
 Editie nummer 

Nieuwsbrief 
A
c
ti
e
f 
re
cr
e
a
ti
e
f 
g
e
ze
ll
ig
 Iedereen aan de slag! 

Algemene Ledenvergadering 

Wist u dat.. 

• ..het filmpje over de 
bowlingmachines op 

internet is geplaatst? 

• ..het de bedoeling is 
dat vaker filmpjes op 

internet komen te 

staan? 

• ..wij dit zeer waarde-
ren, omdat beelden 

meer spreken dan 

woorden? 

• ..u  zelf met filmcamera 
of fototoestel op pad 

kunt gaan om de diver-

se aspecten van het 

bowlen vast te leggen? 

• ..de redactie zich warm 
aanbevolen houdt voor 

aanlevering van film-

pjes? 

• ..u een prijs kunt win-
nen als u de leukste, 

gekste, interessantste 

film of foto aanlevert? 

• ..u hierover meer kunt 
lezen op pagina 3 van 

deze nieuwsbrief?  

• ..wij u veel succes en 
vooral plezier wensen 

bij het maken van die 

ene bijzondere foto? 
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De ledenvergadering die 

op 7 februari jl. gepland 

stond is afgelast. En op 

grond van weinig agenda-

punten en een steeds lage-

re opkomst heeft het be-

stuur tevens besloten de 

reguliere ledenvergade-

ring in februari definitief 

van de agenda te halen. 

Alle leden van BVC hebben 

persoonlijk bericht gehad 

over het vervallen van de 

afgelopen ledenvergade-

ring. Ook zijn ze geïnfor-

meerd over het feit dat de 

ledenvergadering definitief 

vervalt en hoe het nu verder 

gaat. 

In de statuten van de notaris 

en in ons Huishoudelijk Re-

glement staat beschreven 

dat het verplicht is om een 

Algemene Ledenvergade-

ring (ALV) te houden binnen 

6 maanden na de start van 

het verenigingsjaar. Omdat 

het financiële boekjaar van 

1 januari tot en met 31 de-

cember loopt heeft het be-

stuur besloten om de ALV 

vanaf 2008 in februari te 

laten plaatsvinden. Dit is 

ook voor het starten van 

nieuwe projecten of het ne-

men van een besluit voor 

het nieuwe seizoen een logi-

sche stap, omdat de beslui-

ten die in februari zijn geno-

men in september in wer-

king kunnen treden. 

De eerstvolgende ALV is op 

5 september 2007. Dit is dan 

tevens de laatste ALV die in 

september plaatsvindt. 

Om maar met de deur in 

huis te vallen: er wordt 

wat van u verwacht de 

komende periode. 

Tegenwoordig is bijna 

iedere telefoon uitgerust 

met fotocamera en soms 

zelfs met filmfunctie erin.  

En dat is nu precies de 

reden dat de redactie van 

deze Nieuwsbrief heeft 

besloten een wedstrijd uit 

te schrijven. Op pagina 3 

leest u alles over deze foto-

en filmwedstrijd. 

Verder kijken we in deze 

editie samen met Jan Otten 

terug op het 24e Stuur 

Autoverhuurtoernooi (beter 

bekend als Vd Brink) dat 

van 2 t/m 11 februari in 

Assen werd gehouden. Met 

z’n tienen ging de groep op 

pad en er werden beste 

hoge ogen gegooid! Meer 

hierover dus verderop in 

deze Nieuwsbrief. 

Hoe zit het ook alweer met 

die bronzen, zilveren of 

gouden pas die je moet 

kiezen als je lid wordt van 

de vereniging? Om wat 

duidelijkheid te scheppen 

over het lidmaatschap van 

de NBF vindt u op pagina 3 

een toelichting. 

Helaas heeft ons ook het 

trieste bericht bereikt dat 

NBF-bestuurslid Gerard 

van Dam in de nacht van 11 

februari plotseling is 

overleden. Op pagina 4 

staan wij even stil bij de 

mens Gerard van Dam met 

een “In Memoriam”. 

Kortom: een Nieuwsbrief 

met inhoud.. 

Verder in 

deze editie 
Districts Trio League 

Even kennismaken 

met.. Frida Woering 

Win een 

avondje  bowlen! 

