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DONDERDAG LEAGUE 1STE PERIODE, 5 WEDSTRIJDEN
Centragas van Galen voert de lijst aan.

Hier het verslag over de eerste 5 wedstrijden op de Donderdag League. De league is vrijwel gelijk gebleven. 
Vertrokken zijn enkele teamleden: Alie Wempe (Restaurant de Stal) is vervangen door Hans Kuiper, Ineke 
Bonnes (Groeneveld Vastgoed) die niet vervangen is en Andre Cobelens (Dieet Je Fit) die vervangen is door 
Marc van Lier. Dus nog steeds 12 teams in deze nog enige 5-mans-league. De tussenstand is als volgt:

01)  Centragas van Galen  43 punten, 13.411 pinfall 
Zij wonnen alle wedstrijden met wisselende resultaten. Erkon Tilhulpmidden (10-0), De Koker Kraanverhuur 
(10-0), Groenveld Vastgoed (8-2), Dieet Je Fit (10-0) en Elektropartners (7-3). Vooral Edward Terol heeft 
een goede start van het seizoen met elke wedstrijd een of meer 200-games, waardoor hij een verdienstelijk 
gemiddelde heeft opgebouwd van 206.2 en daardoor een vaste waarde als ankerman.

02)  De Zoete Inval  40 punten, 14.073 pinfall 
Ook De Zoete Inval heeft de meeste wedstrijden gewonnen, maar verloren verrassend van Spare No One. 
Groenveld Vastgoed (10-0), Erkon Tilhulpmiddelen (8-2), De Koker Kraanverhuur (8-2), Spare No One 
(4-6) en Dieet Je Fit (10-0). Hier heeft vooral Nick Wempe een goede start. De hoogste game 267 en een 
serie van 727 (242.33) waren zijn afsluitende resultaten de bij droegen aan zijn gemiddelde van 216.75. 

03)  FiftyFifty  38 punten, 15.266 pinfall 
Ook FiftyFifty heeft een wedstrijd verrassend verloren, die tegen Dieet Je Fit. Zij starten zeer voortvarend 
met Edwin van Aarle (728) en Vincent Vrijhof 700. Elektropartners (8-2), Spare No One (10-0), Dieet Je 
Fit (3-7), Erkon Tilhulpmiddelen (7-3) en De Koker Kraanverhuur 10-0. 4x hadden zij de hoogste pinfall en 
Vincent 227,77 (hij heeft het niveau van 2 seizoenen terug weer te pakken), Edwin 224,77 en Ruud Bossen 
214,58 hebben een belangrijke rol. 

04)  Elektroparters  23½ punten, 14.099 pinfall 
De Elektropartners hadden een duidelijk valse start en hadden ook moeite de handicapverschillen te 
slechten. FiftyFifty (2-8), De Stal (2½-7½), FL Tegelwerken (6-4), Ardea Auto (10-0) en Centragas van 
Galen (3-7). Martijn, die iets later aanschoof 212,66 en Jeroen Pruim 197,4 hadden een belangrijke bijdrage 
in de vergaarde punten. 

05)  Restaurant De Stal  23½ punten, 12.137 pinfall
Voor hen een verrassend hoge klassering. Al zijn de verschillen van 4 t/m 11 klein. De Koker Kraanverhuur 
(0-10), Elektropartners (7½-2½), Spare No One (8-2), Groenveld Vastgoed (3-7) en Erkon Tilhulpmiddelen 
(5-5). De meeste spelers gooien iets minder dan vorig jaar en dat heeft zo zijn redenen.

06)  Spare No One  23 punten, 11.153 pinfall
Ook hier loopt nog niet alles op rolletjes oftewel rolt het nog niet goed. Hier zijn André en Cees de dragende 
spelers, maar is het leuk te zien dat John in de laatste wedstrijd een grote bijdrage heeft gehad in de winst met 
een game van 194. FL Tegelwerken (8-2), FiftyFifty (0-10), De Stal (2-8), Groenveld (3-7) en Ardea Auto (7-3).

07)  Dieet Je Fit  20 punten, 12.344 pinfall 
Ook Dieet Je Fit heeft een slechte start en een beduidend lagere pinfall met als enige leuke overwinning die 
op FiftyFifty. Ardea Auto (5-5), FL Tegelwerken (8-2), FiftyFifty (7-3), Centragas van Galen (0-10) en De 
Zoete Inval (0-10). Al met al een plaats die vorig jaar de plaats was over het gehele seizoen.

08)  Ardea Auto  20 punten, 11.962 pinfall 
Deelt de plaats/punten met Dieet Je Fit en FL Tegelwerken. Na de eclatante overwinning op Groenveld kon 
niet meer gewonnen worden. Ook hier is er te veel wisselvalligheid. Dieet Je Fit (5-5), Groenveld (10-0), 
Erkon (2-8), Elektropartners (0-10) en Spare No One (3-7). 

09)  FL Tegelwerken  20 punten, 11.428 pinfall 
De naamgever van het Team (Fred Loerakker) heeft, al zal hij het daar niet mee eens zijn, een redelijke 
seizoensstart en staat maar kort achter op André. Dus hij heeft duidelijk een missie. Je bent gewaarschuwd 
André. Spare No One (2-8), Dieet Je Fit (2-8), Elektropartners (4-6), De Koker Kraanverhuur (10-0) en 
Groenveld Vastgoed (2-8). 

10)  Erkon Tilhulpmiddelen  18 punten, 11.847 pinfall
Het team heeft nog niet het niveau van vorig jaar, waardoor er ook minder verrassende uitslagen behaald 
zijn. Maar onderschat ze niet, want dan heb je een probleem. Want dat niveau kan ieder moment toch weer 
wel gehaald worden. 

11)  Groenveld Vastgoed  17 punten, 12.688 pinfall 
Na een ronduit bedroevende start, twee maal 0-10 en 2-8, is de opgaande lijn weer ingezet. Die werd ingezet 
door Denise Bonnes die in de 4de wedstrijd een verbetering, van het nog lopende seizoen, realiseerde van 
de hoogste game (256) en serie (682). De Zoete Inval (0-10), Ardea Auto (0-10), Centragas van Galen (2-8), 
De Stal (7-3) en FL Tegelwerken (8-2).

12)  De Koker Kraanverhuur  14 punten, 11.093 pinfall 
Zij hebbben de laagste pinfall op dit moment en daarom wellicht de laagste plaats. Maar daardoor ook de 
hoogste handicap. Waardoor mede hierom een gevaarlijke tegenstander, omdat er heel wat ingehaald moet 
worden. Restaurant De Stal (10-0), Centragas van Galen (2-8), De Zoete Inval (2-8), FL Tegelwerken 
(0-10) en FiftyFifty (0-10). 

