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NIEUWSBRIEF MAART 2017
Beste leden van Bowlingvereniging HBB Scheveningen,
Aangezien Februari voorbij is gevlogen en er tot op nu nog niet zoveel spannende
zaken waren, hebben we de nieuwsbrief van Februari overgeslagen.
Nu is het dan toch weer echt tijd voor een nieuwe editie, dus….
Wij wensen iedereen weer veel leesplezier!!

GEZOCHT: Vrijwilligers NK A-Klasse bij Bowling Scheveningen
Heb je op 2, 8 of 9 April niets te doen en wil je de toppers van Nederland van
dichtbij meemaken? Dan zoekt het bowlinghuis jou!! 
De taken die van jou verwacht worden zijn simpel, je “werkt” onder toezicht van de
wedstrijdleider, voert scorecorrecties uit en meld eventuele storingen zo snel
mogelijk aan de troubleshooters.
Interesse? Meld je dan aan bij het secretariaat of bowlinghuis.

VERENIGINGS KAMPIOENSCHAPPEN
Op 11 en 12 Maart jl. werden weer de jaarlijkse clubkampioenschappen gespeeld.
We prijzen ons gelukkig dat er, na een aantal rustigere edities, weer een leuk aantal
deelnemers was.
Deze Verenigings Kampioenschappen waren voor het eerst wat anders van opzet.
Omdat het bowlen weer wat “hipper & uitdagender” mag worden, had Kevin de Haan
een opzet bedacht waarbij er na voorrondes een heuse Stepladder-finale gespeeld
moest worden om te bepalen wie er zijn of haar klasse de nr.1 zou gaan worden.
(inclusief 1 ball roll-off bij gelijke stand)
Op deze manier was het dus niet automatisch degene die het hoogste gemiddelde
gooide, maar degene die het beste zijn/haar zenuwen in bedwang kon houden en in
de 1-op-1 wedstrijden de winnaar van zijn/haar klasse werd.
Ook waren we blij dat er ook een aantal nieuwe leden zich hadden ingeschreven,
waarbij “nieuwkomer” David van Panhuys liet zien een geduchte concurrent te zijn
van onze vaste rots in de branding Ferrell Khoo.
Na een openingsgame van 233, gooide David er “heel even” een 248 achteraan met
als gevolg dat iedereen wakker was; het zou spannend gaan worden!!
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(vervolg Verenigingskampioenschappen)
Ook bij de dames was er een nieuwe speelster om rekening mee te houden.
Na wat overtuigende woorden van diverse mensen had de immer bescheiden Eliane
Mortiers de stoute schoenen aangetrokken en zich als Bergen-op-Zoomse
ingeschreven om mee te strijden voor de hoogste plaatsen in haar tweede
woonplaats Scheveningen.
Zij moest het als “C-speelster” in een hogere klasse opnemen tegen titelverdedigster
Pauline Holwijn, die door diverse rug- en heupblessures al een behoorlijk lange tijd
niet echt actief is geweest.
Ondanks dat gaf Pauline behoorlijk gas terug, maar merkte dat de conditie haar aan
het eind toch een beetje in de steek liet. (welkom terug Pauline!)
Andere nieuwkomers Marco de Bruijn en Gert-Jaap Glasbergen waren wat minder
fortuinlijk, maar hadden het prima naar hun zin en lieten ook behoorlijk hoge games
noteren. Dat word wat volgend jaar!! 
In totaal werden er 67 stuks 200-games gegooid,
de hoogste bij de heren door Ferrell Khoo (296) en
bij de dames door Eliane Mortiers (265)
Na de scores van de eerstgespeelde 10 games op
een rijtje gezet te hebben mogen we tot
Verenigingskampioen 2016-2017 kronen:
Eliane Mortiers
Ferrell Khoo

(1802: 180,2 gemiddeld)
(2386: 238,6 gemiddeld)

Het bestuur van HBB-Scheveningen feliciteert
Eliane en Ferrell bij deze nogmaals met hun
prestatie en wenst beiden alvast heel erg veel
succes bij de Dag der Kampioenen!
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Verenigings Kampioenschappen 2016-2017
Per klasse (na stepladder-finale):
Heren A:
Heren B:
1 Ferrell Khoo
1 Jakov Minic
2 Richard Addae
2 David van Panhuys
3 Angelo Tomas
3 Henk v. Oudheusden
Heren D:
1 Bruce Winkelman
2 Gert-Jaap Glasbergen

Heren C:
1 Pim Leijdeckers
2 Frans Raboen
3 David Witteveen

Dames B:
1 Pauline Holwijn
2 Eliane Mortiers

Dames D:
1 Riet v.d. Willik
2 Desirée v. Stokrom
3 Myrna Tomas
Voor meer uitslagen: check www.hbb-scheveningen.nl
Het bestuur van HBB-Scheveningen feliciteert alle kampioenen en dankt iedereen
voor hun deelname aan dit toernooi en hoopt jullie allen volgende editie weer te
mogen begroeten!

JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN
Natuurlijk zijn wij de jeugd niet vergeten.
Op korte termijn zal er ook voor de jeugd een kampioenschap worden georganiseerd.
Richard Addae is al druk bezig met de voorbereidingen hiervan en zal jullie z.s.m. op
de hoogte brengen!!

PERFECT VOOR PIM!!
De huisleague van 15 Maart 2017 is er voor Pim één om
nooit te vergeten. Hij had de avond van zijn leven, en
toen hij de 12e bal in zijn 2e game losliet, wist hij het al
zeker….

