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Wist u dat 

Menig bowler 

meedoet aan 

toernooien zie 

verder deze 

nieuwsbrief. 

We dit jaar ons 

25 jarig jubileum 

vieren. 

 

Van de voorzitter…. 

Op het moment dat dit stukje geschreven word, hebben we nog ongeveer 2 maand en 
dan zit dit bowling seizoen er weer op. Het bowling seizoen is wat mij betreft dus weer 
om gevlogen.Mijn eerste jaarvergadering op 4 Februari 2009 als voorzitter, was qua 
opkomst een groot succes.  

Maar liefst 25 leden hadden de moeite genomen om de vergadering bij te wonen, ik 
dank u hartelijk voor zo’n grote opkomst.Tijdens deze vergadering hebben we besloten 
om dit seizoen 2008-2009 geen slotdag te houden maar deze te combineren met ons 
25 jarig jubileum in september 2009. 

Hoe het e.e.a. er  uit gaat zien? Ja dat is voor iedereen nog een verassing.Wel weet ik 
dat er druk word gebrainstormd over deze dag, we komen hierover vanzelfsprekend 
terug met meer informatie.Dit jaar hebben enkele leden toernooien afgelopen in onze 
regio en niet zonder succes bij de dames. 

Anneke Timmerman en Jolanda v. d Aar hebben zeer verdienstelijk gepresteerd tijdens 
enkele toernooien. Zij hebben onze vereniging dit jaar op de kaart gezet en mogen wat 
mij betreft deze prestatie inlijsten. Verslagen van deze toernooien vind u elders in de 
nieuwsbrief. 

Halverwege december kreeg ondergetekende een email met het verzoek om informatie 
over onze vereniging.Er was namelijk een kereltje van 13 jaar die enthousiast was van 
bowlen.Een paar weken later deed het manneke z’n entree in de bowlingvereniging en 
hij neemt bij toerbeurt zijn ouders mee.Ik wil hier namens het bestuur ieder lid een com-
pliment maken hoe jullie Thomas opgevangen hebben en nog steeds doen!!  

We zijn allemaal dol enthousiast als hij een spare of een strike gooit en dit werkt vol-
gens mij weer aanstekelijk op Thomas. Jongens SUPER! Zo kan het dus ook. 

In De Drentse Trio league (DTL) strijden de Coevordense teams nog steeds mee om 
de ere plaatsen al moeten ze wel terrein prijs geven. 

De laatste Trio League die in Coevorden werd gehouden, was het dag 
gemiddelde maar liefst 8 punten hoger dan het seizoen gemiddelde. En er 
werden maar liefst 21 -  200 games gegooid. En wat ook indruk maakte 
was dat er weer geen enkele storing van de machines en of computer was. 

De strijd om het verenigings kampioenschap bij de heren is volgens mij ook 
nog nooit zo spannend geweest en kan dan ook nog alle kanten op. 

Tussen de nummers 1 t/m 3 zit een verschil van 0,79 punt op dit moment. 

Er zijn  3 langdurig  zieken  binnen onze vereniging en ook nu weer wens ik 
hun beterschap! 

Rest mij u allen een goede pazen toe te wensen! 

Uw voorzitter:Johan Snijder. 

 

 



Stuur toernooi Assen 7 t/m 14 februari was het weer zo ver de voorrondes van het 26e Stuurtoer-nooi in Assen. Twee van onze bowlers hebben zich hier weer aan gewaagd en hard gestreden. Het koppel  Otter/ van der Aar. De concurrentie was weer groot maar we hebben ons best gedaan na 17 voorrondes zijn wij uiteindelijk geëindigd op de 11de en 99 ste plek. Ik Jolanda werd dus 11de en moest de volgende dag op Valentijnsdag weer terug. Natuurlijk  ging mijn maatje Tinus en  Narda onze trouwe toeschouwer weer mee voor de mentale steun. Ik weet nog dat ik met knikkende knieën daar op de baan stond de 1/8 finale. Maar het liep lekker stond daar tussen de heren en deed mijn best na de 1/8 finale ben ik nog opgeklommen naar de 7de plaats dus ik moest nog een keer gooien de kwartfinales. Een kleine pauze nog meer toeschouwers kwamen er kijken de sms'jes kwa-men binnen met goede woorden ook van onze voorzitter. En dan de kwartfi-nales merk je toch dat bowlen best een intensieve sport als je zo 2 dagen achter elkaar aan het gooien bent maar ging er weer met volle moed tegen-aan. Liep dit keer niet zo lekker  een 150 en 139 zonder hcp die was hier voor mij 35 maar toch nog goed genoeg om de halve finale te bereiken de laatste 16 gingen door en stond nu 13de dat was  vast die 13 ( g rapje ) . Maar oké we blijven ons best doen en zien wel waar het schip strand. De halve finale bestond weer uit 3 games ik gooide 134 169 en 148 zonder hcp en dat resul-teerde dat ik uiteindelijk op de 13de plek ben blijven staan en dat leverde nog 50 euro op dit was weer een leuke ervaring en Tinus en ik hebben ons gelijk in geschreven voor een toernooi in Apeldoorn verder in deze nieuwsbrief leest u daar een verslag van. Ik zou tegen de andere bowlers willen zeggen doe eens mee je hoeft geen topbowler te zijn om aan toernooien deel te nemen en de ervaring is heel leerzaam Jolanda van der Aar  



