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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2016
Beste leden van Bowlingvereniging HBB Scheveningen,
Nu Sinterklaas weer terug naar Spanje is vertrokken en er niemand van het bestuur is
meegenomen naar het zonnige zuiden, kunnen wij onze pijlen weer gaan richten op
wat er komen gaat.
En er staat nog genoeg op de planning!!
Wij wensen iedereen weer veel leesplezier!!

HET 6E JENEVERSTADTOERNOOI 50+ IN SCHEVENINGEN
Voor de derde keer in haar bestaan gaat het Jeneverstad toernooi verhuizen.
Oorspronkelijk is dit toernooi gestart in Bowling Chandra Schiedam, uit welke stad de
tenaamstelling van het toernooi voortkomt.
Na 2 jaar is het toernooi vanwege sluiting van het bowlingcentrum in Schiedam
verhuisd naar Dekker Zoetermeer, waar de afgelopen 3 edities zijn gespeeld.
Omdat Zoetermeer zijn banen niet meer beschikbaar wilde stellen, moest er op zoek
worden gegaan naar een ander bowlingcentrum en aangezien dit toernooi heel goed
past in de visie “zet Bowling Scheveningen terug op de bowlingkaart”, hebben Henk
en Betsie besloten dit grootse toernooi naar Scheveningen te halen.
Het toernooi draagt nu ook de toepasselijke naam:
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Omdat het parkeren voor de deelnemers op het Zwarte Pad
van November t/m 1 Maart gratis is, is de deelnemerslijst al aardig gevuld met ruim
200 inschrijvingen!!
Ook onze eigen 50+ leden mogen aan dit toernooi meespelen, 6 games met 2 spelers
per baan; Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar in de volgende series:
Zaterdag 7 Januari, starttijd 11:00 uur
Zondag 8 Januari, starttijd 11:00 uur
Vrijdag 13 Januari starttijden 12:00, 15:30 en 19:00 uur
Zaterdag 14 Januari starttijd 9:30 uur
De finales zullen worden gespeeld op 14 Januari vanaf 16:30 uur
Voor meer informatie kan je kijken op de onderstaande link:
http://www.senioropen.nl/site/Toernooien/JeneverStad.html

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!!!
Wil jij meehelpen dit toernooi tot een groot succes te maken en daarmee Bowling
Scheveningen terug op de (wereld)kaart te zetten, dan zijn wij op zoek naar jou!!
De gevraagde assistentie zal nodig zijn tijdens de series en bestaan uit toezicht houden
op de banen/scores en het begeleiden van de deelnemers.
Uiteraard zal er voor het nodige “natje en droogje” worden gezorgd!!
Indien je vrijwilliger wilt zijn, kun je dit melden bij Henk, Betsie, Willie of Wim.

