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Het Arie Lutterman Toernooi 2019-2020

Om te beginnen, de beste wensen voor 2020 aan iedereen die we nog niet gezien hebben.

De periode rondom Kerst en Oud & Nieuw, de gezelligste periode van het jaar voor velen. Mede door ons 
“oliebollen” toernooi natuurlijk. Door de drukke schema’s van de vereniging en het huis was het even wat 
lastig om genoeg voorrondes te realiseren, maar het was toch weer gelukt. Bijna alle voorrondes zaten goed 
vol, er was zelfs sprake van een wachtrij. Bowlers, families, vrienden, iedereen was weer vertegenwoordigd en 
er werd weer goed gescoord dit jaar. 

In de finale mochten er 12 heren, 8 dames en 4 jeugdspelers aantreden om te strijden voor de prijzen. Er hing 
een gezellige sfeer en het restaurant achter de bowling liep goed vol met toeschouwers. De eerste game lieten 
er meteen een aantal finalisten zien waarom zij in de finale waren gekomen. Zo begon Nick Wempe bij de 
heren met een 256, Ilona vd Eijkhof met een 237 en Sonja Pannen met 213 bij de dames en bij de jeugd begon 
Jeremy van Vliet met 206 en Tyara vd Maas met 222. Deze goede start maakte een hoop andere finalisten 
wakker, want in de 2e game werden er zeven 200-games gegooid. Waaronder 258 van Raimon den Besten, een 
253 van Martin Edwards en een 245 van Bart van Saase. De laatste game zakte er een aantal spelers weer wat 
terug, maar dat betekende nog niet dat er minder gescoord werd. Martin Edwards had de smaak te pakken en 
gooide er nog een 247 achteraan en Jurgen Blüm volgde dit voorbeeld goed op met een 246. Daarnaast was de 
familie vd Maas verwikkeld in een onderlinge strijd: Saskia vd Maas volgde dochter Tyara vd Maas de gehele 
wedstrijd (als het andersom was kijken we daar even niet naar). Saskia gooide de hoogste game van de avond 
bij de dames met een mooie 256 en Tyara gooide de hoogste game bij de jeugd met een mooie 234! De score 
van Tyara zorgde ervoor dat ook Jeremy van Vliet zijn beste spel weer terug moest vinden, wat resulteerde in 
een mooie 223.

Terwijl iedereen zich rustig naar de nieuwjaarsreceptie verplaatste werden de scores verwerkt en op lettergrootte 
50 geprint zodat Bert deze zonder problemen kon omroepen later. Na de toespraak van Bert, die elk jaar korter 
lijkt te worden, kwam de prijsuitreiking. 

	 Bij de dames eindigde Alinda Bonnes op de 3e plaats met een score van 640, op de 2e plaats kwam  
  Saskia vd Maas met 711 en op de 1e plaats Ilona vd Eijkhof.

 Bij de heren eindigde Martin Edwards op de 3e plaats met 696, Piet Noordermeer op de 2e plaats met  
 704 en Raimon den Besten op de 1e plaats met 724. 

Dan hebben het beste voor het laatst bewaard, de jeugd. Zij hebben laten zien niet onder te doen voor de  
volwassenen.
 Op de derde plaats kwam Nikki Makker met een score van 627, Radin Alizade op de 2e plaats met een  
  score van 671. Maar op de eerste plaats, hoger dan alle andere finalisten, Tyara vd Maas met een score  
 van 760 en een scratchscore van 625!

Gefeliciteerd allemaal!

Als afsluiting hadden we nog de loterij finale. 
Tijdens de speelavonden voor het ALT en tijdens de voorrondes hebben Bert, Jacqueline, Petra en Kitty er alles 
aan gedaan om zoveel mogelijk loten te verkopen en iedereen een leuke prijs te geven. Mensen met een roze 
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lootje maakte kans op een van de hoofdprijzen op de receptie. Er was weer een grote hoeveelheid aan prijzen 
en iedereen had zijn aandacht bij de nummertjes. Opvallend genoeg gingen de meeste prijzen naar de achterste 
regio van de zaal, met als klapper Johan Nota die de grootste en de meeste prijzen won dit jaar. Volgend jaar 
moeten we allemaal maar lootjes gaan kopen als Johan aanwezig is op die avond.