Uitgelicht: 

lidmaatschap 

Vooruitblik nr 4 

√  Uitgelicht: Handicap 

√ Ze komen eraan: de 

Verenigings-

kampioenschappen   

√ Even kennismaken 

met.. Johan Elfrink 



Frida Woering is een stille kracht 

van onze vereniging. Ongemerkt is 

zij op veel vlakken actief en zorgt zij 

ervoor dat veel werk uit handen 

wordt genomen. Hoog tijd dus om 

eens in gesprek te gaan met deze 

bijzondere vrouw.. 

Behalve dat ze bestuurslid is, veel 

hand- en spandiensten verzorgt tijdens 

het Ganzentoernooi en de Vereni-

gingskampioenschappen en ook nog 

eens verjaardagskaarten maakt en ver-

stuurt, is Frida ook nog wedstrijdlei-

der. Eén van de drie gecertificeerde 

wedstrijdleiders die onze vereniging 

rijk is. Dat dit een leuke bezigheid is 

blijkt wel als Frida van wal steekt over 

wat er allemaal komt kijken bij het in 

goede banen leiden van een  officiële 

wedstrijd.. “Tijdens een wedstrijd zijn 

er een aantal regels die je als wed-

strijdleider in acht moet houden, met 

name de sportregels van de NBF (en 

dat zijn er nogal wat). De meest zicht-

bare zijn: er mag niet gerookt, gegeten 

of gedronken worden in de spelers-

ruimte en als er storingen zijn moet de 

wedstrijdleider ervoor zorgen dat het 

hersteld wordt. De wedstrijd die je 

leidt is iedere keer weer een andere. 

Ongeveer twee keer per seizoen wordt 

je opgeroepen om als wedstrijdleider 

op te treden, maar soms vaker omdat 

er een wedstrijdleider ziek is.” 

Een leuke veelzijdige ’baan’ dus.  En 

ook tijdens de cursus bleek dat er 

meer bij een wedstrijd komt kijken dan 

inchecken en ervoor zorgen dat er een 

goed balletje gegooid kan worden. 

“Toen ik in 2003 gevraagd werd om de 

cursus te doen heb ik even getwijfeld, 

maar  uiteindelijk ben ik toch de uitda-

ging aangegaan. Samen met Jacob 

Timmerman heb ik de cursus gevolgd.  

Bert Schreurs, de eerste wedstrijdlei-

der van onze vereniging, was inmid-

dels geslaagd. Samen is altijd leuker 

dan alleen, maar tijdens de stage werd 

het toch even anders. Dan sta je er ècht 

helemaal alleen voor. De praktijk was 

een goede leerschool en erg leuk om 

te doen. Op 10 april 2004 hebben we in 

Eelde de cursus succesvol afgerond.” 

Op de vraag hoe Frida de toekomst 

van onze vereniging ziet op het gebied 

van wedstrijdbowlen antwoordt ze: ”Ik 

zie dat in onze vereniging een kleine 

groep is die zich toespitst op wedstrij-

den. En er wordt goed gepresteerd, 

dat kun je wel zien aan het Stuurtoer-

nooi in Assen (zie artikel op pagina 3).  

Dat gaat zeker goed komen!” 

Gemiddeld eens per maand wordt er 

tijdens de Districts Trio League ge-

streden om de meeste punten binnen 

te halen. Al deze punten worden bij 

elkaar opgeteld en aan het eind van 

het seizoen is bekend wie de win-

naar is geworden. Aan het woord is 

Anneke Timmerman, captain van 

het team Delphi Coevorden. 

“Nog even een korte uitleg. Een team 

bestaat uit 3 spelers met evt. reserve-

spelers. Speler 1 - met het hoogste 

pasgemiddelde - speelt tegen een spe-

ler van het andere team die ook het 

hoogste pasgemiddelde heeft. Speler 2 

tegen de nr. 2 van het andere team etc. 

De puntentelling is als volgt: als speler 

1 een hogere score heeft dan speler 1 

van het andere team dan heeft speler 1 

1 punt behaald. Zo gaat men het rijtje 

af. Als je als team een hogere score 

hebt dan het andere team heb je 2 pun-

ten gehaald. Als team kun je per game 

in totaal 5 punten halen. 

