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NIEUWSBRIEF JUNI 2016
Beste leden van Bowlingvereniging HBB Scheveningen,
Het seizoen zit er weer op, de bowlingpins zijn geschud en de meesten van ons
genieten van een welverdiende vakantie.
Toch gaat het bestuur in de zomervakantie nog volop door om alles klaar te stomen
voor het nieuwe seizoen.
De laatste nieuwsbrief van het seizoen ’15-’16 ligt nu voor jullie.
Wij wensen iedereen weer veel leesplezier!!
Trainingsdagen Betsie:
Zoals besproken zullen er op 2 en 9 Juli de twee overige trainingsdagen gehouden
worden o.l.v. Betsie van Oudheusden.
Heb je de eerste trainingsdag gemist, maar wil je toch deelnemen aan de overige
dagen? Dan ben je welkom, beide dagen word er om 11:00 gestart.

WIJ PRESENTEREN MET TROTS……HET NIEUWE LOGO.
Omdat we middenin alle vernieuwingen, opfrissingen en aanpassingen verkeren, is
het ook tijd geworden om het oude logo van HBB-Scheveningen vaarwel te zeggen en
voor de 3e keer in het bestaan van de vereniging over te gaan naar een nieuw logo.
Bovenaan deze nieuwsbrief tref je het nieuwe logo en het bestuur hoopt dat alle
leden zich kunnen vinden in deze verfrissing.

Logo 1962-1987

Logo tot 19-06-2016

Logo vanaf heden
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WINNAARS HUISLEAGUES
Zoals al eerder gezegd, het seizoen zit er op…..
Op 19 Juni jl. werden alle prijswinnaars bekend gemaakt tijdens de ALV.
Voor diegenen die hierbij niet aanwezig waren/konden zijn volgt onderstaand een
verkorte versie van de uitslagen:
MAANDAG DUO LEAGUE:
Uiteindelijk kampioen van de maandagavondleague is het team “Bowl at the Beach”
geworden. Het team van Dennis Hulspas en Richard Addae deed af en toe flink wat
stof opwaaien, maar trok uiteindelijk toch aan het langste eind.
Met 766 punten bleven zij hun directe concurrent (Riet v.d. Willik en Manuel
Padding) goed voor.
Complete uitslag:
1. Bowl at the Beach
766 pnt.
2. Bloody Marie
719 pnt.
3. Trade Plus
706 pnt.
4. Grasshoppers Green
704 pnt.
5. Uit de Moed der wanhoop
673 pnt.
6. Grasshopper blue
637 pnt.
7. Sith Bowlers
630 pnt.
8. The Blacklights
534 pnt.
9. Firefox
534 pnt.
Hoogste game scratch werd gegooid door Yolanda Keijser (203) en Ruud v.d. Gaast
(278)
Hoogst game met handicap werd gegooid door Myrna Tomas (244) en (weer) Ruud
(299).
Dit was ook het laatste seizoen dat Yvonne Hartman en Yolanda Keijser de league
coördinatoren waren. Deze functie gaat vanaf het nieuwe seizoen de verantwoording
van Bruce Winkelman worden.
Het bestuur bedankt Yvonne en Yolanda van harte voor hun jarenlange inzet en
hopen de twee dames toch graag op de banen terug te zien!
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WOENSDAG SINGLE LEAGUE:
Voor de woensdagleague was het de laatste keer dat er in dit format gespeeld word,
vanaf volgend seizoen word dit een “echte” single-league waarbij iedereen 4 games
gaat spelen, i.p.v. 2 rondes van 3 games.
De hoogste scratch games in deze league werden gegooid door Bruce Winkelman
(233) en Petra Post (180) Terwijl Manuelito Tomas en Desirée van Stokrom mochten
tekenen voor de hoogste series (1084 resp. 767)
De uitslag van de woensdag ziet er als volgt uit:
1. Me, Myself and I 78½ pnt.
6. Ten Pin
56 pnt.
2. Babylon Bowling 67½ pnt.
7. Hage
50 pnt.
3. Topedo
65 pnt.
8. 4Bar
47 pnt.
4. Bloody Marie
64½ pnt.
9. Hapje
43 pnt.
5. Jakov
61 pnt.
10. Dragonfly
35½ pnt.
Ook bij deze league was het laatste keer dat Michael de verantwoording had over het
reilen en zeilen.
Michael, ook jij van harte bedankt voor alle inzet!!
DONDERDAG CHALLENGE LEAGUE:
Bij het uitbrengen van deze nieuwsbrief was er over deze league helaas nog niets bij
de redactie aangeleverd.
Voor diegene die meer informatie over deze league wil weten, kan men contact
zoeken met Pedro Creël
Ook voor Pedro was het de laatste keer als league coördinator, hij zal worden
opgevolgd door David Witteveen.
Pedro, het klinkt eentonig, maar ook jij hartelijke dank voor jouw inzet, we zullen je
zeker nog vaak gaan zien in jouw functie als wedstrijdleider!
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SLOTTOERNOOI
Op 19 Juni jl. (voorafgaand aan de ALV) werd er weer het traditionele slottoernooi
georganiseerd.
Deze keer was de organisatie in handen van David Witteveen, Desirée van Stokrom
en Michael v.d. Poorten.
Het startsein van het toernooi werd om 10:30 gegeven en er werd begonnen met een
7 pin no-tap game.
Haags “Appeltje-Eitje” zou je denken, maar toch valt het niet mee om iedere worp
minimaal 7 pins om te gooien om dit als een strike te laten tellen.
Alleen Jakov Minić, Erwin ten Bosch, Erik Hartman, Yolanda Keijser en Manuel
Padding konden een 300-game op hun naam bijschrijven.
De tweede game werd er van de spelers gevraagd 1 pin meer te gaan gooien (8 pin
no-tap), en dat bleek nog moeilijker. Alleen Jakov Minić kwam in de buurt, maar
miste (onfortuinlijk) zijn 1e frame, dus bleef steken op een 290 game.
De 9 pin no-tap game werd gewonnen door Manuel Padding (263) en bij de laatste,
regulier game, was het de beurt aan Sio Raboen. Hij liet met een mooie 234 game
zien dat ook hij nog steeds meedoet voor de hoogste prijzen, zonder “no-tap” 
De uiteindelijke top 3 zag er na afloop als volgt uit:
Dames
Heren
1. Yvonne Hartman (908)
Manuel Padding (1049)
2. Riet v.d. Willik (898)
Jakov Minić (1023)
3. Yolanda Keijser (895)
David Witteveen (866)

