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Vooraankondiging teamkampioenschappen 2018
De teamkampioenschappen 2018 zullen dit jaar gehouden worden op dinsdagavond 22 mei.
Op deze avond nemen de beste teams van alle leaugue avonden het tegen elkaar op om
teamkampioen 2018 van BVN te worden. Reserveer de datum alvast in uw agenda.

Jaargang seizoen 19

Bestuur BVN
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Wedstrijdzaken
Jeugd
Algemene zaken
Ledenadministratie
Scoreverwerking
Kandidaat PR-lid

G. van Kints
D. de Bruijn
S. den Elzen
W. van der Meij
G. van Kints
R. Bos
D. de Bruijn
W. van der Meij
P. van Aarle

Voor contactgegevens klik hier
E: bvn019@gmail.com
I: www.bowlingverenigingnoordwijkerhout.nl
IBAN: NL09 RBRB 0706 3661 90

Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering 2018
De Algemene Ledenvergadering zal dit jaar gehouden worden op dinsdag 29 mei a.s. om 20.00 uur. De officiële uitnodiging zult u nog
via mail ontvangen. Zet u deze datum ook alvast in uw agenda?

Uitslag NK schoolbowlen bekend
Op zaterdag 24 maart 2018 is de finale van het Nederland Kampioenschap Schoolbowlen gespeeld. Van de 209 deelnemende teams
mochten 3 teams namens Noordwijkerhout meedoen met de 32 teams in de halve finale. Het Gutter-team met de glitter oogjes van
de Jutter Noordwijk, De Strikers van de Prinsenhof Noordwijkerhout en de MLC Bowlers van de Prinsenhof Noordwijkerhout.
Van de 32 teams gingen er 16 door naar de finale. Team De Strikers heeft de 17e plaats gehaald, net niet door dus. Jammer, maar
wel een goed resultaat. De andere twee teams mochten door naar de finale op de 7e (MLC Bowlers) en 16e plaats (het Gutter team).
Uiteindelijk zijn ze geëindigd op de 10e (MLC Bowlers) en de 16e plaats (Het Gutter-team met de glitter oogjes).
Op 209 deelnemende teams een prachtig score!
Kijk voor de scores op de site van de NBF http://nbf.bowlen.nl/Wedstrijdbowlen/NBFEvenementen/NKSchoolbowlen.aspx

Uitslag Ton Zandboer Cup 2e ronde 2018 bekend
De heren (handicapteam Noordwijkerhout 1) hadden het gemakkelijk. De tegenpartij heeft zich teruggetrokken, dus is het team
zonder te spelen door naar de volgende ronde.
De dames (handicapteam Noordwijkerhout 2) hebben 25 maart de thuiswedstrijd tegen Westland De Lier 1 gespeeld. Met 2106
tegen 1923 hebben ze gewonnen met een voorsprong van 183 punten. Opgeteld bij de uitslag van de eerder gespeelde uitwedstrijd
gaan zij met 221 punten voorsprong door naar de volgende ronde.
Helaas is de poule zo ingedeeld dat de 2 teams elkaar in volgende ronde tegenkomen. Een van de twee teams zal de finale dus niet
gaan halen. Daarentegen weten we nu al zeker dat er een team van Noordwijkerhout in de finale staat!

Het balletje rolt
Omdat niet alles in ons leven om het bowlingspelletje alléén draait hopen we door middel van een reeks vragen “gevoelige” informatie
los te krijgen. Zo leren we onze medebowlers, waar we vaak al jaren mee bowlen, van een andere kant kennen.
Waarschijnlijk een heel interessante en verrassende.
Wie ben je?
Mijn naam is Rineke Persoon, ik ben 66 jaar, woon in Hillegom en ik bowl op de woensdagavond.
Hoe lang bowl je al en hoe is het allemaal voor jou begonnen?
Hoelang weet ik niet, maar wel heel lang.
Wat doe je in het dagelijks leven?
Lekker genieten
Heb je nog andere hobby’s/bezigheden?
Koken, fietsen en wandelen met de hond
Wat eet je graag, of juist niet?
Ik lust alles, ( maar mag niet alles )
Van welk soort televisieprogramma’s/films houd je?
Natuurfilms en van goede actiefilms.
Wat is jouw ultieme avondje/dagje uit?
Heb ik niet, het komt als het komt
Waar heb je een hekel aan?
Geweld en leugens
Heb je nog een levensmotto?
Gezond blijven en blijven genieten
Zijn er nog andere dingen die je met ons wilt delen?
Dat een ieder nog lang mag blijven genieten
Naar wie rol je het volgende balletje?
Marian Duivenvoorde

Sponsor BVN door te tanken bij Peut Abswoude
Tankt u bij Peut Abswoude in Noordwijk dan kunt u bij betaling via een speciaal apparaat uw stem uitbrengen op onze vereniging.
Op deze manier ondersteunt u BVN zonder dat het u extra geld kost. Peut Abswoude is te vinden op de Schiestraat 9 in Noordwijk.

Tussenstand sponsorgeld 2018
Sponsorkliks

€

0,00

Peut

€

0,00

Afval Loont

€

20,00

Grote Clubactie

€ 243,70

Totaal

€ 263,70

Toernooikalender
18 - 27 apr
9 juni

Haarlemse Oranje Bowling Toernooi 2018
2e Editie van de Grote Prijs van Scheveningen

http://www.bvhaarlem.nl/obt2018
http://hbb-scheveningen.nl/gp

