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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2015
Beste leden van Bowlingvereniging HBB Scheveningen,
Voor jullie ligt de laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar. In dit nummer de
kampioenen van HBB, Jeugd- en schoolbowlen, de Stedenontmoeting en meer.

Fijne kerstdagen en een sportief en gezond 2016

Het bestuur bedankt alle leden die zich het afgelopen jaar actief hebben ingezet
voor de vereniging met het besturen van de leagues, het verwerken van scores, het
organiseren van de Dag der Kampioenen, het opzetten van de nieuwe website en
alle andere activiteiten.
2015 Was een veelbewogen jaar waarin we tijdens de ALV van augustus
gezamenlijk een nieuwe weg zijn ingeslagen. De afgelopen maanden stonden in het
teken van structuur aanbrengen binnen de vereniging.
In 2016 willen we de nieuwe lijn doorzetten door onder andere het opzetten van
een jeugdafdeling, de organisatie van twee toernooien en het herzien van de
reglementen.
Hebben jullie nog leuke ideeën, vertel ze aan het bestuur.
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Kerstvakantie
Tijdens de kerstvakantie, in de periode tussen 20 december 2015
en 3 januari 2016 gaan de huisleagues niet door.

ALLE KAMPIOENEN OP EEN RIJ
Verenigingskampioenen: Pauline en Ferrell
Pauline Holwijn en Ferrell Khoo hebben hun titel verdedigd tijdens de verenigingskampioenschappen in het weekend van 12 en 13 december. Ook over het seizoen
2015 – 2016 mogen zij zich All Events Kampioen van onze vereniging noemen.
Hieronder een overzicht van de singles en dubbels kampioenen per klasse. De
complete eindstand is te lezen op onze website. Alle prijswinnaars nogmaals van
harte gefeliciteerd en iedereen bedankt voor de sportieve deelname.
 Singles kampioenen: Ferrell Khoo (Heren A), Henk van Oudheusden (Heren B),
Michael van der Poorten (Heren C), Hans van der Geer (Heren D), Aleide
Hardenbol (Dames B) , Pauline Holwijn (Dames C), Riet van der Willik (Dames D).
 Dubbels kampioenen: Ferrell en Wim (Heren A), Eric en Manuel (Heren B),
Michael en David (Heren C), Hans en Desirée (Heren D), Aleide en Yolanda (Dames
B), Yvonne en Riet (Dames C)
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Periodekampioenen huisleagues
Dit seizoen zijn de leagues voor het eerst opgesplitst in drie periodes
die elk hun eigen periode kampioen kennen.
De kampioenen van periode 1 zijn:
 Duo league – Uit de moed der wanhoop (David Witteveen & Michael van der
Poorten)
 Single league – 4Bar (Berry Vierling, Wilma Vierling & Andrea van Roermund)
 Challenge league – Tom Gulman & Pedro Creël

DE JEUGD IS DE TOEKOMST
Vorige maand werd het proefbowlen geïntroduceerd, omdat we willen dat de
vereniging langzaamaan weer gaat groeien qua aantal leden. Naast volwassenen zijn
kinderen ook van harte welkom. Zij mogen dus ook op zaterdagen meebowlen om te
kijken of bowlen een sport voor hen is. Aangezien HBB al enkele jeugdleden heeft
richten we per direct een nieuwe jeugdafdeling op.
Jeugdbowlen
Vanaf 2016 richt de vereniging zich ook weer op de jeugd. Jeugdleden van HBB
kunnen elke zaterdag tussen 12:00 en 14:00 voor €5,25 bowlen. We gaan het zo
inrichten dat jeugdleden niet verplicht zijn om elke zaterdag te komen, maar dat ze
wel kunnen meestrijden in een klassement.
Het jeugdbowlen is voor kinderen tot 18 jaar. Net als senioren dienen ze via ons lid te
worden van de Nederlandse Bowling Federatie (NBF). Echter omdat het jeugdbowlen
nog in de kinderschoenen staat heeft het bestuur besloten dat jeugdleden dit seizoen
geen extra contributie aan HBB hoeven te betalen.
De contributie bij de NBF voor dit seizoen (sep 2015 – aug 2016) bedraagt voor
kinderen €19,55 (+éénmalig € 2,90 entreekosten)
Heb je zelf kinderen of ken je kinderen die het leuk lijkt om te bowlen als sport. Neem
ze dan gerust een keer mee op de zaterdag (Niet als kinderfeestje!). Tussen 12:00 en
14:00 kunnen ze voor €5,25 per persoon (max. 3 keer) meebowlen. Maak dit a.u.b.
wel vooraf kenbaar bij Willie Bouman via ledenadministratie@hbb-scheveningen.nl.
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Schoolbowlen
Het Nederlands kampioenschap schoolbowlen komt er weer aan voor kinderen uit
groep 7 en 8. Dit jaar worden alle voorrondes van Den Haag in Bowling Scheveningen
gespeeld. Kinderen hebben zichzelf opgegeven om mee te strijden voor hun school
en vinden bowlen dus waarschijnlijk leuk. Daardoor is dit een ideaal moment om het
jeugdbowlen bij HBB onder de aandacht te brengen. Het
zou mooi zijn als er ook leden van HBB aanwezig zijn.
Heb je tijd? Kom dan gezellig naar de bowling, en laat aan
geïnteresseerden weten wat de vereniging allemaal te
bieden heeft.





