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 Van de voorzitter 
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Verder in 

deze editie 

Even kennismaken 

met.. 

Marinus Kort 

Stedenontmoeting 

2007 

Ganzentoernooi 2007 

15e editie krijgt 

verrassende winnaar 

Uitgelicht: 

baanonderhoud 

Met het Ganzentoernooi 

weer achter de rug zitten 

we alweer in de laatste 

maand van het jaar. 

Terugblikkend op het 

toernooi kunnen we 

zeggen dat het weer goed 

verlopen is. Iedereen die 

zijn of haar inzet heeft 

getoond: bedankt! 

Met de kerstartikelen in de 

winkels en hier en daar de 

eerste kerstbomen wil ik 

iedereen alvast fijne 

feestdagen wensen en ik 

hoop dat iedereen ook in 

2008 weer heel veel 

bowlingplezier heeft. 

Jaap Bijsterbosch 

Wist u dat.. 

• ..het Ganzentoernooi 
weer een groot succes 

was? 

• ..dit alweer de vijftiende 
editie van het regionale 

toernooi was? 

• ..er een verrassende 
winnaar was? 

• ..een van de spelers van 
het winnende team de 

hoogste score van het 

toernooi gooide? 

• ..deze onervaren-een-
keer-per-jaar-bowlende 

jongeman maar liefst 

242 punten gooide?  

• ..wij hem en zijn team 
feliciteren met deze 

overwinning? 

• ..in het artikel hiernaast 
alles te lezen is over het 

toernooi? 

Ganzentoernooi 2007 
15e editie succesvolle toernooi krijgt verrassende winnaar 

Zoals gebruikelijk vond 

ook dit jaar in de week 

voor Ganzenmarkt het 

jaarlijkse BowlingGanzen-

toernooi plaats. Van 7 tot 

en met 11 november werd  

tijdens de 15e editie van 

dit regionale toernooi flink 

gestreden om de winst. 

Namens de organisatie doet 

Anneke Timmerman verslag. 

“Het 15e BowlingGanzen-

toernooi is weer achter de 

rug. Net als voorgaande 

jaren was ook deze editie 

een groot succes. De orga-

nisatie is erg tevreden, net 

als de teams die meededen. 

39 teams streden mee om 

de hoofdprijs en men was 

net als voorgaande jaren 

weer heel enthousiast en 

fanatiek aan het spelen. Het 

was enorm gezellig, wat 

zeker kenmerkend is voor 

het hele toernooi. Alles liep 

op rolletjes. De machines 

draaiden perfect: er is niet 

één storing geweest. Dat is 

toch geweldig?! Voor ons 

als organisatie kostte het 

toernooi toch ook heel wat 

inspanning. Maar als je dan 

ziet dat alles allemaal prima 

verloopt, is het de inspan-

ning zeker waard. 

De finaledag 

De finaledag begon op zon-

dagmiddag om 12 uur met 

de kwartfinales. De strijd 

was erg spannend, want de 

scores lagen toch allemaal 

redelijk dicht bij elkaar. 

Maar na een vermoeiende 

middag en een gedeelte van 

de avond was om ongeveer 

19.30 uur de winnaar be-

kend. De Pinfall Wizards 

met als teamcaptain onze 

enige echte eigen Marinus 

Kort! Zijn team gooide erg 

goed, een van de spelers 

gooide zelfs de hoogste sco-

re van het toernooi: 242! 

Het toernooi is een grandi-

oos succes geworden dank-

zij de inzet van al onze vrij-

willigers en mede dankzij 

een aantal bedrijven die 

een financiële bijdrage heb-

ben geleverd. Deze bedrij-

ven zijn: Wemeijer, Beenen 

keukenstudio, Langeland-

Borgman, De Roo bv We-

genbouw, KWS Infra Zwolle 

bv en Delphi Restaurant. 

Deze bedrijven hebben 

schriftelijk een bedankbrief 

gehad namens de organisa-

tie en het bestuur van BVC. 

Bedankt allemaal! 

Volgend jaar staat de 16e 

editie op het programma, en 

nu al zijn er drie avonden 

volgeboekt. Dat ziet er goed 

uit, op naar volgend jaar!” 