AANMELDEN TEAMS NIEUW SEIZOEN
Voor het vastleggen van de bowlingbanen voor het seizoen 2016-2017 is het
noodzakelijk dat alle teams, die volgend seizoen weer willen deelnemen aan één van
de huisleagues, dit uiterlijk 4 weken voorafgaand aan het nieuwe seizoen doorgeven
aan de league coördinator van de desbetreffende league.
Zij geven dit op hun beurt weer door aan het bestuur, welke de afspraak met het
bowlinghuis maakt.
De league coördinatoren per league zijn:
Maandagleague: Bruce Winkelman
Woensdagleague: Manuel Padding
Donderdagleague: David Witteveen en Desirée van Stokrom.
Inschrijfformulieren kun je ook terugvinden op de website van de HBB
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CONTRIBUTIES 2016-2017
Er zal komend seizoen nog maar 1 bowlingpas bestaan, met leeftijdsafhankelijke
tarieven. Het is nu voor iedereen mogelijk om deel te nemen aan alle wedstrijden
zonder eerst je pas te moeten opwaarderen.
Je betaald dan echter wel een klein bedrag extra bij de inschrijving voor een
wedstrijd.
De contributies voor het komende seizoen zien er als volgt uit
(inclusief bijdrage HBB-Scheveningen):

Jeugd tot 18 jaar:
€ 40,00

Senioren 18 t/m 21 jaar:
€ 45,00

Senioren 22 t/m 64 jaar:
€ 50,00

Senioren 65 jaar en ouder:
€ 45,00

Dubbellid:
€ 30,00

Entreekosten (nieuw lid):
€ 3,00

Duplicaat pas:
€ 4,95
Mocht je al hebben beslist of je volgend jaar lid wilt blijven van HBB-Scheveningen,
dan is het al mogelijk om je contributie over te maken naar:
NL64 INGB 000 353 0638
t.n.v. HBB-Scheveningen o.v.v. je naam en het seizoen 2016-2017.

