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 Goedenavond 

Hoe werkt het eigenlijk? 

Wist u dat.. 

• ..de brochure tijdens 
het Ganzentoernooi is 

uitgedeeld? 

• ..iedereen erg enthou-
siast is over ons 

nieuwe pr-

middel? 

• ..de brochure aan 
alle leden is toege-

stuurd? 

• ..deze ook op internet 
is te vinden? 

• ..hij daar in pdf-formaat 
te downloaden is? 

• ..ook deze nieuwsbrief 
op onze internetsite 

staat? 

• ..u in deze tweede edi-
tie van de Nieuwsbrief 

kunt lezen hoe alles 

reilt en zeilt met onze 

internetsite? 

• ..wij u veel leesplezier 
wensen! 

December 2006 2 

Wanneer u een 

balletje gooit op 

een van de zes 

bowlingbanen in ons 

bowlinghuis komt hij 

al-tijd weer netjes terug. 

Maar hoe werkt het 

eigenlijk precies achter 

de rode gordijnen naast 

de bowlingbanen? 

Die vraag stelde een aantal 

leden van de organisatie 

van het Ganzentoernooi 

aan Johan Elfrink. Daarom 

zijn zij onder zijn 

begeleiding eens een 

kijkje gaan nemen bij de 

machines die de pins na 

iedere worp weer netjes 

op het deck zetten. En om 

u ook een blik achter de 

schermen te laten werpen 

is er een klein filmpje 

gemaakt. Zodra deze 

geschikt is gemaakt voor 

internet zal het filmpje op 

onze website worden 

geplaatst. Hou de site dus 

in de gaten! 

Bent u nieuwsgierig en wilt 

u zelf ook eens een kijkje  

nemen in het machinepark 

van RBC? Neem dan 

contact op met Johan 

Elfrink. Hij geeft u graag 

een kleine rondleiding! 

En? Heeft u lekker  onderuitgezakt 

genoten van de eerste editie van de 

Nieuwsbrief? Mooi zo, want het tweede 

nummer ligt alweer voor u. Boordevol 

nieuws! 

De dagen worden korter en de avonden 

gezellig bij de open haard komen weer 

wat vaker voor. De wereld lijkt soms een 

beetje stil te staan in de winter, maar niet 

in de wereld van bowling! 

 In de eerste editie blikten we er al op 

vooruit: de Stedenontmoeting. Dat niet 

iedereen vies is van een dagje gezellig 

wedstrijdbowlen blijkt wel als Anneke 

Timmerman een klein stukje achteruit 

blikt. De jaarlijkse wedstrijd tussen de 

Drentse bowlingverenigingen werd 

namelijk op 10 december jl. gehouden. 

Hoe dit verliep kunt u lezen op pagina 2. 

De NBF heeft voor het eerst vergaderd 

met haar 3 nieuwe bestuursleden en uw 

bestuur is daarbij aanwezig geweest. Een 

uitgebreid verslag vindt u op de 

achterpagina van deze Nieuwsbrief. 

Dit is alweer de laatste editie van het jaar 

2006. Aan ieder jaar komt een eind, maar 

omdat de wereld niet stil staat aan het 

eind van het jaar kunt u in februari weer 

een spiksplinternieuwe editie van uw 

eigen Nieuwsbrief verwachten 

Wij wensen u alvast een hele fijne feest-

periode. 

Laat die ballen maar knallen! 

Verder in 

deze editie 

Uitgelicht: 

bowlingcoevorden.nl 

Stedenontmoeting 

2006 

Even kennismaken 

met.. Jan Otten 

Extra bijlage: 

een overzicht van alle  

emailadressen van bestuur en 

activiteitencommissie 

De pins worden weer 

in de machine gezet 

Het machinepark 

Vooruitblik nr 3 

 √ Uitgelicht: de lidmaatschapspasjes   √ Even kennismaken met.. Frida Woering   

√ Ledenvergadering: wat is er allemaal verteld?   √ En nog veel meer.. 



U bent er vast wel eens naartoe ge-

surft: www.bowlingcoevorden.nl. 

Onze site is sinds 2004 in de lucht 

en wordt steeds beter bezocht. 

Sinds de start heeft onze site al bij-

na 5000 bezoekers gehad. 