Dit is gewoon 300!!
Waar de meeste bowlers jaaaaaren over doen, of zelfs
nooit voor elkaar krijgen, heeft Pim het in zijn nog korte
bowlingloopbaan al voor elkaar.
Pim, van harte gefeliciteerd met deze prestatie!!
(PS. Kijk ook eens naar die mooie game van Desirée eronder)
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STEDENONTMOETING
(Door Kevin de Haan)
Na 2,5 maand als team te trainen was het op 18 Maart jl. eindelijk zo ver. De
Stedenontmoeting 2.0. De terugkeer van de HBB Scheveningen op het landelijke
toneel na vele jaren als team.
Vol goede moed stond iedereen (Ferrell Khoo, Desirée van Stokrom, Kevin de Haan,
Manuel Padding, Ella Dijkhuizen, Jim Schaap, Eliane Mortiers, red.) al erg vroeg naast
zijn bed. Om 8 uur was er namelijk al afgesproken bij Den Haag Centraal. In de
“revmobiel” van Ferrell gingen de meesten vandaar naar Gorinchem toe.
Het doel was helder vandaag. Als team de top 8 halen. We wisten dat we niet het
team waren met de meeste kwaliteit, maar dat we wel een team zijn dat voor elkaar
wil strijden. Als we het doel wilden halen moesten we het echt samen gaan doen. De
dag begon met 6 games. Na deze 6 games zou alleen de top 5 van de serie
overblijven. Na een moeizaam begin leek het even helemaal fout te gaan, maar het
team stond op en gooide een sterke laatste game waardoor de cut alsnog gehaald
werd. Vervolgens in de ronde van de laatste 10 strandde het schip. Er werden nog
wel 2 teams verslagen waardoor het doel: de top 8 behaald was. Daar kunnen we
zeker tevreden mee zijn, maar er zijn nog veel verbeterpunten voor het gehele team
en de begeleiding.
Na afloop werd er door een aantal nog een poging gewaagd op de kartbaan. Na het
karten konden we toch wel 2 dingen concluderen: a) het was heel erg gaaf en b) we
zijn beter in bowlen.

Vlnr. Ferrell Khoo, Eliane Mortiers, Kevin de Haan, Desirée van Stokrom, Manuel Padding
Helaas niet op deze foto: Jim Schaap en Ella Dijkhuizen

Uitslagen terugzien? http://nbf.bowlen.nl/Portals/11/Finales%20PILOT%202.0.pdf
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NOG EEN PERFECTE!!
Omdat niet overal een fotograaf bij aanwezig is,
is het lastig om al die mooie momenten van onze leden vast te leggen.
Tijdens de voorronden van het 3e Dekker Open in Zoetermeer heeft Ferrell zijn 3e
officiële perfect game gegooid. Het was de eerste van dat toernooi, maar helaas was
het toch niet genoeg voor Ferrell om door te stoten naar het podium.
Toch…..van harte gefeliciteerd Ferrell!!

GEZOCHT: NIEUWE PENNINGMEESTER
Al bij de aanstelling van Hans v.d. Geer als penningmeester heeft Hans aangegeven
dat dit maar voor tijdelijk zou zijn.
Na dit seizoen zal Hans het Penningmeesters-bijltje erbij
neer leggen en is het bestuur dus naarstig op zoek naar
een opvolger.
Anders dan Hans zal de opvolger zal in een gespreid bedje
terechtkomen en het bestuur is Hans dan ook heeeeeeel
erg dankbaar voor het weer rechtzetten van alle
financiële zaken!
Het is dan ook met name Hans zijn verzoek om zijn
opvolger te begeleiden tot aan de start van het nieuwe seizoen.
Wij, als bestuur, hopen dat er binnen onze leden iemand op wil staan om de taak als
penningmeester voor de komende periode aan te gaan.

HUISLEAGUES VOLGEND SEIZOEN
En met het verzoek tot een nieuwe penningmeester komt ook meteen de vraag wat
we gaan doen met de huisleagues volgend seizoen?
Graag zouden we van alle in huisleagues spelende leden willen weten
wat hun ideeën, wensen, voorkeuren, et cetera zijn omtrent het
komende seizoen.
We hoeven dit niet meteen te weten, maar als je iets te melden hebt,
horen wij het graag. Richard zal sowieso op korte termijn langs de
leagues wandelen om jullie aan te horen
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NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN:
Last, but not least, de volgende leden/dubbelleden zullen gaan
deelnemen aan de Nederlandse kampioenschappen in de diverse klassen:
Knijn A’dam: (B-C-D-klasse)
Scheveningen: (A-klasse)
1 April:
David Witteveen
Ferrell Khoo, Angelo Tomas,
Desirée van Stokrom
Jack Edelaar, David Witteveen,
2 April:
Pauline Holwijn
Peter Knijff, Justin de Haan
Robin van Vliet
en David van Panhuys
8 April:
Jakov Minic
Manuel Padding
Wij wensen iedereen alvast ontzettend veel succes!!!!

JARIGEN AFGELOPEN- EN KOMENDE PERIODE (01-03 T/M 30-04)
1 Maart
2 Maart
7 Maart
13 Maart
17 Maart
21 Maart
23 Maart
30 Maart
30 Maart

Nono Sahassanondha
Frans Raboen
Eric Oort
Pedro Creël
Ton Verstappen
Hans v.d. Geer
Wilma Vierling
Ella Dijkhuizen
Myrna Tomas

31 Maart
31 Maart
3 April
15 April
17 April
19 April
20 April
21 April

Liisa Moity
André Nifterik
Tim Zoutenbier
Bruce Winkelman
Erik Hartman
Michael Broere
Pim Leijdeckers
Paul Pont

(voor enkelen beetje te laat, maar alsnog)

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