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NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2017
Beste leden van Bowlingvereniging HBB Scheveningen,
Het nieuwe seizoen is weer van start gegaan, dus tijd voor een langverwachte,
nieuwe nieuwsbrief.
Wij wensen iedereen weer veel leesplezier!!

GEZOCHT: Vrijwilligers “The Scheveningen Dutch Open”
Heb je op één of meerdere dagen van 9 t/m 17 September te veel vrije tijd, dan
zoekt het bowlinghuis jou!! ☺ (meer info hieronder)
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.
(voor een natje en droogje wordt gezorgd)

THE SCHEVENINGEN DUTCH OPEN
Na jaren van afwezigheid word er van 9 t/m 17 September weer een “The
Scheveningen Dutch Open” gespeeld.
Tot het moment van schrijven van deze nieuwsbrief zijn er al aanmeldingen binnen
vanuit maar liefst 13 verschillende landen!!
Op 16 en 17 September word er zelfs
European trick-shot Masters gehouden,
waarbij je kunt gaan zien hoe en wat er
allemaal nog meer gegooid kan worden met
een bowlingbal (of meer).
De grote finale staat gepland op 17 September om ca. 17:00 uur, maar het is
natuurlijk op iedere dag interessant om te kijken hoe al die toppers uit het buitenland
staan te gooien op “onze” banen ☺

Voor meer informatie, kijk eens op https://www.scheveningendutchopen.com/

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 2017

EINDUITSLAG ZOMERLEAGUE
Gedurende de zomerstop organiseerde het bowlinghuis
wederom de jaarlijks terugkerende zomerleague.
Op 30 Augustus jl. was de allerlaatste speeldag, maar in tegenstelling tot
voorafgaande jaren was het deze editie tot het eind spannend wie er kampioen zou
gaan worden, sterker nog, bij de heren werd het pas in de allerlaatste game beslist!!
Grappig detail is wel dat de complete top-3 heren volledig uit “Immen” bestaat. (Pim,
Jim en Wim)
Moeilijk was het tijdens de zomerleague zeker; mede door de warme temperaturen
en de best wel lastig bespeelbare oliepatronen (iedere maand een ander) werd er van
iedereen het uiterste gevraagd om zo precies mogelijk te spelen.
Toch werden er over de gehele zomerleague 54 stuks 200-games gegooid, de hoogste
bij de dames door Eliane Mortiers (211) en bij de heren door Ferrell Khoo (289)
Laatstgenoemd speelde die dag zelfs een serie van 811 (270 gemiddeld)!!!
Met een deelnemersveld van totaal 24 personen kijkt Bowling Scheveningen terug op
een geslaagd en vooral leuk evenement.
Helaas had niet iedereen voldoende games gespeeld om in de einduitslag
opgenomen te worden, de volledige uitslag hangt aan het prikbord!
De einduitslag, incl. handicap ziet er als volgt uit:
Heren:
Dames:
1. Wim Bouman (198,63)
1. Eliane Mortiers (195,93)
2. Jim Schaap (197,58)
2. Riet van der Willik (190,36)
3. Pim Leijdeckers (194,70)
3. Petra Post (189,17)
4. Branden Tan (192,13)
5. Manuel Padding (191,45)
6. Bill Boyd (190,56)
Alle foto’s zijn helaas mislukt ;-)

NIEUW: DE SUPERGAME
Leuk nieuw item wat tijdens de zomerleague werd geïntroduceerd is de supergame.
Door het invullen van een supergame, kun je zomaar een 300-game bij elkaar
sprokkelen.
De opbrengst kan aan het eind van het seizoen worden verdeeld onder de besten, of
je kunt hier iets ander mee doen.
Per league geheel vrijblijvend, voor meer uitleg en regels, vraag het aan Wim.
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NIEUWE LEDEN HBB-SCHEVENINGEN
Met het ingaan van het nieuwe seizoen zijn er helaas wat leden vertrokken,
waaronder een groot deel van de Nederlandse selectie van de KNSDB.
Ontzettend jammer, maar helaas niet onoverkomelijk.
Maar…..daar staat tegenover dat we ook weer een aantal nieuwe leden mogen
verwelkomen!!!
Wij heten Eddy Kraaypoel, Gerard Priems
(dubbellid) en Erwin Mulder van harte welkom bij
HBB-Scheveningen en wensen jullie veel
speelplezier en hoge scores!!

GEZOCHT: NIEUWE PENNINGMEESTER
Het werd in de vorige nieuwsbrief ook al aangekondigd, maar tot op heden helaas
nog zonder resultaat, vandaar nogmaals onze oproep:
Al bij de aanstelling van Hans v.d. Geer als
penningmeester heeft Hans aangegeven dat dit maar
voor tijdelijk zou zijn.
Dit seizoen zal Hans na de komende ALV 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.

