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Maart 2008 7 

Op de Algemene Leden-

vergadering (ALV) van 6 

februari was het voor mij 

zover. De zittende voorzit-

ter Jaap Bijsterbosch had 

te kennen gegeven dat hij 

- na bijna 6 jaar voorzitter-

schap - de voorzittersha-

mer aan de wilgen hangt. 

Ook Frida Woering heeft 

zich niet herkiesbaar ge-

steld voor een nieuwe ter-

mijn van 3 jaar, voor haar 

functie is Jolanda van de Aar 

bereid gevonden om zitting 

te nemen in het bestuur. 

Met 0 stemmen tegen voor 

beide kandidaten was de 

bestuurswisseling een feit: 

na een super korte vergade-

ring van bijna  35 minuten 

was ik de “nieuwbakken” 

voorzitter. 

Dat super kort heeft mis-

schien wel te maken met het 

feit dat de vereniging weer 

“gezond” is. Na een aantal 

jaren door financieel wan-

beleid bijna bankroet te zijn 

geweest, zijn we dankzij een 

aantal leden van de vereni-

ging er weer bovenop ge-

krabbeld.  

Er zijn binnen onze vereni-

ging best nog wel enthousi-

aste leden te vinden die de 

vereniging een warm hart 

toedragen. Reden voor mij 

om ja tegen de “job” te kun-

nen zeggen. 

Eén ding wil ik wel gezegd 

hebben: ik besef mij, heel 

goed, dat ik een benoemde 

voorzitter ben en geen ge-

kozen voorzitter, maar ik wil 

daarmee niet zeggen dat ik 

geen positieve uitstraling 

wil/kan geven aan het voor-

zitterschap. 

Op 18 februari 2008 heeft 

Jaap Bijsterbosch zijn laatste 

bestuursvergadering bijge-

woond. Het bestuur heeft 

hem nogmaals bedankt en 

hem alle goeds toegewenst 

voor in de toekomst. 

Ondertussen draait de we-

reld gewoon door en wordt 

er zowel in de huisleague 

als in de Drentse Trioleague 

verwoed gestreden om de 

titels. 

Ik denk dat in de huisleague 

iedereen weet waar hij of zij 

staat. Bij de Drentse Triolea-

gue is het zo dat de twee 

teams uit Coevorden het erg 

goed doen en in de top 3 

geklasseerd staan. Niet 

slecht dacht ik zo voor onze 

vereniging. 

Tot onze vreugde kunnen 

we zeggen dat het leden-

aantal weer iets stijgende is, 

en vanaf deze plaats heet ik 

de nieuwe leden dan ook 

van harte welkom binnen 

onze vereniging. 

Toch is deze stijging niet te 

zien op woensdagavond, 

sterker nog, hier lijkt het of 

het ledenaantal terugloopt. 

Wij als bestuur vragen ons 

af wat hier de reden van kan 

zijn. Trek jezelf op de huis-

league- avond uit de luie 

stoel en kom gezellig even 

een “potje” bowlen. Je bent 

er even uit en krijgt ook nog 

wat inspanning, vaak ook 

nog gevolgd door een posi-

tief resultaat. 

Voor diegene die ziek is 

geldt: van harte beterschap 

vanaf deze plaats en we ho-

pen jullie zo spoedig moge-

lijk weer te begroeten op 

een huisleague-avond. 

Er zijn wat ontwikkelingen 

omtrent de eventuele aan-

schaf van een andere olie-

machine. We wachten met 

spanning af hoe dit zich ver-

der ontwikkelt. De eerste 

resultaten waren in ieder 

geval veelbelovend.  

Rest mij nu niks anders dan 

een ieder een goede score 

toe te wensen voor de rest 

van het seizoen. 

Johan Snijder 

Wist u dat.. 

• ..de website van de NBF 
is uitgebreid met een 

nieuwe rubriek? 

• ..u deze kunt vinden 
onder het kopje Wed-

strijden - mededelingen 

- wist u dat? 

• ..deze wist-u-datjes nog 
in een beginstadium 

zijn? 

