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Van de Voorzitter

Beste BVKD-ers,
Wat was het dinsdag 27 november een geweldige ervaring om te zien hoe Wladimir 
Broeseliske zijn 300 game scoorde. Wij (ZVV) speelden tegen het team waarin 
Wladimir gooit.  (Heb m’n seizoen niet) maar dit was zijn avond wel !!!!. Slechts in 
de 8ste worp was het kantje boord. Een luid gejuich na de 12e strike was zijn deel. 
Gefeliciteerd Wladimir maar ook Lonneke die het heel moeilijk had.

Binnenkort staan we weer te gooien voor de clubkampioenschappen en binnen het 
Bestuur is dit onderwerp op de agenda geweest. De ervaring van vorig jaar, waar veel 
leden niet verschenen en halfvolle series het gevolg waren willen we proberen tegen te 
gaan. De baanhuur moesten we volledig betalen terwijl er geen inkomsten tegenover 
stonden en het voor diegene die er wel waren ongezellige series waren. We houden 
het inschrijfgeld al bewust erg laag om geen drempel op te werpen om mee te doen. 
Nu het idee om direct bij inschrijving ook betaling te verlangen, niet betaalt ook niet 
ingeschreven. Een en ander moeten we nog wel met de sportcommissie afstemmen 
evenals de methode van indeling.
Per 1 januari zal de BVKD postbus verdwijnen. Wij hebben de huur opgezegd. Het 
nieuwe postadres wordt Secretariaat BVKD p/a Westerstraat 95 2613 RG Delft. 
Natuurlijk ook te bereiken via E-mail bvkd@karrewiel.nl .

Naast wat lopende zaken hebben we binnen het Bestuur uitvoerig 
zitten praten over de teruggang van het aantal leden en de vraag 

proberen te beantwoorden hoe kunnen wij nieuwe leden 
werven, maar vooral ook hoe snel kunnen ze instromen en 

ook laten spelen. Daartoe zal op de komende algemene 
ledenvergadering een voorstel worden ingebracht. 

Ook hier is nader overleg met de Sportcommissie 
noodzakelijk en mogelijk ook een aanpassing van 
ons eigen sportreglement. Verder zal onze secretaris 
beginnen met het samenstellen van een overzicht 
hoe de diverse teams zijn opgebouwd en vooral 
wie zijn reserves bij wie. Ook daarmede kunnen we 

kandidaat-leden misschien toch tijdens het seizoen een plekje geven. Kortom werk aan 
de winkel om verdere teruggang proberen tegen te gaan. Leven er bij jullie ideeën laat 
het ons weten!

Rest mij jullie allen plezierige kerstdagen te wensen en een heel 
goed begin van het nieuwe jaar 2013.

Rob Hakvoort
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Kersttoernooi 2012

Einde van het jaar: tijd voor het traditionele en oergezellige Kersttoernooi! Tevens 
de vuurdoop voor de nieuwe sportcommissie. Helaas zonder Maarten Groenendijk; 
zijn vrouw overleed verleden week. Bij deze wensen wij hem en zijn familie heel veel 
sterkte toe.

Wat onwennig was het wel om ineens achter de wedstrijdtafel te zitten….. Natuurlijk 
hebben we allemaal ervaring in het meespelen van het Kersttoernooi, maar nu 
beleefden we het ook eens vanaf de organisatorische kant. We hebben er hard 
aangewerkt om het tot een geslaagd festijn te laten worden. Een groot aantal 
sponsors hebben we bereid gevonden een steentje bij te dragen en dat in deze zwak 
economische tijden. Hartelijk dank hiervoor!