Ik wil iedereen weer bedanken voor een geslaagd toernooi: de vrijwilligers, de deelnemers en mijn collega’s 
van het WS. Zonder jullie kan het toernooi nooit zo leuk zijn als dat het nu is.
Hopelijk tot volgend jaar weer allemaal!

Terry Hoonhout
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Loterij Arie Lutterman toernooi

Ook dit jaar hebben wij (de loterij commissie) weer de loterij tijdens het Arie Lutterman toernooi 
georganiseerd. Wat meer ervaren dan vorig jaar liepen de voorbereidingen erg soepel en vlot. Er 
waren weer allerlei prijsjes, de speciale “kinder” envelopjes met altijd prijs en natuurlijk de zeer 
gewilde ROZE lootjes voor de eindloterij. Ons doel is om alle envelopjes te verkopen (en elke 
avond een oliebol van het huis te scoren), en dat is dit keer weer gelukt dankzij onze leden.

Na de spannende finale ging iedereen naar de grote zaal voor een drankje en de uitslag. Er stond een 
mooie prijzentafel met o.a. een airfryer, gourmetstellen, boeken, bonnen van De Zoete Inval en El 
Pincho, servies en nog veel meer.

Wij gaan met een tevreden gevoel het nieuwe jaar in en danken iedereen die op wat voor manier dan 
ook hieraan heeft bijgedragen.

De loterijcommissie 
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Ma 25-11
Tygo verbetert zijn hoogste game van 157 naar 167.

Ma 02-12
Scott verbetert zijn serie van 381 naar 395 en Jayson verhoogt zijn serie van 307 naar 319.

Kersttoernooi en diner
Na alweer 3 en een halve maand bezig te zijn met het gooien van hoge scores en het verbeteren van records 
is het alweer tijd voor de Kerst. Dit keer moesten op het Kersttoernooi de sneeuwballen rond de Kerstman 
weggewerkt worden. In iedere sneeuwbal stond een getal en correspondeerde dat met het aantal pins dat je in 
één worp afgooide, mocht de sneeuwbal weggestreept. Het lijkt zo leuk en makkelijk maar dat viel vies tegen. 
Jeremy die 20 minuten bezig was om maar 2 pins af te gooien en Thomas die boos werd omdat hij wéér een 
strike gooide terwijl hij die juist niet nodig had. Maar al met al toch wel een leuk spel en iedereen keerde dan 
ook een mooie beker en een bol.com bon naar huis.  

Jeugdnieuws
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Vervolgens zijn we met 30 man naar de Liedezaal gegaan voor het heerlijke Kerstdiner. Het was weer heel 
gezellig en supergoed verzorgd door de mensen van De Zoete Inval.

Weetjes over Kerst en Oud en Nieuw
• Samoa viert als eerste land Nieuwjaarsdag. Wanneer het in Samoa 00:00 is, is het in Nederland 11:00.
• 100 gram oliebollen bevat ‘maar’ 256 calorieën. Een eierkoek bevat 287 calorieën. Feitelijk gezien kun je 

dus beter oliebollen eten. 
• Oorspronkelijk werd vuurwerk afgestoken om boze geesten weg te jagen. Op deze manier kon men fris en 

rein het nieuwe jaar beginnen.
• Wanneer je vaak droomt over vuurwerk, dan betekent dat dat je graag in het middelpunt staat. Tevens 

symboliseert het enthousiasme en blijdschap.
• De Spanjaarden luiden het nieuwe jaar in met 12 druiven. Zodra het 12 uur is, eet iedereen met elke klokslag 

een druif. Deze traditie zou geluk brengen voor het nieuwe jaar.
• Een onnozel persoon wordt vaak oliebol genoemd.

