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Van de Voorzitter
Beste BVKD-ers het eerste deel van dit bowlingseizoen zit er al weer op en we gaan op 
naar het jaar 2015. 
Gelukkig verloopt het seizoen redelijk soepel en liggen we met de huisleague goed op 
schema. Helaas is de dinsdagavond vroeg niet geheel vol gekomen en spelen we nog 
steeds met een dummy. Dat moeten we volgend seizoen echt zien te voorkomen want 
gezellig spelen is het zeker niet.

Het werven van nieuwe leden verloopt moeizaam. Het werkgroepje dat we hebben 
gevormd heeft inhoudelijk zitten praten over wat de beste manier zou zijn om nieuwe 
leden te werven. 
Daartoe was een document van de NBF zeker behulpzaam als uitgangspunt. We 
hebben besloten om een bepaalde doelgroep aan te spreken middels het aanbieden 
van een gratis clinic. We hebben een flyer gemaakt om die te verspreiden onder de 
gekozen groep. 
Helaas was het bedrijf (Pieter van Foreest) niet over te halen deze flyer mee te zenden 
met hun personeelsblad. Wel mochten we een halve pagina in het personeelsblad ge-
bruiken om onze boodschap over te brengen. Dat hebben we natuurlijk met dank graag 
aangenomen. In oktober is het blad uitgekomen in een oplage van 4100 stuks waarvan 
er ca. 3000 stuks naar de huisadressen van de medewerkers is gezonden. 
De uitkomst is om te huilen, Slecht 1 dame heeft zich gemeld om aan de clinic mee te 
doen. Een dergelijk lage respons hadden we niet verwacht. We beraden ons nu hoe we 
verder moeten. Flyeren op straat heeft geen zin, op de sportmarkt met een kraam staan 
hebben we 3 jaar lang gedaan zonder enig resultaat. Kortom jullie horen begin volgend 

jaar hoe verder. 

Wel erg leuk om te melden dat we inmiddels wel 3 nieuwe 
jeugdleden hebben mogen inschrijven.

Beste mensen ik wil het voor deze keer hierbij laten 
onder dankzegging aan alle vrijwilligers die er weer 
een super kersttoernooi van hebben gemaakt. 
Ik wens jullie allen een gezellig uiteinde en een 
goed begin van het jaar 2015 .

Rob
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DIGITALE LEDENPAS

De NBF (Nationale Bowling Federatie) heeft besloten om per 1 oktober 2014 de leden-
pas zoals hij nu nog bestaat af te schaffen. Dit betekend dat iedereen die na deze datum 
een pas nodig heeft om welke reden dan ook, (denk aan nieuwe lid, verlies enz.) een 
digitale pas krijgt. Dit betekend dat de pas op internet via mijn NBF is te downloaden. 
Wil je toch een pas zoals je die nu hebt dan kost je dat een wat de NBF “kleine” vergoe-
ding noemt van 4,95 euro.

Hoe je aan de digitale pas komt is een technisch verhaal.
Allereerst ga je naar de site van de NBF, op de homepage staat rechts een klein menu, 
klik op Mijn NBF.  Dat is het volgende adres. 

https://secure.bowlingnbf.nl/mijnnbf/gebruiker/login 

Log in op mijn NBF. Dit zal voor velen niet lukken omdat ze geen gebruik maken van 
mijn NBF. Deze mensen moeten eerst een Mijn NBF aanmaken, met hun lidmaatschap-
snummer en een wachtwoord. Onthoud dit wachtwoord goed anders gaat het weer fout 
later in het jaar. Als je bent ingelogd dan zie je in het menu links helemaal onderaan 
Download Bowlingpas. Klik hierop en je pas staat op je computer.

Uit ervaring weet ik dat velen nu weer op de computer moeten gaan zoeken waar die 
pas nu gebleven is. Heb je dat niet ingesteld kijk dan eens op de C schijf bij users, je 
naam, download of documents. Voor leden die niet op internet zitten, is er nu weer een 
probleem bij gekomen, helaas.

De pas ophalen moet via internet, maar een gewone pas aanvragen ook. Dat laatste 
probeerde ik uit zodat ik dat ook kon uitleggen in dit stukje, maar klikken op duplicaat 
pas is onherroepelijk. Eén klik en je hebt hem aangevraagd en dan moet je contact opne-
men met je lokale penningmeester om dit weer te annuleren.

Succes ermee volgend seizoen. 
Ik ben in ieder geval benieuwd of de landelijke contributie volgend jaar 4,95 euro om-
laag gaat vanwege de kosten voor de plastic pas die bespaard worden.