Voor een geslaagd festijn heb je gezellige mensen nodig, daarom waren we blij dat 
jullie er allemaal waren!
En er werd natuurlijk gebowld…. en hoe!! De twee series op zaterdag verliepen als een 
tierelier. In totaal werden er deze dag 190 games gebowld, waarvan er maar liefst 45 
boven de 200 waren! De uitschieters kwamen van Sammy (265), Berthus (265), Frans 
Stampraad (258), Jim (256) en niet te vergeten Corien, die als hoogste vrouw de finale 
inging, ook zij had een prachtige game van 253. Werkelijk klasse! 
De scores in de series op zondag waren wat lager over het algemeen, maar ook daar 
gebeurden er leuke dingen; zo wist jeugdspeler Tim Verleg zich te plaatsen voor de 
finale, weliswaar met wat geluk omdat een paar finalisten verhinderd waren om te 
spelen. Hij en Frans Ruijgt profiteerden hiervan. Waarschijnlijk heeft Tim gedacht; de 
dood of de gladiolen en jullie raden het waarschijnlijk al; het werden de gladiolen. Zie 
de uitslagenlijst. Iemand die ook heel veel indruk maakte was Ferdi Baggerman, als 
16de ging hij de finale in, met een scratch gemiddelde van 206. De finale speelde hij 
werkelijk indrukwekkend: 267, 288, 255, 227, 256, 254 en 211. Leuk om te weten: 
ooit was hij jeugdspeler van onze vereniging. De beginselen heeft hij geleerd van Arie 
Koole. Een opsteker, dus!

Op 7 december is  Corrie Groenendijk, de vrouw van 
Maarten, onverwacht overleden. Corrie is 73 jaar 
geworden. Hoewel Corrie de laatste jaren niet meer 
in een verenigingsleague speelde kwam ze altijd even 
kijken als Maarten een toernooi moest gooien. Zelf 
speelde ze in de door ‘t Karrewiel georganiseerde 
seniorenleague op de woensdagochtend.
Wij wensen Maarten, zijn dochter Silvia en z’n zoon 
Marco en alle andere familieleden veel sterkte toe in 
deze voor hun moeilijke tijd.
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De eindranking in de finale was als volgt:

1 Ferdi Baggerman   11 Marco van Arragon
2 Berthus van der Meer   12 Sten Zwartjens
3 Tim Verleg    13 Frans Stampraad
4 Wladimir Broeseliske   14 Frans Ruijgt
5 Roel Kappetijn    15 Ton Smits
6 Jan Siebring    16 Wim Wennekes
7 Marius Rodenburg   17 Ed van de Vange
8 Sammy Wolvers    18 John Zwartjens
9 Jan den Os    19 Ankie Biver
10 Alex Stolk    20 Corien Schreur

Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagd toernooi, waarin ik nog een paar 
mensen in het bijzonder wil bedanken. Allereerst Mister Karrewiel, Berthus van der 
Meer himself, lid van het eerste uur, hij heeft de kerstpakketten van de 11e t/m 
de 20ste plaats samengesteld en aangeboden. Bedankt voor dit mooie gebaar! Ten 
tweede Corien Schreur, zij heeft op/met haar werk bij de GGZ zo’n prachtig handdoekje 
voorzien van jullie naam gemaakt. Klasse! Bedankt Corien! Als derde: de medewerkers 
van het Karrewiel, Loek & Joop voor het banenonderhoud en alle mensen die hun 
hulp aangeboden hebben. Zonder jullie hadden we het niet gered! En als laatste mijn 
maatjes van de sportcommissie; goed gedaan jongens! Volgend jaar weer?

Fijne kerstdagen en een prettige jaarwisseling toegewenst!
Jeannet van Wijk.
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Foutlijnen

 
De laatste weken heeft het huis onderhoud op de bowlingbanen uitgevoerd. Zo zijn 
bijvoorbeeld de kick-back-platen vervangen door een variant die nog minder zou 
moeten slijten (voor ons beter de pins doet terugkaatsen) en de pins zijn onlangs 
vervangen door ‘verse’ exemplaren. Ook de foutlijnen hebben de nodige aandacht 
gekregen.
 