In 2004 heeft Johan Elfrink de site ont-

worpen en als proef in zijn eigen web-

ruimte bij Planet.nl opgestart. Niet 

veel later werd daar de domeinnaam 

www.bowlingcoevorden.nl aan ver-

bonden. Johan was destijds iedere 

week druk bezig om alle scores op de 

site te zetten, want vanaf het begin 

kan iedereen zijn of haar scores vol-

gen op internet. 

Op de site is veel informatie te vin-

den. Wat dacht u van alles over het 

Ganzentoernooi (waaronder   de in-

schrijving voor het toernooi van 

2007), het hoe en waarom van het 

bowlen, informatie over de huislea-

gue, natuurlijk ’nieuws’ vanuit de ver-

eniging en als u zin heeft om een bal-

letje te gooien kan zelfs dat op de site. 

U ziet het, de website is goed gevuld. 

Nieuwe webserver 

Woensdag 21 november 2006 is er 

een nieuw tijdperk ingegaan. De site 

is op die dag overgegaan naar een 

nieuwe webserver. U heeft er waar-

schijnlijk niet veel van gemerkt en er 

is aan de voorkant ook niet veel ver-

anderd. Het grootste voordeel is dat 

het nu veel makkelijker geworden is 

om de gegevens bij te houden en dat 

brengt nogal wat voordelen met zich 

mee voor de webredactie, die inmid-

dels is uitgebreid met Mariska Brink-

mann (namens het bestuur). 

En omdat de website nu een eigen 

domein heeft zijn er emailadressen 

aan gehangen. Sommige kent u al: 

redactie@bowlingcoevorden.nl en 

info@bowlingcoevorden.nl. Nieuw 

zijn de persoonlijke emailadressen 

van het bestuur en de activiteitencom-

missie. Een volledige lijst met email-

adressen is te vinden in de bijlage 

van deze Nieuwsbrief. En natuurlijk 

op de website! 

Op zondag 10 december  jl. is in 

Hoogeveen de jaarlijkse Stedenont-

moeting gehouden. Alle zes bow-

lingverenigingen in Drenthe deden 

mee. 

Met 5 dames en 5 heren ging de 

groep omstreeks half 10 richting 

Hoogeveen. Na het melden bij de 

wedstrijdleiding en een heerlijk kop-

je koffie was het om half 11 tijd om 

met de wedstrijd te beginnen. Anne-

ke Timmerman doet verslag. 

“Om half 11 begon de wedstrijd. Voor 

sommigen was het even zoeken over 

welke lijn de bal gegooid moest wor-

den en gedurende de wedstrijd ging 

het de een iets beter af dan de ander. 

Omdat het voor sommigen de eerste 

keer was dat een toernooi werd ge-

bowld werd vooral meegedaan voor 

de gezelligheid en die was volop aan-

wezig; zelfs voor diegene die normaal 

gesproken voor de wedstrijdpunten 

gaan! 

Omdat alle zes bowlingverenigingen 

van regio Drenthe meededen moest 

er in 2 series gegooid worden. Dat 

betekende dat 2 verenigingen in de 

tweede serie moesten starten: Rolde 

en Hoogeveen. Wij hebben een klein 

gedeelte hiervan nog gekeken, maar 

rond half 3 ‘s middags zijn we weer 

richting Coevorden gegaan. 

Resultaat 

Het volledige eindresultaat van onze 

wedstrijd staat inmiddels op de inter-

netsite (www.nbfdrenthe.nl), maar 

hieronder volgt in het kort de eind-

stand: 

Beste bij de heren was Benny Bosch 

en  de beste dame was Anneke Tim-

merman.” 

Zoals gezegd werd vooral meege-

daan voor de gezelligheid en werd 

vooral het wedstrijdgevoel geproefd 

door de ‘nieuwelingen’. Iedereen 

vond het erg leuk om deel te nemen 

aan de Stedenontmoeting. Zo leuk 

zelfs dat sommigen erover denken 

om hun bronzen pas op te waarderen!  

Hoe dit precies in z‘n werk gaat, leest 

u in de volgende Nieuwsbrief! 
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Stedenontmoeting 2006 

Uitgelicht: bowlingcoevorden.nl 

1 Rolde 6694 167,35 

2 Hoogeveen 6586 164,65 

3 Assen 6238 155,95 

4 Eelde 6126 153,15 

5 Emmen 6123 153,08 

6 Coevorden 5537 138,34 

 BV Pinfall Gem. 

Wist u dat.. 

