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NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2016
Beste leden van Bowlingvereniging HBB Scheveningen,
Voor jullie ligt de eerste nieuwsbrief van 2016.
Door drukte op de bowling en binnen het bestuur is het helaas niet gelukt om de
nieuwsbrief al in januari te laten verschijnen, maar dat mag de pret niet drukken.
Voor deze brief is weer het een en ander verzameld en hopen wij jullie weer met
leuke dingen op de hoogte te houden.

Voorjaarsvakantie
De Single, Duo en Challenge league niet door tijdens de voorjaarsvakantie op
maandag 22, woensdag 24 en donderdag 25 februari.

TERUGBLIK SCHOOLBOWLEN
Op 11, 15, 20 en 26 januari was ons bowlinghuis gastheer voor de voorrondes van het
Nederlands kampioenschap schoolbowlen.
183 kinderen uit groep 7 en 8 streden op deze dagen om een plaatsje te bemachtigen
in de halve finale van het NK schoolbowlen, welke word gehouden op 12 Maart in
Eindhoven.
Het waren ontzettend leuke wedstrijddagen met fanatieke kids, welke zich al hadden
ingeleefd in de teamsport. Sommige spelers hadden zelf hun haar in dezelfde kleur
geschilderd (misschien iets voor onze huisleague-teams? )
Van alle deelnemers heeft het team Bad Boyzzz van de Oranje Nassauschool zich
verzekerd van een plaatsje in de halve finale door eerste te worden van alle scholen.
Naar alle waarschijnlijkheid zullen ook de nummers 2 en 3 worden geplaatst en
hopen we dat zij door mogen stoten naar de finale.
Wordt vervolgt…….
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GEZOCHT: JEUGDBEGELEIDERS!
Aangezien er naast Freddy en Nikka Hampshire, Luka Haverkamp er weer 2 nieuwe
jeugdleden bij zijn gekomen, is de HBB naarstig op zoek naar personen die deze kids
eens in de zoveel weken de kneepjes van het bowlen een beetje bij te brengen.
Echt lesgeven is niet per se noodzakelijk, maar het moet natuur wel leuk blijven voor
de leden van de toekomst.
De dag dat de jeugd zal gaan spelen zal voorlopig op zaterdagmiddag zijn, van 12:00
tot 14:00.
Mocht je interesse hebben, of zelfs leuke ideeën, neem dan contact op met één van
de bestuursleden.

NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN B/C/D-KLASSE.
(herinnering; reeds eerder vermeld in Nieuwsbrief December 2015)
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.
Misschien is er nog een plaatsje, dus 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

UPDATEN SPORT- EN ALGEMEEN REGLEMENT HBB
Omdat het de huidige reglementen, welke terug te vinden zijn op de website van de
HBB, enigszins gedateerd zijn en op sommige vlakken niet meer matchen met het
BES-X score systeem, is het noodzakelijk de reglementen aan te passen.
Het bestuur van de HBB roept hierbij dan ook iedereen op om mee te denken en
eventuele wensen omtrent wijzigingen/toevoegingen met een gegronde uitleg door
te geven aan de voorzitter of, indien afwezig, aan een ander bestuurslid.
Mailen kan natuurlijk ook naar:
secretaris@hbb-scheveningen.nl of voorzitter@hbb-scheveningen.nl
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BEGROTING 2015-2016
Na een rondgang langs de leden, heeft een meerderheid zijn/haar goedkeuring
gegeven voor de begroting voor het lopende seizoen 2015-2016.
Op de eerstkomende ALV zal dit verder besproken worden, en
daar zal de begroting voor het seizoen 2016-2017 op de gangbare
wijze worden gepresenteerd.