Aangezien het team waar ik in speel 

mij tot teamcaptain hebben gebombar-

deerd spreek ik van mijn team (Delphi 

Coevorden) en onze gemaakte af-

spraak: elke keer beginnen de eerste 3 

spelers met het hoogste pasgemiddel-

de met de 1e game. De persoon die aan 

het einde van de game de laagste sco-

re heeft stapt uit het team en de reser-

vespeler komt erin. Op die manier 

rouleert het dan. 

Op 4 februari zou de wedstrijd die in 

Coevorden gepland stond ´thuis´ wor-

den gehouden, maar omdat de banen 

nog steeds niet zijn goedgekeurd 

moesten we naar Emmen voor onze 

‘thuiswedstrijd’. Dat was erg jammer, 

we hadden het ditmaal graag dicht bij 

huis willen hebben. We hopen dat voor 

1 maart de banen wel in orde zijn, an-

ders moeten we de volgende thuis-

wedstrijd (1 april) uitwijken naar Assen 

en dat zou heel erg jammer zijn.” 

>> lees verder op pagina 4 
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Districts Trio League 

Even kennismaken met.. Frida Woering 

Wist u dat.. 

• ..het Bowling Sport Magazine ver-
nieuwd is? 

• ..het blad van de NBF nu veel 
meer aspecten van de bowlings-

port belicht? 

• ..wij daar als bestuur van uw eigen 
vereniging bijzonder blij mee 

zijn? 

• ..daardoor iets duidelijker wordt 
wat de NBF allemaal doet? 

• ..in het BSM van december/januari 
2007 een uitgebreid verslag te 

lezen is over de Algemene  Leden-

vergadering van 25 november 

2006? 

• ..u, in navolging op ons eigen ver-
slag in de vorige editie van uw 

Nieuwsbrief, hierin kunt lezen dat 

de NBF veel ambitie heeft voor de 

komende jaren? 

• ..u de hoofdlijnen van het Jaarplan 
van de NBF kunt lezen op pagina 

16 t/m 19 van BSM? 

• ..wij u aanraden dit zeker te lezen, 
als u dat nog niet heeft gedaan! 

Tips? 

Mail naar: 

redactie@bowlingcoevorden.nl 



Afgelopen 2 februari hebben enkele 

leden van de bowlingvereniging 

meegedaan aan het 24e Stuur Auto-

verhuur Bowlingtoernooi in Assen. 

Jan Otten doet verslag. 

“We spraken af dat we elkaar vrijdag-

avond om 18.00 uur zouden treffen bij 

de bowling in Coevorden. Dat de span-

ning er al goed in zat was te merken 

aan het feit dat sommige leden het 

maar moeilijk vonden om hun sigaret 

uit te doen, want er mocht in de auto’s 

niet gerookt worden. Aangekomen in 

Assen werd er eerst een kop koffie 

gedronken en de schade van het niet 

mogen roken in de auto werd weer 

ingehaald. 

Tegen 19.30 uur begonnen de series, 

en het mooiste van het hele toernooi 

vind ik toch wel de muziek die er ge-

speeld wordt bij het ingooien. Ver-

plicht de mond dicht, want anders 

knallen de vullingen uit je kiezen, zo 

hard staat de muziek (maar wel gaaf). 

Er werd met 2 personen op een baan 

gespeeld. Zo hier en daar werd er een 

200 game gegooid en de sfeer was 

perfect. Na het bowlen werd er nog 

gezellig nagepraat en gedronken en 

het wachten kon beginnen: mocht je 

zondag terugkomen voor de finaledag 

of niet?! Uiteindelijk mochten Alfred 

Boertien (9e), Johan Elfrink (44e)en ik 

(45e) zondags het geluk nog eens be-

proeven. 

De achtste finale be-

stond uit de beste 64, 

er bleven uiteindelijk 

32 over voor de kwart-

finale. Na de achtste 

finale stond Johan 

Elfrink op de 43e plaats 

en ik op de 54e plaats. Voor ons beide 

was het toernooi voorbij. Alfred stond 

9e, dus hij mocht de kwartfinale spelen. 

