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Website
Het einde van het jaar is weer in zicht dus dan is het tijd voor een korte terugblik. We
www.bowlingverenigingnoordwijkerhout.nl
kijken terug naar leuke en minder leuke dingen. Het verlies van leden of oud-leden is heel
verdrietig. We hebben als bestuur geprobeerd om bij hun afscheid altijd met één of twee
Rekeningnummer: NL09 RBRB 0706 3661 90
mensen aanwezig te zijn en onze condoleance over te brengen.
Leuk nieuws hebben we gelukkig ook:
Jan de Jong winnaar van het 50+ mastertoernooi
Weinig of geen grote storingen met dank aan AAB
De altijd weer gezellige mensen van All American Bowling achter de bar
Enkele financiële meevallers
En de voorzitter die vrijwilliger van het jaar is geworden
Al met al denken we dat 2018 geen slecht jaar is geweest voor de BVN. Wij wensen onze leden en hun familie
gezellige feestdagen en een mooi Oud & Nieuw toe.
Het bestuur

Update John van den Broek
Hallo beste bowling vrienden,
In de Pinpost van december 2017 heb ik jullie laten weten hoe het met mij nu gaat. Het
is alweer drie jaar geleden (pff wat gaat de tijd hard) dat ik plotseling te horen kreeg
dat ik lijd aan ernstig hartfalen, wat inhoud dat mijn pompfunctie van de
linkerhartkamer nog maar 20% functioneert wat normaal 70-80% behoort te zijn bij
een gezond mens. Eind juni 2016 ben ik geopereerd in Zwolle en hebben ze een S-ICD
geplaatst onderhuids schuin onder mijn oksel (een soort AED, zie foto).
Dit apparaat moet mij waarschuwen bij aankomende
hartritmestoornis en afgaan d.m.v. stroomstoten mocht er
een signaal komen als het hart van slag dreigt te raken.
Op het moment van dit schrijven (half november 2018) zijn we dus nu drie jaar verder en het gaat goed met
me. Ik mis het bowlen en de wekelijkse gezelligheid enorm. Ik mag niet meer bowlen omdat ik geen zware inspanningen meer mag
doen. Balen dus!. Ook een belemmering is om eens op maandagavond te komen kijken op een leagueavond, aangezien 2 uur reistijd s’
avonds te veel voor me is qua inspanning. MAAR… gelukkig vermaak ik mij prima overdag en ben al weer drie jaar voorzitter van een
belangenvereniging op onze camping in Zeewolde waar ik nog steeds woon.
In mei 2018 heb ik gelukkig weer oude bekende gezien tijdens de jaarvergadering van de BVN, dat deed me goed. Het bestuur is
volwassen en heeft zijn zaakjes goed op orde, ga zo door bestuur dat is erg belangrijk, en vergeet niet beste bowlingleden: het is
allemaal vrijwilligerswerk hé.
Ik kwam laatst nog een oude videoband tegen van het 25-jarig bestaan van de BVN waar ik toen voorzitter was. Deze videoband heb
ik op DVD laten zetten en met plezier terug gekeken. Leuk om te zien dat er nog steeds veel (oude) leden nu nog bowlen die op dat
feest aanwezig waren. Helaas zijn er ook leden niet meer onder ons. That’s live!
Ik zag dat de verenigingskampioenschappen weer gehouden worden, dus dat wordt weer een spannende tijd voor alle deelnemers,
heel veel succes allemaal!
Ik wens alle BVN leden fijne kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2019.
Veel bowlingplezier en de groetjes, John van den Broek uit Zeewolde.

Hoe Heurt Het Eigenlijk?
Deze rubriek is bedoeld voor iedereen van onze vereniging, om het geheugen weer eens op te
frissen betreffende de regels binnen de bowlingsport.

De Verenigingskampioenschappen (VK)
Het VK is een bij de NBF officieel aangemeld evenement. Daar gelden de volgende regels bij:
Een half uur voor aanvang aanwezig zijn
Het ingooien bestaat uit minimaal 2 frames (is er meer tijd dan kunnen er meer ballen worden gegooid)
Geen alcohol tijdens de wedstrijd
Roken of een rookpauze tijdens de wedstrijd is niet toegestaan
Altijd spelen in een bowling shirt
Alleen de wedstrijdleiders kunnen een score veranderen
Pas doorgaan met een nieuwe game als de wedstrijdleiding de scores heeft genoteerd
Weetje
Een bowlingbaan is 19,15 meter lang. De hoogte van een pin is 38,1 cm.