PRESTATIES WEDSTRIJDEN LEDEN
We zijn nu net over de helft van het seizoen 2015-2016 en kunnen voorzichtig al gaan
kijken naar de standenlijst van de diverse teams die spelen in de regionale leagues.
Regio Trio League:
In de klasse 1 van de Regionale Trio League spelen maar liefst 2 teams van HBB, te
weten “Bowling Scheveningen” en “Formabouw”. Na 5 speeldagen staat het team
“Bowling Scheveningen” op de 2e plaats, maar kunnen nog niet op hun lauweren
gaan rusten, de nummer 3 is dichtbij. Het team “Formabouw” staat onbedreigd op de
5e plaats en zal er ongetwijfeld alles aan doen om nog even wat hoger in de ranglijst
te gaan eindigen. Volg de scores op onderstaande website:
http://www.bowlingnbf.nl/leagues/stand/klasse/2015-2016/regionale-trio-leaguezuid-holland/klasse-1
Nationale Mixed Trio League:
In deze league speelt maar 1 team van HBB, het team “Something Something
Darkside” heeft, ondanks een identiteitscrisis en een hele stroeve 1e speeldag in
eigen huis, na 4 speeldagen toch beslag weten te leggen op de eerste plaats. Ondanks
een teamgemiddelde van 186,67 is het reuze spannend, want de nummer 2 volgt met
een verschil van 3 punten en 11 pins.
Wat dit allemaal gaat worden….we zullen het zien!!
Volg de scores op onderstaande website:
http://www.bowlingnbf.nl/leagues/stand/klasse/2015-2016/nationale-mixed-trioleague/klasse-2d
European Bowling Tour 2016
Van 31 januari t/m 7 februari vond in Tilburg de 3e stop van de EBT plaats,
onder de naam “Bronzen Schietspoel Tournament”. Deze editie werd vanuit de HBB
vertegenwoordigd door Ferrell Khoo. Na een matige eerste serie (1166) besloot
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Ferrell zijn geluk te beproeven met een re-entry. Gelukkig was
dat een goed besluit, want de scores waren van een beter niveau,
maar helaas kreeg Ferrell te maken met een vervelende kramp in
zijn been welke niet wegtrok. Met een afsluitende game van slechts 146, eindigde zijn
avontuur met een 72e plaats. (pinfall 1281)
Toch kijkt hij terug op een geslaagd en leerzaam toernooi en met een betere laatste
game had hij zich zeker kunnen plaatsen voor Final step 1
Alle uitslagen kan je terugvinden op http://www.schietspoel.nl/
Ook deelnemen aan een toernooi?
Kijk regelmatig op de “HBB-tafel” of op het prikbord, of gewoon op de website van de
NBF, schrijf je in, laat weten hoe het geweest is en kom met jouw verhaal in de
Nieuwsbrief.
Een aantal leden heeft het bestuur verzocht om in de nieuwsbrief ook een overzicht
op te nemen met welke leden wanneer aan welk toernooi deelnemen. Daarom
vragen we iedereen om hun inschrijving ook naar het secretariaat van HBB te mailen.

BOWLING COMPETITIEDAG KNDSB
Op Zaterdag 6 Februari jl. vond in Bowling Scheveningen een speeldag plaats van de
Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond plaats.
Met een deelnemersveld van 16 teams, verdeeld in 2 klassen, werd er net als bij een
regionale league een heuse onderlinge strijd geleverd.
Wat onwennig voor het bowlinghuis (erg stil) ging de speeldag na uitleg in
gebarentaal van start.
Na afloop waren alle spelers zeer te spreken over het bowlinghuis en met name het
prachtige scoresysteem en gastvrijheid. Dusdanig tevreden, dat zij volgend jaar zeker
weer terug gaan komen op 4 Februari 2017 (van 9:30 tot ca. 14:00)!!

JARIGEN KOMENDE PERIODE (30 JANUARI T/M 31 MAART)
1 Februari
1 Maart
2 Maart
7 Maart
13 Maart
17 Maart

Freddy Hampshire
Nono Sahassanondha
Frans Raboen
Eric Oort
Pedro Creël
Ton Verstappen

21 Maart
23 Maart
27 Maart
30 Maart
30 Maart

Hans v.d. Geer
Wilma Vierling
Manuel Padding
Ella Dijkhuizen
Myrna Tomas

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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