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NIEUWSBRIEF MAART 2016
Beste leden van Bowlingvereniging HBB Scheveningen,
Voor jullie ligt alweer de 2e nieuwsbrief van 2016.
Er is weer genoeg kopij verzameld om jullie op de hoogte te brengen van de dingen
die gebeuren in de bowlingwereld.
Pasen:
Op 2e Paasdag zal er, als vanzelfsprekend, geen huisleague plaatsvinden.
De eerstkomende speeldag voor de Duo league is dus weer op 4 April.

TERUGBLIK NK SCHOOLBOWLEN (DEEL 2)
Op 12 Maart jl. werd in Eindhoven de finale van het NK Schoolbowlen gespeeld.
In de vorige nieuwsbrief wisten wij nog te melden dat alleen de nummers 1,2 en 3
van de voorronden in Scheveningen mochten meespelen, maar dit deelnemersaantal
werd uitgebreid naar de 9 (!) hoogst geëindigde teams.
Daarmee waren de Haagse scholen met het grootst aantal vertegenwoordigd en
mochten zij gaan strijden voor een plaatsje in de finale.
In de halve finale bereikten de nummers 1 en 2 uit Scheveningen (“Bad Boyzzz” en
“The Winners”, beiden van de Oranje Nassauschool) een plaatsje in de finale.
De “Bad Boyzzz” gingen als 12e naar de finale, maar konden de scores van de teams
waar “echte” bowlers in meespeelden (1 speler per team is toegestaan) niet
bijbenen.
Toch mogen zij er trots op zijn dat zij op de 18e plaats zijn geëindigd (gem. 75,20),
“The winners” werden helaas een-na-laatste met een gemiddelde van 66,53.
Volgend jaar is er weer een editie, waarbij we met z’n allen eens kunnen verzinnen
hoe we deze deelnemers beter kunnen begeleiden (en wellicht ook kunnen
stimuleren lid te worden van onze vereniging)
Met dit laatste is er meteen een brug naar het volgende onderwerp…….

2E OFFICIELE PERFECT GAME VOOR FERRELL KHOO
Op woensdag 23 Maart jl. Heeft “onze” Ferrell zijn 2e officiële 300-game gegooid bij
Bowling Scheveningen. Namens HBB van harte gefeliciteerd Ferrell!!
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GEZOCHT: JEUGDBEGELEIDERS! (HERHALING)
Op dit moment is onze vereniging 6 jeugdleden rijk.
Lange tijd waren alleen Freddy en Nikka Hampshire de enigen, waar wij helaas niet
echt iets voor konden organiseren. De meeste moeite hiervoor kwam vanuit het
bowlinghuis.
Om de huidige jeugdleden gemotiveerd te houden spelen zij nu periodiek op
zaterdagmiddag games om een pasgemiddelde te krijgen.
Het is natuurlijk de bedoeling deze kids vaker te laten spelen in hun “eigen” league.
Via deze weg vraagt het bestuur van HBB nogmaals of er leden zijn die deze spelers
van de toekomst willen begeleiden.
Nu spelen zij voornamelijk op zaterdagmiddag tussen 12:00 en 14:00.
Mocht je interesse hebben, laat dit dan weten aan één van de bestuursleden, of stuur
een email naar secretariaat@hbb-scheveningen.nl

NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN:
DEELNEMERS NK B/C/D-KLASSE
Op 2,5,9 en 10 April vind bij Bowling Knijn in Amsterdam de NK B/C/D-klasse plaats.
Ook leden van onze vereniging willen zich meten met andere bowlers en zijn op zoek
naar supporters.
Op 5 April aanstaande zal 50+ kampioen Manuelito Tomas aan mogen treden om
19:30 en op 9 April om 10:00 ’s morgens zullen David Witteveen, Pauline Holwijn,
Michael van der Poorten, Pim Leijdeckers, Manuel Padding en Jakov Minic van start
mogen gaan. Het adres van Bowling Knijn is: Scheldeplein 3
1078 GR Amsterdam

DEELNEMERS NK A-KLASSE
Ook in deze klasse is HBB Scheveningen vertegenwoordigt. Ferrell Khoo, Kevin de
Haan en Angelo Tomas mogen de strijd aangaan met de overige 88 deelnemers.
Het NK A-klasse zou op 3,9,10 april plaatsvinden in Dolfijn Bowling Tilburg, maar in de
avond van 25 maart is deze bowling tot grote ontsteltenis volledig afgebrand.
Naar alle waarschijnlijkheid zal het kampioenschap nu plaatsvinden bij Claus
Hoofddorp, maar houd hiervoor de NBF website in de gaten.
Het bestuur wenst alle deelnemers een sportief kampioenschap toe, met hoge
scores en het liefst een kampioen natuurlijk!! 
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DOLFIJN BOWLING TILBURG IN DE AS GELEGD
Een verschrikkelijke brand heeft vrijdagavond 25 Maart het party- en bowlingcentrum
Dolfijn aan Ringbaan-Oost in Tilburg volledig verwoest.
De oorzaak is nog niet bekend en zal door de felheid van de brand naar alle
waarschijnlijkheid ook nooit boven tafel komen.
Hulde aan het personeel, welke in alle rust de ca. 200 gasten veilig naar buiten
hebben begeleid. Er zijn gelukkig geen zwaargewonden gevallen.

HBB wenst de eigenaren van de pas gerenoveerde bowling, de familie Dol, het
personeel en de leden van Bowlingvereniging Tilburg veel sterkte toe.