Als je alle uitslagen tegen elkaar afzet is de stand daar een aardige afspiegeling van. Lekker cliché. Daarnaast 
werd begonnen met 37x 200-games, welk aantal wekelijks helaas is afgenomen naar in de laatste week 24x 
200-games. Zoals gemeld is de hoogste game voor Nick Wempe (267) en de hoogste serie wordt gedeeld door 
Edwin van Aarle en Vincent Vrijhof (728). terwijl bij de dames die eer ten deel valt aan Denise (267 / 682). 
Volgende keer meer, en dan weer per week.

 Groetjes, Carel 

NTL Dezztiny / Unbelievebowl
1e speelronde

Eindelijk mochten we weer, de nationale trio league 2019/2020! Het team is onveranderd, de spirit zit er weer 
goed in en de gezelligheid is net als de voorgaande jaren zeer aanwezig. Dit jaar mogen we zowat het hele land 
door. Van Haarlemmerliede tot Zetten en van Harderwijk tot Zoetermeer, je kan ons dit seizoen overal vinden.

Van de voorzitter
Het is alweer de laatste Pinbabbel van 2019. Dan is het goed dat ik weer eens een paar woorden tot u 
schrijf. Ik wil jullie allen, namens het hele bestuur, ook alle medewerkers en directie van “De Zoete Inval” 
hele fijne kerstdagen, een feestelijke jaarwisseling, en een gezond 2020 toe wensen.

Bert Strobbe
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Dit keer mogen we beginnen in het altijd onvindbare Hilversum. Volgens anonieme bronnen is het zelfs zo dat 
als je een afslag naar links mist, je 10 minuten om mag rijden. Petra was de vrijwilligster die dit per ongeluk 
ging testen, het resultaat van deze test was: ‘jazeker, je rijdt na de gemiste afslag 10 minuten later nog door het 
centrum van Hilversum’.

Tijdens het koffierondje in de vroege regenachtige ochtend zien we dat er niet veel teams veranderd zijn ten 
opzichte van vorig seizoen: een aantal zijn qua samenstelling iets anders, en er zijn 2 onbekende teams. We gaan 
zien hoe het dit jaar loopt.

Bij het ingooien komen we tot de conclusie dat het lastig zal worden. Elke bal loopt anders en niemand van ons 
stijgt er voor het gevoel bovenuit. Sharon, Petra en Denise hebben het beste gevoel en starten. We starten de 
dag sowieso met punten want de tegenstander schijnt op het laatst afgezegd te hebben. De eerste games zijn niet 
verkeerd. Het gaat moeizaam maar als professionals dat we zijn, zien we alleen maar kansen op een stijgende 
lijn. Met een totaal van 485 winnen we de eerste punten tegen een tegenstander met 0 pinfall.

De 2e game blijft het team lekker staan. Saskia en Terry zijn nog aan het ploeteren op de ingooibaan en het 
team heeft een goed gevoel voor de 2e wedstrijd. Het totaal stijgt naar 503 maar helaas verliezen we deze game 
net aan (511 voor de tegenstander). De 3e game komt er een wissel, Terry gaat een poging wagen en Petra gaat 
beginnen aan een korte pauze. Sharon en Denise blijven stabiel rond de 170 gooien, waarmee ze Terry even laten 
zien hoe het moet, hij begint namelijk met een game van 152. Ook deze game gaat net aan naar de tegenstander 
(494 tegen 509)

In game 4 wisselen Terry en Saskia van positie, Sharon en Denise blijven staan. De 3 dames zijn ongeveer 
gelijk aan elkaar en het totaal deze game komt op 485 wat precies genoeg is voor de overwinning (483 voor de 
tegenstander). Tijdens de game geeft Denise aan dat het tijd wordt voor een wissel, dit benadrukt ze rond de 
7e frame met een mooie boogbal waarbij het een wonder is dat haar duim niet meevloog naar de pins. Het was 
overigens wel een mooie bal wat nog bijna een strike opleverde. Ook Sharon geeft aan dat het tijd wordt voor 
een wissel en dat er een korte eetpauze ingelast mag worden.

Terry en Petra mogen weer aantreden voor de 5e game. Ook deze game wordt gewonnen met een totaal van 
479 tegen 467. De banen worden iets droger en er valt iets beter op te gooien, maar het is en blijft hard werken 
om er iets van te maken deze dag. De 6e game wordt een game waarvan aan het begin weinig verwacht wordt. 
We spelen tegen een team met ruim 200 gemiddeld, het enige team wat in Hilversum ook hoge games wist 
neer te zetten. Toch blijkt dat zij ook wat last krijgen van de veranderende condities. De gehele game blijven 
we bij de heren uit Tiel in de buurt, mede dankzij een mooie 185 game van Petra, maar uiteindelijk komen ze 
toch wat meer in hun spel en nemen ze een kleine afstand waar we niet meer van terug konden komen (500 
tegen 527). 

De laatste game, nummer 7, wordt een Haarlemmerliede onderonsje. Het team ‘Almost Perfect’ is net als vorig 
jaar een van onze tegenstanders. Saskia heeft een wissel gemaakt met Sharon, die nog een game wilt knallen 
voor een 200 game. Petra gaat, net als de voorgaande game, vlammend van start. Strikes beginnen makkelijker 
te vallen en spares zijn een makkelijke prooi voor haar. Sharon en Terry volgen het voorbeeld en uiteindelijk 
komen we op onze hoogste game van de dag (507). Door een mooie eindsprint van tegenstander Claudia de 
Greef wordt het erg moeilijk om de game nog te kunnen winnen. Terry eindigt de game met 2 strikes en een 7 
waardoor Gerhard Willemsen een spare moet gooien om te winnen. Helaas voor ons gooit Gerhard deze af en 
verliezen we de laatste game (520).

Het eindresultaat van deze speeldag is 6 punten behaald met de wedstrijden en 3 punten behaald met de totale 
pinfall vergeleken met alle andere teams, wat ons op een voorlopige 5e plek zet.
Uiteraard niet het resultaat waar we op gehoopt hadden, maar gelukkig is er nog genoeg kans om onszelf weer 
omhoog te werken. Onze volgende wedstrijd is op 20 oktober in Leusden, dan natuurlijk weer een update.

