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Rekeningnummer: NL09 RBRB 0706 3661 90
MEDEDELINGEN VANUIT HET BESTUUR
Om alvast te noteren in uw agenda:
* 13/14/15 mei laatste speelavonden
* 20 mei Teamkampioenschappen om 20.00 uur
* 27 mei Algemene Ledenvergadering om 20.00 uur in het Victorhuis in Noordwijkerhout. De stukken zullen u 2 weken van te
voren via mail worden toegestuurd.

Reminder contributieverhoging seizoen 2019-2020 en seizoen 2020-2021
Zoals eerder vermeld in de Pinpost van aug/sep 2018, was een deel van het bestuur in juni 2018 aanwezig op de Bondsvergadering van
de NBF. Door het teruglopende ledenaantal is de NBF genoodzaakt de contributie te gaan verhogen. Deze verhoging zal bestaan uit
€ 5,- voor seizoen 2019-2020 en nog eens € 5,- voor het seizoen daarna. Dit onderwerp zal verder behandeld worden tijdens de
Algemene Ledenvergadering op 27 mei 2019.

Nieuw websiteadres BVN
In mei gaat de BVN over naar een nieuw websiteadres: www.bvn19@nl
Het oude zal nog even blijven bestaan - u wordt vanzelf doorgeleid naar het nieuwe adres - maar uiteindelijk komt deze te vervallen.

Hoge game !

Laat Jan de Jong maar schuiven…… eh, bowlen.
Buiten de deur (waarom nu niet hier Jan!)
gewoon even een game van 297 gooien.
Van harte gefeliciteerd !!!

TON ZANDBOER CUP (TZC)
We hebben dit jaar als vereniging 3 teams ingeschreven voor de TZC; twee handicapteams en één scratchteam.
De eerste ronde is inmiddels gespeeld. Het scratch team moest UIT tegen de winnaar van vorig jaar, Julianadorp. We wisten op
voorhand dat dit erg moeilijk zou worden. Met een gemiddelde van 176 scratch kwamen we ruim te kort op het gemiddelde van
Julianadorp; zij hadden 209 scratch gemiddeld.

Het dames handicapteam had UIT geloot tegen Heerhugowaard. Ook de dames konden het niet redden. Zij kwamen 188 pins te kort
om door te kunnen gaan.
Het heren handicap team moest ook UIT en wel tegen Haarlemmerliede. De heren hebben hun wedstrijd wel gewonnen met 85 pins
voor op Haarlemmerliede.
Inmiddels is de loting voor de volgende ronde geweest en deze keer mogen de BVN-heren thuis spelen tegen de Nijmeegse BV. De
wedstrijd wordt gespeeld op ZATERDAG 4 MEI om 10.00 uur. KOM DE MANNEN AANMOEDIGEN zodat zij door kunnen naar de
finaledag.
William van der Meij,
algeheel wedstrijdleider

HOE HEURT HET EIGENLIJK?!
Deze rubriek is bedoeld voor iedereen van onze verenging, om het geheugen weer eens op te
frissen betreffende de regels in de bowlingsport.

We gaan het hebben over 2 onderdelen:
Wanneer is een worp ongeldig?
•
Als onmiddellijk nadat de bal gegooid is de speler, of één van de (team)leden, heeft gezien dat er één of meerdere pins
ontbreken op het pindeck
•
Als pins die in de goot liggen worden geraakt door de bal, waardoor de nog overeindstaande pins worden omgegooid
(genaamd een deadwood)
•
Als een speler op een verkeerde baan gooit
•
Als een speler niet in zijn eigen beurt gooit
Wat is ongeldige pinfall?
•
Als de bal uit de goot komt en één of meerdere pins omgooit
•
Als er pins omgegooid worden als de bal terugkaats van de rear cushion (zwarte lap aan de achterkant van de baan)
•
Als een pin die van de baan is gegooid weer terug op de baan komt te staan, dan wordt deze pin als niet omgegooid
beschouwd
•
Als de pin omgegooid wordt door de machine als de bal de pins nog niet bereikt heeft
George van Kints,
voorzitter/wedstrijdleider

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 Esther Edelaar, ik ben 51 jaar, woon in Noordwijkerhout en speel op de maandagavond.
Hoe lang bowl je al en hoe is het allemaal voor jou begonnen?
Dat is ff graven in het geheugen. Begonnen toen ik een jaar of 8 was en de hele familie bowlde dus waarom ik niet? Ik heb gebowld
tot ik ergens 18/20 was. Toen druk met studie, werken e.d. dus het een tijd aan de kant gezet. En na flink wat jaren niet bowlen
(competitief) het zo’n 15 jaar geleden weer opgepakt met als hoogtepunt dat ik in 2008 algeheel kampioen ben geweest
Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik werk in de gehandicapten zorg. Officieel op een groep die intensieve zorg geeft maar op de groep waar ik werk wonen vooral
oudere mensen die ook moeilijk verstaanbaar gedrag hebben (zoals dat zo netjes heet) . Dus uiteindelijk zijn we meer aan het
begeleiden dan verzorgen
Heb je nog andere hobby’s/bezigheden?
Ik lees, ik wandel met mijn vriend, ik ben lichtelijk internetverslaafd als in regelmatig op Facebook, spelletje doen, film kijken via
youtube/ Netflix/ e.d.

