Bowlingvereniging HBB Scheveningen | www.hbb-scheveningen.nl
Nieuwsbrief November 2017

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2017
Beste leden van Bowlingvereniging HBB Scheveningen,
De Herfst is weer volop aanwezig en de eerste nachtvorst weer een feit.
Tijd dus om lekker bij de warme kachel deze nieuwe nieuwsbrief door te lezen.
Wij wensen iedereen weer veel leesplezier!!
n

GEZOCHT: Vrijwilligers “Jeneverstad at the Beach toernooi”
Op 6 t/m 13 Januari 2018 wordt de 7e editie van het Jeneverstad toernooi weer in
Scheveningen gespeeld.
Voor alle speeldagen is het bowlinghuis op zoek naar vrijwilligers die hun steentje
bij willen dragen aan dit grootse toernooi.
Interesse? Meld je dan aan bij het secretariaat of bowlinghuis.
(voor een natje en droogje wordt natuurlijk gezorgd)

NIEUWE PENNINGMEESTER HBB
Tijdens de laatstgehouden Algemene Ledenvergadering is er officieel een einde
gekomen aan de ambtstermijn van Hans van der Geer.
Toen Hans in 2015 de functie op zich nam, was dat een enorme uitdaging, maar in 2
jaar tijd heeft hij er weer een gezonde administratie van gemaakt.
Ook via deze nieuwsbrief willen wij Hans van harte bedanken voor zijn inzet!
Het bestuur voelt zich ook gelukkig dat er tijdens dezelfde vergadering ook een
nieuwe penningmeester gekozen kon worden.
Desirée van Stokrom zal de taken voor 1 jaar van Hans
overnemen.
Natuurlijk kan dit niet van de ene op de andere dag,
dus laten wij Desirée nog even wennen aan deze
functie.
Wel wenst het bestuur haar alvast ontzettend veel
succes toe!!
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OVERIGE MUTATIES BESTUUR
Naast het aftreden van Hans van der Geer zijn er in het afgelopen seizoen nog 2
bestuursleden voortijdig afgetreden. In beide gevallen ging het helaas om tijdgebrek.
Willie Bouman (ledenadministratie) heeft haar taken overgedragen aan de secretaris.
David Witteveen heeft zijn aandacht volledig nodig voor zijn eigen bedrijf en is zelfs
geen lid meer van HBB-Scheveningen.
Zowel Willie als David worden ook van harte bedankt voor al hun inzet en de
wederopbouw van HBB-Scheveningen 2.0
Toch is er ook goed nieuws…
Tijdens de ALV is Bruce Winkelman gekozen als lid van het bestuur.
Hij zal beginnen als algemeen bestuurslid, maar de bedoeling is dat hij
op termijn de portefeuille “Wedstrijdzaken” op zich zal gaan nemen.
Het bestuur heet ook Bruce van harte welkom!!!