LET OP:
Indien u uw lidmaatschap onverhoopt wilt beëindigen of wilt wijzigen naar
een hoofd/dubbellidmaatschap, dient u dit vóór 1 Augustus schriftelijk of
via email kenbaar te maken. Na deze datum bent u verplicht weer voor een
heel seizoen te betalen.
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ZOMERLEAGUE 2016
Mocht je niet tot het nieuwe seizoen kunnen wachten, dan biedt Bowling
Scheveningen je de mogelijkheid mee te doen aan de jaarlijkse zomerleague.
Op woensdag 22 Juni is deze league weer gestart en is nog steeds vrij toegankelijk,
zonder verplichtingen.
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 dus niet mee voor je pasgemiddelde!!!

GP VAN SCHEVENINGEN
Na een lange periode van voorbereidingen, slapeloze nachten en oneindige
besprekingen, was het op 26 Juni jl dan eindelijk zo ver; de allereerste editie van de
Grand Prix van Scheveningen ging van start.
Op het “nachtelijk” uur van 8:00 ’s morgens werd er gestart met alle voorbereidingen
van deze historische dag.
Nog even snel werden diverse schoolborden beschreven, wedstrijdtafel klaargezet,
de system voor de laatste keer gecheckt, waarna er met spanning werd gewacht op
de eerste deelnemers.
Om 9:00 was het dan zo ver en ging de eerste serie van start. Helaas ging niet alles
zonder slag of stoot, want na de eerste game gebeurde er iets raadselachtigs in het
scoresysteem, maar door koelbloedig ingrijpen van Henk van Oudheusden was dit
probleem een game later weer getackeld.
De meeste bowlers waren lekker aan het scoren op het oliepatroon “Bourbon Street”
Van de “thuisbowlers” in serie 1 plaatsen zich Manuel Padding, Wim Bouman, David
Witteveen, Pauline Holwijn en Kevin de Haan voor de Knock-Out rondes.
Vanuit serie 2 sloot ook Josh Plewis bij dit rijtje aan.
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(vervolg GP):
David en Manuel werden vanwege hun notering direct doorgeplaatst naar Knock-out
ronde 2 (beide heren hadden zich na alle voorrondes bij de beste 8 gebowld), en na
de eerste ronde voegden zich Pauline, Josh en Kevin ook toe aan dit rijtje (Wim moest
helaas verstek laten gaan).
Na de 2e Knock-out ronde, bleven alleen David, Manuel en Kevin over om de eer van
de vereniging nog te redden, echter ondanks hun zeer goede prestaties, scoorden
hun directe tegenstanders (al dan niet door de handicap) net wat beter.
Na een hele aangename en spannende wedstrijd kwam Ger Wessels als beste uit de
bus en mocht hij zich de trotse winnaar noemen van de allereerste GP van
Scheveningen.
Een heel groot compliment aan de organisatie, en dan met name aan David
Witteveen, Desirée van Stokrom, Bruce Winkelman en last but not least Kevin de
Haan.
Word vervolgd in 2017……… 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Het bestuur voelt zich al zeer verheugd met de extra vrijwilligers die er nu al zijn,
echter zijn zij op zoek naar nog meer denkers en vooral ook doeners voor diverse
evenementen of acties.
Voel jij je geroepen iets te kunnen betekenen voor jouw vereniging, of heb je een
idee wat je met ons wilt delen?
Schroom dan niet en stuur even een berichtje aan secretariaat@hbb-scheveningen.nl
Om misverstanden te voorkomen….ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers 

KASCOMMISSIE-LID GEZOCHT
Tijdens de laatstgehouden ALV van 19 Juni is er een nieuwe kascommissie gekozen,
bestaande uit Bruce Winkelman en Desirée van Stokrom.
Eigenlijk zou er nog een commissielid bij moeten komen, dus ook hiervoor geldt:
Voel je je geroepen om samen met Bruce en Desirée het wel en wee van de
vereniging te controleren (1x per jaar), laat dit dan even weten door een email te
sturen naar secretariaat@hbb-scheveningen.nl
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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 JULI T/M 31 AUG)
12 Juli
17 Juli
25 Juli
30 Juli
6 Aug.

Michael v.d. Poorten
Julian Keus
Poni Poniwati
Tom Gulman
Erol Arikdogan

11 Aug.
17 Aug.
20 Aug.
25 Aug.
27 Aug.

Luka Minić
Erwin ten Bosch
David Witteveen
Danny Wong
Conny Verdult

Tot zover deze nieuwsbrief,
Het bestuur van HBB-Scheveningen wenst bij deze iedereen een hele fijne vakantie
toe en hopelijk mogen wij jullie allen weer begroeten in het nieuwe seizoen!!
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