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Ton Zandboer Cup  ·  Recept voor een feestje



Van de Voorzitter
De afgelopen periode is er veel commotie ontstaan over de toekomst van de BVKD. 
Laat het duidelijk zijn de BVKD gaat verder in welke vorm dan ook!

Ons huis waar we spelen, Gasterij ‘t Karrewiel gaat door een economisch gezien zeer 
moeizame periode. Daar kun je als BVKD van zeggen dat is hun probleem en zoeken 
het maar uit. Echter als we reëel naar de situatie kijken dan denk ik dat we ook onze 
kant van de situatie moeten bekijken. Voorbeeld op maandag spelen we een 2 mans 
league (20 spelers op de baan). De eigenaar sluit veel liever de maandag, daar perso-
neelskosten, stroom etc. veel meer kosten dan er opbrengsten zijn. Een min of meer 
vergelijkbare situatie zien we op woensdag 8 banen in een 3 mans league. Dus 24 
personen. Wat we daarvoor krijgen is, in primetime vanaf ca.19.00 uur banen beschik-
baar voor oliën etc. aanvang rond 19.45 uur en speeltijd tot  ca., 21.30. Banen weer 
beschikbaar vanaf 22.00 uur. 

Natuurlijk zijn we een belangrijke klant voor ‘t Karrewiel en Hans zal na zijn besluit 
zelf moeten ervaren of dit een goed besluit is geweest.
Feit blijft dat we thans op 4 avonden 100 spelers de ruimte bieden te spelen. Om te 
kijken of we tot een aanvaardbare oplossing kunnen komen hebben we alle leden een 
vragenformulier gestuurd voorafgaande aan een BALV, om te onderzoeken hoe groot en 

waar het probleem manifest wordt voor de diverse spelers. 
De reacties zijn emotioneel vooral via de sociaal media. Het bestuur 

neemt dit proces serieus maar zoekt vooral naar oplossingen. 
Het gewoon terugsturen van een formulier zonder invulling, 

dan wel het in het geheel niet reageren zal ons niet verder 
helpen.

Met het huidige voorstel kunnen we minimaal 70 
leden laten spelen en met wat flexibiliteit misschien 
wel 80 tot 100.
Dat we bijna 30 jaar bestaan wordt op 7 september 
2013 met een mooi feest onder de aandacht ge-
bracht. Echter een 30 jarige bestaan is fantastisch, 
maar neemt niet weg dat er aanpassingen moeten 

komen naar economische situatie anno 2013-2014.

Het Bestuur zorgt voor de belangen van de BVKD leden maar zal de realiteit moeten 
blijven zien om het voortbestaan zo goed mogelijk te garanderen en vorm te geven.

Rob Hakvoort.
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Lidmaatschap BVKD

Om geen onduidelijkheid 
te laten ontstaan over het 
seizoen 2013-2014.
De discussie die er nu 
loopt over de invul- 
ling van de verenigings-
league  op de maandag 
dan wel dinsdagavond 
laat onverlet, dat elk hui-
dig lid dat voornemens 
is er mee te stoppen als 
BVKD lid dit uiterlijk  
1 juli 2013 schriftelijk 
kenbaar moet maken aan 
de secretaris van de BVKD. 
Mondelingen uitingen, 
dan wel via-via kun-
nen niet worden geac-
cepteerd. Als vereniging 
moeten we voor 1 augus-
tus onze leden registreren 
bij de NBF.

Niet schriftelijk opzeggen 
zal leiden tot een beta- 
lingsverplichting voor het 
nieuwe seizoen.

Toernooi Heerhugowaard

Alex en Wladimir en ondergetekende (toeschouwer) zijn op 17 maart om 12.00 uur 
vertrokken voor een dubbeltoernooi in Heerhugowaard. Om 14.00 uur moesten ze vijf 
games gooien. De handicap werd berekend over 210, dus ze hadden handicap, dat zijn 
ze niet gewend. Samen maar liefst 13. Meestal is het 0 handicap.

Als de één het liet liggen tijdens de game pakte de ander het prima op.
De games hadden de volgende scores:  
Alex: 180-198-234-246-193. 
Wladimir had een serie van: 235-191-174-183-243.