De spelende toeschouwer.
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Jeugdnieuws

Zoals elk jaar zijn we, na een te korte zomervakantie, het seizoen weer gestart 
met de ouder/kind dag. 
We hebben dit jaar 1 nieuwe speler; Scott. Helemaal nieuw is hij natuurlijk niet, 
want hij trainde hiervoor al mee op de zaterdag. Iedereen was nog een beetje 
stilletjes en we moeten weer even op gang komen. 

  game 1 game 2 handicap totaal totaal team
1e Nikki 134 140 130 419
 Marcia 122 156 140 419 838
2e Thomas 133   90 212 435
 Ellen 102 101 172 375 810
3e Scott 117 101 148 366
 Martin 158 248   14 420 786
4e Tygo   83 122 196 401
 Linda   73   69 220 362 763
5e Ben   82 127 120 329
 Hans 187 180   64 431 760
6e Tyara 129 151 102 382
 Robert 149 215     0 364 746
7e Jasper   83   70 204 357
 Olga   82   93 204 379 736
8e Manuela 105 155   88 348
 Marco 155 191   40 386 734
9e Jyson   72   56 220 348
 Olivares   87   81 208 376 724
10e Christiaan   85   43 200 328
 Koos   59   79 252 390 718

 

1e plaats

2e plaats

3e plaats

4e plaats 5e plaats 6e plaats
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Na het toernooi werden de shirts uitgedeeld en de teamindeling bekend gemaakt.

 Team Zoete Inval Groen         Team Zoete Inval Blauw         Team Verzijlbergen
          Tygo  &  Scott                               Nik  &  Manuela                       Nikki  &  Ben

     Team De Haan          Team Bossen
              Jeremy  &  Tyara                 Thomas  &  Jayson

Maandag 02-09
Het is de eerste league avond voor Scott. Hij is een beetje 
zenuwachtig maar weet meteen in de eerste game zijn hoogste 
score te verbeteren door 139 te gooien.

Maandag 16-09
Tygo verhoogt zijn serie naar 410.

Maandag 28-10
Scott gooit een mooie game van 152 en krijgt daarvoor zijn eerste 
150 speld. Hij verbetert meteen ook zijn serie naar 381.

Ben verbetert zijn game van 203 naar 204.

Maandag 18-11-19
Scott verbetert zijn game van 152 naar 159. Ook Thomas verhoogt 
zijn game van 111 naar 134 én zijn serie van 282 naar 329.

1e Periode kampioen
Team De Haan: Tyara en Jeremy.

In de agenda!!!!
• 16-12   Kerst toernooi + Kerst diner
• 21-12   Arie Lutterman toernooi jeugd

7e plaats 8e plaats 9e plaats 10e plaats

Sudoku

Pentomino sudoku
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Nationale Trio League Hoofdklasse A - 
Pro Shop Power / Groenveld Vastgoed

De eerste wedstrijd zit er op. De eerste ballen hebben de richting naar de pins afgelegd. Met Pro Shop Power in 
De Zoete Inval als thuisspelend team. Zij mochten ook het oliepatroon kiezen. 41ft Beaten Path. Er zouden in 
principe 168 200-games maximaal mogelijk zijn. Het werden er uiteindelijk 40. Nog geen 25%.

Ik zal mij wederom richten op de thuisspelende teams in het bijzonder. De league is nagenoeg intact gebleven. 
Met natuurlijk het vertrek van nummer 1 (Elektropartners) en het vertrek van Groenestein, Meurs en Menken 
(gestopt of gedegradeerd). En vervolgens weer aangevuld met o.a Medemblik, Groenveld, E Soleil en Knijn 
Bowling (gedegradeerd).

Pro Shop Power speelde thuis en begon tegen Groenveld Vastgoed. Pascal, Niels en Ray konden bepaald geen 
vuist maken en verloren terecht, daar vooral Marcel op dat moment de hoogste game (258) produceerde, 463-607.

Pascal maakte plaats voor Arie en die wissel pakte goed uit tegen Sportcity Bowling Leiderdorp. Arie 221, Niels 
190 en Ray 181 = 592-552. 
Groenveld nam het op tegen GrandCafé Hofplein Leiderdorp. Er was geen aanleiding te veranderen hetgeen ook 
niet gebeurde. Ruud 226, Mathijs 197 en Marcel 147 = 570-530 en daarmee was de 2e overwinning een feit.

Fijne feestdagen en een spetterend Nieuwjaar
           Marco, Petra en Kitty
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De 3de tegenstander voor Pro Shop was E Soleil uit Haarlem. Alleen Niels haalde een redelijk resultaat 195, 
maar kon niet voorkomen dat E Soleil, dat ook zeker niet goed gooide, met de winst aan de haal ging 486-499. 
Bij Groenveld maakte Ray plaats voor Barbara in de strijd tegen Knijn Bowling Team. Geen grootse wedstrijd, 
maar met Ruud 189, Barbara 174 en Mathijs 214 werd wel opnieuw gewonnen 577-512. 

De 4de tegenstander voor Pro Shop was Medemblik. Zij hadden alle 3 de wedstrijden gewonnen en wilden 
duidelijk meer. Beide teams waren duidelijk aan elkaar gewaagd en speelden beiden geen topwedstrijd. Met 
miniem verschil werd er verloren 563-569. Arie 183, Pascal 180 en Niels 200 kwamen helaas net te kort. En 
zo ook verging het Groenveld, dat aantrad tegen Garant Klus (vorig seizoen 3de) Barbara 174, Ruud 173 en 
Mathijs 202 = 549 moesten de punten laten aan Garant 549-552.

Bij Pro Shop Power kwam het deze dag vervolgens niet meer goed en verloor achtereenvolgend van Knijn 506-
630, GrandCafé Hofplein 525-536 en Garant Klus 529-595. Het bleef hierdoor steken op 2 wedstrijdpunten en 
1 bonuspunt voor de pinfall. Het werd echt zo’n dag waarop alles tegen zat en de scherpte ontbrak. Een dag 
die ze graag maar gauw wilden vergeten. Helaas dan maar na dit verhaal definitief vergeten. Groenveld gooide 
tegen E Soleil haar slechtste resultaat 456 en verloor daardoor terecht. Barbara 146, Mathijs 180 en Marcel 130 
= 456-507 gaven de punten feitelijk kado. Hierna herstelden zij zich en werd er van zowel SportCity Leiderdorp 
589-528 en Bowling Medemblik 589-511 gewonnen. Met de 2de pinfall werden 6 bonuspunten gehaald en door 
diezelfde pinfall moesten zij genoegen nemen met een voorlopige 3de plaats, achter Garant Klus (20 punten) en 
Knijn Team-1 (16 punten).

De hoogste game werd gegooid door Ernst Jan Bodeman / Garant Klus: 278 en de hoogste serie was van André 
Buijs / Knijn Team-1: 1.474 (210,57) kort gevolgd door Ernst Jan Bodeman / Garant Klus: 1.466 (209.43) en 
Rick Kuipers / Medemblik: 1.460 (208,57). 

