ingooibaan). Bij de heren stond ondertussen ook Pascal 
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tussen de palen in het veld (sinds de 4e game). En tja…toen leek het toch een beetje op. Ondanks het jeugdige 
elan wat in de gelederen was gebracht, was het piepen en kraken van de botten in verband met de leeftijd van 
de andere spelers/speelsters goed te horen. Een podiumplek was het sinds de 2e game en een podiumplek bleef 
het tot het einde, maar dat was dan ook de finale conclusie. (Plus natuurlijk het vooriutzicht op twee oorkondes.) 
Haarlem won voor de 4e keer op rij, een volgende keer mogen we (waarschijnlijk) weer in het stickie-floor 
feestpaleis met rotan stoeltjes onze opwachting gaan maken (mits de nieuwe locatie voor de kegelhut op tijd af 
is, wat een redelijke utopie lijkt). Nieuwegein werd toch mooi tweede, als was het tot de laatste game spannend.

Een trotse coach/mr. de voorzitter a.k.a. de wasvrouw en onze sapheld van deze zondag zagen de prijzen worden 
uitgereikt. Enige feiten op een rijtje:

• Niels Imanse was een klasse apart met de 2e pinfall overall, achter een selectie-lid met 233 gemiddeld (1165 
over 5 games).

• Vincent liet zien in welke hut hij het spelletje heeft geleerd met een prima 214+ gemiddelde.
• Wekelijks trainen met en tussen de P&L-Schweitzer clan bleek geen wonderolie voor Martin. 
• Een regelmaat tussen de 140 en 150 (met een uitschieter op het juiste moment in de 2e game van 212) was 

niet voldoende voor een brede glimlach bij Saskia.
• Er is een tweede Diesel geboren; Ruud lijkt het stokje te gaan overnemen van Henk Wijker.
• Sharon kon eindelijk zelf eens een enorm Ralphje loslaten…ze liet het in die tweede game niet bij 1 pin en 

kan de komende 40 keer ook glimlachen als ze zelf een Ralphje om de oren krijgt.

Selectie, bedankt voor de prettige dag. Ik heb er weer wat grijze haartjes bij incl. eelt op mijn vingers van dit 
epistel. Maar ik heb toch wel ook weer genoten van de sfeer…die was de laatste jaren aardig zoek. 

Dames Heren
Vereniging G1 G2 G3 G4 G5 Totaal G1 G2 G3 G4 G5 Totaal Totaal Gem. Tekort

1 BV Haarlem 1029 1007 857 934 918 4745 1096 1026 1136 1055 1053 5366 10111 202,22
2 Nieuwegeinse BV 975 993 916 899 895 4678 1152 1149 1007 1025 1014 5347 10025 200,50 -86
3 BV Haarlemmerliede 882 1162 846 879 783 4552 945 1182 1081 1056 926 5190 9742 194,84 -369
4 BV Leiden ZW 839 832 868 892 900 4331 991 1090 1019 1018 1029 5147 9478 189,56 -633
5 BV Spijkenisse 861 866 879 857 964 4427 904 1028 1004 978 1035 4949 9376 187,52 -735
6 BV Rijswijk Bally's 769 896 888 789 763 4105 1033 1083 1098 1025 1031 5270 9375 187,50 -736
7 BV Heiloo 792 793 808 788 750 3931 908 1048 1087 962 1044 5049 8980 179,60 -1131

BV Julianadorp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Tot een volgende keer.
de Coach
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NK Bowlen 2022
15 mei - 3 juli in Eindhoven

Eindelijk is het zover. Na twee jaar vol lockdowns kunnen we de 
Nederlandse Kampioenschappen weer organiseren zoals het bedoeld is: 
Voor alle bowlers,mét publiek en zonder beperkingen!

Van 15 mei t/m 3 juli organiseren we de NK 2022 in Eindhoven. In 
dit artikel vind je informatie over het programma en de procedure van 
inschrijving.

NK 2022
De organisatie van de NK is veranderd. Zo worden de NK voor zowel jeugd, senioren, elite, leden met een 
verstandelijke beperking en leden met een auditieve beperking voor het eerst in één centrum gespeeld.

Voor de NK G-bowlen en NK D-bowlen hebben we een aparte dag gereserveerd. De jeugd, senioren en elite 
spelen hun voorrondes tegelijk, waarbij we één serie hebben gereserveerd voor de pupillen. Er wordt gestreden 
om de Singles en Doubles titels. Per categorie worden de NK afgesloten met één finaledag. De deelnemers in de 
Elite klasse moeten dit jaar twee keer 8 games gooien om zich te kwalificeren voor de halve finales.

