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Nieuwsbrief
Verder in
deze editie

NBF Drenthe:

Actief recreatief gezellig

wat is dat eigenlijk?

Wist u dat..
• ..de contributie voor
het eerst in 7 jaar is
verhoogd?
• ..de contributie nu geen
€ 16,= maar € 17,50 per
maand bedraagt?
• ..u daarvoor 36 speelavonden kunt bowlen?
• ..u daar minimaal 18
van moet hebben gebowld om mee te doen
in de competitie?
• ..aan het einde van het
seizoen prijzen worden
uitgereikt?
• ..deze verdeeld zijn in
series?
• ..u daarom best wel
kans maakt om te winnen?
• ..u een herkansing
krijgt op de slotdag?
• ..dan beste bowler/
bowlster van het jaar
kunt worden?
• ..wij u veel succes wensen dit seizoen?

BVC gaat naar de
beurs

Nieuwe brochure van
BVC is af!

Even kennismaken met..
Sonja Egberts

Vers, vernieuwend en nieuw(s)
Voor u ligt de allereerste
editie van de nieuwsbrief van Bowling Vereniging Coevorden. Vers
van de pers, met nieuwe
artikelen, nieuwe mensen en natuurlijk het
laatste bowlingnieuws.
En het werd tijd ook! Al
lang lag er een plan op
tafel, maar nu hebben we
met z’n allen de mouwen
opgestroopt en een nieuwe, frisse nieuwsbrief gemaakt die u zal informeren
en inspireren over het wel
en wee in onze vereniging. En daar zijn wij, als
bestuur, best een beetje
trots op.
In 2002 werd de laatste
editie van het verenigingsblad Kingpin uitgebracht. Na een periode
van 5 jaar was de koek op
en de inspiratie verdwenen. Maar omdat er zoveel
te doen is in de bowling-

wereld kunt u vanaf nu
alle nieuwtjes en bijzonderheden lezen in uw eigen Nieuwsbrief. En heeft
u nog iets toe te voegen
na het lezen van al dat
nieuws? Stuur dan een email naar onze redactie!
In deze editie gaan we
onder andere kennismaken met Sonja Egberts,
leest u wat de afdeling
Drenthe van de NBF zoal
doet en werpen we een
blik vooruit (en achteruit)
op de stedenontmoeting.
In december kunt u de
tweede editie van de
Nieuwsbrief verwachten.
Hiernaast ziet u alvast een
voorproefje. En heeft u in
de tussentijd nog iets te
melden? Laat ons dat dan
weten!
Wij wensen u veel leesplezier!

Vooruitblik nr 2
• Wie wat waar tijdens
het Ganzentoernooi

• Een blik achter de
schermen van onze
website

• Even kennismaken
met.. Jan Otten
Genoeg reden om uit te
kijken naar editie 2!

Tips? Mail naar: redactie@bowlingcoevorden.nl

Nieuw bestuurslid: Jan Otten
In de algemene ledenvergadering van 6 september
2006 is Jan Otten aangesteld als algemeen bestuurslid. Het komende
seizoen zal hij zich inzetten om de fijne kneepjes
van het bestuursleven
onder de knie te krijgen.
Hij kijkt daarmee over de

schouder van onze penningmeester, Anneke Timmerman. Jan hoopt daarmee een beetje meer inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van de financiële wereld. En als hij het
leuk vindt is de kans groot
dat hij zich aan het eind
van het seizoen beschik-

baar stelt als penningmeester.
Wij willen natuurlijk wel
eens weten wat hij van zijn
bestuursfunctie vindt.
Zijn reactie hierop? Die
leest u in de volgende
editie!
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14e Bowling-Ganzentoernooi
Gezelligheid voorop! Dat is het
motto van het jaarlijkse Ganzentoernooi. Dat het gezellig wordt
staat vast. Doet u al mee? Aanmelden kan nog tot 31 oktober.
Het is bijna zover.. De feestweek
voor bowlers staat weer voor de
deur: het jaarlijkse Ganzentoernooi
dat in het kader van Biestenmaondag
- de tweede maandag in november wordt gehouden. Ganzenmarkt dus.
Wat begon als een avondje gezellig
bowlen is uitgegroeid tot een toernooi van formaat. Van 8 t/m 12 november wordt de 14e editie van dit
jaarlijks terugkerende evenement
gehouden in het Racket– en Bowlingcentrum.