1 Pinfall Wizards 4252 

2 Gootgooiers 4113 

3 New Image 4085 

4 The Michaels 4047 

5 The Flintstones 4026 

6 De Doosjes 3999 

Einduitslag 

Vooruitblik nr 7 

√ Concentratie, 

inspiratie en licht 

√ Even kennismaken 

met.. Benny Bosch 

√ Algemene 

Ledenvergadering 



De DTL is in september weer van 

start gegaan. Inmiddels zijn er al-

weer een aantal speeldagen achter 

de rug. Op 6 januari 2008 wordt de 

eerste DTL wedstrijd in Coevorden 

gehouden. 

Een verslag van de eerste speeldagen 

door Anneke Timmerman, teamcaptain 

van team Delphi. 

“Zoals jullie misschien wel weten doen 

er van onze vereniging 2 teams mee 

aan de Districts Trio League (DTL). 

Het team Coevorden 2 bestaat uit: 

Johan Elfrink, Jan Knevelbaard, Alfred 

Boertien en Jolanda v.d. Aar. Het twee-

de team Delphi bestaat uit: Johan Snij-

der, Benny Bosch, Jan Otten, Jacob 

Timmerman en ondergetekende. 

Er wordt telkens door 3 spelers een 

game gespeeld. Elke maand is er een 

wedstrijddag. We spelen dan telkens 

in een ander bowlinghuis. Dat kan zijn 

in Eelde, Hoogeveen, Assen, Emmen of 

Coevorden, dat rouleert steeds. 

Er worden op een wedstrijddag zeven 

games gespeeld. Elke game speel je 

weer tegen een ander team. Per game 

kunnen er vijf punten gescoord wor-

den. Van deze zeven games worden de 

punten bij elkaar opgeteld en wordt 

bekend wie de meeste punten heeft 

behaald. 

Deze punten en de punten uit voor-

gaande wedstrijddagen worden bij 

elkaar opgeteld en aan het einde van 

de DTL is bekend wie de winnaar is. 

Deze winnaar gaat door naar de lande-

lijke wedstrijd. 

De DTL wordt op 6 januari en 17 fe-

bruari 2008 in Coevorden gespeeld, 

aanvang 10.00 uur. Kom eens kijken als 

je zin hebt! 

Inmiddels zijn er twee speeldagen  

geweest. De eindstand vind je natuur-

lijk op www.bowlingcoevorden.nl. 

Als je de uitslag bekijkt zie je dat twee 

teams zeven games minder hebben 

gespeeld. Dit komt doordat er nu ne-

gen teams meedoen. Hierdoor kunnen 

de teams niet tegelijk spelen zodat elk 

team een keer een rustdag heeft. De 

wedstrijdorganisatie zou dan ook 

graag zien dat er nog wat teams bij 

komen volgend seizoen. 

Daarom zou ik zeggen: Mensen, kom 

eens een keertje kijken! En lijkt het je 

wat om het ook eens een keertje te 

proberen, zorg dan dat je team krijgt 

en geef je op voor het volgende sei-

zoen!” 

Kom dus allemaal naar RBC op 6 janua-

ri 2008 en zie met eigen ogen hoe leuk 

de wedstrijden zijn. 

We maken er iedere week gebruik 

van: schone, opgeruimde, goed ge-

oliede banen. Maar wat gaat er ei-

genlijk allemaal aan vooraf? Wij 

vroegen het aan de man van het 

baanonderhoud: Johan Snijder. 

Johan is ongeveer 6 à 8 uur per week 

bezig met het onderhoud. In de ogen 

van Johan horen bij baanonderhoud 

niet alleen schone banen maar speelt 

ook de omgeving daarbij een rol. Als 

de omgeving stoffig is, zie je dat terug 

op de banen. Johan vertelt. 

“De combinatie van cleanen en oliën 

moet op elkaar afgestemd worden. Ik 

gebruik zeven liter warm water en der-

tig cc schoonmaakmiddel. Door het op 

die manier te doen blijkt dat de ballen 

goed rollen. 