Belangrijke informatie over het VK 2019
De indelingen van de voorrondes staan vermeld op de site www.b-score.nl/pk
Via deze link kunt u ook de uitslagen per avond live meevolgen alsook tijdens de finaledag op 20 januari.
U kunt hier ook kijken wie er in de finale zitten. Het is zeker aan te raden om op zaterdagavond nog even de site te checken voor
het geval een finalist is uitgevallen en u misschien alsnog in de finale staat. Natuurlijk zullen wij de mensen waarbij dit het geval is
zelf contacten, maar het kan sowieso geen kwaad toch zelf ook nog even te checken. Er kan altijd iets mis gaan.

Voorspelling Verenigingskampioenen 2019
Wilt u weer meedoen met de voorspellingen van de verenigingskampioenen 2019? Kijk dan op de laatste pagina van deze Pinpost.

Nederlands Kampioenschap Schoolbowlen 2019 – VRIJWILLIGERS GEVRAAGD Ook in 2019 kunnen de basisscholen uit de regio weer meedoen met het NK Schoolbowlen. Deze keer niet alleen de groepen 6 & 7,
maar ook de groepen 5 & 6 zullen worden uitgenodigd de voorrondes te komen spelen bij All American Bowing.
Het bestuur is op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om één of meerder middagen te helpen met de begeleiding van de
kinderen op de banen. De voorrondes worden gehouden tussen 21 januari en 21 februari op maandag, dinsdag en donderdag van 16.00
– 18.00 uur.
Dus heeft u zin om te komen helpen neem dan contact op met George van Kints.

Tussenstand sponsorgeld
De opbrengst van de Grote Clubactie 2018 is nog niet bekend,
dus deze volgt in de volgende Pinpost.

Het balletje rolt
Omdat onze voorzitter George van Kints vrijwilliger van het jaar 2017-2018
is geworden, willen we hem nog een keer in het zonnetje zetten. Daarom
rollen we deze keer het balletje naar hem.
Wie ben je?
George van Kints, 72 jaar, ik woon in Noordwijkerhout en ik speel op de
dinsdag.

Hoe voelt het om vrijwilliger van het jaar te zijn? Daar ben ik heel trots op!
Wist je het of was het een complete verrassing? Het was echt een verrassing.
Hoe lang bowl je al en hoe is het allemaal voor jou begonnen? 23 jaar. Door met vrienden op donderdagavond te gaan spelen,
waaronder mijn broer en die was lid van de BVN. Hij heeft mij overgehaald lid te worden.
Wat doe je in het dagelijks leven? Bowlen haha, ook lezen en genieten van het leven.
Heb je nog andere hobby’s/bezigheden? Puzzelen en films kijken.
Wat eet je graag, of juist niet? Biefstuk met gebakken aardappelen en verder wat de pot schaft. Ik ben geen moeilijke eter. Ik
lust geen zoute haring en mosselen!!!
Van welk soort televisieprogramma’s/films houd je? Detectives, drama en SF-films en alle films waarin marineschepen een
hoofdrol spelen.
Wat is jouw ultieme avondje/dagje uit? Gezellig wat eten en drinken met mijn vrouw en vrienden.
Waar heb je een hekel aan? Liegen, dubbele agenda’s en nep vrienden.
Heb je nog een levensmotto? Leven en laten leven. En doe een ander niet aan wat jezelf ook niet wil.
Zijn er nog andere dingen die je met ons wilt delen? Eeeeeeeeeeehhhhh .. ik ben heel trots op mijn voorzitterschap van
onze mooie vereniging ☺

Het geluk lacht ons toe dit jaar! BVN mag een mooi geldbedrag in ontvangst nemen uit het
Meerlandenfonds
Na de mooie cheque van € 350,- die de vereniging mocht ontvangen van de gemeente omdat onze voorzitter George vrijwilliger van
het jaar is geworden, mochten we afgelopen donderdag ook een mooi geldbedrag in ontvangst nemen uit het Meerlandenfonds
Van de site van Blik op Noordwijkerhout:
Meerlandenfonds deelt cheques uit (127) aan verenigingen en stichtingen uit o.a. Noordwijkerhout
Tijdens een feestelijk event in verenigingsgebouw De Parade van muziekvereniging Jeanne d’Arc in Noordwijkerhout waren
donderdag 13 december alleen maar vrolijke gezichten te zien. Wethouders van dertien gemeenten uit de regio deelden namens het
Meerlandenfonds cheques uit met mooie geldbedragen aan vrijwilligers van verenigingen en goede doelen. “Het Meerlandenfonds
heeft dit jaar een recordaantal aanvragen ontvangen, maar liefst 343! Na beoordeling heeft het bestuur aan 127 clubs een bijdrage
toegekend. Hierbij hebben we gekeken hoe verenigingen en goede doelen zich bezig houden met het verbeteren van milieu en buurt
en naar het bevorderen van welzijn van mensen,” licht Angeline Kierkels, algemeen directeur van Meerlanden, toe, “Uiteindelijk zijn
we samen verantwoordelijk voor een fijne leef- en werkomgeving. Daarom steunen wij deze mooie initiatieven ook. Vrijwilligers doen
hier belangrijk werk voor. Tijdens dit event werd hier uitgebreid bij stilgestaan. We mogen trots zijn dat zoveel mensen zich
belangeloos inzetten voor de maatschappij, dat geeft een goed gevoel.”
Voor meer foto’s kun u kijken op:
https://www.blikopnoordwijkerhout.nl/item/17547-meerlandenfonds-deelt-6-cheques-totaal-127-uit-aan-verenigingen-enstichtingen-noordwijkerhout-foto-s

