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Van de Voorzitter
Nog enkele speelavonden en het seizoen 2014 – 2015 zit er al weer op. De sportcom-
missie en het bestuur zijn druk bezig een aantal zaken voor het nieuwe seizoen aan 
de vork te steken m.n. de league indeling vraagt aandacht en er zullen ook nu weer 
keuzes moeten worden gemaakt. Doordat een aantal teams de dinsdagavond “laat” 
gaan verlaten, om verschillende redenen, zijn er te weinig leden voor deze league. Ook 
geluiden op de dinsdag “vroeg” dat de 4 mans league te langzaam gaat en met een 
dummy wordt gespeeld vraagt om een oplossing.

We hopen uiterlijk 14 dagen voor de ALV van dinsdag 28 april een uitgewerkt voorstel 
te kunnen presenteren.

Ik roep u hierbij graag op bij de ALV aanwezig te zijn om uw stem te laten horen.

Voor het eerst in lange tijd hoeven we geen prijsverhogingen aan te kondigen. De 
bijdrage aan de NBF gaat in 2016 op de schop en een kleine correctie wordt nu al 
doorgevoerd. Ook het bowlinghuis blijft bij haar huidige tarieven m.b.t. de baan huur.

Wat zorgen blijft baren is de terugloop van leden, zelfs bij de 
jeugd wordt het moeilijk. Overigens zien we dit beeld over de 

gehele bowling wereld. Werving in de huidige tijd onder 
hardwerkende jongeren blijkt uiterst moeilijk. Mond op 

mond reclame bij vrienden en familie werkt nu het 
beste.

Rest mij alle leden een fijne zomer 2015 toe te 
wensen.

Groet Rob
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Ledenwerving

Een van onze leden, Geert 
van de Werf heeft zich ge-
stort op de ledenwerving. 
Zij heeft afgelopen seizoen 
twee leden aangebracht, 
haar zoon Fabian van de 
Werf en Patricia van Triet.
Het is Patricia en Fabian 
zeer goed bevallen, dus ze 
blijven spelen het komende 
seizoen. Naar alle waar-
schijnlijkheid gaan Patricia 
en Fabian een team vor-

men op de dinsdagavond 
laat, omdat ze meer willen 
gaan bowlen.
Geert en Han van Roon 
hebben dit seizoen ervoor 
gezorgd dat de late league 
ook vol kwam!
Misschien een hint voor 
alle leden om hun ogen en 
oren goed open te houden, 
wie weet levert dat in de 
toekomst nog meer nieuwe 
leden op.

Wat dacht U van op het 
werk, op school, of in de 
kroeg en niet te vergeten, 
ouders, opa’s oma’s, kin-
deren, schoonouders, 
kleinkinderen, neven, nich-
ten, vrienden.

De vereniging zou daar 
heel blij mee zijn!
Geert bedankt!
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Clubkampioenschappen 2015

Op zaterdag 7 februari gingen de clubkampioenschappen weer van start. Deze werden 
t/m 15 februari gespeeld met op zondag de finale. De opkomst was niet zo groot als 
vorige jaren. Dat was een tegenvaller voor de sportcommissie die zo hun best deden 
om dit weer tot een leuk geheel te maken.

De uitslagen waren als volgt,
Bij de jeugd eindigden bij de aspiranten:
Nr. 1 Peter Verleg met een totaal van 1427.
Nr. 2 Jaimy van Domburg met een totaal van 1064.
Nr. 3 Geo van Houten met een totaal van 1050.

Bij de junioren eindigen als volgt:
Nr. 1 Tim Kraus met een totaal van 1732.
Nr. 2 Harry Gans met een totaal van 1205.
Nr. 3 Alischa Krösing met een totaal van 706.