• ..iedereen  iets kan aan-
leveren voor deze ru-

briek? 

• ..dit ook geldt voor de 
wist-u-datjes in uw ei-

gen Nieuwsbrief? 

• ..u uw reactie kunt stu-
ren naar: redactie@       

bowlingcoevorden.nl? 

• ..wij hopen dat dat veel-
vuldig wordt gedaan? 

Van de (kersverse) voorzitter 



Tinus Otter is lid sinds het begin van 

het seizoen 2007-2008. Hij heeft het 

zo enorm naar zijn zin, dat hij dat 

graag wil delen met de andere le-

den. 

“Beste Nieuwsbrieflezers. 

Mijn naam is Tinus Otter, ik ben sinds 

kort lid van BowlingVereniging Coe-

vorden. Na een aantal weken gegooid 

te hebben, werd ik ingedeeld. Ja, let 

op, ik kwam direct in klasse D, want 

mijn gemiddelde was een beetje hoog 

voor de andere klassen (wat ook te-

recht is). 

De BowlingVereniging van Coevorden 

vind ik een hele gezellige vereniging. 

Elke woensdag lekker even gooien en 

dan nog even blijven plakken met het 

vaste groepje bowlers (die dus nooit 

naar huis willen). 

Toen ik een aantal weken lid was 

kreeg ik mijn pas met mijn gemiddel-

de erop, dus kon ik toernooitjes gaan 

gooien. Op een maandagavond kreeg 

ik een telefoontje van Benny Bosch of 

ik in het team van Delphi wilde gooien 

in de DTL. Na kort nadenken heb ik ja 

gezegd. 

Mijn eerste toernooi was in Assen, daar 

heb ik samen met Marinus Kort ge-

gooid. Een hele leuke ervaring en lek-

ker zitten balen over mijzelf. Na het 

toernooi lekker met zijn allen naar mijn 

huis voor een hapje en een drankje 

wilden ze weer niet naar huis, zo gezel-

lig was het. 

Toen kwam de eerste DTL voor mij. Wij 

begonnen met ingooien en dat ging 

nog wel. Ik gooide mijn eerste game in 

dat toernooi, echt waar, wat had ik in 

het begin een wedstrijddruk , ik trilde 

helemaal. Gelukkig heeft het team mij 

daar een gedeelte over heen gehol-

pen. Na het gooien van die dag zaten 

we nog even bij de bowling en zeiden 

mijn teamleden van Delphi dat we het 

wel goed hadden gedaan, voor mijzelf 

kon het iets beter. Die dag ben ik een 

ervaring rijker geworden. Maar ja, ik 

kan nog veel leren van de bowlers van 

Coevorden. 

Na het toernooi zijn we met het team 

Delphi (Johan, Anneke, Benny en ik) en 

de partners uit eten geweest bij Delp-

hi, de Griek. Dat was beregezellig. 

Ik wil het hele team bedanken voor die 

gezellige dag en dat ik bij hun team 

mag blijven gooien! 

Tot later op de bowlingbaan.” 

Van 2 t/m 10 februari 2008 werd in 

Assen het Stuur bowlingtoernooi ge-

speeld. Ook bowlers uit Coevorden 

deden hier aan mee: Jolanda vd Aar, 

Tinus Otter, Anneke Timmerman, 

Johan Snijder, Marinus Kort en 

Johan Elfrink. 

Johan Elfrink brengt verslag uit van deze 

succesvolle wedstrijd. 

“De Coevordener bowlers speelden 

de voorronden op donderdagavond 7 

februari om 19.30 uur. In elke serie 

werden 5 games gespeeld op handi-

cap-basis. Omdat het de 25e keer was 

dat dit toernooi gespeeld werd, werd 

er in elke serie een prijs beschikbaar 

gesteld van € 25,00 voor de hoogste 

game. 