Hieronder de resultaten per speler en de huidige stand na 1 wedstrijd.
Pro Shop Power
 Arie Greeve  221 144 183    3    548  (182.66)
 Pascal van Vliet 152   180 178 187 172 5    869  (173,80)
 Niels Imanse 149 190 195 200 169 190 209 7 1.302  (186.00)
 Michel Hendriks     159  148 2    307  (153.50)
 Ray DeSimone 162 181 147   148  4    638  (159.50)

Groenveld Vastgoed
 Barbara Korpershoek   174 174 146   3    494 (164.66)
 Ruud Bonnes 159 226 189 173  192 214 6 1.153  (192.16)
 Mathijs Korpershoek 190 197 214 202 180 217 214 7  1.414  (202.00)
 Marcel Klok 258 147   130 180 161 5    876  (175.20)

En de stand na de 1ste wedstrijd in deze Hoofdklasse A:
plaats team            punten    pinfall  gemiddeld   winst/ bonus
  01  Garant Klus    20 4.038  (192.28) 12 8
  02  Knijn Team-1    16 4.038  (192.28)   8 8
  03  Groenveld Vastgoed   16 3.937  (187.47) 10 6   
  04  Bowling Medemblik   15 3.881  (184.80) 10 5
  05  E Soleil Dakservice de Rooij    9 3.693  (175.87)   6 3
  06  Sportcity Leiderdorp     8 3.864  (184.00)   4 4
  07  GrandCafé Hofplein Leiderdorp   6 3.678  (175.14)   4 2
  08  Pro Shop Power     3    3.664  (174.47)   2  1

Volgende wedstrijd meer succes en wellicht de “volle bak” voor een van de teams. 

Groetjes, uw wedstrijdleider Carel. 

Flip en Route...

Na een heerlijk zomertje kwam er voor Flip en kornuiten weer een nieuwe seizoen aan in de lage landen op het 
gebied van Nationale Trio League bowlen.

Na het vorige seizoen waar vol overtuiging promotie werd afgedwongen (de laatste serie in Leusden zal niet 
snel vergeten worden ... met 808 werd de toenmalige nummer twee aan de kant gezet) was het nu nieuwe ronde. 
Nieuwe kansen maar een niveautje hoger.

Bij het schrijven van dit stukje zijn de eerste drie speeldagen al voorbij. Begonnen in Rijswijk, met een tussenstop 
in Lelystad en een derde ronde in Zoetermeer Westerpark, werd dit kalenderjaar 2019 afgesloten.

Vanaf het begin is het duidelijk dat het niveau een stukje hoger ligt. Met diverse (ex-) wereldkampioenen en 
selectiespelers/-speelsters als tegenstander is het vechten voor elk wedstrijdpunt. (Verliespartijen met minder 
dan 10 pins zijn al dagelijkse kost geweest.)

De gemiddelden van de diverse spelers ligt tussen de 190 en 210 (met een paar uitzonderingen) en ook daar 
kan het team van Flip (Elektropartners) prima meekomen. Het is ook altijd leuk je ‘eigen’ wedstrijdleider Carel 
tegen te komen (al levert dat natuurlijk geen voordelen op) en geloof me: de uitslagen zijn net zo uitgebreid en 
vocaal omlijst als op ons eigen avondje in De Liede. En ook buitenshuis wordt hij nu al gevraagd om aanwezig 
te zijn als wedstrijdleider, dus wij zijn (waarschijnlijk) nog niet van hem af.

Ook is een bijzondere vermelding voor Martin Edwards op zijn plaats. Nadat hij eindelijk als op 1 na laatste 
speler van ons team een 300 wist te produceren in de huisleague (zijn groene knikker is dusdanig verwend in 
dagen daarna dat menigeen zich afvroeg waarom dat balletje zo glom ...) leek de druk volledig verdwenen en 
speelde hij de derde speeldag ook zeer sterk (waarna hij ‘s middags met kleren en al in het zwembad verdween ... 
het was hem van harte gegund).

Hoogtepunten van de afgelopen drie speeldagen waren absoluut het gemiddelde van Westerpark tijdens de derde 
speeldag, rond de 225, en de twee 299 games voor spelers van hetzelfde Westerpark en Autorijschool Olav.

Op dit moment staan Flip en kornuiten op een 6e plek maar gezien de onderlinge verschillen is een plek in de 
top-4 absoluut geen utopie.

Volgend jaar komt Flip weer terug met nog meer materiaal …..

Stand Nationale Trio League NTL 1e Divisie A 2019/2020

Team Punten TPF
3002 A&V Bouw Westerpark 53 13094
3298 CompanyPoint / OLAF 42 12453
3061 Bowling Menken Hybrids 39 12393
3064 Autobedrijf van Essen 35 12448
3305 Noordzee Bowling - Allec HiFi 32 12290
3054 Elektropartners 29 12185
3027 Garage33/Stadsherberg/Ducdalf 25 12052
3005 JNK Autotechniek 21 11937
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NTL-2A 2019/2020 -
POOLSTER B.V. DOET GOEDE ZAKEN

2de Wedstrijd in het prille seizoen. Na de 1ste wedstrijd, waarin 11 punten werden vergaard, konden er in De 
Zoete Inval 18 punten worden bijgeschreven, waardoor het verschil met de kop duidelijk werd verkleind.

Het team was compleet, dus waren er 6 spelers inzetbaar. De 1ste wedstrijd was tegen de Young Ones uit de 
Haarlemmermeer. Dit team heeft zeker potentie, maar bleek vandaag geen opstakel, te meer daar Rinus van 
Arkel de dag begon met een 219 en daarmee het verschil maakte 526-463 (2 punten). Daar Jan Kiewiet en Niels 
Romijn niet bijster veel hadden gegooid werden zij vervangen door Simon van Veldhuizen en Harry Walthaus 
voor de strijd tegen Bowling & Partyservice Hilversum. Simon en Harry waren nog te koud en konden niet op 
gang komen, waardoor de winst naar Hilversum ging 486-496 (0 pnt). Allebei weer eruit! Voor de strijd tegen de 
Headpin Hunters kwamen naast Rinus nu Jan en John Bank in de baan. Jan herstelde zich en de score was niet 
echt slecht, maar helaas bleef de teller op 2 staan, daar ook deze wedstrijd verloren werd 554-579 (0 pnt). Voor de 
strijd tegen Medemblik 2 werd Rinus vervangen door Niels. Met een mooie game van John (233) werd duidelijk 
gewonnen 612-505 (2 pnt). Never change a winning team, dus voor de strijd tegen Bowling Harderwijk kwamen 
dezelfde spelers op de baan. Helaas gooide John minder dan de game daarvoor, maar de score bleek voldoende 
om toch aan het langste eind te trekken 537-509 (2 pnt). Om toch een ieder niet voor niets naar de bowling te 
laten komen werd er gekozen voor een volledig andere samenstelling. De 6de wedstrijd is gezien een oneven 
aantal van de teams (zeven) voor Poolster de vrije wedstrijd. Ongeacht de score worden er 2 punten gehaald. 
Maar toch is de score van belang voor de “extra bonuspunten” die men krijgt op basis van de totale pinfall. 544, 
waarbij Simon zich duidelijk herstelt 192. De laatste wedstrijd is tegen Harderwijk 2 en dit werd een “walk-
over”. Met een 220 voor Simon en 225 voor Niels kunnen weer 2 punten worden bijgeschreven (611-465). 