Dit laatste betekent dat de leaguesecretaris de foutlijnen weer aan gaat zetten voor de 
league begint en dat hij/zij ze ook na de league weer uit zet. Het is NIET de bedoeling 
dat spelers de foutlijn zelf uitzetten!
 
Natuurlijk kan het gebeuren dat een foutlijn (mogelijk) onterecht af gaat. Als dit 
gebeurt, blijf staan in de positie waarin de bal is losgelaten. Als je toch beweegt, kan je 
zelf, je medespelers, maar vooral de tegenstander niet meer controleren of het terecht 
is. Er dient dan zonder uitzondering een fout worp genoteerd te worden!
Als de foutlijn frequent bij dezelfde speler(s) af gaat en dit niet terecht is, mag 
ALLEEN de leaguesecretaris beslissen de foutlijn uit te zetten. Bij het uitzetten van 
de foutlijn zal uiteraard de sportcommissie op de hoogte worden gebracht, zodat het 
bowlinghuis kan trachten de foutlijn te repareren.
 
Ga je regelmatig over de foutlijn of sta je er wel heel dicht tegenaan? Dit is heel 
simpel op te lossen door een hele of halve voet naar achter te gaan bij je startpositie. 
Natuurlijk moeten je passen wel van dezelfde grootte blijven, anders heeft het nog 
geen zin. Kom je er zelf niet uit, de trainers zijn op zaterdag altijd bereid je te helpen!

De Sportcommissie.

Verslag van het Karrewiel-drietal aan het EK 50+ Zweden

Onze boys hadden wederom afgesproken bij Arie in Delft te verzamelen en om 11 uur  
vanuit daar richting Schiphol te rijden met onze vertrouwde chauffeur Jan.
Aldaar aangekomen ons bij de reisleider aangemeld en gelijk ingecheckt. Gezien 
onze hoeveelheid bagage hadden wij een extra 23kg ingekocht. Peter’s bagage met 
bowlingtas (26.5kg) werd zonder moeite ingecheckt. Echter Arie en Jim, bij een andere 
incheckbalie, kregen met een klein probleem te maken. Ondanks dat wij 46kg mee 
mochten nemen diende dit in pakketten van max.23kg aangeboden te worden. Om te 
voorkomen dat we extra moesten gaan betalen voor overschrijding van dit maximale 
gewicht hebben we een bowlingbal in onze bowlingkar maar verwisseld met kleding uit 
onze normale bagagekoffer zodanig dat zowel onze bowlingkar en onze bagagekoffer 
onder de 23kg bleef.
Gelukkig hadden wij vroeg ingecheckt, maar dit gaf toch wel weer een vertraging 
van ca.15minuten. Je zal maar laat zijn en je vlucht missen door deze absurde 
regel. Dat een vliegtuigmaatschappij op zo’n manier aan geld probeert te komen is 
niet bevorderlijk voor het behouden van eventuele klanten. Dit hadden wij nog niet 
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meegemaakt, zelfs vorig jaar bij EL-AL gaf dit totaal geen problemen, zelfs een 
overschrijding van 3kg was geen probleem.
Eindelijk na het inchecken begaven wij ons richting gate waar wij om 14.40uur 
met een cityhopper van KLM/AIR FRANCE vertrokken en na ongeveer 1 uur en 25 
minuten in Linkoping aankwamen, om ons daar per bus naar het hotel in Norrkoping 
te vervoeren. Aldaar aangekomen om ongeveer 19.00uur, snel naar de kamers en rap 
naar het centrum om iets te gaan eten, want in het hotel was niets te krijgen vanwege 
de viering van het Midzomernachtfeest wat daar gedurende een hele week wordt 
gevierd.