Met nog 1 game te spelen stond de 

hoogste game op 240 inclusief  handi-

cap. Deze game was niet hoog genoeg 

want wat gebeurde er? Ondergeteken-

de - die al lekker stond te bowlen - 

kwam helemaal los. Het was net of toen 

ook alles meezat, want ik gooide een 

scratchgame van 267. Inclusief handi-

cap resulteerde dit in een score van 

270! Voldoende om er met de prijs 

vandoor te gaan dus. 

Nadat alle voorronden gespeeld wa-

ren, stond ik op plaats 14. Voldoende 

om zondag 10 februari weer vol goede 

moed terug te gaan naar Assen om de 

finales te spelen. Toen ik daar echter 

aankwam bleken ze een storing te heb-

ben, baan 4 was buiten gebruik en kon 

niet zo 1-2-3 gerepareerd worden. 

In het wedstrijdschema stond ik ge-

pland voor de wedstrijd van 13.00 uur. 

Toen het tijd was om naar de baan te 

gaan was het echter al 14.15 uur. Maar 

goed, ik begon met mijn games en op 

zich liep het toch wel lekker. 

Er moesten 2 games gespeeld worden 

waarbij ik in de eerste game een score 

neer zette van 193 en in de tweede ga-

me een score van 180. Niet slecht dus,  

maar iedereen gooide lekker, waar-

door ik zakte van plaats 14 naar 21. 

32 spelers gingen door naar de kwart-

finale, dus ik mocht nog een keer de 

baan op. 

Door het lange wachten vanwege de 

storing (die nog steeds niet verholpen 

was) kwam de motivatie om te scoren 

ook een beetje op een laag pitje te 

staan. In de kwartfinale gooide ik een 

game van 139  en 141, met als eindre-

sultaat: plaats 32. 

Terugkijkend was het toch wel weer 

een gezellig en leuk toernooi. Dus vol-

gend jaar maar weer inschrijven en 

dan misschien met meer mensen uit 

Coevorden op weg naar de finale.” 

Johan heeft het in ieder geval dit jaar 

weer goed gedaan. Van harte met je 

behaalde resultaten! 

Meer informatie over het toernooi en 

de Asser Bowling Vereniging is te vin-

den op www.bowlingassen.nl. 
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 Nieuw lid Tinus Otter enthousiast 

Succesvolle wedstrijd: Stuurtoernooi in Assen 

 
 Hoogste game 270 van Johan Elfrink goed voor vijfentwintig euro 



Op 9 maart jongstleden werd de 6e 

speeldag van de DTL gespeeld in As-

sen. Team Delphi was die dag vrij, 

maar het team Coevorden 2 was wel 

aan de beurt. 

De stand is nog nooit zo spannend ge-

weest. Ieder team dat op 9 maart moest 

spelen heeft aardig goed gegooid. 

Team Delphi stond tot die dag 20 pun-

ten voor op nr.2, DTS opleidingen uit 

Emmen, maar of zij die voorsprong ook 

kon houden  was de vraag. 

Na de 6e speeldag is de stand als volgt: 

Er zijn tot nu toe maar liefst zeventig 

200-games gegooid. 

Het leaguegemiddelde van deze speel-

dag is 173.31. Het leaguegemiddelde, 

genomen over de gehele wedstrijdpe-

riode is 161.36. 

 

Districts Trio League 
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Sinds de Algemene Ledenvergade-

ring is Jolanda van der Aar alge-

meen bestuurslid van BowlingVere-

niging Coevorden. Maar wie is zij 

eigenlijk en wat houdt haar zoal be-

zig? Wij vroegen het haar. 

“Mijn naam is Jolanda van der Aar, 44 

jaar en moeder van 3 dochters: Gigi 23 

jaar, Daisy 18 jaar en Suzan 15 jaar. 

Ook ben ik al oma, mijn kleinzoon heet 

Jorgy en is nu ruim 2 jaar. 

Mijn hobby is paardrijden en straks 

motorrijden. Zoals sommigen van  jul-

lie weten ben ik druk met mijn rijbe-

wijs bezig. 