Zoals gemeld is de pinfall van belang voor de bonus en die werd met verve gehaald. De hoogste pinfall en dus 8 
punten. Hierdoor kwam naast de 5 gewonnen wedstrijden het dag-totaal op 18 punten, waardoor het verschil met 
Harderwijk met 5 punten slonk. En ook de achterstand in de pinfall werd teruggebracht van 441 naar 190. Een meer 
overbrugbaar verschil voor de volgende wedstrijd in Heerhugowaard, de thuiswedstrijd van de Headpin Hunters. 

De gegooide games waren:
 Simon  131    192 220 (3) 543 (181.0)
 Harry  152    168 166 (3) 486 (162.0)
 Jan 153  184 188 190   (4) 715 (178.75)
 Niels 154   191 190  225 (4) 760 (190.0)
 Rinus 219 203 178   184  (4) 784 (196.0)
 John   192 233 157   (3) 582 (194.0)

En de nieuwe stand na 2 wedstrijden:
plaats team             punten    pinfall  gemiddeld   
   01 Bowling Vereniging Harderwijk 2 33 7.676    (182.7)
   02 Bowling Harderwijk   33 7.527    (179.2)
   03 Headpin Hunters Heerhugowaard 30 7.338    (174.7)
   04 Poolster B.V. Klimaatregeling Z.I. 29 7.486    (178.2)
   05 Medemblik 2    20 7.120    (169.5)
   06 The Young Ones Haarlemmermeer 19 6.964    (165.8)
   07 Bowling & Party Service Hilversum 18 6.879    (163.7)

Op de dag werden helaas weinig 200-games gegooid (24) en waren we gevrijwaard van grote storingen, waardoor 
om 14.30 uur (de geplande tijd) de map kon worden gesloten en wij allen met een goed gevoel huiswaarts 
konden keren. Op naar de volgende wedstrijd op 24 november 2019, de laatste wedstrijd in 2019. 

Groetjes, Carel 
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Uitslagen Nationale Trio League, klasse 1a

Speeldag 1 - Volendam
29 september 2019 

Scores deze speeldag
Naam G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 Totaal Gem.
Dave Tetelepta 156 147 134   437 145.67
Frank Janssen 207 142 166 175   690 172.50
Jan Han
Wouter Oerlemans 173 239 181 224 189 161 1167 194.50
Inge Heijma 147 170 203 166 179   865 173.00
Thomas Oerlemans 165 177 207   549 183.00

Team Totalen 485 586 591 529 513 489 515 3708 176.57

Wedstrijden
Tegenstander 1:  Mastermate/Mascot Workwear  (Heiloo) zij: 562 wij: 485 0 pnt
Tegenstander 2:  Interfloor  (Haarlem) zij: 578 wij: 586 2 pnt
Tegenstander 3:  Verfhuis Frank Scheffer  (Leiden ZW) zij: 555 wij: 591 2 pnt
Tegenstander 4:  Sparkforce  (H’meer) zij: 514 wij: 529 2 pnt
Tegenstander 5:  Knijn Bowling Team 2 (A’dam Knijn) zij: 508 wij: 513 2 pnt
Tegenstander 6:  Kees Tol Glas  (Volendam) zij: 586 wij: 489 0 pnt
Tegenstander 7:  Bowling de Zedde  (Volendam) zij: 501 wij: 515 2 pnt

                      Totaal pinfall 4e positie  5 pnt

Stand na speeldag 1
1e plaats: 18 pnt (4071 pins) Verfhuis Frank Scheffer
2e plaats: 15 pnt (3850 pins) Mastermate/Mascot Workwear
3e plaats: 15 pnt (3708 pins) Team Omnia
4e plaats: 12 pnt (3744 pins) Bowling de Zedde

Speeldag 2 - Leiden Menken
20 oktober 2019

Scores deze speeldag
Naam G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 Totaal Gem.
Dave Tetelepta
Frank Janssen 184 178 202 178   742 185.50
Jan Han
Wouter Oerlemans 185 191 204 185 184 194 234 1377 196.71
Inge Heijma 191 213 169 215 159 191 173 1311 187.29
Thomas Oerlemans 218 172 211   601 200.33

Team Totalen 594 576 584 584 521 587 585 4031 191.95

Wedstrijden
Tegenstander 1:  Verfhuis Frank Scheffer  (Leiden ZW) zij: 658 wij: 594 0 pnt 
Tegenstander 2:  Sparkforce  (H’meer) zij: 562 wij: 576 2 pnt 
Tegenstander 3:  Knijn Bowling Team 2 (A’dam Knijn) zij: 624 wij: 584 0 pnt
Tegenstander 4:  Kees Tol Glas  (Volendam) zij: 500 wij: 584 2 pnt 
Tegenstander 5:  Bowling de Zedde  (Volendam) zij: 511 wij: 521 2 pnt 
Tegenstander 6:  Mastermate/Mascot Workwear  (Heiloo) zij: 583 wij: 587 2 pnt 
Tegenstander 7:  Interfloor  (Haarlem) zij: 568 wij: 585 2 pnt 

                       Totaal pinfall 3e positie  6 pnt
                       Punten deze speeldag:  16

Stand na speeldag 2
1e plaats: 40 pnt (8526 pins) Verfhuis Frank Scheffer
2e plaats: 32 pnt (8059 pins) Mastermate/Mascot Workwear
3e plaats: 31 pnt (7739 pins) Team Omnia
4e plaats: 19 pnt (7527 pins) Kees Tol Glas

Speeldag 3 - Hoofddorp
24 november 2019 

Scores deze speeldag:
Naam G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 Totaal Gem.
Dave Tetelepta
Frank Janssen 185 232 212 147 190   966 193.20
Jan Han 181 225 165 173 179   923 184.60
Wouter Oerlemans 217 193 184 227 243 218 1282 213.67
Inge Heijma 155 195 183 209 161   903 180.60
Thomas Oerlemans

Team Totalen 553 603 581 634 573 600 530 4074 194.00

Wedstrijden
Tegenstander 1:  Knijn Bowling Team 2 (A’dam Knijn) zij: 557 wij: 553 0 pnt 
Tegenstander 2:  Kees Tol Glas  (Volendam) zij: 599 wij: 603 2 pnt 
Tegenstander 3:  Bowling de Zedde  (Volendam) zij: 532 wij: 581 2 pnt
Tegenstander 4:  Mastermate/Mascot Workwear  (Heiloo) zij: 603 wij: 634 2 pnt
Tegenstander 5:  Interfloor  (Haarlem) zij: 576 wij: 573 0 pnt
Tegenstander 6:  Verfhuis Frank Scheffer  (Leiden ZW) zij: 530 wij: 600 2 pnt
Tegenstander 7:  Sparkforce  (H’meer) zij: 564 wij: 530 0 pnt 