11 januari – 10:00-11:30 – 17 teams
15 januari – 12:00-13:30 – 15 teams
20 januari – 13:00-14:30 – 10 teams
26 januari – 12:00-13:30 – 19 teams

Kom onze vereniging aanmoedigen tijdens de Stedenontmoeting
Op 10 januari neemt onze vereniging deel aan de regionale voorronde
van de stedenontmoeting. Als het dames- en herenteam samen de hoogste
pinfall behalen plaatst HBB zich voor de landelijke finale.
Het herenteam is samengesteld op basis van pasgemiddeldes.
De teams bestaan uit:
Heren:
Dames:
Lito Tomas
Pauline Holwijn
Kevin de Haan
Yolanda Keijser
Tom Gulman
Wilma Vierling
Richard Addae
Desirée van Stokrom
Ferrell Khoo
Petra Post
Riet vd Willik
Yvonne Hartman
Alle steun is van harte welkom, dus kom HBB aanmoedigen. De wedstrijd begint om
09.30 in Bowling Ockenburg, Wijndaelerduin 25, Den Haag.

Bowling Vereniging HBB Scheveningen speelt wekelijks competities in Bowling Scheveningen
Bowling Scheveningen | Gevers Deynootweg 990-2 | 2586 BZ Den Haag | Tel: 070-3543212

Bowlingvereniging HBB Scheveningen | www.hbb-scheveningen.nl
Nieuwsbrief december 2015

EN MEER ….
Vier leden van HBB in de NBF Top 100 van dit seizoen
 Plaats 20 (dames) – Rianne van Zijp 163.32 gem.
 Plaats 36 (heren) – Kevin de Haan – 190.81 gem.
 Plaats 42 (heren) – Ferrell Khoo – 183.72 gem.
 Plaats 58 (heren) – Tom Gulman – 170.28 gem.
In de Top 100 staan enkel NBF-leden die dit seizoen al 36 games hebben gegooid.
Toch zijn dit nette prestaties waar we als vereniging trots op mogen zijn. De Top 100
is opgenomen in het januari 2016 nummer van het kwartaalblad Bowlen.nl.
Inschrijving NK klasses BCD geopend
De inschrijving voor de Nederlandse kampioenschappen B,C,D-klasse is geopend.
Het NK wordt op 2, 9 en 10 april 2016 georganiseerd in Knijn Bowling te Amsterdam.
Inschrijven kan tot en met 19 maart 2016, maar er is een beperkt aantal plaatsen.
Schrijf je daarom snel in. Dit kan via het onderstaande webadres.
Op deze site is ook meer informatie te lezen over het NK.
http://nbf.bowlen.nl/Wedstrijdbowlen/NBFEvenementen/NKBCDKlasse.aspx
Herinnering: Help mee de historie van HBB in kaart brengen
In het recentste nummer van het blad Bowlen.nl staat een artikel over de
geschiedenis van Bowling Scheveningen en onze vereniging.
Het bestuur van HBB wil nog meer over het verleden te weten komen en daarvoor is
hulp van alle leden nodig. Stuur oude foto’s, krantenknipsels of persoonlijke
herinneringen a.u.b. op naar het secretariaat.
Het secretariaat kan helpen om documenten te digitaliseren.
Jarigen komende periode (t/m 31 januari)
3 januari
Richard Addae
6 januari
Pauline Holwijn
14 januari Willie Bouman
24 januari Angelo Tomas

27 januari
27 januari
29 januari

Petra Post
Dennis Hulspas
Vincent Klumpers

Voor alle komende nieuwsbrieven zijn ideeën of behoeftes aan bepaalde informatie
van harte welkom. Deze kunnen jullie sturen naar secretariaat@hbb-scheveningen.nl.
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