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NIEUWSBRIEF MEI 2016
Beste leden van Bowlingvereniging HBB Scheveningen,
Met trots presenteren wij nieuwsbrief 3 van 2016.
Wij wensen iedereen weer veel leesplezier!!
NIET VERGETEN:
Op 19 Juni aanstaande zal het slottoernooi weer georganiseerd worden, met
aansluitend de A.L.V., Noteer deze belangrijke datum alvast in je agenda!!

APRIL 2016, KAMPIOENENMAAND!!
Zoals de meesten van jullie ook al hebben kunnen lezen in de diverse krantenstukjes
in de “Scheveningse Courant” heeft onze vereniging weer ouderwets haar gezicht
laten zien tijdens diverse wedstrijden.
NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN
Begin April was het raak voor Ferrell Khoo, die tijdens de singles van de NK-A Klasse
een onneembare voorsprong op al zijn 90 tegenstanders neerzette.
Met een gemiddelde van 238 over 8 games (!!!) werd hij “gewoon” Single kampioen.
Iets meer strijd moest er worden geleverd door Pauline Holwijn, want na een
voorronde waarin zij met een mooi gemiddelde van 175 uit kwam, moest zij in de
spannende finale een achterstand van 63 pins goedmaken.
Vechter als zij is, lukte dat prima en wist ze die achterstand zelfs om te buigen naar
een voorsprong van 59 pins, gevolg: Kampioen Dames C-Klasse!!
Maar, niet alleen bovenstaande toppers hebben een visitekaartje afgegeven, ook
David Witteveen wist door te dringen naar de finale en door te stoten naar de 4e
plaats.
Maar de allerhoogste game van alle klassen bij elkaar (ja, zelfs de A-klasse waarin
Ferrell speelt) werd gegooid door “rookie” Jakov Minic.
Jakov bowlt nog maar net een jaar en wist toch op zo’n groots evenement een game
van 296 te gooien, bijna perfect dus!!
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De overige deelnemers van HBB-Scheveningen waren:
Kevin de Haan (A-klasse), Angelo Tomas (A-klasse), Manuelito Tomas (B-klasse)
Manuel Padding (C-klasse), Pim Leijdeckers (C-klasse), Michael v.d. Poorten (C-klasse)
en Desirée van Stokrom (D-klasse)
Al met al is er weer een mooi visitekaartje afgeleverd in Hoofddorp en Amsterdam en
is het bestuur en leden trots op alle deelnemers, en voor de minder gelukkigen:
volgende keer beter!!

REGIO MIXED TRIO LEAGUE
Helaas geen kampioenteam in deze klasse, maar met een mooie 2e plaats mag het
team “Bowling Scheveningen” toch dik tevreden zijn met hun prestaties.
Op de laatste speeldag, op 16 April jl. in Leiden, waren de kaarten eigenlijk al geschut,
en was de nummer 1 van dat moment niet meer te kloppen.
Toch gooide het team nog alles in de strijd om er een top-dag van te maken, wat ook
behoorlijk goed is gelukt, want met een gemiddelde van 205,83 voor Manuelito
Tomas, 202,67 voor Manuel Padding en 190,83 voor David Witteveen, hoefden de
andere teamleden (Kevin de Haan, Tom Gulman en Pedro Creel) helemaal niet aan te
treden. Heren, van harte gefeliciteerd!!
Minder gelukkig in de strijd was het team “Forma Bouw” van Eric en Yvonne
Hartman, Theo v.d. Bor, Erwin ten Bosch, Ton Verstappen en Yvonne Keijser.
Hopelijk lukt het volgend seizoen beter, en gaan wij dit team wat hoger terugvinden
in de rangschikking! VEEL SUCCES!!!!
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NATIONALE MIXED TRIO LEAGUE
Om het April-feest nog completer te maken, kunnen wij in deze nieuwsbrief
ook melden dat het team “Something Something Darkside” de verwachting
die uitgesproken werd in de vorige nieuwsbrief ook helemaal waargemaakt heeft.
In een zinderende 1e game van de laatste wedstrijddag in Dordrecht, mochten de
opgestelde heren Ferrell Khoo, Richard Addae en Wim Bouman proberen de buit al
direct binnen te halen.
Zinderend was het,
omdat er tot op
ongeveer ¾ van de
game tegen een
achterstand
aangekeken werd.
Uiteindelijk wist het
team, mede door
aanmoediging van de
andere teamgenoten
David Witteveen en
Michael v.d. Poorten
en supporters Kevin de Haan en Desirée van Stokrom, toch hun doel te bereiken en
met een schamel verschil van slechts 3 pins werd het kampioenschap veilig gesteld.
Door deze overwinning promoveert het team nu naar de 1e Klasse, gefeliciteerd
heren!!

