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Nieuwsbrief 
 
 
 
 
 
Van de Voorzitter, 
 
 
Nog snel even een laatst voorwoord, voor ook alweer de laatste editie van de nieuwsbrief van 
het seizoen 2008-2009. 
En er is nogal veel gebeurd en ook nog steeds gaande. 
De eindstand in de Drentse Trio League (DTL) is een feit. 
Met een team van onze vereniging op de 2e plaats, en een team op de 5e plaats. 
Uitstekende  resultaten en ik hoop van ganser harte dat door deze resultaten, meer leden 
besluiten om aan de DTL  deel te nemen. 
Ook hebben “onze” toernooi fighters het weer uitstekend gedaan op een toernooi in Zetten. 
(zie verslag elders) 
De kreet van: “Doar hebt wij niks te zuuk’n “. Lijkt inmiddels achterhaald. 
 
In onze huisleague spelen we allemaal met ons gekregen shirt  van de bowlingvereniging 
AAN, en hier is verder ook geen discussie over mogelijk. 
Wij als bestuur vinden dat je best trots mag zijn op de vereniging, vandaar dat in het verleden 
is besloten om als eenheid naar buiten toe te treden.  
Natuurlijk snappen we best dat het shirt een keertje is blijven liggen in de was en ook een 
volgende smoes hebben we alle begrip voor, maar er komt een moment dat je KUNT worden 
uitgesloten van deelname aan de huisleague voor één avond, door het niet dragen van uw 
shirt. 
Verder is het zo: je bent lid van een club geworden, daar hangt een prijskaartje aan die 
maandelijks voldaan dient te worden. Voor slechts € 17.50 euro, mag je 4 a 5 keer,  3 games 
bowlen per maand. 
Omgerekend is dat krap € 4.50 euro in de week. 
Onze penningmeester heeft dit seizoen herhaaldelijk mensen aangesproken dat ze hun 
contributie moeten betalen, en nog steeds blijven mensen hierin in gebreke. 
Echter het is zo bij een achterstand van 3 maand  wordt een lid UITGESLOTEN van 
deelname aan de huisleague. 
En een lid wordt dan ook GESCHORST, voor de periode dat hij/zij de contributie GEHEEL 
heeft voldaan. 
Daarna mag een lid gewoon weer deelnemen aan de huisleague. 
Ook de maanden dat er geen huisleague plaats vindt (Juni, Juli en Augustus) wordt er gewoon 
contributie betaald. 
Mocht blijken dat bovenstaande maanden niet zijn voldaan dan wordt u in eerste instantie 
UITGESLOTEN om deel te nemen aan de huisleague, tot u heeft betaald.  



Resultaten uit het verleden hebben het bestuur gedwongen om deze maatregelen te nemen en 
zijn derhalve ook terug te vinden in ons huishoudelijkreglement. 
 
Op het moment dat deze nieuwsbrief ter perse gaat zijn er denk ik nog 2 speelavonden. 
In enkele klassen is er nog volop spanning wie er kampioen wordt en/of iemand wel of niet 
degradeert. 
Als ik zo de gemiddelden van iedereen zie, dan is er door elkaar heen toch een stijgende lijn te 
zien, en dat is natuurlijk alleen maar leuk om te constateren. 
Ook het eind resultaat van de strike en turkeys pot komt  hoger uit dan vorig seizoen. 
Het definitieve resultaat zal bekend worden gemaakt in de eerste nieuwsbrief van seizoen 
2009- 2010. 
Denk ook allemaal even aan 5 September 2009 want dan vieren we onze slotdag en Jubileum 
dag in één keer. 
Geeft u allen op voor bowler of bowlster van het jaar! Zodat die competitie dag ook een groot 
succes wordt. 
En als u nu denkt dat is niks voor mij, op deze dag kan iedereen van iedereen winnen omdat, 
uw “handicap” mee berekend wordt! 
Voor diegene die niet zonder 3 maand bowlen kan, is er de zomerleague, ook hiervan vindt u 
de gegevens op het bord in de bowling. 
  