Samen met Bowling Eindhoven, de Eindhovense Bowling Vereniging, Gemeente Eindhoven, ODIN Sportswear 
en de Nederlandse Loterij zetten we in op een mooie terugkeer van de NK bowlen. We hopen je in het voorjaar 
te mogen begroeten in Eindhoven, als deelnemer of toeschouwer.

Programma
     Zondag 15 mei 10.00 uur t/m 17.00 uur NK G-bowlen, voorrondes & finales

     Zaterdag 21 mei 10.00 uur t/m 14.00 uur Serie 1 - jeugd, senioren & elite

     Zondag 22 mei 09.00 uur t/m 13.00 uur
14.00 uur t/m 18.00 uur

Serie 2 - jeugd, senioren & elite
Serie 3 - jeugd, senioren & elite

     Zaterdag 28 mei 10.00 uur t/m 14.00 uur Serie 4 - jeugd, senioren & elite

     Zaterdag 4 juni 09.30 uur t/m 18.00 uur NK D-bowlen, voorrondes & finales

     Zaterdag 11 juni 10.00 uur t/m 14.00 uur Serie 5 - jeugd, senioren & elite

     Zaterdag 18 juni 09.00 uur t/m 13.00 uur
14.00 uur t/m 18.00 uur

Serie 6 - jeugd, senioren & elite
Serie 7 - jeugd, senioren & elite

     Zondag 19 juni 09.00 uur t/m 13.00 uur
14.00 uur t/m 18.00 uur

Serie 8 - pupillen*
Serie 9 - jeugd, senioren & elite

     Zaterdag 25 juni 09.00 uur t/m 18.00 uur NK Jeugd, (halve) finales

     Zondag 26 juni 09.00 uur t/m 18.00 uur NK Senioren, (halve) finales

     Zondag 3 juli 10.00 uur t/m 19.00 uur NK Elite, (halve) finales

* Serie 8, op zondag 19 juni is gereserveerd voor pupillen. Wanneer er minder dan 48 pupillen inschrijven mogen 
de open plaatsen worden opgevuld door andere jeugdspelers.
** De organisatie heeft het recht series te wijzigen of te annuleren indien dat nodig is.
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Categorieen 
Jeugd, singles & doubles:
- Jeugd t/m 12 jaar (jongens & meisjes apart, alle gemiddelden)
- Jeugd t/m 15 jaar (jongens & meisjes apart, alle gemiddelden)
- Jeugd t/m 21 jaar (jongens & meisjes apart, alle gemiddelden)

Senioren 22 jaar en ouder, singles & doubles:
- Heren A (175-199,99 gemiddeld) - Dames A (165-189,99 gemiddeld)
- Heren B (t/m 174,99 gemiddeld) - Dames B (t/m 164,99 gemiddeld)

Elite, singles & doubles:
- Heren     - Dames

G-bowlen, singles:
- Heren 1 (vanaf 130 gemiddeld) - Dames 1 (vanaf 120 gemiddeld)
- Heren 2 (100 – 129,99 gemiddeld) - Dames 2 (90 – 119,99 gemiddeld)
- Heren 3 (t/m 99,99 gemiddeld) - Dames 3 (tot 89,99 gemiddeld)
- Heren 4 (met bumpers)  - Dames 4 (met bumpers)

D-bowlen, singles & doubles:
- Heren A/B    - Dames A/B/C
- Heren C/D    - Dames D (incl. bonus in Doubles event)

Alle deelnemers hebben de keuze om in hun eigen leeftijd/gemiddelde klasse te spelen of deel te nemen aan de 
Elite klasse. Heren en Dames van 22 jaar en ouder met een gemiddelde vanaf de 200 (Heren) of 190 (Dames) 
kunnen alleen in de Elite klasse deelnemen.

Ga naar nbf.bowlen.nl voor meer informatie over de opzet van de NK percategorie.

Deelnamekosten & inschrijving
Het is vanaf nu mogelijk om je in te schrijven voor de NK 2022. Reserveer een plekje in jouw voorkeursserie(s) 
via de NBF-website.

Deelname aan de NK 2022 kost:
 Jeugd: 49 euro
 Senioren: 59 euro
 Elite: 119 euro
 D-bowlen: 44 euro
 G-bowlen:  19 euro

De deelnemersbijdrage kan enkel op locatie en per pin worden voldaan.

Contact
Neem voor vragen contact op met het NBF-bondsbureau.
     E-mail: wedstrijdzaken@nbfbowlen.nl
     Telefoon: 0318 - 559 343 
   (maandag t/m vrijdag, 09.00 uur - 12.00 uur en 13.00 uur - 16.00 uur)

..