Toernooikalender
Datum
5-12 jan
16-20 jan

Toernooi
50+ Jeneverstad on tour
Jeroen Bosch Toernooi

Plaats
Dolfijn Tilburg
Maaspoort

Inschrijven
www.senioropen.nl/site/nl/Toernooien/JeneverStad.html
http://www.bowlingdenbosch.nl/jbt_2019.html

Hoe kan u geld verdienen voor uw vereniging zonder daar zelf een cent aan kwijt te zijn?!
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. Op deze manier ondersteunt u BVN zonder dat het u extra geld kost.

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

Adverteren in de Pinpost?
Dat kan! Voor 25 euro wordt er ruimte voor u gereserveerd waarin u reclame kan maken voor uw/een bedrijf of product. Stuur dit
naar bvn019@gmail.com

Voorspel de kampioenen van de Verenigingskampioenschappen BVN 2019
Het is een traditie geworden. Ook deze keer kan er weer een gokje worden gewaagd wie de kampioenen van 2019 gaan worden. De 3
beste voorspellers krijgen een presentje.
Vul onderstaand formulier in lever het in bij je wedstrijdleider of iemand van het bestuur. Uiteraard kan het ook worden gemaild
naar bvn019@gmail.com of stuur het per post naar BVN, p/a Bloemenschans 19, 2215 DH Voorhout.
Het formulier moet uiterlijk maandag 7 januari 2019 in ons bezit zijn vóórdat de eerste bal wordt gespeeld.

Heren A/B
Ba rt Adri a ens
Da nny v Tui jl
Ja n Breedi jk
Ja n de Jong
Joha n v Aa rl e
Joha n v Da m
Joos t Dui venvoorden
Ma rco vd La ns
Ni co vd Va l k
Peter v Zundert
Peter Voorha m
Ri k vd Pl oeg
Ti m Ja ns en
Toi ne v Es
Wi l l i a m vd Mei j

15

Heren C
Bert Megens
Di rk- ja n vd Sl ot
Fra nck vd Berg
George v Ki nts
Ha ns v Abs woude
Ja n v Wes tbroek
Joha n Dui venvoorden
John Bos
Jos vd Berg
Kees Wes tra
Ni co Ha s pel s
Pa tri ck v Aa rl e
Remco Verl a a n
Rob Kl everl a a n
Robert Bos
Ted v Buuren
Ti mo Kl everl a a n
17

Heren A/B
1.

_________________________

Heren D
Aa d vd Ni euwendi jk
Arnol d Spi jker
Cees de Brui jn
Cees v Dui n
Cees v Dui n Koets hui s
Fra nk Ja ns en
Ja a p Cederhout
Ja a p Kl everl a a n
Ja n Zonderwi jk
Jos Aa rtma n
Lodi e Ja ns en
Ma rc Lommers e
Pi et Edel a a r
Ri cha rd Sni jder
Robbert Da men
Ti m v Dui n

Dames A/B
Anni e v Zundert
Coby vd Burg
Dés i rée de Brui jn
Ingri d Ti mmers
Ri a Bos
Sa s ki a Venderbos ch
Sus a n den El zen
Thea La ngevel d
Wi l l emi en v Wes terop

16

9
Totaa l a a ntal s pel ers :

Heren C
1.

_________________________

Dames C/D
Deni s e vd Sl ot
Es ther Edel a a r
Froukje vd Meer
Joke Mi ddel koop
Ma ndy v Li th
Ma ri a n Dui venvoorde
Ri a Dui venvoorden
Sa s ki a vd Meer
Stepha ni e Bos

9
66

Heren D
1.

_________________________

2. _________________________

2. _________________________

2. _________________________

3. _________________________

3. _________________________

3. _________________________

Dames A/B
1.

_________________________

Dames C/D
1.

_________________________

2. _________________________

2. _________________________

3. _________________________

3. _________________________

Puntentelling:
Voor een juist voorspelde naam op een verkeerde plek
Voor een juist voorspelde naam op de juiste plek
Voor de juist voorspelde naam bij de algeheel kampioen

Algeheel kampioen Heren
1.

_________________________

Algeheel kampioen Dames

1.

_________________________

3
5
2

pt
pt
pt