Na de serie waren ze als 12e geplaats, maar er moest 
nog één serie gegooid worden en uiteindelijk gingen ze 
als 16e de finale in. Wladimir  met een gemiddelde van 
205 en Alex met een gemiddelde van 210. 
 

De finale begon om 
19.00 uur, weer knal-
len met die ballen en 
het werd voor Alex een 
gemiddelde van 200 en voor Wladimir 209.
Rond 20.10 uur was de laatste bal gegooid en op dat 
moment kwam Roland van Domburg, de sponsor van 
het team van nog even langs.
Jammer maar hij kon echt niet eerder komen, toch 
klasse dat hij nog even langs kwam, het is toch ruim 
een uur rijden. Bedankt Roland!
De laatste finalisten waren nog aan het gooien dus 
moesten ze nog even wachten op de uiteindelijke 
uitslag. Wachten duurt lang, dus zijn ze maar een potje 
gaan poulen.
De uiteindelijke uitslag voor Wladimir en Alex was een 
15de plaats, toch nog een plek gestegen! Met een 
totaal gemiddelde van 206 voor beide spelers scrath!

Na de prijsuitreiking reden we weer huiswaarts, waar 
we rond 23.45 uur weer in Delft arriveerden.
Het was het dagje wel en ik heb geen spijt dat ik ben 
meegegaan om aan te moedigen, want wat hadden ze 
zonder mij gemoeten (geintje).
Nou jongens ik ben echt trots op jullie en op naar het 
volgende toernooi.
En Roland jij nogmaals bedankt voor je sponsoring voor 
Alex en Wladimir.

Groet, Lonneke.
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Clubkampioenschappen 2013

De jeugd begon met het spelen van de voorrondes van de clubkampioenschappen op 
zaterdag 2 februari. De senioren speelden hun voorrondes in de week van 18 februari 
t/m 23 februari.
Er werden hoge scores behaald. Velen haalden een gemiddelde van 200 of meer. 
Helaas lieten enkele leden het af weten, waarvan sommige zonder zich af te melden. 
Toch jammer dat dit steeds weer voor komt.  

De finale werd gespeeld op zondag 24 februari. De uitslagen zijn als volgt: 

Bij de aspiranten van de jeugd eindigden de volgende spelers in deze volgorde:

1. Tim Kraus. 
2. Peter Verleg.
3. Alischa Krosing.

Bij de pupillen:

1. Jaimy van Domburg.
2. Geo Van Houten.
3. Robin Remmerswaal.

300 game Berthus van der Meer

Zaterdag 9 maart was het weer zover een 300 game 
tijdens de training van Berthus van der Meer.
Dat er nog vele mogen volgen!
Berthus, namens de redactie, van harte gefeliciteerd!



Bij de junioren:
          
      

1. Yency Rodenburg.
2. Davey Ruijgt.
3. Tim Verleg.
4. Trish Dobbe.

De clubkampioen bij de jeugd werd Yency Rodenburg.

Bij de senioren was bij de dames A de uitslag als volgt:

1. Corien Schreur.
2. Jeannet van Wijk.
3. Miranda van de Plank.

Bij de dames B:

1. Agnes van Workum.
2. Susan Biver.
3. Truus van Pelt.
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De uitslag van de heren A was als volgt,

1. Ferdi Baggerman.
2. Sten Zwartjens.
3. Jim Schaap.

Heren B

1. Johan Zwartjens. 
2. Roland van Domburg.
3. Jan Siebring.

Heren C:

1. Aad van Workum.
2. André Krul.
3. Perry van Zuylen.

De clubkampioenen bij de senioren werden 
Corien Schreur en Ferdi Baggerman.
 