• ..onze stand tijdens de Magi-
sche Uitmarkt op 10 november 

jl. nauwelijks bezocht werd? 

• ..tijdens de beurs in totaal maar 
liefst 3 gloednieuwe brochures 

zijn uitgereikt? 

• ..onze stand wel representatief 
ingericht was? 

• ..de plek van onze stand niet 
handig gekozen was door de 

organisatie? 

• ..in totaal 4 mensen zich ervoor 
hebben ingezet om de stand te 

bemannen? 

• ..de beurs officieel duurde van 
13.00 tot 22.00 uur, maar onze 

vrijwilligers het al om 20.30 uur 

voor gezien hielden? 

• ..de meeste standhouders toen 
al aan het inpakken waren? 

• ..wij daarom niet van een suc-
ces spreken, maar wel blij zijn 

met de ervaring? 

• ..de organisatie desondanks 
wel erg tevreden is over de 

eerste toeristische Uitmarkt? 

• ..ons bestuur zich een volgende 
keer wel eerst drie keer achter 

de oren krabt voordat ze ja 

zegt? 



Van 8 tot en met 12 november is het 

14e Ganzentoernooi gehouden en 

het was een groot succes! Net als 

vorig jaar deden er meer dan 40 

teams mee en dat betekende gezel-

ligheid, gezelligheid en nog eens 

gezelligheid.. 

Het toernooi gaat dan ook de boeken 

is als een van de meest succesvolle 

edities tot nu toe. Zeker als je alle 

lovende reacties bekijkt. En die spre-

ken voor zich, want het toernooi van 

2007 is alweer bijna volgeboekt!  

Maar ook de organisatie is meer dan 

tevreden. Het toernooi wordt dan wel 

georganiseerd door de activiteiten-

commissie, maar als je iedereen bij 

elkaar optelt zijn er veel meer handen 

die helpen dan alleen de zes van de 

activiteitencommissie. En dat varieert 

van het opstellen van de verlotings-

prijzentafel tot het zorgen dat de juis-

te teams op de juiste banen terecht 

komen. 

Wij hebben een paar bijzondere 

weetjes voor u op een rijtje gezet: 

• Johan Snijder zorgde iedere dag 

voor goed geoliede banen; 

• Iedere avond waren er minimaal 

5 mensen aanwezig om te helpen; 

• Bestuurs– en activiteitencommis-

sieleden, maar ook andere vrijwilli-

gers als Jaap Boxtart en Jacob 

Timmerman  wisselden elkaar  

prima af tijdens het toernooi; 

• Johan Elfrink verzorgde de 

baanindeling en onderhield 

het scoreprogramma zodat alle sco-

res goed konden worden verwerkt; 

• Frida Woering is erg goed in lootjes 

verkopen en heeft daarom iedere 

dag de verloting op zich genomen, 

met als resultaat een recordop-

brengst! 

• Wim-Jaap Bouwers heeft de dorst 

gelest en de honger gestild van alle 

deelnemers;  

• En niet te vergeten: de mensen die 

’zomaar’ voor de gezelligheid elke 

avond langs kwamen om de sfeer 

op te snuiven. 

Zonder al deze mensen zou het toer-

nooi niet zo succesvol zijn! Daarom: 

petje af voor alle vrijwilligers die hun 

handen uit de mouwen hebben gesto-

ken. Wij hopen dat iedereen er met 

ons derde lustrum ook weer bij zult 

zijn. Want in 2007 wordt het toernooi 

voor de 15e keer gehouden. 

Tot volgend jaar! 

 

Wie wat waar tijdens het Ganzentoernooi 
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Even kennismaken met.. Jan Otten 
In de vorige editie kon u al lezen 

dat Jan Otten tijdens de algemene 

ledenvergadering als bestuurslid is 

geïnstalleerd. Wij hebben hem een 

aantal vragen gesteld en zijn ant-

woorden leest u hieronder.. 

Redactie: Jan, je bent nu 2 maanden 

bestuurslid, hoe bevalt het tot nu toe? 

Jan: Het bevalt op zich wel goed, maar 

ik kan er nog niet echt veel over zeg-

gen, omdat ik nog niet veel heb hoe-

ven doen. 

Redactie: Heb je al ‘geoefend’ als 

penningmeester? 

Jan: Nee, nog niet, maar dat gaat bin-

nenkort wel gebeuren. 