We hebben nog steeds te maken met 2 langdurig geblesseerden we wensen hen beterschap! 
Zowel Alex als Bert laten zo nu en dan even hun gezicht  zien tijdens de huisleague. 
Rest mij u allen een fijne vakantie toe te wensen! 
En voor diegene die aan de zomerleague meedoen, succes! 
 
Uw voorzitter. 
Johan Snijder. 
 

 

 

Verjaardags kalender 

 

Jarigen in de maanden juni, juli en augustus 
 
Juni:  7 juni Alfred Boertien / Benny Bosch Aug:   3 aug. Bert Schreurs 
           25 juni Anneke Timmerman             8 aug. Alex Gerrits 
           28 juni Jolanda van der Aar           27 aug. Appie ten Doornkaat  
 
Juli:    19 juli Annie Schuiling 
           22 juli Henry Bouman / Hans Habing 
           27 juli Johan Snijder / Henry Kuipers  
          
 

                                                                                                                           



 

Hallo allemaal, 
 
Zoals jullie misschien nog wel weten deden van onze vereniging 2 teams mee aan de DTL 
(Drentse Trio League). 
Deze competitie is nu afgelopen voor dit seizoen, 19 april was de laatste speeldag. 
Die dag zou ook bekend worden wie zich de winnaar mocht noemen. 
Iedereen probeerde zo goed mogelijk te scoren zodat hij of zij een punt kon binnenhalen voor 
zijn of haar team. 
Er moesten  deze speeldag 6 games gegooid worden. Daarna werden de punten bij elkaar 
opgeteld. 
Nadat dit gebeurd was werd er bekend gemaakt wie de competitie gewonnen had en dus door 
mocht naar de Landelijke wedstrijd.  
 
De uitslag is dan ook als volgt. 
 
1. De Gulle Gans                                150.5   punten 
2. Delphi                                             128.5  punten 
3. DTS Opleidingen                            126     punten 
4. Jawad Cars                                      116.5  punten 
5. Coevorden 2                                    111.5  punten 
6. Bowl&Fun                                       103.5  punten 
7. Hoogeveen                                        94      punten 
8. Smit vloerverwarming                      85.5   punten 
 
Hoogste game Heren  : 1. Bert Bouma                 251 
                                      2. Johan Snijder              247 
                                      3. Arnold Boerman         242  
 
Hoogste game Dames:  1. Tea Middelbos            237 
                                      2. Trijny Karsens             226 
                                      3. Anneke Timmerman    213 
 
Het was weer een gezellige competitie en we kijken weer uit naar het volgende seizoen. 
Als men denkt, ik zou ook wel mee willen doen, dat kan want we er kunnen nog wel meer 
teams bij.  
Je zoekt dan een team bij elkaar van tenminste 3 spelers, je bedenkt een team naam en men 
geeft zich op.  
Je kunt je opgeven bij Jacob Timmerman of bij Karel Strijker, zijn naam kun je vinden op de 
website van NBF drenthe.nl 
Dit was een klein verslag van de DTL Drenthe. 
 
Was getekend, Anneke Timmerman 
 

                                                                                                                                                
 



 
Bowling vereniging Coevorden 

1 September 1984 – 1 September 2009 
Hallo bowling vrienden. 
Zoals de meeste van jullie wel zullen weten bestaat onze vereniging dit jaar 25 jaar. 
Dit kunnen wij natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan dus wij gooien er een feestje 
tegenaan. 
Dit zal gebeuren op zaterdag 5 september 2009 
  
De slotdag die wij normaal in juni hebben schuiven wij door naar september, dit betekent 
dat de onderlinge clubkampioenschappen dan ook gespeeld worden. 
Vandaar dit schrijven,  het seizoen 2008/2009 zit er bijna op en voor sommige is dit een stop 
tot aan september wanneer de huisleaque weer begint. 
 