In de agenda !!!
	28 maart  KIKA jeugd
	29 maart  KIKA finale
	11 april  VK jeugd
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mopas@ziggo.nl
Pascal van Vliet

06-54330507
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Alle regels die gelden voor de gewone Sudoku, 
gelden ook voor de Diagonal Sudoku. Het verschil 
is dat in de Diagonal Sudoku beide diagonalen 
gearceerd zijn. In deze diagonal moeten ook de 
cijfers 1 tot en met 9 elk één keer voorkomen.
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Verbeter Je Spel training

Beste leden,

Helaas wat later in het seizoen dan we allemaal zouden willen, maar gelukkig kunnen we in het 
nieuwe jaar dan toch weer het Verbeter Je Spel aanbieden aan onze leden!

Zoals bij de meeste leden wel bekend wordt dit al een aantal seizoenen door Robert v.d. Maas gehouden 
op de zaterdagen met als doel om zoveel mogelijk leden binnen de vereniging te helpen in de vorm 
van Tips & Tricks uit eigen ervaring om het bowlen niet alleen wat makkelijker te maken maar vooral 
ook leuker te maken voor iedereen.

Zoals gezegd het gaat hier dus om Tips & Tricks uit eigen ervaring die gedeeld worden. Het is geen 
volwaardige training maar een helpende hand van een lid binnen onze eigen vereniging. Zoals Robert 
het zelf altijd zegt “ik ben geen trainer maar ik wil mijn kennis delen om te helpen”.

Dit jaar zullen we beginnen met drie dagen, met een optie op een 4e dag maar dit is afhankelijk 
van verschillende factoren, en zullen er geen vaste onderwerpen zijn zoals vorig seizoen getracht is. 
Robert hoort graag van de mensen welke willen deelnemen waar ze moeite mee hebben of waar hun 
interesse ligt om zichzelf te verbeteren zodat hij hierbij kan bijstaan. Echter daar Robert dit alleen doet 
en hij zijn aandacht zo goed mogelijk wil verdelen hebben we in samenspraak besloten om maximaal 
10 personen per dag te begeleiden, verdeeld over 4 banen. Om zoveel mogelijk leden de kans te geven 
om deel te nemen kan er slechts 2 maal “ingeschreven” worden en zal Robert de optie hebben om je 
na deze 2 maal te verzoeken op eigen gelegenheid te trainen zodat hij zijn tijd kan vrijmaken om de 
andere leden te begeleiden.

Wil je jezelf aanmelden wacht dan niet te lang en stuur snel een mail naar: ariebvhl@gmail.com met 
als onderwerp “aanmelding Verbeter Je Spel” en vermeldt in de e-mail voor welke datum je jezelf wilt 
aanmelden.

De dagen welke voor nu vast staan zijn:
• 01/02/2020  van 12.00 tot 14.00 uur
• 07/03/2020  van 12.00 tot 14.00 uur

Nieuwe datums zullen bekend gemaakt worden op basis van de interesse en animo van de eerste 
dagen.

Met vriendelijke groet,
Het WS
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verenigingskampioenschappen 2019-2020



14



15

Veilingartikelen 11e Carla 
de Jong KIKA toernooi

Met de kruitdampen nog om het hoofd staan de voorbereidingen 
voor het volgende toernooi alweer op de agenda. Op 24, 25, 
26, 27 en 28 maart zijn de speeldagen voor het KIKA toernooi 
gepland met als klap op de vuurpijl: de finale en VEILING op 
zondag 29 maart.
Uiteraard hopen wij weer op veel animo van leden en niet-leden. 
De inschrijflijsten komen weer op de schoenenbalie te liggen. 
Wacht niet te lang met inschrijven want vol=vol.

Ook dit jaar hopen wij weer op uw hulp.

Heeft u thuis nog (NIEUWE) spullen waarvan u denkt wat moet ik ermee? Een fout Sint- of Kerstcadeau, geen 
bon meer om te ruilen? Boeken, schilderijen, servies, gereedschap, luchtjes, het maakt niet uit. Wij willen ze 
graag hebben voor de veiling. Wat u waardeloos vindt daar is een ander heel blij mee (en KIKA uiteraard ). 
U kunt de mensen van het bestuur altijd aanspreken en de spullen afgeven. 
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TEAM EVENT NOORD-HOLLAND POULE 1 – 
4DE SPEELDAG – HEILOO  5-1-2020

Afgereisd richting Heiloo om als wedstrijd(bege)leider de 4de speeldag te leiden. Nog steeds is er niet veel 
veranderd in deze Noord-Hollandse Bowling. AMF en nu geen Pro-Shop meer, en nu geleid door de jongere 
garde.
WOW Amsterdam, Groenveld Vastgoed en de Elektropartners zijn in deze poule actief. 