NATIONALE TRIO LEAGUES
Op 14 en 15 Oktober jl. was het weer de beurt aan alle Trioleague teams om op hun
eerste speeldag een goede eerste indruk te maken.
Er spelen dit seizoen namens de HBB 4 teams in de diverse klassen, waarvan er 2
teams volledig nieuw zijn en 1 team van samenstelling gewijzigd.
Op zaterdag 14 Oktober was het de beurt aan de teams die in de Hoofdklasse van de
Regionale Trio League spelen; er werd afgereisd naar Westerpark Zoetermeer:
Het team “Bowling Scheveningen”, bestaande uit: Pedro Creël (captain), Denise
Kruithof, Dave Kruithof, Tom Gulman en Ferrell Khoo had moeite om in de wedstrijd
te komen, maar na het verlies van de eerste 3 wedstrijden werd de knop omgezet en
werden alle overige wedstrijden met winst afgesloten. Met 9 punten bekleden zij de
5e plaats.
Het team “The Lucky Strikers”, een nieuw team, bestaande uit: Pim Leijdeckers
(captain), Petra Post, Manuel Padding en Jakov Minic hadden “de pech” door in de
eerste wedstrijd als 7e team geen tegenstander te hebben. (maar 7 deelnemende
teams in totaal). Zij wonnen daardoor wel punten, maar de pech zit ‘m in het feit dat
je hierdoor mogelijk snel niet genoeg in een ritme kan komen en aan elkaar kunt
wennen.
Helaas bleek dat ook waarheid, want de 2e wedstrijd werd met 80 pins verloren.
Met 5 punten in totaal dragen zij de rode lantaarn, maar alles is nog mogelijk
natuurlijk!!!
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(vervolg Nationale trio leagues):
Op zondag 15 Oktober was het een thuiswedstrijd voor de teams die spelen in de
Nationale Mixed Trio League:
Het team “DBS Scheveningen” (klasse 2D), bestaande uit: André van Nifterik
(captain), Annette Kieboom, Robin van Vliet, Gerard Priems en Joost Duivenvoorden
is eigenlijk een afsplitsing van de Nationale selectie van de KNDSB (Koninklijke
Nederlandse Doven Sport Bond) en zijn dus een nieuw team binnen de NMTL.
Dat zij al heel wat vaker met elkaar op de baan gestaan hebben bleek wel, want op 1
wedstrijd na werden alle wedstrijden met winst afgesloten. Ook de hoogste pinfall
van de dag was voor deze toppers, waardoor zij na de 1e speeldag met 1 punt verschil
op een mooie 2e plaats eindigden.
Het team “All Stars” (Klasse 1D), bestaande uit: Ferrell Khoo (captain), Eliane
Mortiers, Justin de Haan hadden een pechvolle eerste speeldag. Doordat Ferrell nog
druk bezig was met een toernooi in Bangkok (!) en de onverwachte afmelding en
vertrek van Kevin de Haan (moet voortaan werken voor NBF), stond dit team op hun
1e speeldag maar met slechts 2 spelers op de baan.
Gelukkig was Bruce Winkelman aanwezig om als booster voor het wedstrijdritme te
zorgen, maar het is lastig voluit te spelen als je op voorhand weet dat je alle
wedstrijden gaat verliezen.
Gelukkig was dit de eerste speeldag en werd er toch nog een punt verdient voor de
pinfall.
Inmiddels is dit team voor de komende speeldag voorzien van extra spelers (Erwin
Mulder en Richard Addae) en weet de schrijver van deze nieuwsbrief uit ervaring dat
een hele slechte eerste speeldag nog steeds tot de eindoverwinning kan leiden!!!
(2 jaar geleden, Something Something Darkside, klasse 2G)

Volgende speeldagen van de RTL en NMTL zijn op:
11-11: RTL Hoofdklasse: Bowling Bally’s te Rijswijk
12-11: NMTL Klasse 2D: Bowling Menken te Leiden
12-11: NMTL Klasse 1D: Bowling IJsselmonde te
Rotterdam

Heel veel succes allemaal!!
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NIEUWE LEDEN HBB-SCHEVENINGEN
Na de start van het nieuwe seizoen hebben zich ook weer een aantal nieuwe leden
aangemeld, waaronder een nieuw jeugdlid, Taito.
Deze jongeman van 4 jaar oud zal nog geen league gaan spelen, maar komt al
behoorlijk lange tijd met zijn ouders iedere zaterdag 1½ uur bowlen, omdat hij het
spelletje zo leuk vind. Hopelijk houd hij die gedachte vast en wordt hij een nieuwe
topper!!
De andere nieuwe aanmeldingen zijn niet onbekend met de bowlingsport en hebben
al op diverse plaatsen “thuis” gebowld, waaronder in Australië!!
En…..er zijn twee bekenden teruggekeerd naar HBB-Scheveningen.
Het bestuur van HBB wil dan ook alle nieuwe leden van harte verwelkomen:
Petteri, Yoko en Taito Nieminen, Dirk Slieker, Craig Smith en… Rianne van Zijp en
George Kennard!!
Van harte welkom (terug) bij HBB-Scheveningen en wij wensen jullie veel
speelplezier en hoge scores!!

NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN JEUGD
In November vindt het Nederlands Kampioenschap Jeugd plaats bij Claus Partycenter
in Hoofddorp.
Met veel trots kan het bestuur van HBB-Scheveningen
melden dat Julian Keus zijn kans gaat wagen en zich heeft
ingeschreven voor de voorronde op 19 November, 9:00u.
Julian zal 8 games gaan spelen en hopelijk goed genoeg gaan
gooien voor de finale op 26 November.
Maar bovenal wensen wij Julian ontzettend veel plezier in
Hoofddorp!!!!

NOTEER ALVAST IN JE AGENDA:
De Verenigings Kampioenschappen van HBB-Scheveningen zullen
plaatsvinden op 3 en 4 Maart 2018!!
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JARIGEN KOMENDE PERIODE (01-11
14 Nov.
15 Nov.
29 Nov.
30 Nov.

Ferrell Khoo (26)
Rob Carree (62)
Yvonne Hartman (79)
Justin de Haan (22)

5 Dec.
8 Dec.
25 Dec.

T/M 31-12)
Gerard Priems (52)
Geert de Borst (76)
Michel Flink (27)

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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