GP VAN SCHEVENINGEN
Voor het eerst in de geschiedenis vindt het bowlingtoernooi ‘de Grote Prijs van
Scheveningen’ plaats. Omdat ook HBB-Scheveningen zich wil onderscheiden van
andere verenigingen, is dit een toernooi welke anders dan een standaard toernooi
gespeeld gaat worden. Hieronder een korte uitleg:
In ronde 1 speelt u in poules van 4 spelers. Deze 4 spelers staan elke game samen op
een banenpaar en spelen onder dezelfde condities. De beste speler uit elke poule, de
poulewinnaar, gaat sowieso door naar Ronde 2.
Vanaf Ronde 2 zal er een knock-out format worden gehanteerd.
De inschrijvingen hiervoor zijn al in volle gang, maar het zou ontzettend leuk zijn als
de prijswinnaar uit onze eigen gelederen zou komen.
Dus, heb je je nog niet ingeschreven? Doe het dan nu alsnog, want er is maar
beperkte ruimte!!
Knip en plak (of type) onderstaande link in je webbrowser voor meer informatie:
http://hbb-scheveningen.nl/toernooien/gp/
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NBF WEDSTRIJDKALENDER
Wil je na de GP van Scheveningen ook nog naar een andere wedstrijd
in Nederland of daarbuiten (en misschien dan ook in de nieuwsbrief terecht wilt
komen), of gewoon ergens naar een groot evenement wilt gaan kijken; type dan
onderstaande link in je webbrowser voor de wedstrijdkalender:

http://nbf.bowlen.nl/Portals/11/NBF%20Wedstrijdkalender%20
2015-2016.pdf

ZOMERLEAGUE 2016:
En ben je dan echt nog niet klaar met het wekelijks spelen in een league, dan biedt
Bowling Scheveningen je de mogelijkheid vanaf 22 Juni mee te doen aan de jaarlijkse
zomerleague.
Gedurende 10 weken zal er iedere woensdag gestreden worden om aan het eind tot
zomerleague-winna(a)r(es) gekroond te worden.
De league is toegankelijk voor IEDEREEN!!, dus als je nog bekenden hebt die je kennis
wilt laten maken met jouw passie, neem ze mee!!
Meer informatie vind je terug in het bowlinghuis (prikbord en tafel bij ingang), of
vraag meer info via fm@bowlingscheveningen.com
Ook inschrijvingen kunnen gestuurd worden naar bovenstaand adres!
LET OP: de zomerleague is een door het bowlinghuis georganiseerd evenement en de
scores tellen niet mee voor je pasgemiddelde!!!
De NBF heeft ook een eigen nieuwsbrief. Wil je niks missen van bowlend Nederland
meld je dan via de onderstaande link aan voor de NBF nieuwsbrief:
http://www.bowlingnbf.nl/nieuwsbrieven/aanmelden.php?id_nieuwsbrief=5

JARIGEN KOMENDE PERIODE (1 MEI T/M 30 JUNI)
1 Mei
11 Juni
6 Juni
7 Juni

Arnold Talens
Nikka Hampshire
Ruud van de Gaast
Patrick Jorissen

17 Juni
27 Juni
27 Juni

Jim Schaap
Theo van den Bor
Kai Chow

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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