WOW Amsterdam begint tegen de Kledingprints. Michel, Herbert en Pascal weten de punten te pakken daar de 
tegenstanders nog duidelijk niet zijn opgewarmd. Ook Groenveld kampt met een haperende motor, waardoor 
verloren wordt van Nice ID. En ook de Elektropartners delven het onderspit tegen hun eigen gemiddelde.

De 2de wedstrijd gaat WOW (533) onderuit tegen Groenveld Vastgoed (546), daar Herbert niet en Ruud wel 
zijn pasgemiddelde weet te halen. De Elektropartners herstellen zich (579), maar hebben in HVB Support een 
geduchte tegenstander waardoor opnieuw geen punten kunnen worden bijgeschreven. 

In de 3de wedstrijd blijft WOW opnieuw puntloos. Ondanks een redelijke score (580) gaat Nice ID met Leo 
Schuyt (249) er met de punten vandoor. (580-627). In de strijd tussen Kledingprints en de Elektropartners weet 
de Elektropartners haar eerste punten bij te schrijven (541-566).

Hierna wint WOW ruim tegen zichzelf (675-601) en gaat slechts met 1 pin verschil onderuit tegen Loods27. 
Om daarna puntloos te blijven. Zij gooien wel het hoogste aantal pins 4.025 (191.66). 
Groenveld weet zich niet te herpakken en moet het bij slechts 3 punten laten. Zelfs tegen het eigen gemiddelde 
gaat het net mis (562-570). 
Terwijl de Elektropartners na de winst op de Kledingprints de punten weet te pakken. Groenveld Vastgoed, 
Nice ID, WOW Amsterdam en Loods27 gaan er aan ofschoon de laatste wedstrijd erg moeizaam verliep, maar 
het toeval wilde dat ook de tegenstander liep te knoeien. 

Individuele scores:
WOW Amsterdam
Marijn Honkoop   224 225 214      663  (221,00)
Stefan van Assendelft  190 181 213 176 164     924  (184,80)
Michel Hendriks 188 192 175    168    723  (180,75)
Herbert Thebelt 203 151    179 167    700  (175,00)
Pascal van Vliet 174    237 193 210 201 1.015  (203,00)

Groenveld Vastgoed
Ruud Bonnes 148 201 177 160  211 201 1.098  (183,00)
Terry Hoonhout 166 162   167 158     653  (163,25)
Jurgen Blüm 160 183 184 205 160  205 1.097  (182,83)
Alinda Bonnes   185 176 213 146 156    876  (175,20)

Elektropartners 
Ralph Honkoop 221 190 233 187 234 200 168 1.433  (204,71)
Sharon Hoekstra 146   203 160 189 152    850  (170,00)
Martin Edwards  200 233 176 179 204 181 1.173  (195,50)
Ilona v/d Eijkhof 171 189 144        504  (168,00)
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De tussenstand na 4 wedstrijden: 
plaats team                punten      pinfall  (gemiddeld)
   1  Loods 27  51 15.234 (181.35)
   2  Elektropartners  45 15.784 (187.90)
   3  HVB Support  45 15.492 (184.42)
   4  WOW Amsterdam 39 15.658 (186.40)
   5  Nice ID  36 15.295 (182.08)
   6  Groenveld Vastgoed 33 15.051 (179.17)
   7  Kledingprints  27 14.126 (168.66)

De hoogste game van vandaag was van J. Galjaard: 268 en de hoogste teamgame voor WOW Amsterdam: 675.

Zowel Loods27 als de Elektropartners behaalden 15 punten, terwijl HVB Support en de Kledingprints genoegen 
moesten nemen met 12 punten. Bij de Kledingprints.nl waren de punten voor een groot deel toe te schrijven aan 
de fraaie serie van Stefanie Dorenbos 1.402 (200.28).