Na de kwartfinale bleef hij op de 9e 

plaats staan, dus mocht hij ook de hal-

ve finale spelen. Daar vond Alfred z’n 

Waterloo en hij werd uiteindelijk 15e. 

Ik denk dat ik voor iedereen mag zeg-

gen dat het een bijzonder leuk, en 

sfeervol toernooi is, en kan alleen maar 

zeggen, ga volgend jaar ook mee. Des 

te meer zielen, des te meer vreugd. 

Voor de uitslagen van het toernooi, en 

van de leden kun je kijken op de bow-

lingsite van Assen: 

www.bowlingassen.nl” 

 

24e Stuur Autoverhuur 
Bowlingtoernooi in Assen 
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Uitgelicht: Lidmaatschap - brons, zilver of goud? 
Iedereen weet het: als je lid wordt 

van Bowling Vereniging Coevorden 

wordt je automatisch lid van de 

NBF. Dit lidmaatschap varieert in 

brons, zilver of goud. Maar hoe zit 

dat eigenlijk precies met die bron-

zen, zilveren en gouden pas? 

Het Algemeen Reglement van de NBF 

(augustus 2000) zegt het volgende: 

“Het lidmaatschap van verenigingsle-

den wordt onderscheiden in de soor-

ten goud, zilver en brons. Per contri-

butiejaar kan een verenigingslid bepa-

len voor welk soort lidmaatschap 

wordt gekozen, terwijl gedurende het 

contributiejaar een verenigingslid het 

soort lidmaatschap kan opwaarderen. 

Het soort lidmaatschap is bepalend 

voor wedstrijden, toernooien en/of 

evenementen waarin het verenigings-

lid mag uitkomen.” 

Kort gezegd kan dus alleen in het be-

gin van het seizoen worden gekozen 

voor een andere pas. U ontvangt uw 

pas in de maand september. Maar 

heeft u een bronzen pas en wilt u toch 

meedoen met een toernooi, dan kunt u 

uw bronzen pas op ieder willekeurig 

moment laten opwaarderen naar een 

zilveren of gouden pas. 

Even alle eigenschappen op een rijtje: 

Brons: Het bronzen lidmaatschap is 

het basislidmaatschap van de NBF en is 

bedoeld voor leden die uitsluitend in 

het eigen bowlingcentrum willen spe-

len. U kunt meedoen aan huisleagues 

of  (open) toernooien die door de ei-

gen vereniging worden georgani-

seerd. 

Zilver: Wilt u kunnen deelnemen aan 

Nationale Leagues of aan toernooien 

die door andere verenigingen worden 

georganiseerd dan is een zilveren lid-

maatschap voor u de juiste keus. 

Goud: Het gouden lidmaatschap is 

bedoeld voor de (top)bowlers die wil-

len deelnemen aan rankingtoernooien 

en Nationale selecties. 

Zo zit dat dus. Duidelijk toch? 

WIN EEN AVONDJE BOWLEN! 

Fotografen en filmploegen opge-

let! Er valt een gezellig avondje 

bowlen te verdienen! 

De redactie van de Nieuwsbrief is 

op zoek naar leuke, spontane, inte-

ressante, gekke, bijzondere foto’s 

of filmpjes over alles wat maar met 

bowlen te maken heeft. Zolang het 

maar een originele foto of film is 

die door u zelf is gemaakt. Dus: 

gaat u naar een reguliere speel-

avond, een toernooi of lekker bow-

len op vakantie? Neem dan uw fo-

totoestel of filmcamera mee en leg 

uw bowlingmomenten vast! 

Wat valt er dan te verdienen? 

Een verzorgd avondje bowlen voor 

max. 4 personen! Dat houdt in dat u 

2 uur lang mag bowlen en daar ook 

nog consumpties bij krijgt. Als dat 

niet gezellig wordt.. 

Stuur uw foto of film (liefst digitaal)  

vóór 1 augustus naar: 

redactie@bowlingcoevorden.nl 

of lever ‘m in bij één van de be-

stuursleden. 

Tijdens de Algemene Ledenverga-

dering op 5 september wordt de 

winnaar bekendgemaakt. 