Namens de redactie Van Harte gefeliciteerd 
met jullie behaalde prestaties!
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Sinds vorig jaar spelen we mee met de Ton 
Zandboer cup, voorheen NBF cup. Het 
voorgaande jaar zijn we heel ver gekomen, 
daar ben ik nog steeds trots op, helaas ver-
loren we van de uiteindelijke winnaars uit 
Nieuwegein. - Ik (Marco) schrijf dit trouw-
ens in de volle zon vanaf een dakterrasje 
in hartje Malaga -
Met de instelling om dit jaar wel de finale 
te halen zat de druk om te presteren er 
goed in voor dit seizoen. Echter hadden we 
geen slechtere loting kunnen krijgen, de 
eerste wedstrijd tegen Musis Sacrum uit 
Schiedam, het team met spelers van Team 
Holland met allemaal pasgemiddeldes van 
boven de 200. Gelukkig mochten we wel 
thuis de wedstrijd spelen.

We begonnen met de opstelling; Alex Stolk, 
Wladimir Broeseliske, Sammy Wolvers, 
Marco van Arragon. Met Jim, Sten en een 
geweldige achterban bij ons.

De eerste wedstrijd begon een beetje ze-
nuwachtig met een paar onnodige mis-
sertjes, maar gelukkig had Musis ook wat 
problemen met de banen en ging de eerste 
game naar ons met 823 (206 gem) tegen 
772 (193). Het is wel zo, dat alleen de 
totale score over 3 games uitmaakt wie er 
wint dus we waren er nog niet; Zeker niet 
nadat Musis heel sterk terugkwam met 
een game van 247 door Nico Thienpondt 
en 236 van Xander van Mazijk, we lieten 
ons alleen niet kennen en met twee games 

van 230 pakten we toch de winst met 878 
(219) - 876 (219). De laatste game be-
gonnen we heel sterk wat zorgde voor nog 
een serie dik boven de 800 en daarmee 
pakten we ook het totaal en de winst. Delft 
2524 (212) - 2439 (203) Schiedam. Als 
traktatie kregen we heel sportief een rond-
je van de tegenstander en hebben we daar-
op natuurlijk ook een feestje gebouwd!

De 2e ronde speelden we tegen de Chick-
en mix van Schiedam de Walvis (Ja, er do-
ken af en toe ook rubberen kippetjes op uit 
de tassen). Ze hadden in de eerste ronde 
laten zien dat ze lekker in de 200 kunnen 
gooien dus we waren op ons hoede.
De eerste game begonnen met Alex, Wla-
dimir, Sten en Marco. Jim kon er helaas 
niet bij zijn vanwege de woensdagleague 
in Scheveningen. Het begon wat stroefjes. 
Nee nee dat kwam niet omdat we tegen 
dames speelden! Uiteindelijk vonden we 
onze draai en met 3 games in de 230 be-
haalden we gelijk een voorsprong van 130 
punten. De volgende game speelde Sarino 
in plaats van Alex, de druk was er nu een 
beetje af en iedereen kon gewoon voor zijn 
plezier gooien; met als resultaat een stuk 
of 20 strikes op een rij met het team, een 
uiteindelijke serie van 918 (229). Na zo’n 
serie kan het haast niet beter.
Tot Wladimir bedacht om gewoon niet 
meer op te houden met striken en ons al-

Ton Zandboer Cup
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lemaal in spanning hield met 10 strikes op een rij in de laatste game (288). uitslag 
2692 (224) - 2347 (196).
Bij deze nogmaals respect voor Wladimir met het gooien van een 778 serie (259 gem). 
Ook een hele mooie serie van Schiedam van 673 (Bettina Lund). Omdat we wel thuis 
speelden komt er nog wel nog ooit eens een vriendschappelijke revange in Schiedam!
De volgende NBF cup wedstrijd zal, zoals het er nu uitziet, plaats op woensdag 10 april, 
tegen Noordwijkerhout, met o.a. Jack Edelaar. 
Hasta luego en op naar de volgende wedstrijd.

Marco van Arragon.

Balspoor

Tijdens de eerste wedstrijd van de Ton Zandboercup in Delft zijn van een worp van 
Sammy Wolvers foto’s gemaakt. Deze zijn achterelkaar gezet, wat onderstaande foto 
oplevert. Van de tweede wedstrijddag zijn er nog twee balsporen gemaakt (Bettina Lund 
en Marianne de Jong van Schiedam De Walvis). Dit zijn de kleinere foto’s.