24-Juni
Vandaag onze eerste wedstrijd de dubbel om 18.00 uur in bowlingcentrum Eurobowl 
te Norrkoping. Ondanks het vooraf oefenen op dit patroon bij Bas in Leiden, bleek dat 
daar het patroon door menigeen zeer moeilijk te bespelen was, vooral het afmaken van 
pin zeven en tien. Een hele opgave door de hoeveelheid olie die daar aanwezig was.
Peter wist ons te verrassen met een gemiddelde van 220 over de eerste 3 games, Jim 
bleef iets achter en Arie kon hierop nog niet zijn draai vinden. Na de baanwissel voor 
het spelen van de laatste 3 games wist Jim veel goed te maken en eindigde toch nog 
op een redelijke score. Peter kon het hoge niveau niet vasthouden, maar eindigde toch 
op een zeer goed gemiddelde van 194 over 6 games. Arie kon ook na de baanwissel 
niet het juiste lijntje vinden en bleef onder zijn kunnen presteren. Het blijkt dat de 
keuze van de ballen die je meeneemt steeds belangrijker gaat worden, omdat wederom 
het patroon dat in principe op internet aangegeven werd, in de diverse bowlingcentra 
aangepast was. Vooral door de hoeveelheid olie moest met een veel lagere snelheid 
gespeeld worden, om de bal de tijd te geven een hoek te maken.

25-Juni
Vandaag de trio’s die voor ons in principe om 21.00uur zouden gaan aanvangen in 
bowling centra Vilbergen. Wij hielden er rekening mee dat dit waarschijnlijk nachtwerk 
zou gaan worden, omdat de series van gisteren bijna een uur vertraging opliepen. 
Aangekomen bij Vilbergen moesten wij eerst met onze bowlingtas/kar twee trappen 
naar beneden, omdat deze bowling zich onder het winkelcentrum bevond.
Geen lift of hulpmiddel was hier aanwezig, wat voor menigeen een hele sjouwpartij 
betekende. Met nog wel in ons achterhoofd, dat aan het einde van deze serie je via 
dezelfde trappen ook weer naar boven moest. In een woord schande om oude mensen, 

foto 1 foto 2
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waaronder enkele 75 jarigen hiermee op te schepen. De organisatie had op zijn minst 
medewerkers van het huis kunnen aanwijzen om deze mensen te helpen bij aankomst 
en vertrek vanuit de bowling. Je zou toch in een bowlingland als Zweden beter 
verwachten.
Zoals verwacht begon onze serie ook een uur te laat. De reden was snel gevonden, 
omdat hier zeer moeilijk was te bowlen op een approach waarop totaal geen glij pas 
gemaakt kon worden. Men was hier alleen bezig om te voorkomen om niet te vallen, 
waardoor er niet veel strikes gegooid werden, hetgeen resulteerde in zeer tegenvallende 
scores.
Niet verwonderlijk was het dan ook dat de laatste bal om 1.45uur in de nacht gegooid 
werd. Laten we deze avond/nacht maar snel vergeten en hopen dat het morgen bij de 
singles beter gaat.

26-Juni
Vandaag om 13.34 uur met de bus naar bowlingcentra Finspang om onze singles te 
gaan spelen. Eindelijk op een approach waar normaal  gegleden kon worden en een 
oliepatroon dat redelijk voldeed aan het vooraf opgegeven patroon in de brochure. Het 
was daarom niet verwonderlijk dat in deze Bowling de scores hoger waren dan in de 
twee andere centra. Onze scores waren redelijk tot goed te noemen. Hier werd dan 
ook door een Nederlander goud gewonnen in de A-klasse, wat ook de enige medaille 
opleverde voor Nederland. Alles in ogenschouw genomen is dit EK voor Nederland 
op een teleurstelling uit gelopen omdat de resultaten ver achter bleven bij de 
verwachtingen.

27-Juni
Vandaag eerst uitslapen en dan een uitgebreide wandeling door Norrkoping om alle 
bezienswaardigheden te gaan bekijken. Naast  de vele oude statische gebouwen viel 
ons de schoonheid van een cactuspark op dat zich bevond in het Carl Johanpark (zie 
foto 1).Verder ook zijn de diverse watervallen een lust voor het oog die gezamenlijk 
in het centrum van de stad samenkomen (zie foto 2). Deze stad is  een walhalla voor 
mensen die graag naar de kapper gaan want in het centrum kom je er elke 20 meter er 
een tegen, zelfs tegenover elkaar in de zelfde straat.