Er zijn nog maar een paar plekken
vrij! Goed gevuld dus.
Belangrijk om te vermelden is dat
een aantal sponsors bereid is gevonden een bijdrage te doen aan het
toernooi. En dat er weer een verloting is met op zondag de klapper van
het toernooi: de superhoofdprijs.
Bovendien hangt op verschillende
plaatsen in Coevorden e.o. een flyer,
want er mag best meer bekendheid
aan worden gegeven!
Wij rekenen dan ook weer op veel
gezelligheid en een flink aantal deelnemers.

Dit jaar wordt het dus voor de 14e
keer gehouden. En het belooft weer
een fantastisch toernooi te worden!

OPROEP OPROEP
De redactie van deze
Nieuwsbrief zoekt leden van de
bowlingvereniging die het leuk
vinden om mee te werken aan
h e t u it b r e n g e n va n d e
nieuwsbrief.
Lijkt het u leuk om iedere 2
maanden een stukje te maken?
Neem dan contact op met de
redactie. Dat kan natuurlijk via
redactie@bowlingcoevorden.nl,
maar u kunt het ook kenbaar
maken aan iemand van het
bestuur tijdens een van de
speelavonden.
Wilt u niet in de redactie, maar
heeft u toch iets leuks te
melden? Of heeft u een
nieuwstip voor de redactie? Dan
horen wij dat graag!
Nieuws maak je nou eenmaal
niet alleen!

Even kennismaken
met..
Sonja Egberts
Toen de activiteitencommissie tijdens de algemene ledenvergadering een oproep deed voor nieuwe
commissieleden heeft Sonja de
sprong gewaagd. Ze is sindsdien lid
van de activiteitencommissie en
haar eerste echte ´klus´ is het Ganzentoernooi. Wij hebben haar gevraagd om zich even aan ons voor te
stellen en dit is haar verhaal..
`Hallo bowlingvrienden,

BVC gaat naar
de beurs
Vrijdag 10 november, tijdens het
Ganzentoernooi, wordt van 13.00
tot 22.00 uur in het Racket– en
Bowlingcentrum de Magische-UitMarkt gehouden. Op deze beurs
zullen diverse verenigingen en
bedrijven zich presenteren met als
doel contacten op te doen en meer
bekendheid te krijgen. Het is dus
een kans om niet te laten lopen. U
raadt het al: uw eigen vertrouwde
Bowlingvereniging is ook van de
partij!
Kom eens een kijkje nemen
tijdens de Magische-Uit-Markt op
vrijdag 10 november.
Deze beurs is een initiatief van Promotie
Coevorden en wordt georganiseerd in
samenwerking met de Stichting
Toeristisch Platform Coevorden, VVV
Coevorden, VVV Drenthe Plus, VTRB,
Gemeente Coevorden en het
Samenwerkingsverband De Zeven
Molens.

Mijndert van der Thijnenschool gezeten en daarna doorgestroomd naar de
Christelijke Mavo De Ravelijn beide te
Coevorden. Alles gelukkig netjes afgemaakt zonder te blijven zitten. Daarna door naar de MEAO Suydeveldt
College in Emmen, waar ik de opleiding Directie-Secretariaat heb gedaan
en eindelijk heb gehaald na 5 jaar
(niet echt supersnel, hè!!). Heb na de
opleiding eerst 2½ jaar in de horeca
gewerkt in café ’t Geveltje in Coevorden, maar na vertrek van de toenmalige eigenaar toch maar besloten om
iets met mijn diploma’s te gaan doen.
En zo ben ik 8 jaar geleden begonnen
bij Forbo-Novilon in Coevorden als
Secretaresse en het bevalt me uitstekend. Bij de Forbo zit ik als vrijwilliger
in het bestuur van de Personeelsvereniging..