Bij de pupillen eindigden:
Nr. 1 Tim Appelman met een totaal van 1082.
Nr. 2 Robin Remmerswaal met een totaal van 1074.
Nr. 3 Delphin Stubbs met een totaal van 968.
Nr. 4 Tylo van Triet met een totaal van 466.
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Bij de dames eindigden als volgt: 
In de A klasse: 
Nr. 1 Ingrid van Delft met een totaal van 2173.
Nr. 2 Mechelien Moerman met een totaal van 2165.
Nr. 3 Corien Schreur met een totaal van 2143.
Nr. 4 Trish Dobbe met een totaal van 1991.
Nr. 5 Ada Weterings met een totaal van 1984.

In de B klasse eindigden als volgt:
Nr. 1 Lonneke Broeseliske  met een totaal van 1902.
Nr. 2 Els Wennekes met een totaal van 1857.
Nr. 3 Elly van Poorten met een totaal van 1840.
Nr. 4 Narcis Biver met een totaal van 1796.
Nr. 5 Geert van der Werf met een totaal van 1708

Bij de heren C eindigden als volgt:
Nr. 1 André Krul met een totaal van 2254.
Nr. 2 Rob Hakvoort met een totaal van 2088.
Nr. 3 Henk Meijer met een totaal van 1946.
Nr. 4 Fabian van der Werf met een totaal van 1935
Nr. 5 Loek Damen met een totaal van 1926.

Van de redactie

Het seizoen loopt weer op zijn einde.  Op nog een paar weken league en de prijsuit-
reiking na, zit het er weer op.
Uiteraard wil ik jullie vragen om in grote getalen aanwezig te zijn op dinsdag  28 
april op de ledenvergadering, HEEL  BELANGRIJK! Vanwege de mogelijke verander-
ingen in de league avonden.



Bij de heren B eindigden als volgt:
Nr. 1 Gerard van Osselen met een totaal van 2224.
Nr. 2 René Prins met een totaal van 2200.
Nr. 3 Jeroen Zoutendijk met een totaal van 2175.
Nr. 4 Frans Ruijgt met een totaal van 2145.
Nr. 5 Tim Verleg met een totaal van 2100.

Tot slot de heren A, die eindigden als volgt:
Nr. 1 Ferdi Baggerman met een totaal van 2735.
Nr. 2 Marco van Arragon met een totaal van  2635.
Nr. 3 Wesley Ruijgt met een totaal van 2427.
Nr. 4 Jim Schaap met een totaal van 2393.
Nr. 5 Wladimir Broeseliske met een totaal van 2373.

De clubkampioen bij de heren A werd Ferdi Baggerman en bij de dames A was dat 
Ingrid van Delft. Bij de jeugd van de senioren werd Tim Kraus de clubkampioen.

Namens de redactie allemaal van harte gefeliciteerd met de behaalde resultaten!
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De prijsuitreiking zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 7 mei, waarbij het leuk 
zou zijn als er zoveel mogelijk teams aanwezig  zijn, zodat een ieder zijn prijs en de 
daarbij behorende bloemen in ontvangst kan nemen.
Verder wil ik iedereen een fantastische zomer wensen en jullie allemaal weer aan te 
treffen in september!

Groetjes van de Redactie.
Els Wennekes.



76

Naam: Jan Jaarsma.
Geboren: 26 augustus in Kollum.
Woonplaats: Rijswijk.
Woont samen met: Agnes Vermaas.
Kinderen: Jelmer, Bouke, Casper en 
Steven en sinds kort een kleinzoon Tije.
Werk: Directeur op een school voor spe-
ciaal onderwijs voor gehoor en spraak-
problemen.
Bowlt al sinds: 1 augustus 2011.
Bowlende familieleden: Helemaal niet.
Hoogste game ooit: 225 met trainen en 
een 200 in de league
Aktiviteiten binnen de vereniging: Geen, 
ik heb het te druk.
Hobby’s naast het bowlen: Vakantie met 
de camper, lezen, mijn vrouw en foto-
grafie in combinatie met de computer.
Amusement thuis: Naar het theater gaan 
of cabaret voorstelling, in de tuin wat 
doen, wel beperkt, boodschappen doen 
en computergames in de vakantie.
Favoriete drankje: Een malt whisky, die ik 
tevens ook verzamel.
Favoriete eten: Indische rijsttafel, die ik 
ook regelmatig voor familie en vrienden 
maak.
Favoriet boek of schrijver: Dune 1, 2 en 
3.
Wat is je ideale vakantie: Ik plan nooit. 
We vertrekken altijd met de camper en de 
tent door heel Europa. Deze zomer naar 
Noorwegen.
Waar kunnen ze je midden in de nacht 
voor wakker maken: Liefst niet, want ik 
slaap al te weinig.

 in the picture ...