De volgende wedstrijd is in Spierdijk / Café Duijn op 2-2-2020 de thuiswedstrijd van de Kledingprints.nl.

Veel succes daar, en voor mij tot 8 maart 2020 voor de thuiswedstrijd van WOW Amsterdam in De Zoete Inval.

Groetjes Carel 
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11e Carla de Jong KIKA-toernooi
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DONDERDAG LEAGUE 2DE PERIODE VANAF 21-11-2019

Na 4 wedstrijden de Elektropartners aan kop

21-11-2019 1ste wedstrijdavond
De Elektropartners beginnen uitzonderlijk aan deze 2de periode. Martin Edwards gooide de 101ste 300-perfect-
game en een 699 serie en ook Ralph (668) en Jeroen (663) blazen een leuk deuntje mee en verslaan zodoende 
FiftyFifty met maar liefst 10-0! Ook Fred Loerakker Tegelwerken begint met een 10-0 door Spare No One 
puntloos huiswaarts te sturen. Opnieuw had Fred een mooie avond met een 219. Centragas van Galen startte 
ook deze periode goed door met 8-2 te winnen van Erkon Tilhulpmiddelen. Hier was het vooral Edward Terol 
die met een 232-229-200/661 een goede bijdrage leverde. De Zoete Inval had een fraaie 1.039 (1.125 incl) 
game, maar juist die game moesten zij inleveren 1.021 (1.147 incl) aan Groenveld Vastgoed, waardoor het 7-3 
werd. Restaurant De Stal begon stroef tegen De Koker Kraanverhuur en dat duurde 2 games en dat koste 4 
punten (6-4). Hans Kuiper was in de 3de game de animator voor de uiteindelijke winst 194-193-224/611. In 
de strijd tussen Ardea en Dieet Je Fit werd het gelijk aan de 1ste periode opnieuw 5-5. Vooral Herbert Thebelt 
voorkwam voor Ardea erger. 191-235-233/659.

28-11-2019 2de wedstrijdavond
De Elektropartners waren opnieuw scherp en lieten geen punten liggen in de strijd tegen Restaurant De Stal. 
Nu met een hoofdrol voor Jeroen Pruim met 257-223/662 (10-0). Mede dankzij Matty Pol (209-202) wist De 
Koker Kraanverhuur 2 punten af te snoepen van Centragas van Galen (2-8). Fred Loerakker had duidelijk 
profijt van zijn nieuwe bal (202-210) en was er verantwoordelijk voor dat FL Tegelwerken de eerste game van 
Dieet je Fit won (2-8). Erkon Tilhulpmiddelen maakte gebruik van een mindere start van De Zoete Inval (2-
8). Groenveld Vastgoed won met Barbara Korpershoek 246-201-205/652 gedecideerd van Ardea Auto (10-0). 
FiftyFifty revancheerde zich ten koste van Spare No One (10-0). 