Dus onze vraag is wie speelt er 5 september mee met de onderlinge wedstrijden zodat wij 
vast de wedstrijdschema’s kunnen maken 
Bij de huisleaque score vindt u een formulier waar u zich kunt aanmelden voor deze 
wedstrijden. 
Het toernooi begint die dag om 13.00 en duurt tot +/- 17.00 aansluitend de prijsuitreiking 
van de onderlinge wedstrijden en de eindresultaten van de huislaeque. 
 
Daarna natuurlijk ons etentje gevolgd door ons jubileum/ feestavond hier volgt later nog 
meer informatie over. 
Nu willen wij graag weten wie speelt ermee ??????? schrijf u dan in. 
Er wordt gespeeld inclusief hcp dus iedereen maakt kans. 
 
 
Het Bestuur 
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16 EN 17 MEI APPELTOERNOOI ZETTEN. 
 
Beste lezers van het nieuwsblad. 
 
Op 16 mei hadden we ons ingeschreven voor een toernooi in Zetten 
( Jolanda ,Tinus.Anneke en Benny). 
Zaterdag 16 mei zijn we om 12:30 vertrokken richting de camping, waar we zouden 
overnachten. 
Als we de finale konden halen, dan hoefden we zondag 17 mei niet weer die lange rit te 
rijden. 
Zaterdagmiddag rond 14:00 uur kwamen we aan op de camping in Heteren. 
Na het huisje te hebben ingericht gingen we naar het bowling huis in Zetten, waar ons 
toernooi ging beginnen. 
Na het bekende bakkie leut (koffie) mochten de teams naar de banen ( team vrienden voor het 
leven, Benny en Anneke en team de hangouderen Jolanda en Tinus). 
De voorrondes begonnen, onze trouwe supporter Narda zat klaar met onze papieren om de 
standen in te vullen. 
Na een aantal ballen te hebben ingegooid begonnen we met onze 5 games te gooien. 
De eerst game ging wat moeizaam, we moesten even inkomen. 
Maar het vervolg van de andere games verliepen heel goed, naar ons niveau beslist goed. 
Toen we klaar waren met onze voorrondes konden we eindelijk naar buiten om een sigaret te 
roken (heel belangrijk, nicotinegehalte op peil houden). 
Na nog even wat gedronken en gegeten te hebben was het toch wel weer tijd om naar de 
camping te gaan, om daar nog even wat na te praten. 
En toen was het afwachten of we de finale gehaald hadden ja of nee. 
Na een lange nacht stonden we s morgens weer vroeg op we moesten om 11 uur uit onze 
chalet zijn. 
Na een hele dag lang wachten kwamen we weer bij de bowling aan. 
Rond 17:00 uur wisten we dat we moesten blijven. 
De hangouderen waren door en als singel onze Jolanda, helaas was ons andere team vrienden 
voor het leven niet door. 
Na drie games dubbel te hebben gegooid hebben we op onze finale dag de ZEVENDE plaats 
gepakt en is Jolanda ZESDE geworden in de vrouwen finale. 
We hadden dus 2 prijzen te pakken. 
Na de prijs uitslag gingen we weer richting huis. 
We zijn met ons allen weer een ervaring rijker. 
Dit toernooi is ten einde, waar we naar horen zeggen NIET thuis hoorden. 
Naar ons eigen idee hebben we ons wel goed laten zien. 
Als laatste wil ik nog even Anneke, Benny en Narda bedanken dat ze ons enorm hebben 
gesteund in de finale. 
 
                                                        Groeten van Tinus Otter                       
 



                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
De voorrondes. 
Team de hangouderen. 
 
game         1         2         3        4         5        tot.     hcp    tot.     g        gemiddelde 
Jolanda   127     192      162      178     166    825    240      1065   5      213.00 
Tinus      158     178      220      201     212    969    150      1119   5      223.80 
               ----------------------------------------------------------------- 
               285     370      382      379     378   1794   390       2184   5     218.40 
 
Team vrienden voor het leven. 
 