Noem een eigenschap van jezelf: Ik ben 
een harde werker en loyaal en sociaal 
ingesteld.
Waar heb je een grote hekel aan: Oneer-
lijkheid en aan de PVV.
Voor wie of wat heb je grote bewonder-
ing: Privé heb ik veel bewondering voor 
mijn vrouw, en op mijn werk voor Rob 
Eekhout, omdat hij keihard werkt van ‘s 
morgens vroeg tot ‘s avonds laat en altijd 
met een opgewekt humeur voor iedereen 
klaar staat.
Wat zou je ooit nog eens willen doen: Een 
reis maken naar Japan of Nieuw Zeeland.
Beste film: Dune, daar heb ik ook alle 
boeken van gelezen.
Favoriete muziek: Pink Floyd, Elbow en 
Zauberflöte van Mozart.
Hoe zie je de toekomst: Gezond blijven 
en samen met mijn vrouw en kinderen 
een gezond en lang leven.
Heb je nog een lijfspreuk: The Frisians 
are still alive.
Aan wie geef je de pen door: Sam 
Wolvers.
Waarom: Sam was een leerling bij mij op 
school.

Bericht van Cock Dekker

Bij deze wil ik iedereen van de vereniging bedanken voor de mooie kaarten!
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Groeten uit Leiderdorp

Aan het einde van afgelopen jaar vertelde 
Sten over een toernooi in Leiderdorp. 
Ingrid en hij hadden daar vorig jaar ook 
gespeeld en hoewel het een dubbeltoer-
nooi betrof, zocht hij toch nog iemand om 
mee te spelen. Ingrid zou namelijk spelen 
met Henk Bok.
Op af en toe een training les en een 
zomerleague in Leiden na, had ik al 
jaren niet meer in een ander bowling-
huis gespeeld. Ik moest er dan ook even 
over nadenken toen Sten vroeg of ik niet 
met hem wilde spelen. Na wat wikken 
en wegen - omdat Leiderdorp redelijk in 
de buurt is, de kosten mee vielen, ikzelf 
weer vertrouwen in mijn eigen spel heb 
gekregen en vooral omdat Sten, de vaste 
invaller (samen met Ingrid overigens) van 
de dinsdag laat league mij vroeg - heb ik 
ja gezegd.

Vol goede moed vertrok ik dan ook op 
zondag 11 januari naar Leiderdorp. Me-
teen toen ik de parkeergarage onder het 
winkelcentrum, waar ook de bowling is 
gevestigd, binnen reed, kreeg ik de eerste 
verrassing van die dag: vrij parkeren!  
Nee, niet alleen op zondag, maar altijd!
De bowling zelf zag er ook een stuk beter 
uit dan ik mij kon herinneren! En na wat 
gedronken te hebben (ook hier was het 
mogelijk om, ondanks de drukte van bijna 
allemaal vreemden, op rekening te bestel-
len), schreven we ons in. We waren zeker 
niet de eersten die de scorekaarten gin-
gen ophalen, maar we konden nog twee 
banen naast elkaar krijgen. Natuurlijk wel 
zo gezellig!

De baancondities waren constant, en 
hoewel de eerste game qua score niet 
goed was (in de 150), was ik wel tevre-
den. Mijn bowlingballen deden wat ik 
verwachtte terwijl ik nauwelijks hoefde 
aan te passen. Nu ik nog!
De tweede game was al wat hoger en 
de derde, vierde en laatste game waren 
nog beter. Met een gemiddelde van rond 
de 195 (scratch) had ik, ondanks mijn 
extra bonuspunten per game, natuurlijk 
geen plaats in de finale. Maar ik had wel 
bijna 15 pin boven mijn pasgemiddelde 
gebowld!