28-Juni
Vandaag een wandeling langs de rivier door het Volkspark om te genieten van de 
natuur en het mooie weer. Na enkele kilometers de rivier overgestoken middels een 
oude stalen brug (zie foto 3) en terug langs de snel stromende rivier naar het centrum, 
halverwege eerst nog een stop gemaakt bij een zeer gezellig restaurantje om een kopje 
koffie met een versnapering te nuttigen. In de middag snel nog een bezoek gebracht 
aan het stad-en volksmuseum (foto 4). Geheel voldaan en laat in de middag naar het 
hotel om ons voor het avondeten gereed te maken.
In de avond onder het genot van een biertje de avond besloten. Men moet wel rekening 
houden dat een biertje in de kroeg of hotel hier niet goedkoop is (ca. 6.50 Euro per 
flesje). Ook het eten is een stuk prijziger als in Nederland.

29-Juni
Vandaag besloten om een bezoek te brengen aan het dierenpark te Kolmarden. Eerst
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 naar het station om daar te informeren met welke bus we daar konden komen. Aldaar 
door een behulpzame medewerker te zijn geholpen aan de juiste verbinding, kwamen 
we na een busreis van 45 minuten  aan bij  het park. Via de beruchte wolven, enkele 
weken geleden hebben ze nog hun verzorgster opgepeuzeld, naar de panters, bizons, 
wisenten, beren, apen en olifanten. In de middag gingen we naar Marine World waar 
een schitterende dolfijnenshow werd opgevoerd. Daarna nog een bezoekje aan de 
verschillende tijgers en vervolgens richting uitgang om onze terugreis per bus aan te 
vangen. In de avond nog een paar biertjes genuttigd om bij te komen van deze toch 
wel vermoeiende dag.

30-Juni
Vandaag na het ontbijt inpakken en uitchecken en wachten op de bus die ons om 
14.30 naar het vliegveld zou brengen te Linkoping. Onze bagage werd hier zonder 
problemen ingecheckt. Waarschijnlijk omdat het hier een zeer klein vliegveld betrof 
waar dagelijks maar 3 a 4 vliegtuigen landen en vertrekken en dus alles veel rustiger 
verloopt. Het nadeel was wel dat  buiten een soort oploskoffie uit een automaat hier 
niets te krijgen was omdat gewoon alles dicht bleek te zijn. Om 17.10 uur gingen wij 
de lucht in met een cityhopper richting Schiphol waar wij om ca.19.05 arriveerden. De 
bagage konden wij snel ophalen en Jan stond ons al op te wachten om ons naar Delft 
te vervoeren.
Tenslotte een algemene indruk. Zweden is een zeer schoon land waar bijna geen vuil 
op straat ligt en waar men zeer goed van de natuur kan genieten. Alleen in de avond na 
acht uur zie je weinig mensen op straat, zelfs niet in het centrum van een middelgrote 
stad zoals Norrkoping (133.000 inwoners).Waarschijnlijk dat het gezinsleven hier een 
grotere rol dan het uitgaansleven speelt. Volgend jaar als alles mee zit gaan we een 
bezoekje brengen aan Duitsland waar in München het 50+ EK 2013 gehouden zal 
worden.
Groetjes en tot volgend Jaar .     
Jim Schaap.