Sinds de goedkeuring van de banen 

heb ik aanwijzingen gekregen hoe ik 

dit het beste kan doen de banen het 

beste kan onderhouden. Door die aan-

wijzingen gaan de condities minder 

achteruit. De condities zijn afhankelijk 

van de luchtvochtigheid, zowel binnen 

als buiten. Het beste is een constante 

temperatuur van 15 graden, maar dat 

heb ik niet in de hand. Wanneer de 

verwarming uit staat is dat goed te 

merken aan de banen. 

Afgelopen zomer zijn de trechters van 

de machines schoongemaakt wat tot 

resultaat had dat de banen langer 

schoon blijven.  

Schoonmaken en oliën van de banen  

in de praktijk 

Allereerst vul ik de cleaning machine. 

Op maandag begin ik met een sponsje 

en een emmer water de banen te poet-

sen. Als 2 banen gedaan zijn pak ik de 

cleaning machine en ga ik over de ba-

nen. Dit doe ik per 2 banen anders 

verdampt de cleaner of ontvetter. Zo 

werk ik alle 6 banen af. 

Een baandeel is pas schoon, wanneer 

ik met een vinger een streep over de 

baan trek en er geen streep achter-

blijft. Eerder ben ik niet tevreden. Ver-

volgens, als alle banen gedaan zijn, 

maak ik de goten schoon. 

Voordat ik begin te oliën zorg ik dat 

het olieniveau in de wick (onderdeel 

van de machine waar de olie wordt 

verdeeld) op het juiste niveau is: 1 cm. 

Volgende stap is het oliën van de ba-

nen met de oliemachine. De banen 

worden twee keer geolied, een keer 

kort en een keer lang. 

Als ik daarmee klaar ben ga ik vervol-

gens de approach stofzuigen, spuit ik 

er cleaner op, wacht totdat dit droog is 

en ga ik het uitpoetsen. Dat uitpoetsen 

doe ik eerst met een speciaal vilt en 

daarna met een droge oude poets-

doek. Hierna zet ik de banen aan, zet 

de pins goed en kijk of er verder geen 

storing is. 

Als laatste zorg ik ervoor dat het 

chroom van de balreturn glimt, daar 

mogen geen vingervlekken op zitten. 

Ik vind het namelijk mooi als dit glimt.” 

U merkt het: er komt nogal wat bij kij-

ken om de banen tip top in orde te ma-

ken. 

 
2222    

Districts Trio League 2007-2008 

Uitgelicht: baanonderhoud 

 
 



Mariska: Hé Marinus wil jij een stukje 

schrijven voor de nieuwsbrief 

onder het hoofdje 'even voorstellen'. 

Marinus: Hoezo even voorstellen? 

Iedereen kent mij toch al zo'n beetje. 

Mariska: Ja, dat klopt misschien wel 

maar het is gebruikelijk dat als we 

een nieuw bestuurslid hebben hij of zij 

zich even voorstelt. 

Marinus: Wat een gedonder 

Mariska: Zit nou niet zo te zeuren en 

klim eens ff in de pen. 

Marinus: Nou vooruit dan maar omdat 

je zo aandringt.. 

“Voor diegene die mij dus nog niet 

kent: ik ben Marinus Kort en inmiddels 

bijna twee jaar lid van de vereniging. 

Hoe ik bij het bowlen ben gekomen? Ik 

bowlde een keer per jaar en wel bij 

het altijd reuze gezellige Ganzentoer-

nooi. Toen Corrie mij vroeg om een 

keer in te vallen bij het bedrijfsbowlen 

hoefde ik dan ook niet lang na te den-

ken en heb dus gelijk ja gezegd. Dat 

was fout nummer 1. 

Na een paar keer ingevallen te zijn 

kreeg ik de vraag of ik niet voor 

vast in het team wou komen en dat was 

fout nummer 2. 

En als je dan toch al om de twee een 

balletje aan het gooien bent dan 

is de stap om lid te worden van de ver-

eniging niet zo groot meer en ja, dat 

was fout nummer 3: ik was besmet 

met het bowling virus. 

Inmiddels is de rest qua prestaties wel 

bekend en daar ga ik verder niet op in, 

want eigen roem stinkt. 