USBC KEURT 2 BOWLINGBALLEN AF
Het zal de meesten van jullie niet ontgaan zijn; de USBC heeft 2 bowlingballen van
Motiv afgekeurd voor officiële wedstrijden (dus ook huisleagues).
Het gaat hierbij om de “Motiv Jackal Carnage” en de originele “Jackal”.
De proshop houder waar je deze bal heb aangeschaft kan helaas niets voor de
gedupeerden betekenen, maar mocht je in het bezit zijn van deze bal, gooi deze dan
niet meteen weg en bezoek de onderstaande link om te lezen wat je kunt doen.
http://www.motivbowling.com/motivnation/news-events/2016-03-23/update-onthe-motiv-jackal-carnage-original-jackal-bowling-balls.html
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(NU WEER GOED NIEUWS…)

SCHEVENINGEN HAALT JENEVERSTAD-TOERNOOI BINNEN
Na veel overleg en een grote inzet van Betsie van Oudheusden, is het Bowling
Scheveningen gelukt om de komende editie van het alom bekende “Jeneverstad 50+
toernooi” te mogen organiseren.
Begin 2017 zal dit grootse evenement, wat deel uitmaakt van de ISBT-tour en
voorheen werd georganiseerd in o.a. Zoetermeer en Schiedam, gaan plaatsvinden in
Bowling Scheveningen en het bestuur van HBB roept haar leden nu al op voor
eventuele assistentie hierin.
Meer informatie en speeldata volgen, maar voor de voorgaande edities kun je al een
kijkje nemen op de volgende webpagina:
http://www.senioropen.nl/site/Toernooien/JeneverStad.html

C-TOERNOOI SCHEVENINGEN
Op 26 juni organiseren we een toernooi voor NBF-leden. Het zou leuk zijn als iemand
van HBB met de winst van deze eerste editie aan de haal gaat. Reserveer deze datum
daarom alvast in je agenda. Meer informatie over de opzet en de kosten volgen nog.

BUITENLANDS NIEUWS
Ondanks dat jeugdlid Rianne van Zijp “slechts” dubbellid van onze vereniging is, zijn
wij er trots op dat zij Nederland mag vertegenwoordigen tijdens de European Youth
Championships in Reykjavik.
Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief heeft het jongensteam al beslag
weten te leggen op de bronzen medaille van het Team Event.
Bij de dames ging het Team Event ook voortvarend van start (met een 815 game
bereikten zij de top 4), maar helaas ging het daarna bergafwaarts
Op onderstaande link kun je de jeugdspelers volgen:
http://nbf.bowlen.nl/Topsport/Evenementen/EYC2016-Reykjavik.aspx
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ROCK ’N BOWL (&DANCE)
Op 30 April aanstaande zal er bij Bowling Scheveningen een uniek evenement gaan
plaatsvinden.
We gaan “Back to the Fifties” en op het (nog te bouwen) podium OP de banen zal de
band Mainline55 het publiek komen vermaken met hun swingende Rockabilly muziek
Uiteraard zijn ook alle leden van HBB-Scheveningen van harte welkom tijdens dit
(hopelijk) fantastische evenement.
We’re gonna rock around the clock van 21:00 tot 01:00, en er zullen diverse
festiviteiten in en rondom de bowling georganiseerd worden.

SOMETHING SOMETHING DARKSIDE OFFICIEUS KAMPIOEN
Het moet heel erg raar lopen wil het kampioenschap voorbij gaan aan het team
“Something Something Darkside”, spelend in de Nationale Mixed Trio League klasse
2D.
Mede door het op 3 speeldagen achtereen halen van het volledige puntenaantal,
staat dit team nu 21 punten los van de nummer 2, dus hoeven zij alleen nog maar van
die nummer 2 te winnen op de laatste speeldag in Dordrecht.
Wil je dit feestje samen met Ferrell, David, Michael, Richard en Wim mee komen
beleven? Dan kan dat op 24 April bij Bowling & Partycenter de Merwehal,
Baanhoekweg 1, 3313 LA, Dordrecht.
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PERIODE-KAMPIOENEN HUISLEAGUES
Alle huisleagues hebben de 2e periode afgesloten, en niet overal ging dat
zonder slag of stoot. De kampioenen van de verschillende leagues zijn:
Maandag Duo League: Bowl at the Beach (Dennis Hulspas en Richard Addae)
Woensdag Single League: Jakov (Jakov Minić)
Donderdag Challenge league: Ferrell Khoo en Kevin de Haan
Iedereen van harte gefeliciteerd en een succesvolle 3e periode gewenst!!

Mededeling bowlinghuis m.b.t. inhaalwedstrijden:
Omdat het nu al een paar keer niet goed is gegaan heeft het bowlinghuis besloten
dat er alléén nog maar op zaterdag tussen 12:00 en 14:00 kan worden ingehaald,
zonder uitzonderingen!!!! Inhalen dient vooraf doorgegeven worden door het
leaguebestuur en uitsluitend via email: reservering@bowlingscheveningen.com
Andere aanvragen worden helaas niet meer gehonoreerd.

JARIGEN KOMENDE PERIODE (T/M 30 APRIL)
30 Maart
30 Maart
15 April
17 April

Ella Dijkhuizen
Myrna Tomas
Bruce Winkelman
Erik Hartman

20 April
27 April
29 April

Pim Leijdeckers
Desirée van Stokrom
Berry Vierling

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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