Redactie: Waarom heb je er eigenlijk 

voor gekozen om in het bestuur te 

stappen? 

Jan: Omdat de meeste leden - van 

welke vereniging dan ook - meestal 

wel aanwezig zijn, maar verder niets 

willen doen. 

Redactie: Heb je al eerder bestuurs-

werk gedaan? 

Jan: ik ben 8 jaar voorzitter geweest 

van de buurtvereniging. 

Redactie: Hoe zie jij de toekomst van 

onze bowlingvereniging? 

Jan: Prestatiegericht niet zo zonnig, 

maar voor de gezelligheidsbowler 

wel positief. 

Redactie: Kun je een woord noemen 

dat op jou van toepassing is en leg 

eens uit waarom? 

Jan: Drènts! Ik zal het even toelichten: 

Praten - ik moet altijd moeite doen om 

‘gewoon’  Nederlands te praten, maar 

daar ben ik best trots op. Je streektaal 

is iets om in ere te houden. 

Houding - mijn houding is ook Drents 

te noemen: teruggetrokken, ook al 

zou je dat misschien op het eerste 

gezicht niet zeggen. Ik laat liever an-

deren op de voorgrond treden. Dat ik 

op de bowlingavond meestal niet zo 

ben komt omdat ik me dan op m’n 

gemak voel! 

Discussie - ik heb er een grote hekel  

aan om met iemand in discussie te 

gaan. Als het gebeurt geef ik de an-

der meestal direct gelijk, maar denk 

er natuurlijk wel het mijne van! 

Eerlijkheid - ik kan het niet uitstaan 

als mensen liegen of anderen oneer-

lijk behandelen. Al komt de waarheid 

soms wel hard aan, toch bewonder ik 

mensen om hun eerlijkheid. 

Redactie: Het nieuwe jaar staat om de 

hoek; heb je goede voornemens? 

Jan: Nee, ik hoop dat ik gezond mag 

blijven. 

Op de vraag of Jan nog iets kwijt wil 

aan de lezers van deze nieuwsbrief 

oftewel de leden van de vereniging 

antwoordt hij resoluut: 

Ik wens alle leden alvast een fijne 

kerst en een voorspoedig 2007. Dan 

vergeet ik tenminste niemand! 

Punt. 

In totaal werken er meer dan 10 
mensen mee aan het 



Algemene Ledenvergadering NBF 
Elk jaar rond eind 

november wordt de 

Algemene Leden-

vergadering van de 

NBF gehouden in 

Leusden.  Ook dit 

jaar, al was de opzet 

iets anders dan 

voorgaande jaren. 

Dit keer werd voor de lunch de agen-

da doorgelopen en na de lunch stond 

een workshop gepland. 

Het bestuur van de NBF bestaat mo-

menteel nog uit 3 personen. Ze zijn 

hevig op zoek naar bestuursleden. 

Ochtend: agenda 

Het lidmaatschap (de pasjes) zou ook 

aan de orde komen, maar dit is door-

geschoven naar de volgende verga-

dering. De NBF is van plan om dat te 

veranderen en terug te gaan van 3 

verschillende lidmaatschappen 

(brons, zilver en goud) naar een iets 

beperkter systeem met maar een of 

twee pasjes. Maar eerst moet onder-

zocht worden wat de financiële gevol-

gen zijn, zowel voor de leden als voor 

de NBF. Zoals het er nu naar uit ziet 

zou de werkwijze met de pasjes op 

zijn vroegst in het seizoen 2007/2008 

gewijzigd kunnen worden. 

Op de agenda van de ALV stond on-

der andere de bespreking van het 

sportreglement. Het gedeelte van de 

bowlingondernemer zou geschrapt 

worden en alleen de engelse versie 

van World Tenpin Bowling Associati-

on (WTBA) zou gelden. Maar niemand 

behalve de NBF heeft dit 

exemplaar, dus dat is niet 

zo handig. Tijdens de ver-

gadering kwam naar voren 

dat dat niet gaat werken: 

zowel de bowlingonderne-

mers als de wedstrijdlei-

ders en spelers moeten direct op kun-

nen zoeken wat de eisen zijn. Tijdens 

de vergadering heeft iemand zich 

beschikbaar gesteld om het sportre-

glement up-to-date te maken, zodat 

het wijzigingsvoorstel niet doorgaat. 

Middag: workshop 

Na de lunch was er een workshop. 