Nu ik toch zo aan het schrijven ben dan 

maak ik gelijk van de gelegenheid 

gebruik om iedereen prettige kerstda-

gen en een goed uiteinde en vooral 

een heel gezond 2008 te wensen. Dat 

de pins het komende jaar weer lekker 

mogen vallen.” 

Marinus Kort 

 

Even kennismaken met.. Marinus Kort 
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Stedenontmoeting 2007 
Eerst leek het erop dat de Stedenont-

moeting niet door zou gaan, maar 

gelukkig bleek later dat het om een 

misverstand ging. Het gezellige 

toernooi werd op 9 december gehou-

den in Rolde. 

Voor de nieuwe leden onder ons: even 

een kleine uitleg over wat de Steden-

ontmoeting precies inhoudt. 

Ieder jaar wordt een Stedenontmoeting 

georganiseerd onder de bowlingvere-

nigingen van de regio Drenthe.  Dat 

zijn er in totaal zes: Rolde, Hoogeveen, 

Assen, Emmen, Eelde en Coevorden. 

Elke vereniging zorgt voor een dames-

team en een herenteam. Een team be-

staat uit 5 personen. Iedereen gooit in 

totaal vier games. Na de gespeelde 

games worden de scores bij elkaar 

opgeteld en de vereniging met de 

meeste punten is de winnaar en mag 

door naar de landelijke finale. 

Bowlingvereniging Coevorden heeft, 

net als voorgaande jaren, ook dit jaar  

weer meegedaan en het was heel ge-

zellig. Bij sommige BVC-spelers waren 

de scores zelfs hoger dan normaal in 

de huisleague! Ook hadden een paar 

personen in het begin iets last van de 

zenuwen, maar dat is logisch als je be-

denkt dat ze nog nooit aan een wed-

strijd hebben meegedaan. Maar on-

danks dat werd er uitstekend gegooid. 

Traditie 

Volgens traditie ging BVC naar Rolde 

met de instelling om in ieder geval de 

poedelprijs te behalen. Ook al is het 

altijd leuk om hogerop te geraken, de 

afgelopen jaren is gebleken dat dit 

voor ons team niet is weggelegd. En 

ook dit jaar heeft de traditie zich weer 

bewezen: Coevorden eindigde op de 

vijfde plaats, dus laatste! 

Bij de heren deden mee: 

Benny Bosch   749 

Marinus Kort   622 

Jacob Timmerman   565 

Hein Egberts   528 

Jan Mark Kok   522 

Bij de dames deden mee: 

Anneke Timmerman  699 

Jolanda v.d. Aar   587 

Patricia Gosink   550 

Hennie de Blouw   495 

Tiny Schneider   491 

Zoals gezegd, het was een gezellige 

middag en het lijkt erop dat een aantal 

spelers volgend jaar weer van de partij 

zullen zijn. Maar er kunnen altijd meer 

bij! 

Wil je ook meedoen?  

Vraag dan meer informatie bij Anneke 

Timmerman of surf naar de website van 

NBF Drenthe: www.nbfdrenthe.nl. 

Wist u dat.. 

• ..er weer een paar nieuwe leden 
bij zijn gekomen? 

• ..wij daar erg blij mee zijn? 

• ..het ledental nu staat op ?? 

• ..zij ook erg enthousiast zijn over 
onze vereniging? 

• ..wij hopen dat het enthousiasme 
aanstekelijk werkt en er meer 

leden zich aanmelden? 

• ..Johan Snijder tijdens de ALV 
voorstelde om per strike € 0,10 

te betalen? 

• ..dit voorstel door iedereen werd 
omarmd? 

• ..er nu een flinke strijd loopt tus-
sen de leden? 

• ..de opbrengst gaat naar een 
goed doel? 

• ..dit goede doel het slotfeest van 
het seizoen is? 

• ..er opvallend veel meer strikes 
worden gegooid? 

• ..er voor turkeys apart wordt 
betaald? 

• ..wij hopen dat dit systeem voor 
iedereen een stimulans is om de 

scores te verbeteren! 