Wat eet je graag, of juist niet?
Ben geen gekookte aardappelliefhebber al kan ik ze af en toe wel waarderen (hutspotje of zo). Vind pasta lekker maar eerlijk gezegd
ben ik een nog grotere rijst liefhebber. Iets wat ik absoluut NIET lust zijn spruiten
Van welk soort televisieprogramma’s/films houd je?
Kijk niet echt tv maar qua films zijn het meestal romcom’s wat ik bekijk. Gewoon ff ontspannen met wat simpels, grappigs en je weet
dat het altijd goed afloopt. En af en toe heb ik zo’n bui dat ik de Pride and Prejudice serie heerlijk vind om nog eens te kijken
Wat is jouw ultieme avondje/dagje uit?
Heb niet echt iets bijzonders. Maar uit eten samen in een goed restaurant is altijd prettig om te doen
Waar heb je een hekel aan?
Aan oneerlijkheid en de bekrompenheid die sommige mensen hebben naar andere mensen. Iedereen gelooft anders, ziet er anders uit
etc. Je kunt het er misschien niet mee eens zijn, het raar vinden, e.d. maar met elkaar accepteren en respecteren dan komen we al
een heel eind
Heb je nog een levensmotto?
Staat hierboven al eigenlijk beschreven. Laat mensen in hun waarde. Accepteer en respecteer dat niet iedereen het zelfde is als jou.
Zijn er nog andere dingen die je met ons wilt delen?
Als je meer over mij wil weten vraag het dan gerust aan mij als je me ziet. Als het iets is wat ik echt niet wil vertellen dan zal ik dat
zeggen maar verder geef ik meestal gewoon antwoord ;-)

TUSSENSTAND SPONSORGELD 2019
In de tussentijd is er, dankzij enkele van onze leden, weer geld ontvangen van de verschillende sponsordoelen. Het is jammer dat
niet meer van onze leden hiermee bekend zijn. Probeer het eens, het kost u niets extra’s! Met name Sponsorkliks is makkelijk te
doen. Bij al uw internet aankopen gaat u eerst naar de site van Sponsorkliks. Daar klikt u dan de internetwinkel van uw keuze aan
(niet alles staat erop). Het bestellen gaat dan verder hetzelfde als u gewend bent. Maar het levert de BVN wel extra, voor u gratis,
geld op.

Diversen
Peut
Afval Loont
Grote Clubactie
Totaal

€
€
€
€
€

14,00
0,00
10,00
208,70
232,70

Afval loont
Breng uw gescheiden afval weg naar de Stakman Bossestraat 65 in Noordwijk (oude
gymzaal) en geef aan dat u afval tgv de BVN komt brengen. Hiernaast staat wat u
kunt inleveren.
Openingstijden: ma t/m vr 9.00-17.00 uur / za 10.00-15.00 uur.
www.afvalloont.nl/brengvoorwaarden

Sponsorkliks
Doe uw online inkopen via Sponsorkliks. Op deze manier steunt u BVN financieel zonder dat het u ook maar iets kost. BVN ontvangt
geheel automatisch een kleine gesponsorde bijdrage van uw aankoop. Hoe hoger het bedrag van uw aankoop, hoe meer ontvangst voor
BVN. Ga naar https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=3642

Tanken bij PEUT Abswoude
Tankt u bij Peut Abswoude aan de Schiestraat 9 in Noordwijk, dan kunt u bij betaling via een speciaal apparaat uw stem uitbrengen
op onze vereniging.

TOERNOOIKALENDER
50e Oranje Bowling Toernooi

Haarlem

GW 2.0 Huizen toernooi

Huizen

bvhaarlem@bvhaarlem.nl

17-25 april – voorrondes
27 april – finale
https://bowlingvereniginghuizen.nl/ 24 t/m 26 mei

Ingezonden stukjes
Wij zouden het leuk vinden als onze bowlingleden ook eens een stukje voor de pinpost willen schrijven.
Heeft u een leuk bowlinggerelateerd verhaal, toernooi waaraan is meegedaan. of zomaar een leuke bowlingfoto die u met de
leden wilt delen… schroom niet en stuur het naar bvn019@gmail.com

Thee met een citroentje
De dinsdag is altijd mijn speelavond. Meestal staat Cynthia achter de bar maar deze dinsdag
is Danny er weer na een tijdje. Als ik mijn vaste drankje op de baan geleverd krijg merk ik dat
er geen schijfje citroen in zit. Ik loop terug naar de bar en vraag of ik die alsnog mag hebben.
Onder een geintje dat ik het zo jammer vind dat hij daar niet aan heeft gedacht loop ik met
schoteltje èn een schijfje citroen terug naar de baan.
Het is een week later, Danny is weer aanwezig en ik bestel zoals gewoonlijk een verse muntthee
maar zet niet op het bonnetje dat ik dat schijfje citroen erbij wil. Ik ben benieuwd !!!
Afijn, de foto zegt genoeg. Daar ga je dan met je grote mond Dees 😉
Désirée de Bruijn,
secretaris/ledenadministratie