                       Totaal pinfall 4e positie  5 pnt
                       Punten deze speeldag:  13

Stand na speeldag 3
1e plaats: 57 pnt (12753 pins) Verfhuis Frank Scheffer
2e plaats: 46 pnt (12262 pins) Mastermate/Mascot Workwear
3e plaats: 44 pnt (11813 pins) Team Omnia
4e plaats: 36 pnt (11810 pins) Bowling de Zedde
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NTL Dezztiny / Unbelievebowl
2e speelronde

Speelronde 2, het team mocht onderweg naar Leusden. Er was door betrouwbare bronnen verteld dat dit een 
klapper kon worden. Vorig seizoen had het team van onze bronnen daar erg goed gegooid en werd er gestrooid 
met oorkondes. Toevallig waren een week daarvoor deze oorkondes nog onderwerp van het gesprek, één jaar 
later zijn de oorkondes pas uitgedeeld door een van de spelers uit het team. De naam zal ik maar niet noemen, 
anders krijg ik dit weer net zo hard terug…

Deze speeldag waren we met 4 spelers, Saskia zat heerlijk te genieten van het zonnetje in een mooi ver oord met 
het gezin. Na een kleine woordenwisseling met de overijverige wedstrijdleidster over 2 van onze teamleden die 
te laat waren, wat nog wel meeviel, begonnen we met ingooien. Iedereen had een goed gevoel bij het ingooien 
en dat gaf ons vertrouwen voor de rest van de dag. Sharon, Denise en Petra begonnen de eerste wedstrijd en 
Terry zat aan de zijkant als enthousiaste waterdrager. De dames waren gewaagd aan elkaar. Petra begon met een 
mooie 178, Denise met een 170 en Sharon met 162. Helaas was dit niet genoeg voor de volle winst. De punten 
mochten we verdelen want beide teams eindigden met een totaal van 510.

Ondanks het gelijkspel was het gevoel dat het wel goed liep nog volop aanwezig. Het team ging ongewijzigd de 
strijd aan met de volgende tegenstanders (483 tegen 488).

Voor de derde game mocht Terry zich warmlopen, Sharon begon honger te krijgen van alle kroketten die voorbij 
kwamen. Deze game liep het weer niet helemaal zoals we vooraf verwacht hadden, al hadden we het geluk dat 
dit bij meerdere teams het geval was. Als team behaalden we een score van 475 en de tegenstander behaalde een 
score van 391. 

De vierde game ging tegen de gedoodverfde winnaar voor dit seizoen. Afgelopen speeldag werd iedereen 
overrompeld door de heren uit Tiel dus dit had iedereen voor deze speeldag weer verwacht. 
Maar zoals de wijze reclames ons ook wel eens vertellen: ‘behaalde resultaten in het verleden bieden geen 
garantie voor de toekomst’. Ook de heren uit Tiel hadden moeite met hun lijn vinden, wat in ons voordeel 
uitviel. Daarnaast mag de game van Denise niet ontbreken in dit stukje: met een game van 223 had zij natuurlijk 
ook een zeer groot aandeel in de uiteindelijk winst (545 – 493). Daarnaast hielpen Petra en Terry mee met punten 
sprokkelen met games van 136 en 186.

Voor de vijfde game verliet Petra het speelveld en kwam Sharon, vol van het eten, weer terug in het team. 
De winning mood begon langzaam aan weer aan te wakkeren en dit wilde we dus ook graag doorzetten. De 
wedstrijd begonnen we wel met de gedachte dat John Hoogeland een mooie game daarvoor had gegooid en ze 
ook met een aardig groot verschil hadden gewonnen van hun voorgaande tegenstander, de heren uit Tiel. De 
gehele game stonden we voor, tot er een aantal strikes bij de tegenstander begonnen te vallen. Misschien dat het 
team Lucky Strike van de maandag avond ze getraind hebben, maar de overwinning ging uiteindelijk net aan 
naar de heren en dames van Almost Perfect (540 – 546). 

Het enige lichtpuntje wat we aan de horizon hadden was de aankomende zesde game. Deze game mochten we 
tegen onszelf ploeteren waarbij 2 winstpunten verzekerd zijn. Na een onmogelijke uitdaging te zijn aangegaan 
met de wedstrijdleidster zou Terry wel tegen een blindscore van 225 gaan gooien, Denise tegen een blindscore 
van 200 en Sharon tegen 175. We hadden verwacht dat dit ons zou prikkelen om onszelf te overtreffen, wat een 
stuk moeilijker bleek dan gedacht. Terry gooide met 174 niet in de buurt van zijn blindscore uitdaging, Denise 
kwam met 175 het dichtst bij haar doel en Sharon kwam met haar game die ze liever niet genoemd ziet (115) 
ook niet in de buurt van wat ze zelf had verwacht.

De laatste game werd het dobbelen wie er wel of niet zouden spelen. De spirit was aardig weggevloeid met de 
voorgaande scores, Denise kreeg daarnaast last van haar duim en Sharon had weinig zin om misschien nog een 
game als de voorgaande te gooien. Petra en Terry gingen uiteindelijk samen met de lichtgeblesseerde Denise de 

laatste strijd aan. Laat dat nou de op één na hoogste game van ons die dag worden. Petra met weer een mooie 
game van 180, Denise met een knappe game van 189 en een iets te blije Terry met eindelijk zijn 200-game 
wonnen met 30 pins verschil van de tegenstanders (569 – 539).

In totaal hadden we 9 wedstrijdpunten behaald en kregen we 5 punten extra voor de totale pinfall die dag, we 
hadden de 4e pinfall van de in totaal 7 teams.
In de totaalstand zijn we met deze dag niks opgeschoten, we zijn 1 plek gezakt. Onze grote rivalen van Almost 
Perfect, ook uit Haarlemmerliede, hadden een topdag. Het mag zeker ook genoemd worden dat zij de 2e pinfall 
van de dag hadden en een totaal van 17 punten hebben behaald. Zij stegen van de 6e plaats naar de 4e plaats.

Onze volgende speeldag is in Harderwijk, ook een plek waar we volgens bronnen wel eens hoge ogen kunnen 
gooien. Dat belooft wat ….

De spelende toeschouwer.

Het gebruik van SponsorKliks.com

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

Onderin de web pagina 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.
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mopas@ziggo.nl
Pascal van Vliet

06-54330507 





U wordt naar de website van SponorKliks geleid. 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.

Wilt u zich aanmelden? Vul dan uw emailadres in, dit kan in het aangegeven 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 specifieke winkel in de balk ‘Zoek naar een winkel’.
U kunt ook zoeken naar een aantal winkelsoorten, 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 van  
SponsorKliks.com. Onze dank is groot!

Het bestuur van Bowling Vereniging Haarlemmerliede.

