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NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2016
Beste leden van Bowlingvereniging HBB Scheveningen,
Het nieuwe seizoen is inmiddels weer volop aan de gang en het is weer tijd voor de
eerste nieuwsbrief van dit seizoen.
Wij wensen iedereen weer veel leesplezier!!
UITNODIGING ALV:
Op 11 Oktober 2016 zal er een Algemene Ledenvergadering gehouden worden in
Bowling Scheveningen.
Via deze weg wil het bestuur aan alle leden en dubbelleden vragen deze datum vrij
te houden, het word een belangrijke vergadering!!
De officiële uitnodiging hiervoor volgt z.s.m.
Let op: de vergadering is slechts toegankelijk voor leden, ereleden en dubbelleden.

WIJ PRESENTEREN MET TROTS……HET NIEUWE LOGO.
QUBICA AMF WORLD CUP QUALIFIER

Zoals in diverse media bekend werd gemaakt en duidelijk zichtbaar was in de
bowling, werd er op 3 September jl. een groots evenement georganiseerd:
De Qubica-Amf World Cup Qualifier.
De beste bowlers van Nederland, welke zich via diverse evenementen hadden
geplaatst voor dit kwalificatietoernooi, mochten hun uiterste best gaan doen om een
plaatsje te bemachtigen voor de World Cup, welke dit jaar word gehouden in
Shanghai.
De dag begon lekker vroeg, en de eerste toppers liepen om 9:15 de bowling binnen.
Om 10:00 uur werd er gestart door de 24 heren, die in 8 games mochten gaan
proberen zich bij de beste 8 te plaatsen voor de halve finale, welke in Round-Robin
format werd gespeeld (iedere halvefinalist speelt 1 game tegen elke andere
tegenstander)
Omdat de dames met minder geplaatsten waren, stroomden zij later in en startten
direct met de Round-Robin halve finale.
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Het was een prachtig gezicht: De bowling was volledig aangekleed in Chinese stijl en
alle deelnemers droegen hetzelfde shirt beschikbaar gesteld door alle partners van
het evenement: QubicaAMF, Bowltech, Bowling Scheveningen en de NBF.
Tijdens de Round Robin werd er op de banen 19 t/m 24 aan de Kids
World Cup Experience begonnen, waarbij jeugdige NBF-leden en
niet-leden met elkaar de baan op gingen om de sport te beleven.
Tijdens dit mini-toernooi konden er leuke prijzen gewonnen
worden, waaronder echte bowlingballen.
Onze nieuwste, kersverse jeugdlid Rubey v.d. Heuvel was één van
de gelukkigen en kan zijn bowling carrière direct goed starten met
een eigen, op maat geboorde bal!
Toch werd het belangrijkste doel niet uit het oog verloren en werd
er een mooie strijd geleverd op de overige banen. Na een zinderende strijd werd het
evenement bij de heren gewonnen door Nico Thienpondt en bij de dames door
Lisanne Breeschoten.
Op onderstaande link kun je een volledig verslag terugvinden, inclusief de standenlijst
http://nbf.bowlen.nl/Actueel/Nieuws/TabId/978/ArtMID/7013/ArticleID/1542/Seizo
en-gestart-met-geweldige-QubicaAMF-World-Cup-qualifier.aspx
Bowling Scheveningen kijkt terug op een geslaagd evenement en spreekt grote dank
uit aan de vrijwilligers van de vereniging: Manuel Padding, David Witteveen, Desirée
van Stokrom, Michael v.d. Poorten, Berry Vierling en onze wedstrijdleider Pedro Crëel
Maar het allergrootste woord van dank moet toch gericht worden aan de organisatie,
dank je wel Kevin de Haan en Henk en Betsie van Oudheusden!!

Volgend jaar, zelfde toernooi én …….. zelfde plaats!!!
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
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HUISLEAGUES
Zoals in de inleiding al stond omschreven, zijn de huisleagues inmiddels in volle
gang….op één huisleague na: De jeugdleague:
Mede door de Qubica-Amf qualifier kon er nog niet op de eerste zaterdag van
September gestart worden en ook de 2e zaterdag lukte qua planning niet, dus gaat op
17 September voor het eerst gestart worden met de jeugdleague.
Om 12:00 uur zal iedere jeugdspeler, of potentiele jeugdspeler verwacht worden en
worden voorgesteld aan jeugdtrainer Berry Vierling.
Wat het verdere programma zal zijn, houden we nog even als verrassing.
Mocht je als jeugdlid dus nog vriendjes hebben die misschien ook mee willen spelen
in de jeugdleague, je mag ze gewoon meenemen!!
Kosten deelname jeugdleague is € 5,40 per speeldag.
Alle overige leagues draaien min of meer weer als vanzelf, en de nieuwe league
coördinatoren beginnen hun plekje te vinden.
Op de woensdagleague is er ook duidelijkheid wie de coördinatoren zijn; Riet v.d.
Willik en Ella Dijkhuizen. Het enige wat op de woensdagleague nog wat hapert, is de
in de reglementen vastgestelde regel dat er ook bij afwezigheid betaald dient te
worden, zelfs bij tijdige afmelding. (Tijdens de laatste ALV is hierover geen nieuwe
regel aangenomen).
Omdat er op verzoek van enkele leden ook niet meer met invallers gewerkt mocht
worden is dit een lastige kwestie geworden, waarbij wij ieder betrokken lid willen
vragen mee te denken aan een passende oplossing.
Op de komende ALV zal dit struikelblok zeker op tafel komen.
Mocht je zelf niet op de A.L.V. aanwezig kunnen zijn, geef dan je machtiging om te
stemmen aan een andere stemgemachtigde.
Wie speelt er ook al weer samen in een team?
Denk eraan dat uniforme bowlingshirts met ingang van de derde speeldag verplicht
zijn voor alle spelers van eenzelfde team.
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BETALING LOCKERS
Het bowlinghuis verzoekt alle leden die een locker huren, hun huur voor het seizoen
2016-2017 te gaan betalen.
Dit kan d.m.v. betaling aan de kassa, of door overmaking van de huurprijs naar de
bankrekening van Bowling Scheveningen, o.v.v. je lockernummer + naam.
Het rekeningnummer is: NL03 RABO 0135 8824 51
Vraag bij betaling ten aller tijden om een betalingsbewijs, of print de overschrijving
uit. (voor controle voor jezelf en het bowlinghuis)