Van de redactie

Bij deze wil ik iedereen een vrolijk en sfeervol kerstfeest wensen en een sportief, maar 
vooral gezond 2013!
Ook wil ik een ieder bedanken voor hun inzet bij het maken van ’t Karreblad, door het 
aanleveren van de kopij, Jim, Arie, Liesbeth, Jeannet, Lonneke, Rob, Maurice.
In het bijzonder Don van Toor en Maurice Uijlenbroek voor het maken en de lay-out.
De redactie, Els Wennekes.

foto 3 foto 4
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Naam: René Prins.
Geboren: 11 februari1960 in Voorburg.
Woonplaats: Delft.
Woont samen met: Nicolet Waanders.
Werk: Beroepschauffeur bij Lelieveld 
transporten.
Bowlt al sinds: Januari 1999.
Bowlende familieleden: Mijn twee 
broers.
Hoogste game ooit: Een 257.
Aktiviteiten binnen de vereniging: 
Voorheen de sportcommissie, maar 
vanwege een andere baan kon dat niet 
meer.
Hobby’s naast het bowlen: Wandelen en 
fietsen.
Amusement thuis: Lekker in huis bezig 
zijn.
Favoriet drankje: Ik drink graag een 
biertje en een baco.
Favoriet eten: Draadjesvlees.
Favoriete boek of schrijver: Millennium 
trilogie.
Wat is je ideale vakantie: Met de cabrio 
naar het zonnige zuiden.
Waar kunnen ze jou midden in de nacht 
voor wakker maken: Niet!
Noem eens een eigen schap van jezelf: Ik 
ben zorgzaam.

 in the picture ...

Waar heb je een grote hekel aan: Aan 
mensen die klagen en aan zondags 
rijders.
Voor wie of wat heb je grote bewondering: 
Voor mijn moeder.
Wat zou je ooit nog eens willen doen: 
Naar de Noordkaap.
Beste film: Ben Hur.
Favoriete muziek: Queen.
Hoe zie je de toekomst: Zonnig.
Lijfspreuk: Een dag niet gelachen is een 
dag niet geleefd.
Geeft de pen door aan: Frans 
Strampraad.
Waarom: Ik ben benieuwd wat hij te 
vertellen heeft.

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.
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Naam: Tim Kraus.
Geboren: 22maart 1998.
Woonplaats: Delft.
Woont samen met: Mijn ouders.
School: CLD, Obrechtstraat.
Beste vak: Duits, economie, wiskunde.
Werk: Krantenwijk.
Bowlt al sinds: Vanaf 2004.
Bowlende familieleden: Die heb ik niet.
Hoogste game ooit: Een 222 bij een 
individuele wedstrijd in bowling Chandra  
in Schiedam.
Andere hobby’s of sporten: Paardrijden, 
drummen en de computer.
Activiteiten binnen de vereniging: Nee, 
die heb ik niet.
Amusement thuis: Tv kijken, uitslapen 
als het kan en de computer.
Favoriet drankje: Een drankje uit 
Oostenrijk dat heet Almdulder.
Favoriet eten: Pannenkoeken met spek 
en pizza.
Tv programma’s: Teen nick, Nickelodeon 
en Disney XD.
Heb je een favoriet boek of schrijver: 
Baantjer boeken en Blauw water van 
Simone van der Vlucht.

Wat is je ideale vakantie: Een wintersport 
vakantie zonder mijn ouders om van het 
gezeur af te zijn (met een knipoog).
Waar kunnen ze jou midden in de nacht 
voor wakker maken: Voor vuurwerk en 
voor een brand.
Noem een eigenschap van jezelf: Ik kan 
goed luisteren….meestal en ik  ben 
vriendelijk en ik sta positief in het leven.
Waar heb je een grote hekel aan: Aan de 
wekker die ‘s morgens afgaat en aan mijn 
ouders als ze zeggen dat ik moet stoppen 
met gamen.
Voor wie of wat heb je grote bewondering: 
Voor mijn ouders omdat ze altijd voor me 
zorgen.
Wat zou je ooit nog eens willen doen: Een 
avondje voor de fun naar het casino.
Beste film: Ik heb niet echt een favoriete 
film, ik kijk alleen maar naar film die ik 
leuk vind.
Favoriete muziek: Muziek van deze 
tijd, House, Dance, en de rockgroep 
Greenway.
Hoe zie je de toekomst: Ik zie de 
toekomst zonnig tegemoet en ik hoop op 
een goede carriere in de economische 
sector.
Heb je nog een lijfspreuk: Nee die heb ik 
niet. 
Aan wie geef je de pen door: Aan Peter 
Verleg.
Waarom: Omdat ik vaak met hem op een 
baan sta.