NOTEER ALVAST IN JE AGENDA:
De Algemene Leden Vergadering zal plaatsvinden op 2 november aanstaande!!
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NATIONALE TRIOLEAGUE-TEAMS
In dit nieuwe seizoen komen er weer 3 teams van HBB-Scheveningen uit in diverse
klassen van de Nationale en Regionale Trio League.
Bij deze stellen wij de teams graag aan jullie voor:
• All Stars (voorheen Bowling Scheveningen All Stars)
Klasse: 1D (NTL zondag)
Spelers: Kevin de Haan, Ferrell Khoo, Eliane Mortiers en Justin de Haan
• DBS Scheveningen
Klasse: 2D (NTL zondag)
Spelers: André Nifterik, Annette Kieboom, Joost Duivenvoorde, Paul Pont,
Robin van Vliet en Gerard Priems.
• Bowling Scheveningen
Klasse: Hoofdklasse (RTL zaterdag)
Spelers: Pedro Creël, Denise Kruithof, Tom Gulman, Manuel Padding, Kevin de
Haan en Ferrell Khoo.
Wij wensen alle spelers mooie en goede speeldagen toe, en vooral…..VEEL PLEZIER!!

QUBICA AMF WORLDCUP QUALIFIER
Net als vorig jaar, werd ook dit jaar weer de Worldcup qualifier bij Bowling
Scheveningen gespeeld.
Deze keer ging de strijd om een ticket voor de WK in Mexico.
Zoals ieder jaar gingen eerst de 24 best geplaatste heren met elkaar de strijd aan en
moest er over 5 games naar boven komen wie er in de top 8 terecht was gekomen.
Hierna sloten ook de 8 best geplaatste dames aan voor een zinderende 1 op 1
wedstrijd tegen elke tegenstander. Hierbij vielen bonuspunten te verdienen bij een
gewonnen game of gelijkspel en was het de bedoeling de top 3 te behalen. (halve
finale)
In de halve finale speelden de nrs. 3 tegen de nrs. 2 één game tegen elkaar, waarna
de winnaar van deze game de strijd mocht aangaan met de nrs. 1 in de finale.
Vooral bij de dames werd dit een spannende strijd tussen titelverdedigster Lisanne
Breeschoten en Ghislaine Stigter-v.d. Tol wat eindigde in een ongelooflijke 248-game
tegen 258-game (!!!). Winst voor Ghislaine dus.
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Bij de heren was het niet minder spannend en trok uiteindelijk Michel Stinissen aan
het langste eind, zonder dat hij dat eigenlijk zelf in de gaten had. Youri Fens eindigde
na een moedige strijd op een 2e plaats.
Al met al werd de Qualifier een geslaagd evenement met zeer hoge scores!!
Bowling Scheveningen wil via deze weg dan ook de leden van de HBB: Desirée van
Stokrom, Manuel Padding, Bruce Winkelman, Rianne van Zijp, Pedro Creël
(wedstrijdleider) en Kevin de Haan (organisatie NBF) van harte bedanken voor hun
inzet voor dit grootse evenement.

Volgend jaar, zelfde toernooi én …….. weer zelfde plaats!!!
Op onderstaande link kun je een volledig verslag terugvinden:
http://nbf.bowlen.nl/Actueel/Nieuws/TabId/978/ArtMID/7013/ArticleID/1737/Stigte
r-Van-der-Tol-en-Stinissen-naar-QubicaAMF-World-Cup-2017.aspx
Uiteindelijke winnaars werden: Ghislaine Stigter-v.d. Tol en Michel Stinissen.
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NK JEUGD
In november vindt het Nederlands Kampioenschap Jeugd plaats in Hoofddorp. Alle
jeugdleden van die lid zijn van een vereniging mogen aan het NK deelnemen.
Alle jeugdleden van HBB-Scheveningen hebben van Richard Addae een email
ontvangen met daarin het inschrijfformulier.
Hierin staat informatie over de speeldagen en opzet van het NK.
De kosten van deelname zijn wel voor jezelf.
Heb je die email niet ontvangen? neem dan even contact op met het secretariaat!
Iedereen mag zichzelf natuurlijk inschrijven. Alleen als je mee wil doen, laat het
Richard even weten. Misschien kunnen we het dan zo organiseren dat alle
deelnemers vanuit HBB Scheveningen op dezelfde dag hun voorronde spelen en
eventueel samen kunnen rijden.
Als je nog vragen over deelname aan het NK hebt, stel die gerust aan Richard of Wim.

JARIGEN KOMENDE PERIODE (01-09
8 Sept.
20 Sept.
24 Sept.
28 Sept.
3 Okt.
7 Okt.
7 Okt.

Jenny Bekker
Annette Kieboom
Sio Raboen
Gina Maxwell Fraser
Kevin de Haan
Eddy Kraaypoel
Wim Bouman

13 Okt.
16 Okt.
18 Okt.
21 Okt.
21 Okt.
24 Okt .

T/M 31-10)
Jakov Minic
Henk v. Oudheusden
Riet v.d. Willik
Thea Jansen
Aleide Hardenbol
Betsie v. Oudheusden

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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