Een greep uit het 
w inke l aanbod 
dat meedoet aan 
SponsorKliks, om 
een idee te geven 
hoe gevarieerd dit 
aanbod is. 

Team Event NH Poule 1 - 
2de speeldag De Zoete Inval

Thuis spelende teams allemaal 9 punten (van de maximale 21)

Zoals te doen gebruikelijk richt ik mij in hoofdzaak tot de thuisspelende teams op deze 2de speeldag in Poule 1 
te weten WOW Amsterdam, Elektropartners en Groenveld Vastgoed.

1ste game(s) / wedstrijd
De Elektropartners starten tegen Nice ID (voorheen Mooi An Zitten). Vooral Ilona van de Eijkhoff liet in 
deze strijd van zich spreken door te starten met maar liefst 7 strikes, om te eindigen op maar liefst 266. 
Daarnaast had Ralph Honkoop 248 en Martin 190. Totaal 704. 
Ook WOW Amsterdam startte voortvarend tegen HVB Support. Martin Been (227), Herbert Thebelt (213) 
en Michel Hendriks (170) waren een maatje te groot (521). 
Groenveld Vastgoed startte tegen zichzelf. Zij moesten minimaal 580 gooien om 3 punten te mogen 
bijschrijven. Met een game van 279 van Terry Hoonhout werd dit aantal ruim gehaald. Ruud 198 (-6) en 
Denise 183 (-/-) / 660.

2de game(s) / wedstrijd
In de strijd tegen WOW Amsterdam was Ilona nog steeds goed bezig (188), maar zag Martin haar game 
met één pin overtreffen (hij kon het toch niet hebben) 267. En ook Ralph verbeterde zich 255, waardoor 
een hogere game te weten 710. Daar stelde WOW helaas te weinig tegenover Michel (182), Martin (188) 
en Herbert (151) kwamen tot 521 en verloren terecht. 
Groenveld trad aan tegen HVB, dat na het eerste verlies wat goed te maken had en dat dit deed ten koste 
van Groenveld. Terry gooide opnieuw een fraaie game 235, maar Ruud kwam er niet uit (169) en Denise 
bleef op 179 hangen. Geen slechte serie 583, maar Alex (228), Martijn (242) en Natasha (186) / 656 pakten 
resoluut hun eerste punten.

3de game(s) / wedstrijd
WOW Amsterdam besloot enkele spelers te wisselen. Martijn Hoonkoop kwam voor Herbert en Stefan van 
Assendelft verving Martin voor de strijd tegen LoodsA27 uit Huizen (de lijstaanvoerder met 15 punten). De 
wissel bracht niet het gewenste resultaat. Martijn 157, Stefan 187 en Michel 160 / 504 gooiden te weinig, 
waardoor LoodsA27 (552) makkelijk met de punten naar huis/Huizen ging. 
Bij de Elektropartners werd Ilona vervangen door Sharon Hoekstra. Ralph verbeterde zich andermaal en 
gooide vervolgens één pin meer dan Martin te weten 268. En met de 184 van Sharon en de 174 van Martin 
werd gewonnen van Groenveld die zeker niet slecht gooiden, maar wel onder hun eigen gemiddelde. Ruud 
191, Terry 182 en Jurgen Blüm 191 bleven steken op 564, waardoor de Elektropartners met 626 de winst 
pakte.

4de game(s) / wedstrijd
WOW Amsterdam revancheerde zich ten koste van Kledingprints.nl en hoefde daar niet al te veel moeite 
voor te doen. Martin kwam er in voor Michel en gooide 175 (duidelijk onder zijn gemiddelde) maar werd 
ruimschoots geholpen door Martijn (210) en Stefan (214) / 599 terwijl Kledingprints bleef steken op 478.
Bij de Elektropartners gooide Martin weer een fraaie 234 en Ralph 209, maar Sharon kon haar draai totaal 
niet vinden (132) hetgeen het eerste verlies van de dag betekende tegen HVB Support 575 – 590. 
Bij Groenveld verruilde Ruud zijn plaats voor Alinda. Terry gooide nog steeds bovengemiddeld (222), maar 
Jurgen (180) en Alinda (138) bleven daaronder steken, waardoor ook zij verloren en de punten moesten 
laten aan LoodsA27 540/604.

5de game(s) / wedstrijd
WOW Amsterdam bleef ongewijzigd tegen Nice ID. Alleen Martin gooide nu bovengemiddeld (213), maar 
constateerde dat Martijn (181) en Stefan (179) daar onder zaten. Het was vooral de game van Leo Schuyt 
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(247) die hen de das om deed 573/588. 
De Elektropartners gooide tegen haar eigen gemiddelde en was het 3de team dat er niet in slaagde tegen 
zichzelf de punten binnen te harken. 
Groenveld had, net als WOW Amsterdam, geen enkel probleem met de Kledingprints. Terry 193 (-3), 
Denise 203 (+20) en Alinda 139 (-26) hadden ruim over 535/418. 

6de game(s) / wedstrijd
WOW Amsterdam speelde tegen zichzelf en moest +578 gooiden. Michel (166), Stefan (212) en Martin 
(186) kwamen net als de Elektropartners tekort, daar zij bleven steken op 564. 
De Elektropartners traden aan tegen LoodsA27. Sharon (157), Martin (177) en Ilona (173) moesten met 
lede ogen toezien dat de Loods hen nipt versloeg (507-518). 
Groenveld, waar Jurgen er in kwam voor Alinda, nam het op tegen Nice ID. Terry (nog steeds goed op 
koers) 212, Jurgen 236 en Denise 161 pakten de punten 609/574. 

7de game(s) / laatste wedstrijd
WOW Amsterdam sloot af tegen Groenveld. Martijn 210, Stefan (214) en Herbert (201) hadden in Groenveld 
een verrassend makkelijke prooi, waardoor zij de punten opeisten (615/527). 
De Elektropartners traden aan tegen Kledingprints.nl. Ralph kwam er in voor Ilona en speelde samen 
met Sharon en Martin. Juist tegen hun gooide de Kledingprints haar beste wedstrijd. Een serie die zeker 
gewonnen had kunnen worden, maar toch naar de Kledingprints ging 533.

Een speeldag die niet verliep zoals menig een had gehoopt. Een Elektropartners die zeer sterk startte, maar na 
3 wedstrijden het heilige vuur volledig kwijt was. Waar WOW Amsterdam toch iet te wisselvallig bleek en ook 
Groenveld onvoldoende op stoom was om haar stempel op de wedstrijden te drukken. Natuurlijk wel de hoogste 
teamgame 710 voor de Elektropartners, de hoogste game bij de heren van Terry 278 en de hoogste bij de dames 
van IIona 266. Én het hoogste dagtotaal qua pinfall voor de Elektropartners 4.164 (198.28). Én het hoogste 
gemiddelde bij de heren voor Ralph 221 en de dames Ilona 203,75. 

