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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.
In deze pinpost gaan we het hebben over: De Verenigingskampioenschappen
13. de VK
Zorg dat je een half uur van tevoren aanwezig bent, zodat je rustig je voorbereiding kan
doen. Denk hierbij aan even tot rust komen, of je bal nog behandelen met een
schoonmaakmiddel. Dit mag niet tijdens de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd mag je alleen
een droge doek gebruiken.
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Kies een muntje (bij de wedstrijdtafel), zodat je weet op welke baan je gaat
beginnen.
Je speelt uiteraard in een bowlingshirt.
Als je niet in de eerste serie start, dan wacht je met het betreden van de spelersruimte tot alle spelers zijn uitgespeeld.
Er mag geen alcohol gebruikt worden vlak voor of tijdens de wedstrijd.
Je noteert je eigen scores op het scoreformulier dat uitgereikt wordt door de wedstrijdleiding.
Er mag per baan, 1 coach aanwezig zijn.
Scorecorrecties worden alleen gedaan door de wedstrijdleiders.

Ik wens jullie hoge scores.
George van Kints
voorzitter/wedstrijdleider

VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN 2020
Maandag 6 januari gaan de verenigingskampioenschappen weer van start. Hier nog enkele reminders.
Weet u nog niet op welke avond u staat ingedeeld, klik dan op de link: http://bvn.b-score.nl/index.php
Hier kunt u tijdens de voorrondes en tijdens de finaledag ook de resultaten zien. De site wordt regelmatig ververst.
Check op de zaterdagavond vóór de finaledag nog even de site, met name degenen die net buiten de finale zijn gevallen. Stel dat er
onverhoopt een finalist uitvalt dan kan het zomaar zijn dat u zondag toch finale moet gooien. Uiteraard zullen wij als dit gebeurt
altijd diegenen persoonlijk benaderen, maar je weet maar nooit.
Tijdens de prijsuitreiking worden geen aparte foto’s meer gemaakt van de winnaars maar groepsfoto’s per klasse op de aproach. Er
worden nog wel (2) foto’s gemaakt van de algeheel kampioenen.
Wegens het steeds minder wordende animo afgelopen jaren is besloten deze keer geen voorspellingen te doen.

UPDATE JOHN VAN DEN BROEK
Hallo beste bowling vrienden,
In de Pinpost van december 2018 heb ik jullie laten weten hoe het met mij nu gaat. Even voor degene die het niet weten; ik ben 15
jaar lang voorzitter geweest van onze bowlingvereniging. Vanwege mijn verhuizing in 2004 naar Zeewolde, ben ik afgetreden in het

bestuur, aangezien de afstand van bijna 100 km voor een enkele reis niet meer te doen was om vergaderingen bij te wonen. Ik heb al
die jaren met heel veel plezier in het bestuur gezeten en prettig samengewerkt met aardige vrijwilligers met tomeloze inzet en we
hebben mooie dingen gerealiseerd destijds. Denk aan de nieuwe opzet van de kampioenschappen, een groeiend ledenaantal, diverse
evenementen in het land en uiteraard het 25 jarig bestaan, wat we destijds groots gevierd hebben in de “Leeuwenhorst” in
Noordwijkerhout. Het is alweer vier 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 nu nog maar 20% functioneert. Op het moment van dit schrijven
(half november 2019) zijn we dus nu vier jaar verder en het gaat momenteel goed met me. Ik mis het bowlen en de wekelijkse
gezelligheid wel hoor. Ik kreeg bij opname in het ziekenhuis direct te horen dat ik mijn werk bij KLM als vliegtuigplanner en lid van
de KLM ondernemingsraad niet meer mocht uitvoeren, laat staan dat ik mocht bowlen, omdat ik geen zware lichamelijke en
geestelijke inspanningen meer mocht doen. Dat was echt balen hoor!. Op dit moment vermaak ik mij prima overdag en ben ik al weer
vier jaar voorzitter van een belangenvereniging op onze camping in Zeewolde waar ik nog steeds woon met heel veel plezier! Helaas
kon ik dit jaar niet aanwezig zijn bij de jaarlijkse ALV, maar ga mijn uiterste best doen om er in 2020 wel weer een keer erbij te
zijn om oude bekende en nieuwe leden te ontmoeten. Het nu zittende bestuur met 6 bestuursleden heeft zijn zaakjes goed op orde.
Landelijk zie je bij verenigingen het ledenaantal helaas terug lopen, maar ik zie wel stabiliteit in deze vereniging. Ga zo door bestuur,
dit is erg belangrijk, en vergeet niet beste bowlingleden: het is allemaal vrijwilligerswerk hé.
Ik heb gelezen dat de vereniging kampioenschappen weer gehouden worden in januari 2020, dus dat wordt weer een spannende tijd
voor alle deelnemers, Misschien kom ik wel even een kijkje nemen bij de finale! Ik wens jullie allemaal heel veel succes met mooie
scores!.
Vanuit Zeewolde wens ik alle BVN leden en dierbaren fijne kerstdagen en een
gezond en voorspoedig…