Er is mij gevraagd of ik een stukje wil
schrijven voor de eerste nieuwsbrief
van seizoen 2006/2007. Dus zal me bij
deze eerst maar even voorstellen, ik
ben Sonja Egberts, 31 jaar en woon in
Coevorden samen met Jaap Boxtart en
ons lieve poesje Poekie. Ben geboren
in Schoonebeek, maar al vanaf mijn 2e
verhuisd naar Coevorden met mijn
ouders en mijn 2 broers
(lees hiernaast verder..)
John en Hein (ook bekend
Samen met Jaap Boxtart en ons lieve poesje
bij de bowlingvrienden).
Heb op de basisschool

Poekie woon ik in Coevorden
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Stedenontmoeting 2006: standplaats Hoogeveen
Op 10 december 2006 wordt de
stedenontmoeting weer gehouden.
Alweer een aantal jaren doen de
bowlers en bowlsters van BVC hier
aan mee. 5 mannen en 5 vrouwen,
dat is de formule. En zij strijden
samen, als vereniging, tegen andere Drentse Verenigingen.
Of eigenlijk tegen heel Nederland!
Want de finale is landelijk en werd
vorig jaar gehouden in Schiedam.
Waar de finale dit jaar wordt gehouden is nog onbekend, maar zodra
daar meer over bekend is komt dat
uiteraard op het publicatiebord te
hangen.
Anneke Timmerman gooit
even een blik terug naar
vorig jaar..
“Ook in 2005 is er weer
een stedenontmoeting geweest. De-

ze vond plaats op 11 december in
Assen. Van onze eigen bowlingvereniging deed er een heren- en een
damesteam mee, wat bestaat uit 5
heren en 5 dames.
We vertrokken vol goede moed naar
Assen en we zouden wel even laten
zien dat we konden bowlen. We hebben allemaal goed ons best gedaan.
Helaas was het voor ons niet zo'n
goed eindresultaat, we moesten genoegen nemen met een zesde plaats.
En aangezien er zes steden hieraan
deelnemen, zijn we dus als
laatste geëindigd.
Daarom gaan we het dit
jaar natuurlijk nog een
keer proberen. Ik wil dan
nu alvast een oproep doen aan de
leden: als je mee wilt doen aan de

stedenontmoeting van dit jaar, geef
dan maar alvast je naam door aan mij
(Anneke) of iemand anders van het
bestuur.
Doe een keertje mee want het is nog
gezellig ook!”
En daar sluiten wij ons graag bij aan.

12½ jaar
Henry Bouwman
U hebt het misschien niet eens
gemerkt, maar het is toch echt
waar. Henry Bouwman is
alweer 12½ jaar lid van de
vereniging. Proficiat! Henry is
van 2002 tot 2004 bestuurslid
geweest en heeft zich ook
vaak ingezet voor de
activiteitencommissie.

..vervolg van ‘Even kennismaken met.. Sonja Egberts’

..ben namelijk altijd wel dingen aan het regelen en doe dat ook graag, dus toen
Henry heeft tijdens zijn eerste
er in de eerste ledenvergadering van dit jaar gevraagd
bowlingavond van dit seizoen
werd voor hulp bij de Activiteiten-Commissie, twijfelde
een irischeque en een
ik eerst wel want druk druk druk, maar uiteindelijk toch
bloemetje ontvangen. Wat hij
besloten om als
ervan vond? Dat moeten we
vrijwilliger te helhem later maar eens vragen,
Wist u dat..
pen. In de rest van
want hij kon van verbazing
mijn
vrije
tijd
ga
ik
geen
woord uitbrengen!
• ..er de afgelopen periode
natuurlijk 1x in de
weer 2 monitoren zijn gesneuveld?
week naar de bowlingcompetitie op
• ..Johan Elfrink deze binnen
woensdagavond
een week heeft gerepaom 19.00 uur (wat
reerd?
ik altijd een super
• ..wij hem daar heel danknja
gezellige
avond
baar voor zijn?
n So
a
v
vind) en verder
s
etje
o
r
• ..wij de score nu niet meer
sport ik ook nog in
G
zelf met de hand hoeven
mijn vrije tijd, een
bij te houden?
uurtje spinning en
een 1 uurtje pum• ..iedereen daar heel blij
Op woensdag 25 oktober wordt tegelijk met
mee is?
ping (2x in de week) bij de
sportschool Fit Sports.
de Coevorder HuisAanHuis de
• ..niet iedereen even goed
is in hoofdrekenen?
Nou dit was wel zo’n beetje wat
Dubbelkanskrant uitgebracht. BVC prijst
ik allemaal te vertellen heb
• ..er nogal eens misgereover mezelf. Ik kan alleen nog
daarin haar Ganzentoernooi aan. Ook staat
kend werd?
maar tegen jullie allen zeggen:
het Ganzentoernooi genoemd in de
• ..wij hopen dat deze hoofdheel veel succes in het aankorekenperiode nu definitief
mende seizoen en laat die Pins
activiteitenkalender op www.coevorden.nl!
achter ons ligt?
maar vallen!