Tijdens de derde game waren we bijna 
nog getuigen van een 300 game op een 
paar banen naast ons. Echter zijn laatste 
aanloop en worp was duidelijk anders 
dan die daarvoor. Het geluk was niet met 
hem, waardoor een strike uit bleef. 
En ook in Leiderdorp waren er soms 
repeterende problemen met de “tafel” die 
een pin omgooide of juist niet oppakte. 
Juist dan is het van belang je concentra-
tie te houden. Het verbaasde me dat dat 
die dag lukte!
Ook Henk, Sten en Ingrid waren soms 
wel en soms niet tevreden met de door 
hen behaalde scores. Desondanks was 
Ingrid’s resultaat voldoende om als derde 
geplaatst te worden voor de dames-single 
finale! Doordat ik ’s middags nog een an-
dere afspraak had, kon ik niet blijven om 
Ingrid aan te moedigen. Later die avond 
begreep ik dat de finale niet voorspoedig 
was verlopen voor Ingrid. Maar een finale-
plaats bemachtig je niet zomaar. Ook al 
waren de scores er in de finale even niet, 
toch knap gedaan!! 
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Terugkijkend op deze dag heb ik, mede 
dankzij de gezelligheid van Ingrid, Henk 
en Sten, een leuke dag gehad. Het 
resultaat viel mij 100% mee. En begin 
februari speel ik alweer mijn volgende

toernooi. Ook nu weer met Sten omdat 
zijn eigenlijke dubbelpartner niet kon. En 
het gekke is, ik kijk er enigszins naar uit! 
Dat is wel eens anders geweest.

Geen groeten uit Haarlem

Zoals gezegd keek ik uit naar het toernooi in Haarlem. Echter twee weken voor het 
toernooi zag ik dat de inschrijvingen erg tegenviel. Het kon dan ook niet uitblijven dat 
de 26e (!) editie van dit toernooi niet door zou gaan. Een paar dagen later liet Sten 
weten dat het toernooi inderdaad gecanceld was. Weer een toernooi dat (waarschijnlijk) 
niet terugkomt.

Groeten uit Zoetermeer

Eind februari vertelde Sten over een 
toernooi in Zoetermeer Dekker, welke hij 
met Roland van Domburg zou spelen. 
Ingrid had ook interesse, maar had nog 
niemand gevonden. Nadat ik de kosten 
hoorde, omdat ik nu toch al een sportpas-
plus had en vooral omdat Ingrid ook een 
van de reservespelers is van ons team, 
zei ik ja. Zelf had ik daar nog nooit 
gespeeld, maar de afgelopen jaren hoorde 
ik verschillende verhalen over Dekker, dus 
wilde ik dat zelf wel eens ervaren.

Het was haasten om op tijd te zijn. Met 
wat eerder verlof en de warme prak snel 
naar binnen schuiven, lukte het om don-
derdag 19 maart, even over half acht de 
bowling binnen te stappen.
Bij het inschrijven kreeg iedere speler een 
mini doosje met een bonbon (afkomstig 
van een sponsor), wat natuurlijk gewaar-
deerd werd. Ook bleek, zoals al gezien op 
internet, dat ook nu niet alle series vol 
zaten, waaronder deze.

Drie van de vijf wedstrijdleiders herkende 
ik uit de tijd dat ik zelf wedstrijdleider 
van de dames en/of heren nationale (trio) 
league was en de wedstrijdleider cursus 
jaren geleden. Het bowlingwereldje is 
(helaas) niet zo groot (meer).

Aangekomen op baan 6 zag ik nog een 
bekend gezicht: Albert Beekhuizen (voor-
heen op de maandag) speelde op baan 5. 
Zijn teamgenoten waar hij vroeger mee in 
Delft spelen, waren er niet, maar hij ver-
telde dat ze nog steeds samen speelden 
in de bedrijvenleague op donderdag in 
Dekker.
 
Tijdens de dinsdagleague had Sten het 
oliepatroon laten zien waarop we zouden 
spelen: Abbey Road. Tijdens het ingooien 
bleek, zoals ik had verwacht, dat ik daar 
een harde dobber aan zouden krijgen 
(uiteindelijk allemaal). Abbey Road bete-
kent veel en lang olie, ook aan de zijkant-
en is er weinig afbouw. Zeker t.o.v. ons 



98

huisleague patroon. Direct fors aanpassen 
was dan ook noodzakelijk. 

Mijn eerste game was niet bijzonder 
(152), maar ik kreeg wel het gevoel dat 
ik me op dit patroon aan zou kunnen 
passen. Het was namelijk wel goed droog 
achterin. De tweede game bleek dat ook 
te lukken: met een 188 in de pocket was 
baan 1 de volgende uitdaging.

Baan 1 ligt strak tegen de muur en helaas 
kreeg ik een keer of vier, vijf een 10-pin 
om af te maken. Voor mijn 10-pin sta ik 
twee latjes van het linker board. Ik kon 
mijn arm niet uitslaan, zoals ik gewend 
ben en had daardoor nogal wat moeite 
met deze pin. Resultaat: twee keer 
gemist! Met een andere misser erbij was 
167 het eindresultaat. Dat kon beter!

Ondertussen bleek dat ook Ingrid, Roland 
en Sten moeite hadden met deze condi-
ties. Daar kwam nog bij dat de verschil-
len tussen de banen onderling, voor mijn 
gevoel, steeds groter werden. De vierde 
game was een 213 en vol goede moed be-
gon ik dan ook aan mijn vijfde en laatste 
game. Al snel bleek dat deze baan weer 
net iets anders liep dan baan 2. Halver-
wege de game gaf ik het op, het lukte me 
niet meer om een fatsoenlijk inkomende 
bal te gooien, met een 138 als resultaat.

Hoewel ik ver onder mijn gemiddelde 
heb gescoord voelt het toch als een 
overwinning. Na een paar ballen die als 
een streep naar achter gingen tijdens 
het ingooien, kon ik door te schuiven en 
te kijken naar de reactie van mijn bal, 
toch aanpassen. Of ik volgend jaar weer 
mee doe (mocht dit toernooi doorgezet 
gaan worden), weet ik nog niet. Als ik de 
garantie zou krijgen dat ik geen baan 1 
zou hebben, waarschijnlijk wel. Puur voor 
de ervaring.

Tot slot wil ik nog even kwijt dat Delft 
toch wel een heel gezellige bowling is. 
Dekker bowling doet koud en ‘modern’ 
aan en 10 minuten na afloop van de 
serie waren alleen wij vieren, twee andere 
bowlers en Albert, het barpersoneel en de 
wedstrijdleiding nog aanwezig. Albert had 
dit al voorspeld en bleek gelijk te krijgen. 
Geef mij Delft maar!

Maurice
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De ledenadminstratie

Beste mensen,
Evenals vorig jaar wil ik  graag even de aandacht vestigen op het aflopende seizoen en 
het komende jaar. Binnenkort loopt het seizoen weer af, en komt een ieder weer voor 
de vraag te staan, ga ik door met spelen en blijf ik lid van de BVKD. Het liefste zien 
wij als bestuur dat u allen blijft spelen en lid wilt  blijven. Maar de eerlijkheid gebied 
mij te zeggen dat er altijd mensen zijn, die vanwege wat voor oorzaak dan ook, privé, 
gezondheid, sfeer of financieel  dat niet meer kunnen opbrengen. Dat is natuurlijk heel  
jammer, maar het gebeurd helaas.

Bent u dit van plan, dan zult u nu waarschijnlijk daarover al een idee hebben. Mocht 
dit nu zo zijn dat u wilt gaan stoppen en niet meer wilt spelen, maar wel lid blijven van 
de BVKD, is er natuurlijk niks aan de hand. 
De andere kant is ook aanwezig dat u, helaas, ook geen lid meer wilt blijven. In dat 
geval  wil  ik u  er wederom op wijzen, dat u zich zelf dan moet afmelden, schriftelijk, 
via mail aan ons secretariaat, dit staat in elk Karreblad, of via een briefje, te depon-
eren in het schoenenkastje. Het liefst onder vermelding van uw lidnummer.

Helaas gebeurd het elk jaar weer, dat mensen zeggen nadat ik de factuur heb gestuurd  
of incasso heb getrokken voor het contributiegeld, dat ze niet willen betalen, omdat ze 
zich hebben afgemeld. Alleen niet op de juiste manier. Vaak krijg ik dan te horen, ik 
heb mij afgemeld bij mijn team, of aan de bar, of bij de league secretaris. Dit is niet 
de juiste manier. Dit kom ik als penningmeester/ ledenadministrateur niet eerder te 
weten voordat ik u aan de bel heb gehad, waarom u niet betaald heeft. Maar de kosten 
aan de NBF zijn dan al wel betaald en komen dan voor rekening van de vereniging. Nu  
is deze niet armlastig, maar we hebben ook geen liggende gelden. Dus als U zich wilt 
afmelden als lid, doet U het dan op de juiste manier, zoals hierboven beschreven. 
Daarom wil ik u verzoeken als u van plan bent zich af te melden als lid, voor het 
komende seizoen dit uiterlijk voor 1 juni te doen. Dan krijgt u geen incasso of een 
factuur van mij en ik hoef niet tot in december achter onze contributies aan te rennen 
en te bellen. 
Verder nog een tip, ter besparing. Het is goedkoper om via een incasso te betalen dan 
los door middel van een overschrijving en ontvangst van een factuur. Ik snap best dat 
veel mensen iets hebben tegen een incasso, maar het is wel makkelijker werken voor 
beide partijen. En een incasso kan altijd teruggetrokken worden, oftewel gestorneerd 
worden. Het is maar een tip! Mocht u dit willen laat het mij dan even weten, via de 
hierboven beschreven manier van af melden.
Als laatste punt wil ik u nog even onder de aandacht brengen dat er komend seizoen 
geen nieuwe pasjes zullen worden uitgedeeld. Waarom dit is heeft onze secretaris 
beschreven in het laatste nummer van het Karreblad, te weten het kerstnummer van 
2014. Kort gezegd komt het hier op neer dat u indien toch een fysieke pas wilt hebben 
deze moet kopen / bestellen bij  de NBF of een pasje kan downloaden via een speciale 
app / link op uw telefoon of computer.

Met vriendelijke groet,
Wim Wennekes, penningmeester / ledenadministrateur.
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Naam: Delphin Stubbs.
Geboren: 14 december 2001.
Woonplaats: Delft.
Woont samen met: Mijn moeder en haar 
vriend.
School: Vrije school Den Haag.
Beste vak: Rekenen.
Bowlt al sinds: januari 2015.
Bowlende familieleden: Mijn vader.
Hoogste game ooit: 172 tijdens trainen.
Andere sport: skateboarden.
Hobby’s naast het bowlen: Voetballen, 
skateboarden en tekenen.
Amusement thuis: Huiswerk maken, ga-
men en darten.
Favoriet drankje: Fernandes, dat is een 
frisdrank met verschillende smaakjes.
Favoriet eten: Pizza
Heb je een favoriet boek of schrijver: Ik 
lees alleen boeken voor school

