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In november 2018 heeft het bestuur van BVN Jan
de Jong voorgedragen als Sportman van het jaar 2018.
Hij is winnaar geworden van het NBF 50+ master tour 2017-2018. Dit is een toernooi
met deelnemers uit heel Nederland.
Helaas heeft de commissie Sportverkiezing andere sporters genomineerd, maar daarom
zijn wij niet minder trots op Jan, die op deze manier ook de BVN weer op de kaart heeft
gezet.
Jan, nogmaals gefeliciteerd met dit prachtige resultaat!

Inzending Vrijwilligersprijs
Afgelopen vrijdag, 15 februari, zijn tijdens de Sportverkiezing in Hotels van Oranje in Noordwijk, door de Sportraad
cheques uitgedeeld ter waarde van 1000 euro!
Iedere vereniging uit de nieuwe gemeente Noordwijk kon in aanmerking komen voor deze prijs. Het enige wat de
vereniging hoefde te doen was een leuk filmpje over de vereniging indienen. Een filmpje van maximaal 1 minuut, waarin
je liet zien waarom je vereniging zo bijzonder is.
Helaas zijn we het NET NIET geworden. Ons filmpje is op de 5e plek geeindigd!
Nieuwsgierig naar onze inzending? Ga naar Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=oWE4F8bULkE

Deze rubriek is bedoeld voor iedereen van onze vereniging, om het
geheugen weer eens op te frissen betreffende de bowlingsport.
Deze keer gaan we het hebben over mobiele telefoons
Bij alle sporten die men beoefent, worden de mobiele telefoons, voordat de wedstrijd begint, opgeborgen. Men is puur
met het spel bezig en met zijn/haar team. Denk aan voetbal, zwemmen…
Zo hoort het (eigenlijk) ook bij de bowlingsport. Het is namelijk voor alle spelers hinderlijk als er continue afleiding of
verstoring is dmv de telefoons. Speel je spel en hebt aandacht voor je team en de medespelers.
George van Kints, wedstrijdleider

Tussenstand sponsorgeld

Sponsorkliks

€
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Peut

€

0,00

Afval Loont

€

10,00

Grote Clubactie

€ 208,70

Totaal

€ 218,70

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?
Jan de Jong, 59 jaar, woonachtig in Noordwijkerhout en ik speel op de woensdag
Hoe lang bowl je al en hoe is het allemaal voor jou begonnen?
Héél vroeger heb ik nog 1½ jaar gebowld bij de jeugdafdeling van BVN. Met Kees van Dijk en Linda Kerkvliet en de
Bock als trainer. Vervolgens heb ik 25 jaar niet gebowld en 20 jaar geleden werd ik gevraagd om eens in te vallen voor
Jos Nederpel, die rugproblemen kreeg. En daarna nooit meer gestopt….
Wat doe je in het dagelijks leven?
Weinig. Mede door ziekte heb ik mijn bedrijf zeven jaar geleden verkocht en daar leven we nu van. Noem mij maar een
ongewenst vroegpensionado.
Heb je nog andere hobby’s/bezigheden?
Genoeg! Schaken, scheidsrechteren, darten, voetbal (passief inmiddels), lezen, politiek, muziek….
Wat eet je graag, of juist niet?
Olijven en rauwe tomaat, daar gruw ik van. Verder glijdt alles er soepel in, vooral een mooi stukje vlees….
Van welk soort televisieprogramma’s/films houd je?
Sport en A films, vooral de betere SF. Voor de kenners: Interstellar is voor mij de ultieme SF film. En ik ben toch ook
wel een beetje een ‘trekkie’….
Wat is jouw ultieme avondje/dagje uit?
Ben niet zo’n uitgaander. Maar een intiem etentje met vrienden of een klassiek concert kan ik zeer waarderen.
Waar heb je een hekel aan?
Onrecht, in al z’n verschijningsvormen.
Heb je nog een levensmotto?
Zowel mijn vader als later mijn moeder zijn zeer plotseling en totaal onverwacht overleden. Geniet dus van alles en zo
veel mogelijk. Het kan zomaar voorbij zijn.
Zijn er nog andere dingen die je met ons wilt delen?
Best wel, maar dan aan de bar met een mooi biertje!

Ingezonden gedicht
In een verloren moment, waarin Saskia Venderbosch en haar man Paul in een bowlingcentrum moesten wachten op de
nieuwe bal van Saskia, schreef Paul bijgaand gedicht:

Ook iets schrijven in de pinpost?
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

Toernooikalender
30/3 – 7/4 Nederlandse Singles & Doubles kampioenschappen A-klasse te Nieuwegein
Voor inschrijven ga naar http://nbf.bowlen.nl/Wedstrijdbowlen/NBFEvenementen/NKA-Klasse.aspx

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.

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