In juli 2004 ben ik door te gaan samen-

wonen met Bert in Coevorden terecht 

gekomen en heb ik het drukke Alphen 

aan den Rijn achter mij gelaten. Daisy 

en Suzan zijn meeverhuisd, Gigi is ach-

ter gebleven zag niets in het leven bij 

de boeren op het platteland (ja, wes-

terlingen denken nog steeds dat de tijd 

hier stilstaat). Maar wij hebben het hier 

prima naar ons zin. 

Bij het opruimen van de zolder kwam 

ik mijn bowlingbal tegen. Ik speelde in  

Alphen  de duo-league, eerst met mijn 

ex, later een jaartje met mijn vader. 

Omdat ik hier geen werk kon vinden 

wilde ik graag weer iets gaan doen. Ik 

ben op zoek gegaan naar een Bowling-

vereniging en kwam in eerste instantie 

bij het huisvrouwen bowlen terecht. 

Op zich niets mis mee, maar ik voelde 

me tussen de oudere dames niet echt 

thuis. Tini vertelde mij toen over Bow-

lingVereniging Coevorden. Ik ben een 

woensdagavond gaan kijken en was 

gelijk verkocht. Dat is nu ongeveer 2 

jaar geleden. 

Anneke Timmerman heeft mij zo gek 

gekregen om eens een wedstrijd bui-

tenshuis te spelen. Welk toernooi het 

was weet ik niet meer, maar het was in 

Hoogeveen. Dat was een hele leuke 

ervaring waar ik nu vaker gebruik van 

maak. Sinds dit bowlingseizoen speel 

ik mee met de Districts Trio league, 

wat ik erg leuk vind. 

Vanwege een blessure van Annie heb 

ik ook meegedaan met bedrijfsbowlen, 

wat 1 keer in de veertien dagen op 

dinsdagavond wordt gespeeld. 18 

maart hadden we onze laatste wed-

strijd tegen Beenen. We waren al kam-

pioen, maar hebben gestreden voor de 

laatste punten die er te verdienen vie-

len. 

Ik hoop dat iedereen net als ik veel 

plezier in het bowlen heeft. Dat we nog 

vele ballen mogen gooien.” 

Wist u dat.. 

• ..het ledenaantal weer een 
beetje aan het stijgen is? 

• ..wij daar erg blij mee zijn? 

• ..wij hopen vanaf nu steeds meer 
nieuwe leden te mogen verwel-

komen in onze vereniging? 

• ..uw vereniging volgend jaar 25 
jaar bestaat? 

• ..er daarom een feestje wordt 
georganiseerd? 

• ..u alvast rekening mag houden 
met een leuke middag/avond? 

• ..niet alleen onze vereniging 25 
jaar bestaat, maar ook een aantal 

leden al bijna 25 jaar lang lid zijn 

van onze vereniging? 

• ..ook dat zeker een vermelding 
waard is? 

Superspannende race tussen nummers 1 t/m 4 

Nr Team Totaal 

1 Delphi 119,5 

2 DTS Opleidingen 119 

3 Coevorden 2 112,5 

4 De Gulle Gans 112 

5 Smit Vloerverwerking 89 

6 Financieel Advies Buro 

Meijer 

78 

7 Bowl & Fun 76,5 

8 BV Hoogeveen 71 

9 Pinhitters 62,5 

Hoogste games en series 

Hoogste game heren   Hoogste game dames   

1. Benny Bosch 05-01-2008 245 1. Anneke Timmerman 30-09-2007 225 

2. Marc Aske 08-03-2008 235 2. Leida Boxem 17-02-2008 224 

3. Sander Groenwold 01-10-2007 234 3. Trijny Karsens 03-11-2007 219 

Hoogste team game: 30-09-2007  600 pinfall Team Delphi   

Even kennismaken met.. Jolanda van der Aar 



Colofon: 
 
Tekst: 
Jolanda van der Aar 
Johan Elfrink 
Johan Snijder 
Anneke Timmerman 
 
Eindredactie: 
bestuur BVC 
 
Vormgeving: 
Mariska Brinkmann 
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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 

www.bowlingcoevorden.nl 

Ideeën gezocht 

Op 13 maart 2008 hebben Benny 

Bosch en Anneke Timmerman mee-

gedaan aan het Turfjestoernooi in 

Veendam. Anneke vertelt hoe dat 

afliep. 