Overigens kan je op MIJN NBF ook je e-mail adres wijzigen. Over je e-mail adres staat 
elders in dit blad een verhaaltje.

met vriendelijke groet 
Ger Leunissen.
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Naam: Rob Eekhout.
Geboren: 25 mei 1958.
Woonplaats: Delft.
Woont samen met: Toke.
Kinderen: Nadine, Rowan en Brend.
Werk: Conciërge op een lagere school 
voor special onderwijs.
Bowlt al sinds: ongeveer 1990/1994.
Andere bowlinghuizen: Vroeger Nationale 
League.
Bowlende familieleden: Nee.
Hoogste game ooit: 257 tijdens een 
league avond.
Aktiviteiten binnen de vereniging: Geen.
Hobby’s naast het bowlen: Lezen, fietsen 
en wandelen.
Amusement thuis: Modelbouw van boten, 
tv kijken en wandelen.
Favoriete drankje: Een lekker koud biertje 
met een gezellige groep mensen.
Favoriete eten: Indische rijsttafel, patat 
en een lekkere pizza.
Favoriet boek of schrijver: Niet specifiek, 
maar ik lees wel veel zoals thrillers, sci-
ence fiction en detectives.
Wat is je ideale vakantie: Wandel- of 
fietsvakantie in Duitsland of Oostenrijk 
oftwel een beetje heuvelachtig gebied.
Waar kunnen ze je midden in de nacht 
voor wakker maken: Nergens voor, alleen 
als er brand is.

 in the picture ...

Noem een eigenschap van jezelf: Ik ben 
altijd vrij positief.
Waar heb je een grote hekel aan: Mensen 
die liegen, en als ze je bedonderen.
Voor wie of wat heb je grote bewondering: 
Mijn vrouw omdat ze het zo lang met mij 
uit houdt.
Wat zou je ooit nog eens willen doen: Met 
mijn vrouw en kinderen naar Nieuw Zee-
land. Ik ben daar ooit al eens geweest, 
maar zou graag nog eens terug willen.
Beste film: The Lord of the Rings.
Favoriete muziek: Pop muziek, jaren 60, 
70 en 80 muziek.
Hoe zie je de toekomst: Zonnig.
Heb je nog een lijfspreuk: Leef je leven.
Aan wie geef je de pen door: Jan Jaars-
ma.
Waarom: Gewoon, omdat het een aardige 
man is.

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.
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Kersttoernooi 2014

Op 13 en 14 december werd het kerst-
toernooi weer gespeeld in ’t Karrewiel. De 
opkomst was redelijk te noemen. Drie en 
zeventig mensen namen deel, dat is in-
clusief de re-entry‘s.

Op zaterdagochtend om negen uur werd 
de eerste serie gegooid. Op een paar 
kleine storingen na verliep het vlotjes. Het 
kerststukje, gemaakt door Corine, voor de 
hoogste game ging naar Tim Verleg. Hij 
gooide een game van 263.

In de tweede serie die om elf uur van 
start ging was de hoogste game voor Peter 
Verleg en wel een 244. Het gezin Verleg 
kwam goed in de kerststukjes dit jaar.

Op zondag ging eveneens de eerste serie 
om 9.00 uur van start. Ook deze serie ver-
liep vrij goed, op weer een paar storingen 
na. Het kerststukje voor de hoogste game 
ging naar Wesley Ruijgt met een 249.

Bij de tweede serie die ook om elf uur be-
gon ging het kerststukje naar Roland van 
Domburg met een hoogste game van 263.

In de finale gingen er twintig door. Het 
werd een afvalrace. Na twee games vielen 
er tien af. Bij deze serie waren er slechts 
twee vrouwen vertegenwoordigt: Lonneke 

Broeseliske en Jeannet van Wijk. Jeannet 
viel er na twee games uit. Lonneke hield 
het nog een ronde langer vol.

Uiteindelijk bleven er twee finalisten over. 
Dat waren Henk Bok en Kees Prins. We 
nemen even ons petje af voor Henk Bok. 
Die was onderweg naar de bowling geval-
len, door de gladheid en heeft naar alle 
waarschijnlijkheid een gekneusde pols op-
gelopen. Diep respect als je dan toch nog 
uiteindelijk in de finale als tweede eindigt! 