Individuele scores: 
WOW Amsterdam        3.996 (190.28)
 Martijn Honkoop   157 210 181  210    758 (189.50)
 Stefan van Assendelft   187 214 179 212 214 1.006 (201.20)
 Michel Hendriks 170 182 160   166     678 (169.50)
 Martin Been 227 188  175 213 186     989 (197.80)
 Herbert Thebelt 213      151     210    565 (188.33)

Elektropartners        4.164 (198.28)
 Ralph Honkoop 248 255 268 209 161  185 1.326 (221.00)
 Sharon Hoekstra   184 132 164 157 157    794 (158.80)
 Martin Edwards 190 267 174 234  177 187 1.229 (204.83) 
 Ilona van de Eijkhoff 266 188   188 173     815 (203.75)

Groenveld Vastgoed        4.028 (191.81)
 Ruud Bonnes 189 169 191    211    769 (192.25)
 Terry Hoonhout 279 235 182 222 193 212  1.323 (220.50)
 Jurgen Blüm   191 180  236 165    772 (193.00)
 Denise Bonnes 183 179   203 161     726 (181.50)
 Alinda Bonnes    138 139  161    438 (146.00)

De volgende wedstrijd is in de Waerd Bowling en Sportcafé in Heerhugowaard op op 8 december 2019. Dus 
meer dan een maand om te evalueren en het nieuwe strijdplan te bespreken. Heel veel succes op jacht naar de 
nummer 1, LoodsA27 uit Huizen.
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De tussenstand na 2 speeldagen: Poule 1 (175+)
plaats team             oud     heden     nieuw      pinfall  (gemiddeld)
  01 LoodsA27 15 15 30 7.316 (174.19)
  02 Groenveld Vastgoed 12    9 21 7.545 (179.64)
  03 HVB Support   6 15 21 7.512 (178.85)
  04 Elektropartners   9   9 18 7.633 (181.73)
  05 Nice ID   9   9 18 7.460 (177.61)
  06 WOW Amsterdam   6   9 15 7.432 (176.95)
  07 Kledingprints.nl   6   6 12 6.669 (158.78)

Groet, Carel

SponsorKliks - 
Winactie € 1000 voor B.V. Haarlemmerliede

NTL Dezztiny / Unbelievebowl
3e speelronde

De derde speeldag, het lijkt allemaal weer vliegensvlug te gaan zo. Terry en zijn harem, zoals het team ooit 
beschreven werd, ging onderweg naar het Dolfinarium. Maar we hebben toch maar een afslag eerder genomen 
richting de bowling.
Iedereen op tijd, geen wedstrijdleider die met het verkeerde been uit bed was gestapt, alles wees op een goede 
dag. Helaas kon Saskia nog niet voor de volle 100% meedoen. Zij had toch nog niet iets te veel last van een 
operatie die ze een paar dagen ervoor ondergaan had. 

Met ingooien besloten we dat Saskia, Sharon en Denise de dag zouden beginnen. We begonnen tegen de nummer 
laatst, waardoor je altijd wel gebrand bent om die punten te pakken.
Ook Sharon had dit in haar hoofd, na een valse start met wat splits kreeg ze de lijn te pakken. Met een paar mooie 
strikes op het einde kwam de game uit op 222. Denise volgde met 184 en Saskia met 147. De game wonnen we 
(553 – 501), waarmee de eerste punten in de pocket waren.

De tweede game bleven Terry en Petra lekker in het zonnetje bij de ingooibaan een beetje ploeteren (zoals 
verwacht, hadden de bronnen toch weer iets te hard geroepen over makkelijk scoren). Dit keer wisselde Denise 
Sharon af met weer een mooie game van 225 en Sharon met 190 en Saskia kreeg de smaak ook weer te pakken 
met 172. Helaas speelde we deze game tegen de altijd gezellige heren uit Tiel en waren met een score van 507 
kansloos tegen een score van 627. 

De derde game gaf Saskia aan dat ze toch rust moest pakken, dus Terry mocht gaan laten zien wat hij kon. Tegen 
onze Haarlemmerliede rivalen gooide Sharon weer een 204 (serie van 616 over 3 games), Terry wist met een 
goede start maar een slecht einde een game van 193 eruit te persen en Denise maakte de score compleet met 165. 
Deze punten werden weer door ons meegenomen (562 – 477).

We lieten het team weer staan voor het gevecht tegen onszelf. Denise kwam weer mooi terug met een 209, 
Sharon stoomde door met een 188 en Terry begon aan een gevecht zonder eind wat uitkwam op 164. Ook deze 
punten gingen natuurlijk naar ons, zonder tegenstander is dat niet heel lastig.

Voor de vijfde game kwam Petra in de ploeg voor Sharon. Denise haalde in haar laatste game van de dag nog 
een nette 183, na deze game was ze er ook wel echt klaar mee maakte ze op subtiele wijze duidelijk. Petra en 
Terry vonden het zielig om iemand als laagste te laten eindigen, dus zij gooiden het op een akkoordje om allebei 
een game van 163 te gooien. Toch ook knap. Helaas was dat voor de punten niet genoeg, we verloren met 509 
tegen 584 van de tegenstander.

Terwijl Denise ging genieten van de rust kwam Sharon weer terug in het team. Saskia wilde zichzelf sparen 
omdat ze maandag ook weer wilde gooien en nu dus oversloeg. Deze game mochten we tegen het thuis spelende 
team. Net als tegen de heren uit Tiel was dit een zwaar gevecht met een aardig verschil tussen beide teams aan 
het einde (528 – 622). Sharon liet zien dat ze na een rustpauze gewoon weer lekker door ging met een game van 
197. Petra had een game van 158 en Terry een game van 173.

De laatste game van de dag, toch iets waar sommigen van ons weer smachtend op zaten te wachten. Sharon 
zakte iets terug met een game van 171, Petra zakte ook terug met een game van 124 en Terry bleef lekker 
middelmatig met een game van 179. Het totaal deze game kwam daardoor ook niet al te hoog (474) en dat was 
dan ook niet genoeg voor punten (543). 

In totaal hadden we 6 wedstrijdpunten behaald. Deze hebben we zeer zeker ook behaald door de goede games 
van Sharon en Denise. Met de pinfall eindigde we als 4e, wat ons puntentotaal van die dag bracht op 11. We zijn 
weer een plekje gestegen, van de 6e plaats naar de 5e. 
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We kijken weer vol verwachting uit naar de volgende speeldag, in 2020 alweer! Hopelijk krijg ik dit keer van 
geen enkele bron te horen dat er hoge scores verwacht worden in Zetten (!), want tot nu toe heeft dat voor de 
spelende toeschouwer nog niet veel gebracht, helaas.

De spelende toeschouwer.

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie




