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Van de Voorzitter
Beste BVKD-ers,

Het seizoen 2012-2013 zit er op. Een periode waarin zeer goed werd gegooid. Diverse 
oorkondes konden worden uitgereikt. Top was natuurlijk de 300 van Wladimir. 

Het was een woelige periode waarbij m.n. de toekomst van de BVKD een moeilijke 
periode heeft beleefd. De nieuwe sociale media werden ruimschoots gebruikt, waarbij 
de emotie soms de boventoon voerde. Gelukkig is na de BALV de rust een beetje weer 
gekeerd. Het blijft natuurlijk jammer dat we 2 avonden moesten prijsgeven. Vanuit het 
“Huis” misschien toch een moeilijke economische beslissing. De tijd zal het leren. De 
ALV is prima verlopen hoewel iets meer leden welkom waren. Belangrijkste issues, ko-
mend seizoen altijd een servicemonteur beschikbaar tijdens de leagues, horecakorting 
alleen nog van toepassing tijdens deelname aan BVKD activiteiten en slechts een zeer 
geringe stijging van de kosten van het lidmaatschap.

De inschrijving voor het komende seizoen loopt niet geheel volgens verwachting. Vooral 
de maandag baart zorgen. De “vroege” league heeft nu 8 teams, de late slechts 4. Dat 
gaat dus niet naar wens. Wacht niet tot augustus maar geef nu reeds aan wat uw wen-
sen zijn zodat de “sportcommissie” de indeling op tijd gereed heeft. De lustrumcom-
missie is druk om op 7 september voor een spetterend feest te zorgen ook hier is van 

toepassing, geef op tijd aan of u aanwezig zult zijn. Het lustrum toernooi is 
een unieke gelegenheid om vast wat los te komen voor het nieuwe 

seizoen. 1 september een koopje en een geweldige bowling 
ervaring.

De uitwisseling die ik persoonlijk voor de eerste keer 
mee maakte met onze Engelse collegae was een mooie 

ervaring. Sociale contacten binnen de bowlingsport 
voerden de boventoon. Doe volgend jaar mee het is 
een leuke ervaring. Volgend jaar naar Engeland om 
de ‘vlag” te verdedigen die we dit jaar ruimschoots 
wonnen.

Om goed op de hoogte te zijn van de BVKD activi-
teiten raad ik u aan de nieuwe site van de BVKD regelmatig te bezoeken. Onze Mau-
rice Uijlenbroek heeft een geweldige prestatie geleverd. Een overzichtelijke moderne 
site nu beschikbaar onder www.bvkd.nl. Hoewel we nog geen zomer gevoel hebben 
wens ik u allen een mooie zomer, relax en met veel energie het komende seizoen in.

Groet

Rob,
voorzitter BVKD

2



2 3

De trainer schrijft ...

Het seizoen 2012-2013 zit er weer op.
Een toch wel bewogen jaar met veel veranderingen voor het komende seizoen.

Enerzijds het verplaatsen van de woensdag en donderdagleague naar de maandag en 
dinsdag, dit vanwege het feit dat de woensdag en donderdag niet meer beschikbaar 
wordt gesteld aan onze bowlingvereniging door de onderneming.
Dat dit gevolgen heeft voor de club is vanzelfsprekend, vele leden die op verschillende 
avonden speelden in diverse teams zijn niet in staat om 7 games op een avond te gaan 
spelen. Dit zal zich uiten in het aantal teams dat gaat deelnemen in de nieuwe opzet 
komend seizoen.
Ook zijn er leden die als gastlid bij een andere vereniging spelen, en dit niet kunnen 
inpassen op de nieuw aangewezen dagen.

Maar ondanks dit alles gaan we met goede moed het nieuwe seizoen in.
In het afgelopen seizoen viel er toch nog het nodige te genieten. 

Hoogtepunt was het goed verlopen clubkampioenschap met als terechte winnaar Ferdi 
Baggerman en natuurlijk ook de deelname van ons clubteam aan de Ton Zandboer-cup, 
waarin ons clubje zeer ver kwam en pas in de achtste finale uitgeschakeld werd door 
een zeer goed spelend team uit Alphen aan de Rijn (gemiddelde ca.230).

Verder zullen er ook de nodige veranderingen plaatsvinden op de zaterdag bij de trai-
ning.
Onze Trainer Arie heeft te kennen gegeven dat hij na 17 jaar stopt met het geven van 
training en aangezien Jim het niet meer op kan brengen om naast zijn 40-urige werk-
week ook nog 4 uur achter elkaar les te geven, zal er hierdoor bij de training van de 
senioren op zaterdag vanaf 1juni geen trainer meer aanwezig zijn.
Wel zullen de trainingen het komende seizoen voor de jeugd door Jim worden blijven 
gegeven. 

Ook raad ik een ieder aan om niet de gehele vakantieperiode de ballen in de tas te 
laten zitten.
Tip: ga eens kijken op je vakantiebestemming of er misschien een bowlinghuis in de 
buurt zit. Misschien kan je daar eens een balletje gooien en ervaring op doen bijvoor-
beeld door het spelen op een geheel ander oliepatroon.

Verder wens ik iedereen een goede vakantie toe.

Groetjes,
Jim.
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Prijsuitreiking 15 mei seizoen 2012/2013

Op 15 mei jongstleden werden de prijzen weer uitgereikt voor het seizoen 2012/2013.
De sportcommissie heeft er weer een leuke avond van gemaakt.
Dank daarvoor, Jeannet, Leo, Sten, Maarten en Sam!
De uitslagen waren als volgt:

Op de maandagavond dubbelleague eindigde als eerste:
Het Witte Paard met 388.00 punten.

 
 

Als tweede:
Valkenburg met 383.00 
punten.

Als derde:
Howdy’s, 352.00 punten.

De hoogste serie scratch bij de dames was voor Mechelien Moerman: 762, en een 
gemiddelde van: 175.89.
De tweede hoogste serie scratch was voor Laura van Dam met een: 743 en een gemid-
delde van: 156.99.
Als derde een hoogste serie scratch voor Els Wennekes: 734 met een gemiddelde van 
149.81.

Bij de heren was er een hoogste serie scratch voor Frans Strampraad met een: 942, en 
een gemiddelde van: 194.56.
Als tweede een hoogste serie scratch voor Marco van Arragon met een: 938 en een 
gemiddelde van: 202.43.
De derde met een hoogste serie scratch was Robin Schram met een: 894 en een ge-
middelde van: 183.85.

Op de dinsdagavond 4-mans league eindigde:

Op de eerste plaats:
Heb mijn seizoen niet met 397.00 punten.

 



Op de tweede plaats:
Team Sten met 341.00 
punten.

Als derde:
Schildersbedrijf Frans Ruijgt 
318.00 punten.

De hoogste serie scratch ging bij de vrouwen naar: Elize Jautze met een: 569 en een 
gemiddelde van: 163.55.
Als tweede een hoogste serie scratch voor: Gabriella Biver met een: 569 en een ge-
middelde van: 159.94.
De derde met een hoogste serie scratch was voor: Miranda van de Plank met een: 546 
en een gemiddelde van: 158.83.

Bij de heren was de hoogste serie scratch voor: S Kieca met een: 789 en een gemid-
delde van: 207.13.
Als tweede met een hoogste serie scratch eindigde Ferdi Baggerman met een: 778 en 
een gemiddelde van: 220.80.
De derde met een hoogste serie scratch ging naar: Wladimir Broesseliske met een: 
773 en een gemiddelde van: 205.23.

Op de woensdagavond drie mans league eindigde:
Als eerste: ENPEE LIAT met 327.00.

Maurice poseerde even voor team ENPEE LIAT.

Als tweede:
Van Domburg met 315.00 
punten.

Als derde:
Hermsen 280.00 punten.

Bij de dames eindigde met een hoogste serie scratch als eerste: Jeannet van Wijk met 
een: 643 en een gemiddelde van: 179.17.
Als tweede met een hoogste serie scratch eindigde Mechelien Moerman Thijsen met 
een: 615 en een gemiddelde van: 177.01.
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De derde hoogste serie scratch was voor: Gabriella Biver met een: 553 en een gemid-
delde van: 167.93.

Bij de heren was de hoogste serie scratch voor: Sten Zwartjens met een: 782 en een 
gemiddelde van: 199.67
Als tweede met een hoogste serie scratch eindigde Koos van de Stap met een: 698 en 
een gemiddelde van: 177.58.
De derde met een hoogste serie scratch eindigde Adri Brokke met een: 660 en een 
gemiddelde van: 184.08.

Op de donderdagavond laat eindigde:
Als eerste: Team Alex met 422.00 punten.

 

Als tweede:
O.H.B. Edje met 378.00 
punten.

Als derde:
Musketiers met 345.00 
punten.

De hoogste serie scratch bij de vrouwen ging naar: Corien Schreur met een: 862 en 
een gemiddelde van: 182.37.
Als tweede met een hoogste serie scratch eindigde: Jeannet van Wijk met een: 836 en 
een gemiddelde van: 175.10.
De derde met een hoogste serie scratch was: Inge Siebering- Kouwenhoven met een: 
780 en een gemiddelde van: 165.02.

Bij de mannen eindigde als eerste met een hoogste serie scratch Alex Stolk met een: 
987 en een gemiddelde van: 203.09.
Als tweede eindigde met een hoogste serie scratch: Jim Schaap met een: 962 en een 
gemiddelde van: 211.98.
De derde met een hoogste serie scratch was: Wladimir Broesseliske met een: 953 en 
een gemiddelde van: 209.65.

De Supercup ging naar:



76

Bij de dames: Jeannet van Wijk,
Bij de heren: Wladimir Broesseliske.
Bij afwezigheid van Jeannet poseerde Corien voor de foto.

Voor de overige foto’s zie de site… www.bvkd.nl 
Namens de redactie, allemaal Van Harte Gefeliciteerd, met jullie behaalde resultaten!
 
Els Wennekes.

Van de Sportcommissie

Seizoen 2012/2013 is ten einde. We kunnen terugkijken op een goed seizoen. 
Records werden verbroken, bijzondere sportprestaties aangevraagd en uitgereikt aan 
diverse bowlers. Ook met de Ton Zandboer Cup is Delft weer stevig op de kaart gezet. 
Maar voordat we met z’n allen vakantie gaan vieren of van de zomer gaan genieten wil-
len wij jullie nog even op een paar zaken attent maken. 

Het is de bedoeling het volgende seizoen, het 30ste, feestelijk te starten met een Jubi-
leumtoernooi. Hopelijk kunnen we jullie dan allemaal begroeten! 

De teamcaptain vergadering wordt gehouden woensdag 28 augustus om 20.00 uur in het 
Karrewiel. De eerste speelavonden zijn voor de maandag 2 september en de dinsdag 
start 3 september. 

Rest ons nog om jullie een mooie zomer toe te wensen en wij zien 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.
E-mailen kan ook: redactie@bvkd.nl of elswennekes@live.nl
E-mailadres van de vereniging (bestuur/secretariaat): info@bvkd.nl
Of je deponeert het in het kasje in de schoenenhoek van de bowling.
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Ton Zandboer Cup - Kwartfinale

 
Na drie trotse overwinningen op de teams uit Schiedam en Noordwijkerhout was het 
tijd voor de kwartfinale van de Ton Zandboer cup. De loting was ook deze keer in ons 
voordeel; wederom een thuiswedstrijd!
De tegenstanders echter, waren niet in ons voordeel. Het team uit Spijkenisse versloeg 
hun vorige tegenstanders met scores van boven de 225 gem. ,- niet heel verrassend 
met de winnaars van het NK singles (Jeroen vd Heide) en dubbels (Jeroen vd Heide & 
Johnny Spil)-. Maar…………. wij zijn net zo goed hoor!

De wedstrijd werd dit keer gespeeld op baan 5-6, in de spotlight! Samen met de grote 
opkomst van supporters en zelfs de aanwezigheid van de Delft op Zondag (artikel in de 
krant van 26 mei 2013) was dit voor mij (Marco) toch wel een heel bijzondere erva-
ring.
Tijdens het ingooien bleken de banen iets droger dan verwacht waardoor iedereen wat 
aan moest passen. (waarbij een van de tegenstanders zelfs besloot een sparebal te 
gebruiken voor de eerste worp).
Met de opstelling van Alex, Wladimir, Sammy, Marco en als reserve Jim, Sten en Sarino 
begonnen we de eerste game, iedereen nog aan het opwarmen maar al snel vielen de 
strikes aan beide kanten.
Sam en Wladimir stonden lekker te ballen waarmee we de eerste game met een kleine 
achterstand afsloten (813 - 839). In de 2e game mochten Sten en Jim zich bewijzen 
in plaats van Alex en Marco. Dit met een knalserie van 891(223 gem) als resultaat.
Spijkenisse had ook gewisseld en zette een nog hogere serie neer (924 of 231 gem). In 
de laatste game was het alles of niets voor onze B.V.K.D. met Sten, Wladimir, Sam en 
Jim gingen we de strijd aan om toch de zege te behalen. Ondanks goede inspanningen 
van allen werd het helaas duidelijk dat de zeeën van strikes bij Spijkenisse niet meer 
in te halen waren. (Delft 850 - Spijkenisse 996 (249 gem)). Eindstand 2554 tegen 
2759.

Ondanks het verlies hebben we toch heel wat goed bowlen gezien deze wedstrijd. Aan 
onze kant stond Sammy te knallen met 239 gemiddeld, Sten met 223, Wladimir met 
214 en Jim met 201. Aan de andere kant gooiden Johnny Spil (225), Frans Peters 
(234), Ed van Bever (242) en Jeroen v.d. Heide (242) ook zeker niet verkeerd. Spijke-
nisse gefeliciteerd met deze verdiende overwinning!

De finale:
De finale vond plaats op 25 mei in Haarlemmerliede. Door afwezigheid van de twee 
NK topspelers is Spijkenisse als 3e geëindigd en heeft BV Haarlem uiteindelijk de prijs 
van Ton Zandboer persoonlijk in handen mogen nemen.
Volgend jaar zal de B.V.K.D. zeker weer van de partij zijn!

Marco van Arragon.
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Slotdag jeugd 25 mei

Deze keer geen dagje uit maar een keer bowlen (haha) met rode pin en er was een 
wedstrijd elementje in verwerkt.
Verschillende prijsjes waren er te winnen, iedereen had uiteindelijk prijs.
Een lekker drankje kon er ook nog bij.
Voor trainer Arie was er een afscheidsshirt gemaakt met alle namen van de kinderen 
erop.
En een lekkere doos bonbons voor 
de trainers en begeleiders en zeker 
niet vergeten Sammy en Loek.
Daarna een rondvaart door de grach-
ten gedaan, weer een hoop geleerd 
over Delft.
Toen zijn we lekker gaan eten in 
Gasterij `t Karrewiel, Hans bedankt! 
Het was weer voortreffelijk.
Afscheid genomen van Moos A, Tim 
V, Trish D en Davey R die naar de 
senioren gaan, succes!
Aan de sponsoren is ook gedacht 
door een leuke team foto van de trio 
spelers te overhandigen.
ZAC, Fred Flipse Infratechniek en Gasterij `t Karrewiel BEDANKT BEDANKT!!!

Mede door alle vrijwilligers is dit weer mogelijk gemaakt, dus jongens en meisjes zet 
komend seizoen jullie beste beentje voor, dan maken we er weer wat moois van.

De eerste training is op 14 september
Tot volgend seizoen en voor iedereen een fijne vakantie.

Gr,
Lonneke.

Voor meer foto’s zie de site van de vereniging www.bvkd.nl

Brian Voss Clinic groot succes!

Zondag 16 mei gaf prof-bowler Brian Voss aan 21 deelnemers een 
3 uur durende clinic.

Om half elf precies pakte Brian Voss de microfoon om uitleg te 
geven over het “boot-camp” programma dat ons te wachten stond. 



Uiteraard werd er eerst ingegooid, zodat hij ons niveau kon beoordelen. Na een eerste 
inventarisatie werd begonnen met de training, of beter gezegd, het drillen van de ba-
sis. Na het oefenen van de glijpas, de twee stappen aan het einde en de eerste pas om 
je aanloop mee te beginnen, kwam de hele aanloop aan bod. Uiteraard gaf Brian de 
nodige aandacht als het niet ging zoals zou moeten en deelde hij ook complimenten 
uit als de oefening goed werd uitgevoerd.
Nadat de hele swing geoefend was en een aantal mensen instructie kregen hoe een bal 
meer rotatie kon krijgen op meer geoliede banen, werd er een afvalspelletje gedaan om 
1 jeuglid (Robin), 1 dame (Rita) en 1 man (René) over te houden. Zij gingen een game 
gooien tegen Brian. Robin en Rita kregen wat bonuspins cadeau, maar René moest op 
eigen kracht zijn best doen. Al tijdens de training liet Brian enkele van zijn truukjes 
zien waaruit zijn balcontrole bleek, maar tijdens de wedstrijd toonde hij echt pas wat 
hij kon! Heel berekenend ging hij te werk, gooide een split wanneer dat kon om een 
kunstje te tonen, maar een strike wanneer dat nodig was om uiteindelijk de game te 
winnen. 

Uiteraard was er na afloop nog gelegenheid om met hem op de foto te gaan, waar door 
menigeen gebruik van werd gemaakt. Ook nadat de training was afgelopen stond Brian 
iedereen nog even te woord en dronk hij een van z’n favoriete merken bier: Hertog Jan. 
Voor zover bekend zei iedereen unaniem dat ze voor een volgende clinic weer zo zou-
den inschrijven. Over een paar maanden komt hij weer naar Europa. Als hij wederom 
Nederland aan doet, zou het best kunnen dat ook Delft weer wordt aangedaan!

Tot slot een bedankje aan de vereniging voor het vergoeden van de reiskosten, Sammy 
voor het baanonderhoud in de vroege ochtend en Gasterij ‘t Karrewiel voor het belan-
geloos beschikbaar stellen van de banen. Onze dank hiervoor!

Maurice Uijlenbroek
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Naam: Perry van Zuijlen.
Geboren: 1 februari 1980.
Woonplaats: Delft.
Woont samen met: Twee poezen.
Werk: Ik ben zoekende.
Bowlt sinds: Ik bowl sinds 2012.
Bowlende familieleden: Die heb ik niet.
Hoogste game ooit: Dat was een 234 
tijdens de clubkampioenschappen.
Aktiviteiten binnen de vereniging: Aan de 
bar hangen.
Hobby’s naast het bowlen: Voetbal.
Amusement thuis: Tv kijken, zoals 
bijvoorbeeld, Voetbal International met 
Johan Derksen.
Favoriet drankje: Bier.
Favoriet eten: Chinees en Italiaans.
Wat is je ideale vakantie: Naar Rotter-
dam Zuid.
Waar kunnen ze jou midden in de nacht
voor wakker maken: Nergens voor, zelfs 
niet bij brand. Lekker warm.
Noem eens een goede eigen schap van 
jezelf: Die heb ik niet.

 in the picture ...

Waar heb je een grote hekel aan: Als ik 
een split gooi.
Voor wie of wat heb je grote bewondering: 
Voor niemand.
Wat zou je ooit nog eens willen doen: De 
allernieuwste Audi kopen.
Beste film: Donnie Brasco met Al Pacino.
Beste boek: De biografie van René van 
der Gijp.
Favoriete muziek: U2, The Cure, en 
House.
Hoe zie je de toekomst: Rooskleurig.
Lijfspreuk: Wat een ellende.
Wil je nog wat vragen aan iemand: Nee.
Geeft de pen door aan: Aan Cock Dekker.
Waarom: Omdat ik iemand moet zeggen.

Vrijwilligersavond,

Op 22 mei jongstleden was er weer een vrijwilligersavond. Goed gepland door onze 
voorzitter, uitgerekend op mijn verjaardag!
Ik hoefde zelf niet te koken en toch hadden we een uitstekende maaltijd. Ook is er 
uitbundig gezongen door de gasten en als verrassing kreeg ik een heerlijk toetje op een 
sierlijk opgemaakt bord met vermelding van mijn leeftijd en uiteraard vuurwerk!
De vrijwilligers zijn op een heerlijk diner getrakteerd door Bowlingvereniging ‘t Kar-
rewiel.
Als eerste kregen we een heerlijk Italiaans aperitiefje genaamd, Aperol Spitz. Dit is 
een aperitiefje met 40% prosecco en Aperol. Daarna een voorgerecht met asperges en 
ham.
Verder was er Vis, saté, allerlei salades en groente, frietjes, en aan bijbehorende ge-
rechten ontbrak het ook niet, teveel om op te noemen. 
Onze dank namens alle vrijwilligers van onze vereniging aan het personeel van ‘t Kar-
rewiel, die onze avond tot een onvergetelijke maakte!



 Junior     

Naam: Bjorn Hoelen
Geboren: 28 mei1999.
Woonplaats: Pijnacker.
Woont samen met: Mijn moeder en mijn 
broertje.
School: Wolvert Lyceum Bergschenhoek.
Beste vak: Wiskunde.
Bowlt al sinds: 2011.
Andere bowlinghuizen: Nee.
Hoogste game: 175 tijdens het trainen.
Bowlende familieleden: Nee
Andere hobby’s of sporten: Piano spelen.
Amusement thuis: Filmpjes monteren op 
de computer.
Favoriet drankje: Cola en water.
Favoriet eten: Pizza en Nasi Goreng
Tv programma’s: Programma’s van RTL 
4 zoals X Factor en Buch in de bajes. En  
Discovery Channel.
Heb je een favoriet boek of schrijver: 
Smaragd van John Sephens.
Beste film: Hang Over part 3 met Brad-
ley Cooper.

Wat is je ideale vakantie: Een vliegvakan-
tie naar Curacao.
Waar kunnen ze jou midden in de nacht 
voor wakker maken: Als er iets met mijn 
familie of mijn vrienden aan de hand is, 
of voor brand. 
Noem een goede eigenschap van jezelf: 
Ik ben geduldig en rustig en ik ben 
behulpzaam.
Waar heb je een grote hekel aan: Als ik 
iets aan het downloaden ben en het is 
bijna klaar, als dan de computer er mee 
stopt!
Voor wie of wat heb je grote bewondering: 
Voor mijn moeder omdat ze altijd voor me 
klaar staat.
Wat zou je ooit nog eens willen doen: Met 
mijn familie gaan snowboarden in Frank-
rijk op een free style baan.
Favoriete muziek: De Top 40.
Hoe zie je de toekomst: Dat ik goed leer 
bowlen en dat ik af mag studeren als 
piloot.
Wil je nog wat vragen aan iemand: Nee. 
Aan wie geef je de pen door: Aan Harry 
Gans
Waarom: Omdat ik vaak met hem op de 
baan sta.
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Erik, Mischa, Tom en Iva, dank jullie wel voor de goede zorgen!
Redactie ‘t Karreblad,
Els Wennekes.