Districts Trio League Op 8 maart hebben we hier in ons bowling huis weer een DTL wedstrijd dag gehad. Het was ouderwets gezellig met toch ook wel het wedstrijd gevoel. Er werd onderling weer een pittige strijd geleverd wat voor de teams die hier aan mee doen heel wat pun-ten kan opleveren. Als men eens wil zien hoe zo ’ n wedstrijd  gespeeld wordt moet ik melden dat men tot het volgende speelseizoen moet wachten want we hebben nu nog maar 2 speeldagen. De eerst volgende speeldag is 5 april en deze wordt in Emmen gespeeld. De laatste speeldag is 19 april te Assen. Dan wordt duidelijk wie de kampioen is geworden van de DTL, regio Drenthe.  Hier volgt nog even de stand t/m speeldag 6. 
1. Gulle Gans                      111    pnt. 
2. DTS opleidingen             102.5 pnt 
3. Delphi                               90.5 pnt. 
4. Jawad Cars                        86    pnt 
5. Coevorden 2                      84    pnt 
6. Hoogeveen                        71    pnt 
7. Bowl & Fun                        71    pnt. 8.   Smit vloerverwarming         60    pnt.  Zoals men kan zien ligt het toch redelijk dicht bij elkaar. Alles is nog mogelijk. In de volgende nieuwsbrief zullen we einduitslag wel bekend maken.  Groeten Anneke Timmerman  



Kaden toernooi te Drachten 

 

Johan Elfrink en ik hebben ook dit jaar weer mee gedaan aan het Kaden toernooi in Drachten. 

Deze werd gehouden van 10 t/m 22 februari jl. 

Er werden zoals gebruikelijk eerst een aantal voorronden gespeeld. Deze liepen t/m zondag 22 
februari. 

Daarna ging men over naar de kwartfinales, halve finale en uiteindelijk de finale. 

Wij hebben op donderdag 12 februari onze voorronde gespeeld. Daarna was het afwachten of 
we door konden.  

Aangezien ik vrijdag 13 februari voor een week op vakantie ging is voor mij het wachten wel 
snel gegaan. Af en toe belde ik even naar het thuis front met de vraag of ze voor mij even op 
internet wilden kijken waar ik stond. 

Voor Johan was het toernooi helaas snel voorbij maar voor mij leek het nog allemaal gunstig. 

Zaterdag 21 februari waren wij weer terug in Coevorden en ook toen leek het nog allemaal 
goed. 

Zondags ‘s middags tegen 13.00 uur heb ik gebeld naar Drachten met de vraag of ik moest ko-
men voor de kwart finale. Er werd mij verteld dat ik maar die richting op moest komen want ik 
had het nog net gered. 

Bij dit toernooi gingen 24 deelnemers door naar de kwart finale en het bleek dat ik op de 24ste 
plaats was geëindigd. 

Dus ik naar Drachten.  

In de voorronden moesten we 6 games gooien. In de kwart finale, halve finale en finale werden 
dat er 3. 

Nadat ik gegooid had in de kwart finale bleek na de punten telling dat ik ook door mocht naar de 
halve finale. Helaas waren dit voor mij de laatste 3 games. 

Uiteindelijk ben als 7de geëindigd. Een voor mij acceptabele plaats. Helemaal als je bedenkt dat 
aan dit toernooi 162 deelnemers meegedaan hebben. 

Met een kleine geld prijs en een zeer tevreden gevoel ging tegen 20.00 uur weer richting huis. 

Het is zeer waarschijnlijk dat ik volgend jaar weer mee doe aan het Kaden toernooi. 

 

Anneke Timmerman 



Turfjes toernooi te Veendam. 

 

Op 12 Maart j.l. hebben Benny Bosch en ondergetekende voor de 2de keer meegedaan aan het Turfjes 
toernooi in Veendam. 

Er deden in totaal 165 deelnemers mee aan dit toernooi 

Benny en ik gingen met goede moed naar Veendam. 

Daar aangekomen hadden we nog even de tijd om naar de deelnemers te kijken die voor ons aan moesten 
spelen. 

Tegen 21.00 uur waren wij aan de beurt om onze 5 games te gooien. 

Nadat we een paar frames hadden gegooid kwamen we al snel tot de conclusie dat het niet eenvoudig 
was. We moesten flink ons best doen om te zorgen dat we goede resultaten haalden. 

Je weet dat als je aan een toernooi meedoet, er altijd wel rumoer om je heen is en dat je dat moet proberen 
om dat af te sluiten maar dit keer viel dat niet mee. 