Media

Nieuws

Colofon:
Tekst:
Mariska Brinkmann
Anneke Timmerman
Jacob Timmerman
Sonja Egberts
Eindredactie:
Mariska Brinkmann,
bestuur BVC

Deze Nieuwsbrief is gemaakt
voor en door de leden van
Bowling Vereniging Coevorden. Doel van de Nieuwsbrief is alle leden te informeren over de nieuwste
weetjes en andere interessante informatie over de
bowlingsport, de vereniging
en haar mensen.

redactie@bowlingcoevorden.nl
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Nieuwe brochure van BVC is af!
Eindelijk is het dan zover.. Bowling Vereniging Coevorden heeft haar eigen informatiebrochure!
Al jaren stond het op het verlanglijstje van
het bestuur en nu is het dan eindelijk zover.
De schouders zijn eronder gezet en de brochure is een feit. En dankzij Drukkerij Eurografia wordt onze wens op zeer korte termijn uitgevoerd. Zij zullen de brochure
drukken, vouwen en aan ons uitreiken, nog
voor het Ganzentoernooi!
Binnenkort ontvangt iedereen van BVC de
brochure en worden op diverse plekken in
Coevorden en omgeving brochures neergelegd. Hij zal onder andere verkrijgbaar
zijn tijdens de beurs en tijdens het Ganzentoernooi.

Deze nieuwsbrief verschijnt
5 keer per jaar

Wist u dat..
• ..de NBF op 30 november een
cruise organiseert?
• ..aan boord van het schip een
bowlingwedstrijd wordt gehouden?
• ..dit het enige schip is dat (4)
bowlingbanen aan boord heeft?

NBF-Drenthe? Wat is dat eigenlijk?
De NBF heet voluit Nederlandse
Bowling Federatie. Deze federatie
is opgericht om de bowlers te ondersteunen.
Helaas merkt een grote groep bowlers er niet zoveel van, maar ze doen
toch best veel voor zowel de recreanten als de wedstrijdspelers.
Omdat de NBF een grote overkoepelende organisatie is, zijn er in het
verleden allemaal afdelingen gekomen. Zo was er ook een afdeling
Noord. Deze bestond uit Groningen,
Friesland en Drenthe. Helaas ging
het samenwerken onderling niet
goed en daarom is in 2000 de samenwerking opgezegd.
Daarna is de regio Drenthe opgericht. Friesland en Groningen zijn
samengebleven als regio Noord. De

samenwerking komt langzaam weer
op gang, vooral op het gebied van
de jeugd. Zij doen de wedstrijden nu
samen met regio Noord.
In Drenthe zijn 6 bowlingverenigingen: Assen, Eelde, Rolde, Emmen,
Hoogeveen en Coevorden.
Het bestuur van NBF Drenthe is gestart met 5 leden, nu zijn alle verenigingen vertegenwoordigd in het bestuur. Op deze manier proberen we
het contact zo kort mogelijk te houden tussen de NBF en de verenigingen.
NBF regio Drenthe organiseert ook
toernooien. Denk maar aan de stedenontmoeting, de Districts Trio
League (DTL) en de Provinciale
Kampioenschappen.

• ..u als NBF-lid ook mee kon, maar
de inschrijftermijn al is verstreken?
• ..de NBF op 25 november weer
vergadert?
• ..dit in Leusden plaatsvindt?
• ..uw bestuur daar ook naartoe
gaat?
• ..u aan het bestuur kunt laten
weten wanneer u iets kwijt wilt
daarover?

Heeft u al eens meegedaan? Wij kunnen u verzekeren dat het de moeite
waard is!