Kopij voor ’t Karreblad

Heb je zaken die voor ’t Karreblad interessant zijn, stuur het op naar: Redactie 
Karreblad.
E-mailen kan ook: karreblad@karrewiel.nl of wenluf@hetnet.nl
E-mailadres van de vereniging (bestuur/secretariaat): bvkd@karrewiel.nl
Of je deponeert het in het kasje in de schoenenhoek van de bowling.



9

Naam: Frans Strampraad.
Geboren: 14 november 1955.
Woonplaats: Delft.
Woont samen met: Met mijn papegaai en 
mijn kat.
Werk: ZZP-er in de bouw.
Bowlt al sinds: 1986.
Andere bowlinghuizen: Nationale League
Bowlende familieleden: Mijn broer Leo.
Hoogste game ooit: Dat was een 286 
tijdens de league.
Aktiviteiten binnen de vereniging: Die 
heb ik niet.
Hobby’s naast het bowlen: Mijn hobby 
is duiven. Ik heb Haagse Kroppers. De 
sport is dat je ze van een ander vangt, 
dan mag je er mee doen wat je wilt.
Amusement thuis: Mijn duiven verzorgen 
en muziek luisteren of een film kijken. 
Lekker luieren na het werk.
TV programma’s: Sciencefiction en actie 
films.
Favoriet drankje: Ik mag graag een Best 
biertje drinken, dat bier heeft een aro-
matische lichte zoete smaak.
Favoriet eten: Italiaans, spaghetti car-
bonara.
Favoriete boek of schrijver: The Hardy 
Boy’s, een detectieve serie van vroeger.
Wat is je ideale vakantie: Lekker niets 
doen thuis en of en toe een dagje weg. Ik 
kan moeilijk weg met mijn duiven.
Waar kunnen ze jou midden in de nacht

 in the picture ...

voor wakker maken: Voor een lekker wijf.
Noem eens een eigen schap van jezelf: Ik 
sta vaak klaar voor een ander, al is het 
midden in de nacht. Dus daar zouden ze 
me voor wakker kunnen maken.
Waar heb je een grote hekel aan: Aan 
oneerlijke mensen.
Voor wie of wat heb je grote bewonder-
ing: Voor mijn broer Leo, omdat hij onze 
moeder verzorgt. En hij staat altijd klaar 
voor anderen.
Wat zou je ooit nog eens willen doen: De 
staatsloterij winnen.
Beste film: Enemy of the state, met Will 
Smith.
Favoriete muziek: Hardrock, Deep 
Purple, Pink Floyd, The Doors en UB40.
Hoe zie je de toekomst: Een beetje som-
ber zoals nu met de crisis.
Lijfspreuk: Een dag niet gelachen is een 
dag niet geleefd.
Wil je nog wat vragen aan iemand: Ja, 
aan Perry van Zuylen, waarom hij altijd 
zo druk is?... met een knipoog!
Geeft de pen door aan: Perry van Zuylen.
Waarom: omdat hij altijd zo gezellig druk 
is.



 Junior     

Naam: Peter Verleg.
Geboren: 29 januari 1999.
Woonplaats: Delft.
Woont samen met: Mijn ouders en mijn 
broer Tim.
School: CLD Molenhuispad.
Beste vak: Geschiedenis.
Bowlt al sinds: 2010.
Bowlende familieleden: mijn broer Tim.
Hoogste game ooit: een 198 tijdens het 
trainen.
Andere hobby’s of sporten: computeren 
en gamen.
Amusement thuis: huiswerk maken, tv 
kijken en computeren.
Favoriet drankje: Coca Cola.
Favoriet eten: Patat met mayonaise en 
cheesburgers
Tv programma’s: Disney XD of een leuke 
film.