Er werd met black-light gegooid. Kees 
Prins won deze strijd!
Het was weer een geslaagd toernooi! Hi-
eronder volgen de uitslagen van de twin-
tig finalisten. Alle finalisten kregen een 
mooie prijs. 
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Dank aan alle
   sponsoren
     van ons
Kersttoernooi
       2014

 Het Bestuur
  van de BVKD
   wenst U allen
       heel fijne
      feestdagen
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3e Peter Verleg, 4e Wladimir Broeseliske, 5e Ferdi Baggerman
6e Tim Verleg, 7e Jim Schaap, 8e Sammy Wolvers

9e Frans Strampraad, 10e Lonneke Broeseliske, 11e Johan Zwartjens
12e Ed v.d. Vange, 13e Sten Zwartjens, 14e Bas Dobbe

15e Sjaak van Rutten, 16e Alex Stolk, 17e Jeannet van Wijk
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18e Berthus van der Meer, 19e Roland van Domburg, 20e Cees de Zeeuw

Ik wil bij deze de sportcommissie bedanken voor hun geweldige inzet! Jeannet, Leo, 
Sten, Sam en niet te vergeten Corine voor het maken van de kerststukjes! Natuurlijk ook  
het personeel van ’t Karrewiel bedankt voor de goede bediening en de lekkere hapjes!

Als slot, wil ik iedereen een geweldig kerstfeest en een fantastische jaarwisseling 
wensen! Zorg wel dat jullie allemaal je vingers behouden…  zonder deze bowlt het 
moeilijk! Tot januari.

De redactie,
Els Wennekes.

Problemen in de relatie met de Nederlandse Bowling Federatie

De laatste weken zijn er een aantal zaken gebeurd die de relatie van de BVKD met de 
NBF onder druk zetten.

Allereerst is er bij de lancering van onze nieuwe website in 2013 een nieuw e-mail 
adres geïntroduceerd. Dit heeft het Bestuur niet opgemerkt en derhalve is dit nieuwe 
adres niet doorgegeven aan de NBF.
De NBF is het wel opgevallen dat de e-mails naar de BVKD retour kwamen maar vond 
het niet nodig 5 minuten te investeren om te kijken op de website of contact op te 
nemen met een bestuurslid van de BVKD om zodoende het nieuwe e-mail adres te 
achterhalen.
Hierdoor zijn een aantal belangrijke (beleids-)zaken en andere informatie van de NBF 
niet bij het Bestuur van de BVKD aangekomen, met heel vervelende gevolgen van dien.

Tevens blijken de banen van ons Bowlinghuis niet meer goedgekeurd te zijn sinds 30 
juni 2014. 
Per 1 januari 2014 is het beleid t.a.v. bijzondere sportresultaten door de NBF aan-
gescherpt.
Dit houd in dat op niet goedgekeurde banen bijzondere sportresultaten niet meer wor-
den gehonoreerd en ook geen NBF wedstrijden mogen worden gespeeld.
De mail hierover heeft ons als bestuur dus nooit bereikt. (zie eerste alinea)
Tevens is het beleid van de NBF om de betreffende vereniging niet op de hoogte te 
stellen als de banen van hun bowlinghuis niet- of afgekeurd zijn. 
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Het gevolg hiervan is dat de 300 game die Ferdi Baggerman op 2 december gooide 
formeel niet als zodanig gehonoreerd word door de NBF omdat de banen niet 
goedgekeurd zijn.

Het Bestuur van de BVKD is zeer ontstemd over deze gang van zaken.
Het Bestuur heeft besloten een brief hierover naar het bestuur van de NBF te sturen 
om haar ongenoegen tot uiting te brengen en tevens te verzoeken om een onderhoud 
om deze gang van zaken te bespreken en een en ander recht te zetten.

Meer informatie volgt als het gesprek met de NBF heeft plaatsgevonden.
namens het Bestuur van de BVKD

Ger Leunissen.
 

Gedoe met e-mail adressen.

In de afgelopen jaren heb ik als secretaris 
van de BVKD van verschillende kanten de 
terechte kritiek gekregen dat een lid wel 
zijn nieuwe e-mail adres doorgegeven had 
en dat het even goed ging, en dan ineens 
kwam er geen post meer van de vereni-
ging.
Niemand snapte dat, ik nog het minst.

Echter onlangs had ik een wave. Elk jaar 
begin september download ik een bestand 
van de NBF (Nationale Bowling Federatie) 
met daarin de gegevens van alle leden van 
de BVKD.
Dus ook hun e-mail adressen. Naar nu in-
middels is gebleken maakt bijna niemand 
gebruik van Mijn NBF, alwaar je ook je e-
mail adres kan wijzigen en dus download 
ik elk jaar weer een totaal verouderd be-
stand van e-mail adressen.
En dus gaan die paar goede adressen die 
door de enkeling wel doorgegeven worden 
elk jaar in september weer verloren. Waar-
voor mijn excuses.