Colofon: 
 
Tekst: 
Mariska Brinkmann 
Anneke Timmerman 
Jaap Bijsterbosch 
Jacob Timmerman 
 
 
Eindredactie: 
Mariska Brinkmann 
bestuur BVC 
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In de wereld van de NBF Drenthe 

zijn een paar bestuurswisselingen 

geweest. Van ABC Assen is Willem 

Edeler afgetreden, Jacqueline de 

Hoop vervangt hem. Van BV Coevor-

den is Jacob Timmerman opgestapt 

en heeft Anneke Timmerman de 

plek weer opgevuld. 

Landelijk schijnt er animo te zijn voor 

de stedenontmoeting 50+, daarom 

wordt het dit seizoen als proef georga-

niseerd. Alleen doen wij in Drenthe 

daar niet aan mee, omdat bij de mees-

te verenigingen niet genoeg 50+ spe-

lers zijn om een team van 5 dames en 5 

heren te maken. 

Wij zijn al blij als we de gewone ste-

denontmoeting kunnen houden. Deze 

is gehouden op 9 december, op pagina 

3 van deze Nieuwsbrief lees je hier 

meer over. 

De Provinciale kampioenschappen 

worden dit seizoen wederom niet ge-

houden, omdat in hetzelfde weekend 

het Kadentoernooi in Drachten is. We 

hebben nog gekeken om het iets eer-

der of later te houden maar de week-

enden zaten vol. Nu is er een voorstel 

om te kijken of wij het volgend jaar in 

oktober of november kunnen houden . 

Dan is het wat rustiger met toernooien. 

De Districts Trio League (DTL) doet het 

goed, er doen 9 teams aan mee. Op 

pagina 2 is een verslag te lezen van 

Anneke Timmerman. 

Het bestuur heeft normaal ook nog een 

regio-overleg met afgevaardigden van 

de andere regio’s en het NBF bestuur. 

Maar op dit moment staat het contact 

op een laag pitje. Het is ons niet duide-

lijk wat het NBF bestuur met de regio’s 

wil: òf alleen een uitvoerend orgaan 

dat de regionale toernooien regelt òf 

een contactpersoon van de NBF en 

verenigingen. 

De landelijke NBF vergadering is ge-

houden op zaterdag 24 november. He-

laas was ik wegens werk verhinderd 

en is Anneke Timmerman voor Coevor-

den gegaan. Meer over deze vergade-

ring vindt je in het artikel hieronder. 

Verder waren alleen Hoogeveen en 

Rolde van Drenthe vertegenwoordigd. 

Dit is mijn laatste verslag van de regio, 

Anneke neemt vanaf nu het stokje over. 

Groeten 

Jacob Timmerman. 

NBF Drenthe 

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 

Op zaterdag 24 november is in Leus-

den de Algemene Ledenvergadering 

van de NBF gehouden. Zoals gebrui-

kelijk was ook BVC vertegenwoor-

digd in de persoon van Anneke Tim-

merman. In totaal waren drie van de 

zes verenigingen uit Drenthe verte-

genwoordigd. 

Een verslag van Anneke Timmerman 

“Na het nuttigen van een kopje koffie 

begon de Algemene Ledenvergade-

ring van de NBF om 10.00 uur in Leus-

den. De voorzitter, de heer Van der 

Gist opende de vergadering en begon 

met de mededelingen. Een van de me-

dedelingen was: men wil waarschijnlijk 

in februari/maart 2008 proef gaan 

draaien met een nieuwe ledenadmini-

stratie. Met deze nieuwe ledenadmini-

stratie kunnen de gegevens van de 

leden via internet doorgegeven wor-

den. Ook de leden kunnen dan inzage 

krijgen over wat er geregistreerd staat 

over de persoon zelf. Men kan geen 

inzage krijgen over andere leden, dat 

wordt beschermd. De Wet Bescher-

ming Persoonsgegevens is hierop van 

toepassing. 

Tijdens de vergadering, die tot 15.00 

uur duurde, was er niet veel nieuws te 

melden. Maar de lunch was goed en  

ondanks dat het een vermoeiende dag 

was, was het zeker de moeite waard 

om de vergadering bij te wonen.” 

Algemene Ledenvergadering NBF 
Slechts drie Drentse verenigingen vertegenwoordigd op 24 november 2007 

Fijne kerstdagen en 
een gelukkig, gezond en 
bovenal sportief 2008! 

www.bowlingcoevorden.nl 