Hier werden de aanwezige leden ver-

deeld in 4 groepen. Deze 4 groepen 

werden ook weer verdeeld in kleine 

groepjes van 3 à 4 personen. We kre-

gen een aantal vragen voorgelegd en 

moesten daar met elkaar over praten. 

Nadat we dat besproken hadden kwa-

men we allemaal weer bij elkaar en 

werden de belangrijkste elementen 

genoemd. Het bestuur gaat zich hier 

over buigen en in de volgende verga-

dering zullen we hier meer over ho-

ren. 

Al met al was het best een interessan-

te vergadering. 

Bovendien heeft het bestuur van de 

NBF aangekondigd dat men meer 

betrokken wil zijn met de verenigin-

gen zodat de leden weten dat de NBF 

er is en wat ze kunnen doen voor de 

verenigingen. 

Regiobestuur 

Van het Regiobestuur is op dit mo-

ment niet zoveel  nieuws te melden. 

De District Trio League (DTL) loopt 

goed. Op dit moment staat het team 

“Coevorden 2” op de 3e plaats en het 

tweede team uit 

Coevorden “Delphi” op de 5e plaats. 

In totaal doen er 8 teams mee. 

De Regio Kampioenschappen worden 

gehouden op 11 maart, we hopen dat 

er weer voldoende deelnemers zijn. 

In voorgaande jaren hebben we al 

eens met 16 personen meegedaan. 

Een aantal personen in Eelde wil pro-

beren weer een jeugdselectie op po-

ten te krijgen in 

Drenthe samen met Groningen en 

Friesland. Als alles mee zit willen ze 

in het nieuwe seizoen beginnen. 

Tweemaal per jaar is er een vergade-

ring van het Regiobestuur die ook 

open staat voor de (bestuurs)leden 

van de verenigingen: de zogenaamde 

Voor- en Najaarsvergaderingen. Wilt 

u graag eens een vergadering bijwo-

nen, dan kunt u dit aangeven bij een 

van uw bestuursleden. 

Meer informatie 

Op de internetsites van de NBF en de 

regio is veel informatie te vinden, 

waaronder uitslagen van gespeelde 

toernooien: 

• www.bowlingnbf.nl 

• www.nbfdrenthe.nl. 

 

 

Afgevaardigden: 

Jacob Timmerman 

namens het Regiobestuur 

Anneke Timmerman 

namens de Bowlingvereniging 
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 

Colofon: 
 
Tekst: 
Mariska Brinkmann 
Anneke Timmerman 
Jacob Timmerman 
Jan Otten 
 
Foto’s: 
Alex Gerrits 
Mariska Brinkmann 
 
Eindredactie: 
Mariska Brinkmann, 
bestuur BVC 
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Het bestuur van de NBF wil meer 

betrokken zijn bij de verenigingen 
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Emailadressen bestuur en activiteitencommissie Bowling Vereniging Coevorden 

 

Bestuur:  

• Algemeen  (alle bestuursleden) bestuur@bowlingcoevorden.nl 

• Jaap Bijsterbosch   jaapbijsterbosch@bowlingcoevorden.nl 

• Anneke Timmerman  anneketimmerman@bowlingcoevorden.nl 

• Jan Otten    janotten@bowlingcoevorden.nl 

• Mariska Brinkmann  mariskabrinkmann@bowlingcoevorden.nl 

• Frida Woering   fridawoering@bowlingcoevorden.nl 

 

Activiteitencommissie: 

• Algemeen  (alle act.cie.leden) activiteit@bowlingcoevorden.nl 

• Benny Bosch   bennybosch@bowlingcoevorden.nl 

• Sonja Egberts   sonjaegberts@bowlingcoevorden.nl 

• Mariska Brinkmann  mariskabrinkmann@bowlingcoevorden.nl 

 

Webmaster:   

• Algemeen    webmaster@bowlingcoevorden.nl 

• Johan Elfrink   johanelfrink@bowlingcoevorden.nl 

 

Overige emailadressen: 

• Info (algemeen over website) info@bowlingcoevorden.nl 

• Ganzentoernooi   ganzentoernooi@bowlingcoevorden.nl 

• Redactie Nieuwsbrief  redactie@bowlingcoevorden.nl 

 

Wilt u de Nieuwsbrief via email ontvangen? 

Geef dan uw emailadres door via redactie@bowlingcoevorden.nl. 


