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G-Bowlers
Donderdag 3 oktober jl. was een geweldige dag voor de cliënten van Rivierduinen en
Bowlingvereniging Noordwijkerhout. Sinds 2jaar worden de cliënten iedere maand
begeleid om een gezellig balletje te gooien bij All American Bowling (AAB).
Dankzij een mooi sponsorbedrag van het MeerlandenFonds en een sponsoring van All
American Bowling, hebben voorlopig 8 cliënten zich kunnen inschrijven als nieuwe leden
van Bowlingvereniging Noordwijkerhout. Wellicht volgen er nog meer.
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donderdagmiddag
bowlen onder
begeleiding van Bart
van der Zwart, Nelleke Messemaker en George v.Kints. De nieuwe
leden zijn zeer enthousiast, vinden het iedere keer weer erg leuk
en zijn super trots op iedere pin die zij omgooien.

Ria Duivenvoorde Nederlands kampioene 50+ Handicap C klasse
Tijdens de Nederlandse kampioenschappen zijn de eerste nationale titels van dit
seizoen verdeeld. Linda van Kerckhove, Cathrien Bosch - Nikkels, Ria Duivenvoorden,
Nico van Zuilen, Jan Passies en Leo Smit wonnen allen NK-goud!
De deelnemers kwamen verdeeld over zes klassen in actie: A - 50 t/m 57 jaar, B - 58
t/m 64 jaar en C - 65 jaar en ouder. Daarbij was de volgende handicapregel van
toepassing: Handicap 80% van 220, maximale handicap 80 per game. Heren en dames
streden apart om de titels.
Ria Duivenvoorden uit Noordwijkerhout was de beste dame in de C-klasse met een
total pinfall van 2258. Dat was net voldoende om de 2238 van Gre van de Velden voor
te blijven. Met 2189 eindigde Bep Oldenburger op de derde plek.
In de klasse 'vrouwen C' van 65 jaar en ouder zijn er 18 deelneemsters waarvan er 5
naar de finale mogen.
Ria gooide lekker ontspannen en de 5 games voorronde sloot ze af met een gemiddelde van 168,4 scratch (pas gemiddelde van 147) en
met handicap zelfs 226,4. Goed voor een tweede plaats en dus een plek in de finale.
De finale werd op zondag gespeeld. Het verschil met de nummer 1 was 39 pins en het verschil met de nummer 5 was 44 pins. Dus met
nog 5 games finale kon er nog van alles gebeuren.
En het bleef lang spannend. Na vier games stond Ria zonder dit zelf te weten op de eerste plaats met 21 pins voorsprong op Gre van
der Velden.
Ria had de laatste game 171 en Gre moest de 10de frame nog gooien. Met een strike in de negende frame was minimaal nog een strike
met negen spare nodig. Het werd, helaas voor Gre, een misser waardoor Ria zich Nederlands kampioene C klasse mag noemen!
Gefeliciteerd!
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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 1 onderwerp met 4 onderdelen:

Hoe gaan wij als gasten om met ons bowlinghuis
Consumpties
Als gast bij All American Bowling (AAB) is het niet netjes om je eigen drank mee te nemen. De ondernemer moet immers ook
verdienen.

Tape
Het opruimen van je eigen tape en andere papiertjes e.d.
vraagt aandacht! Het gebeurt niet opzettelijk, maar neem
voor vertrek je eigen afval mee en gooi het in de prullenbak.

Stoelen
Ook het gebruik van de stoelen vraagt aandacht. Van baan 1
t/m 6 kunnen de stoelen op de verhoging staan en dus niet
in de spelersruimte. Dit kan namelijk bij calamiteiten
problemen opleveren. Denk bijvoorbeeld als iemand onwel
wordt op de baan, in de spelersruimte of bij brand e.d. Bij
baan 7 en 8 mag een stoel neergezet worden als een speler
wat ongemak heeft. Zet de stoel echter wel zo neer dat de
bediening niet allerlei capriolen hoeft uit te halen om de
drankjes op de tafels neer te kunnen zetten. Dus let op
voor belemmering. Na de wedstrijd het verzoek om de stoel
terug te zetten op de plaats waar die hoort.

Geen ballen op de bank
Het vriendelijke verzoek om geen ballen en ballentassen op de zitbanken te plaatsen. Olie op de bal kan afgeven. En bowlingtassen
kunnen scherpe randen bezitten waardoor een scheur in de bekleding zo is gemaakt.

TOERNOOIKALENDER
Toernooi
32e Open Double Handicap Tournooi

Plaats
Leiderdorp

Inschrijven
www.bowlingleiderdorp.nll

Datum
28 jan t/m 2 feb 2020

GRATIS GELD VERDIENEN VOOR DE BVN
Geld verdienen voor uw verenging zonder dat het u extra geld kost? U kunt dit op onderstaande manieren doen:
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
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

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