#NKBOWLEN
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Nationale Trio League Div 1A  -  5de wedstrijd 

Elektropartners thuis. Het viel allemaal 
na een goede start te veel terug.

De Elektropartners speelden een thuiswedstrijd. Aangezien zij op de donderdag een fraaie reeks neerzetten en 
j.l. donderdag de 2de teamgame en -serie neerzetten besloten zij gewoon op het huispatroon de wedstrijd te 
spelen. De plaats is bij aanvang de 6de. 

1ste wedstrijd was tegen “iets met Bally”. Robert, Martijn en Ralph hadden een goeie tegenstander die hen 
duidelijk uitdaagden tot grootse prestaties te komen. 684 is natuurlijk niet niks. Maar de start was uitmuntend, 
want Robert (213), Marijn (254) en Ralph (263) zetten daar een 730 tegenover, waardoor de eerste punten 
konden worden bijgeschreven.

2de wedstrijd, met een ongewijzigd team. Never change a winning team. En zo geschiedde. Dekker Zoetermeer 
was de tegenstander. Martijn toonde vormbehoud (244), maar Robert (186) en Ralph (190) moesten helaas 
inleveren. De terugval was er, maar het resultaat was toch positief 620-575.

3de wedstrijd was tegen Medemblik, dat op geruime achterstand op een 2de plek stond. En ondanks dat 616 een 
mooie score is, was Medemblik beter (661) en doorbrak het patroon. 

4de wedstrijd was tegen Bowling Menken Hybrids. Robert liet zich vervangen door Henk Wijker. Deze wijziging 
leverde een kleine verbetering in de score op én de volgende punten. Henk (203), Ralph (201) en Martijn (225) 
gooiden (629) voldoende om opnieuw punten te pakken (629-571).

5de wedstrijd was tegen de lijstaanvoeder uit Julianadorp, Noordzee Bowling, met zeer getalenteerde dames, die 
op dat moment net zo veel punten hadden vergaard als de Elektropartners (6). Voor het eerst ging de score naar 
minder dan 600 (570). En daar de meiden en inmiddels met Erik zich verbeterden t.o.v. de 4de game (678 naar 
688) bleef Elektropartners enigszins verbouwereerd achter. 

6de wedstrijd was tegen Garage 33/Stadsherberg Ducdalf. Tegen hen wist geen van de spelers een 200-game 
te gooien en gooiden zij slechts een serie van 519, waardoor de tegenstander met 599 er vandoor ging met de 
punten.

7de game was tegen De Gemengde Pins dat onderaan staat en vandaag nog geen punten had gehaald. Er was 
sprake van een verbetering, maar Anouk had met een 248 een fors aandeel in de eerste puntenwinst 599-609. 

Na een goed begin werd de deceptie uiteindelijk toch wel erg groot! Vandaag 11 punten en géén verbetering op 
de ranglijst. Hopende op een verbetering en klimmen op de lijst in de volgende wedstrijd. 

De meeste punten mét de hoogste pinfall ging naar Noordzee Bowling, dat na vandaag een voorsprong heeft 
gecreëerd van 35 punten, te meer dat zij graag naar de eredivisie willen promoveren. Hierin Lindsey Paling uit 
Middelburg met een gemiddelde van 218.06 en Beaudine Kriele met een gemiddelde van 206. En ook Dennis 
was nadrukkelijk aanwezig met gemiddeld 217. 

Standen op de volgende pagina



22

De games:
 Jurgen Blüm      172 205    377 (188,50)
 Henk Wijker    203 171      374 (187.00)
 Robert v/d Maas 213 186 176    176    751 (187.75)
 Martin Edwards       218    218 (218.00)
 Ralph Honkoop 263 190 236 201 202 164  1.256 (209.33)
 Martijn Honkoop 254 244 204 225 197 183   1.307 (217.83)
  730 620 616 629 570 519 599 4.283 (203.95)
    2   2   0   2   0   0   0 6 pnt 5 bonus
  

De nieuwe stand:
 01  Noordzee Bowling ..........96  (21.816) 05  Bowling Menken .............51  (20.690)
 02  Garage 33 ........................61  (21.124) 06  Elektropartners ................51  (20.498)
 03  Bowling Medemblik .......60  (20.377) 07  Dekker Zoetermeer ..........46  (20.058)
 04  Iets met Bally's ................57  (20.634) 08 De Gemengde Pins ..........39  (19.774) 

Hopend op een beter resultaat in Zoetermeer op 10-04-2022.

Groet Carel 

uit de oude doos
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