Clubkampioenschappen 2013

De clubkampioenschappen worden gespeeld van 18 t/m 24 februari. Zet deze datum 
alvast in je agenda!
De Jeugd speelt hun voorronde al op zaterdag 2 februari, maar hun finale is ook op 
zondag 24 februari.
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Dit jaar geen vooraf ingedeelde series zoals de laatste jaren gebruikelijk was, maar een 
open inschrijving.
Je hebt de keuze om op je leagueavond te spelen of op zaterdag. Vul wel meerdere 
keuzes in op het inschrijfformulier, want we hebben niet de mogelijkheid om iedereen 
op zijn eigen leagueavond in te delen. Graag begrip hiervoor.

Je kunt je opgeven door het bijgesloten inschrijfformulier in te vullen en in te leveren 
op de bowling in het welbekende kastje in de schoenenhoek. Ook kun je mailen naar: 
bvkdsportcommissie@karrewiel.nl.
Extra inschrijfformulieren zijn op de bowling aanwezig en ook te downloaden vanaf de 
site www.bvkd.karrewiel.nl 
We rekenen op een grote opkomst, want voor de prijs van € 7,50 hoef je het niet te 
laten!!

Namens de sportcommissie,
Jeannet van Wijk.

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
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300!!!300!!!300!!!300!!!300
Op dinsdag 27 november is er door Wladimir Broeseliske een 
300 game gegooid, of beter gezegd een PERFECT GAME! 
Dit gebeurde tijdens de dinsdagavondleague. Dus een 
officiële.
Een mooi verjaardagscadeautje voor Wladimir, want de 
volgende dag werd hij 22 jaar!
Het is een speciale gebeurtenis, want zo vaak komt het niet 
voor. Wel eens met een training, wat op zich ook heel knap 
is, maar helaas telt dat niet voor de statistieken.  De laatste 
perfect game werd gegooid in april 1989.
Met de prijsuitreiking van het afgelopen kersttoernooi 
is Wladimir in het zonnetje gezet, door zowel het huis ‘t 

Karrewiel als door de vereniging.
Bij deze wil ik Wladimir van harte feliciteren met zijn behaalde prestatie! Ga zo door 
en dat er nog vele mogen volgen.

De Redactie, Els Wennekes.

Ton Zandboer Cup

Ook dit jaar organiseert de NBF weer een knockdown toernooi voor verenigingen, 
echter nu onder de naam Ton Zandboer Cupwedstrijden. Vorig seizoen waren de Delftse 
bowlers behoorlijk succesvol; zij schopten het tot de kwartfinales.
Zeven spelers gaan proberen dit resultaat te evenaren of misschien zelfs te overtreffen. 
Het team bestaat uit Marco van Aragon, Wladimir Broeseliske, Jim Schaap, Alex Stolk, 
Sammy Wolvers en Sten Zwartjens. Maurice Uijlenbroek heeft zich aangemeld als 
(uiterste) reservespeler. Het teamcaptainschap heeft Marco op zich genomen. Dank 
hiervoor!
De eerste speelronde zal plaats vinden tussen 14 januari en 8 februari. Binnenkort 
is de loting en wordt bekend tegen welke vereniging we de handschoen moeten 
gaan opnemen. Ook weten we dan of het een uit- of een thuiswedstrijd gaat worden. 
We houden jullie op de hoogte via de site, want onze toppers kunnen zeker wat 
aanmoediging gebruiken. Wij wensen de spelers in ieder geval heel veel succes toe!

Namens de sportcommissie,
Jeannet van Wijk