Ten eerste hadden ze aan de achterwand een groot tv. scherm waarop een voetbalwedstrijd te volgen was 
en tussen de score schermen  hingen beeldschermen waarop muziekclips te zien was. 

We hadden dus veel moeite om ons te concentreren. Maar goed, we hebben geprobeerd om toch goed te 
scoren. 

Helaas heeft het voor ons dit keer niet zo goed uitgepakt. Het eindresultaat was dan ook als volgt. 

Benny is geëindigd  op plaats 62, en ik ben geëindigd op de 15de plaats. 

Al met al toch ook weer niet heel erg slecht. Van de 165 deelnemers. 

Het is voor ons weer een goede ervaring geweest en waarschijnlijk doen we volgend jaar weer mee. 

 

Was getekend, Anneke Timmerman 

Strikes tot nu toe gegooid 5054 

Turkey’s 245 

5054 x €0.10 =€505.40 

  245 x €0.30 =€  73.50 



Zilveren bal toernooi te Apeldoorn En alweer hebben we meegedaan aan een bowling toernooi. Deze keer vond het plaats in Apeldoorn. We waren nu met 4 personen, te weten Jolanda v.d. Aar, Tinus Otter,  Benny Bosch en ondergetekende. Jolanda en Tinus hebben zondags ( 22 maart )  gespeeld. Ook Benny en ik zouden op zondag spelen maar door een foutje van de administratie daar, bleek in 1ste instantie dat wij helemaal niet ingeschreven stonden. We hadden nu alleen nog maar de keuze om op zaterdag te spelen, dus hebben Benny ik daar voor gekozen want we wilden toch wel graag meedoen aan dit toernooi. Je kon met dit toernooi als dubbel en als single meedoen. Jolanda en Tinus als dubbel. Zij stonden ingeschreven als `de hangouderen`. Benny en ik ook als dubbel. Wij stonden ingeschreven als vrienden voor het leven. Ook aan dit toernooi deden 162 deelnemers mee. Voor de 1ste 8 dubbels en voor 1ste 16 singles waren er geldprijzen. Helaas grepen we ook hier naast de prijzen maar wel weer een gezellige dag gehad. Uiteindelijk bleek dat Jolanda het hoogste geëindigd is van ons vieren. Uitslag: Jolanda  plaats 37              Tinus      plaats 85              Benny    plaats 119              Anneke  plaats 55  Van de dubbels hebben we de volgende plaatsen bereikt. De hangouderen plaats 24 en de Vrienden voor het leven plaats. 47. We hebben besloten om nog een keer aan een toernooi mee te doen en die zal in Mei zijn, om precies te zijn 16 Mei. Dan gaan we nog een klein stukje verder weg te weten naar Zetten. We blijven het proberen, want we vinden het alle 4 erg leuk om aan toernooien mee te doen.  Groeten Anneke  



Tweede Verslag Apeldoorn                                                                                      Beste nieuwsbrieflezers  Team de hangouderen    Jolanda van der Aar en Tinus Otter                                                                                                                                                                                                                                                     Zondag 22 maart hebben Jolanda van der Aar en ik Tinus Otter een toernooi gegooid in Apeldoorn. Vroeg op, 6 uur uit ons bed om 7.15 bij Jolanda zijn daar zouden we vertrekken . Na ongeveer 1uur en 15min gereden kwamen we op de plek van bestemming aan.  We konden ons direct inschrijven ja je moest betalen ( w e hadden een sponser) .   Na een heerlijke bak koffie konden we ons klaar maken voor onze eerste game. We moesten in totaal 5 games gooien wij begonnen op baan 14 daar na naar baan 8 dan 9 .10 .11 .  Na ongeveer twee uur hebben gegooid konden we eindelijk onze verslaving even doen. Even een sigaretje roken he wat was dat even lekker. We waren dus klaar met het gooien, na even wat te hebben gegeten en gedronken hebben we wat lootjes gekocht en we hadden geluk allemaal iets gewonnen. We hebben  nog een serie gezien en toen bleek toch dat wij weer richting Coevorden konden gaan. Als koppel zijn wij als 24ste geeindigd van de 81 koppels  Bij de singels kwam Jolanda op de 37 plaats en ik Tinus op de 81 plaats van de 162 deelnemers (  niet slecht toch )   We zijn weer een ervaring rijker en we hebben ons alweer voor een volgend toernooi in Veenendaal ingeschreven De uitslag als koppel: 361+303+346+317+295 totaal 1622+410hcp is totaal 2032 das 203 gem per game  Uitslag als singel:  Jolanda 178+147+169+175+133=802+245 hcp totaal 1047 gem 209 per game Tinus     183+156+177+142+162=820+165 hcp totaal 985   gem 197 per game                                         Tinus Otter                                                                     
Agenda                              
  5 april DTL in Emmen 

19 april DTL in Assen 



Wij de redactie en het bestuur van 

bowling vereniging 

Coevorden 

wensen u hele fijne 

Paasdagen 