“Zowel voor Benny als voor mij was 

het de eerste keer dat we hieraan 

meededen. We wilden allebei wel 

eens ervaren hoe onze bowlingbal 

daar zou rollen. 

We hadden ons ingeschreven voor de 

voorronde op donderdagavond. Zon-

dag was de finaledag, dus we hoefden 

niet zo heel lang te wachten om erach-

ter te komen of we door waren voor de 

finale. Niet dat we daarvan uitgingen 

hoor, helemaal niet omdat het vreem-

de banen voor ons waren. 

In de voorronde moesten we 5 games 

gooien. Na deze 5 games gegooid te 

hebben had Benny zijn conclusie al 

getrokken. Hij wist al heel snel dat hij 

niet door ging. Benny moest op een 

andere manier gooien want hij kampte 

met een blessure, waarschijnlijk een 

klein scheurtje in een spier, mede 

daardoor waren zijn scores niet vol-

doende. Ondergetekende daarente-

gen gooide wel goed. 

Zoals meestal tijdens een toernooi 

wordt er voor je pasgemiddelde een 

handicap berekend. Dit gemiddelde 

wordt bij je gamescore opgeteld. Mijn 

gamescores in de voorronde waren: 

160, 164, 180, 180, 202. serie 886. Mijn 

handicap was gesteld op 39 per game 

dus 5x39=195. Dit werd daarbij opge-

teld en maakte een totaal van 1081. Nu 

moest ik wachten tot zondag, pas dan 

wist ik of ik weer mocht komen voor 

de finale. 

Zondags tegen 17.00 uur wist ik het 

eindelijk: ik was toch door naar de 

finale. Van de 26 dames die meege-

daan hadden gingen er 8 door voor de 

finale. Ik bleek op de 7e plaats te staan 

en mocht dus op het nippertje door. 

De finale voor de dames begon tegen 

kwart voor 7 ’s avonds. Nu moesten we 

3 games spelen. Mijn game scores 

waren: 179, 140, 199. Dit werd bij de 

vorige scores opgeteld, ook weer met 

handicap erbij. Ik kwam op een totaal 

van 1716. Dit bleek genoeg te zijn voor 

een 5e plaats, wat mij een prijzengeld 

opleverde van € 40,= Niet gek voor 

een amateurtje, toch?! Ik kan jullie 

vertellen dat ik apetrots ben op mijn 

behaalde resultaat. 

Ik vond het heel jammer voor Benny 

dat hij het niet gered heeft, maar we 

hebben al afgesproken dat we vol-

gend jaar weer aan dit toernooi mee-

doen. En wie weet, misschien willen er 

dan wel meer leden meedoen. Het was 

voor ons in ieder geval een leuke er-

varing.” 

Evenals voorgaande jaren worden ook 

dit jaar weer de Verenigingskampioen-

schappen gehouden met aansluitend de 

slotavond. De zaterdag na de laatste 

speeldag van het seizoen staat dan ge-

heel in het teken van de Beste Bow-

ler/Bowlster van 2008. Dit jaar is dat op 

31 mei aanstaande. 

Het bestuur heeft haar hoofd eens gebo-

gen over de verdere invulling van de 

slotdag, maar is zeker ook nieuwsgierig 

naar jullie ideeën. Daarom: laat je ge-

dachten eens dwalen, peins je suf of 

zoek eens op internet en laat ons je 

ideeën weten! Dat kan door het invullen 

van de strook onderaan deze Nieuws-

brief (en in te leveren bij het bestuur), 

door het bestuur een mailtje te sturen  

via bestuur@bowlingcoevorden.nl of 

door een van de bestuurs– of activitei-

tencommissieleden aan te spreken tij-

dens de speelavond. Maar wacht er niet 

te lang mee, want voordat je het weet is 

het 31 mei! 

Naam: 

 

Idee: 

 

Turfjestoernooi in Veendam 