TRAININGEN NEDERLANDSE SELECTIE KNDSB
Het zal enkelen van jullie niet ontgaan zijn; op 19 November jl. werd o.l.v. Jack
Edelaar bij Bowling Scheveningen de eerste training gegeven aan de Nederlandse
selectie van de Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond.
Deze bowlers, welke 2 weken daarvoor hadden deelgenomen aan het KNDSBToernooi, waren zo onder de indruk van Bowling Scheveningen, dat zij besloten
(dubbel)lid te worden van HBB-Scheveningen en hun trainingen voortaan in
Scheveningen houden.
Van harte welkom bij HBB-Scheveningen!!!
Voor meer informatie over de KNDSB kun je kijken op de onderstaande link:
http://www.kndsb.nl/sporttakken/bowling
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NATIONALE LEAGUES
Met het schrijven van deze nieuwsbrief is de 3e speeldag van alle Nationale leagues
weer achter de rug.
Waar het bij het ene team voor de wind gaat, lukt dit het andere team maar met
moeite wat punten bij elkaar te sprokkelen.
Op Zaterdag 26 November jl. speelde het team “Bowling Scheveningen” van Kevin de
Haan, Manuelito Tomas, Denise Kruithof, Tom Gulman, Pedro Creel en David
Witteveen hun speeldag in Westerpark Zoetermeer. (Klasse: Hoofdklasse RTL)
Met een teamgemiddelde van 195,06, waarbij de individuele gemiddelden ook niet
van de poes waren, verstevigden zij hun eerste plaats. (42pnt t.o.v. 27pnt van de nr 2)
Op Zondag 27 November speelde de overige teams hun wedstrijden:
Het team “Proshop Eric Deen” (Klasse: 1e Divisie A) van Peter Knijff, de gebroeders
Tomas (Carlo, Angelo en Paolo), en Arjan van Kranenburg, mochten na een
succesvolle speeldag in Scheveningen (hoogste pinfall en bijna alle wedstrijden
gewonnen!!) deze keer de strijd met de andere teams aangaan in Ockenburgh.
Misschien omdat de heren niet onbekend waren in dit bowlinghuis stond het
teamgemiddelde na 7 games op 210,48.
Door het behalen van 15 punten en wederom bijna de hoogste pinfall, klom het team
van de 3e naar de 2e plaats!!
Het team “HBB Scheveningen” (Klasse: 2C) van David Witteveen, Desirée van
Stokrom, Manuel Padding, Frans en Sio Raboen en Jakov Minic reisden af naar
Bowling “De Walvis” in Schiedam.
Op deze speeldag werden er 13 punten in de wacht gesleept, waarbij de hoogste
game in handen was van Jakov (223)
Volgende speeldag mogen zij gaan knallen in Leiderdorp.
het team “Bowling Scheveningen Allstars” (Klasse: 1C) van Ferrell Khoo, Wim
Bouman, Kevin de Haan, Michael v.d. Poorten, Richard Addae en Justin de Haan
waren afgereisd naar Leiden.
Ondanks het feit dat dit bowlinghuis voor de meeste teamleden niet geheel
onbekend was, werd er deze speeldag dramatisch gescoord.
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(vervolg Nationale Leagues):
Slechts 1 wedstrijd werd er gewonnen, en samen met de total pinfall (3729) werden
er helaas slechts 5 punten toegevoegd.
Gevolg hiervan is dat het team zakt van de 3e naar de 5e plaats.
Maar….de prijzen worden pas aan het eind verdeeld en de thuiswedstrijd komt er ook
nog aan, dus alles is nog mogelijk!!
Wil je alle teams die in de Nationale league spelen volgen?
Via onderstaande link kan je alle resultaten checken:
http://www.bowlingnbf.nl/leagues/overzicht/index/2016-2017

NIEUWE LEDEN
Sinds het begin van het
nieuwe seizoen kunnen we
melden dat het ledenaantal
van HBB-Scheveningen weer
voorzichtig een beetje begint
te groeien.
Mede door de overtuigingskracht van Betsie van Oudheusden is het ledenaantal
samen met de aanmelding van enkele KNDSB-leden weer gegroeid naar 74 leden.
HBB-Scheveningen heet de volgende personen dan ook van harte welkom:
Marco de Bruijn, Pascal Noordermeer, David van Panhuis, Bill Tomljanovich, Tony
Tomljanovich, Tim Zoutenbier, Anja Zoomer, Andre Nifterik, Annette Kieboom, Ria
Duivenvoorden, Robin van Vliet en Paul Pont.
Uit betrouwbare bron kan er nog gemeld worden dat er waarschijnlijk nog meer
nieuwe leden aan komen, waardoor de deelname aan de aanstaande
verenigingskampioenschappen (11 en 12 Maart 2017) hopelijk weer wat grootser zal
zijn.
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JARIGEN KOMENDE PERIODE (01-12 T/M 31-01)
08-12 Geert de Borst
10-12 Martina Kovacs
03-01 Manuel Padding
03-01 Richard Addae
04-01 Arjan van Kranenburg
06-01 Pauline Holwijn

14-01 Willie Bouman- de Koning
24-01 Angelo Tomas
24-01 Titia v.d. Linden
27-01 Dennis Hulspas
27-01 Petra Post
29-01 Vincent Klumpers

Tot zover deze nieuwsbrief.
Het bestuur wenst alle leden van HBB-Scheveningen alvast hele fijne feestdagen!!

Mocht je zelf nog ideeën hebben voor de nieuwsbrief, of iets anders leuks te melden
hebben, stuur je kopij dan naar secretariaat@hbb-scheveningen.nl
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