Blijft het feit overeind dat toen ik bijna 3 
jaar geleden secretaris van de vereniging 

werd, ik via de NBF een volledig verouderd 
e-mail bestand in mijn bezit kreeg.
Ik heb uiteindelijk elk adres waarvan ik de 
mail retour kreeg uit het bestand verwij-
derd. 
Derhalve het vriendelijke verzoek aan alle 
leden die de paar berichten per jaar die ik 
aan alle leden verstuur willen ontvangen, 

Stuur een e-mail bericht naar :

info@bvkd.nl
met als onderwerp adres, met je voor- 
en achternaam erachter.

Wens me een goede gezondheid, of de 
jackpot bij de staatsloterij of helemaal  
niets.
Dan zal ik er gezwind voor zorgen dat je 
goede adres bij mij in de computer komt.
Doe dit voor alle zekerheid s.v.p. ook als je 
denkt dat ik toch wel je goede adres heb. 
Mijn opvolger, jullie nieuwe secretaris, zal 
jullie hiervoor dankbaar zijn.

met vriendelijke groet 
Ger, DE SECRETARIS  



 Junior     

Naam: Tylo van Triet.
Geboren: 18 maart 2005.
Woonplaats: Delft.
Woont samen met: Met mijn mama en 
papa en mijn broertje Jomi.
School: Cornelius Musius.
Beste vak: Tekenen.
Bowlt al sinds: september 2014.
Bowlende familieleden: Nee.
Andere sport: ik heb ooit gezwommen.
Hobby’s naast het bowlen: Computeren, 
fietsen en zwemmen.
Amusement thuis: Tv kijken, Knex en 
dammen.
Favoriet drankje: Seven-up, dubbel fris 
en water.
Favoriet eten: Lasagne en caramel 
snoepjes.
Heb je een favoriet boek of schrijver: 
Mathilde, van Ronald Dahl

Beste film: Space Balls de grappige 
versie.
Favoriete muziek: Een beetje jazzy, Ninja 
en Scruff.
Tv-programma’s: Cartoon Network, Cla-
rence, Gumbal.
Wat is je ideale vakantie: Centerparcs.
Waar kunnen ze jou midden in de nacht 
voor wakker maken: Om naar het muse-
um E-Nemo te gaan, dat is een techniek 
museum in Amsterdam. 
Noem een eigenschap van jezelf: Ik ben 
lief en slim.
Waar heb je een grote hekel aan: Pest-
koppen.
Voor wie of wat heb je grote bewondering: 
Bill Gates. Een van de rijkste mannen 
op de wereld en uitvinder van Microsoft. 
Hij geeft heel veel geld weg aan goede 
doelen.
Wat zou je ooit nog eens willen doen: 
Naar E-Nemo gaan.
Hoe zie je de toekomst: Ik wil weten-
schapper worden.
Heb je nog een lijfspreuk: Nee.
Aan wie geef je de pen door: Dat weet ik 
niet omdat er niet meer jeugdleden zijn.
Waarom: Daarom dus.
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AGENDA

5 en 6 januari Aanvang tweede helft van de league
9 t/m 15 februari Voorlopige (!) data waarop de voorronde van de clubkam-

pioenschappen senioren worden gespeeld. Hou de inschrijf-
formulieren in de gaten! De jeugdcommissie organiseert 
de voorronde voor de jeugdleden. De finale zal (voorlopig) 
plaats vinden op zondag 15 februari.



IN MEMORIAM
Op 4 oktober van dit jaar overleed Maarten 
Groenendijk.

Maarten was een zeer gewaardeerd en waardevol 
lid van de vereniging. Hij maakte deel uit van de 
Sportcommissie en van de Lustrumcommissie 
waar hij met de andere leden een geweldig feest 
organiseerde.

Ook was hij de motor achter het kersttoernooi waar hij onder andere zorgde 
voor het aankopen van de kerstpakketten, was baansecretaris en naam plaats 
achter de inschrijftafel. Tevens was hij medeorganisator van de clubkampioen-
schappen. Hij stond altijd klaar voor de vereniging.
Maarten, de rust zelve, altijd correct naar anderen en behulpzaam waar het 
maar kon.

Iedere zaterdag was hij van de partij op de training. Daar oefende hij het af-
gooien van de tien pin, wat uiteindelijk wel gelukt is.

Wij zullen Maarten niet snel vergeten, want hij was een van de vrijwilligers 
waar je op kon rekenen en waar je respect voor had.

Sylvia en Marco, veel sterkte met het verlies van deze geweldige man, jullie 
vader.

Contactgegevens

Algemeen / bestuur: info@bvkd.nl
Website: www.bvkd.nl

Commissies:
Sportcommissie: sportcommissie@bvkd.nl
Jeugdcommissie: jeugdcommissie@bvkd.nl
Tolworthcommissie: tolworthcommissie@bvkd.nl

Redactie ‘t Karreblad: redactie@bvkd.nl