Veel bowlingplezier en de groetjes, John van den Broek

TUSSENSTAND SPONSORGELD

Sponsoring door leden
Afval Loont
Grote Clubactie
Sponsorkliks
Peut / Tank en Schenk
Vrijwilliger van het jaar
Meerlandenfonds
Loterij AAB-toernooi

2019 tot nu toe
€
269,67
€
50,00
€
208,70
€
€
€
350,00
€
€
-

Totaal

€

€
€
€
€
€
€
€
€

878,37 €

2018
266,00
60,00
236,20
55,18
445,00
-

2017
€
€
€
€
€
€
€
€

9,00
50,00
157,98
70,16
112,32
323,00

1.062,38 €

722,46

* De oplettende lezer ziet 2 verschillende bedragen voor de Grote Clubactie. Het bedrag in de tabel is opgehaald in 2018 en
uitbetaald in 2019. Het bedrag dat Patrick in zijn hand houdt is dus van dit jaar en zullen we volgend jaar op onze rekening
ontvangen.

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 niet alleen onze medebowlers, maar ook het personeel van All American Bowling, dat we vaak al
jaren kennen, van een andere kant kennen. Waarschijnlijk een heel interessante en verrassende.
Wie ben je?
Naam: Cynthia Mulder-Tetteroo
Leeftijd: 28 jaar
Woonplaats: Hoofddorp
Speelavond: werkt bij All American bowling
Hoe lang werk je al bij All American Bowling?
2 jaar en 10 maanden

Hoe ben je daar terecht gekomen?
Via mijn moeder die bij Flamingo Casino (gevestigd in hetzelfde pand als All American Bowling).
Hoe zit je persoonlijke leven er uit? Getrouwd? Kinderen? Huisdieren?
Ik ben sinds maart 2019 getrouwd met voor mij de allerliefste man die er is.
En wonen in Hoofddorp samen met onze 2 super lieve katten (die tevens ook beetje onze kinderen zijn).
Heb je hobby’s of andere bezigheden?
Ik vind het fijn om met vrienden activiteiten te ondernemen zoals bowlen, escaperoom, karten of gewoon lekker ergens een bakkie of
biertje te doen.
Wat eet je graag, of juist niet?
Wat ik superlekker vind is Carpaccio en Redvelvet cake daar kan je me echt ‘s nachts voor wakker maken. Waar ik totaal niet van
houd zijn spruitjes of zuurkool, de geur alleen al...
Van welk soort televisieprogramma’s/films houd je?
Televisieprogramma’s en films waar veel comedy of romantiek in zit. Titanic bijvoorbeeld, deze klassieker ontroert mij telkens weer.
Wat is jouw ultieme avondje/dagje uit?
Gezellig shoppen, uiteten en daarna naar de film gaan.
Waar heb je een hekel aan?
Rommel, vuiligheid, keiharde muziek en ’s ochtends vroeg wakker worden voor 8.
Heb je nog een levensmotto?
Je leeft maar één keer, als je iets wil doen, doe het nu.
Zijn er nog andere dingen die je met ons wilt delen?
Ik vind het heel bijzonder dat ik mensen heb leren kennen via de bowlingvereniging waarmee je toch een speciale band opbouwt.
En ik ben super blij dat ik via het werken bij de bowling, mijn beste vriendin en goede vrienden heb leren kennen.

GRATIS GELD VERDIENEN VOOR DE BVN
Geld verdienen voor uw verenging zonder dat het u extra geld kost? U kunt dit op verschillende manieren doen, helaas niet meer via
onderstaande manier.
AFVAL LOONT …… niet meer
Helaas was het filiaal van Afval loont genoodzaakt om na bijna 3 jaar de deuren in Noordwijk te sluiten. Op 14 december 2019 was
het filiaal voor het laatst geopend. Per 1 december 2019 kon er geen textiel meer worden ingeleverd.

“Onze afnemer van textiel stopt i.v.m. de enorme prijsdalingen op de markt door slechte kwaliteit. Gezien de algemene sluiting van
het filiaal zullen wij geen nieuwe afnemer voor Textiel zoeken.
Graag maak ik ook gebruikt van de gelegenheid om jullie allemaal te danken voor het vertrouwen. Met veel plezier hebben we altijd in
Noordwijk gewerkt en hebben we de inwoners leren kennen als genereus, waarbij elkaar iets gunnen als een rode draad door de
samenleving loopt. Het hele team in Noordwijk heeft altijd met veel plezier en inzet voor onze deelnemers klaargestaan. Daar zijn
we enorm trots op, wat een heerlijk team om mee samen te werken, bedankt!
Als laatste willen we de gemeente Noordwijk bedanken. We stoppen dan wel, maar we hebben altijd goed kunnen samenwerken. “De
enige constante in het leven is verandering” en daar leren we van met elkaar.
Succes Noordwijk en blijf aan het milieu denken!
Met vriendelijke groet, Marc ten Oever, directeur”

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
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.

LIKE OOK EENS ONZE FACEBOOKPAGINA
https://www.facebook.com/BVN019/

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