NIEUWE (DUBBEL)LEDEN
Ieder jaar is het weer spannend hoeveel leden we zullen onverhoopt zullen verliezen
of rijker worden.
Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van de leden Howard Holwijn, Patrick
Jorissen, Poni Poniwatti, Josh Plewis, Andrea van Roermund, Remy Vrolijk, Danny
Wong, Freddy en Nikka Hampshire en dubbelleden Theo v.d. Bor en Rianne van Zijp.
Gelukkig hebben er daarentegen ook weer nieuwe leden aangemeld en heten wij de
volgende personen van harte welkom bij HBB-Scheveningen:
Gert-Jaap Glasbergen, Joyce Romijn, Erol Arikdogan, Martina Kovàcs, Titia van de
Linden, Pascal Noordermeer, Carlo Tomas, Paolo Tomas, Justin de Haan (dubbel),
Peter Knijff (dubbel), Arjan Kranenburg (dubbel), Eliane Mortiers (dubbel) en Denise
Kruithof (dubbel)
Ook bij de jeugd mogen we nieuwe gezichten begroeten, welkom Michael Broere en
Rubey v.d. Heuvel.
Jeugdleden zijn de toekomst van HBB, maar we moeten ze wel begeleiden
Voor het jeugdbowlen is de vereniging nog dringend opzoek naar begeleiders.
Lijkt het je leuk om af en toe op zaterdag (12:00-14:00) jeugdleden te begeleiden,
vooral te zorgen dat ze plezier hebben in het bowlen en enthousiast worden over
de sport, meld je dan a.u.b. bij Richard Addae (voorzitter@hbb-scheveningen.nl).
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TRAININGEN:
BACK TO THE BASICS AND MACHINES
Gedurende de zomer heeft Betsie trainingen verzorgd voor leden van HBB. De
trainingen stonden vooral in het teken van het vergoten van de kennis over de sport.
Vragen die aan bod kwamen: Hoe zijn een baan en oliepatroon opgebouwd en hoe
kan ik ze lezen?; Hoe glijdt, hoekt en rolt mijn bal over de baan en wanneer is welke
bal geschikt?; en hoe kan ik mij aanpassen om de kans op een strike te vergroten?
“Ik heb het ervaren als super leerzaam. Veel geleerd en veel nieuwe dingen ervaren”
(Pauline) – “Betsie een van de beste trainers is die er rondloopt in de bowlingwereld. Mijn ervaring is dat ze hele belangrijke dingen verteld” (Pim) – “De trainingen
waren simpelweg: geweldig. Voor de club is het een aanwinst om ook een
'echte' training te krijgen op zaterdag en niet gewoon maar wat ballen gooien”
(Petra) – “De trainingen waren zeker leerzaam, ik kijk uit naar nieuwe lessen”
(Manuel)

Door de positieve reacties gaan we samen met Betsie kijken hoe we dit seizoen
trainingen kunnen verzorgen. Daarbij worden behoeften en wensen, die leden na
afloop van de trainingen hadden, meegenomen. Wordt vervolgd!

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 September 2016

ZOMERLEAGUE 2016
Gedurende slechts 10 speeldagen werd er voor de echte fanatiekelingen wederom de
jaarlijkse terugkerende zomerleague georganiseerd door het bowlinghuis.
Deze league geeft voor de één de mogelijkheid om aan nieuw materiaal te wennen of
aan nieuwe techniek te werken, en voor de ander een kennismaking met het spelletje
waar wij maar geen genoeg van kunnen krijgen (behalve als het even niet lukt dan ;-))
In totaal mochten we 22 deelnemers begroeten, en was de strijd om de eerste plaats
tot en met de laatste speeldag nog erg spannend.
Het was wel de laatste editie met deze speelwijze, we gaan als alles goed gaat voor
volgend jaar een ander format verzinnen, word vervolgd…..
De uiteindelijke top 3, en dus de prijswinnaars waren:
Heren:
1. Kevin de Haan, met een gemiddelde van 204,62
2. Jim Schaap, met een gemiddelde van 201,44
3. Henk van Oudheusden, met een gemiddelde van 199,38
Dames:
1. Ella Dijkhuizen, met een gemiddelde van 195,42
2. Riet v.d. Willik, met een gemiddelde van 190,47
3. Petra Post, met een gemiddelde van 188,90

JARIGEN AFGELOPEN/KOMENDE PERIODE (1 SEPT T/M 31 OKT)
06-09
08-09
08-09
11-09
24-09
03-10
07-10
09-10

Rubey v.d. Heuvel
Carlo Tomas
Jenny Bekker
Paolo Tomas
Sio Raboen
Kevin de Haan
Wim Bouman
Peter Knijff

13-10
16-10
18-10
21-10
21-10
24-10
26-10

Jakov Minic
Henk van Oudheusden
Riet v.d. Willik
Aleide Hardenbol
Thea Jansen
Betsie van Oudheusden
Manuelito Tomas

Voor sommigen:
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