Heb je een favoriet boek of schrijver: 
Kruistocht in spijkerbroek van Thea Beck-
man.
Beste film: Jurassic Park
Wat is je ideale vakantie: Naar Eerbeek 
op de Hoge Veluwe, in een huisje of een 
stacaravan.
Waar kunnen ze jou midden in de nacht 
voor wakker maken: als het huis in brand 
staat. 
Noem een eigenschap van jezelf: Ik help 
graag mensen.
Waar heb je een grote hekel aan: aan 
wiskunde.
Voor wie of wat heb je grote bewondering: 
Voor mijn ouders en mijn broer.
Wat zou je ooit nog eens willen doen: 
naar Lego Land in Denemarken.
Favoriete muziek: alle muziek van tegen-
woordig.
Hoe zie je de toekomst: Dat ik mijn Havo 
diploma haal.
Heb je nog een lijfspreuk: als je iets heel 
graag wl, dan lukt het ook 
Aan wie geef je de pen door: Aan Geo van 
Houten.
Waarom: we lachen altijd veel samen op 
de baan.
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Aangevraagde erkenningen

Onlangs heeft het bestuur voor Sammy 
Wolvers en Sarino Kieca als duo serie een 
officiele erkenning mogen aanvragen. Op de 
donderdagleague bowlden zij, uitkomend 
voor het team OHB Edje een 526-serie 
(Sammy 259, Sarino 267).

Nog geen twee weken later kon een aanvraag ingediend worden voor Sten Zwartjens. Hij 
bowlde op woensdagavond een serie van 782!
Goed gedaan heren!
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FEEST  FEEST  FEEST

Recept voor een feestje

Ingrediënten:
Een bowlingvereniging

1 lustrum
5 mensen die er zin in hebben

Tijd, ruim gemeten
Verschillende ideeën

Een lekker stukje muziek
Fijne hapjes

Genoeg drankjes
180 uitnodigingen, zo ongeveer

Een datum
Een plek

Alle leden plus 1 introducé

De lustrumcommissie is blij om te kunnen vertellen dat het gaat lukken!
Alle ingrediënten zijn bij elkaar gegooid met het volgende resultaat:
Zaterdag 7 september 2013 vieren wij het 30 jarig bestaan van Bowlingvereniging ’t 
Karrewiel. Zet deze datum alvast in je agenda!

Verdere informatie volgt nog.

Namens de Lustrumcommissie,
Els, Marijke, Corien, Ankie, Maarten   



Burgemeestersrand 57, 
2625 NV DELFT,
Tel: 015 - 251 28 60, 
Fax: 015 - 251 28 69,
E-mail: Info@ZeemanBedrijfsadviseurs.nl

Wij zijn een kleine (9 medewerkers) maar flexibele en slagvaardige organisatie.
Onze werkzaamheden bestaan onder andere uit:

- Opzetten van de administratieve organisatie  
- Opstellen van uw jaarrekening
- Tussentijdse rapportages  
- Analyse van uw rendement                                                                                                     
- Het begeleiden danwel verzorgen
  van uw financiële administratie                                            
- Het verzorgen van uw loonadministratie                                

- Het verzorgen van al uw fiscale aangiften
  zoals:
    - Omzetbelasting
    - Loonbelasting
    - Vennootschapsbelasting
    - Inkomstenbelasting    
    - Dividendbelasting            
- Management advisering en ondersteuning
- Aanvragen en begeleiden van
  bedrijfsfinancieringen

Oproep Bijzondere Algemene Leden Vergadering. BALV op vrijdag 5 april 2013

De vergadering zal worden gehouden in de Congregatie Brabantse Turfmarkt. Aanvang 
20.00 uur, zaal open 19.30 uur met als enige agendapunt Het bowling seizoen 2013-
2014. 

Agenda :
1. Opening
2. Uitslag enquête onder de leden.
3. Hoe passen we de leagues in op de maandag en dinsdag en welke speelvormen
4. Hoe nu verder
5. Rondvraag
6. Sluiting

Het Bestuur nodigt u van harte uit om indien mogelijk creatieve oplossingen voor de 
vergadering reeds aan te dragen zodat die meegenomen kunnen worden tijdens de 
vergadering. Uw creatieve oplossingen kunt u sturen naar: bvkd@karrewiel.nl of naar 
het secretariaat p.a. Westerstraat 95, 2613 RG Delft.

Het Bestuur.