Benny    150     167     174    148      196     835      90       925      5       185.00 
Anneke  196     158     159    173      166     852     130      982      5       196.40 
   ------------------------------------------------------------------ 
               346     325     333    321      362   1687    220     1907      5       190.70 
 
                                     De finale. 
De hangouderen.   1         2       3      tot.     hcp     tot.      g      gemiddelde 
 
Jolanda              184     138    156   478    144      622       3       207.33 
Tinus                 159     192    159   510      90      600       3       200.00 
                          343     330    315   988     624   3406       8       212.87 
 
                                     Dames finale. 
Jolanda           126       142      177   445    384    1654      8       206.75 
 
 
De uitslagen van ons waren: dubbel. 
De hangouderen op de ZEVENDE plaats. 
Vrienden voor het leven op de ZESTIGSTE plaats. 
 
Singel. 
Jolanda      6de plaats 
Tinus       15de plaats 
Anneke    19de plaats 
Benny      87ste plaats 
 
 



         
         
         
Beste leden van de bowlingvereniging,      
         
Ik voelde mij zeer vereerd toen Jolanda mij vroeg of ik eens een stukje in jullie nieuwsbrief wilde zetten. 
         
Nog een maandje en dat zit het seizoen er alweer op, en heb ik er alweer zes jaar opzitten  
als eigenaar van het Racket- en bowlingcentrum Coevorden.    
Die zes jaar zijn voorbij gevlogen, en het lijkt ook wel alsof het elk jaar sneller gaat.  
dat is ook wel logisch, want elk jaar raak je steeds meer geroutineerd in je werkzaamheden,  
ik kan mij bijvoorbeeld mijn eerste jaar als eigenaar niet echt veel meer herinneren, omdat alles 
nieuw was en er zo ontzettend veel op je af komt.     
Vooral in de bowling was het natuurlijk lastig om in een keer alles te kunnen en te regelen, enerzijds 
omdat je natuurlijk met een vereniging te maken, anderzijds omdat er in de sport zelf, en ook het  
onderhoud natuurlijk ontzettend veel bij komt kijken.     
Inmiddels ken ik alle mensen, ik ken de meeste storingen van de machines,  heb verstand   
gekregen van het baanonderhoud, weet meestal wat er zo'n beetje speelt binnen de vereniging, 
kortom, ik kreeg steeds meer controle over alles wat er met de bowling te maken heeft.  
Ik beleef er veel plezier aan, zowel recreatief als sportief, per jaar komen er honderden mensen 
bowlen, eten, borrelen, kinderfeestjes etcetera etcetera, maar vooral qua vereniging vind ik dat we op 
de goede weg zijn.        
Ik ben dan wel geen lid, maar voel dat wel zo, zie een aantal mensen 3,soms 4 keer per week, 
dus je leert elkaar ook goed kennen.      
Wat mij dit jaar, en eigenlijk sinds vorig jaar is opgevallen, is dat je ziet dat de scores omhoog zijn 
gegaan, en daar draait het uiteindelijk wel om.     
Meer baanonderhoud door Johan Snijder, veel onderhoud op de machines door Johan Elfrink en 
meer communicatie onderling hebben er onder andere door geleidt dat de resultaten zijn verbeterd. 
Ook op toernooien zie je dit jaar dat een aantal uitstekend presteren, dus daar zie je ook het   
enthousiasme terug en de stijgende lijn.( helaas ten koste van mijn portemonnee, Jolanda !!) 
Ik vind dat leuk en interessant, want dan ben je met zijn allen op de goede weg.   
Goed, het seizoen is dus bijna ten einde, nog een paar woensdagavonden, dan nog de   
zomerleague, en kunnen we ons langzaam opmaken voor een nieuw seizoen.   
Ik wil jullie bij deze alvast een fijne zomer toewensen, en hoop dat iedereen weer enthousiast straks 
het nieuwe seizoen ingaat !!!       
         
Wim-Jaap  Bouwers        
 