De muziek die gespeeld werd tijdens het 

ingooien was gaaf, maar hard. Wel verplicht 

je mond dichthouden dus, anders springen 

de vullingen uit je kiezen! 

 



“De stand tot nu toe is als volgt: 

1. Café Centraal  72 punten 

2. Delphi Coevorden  71 punten 

3. De Gulle Gans  70.5 punten 

4. BV Emmen  70 punten 

5. Coevorden 2  66 punten 

6. Fin. Adv. Bureau Meij 55.5 punten 

7. Rest. De Stadstuin 50 punten 

8. BV Hoogeveen  45 punten. 

Zoals jullie zien ligt het héél dicht bij 

elkaar. Er kan nog van alles gebeuren. 

Als jullie eens een keertje mee willen 

maken hoe gaat met zo’n wedstrijd, 

kom dan eens een keertje kijken. We 

beginnen altijd om 10.30 uur. 

Het speelschema is te vinden op de 

website van NBF Drenthe: 

www.nbfdrenthe.nl. 

Ik hoop dat jullie zo een beetje een 

indruk hebben gekregen van de DTL. 

Het is in ieder geval altijd weer leuk en 

gezellig om mee te doen.” 

>> vervolg van pagina 2   “Districts Trio League”  

Deze Nieuwsbrief is ge-

maakt voor en door de leden 

van Bowling Vereniging Co-

evorden. Doel van de 

Nieuwsbrief is alle leden te 

informeren over de nieuwste 

weetjes en andere interes-

sante informatie over de 

bowlingsport, de vereniging 

en haar mensen. 

Deze nieuwsbrief verschijnt 

5 keer per jaar 

Colofon: 
 
Tekst: 
Mariska Brinkmann 
Jan Otten 
Anneke Timmerman 
Jacob Timmerman 
Frida Woering 
 
 
Eindredactie: 
Mariska Brinkmann, 
bestuur BVC 
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Op de wedstrijdkalender staat aange-

geven dat op 11 maart de Provinciale 

Kampioenschappen zouden worden 

georganiseerd. Hoewel het eigenlijk 

volgens de NBF-regels onmogelijk 

moet zijn om op dezelfde datum een 

toernooi te organiseren, blijkt, evenals 

het vorige jaar, dit toch weer het geval 

te zijn. Op 11 maart wordt de finale van 

het Kadentoernooi in Drachten ge-

speeld. Daarom is door de NBF Drenthe 

besloten ook dit jaar geen Provinciale 

Kampioenschappen te houden. 

Provinciale Kampioenschappen 

In Memoriam: Gerard van Dam 

Zondag 11 februari, net na middernacht, is totaal onver-

wacht NBF-bestuurslid Gerard van Dam overleden. Hij 

stierf aan een hartstilstand. Gerard heeft zich jarenlang in-

gezet voor talloze activiteiten in de bowlingsport, o.a. door 

zijn Pro-Shops. In de Algemene Ledenvergadering van 25 november 2006 is hij 

geïnstalleerd als bestuurslid van de NBF.  Hij heeft deze functie slechts 2½ 

maand kunnen vervullen. 

Gerard van Dam mocht maar 49 jaar worden. 

Namens bestuur en leden van Bowling Vereniging Coevorden wensen wij zijn 

nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

Wist u dat.. 

• ..u in de allereerste Wist-u-dat 
kon lezen over het bijzondere 

cruiseschip Norwegian Pearl 

met aan boord 4 bowlingba-

nen? 

• ..in het BSM van december/
januari een verslag staat over 

de vrouwen die aan boord hun 

mannetje hebben gestaan op 

de bowlingbanen? 

• ..dit alles behalve makkelijk 
bleek te zijn? 

• ..de medewerkers van het crui-
seschip veel teveel olie hebben 

gebruikt op de banen? 

• ..de dames op handen en knie-
en gingen om de olie te verwij-

deren? 

• ..zij daarna wel een goed balle-
tje konden gooien? 

• ..de dames uiteindelijk in de 
meer dan luxe aangeklede 

‘meditatieruimte’ terecht kwa-

men om eens flink uit te rusten 

van alle inspanningen tijdens 

hun meer dan bijzondere eerste 

‘Bowlen op Zee’-avontuur.. 