12-12-2019 3de wedstrijdavond
Na de break in verband met Sinterklaas en Zwarte Piet werd de draad weer opgepakt. Na de 44x 200-games 
was het aantal vanavond 39 stuks. Maar wel met 5x 700+ series én 3 bijna 300-games, welke pogingen in de 
10de of 11de frame staakten. Daarentegen werd door Martin Edwards in competitie in Haarlem-Noord / Bizon 
Bowling zijn 2de 300 game geproduceerd. Weer een onrustige nacht, maar dat heeft zowel hij als Ilona er graag 
voor over. Chapeau! 
Centragas van Galen nam het op tegen Groenveld Vastgoed. Met miniem verschil werden de eerste twee games 
gepakt, waarbij Edward Terol een hoofdrol vertolkte 264-214-217/695. Toch ging de winst naar Groenveld 
(4-6), daar zij eindigden met een fraaie 1.093 (1.222 incl) game waar Denise (232), Barbara (279), Tamara 
(247) en Jurgen (202) hun inbreng hadden. Vooral de serie van Barbara 246-209-279/734 was er één die er 
wezen mocht. Zij bracht haar seizoensgemiddelde hierdoor op 201.89. Erkon Tilhulpmiddelen nam het op 
tegen Ardea Auto. Feitelijk was alleen de laatste game lang spannend, maar werd ook een prooi voor Erkon, 
waar Philip van Rijn een mooie 224 game gooide en John Hoogeland een goeie invalbeurt had 225/593 (10-0). 
Tussen Spare No One (met slechts 3 spelers) en Restaurant De Stal was het precies andersom. Alleen de 1ste 
game was gelijkwaardig maar werd net als de rest een prooi voor De Stal (0-10). De winst was zeker te danken 
aan Piet Noordermeer die zijn hoogste game/serie van het seizoen produceerde 201-194-214/609. Dieet Je Fit 
wist alleen de 2de game te pakken tegen het geweld van FiftyFifty, dat vooral in Vincent (236-248-268/752) 
een goeie aanjager had (2-8). De Zoete Inval had bijna symptomatisch een mindere game, waardoor de 1ste 
game naar De Koker Kraanverhuur ging en de 2de game gedeeld moest worden. Het was vooral Ruud die erger 
voorkwam 178-256-267/701 (7-3). De hoogste scores kwamen uit de strijd van de Elektropartners tegen FL 
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Tegelwerken. Er was voor FL geen kruid tegen gewassen waardoor zij met 10-0 werden afgeserveerd. Martijn 
Honkoop gooide 11 strikes kwam uiteindelijk uit op 288. Serie 205-237-288/730. En ook Martin Edwards 
toonde duidelijk vormbehoud 223-268-247/738. Mede hierdoor werd de 3de 10-0 zege gerealiseerd in deze 
periode.
 01)  Elektropartners  ................ 30
 02)  De Zoete Inval  ................. 22 
 03)  Centragas van Galen  ........ 20 
 04)  Groenveld  ........................ 19

09-01-2020 4de wedstrijdavond 
De beste wensen! Na de feestdagen weer normaal de periode opgepakt. De Elektropartners gingen door waarmee 
zij 2019 waren geëindigd. Ditmaal werd Ardea Auto het slachtoffer. Ook zij werden puntloos huiswaarts 
gestuurd. Helaas geen schijn van kans. Het collectief zegevierde en de 4de 10-0 kon worden bijgeschreven. 
De Zoete Inval nam het op tegen een zwaar gehandicapt Spare No One. Daarbij werkte vooral Nick Wempe 
aan zijn gemiddelde met een serie van 236-245-277/758, waardoor ook hier een simpele 10-0. FiftyFifty 
had een mindere 2de game tegen Erkon en moest dat bekopen met 2 verliespunten. Ook Vincent hield zijn 
gemiddelde goed op orde met een serie van 268-183-222/673 (8-2). Na een pittige storing konden De Koker en 
FL Tegelwerken eindelijk beginnen aan de wedstrijd. En uiteindelijk had De Koker het minst hiervan geleden 
en won met 8-2. Dieet Je Fit startte voortvarend tegen Centragas van Galen, maar zag de voorsprong in de 
laatste game slinken naar 7-3. Restaurant De Stal wist Groenveld Vastgoed verrassend te trakteren op een 0-10 
verlies.

   
De stand na 4 wedstrijden:
 pl.   naam                                 pnt. pinfall   

 01)  Elektropartners 40  12.292 
 02)  De Zoete Inval 32  11.537 
 03)  FiftyFifty 26  12.021 
 04)  Restaurant De Stal 26      9.873 
 05)  Centragas van Galen 23  10.796  
 06)  Dieet Je Fit 22  10.337 
 07)  Groenveld Vastgoed 19  10.873
 08)  De Koker Kraanverhuur 17      8.965
 09)  Erkon Tilhulpmiddelen 16      9.832
 10)  FL Tegelwerken 14     8.976
 11)  Ardea Auto   5     9.596
 12)  Spare No One   0     8.755

Tot het volgende verslag met de volgende wedstrijden.
Groeten Carel 



22



Veerpolder 36
2031 AR Haarlem
Tel : 023 – 534 11 01
Fax: 023 – 532 88 19
info@johnvangeldorp.nl