Beste film: James Bond films, Hawaii 
Five-O en The Hobbit.
Favoriete muziek: House, dubstep en de 
hitlijsten.
Tv-programma’s: Eredivisie, Nicklelode-
on, Eurosport en Nederland 1, ook voor 
de sport zoals wielrennen en schaatsen.
Wat is je ideale vakantie: Naar Amerika, 
naar Venice Beach en New York.
Waar kunnen ze jou midden in de nacht 
voor wakker maken: Voor voetbal. 
Noem een eigenschap van jezelf: Ik ben 
creatief en ik sport graag.
Waar heb je een grote hekel aan: Als 
Feijenoord verliest.
Voor wie of wat heb je grote bewondering: 
Voor mijn opa, hij sport ook en zet altijd 
door.
Wat zou je ooit nog eens willen doen: 
Naar Amerika gaan.
Hoe zie je de toekomst: Ik wil graag 
patissier worden, dat is iemand die 
chocolaatjes en taarten maakt.
Heb je nog een lijfspreuk: Nee.
Aan wie geef je de pen door: Dat kan he-
laas niet meer, omdat er geen jeugdleden 
meer zijn om geïnterviewd te worden. Dus 
aan het eerstvolgende nieuwe jeugdlid.
Waarom: Daarom dus.
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Spekkies toernooi

Op zaterdag 28 maart werd weer het Spekkies toernooi gehouden. Er waren 30 deelne-
mers waarvan tien kinderen en twintig senioren.

Er werden vier games gespeeld en voor iedereen was er een prijs….. Spekkies!
De spekkies werden gesponsord door ’t Karrewiel waarvoor hartelijk dank!
Het was weer een geslaagd toernooi waar de kinderen erg van genoten!

Een bedankje gaat uit naar Lonneke Broeseliske die het ook dit jaar weer mogelijk 
maakte dat de jeugd dit toernooi kon spelen! Lonneke bedankt!



Mededelingen van de Sportcommissie

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking van seizoen 2014-2015 gaat donderdag 7 mei plaats vinden. Wij 
stellen het erg op prijs als jullie daar in groten getale bij aanwezig zijn. Naast de jaar-
lijkse “oorkonde regen” zullen ook diverse bowlers in de bloemetjes gezet gaan worden. 
Dat wil je toch niet missen?

Tevens willen we na afloop van de prijsuitreiking nog even brainstormen over het 
nieuwe seizoen, 2015-2016. Wat is de stand van zaken, hoeveel inschrijvingen heb-
ben we, waar moet er bijgestuurd worden, e.d. Alle teamcaptains, maar zeker ook alle 
bowlers zijn hiervoor van harte uitgenodigd! 

Openingstoernooi
Op zondag 30 augustus hebben we alle 
banen van het Gasterij ‘t Karrewiel gere-
serveerd van 10.00 -16.00 uur. We willen 
weer een leuk en gezellig toernooi gaan 
organiseren;  een flitsende aftrap van het 
nieuwe bowlingseizoen. In welke vorm we 
het toernooi gaan gieten weten we nog 
niet precies, maar we denken erover om 

de inschrijving ook open te stellen voor 
introducé-bowlers. Dit allemaal onder de 
noemer: Hoe meer zielen hoe meer vreugd 
en hopelijk nieuwe leden! Reserveer deze 
datum alvast in je agenda en hou daarbij 
de website www.bvkd.nl en je mail in de 
gaten!

Teamcaptain vergadering
Deze wordt zoals gewoonlijk gehouden in Gasterij ‘t Karrewiel en wel op dinsdag 1 
september. Aanvang 20.00 uur.

Start leagues seizoen 2015-2016
De wedstrijden beginnen in de eerste week van september. Dit betekent voor:
•	 Maandag 7 september 2015
•	 Dinsdag 8 september 2015

Rest mij om jullie, namens de leden van de sportcommissie, een fijne zomer toe te 
wensen! Hopelijk zien wij elkaar weer in het nieuwe seizoen!

Namens de Sportcommissie,
Jeannet van Wijk

Kopij voor ’t Karreblad

Heb je zaken die voor ’t Karreblad interessant zijn, stuur het op naar: Redactie 
Karreblad, de Vriesstraat 38, 2613 CB Delft.
E-mailen kan ook: redactie@bvkd.nl
Of je deponeert het in het kastje in de schoenenhoek van de bowling.


