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 Goeie vakantie gehad? 

Bestuurswisseling tijdens de ALV 

Wist u dat.. 

• ..de termijn voor de 
fotowedstrijd is uitge-

steld tot 1 december? 

• ..de reden hiervoor is 
dat er nog maar twee 

foto’s zijn ingeleverd? 

• ..als er niet meer foto’s 
worden ingeleverd de 

fotowedstrijd als mislukt 

moet worden be-

schouwd? 

• ..dit erg jammer is voor 
diegene die de twee 

foto’s heeft ingeleverd? 

• ..wij hopen dat onze 
leden alsnog in het foto-

toestel klimmen om die 

ultieme bowlingfoto te 

maken. 

September 2007 5 

Tijdens de Algemene Le-

denvergadering op 5 sep-

tember jl. is Marinus Kort 

geïnstalleerd als bestuurs-

lid. Hij vervangt daarmee 

Mariska Brinkmann die 

na acht jaren bestuurs-

dienst afscheid heeft geno-

men. 

Het stond natuurlijk gewoon 

op de agenda, de bestuurs-

wisseling, maar toch heeft 

het altijd een droevig tintje 

wanneer een bestuurslid 

afscheid neemt. Met een 

stevige handdruk en een 

prachtige bos bloemen 

werd Mariska bedankt voor 

de gelopen bestuursjaren. 

Gelukkig levert het meestal 

ook weer vers bloed op in 

het bestuur en dat geeft 

weer een frisse kijk op het 

bestuursleven van uw eigen 

bowlingvereniging. 

De bestuurswisseling was 

snel gedaan. Marinus Kort, 

een week eerder nog uitge-

roepen tot ultieme zomer-

leaguebowler, werd  una-

niem gekozen tot bestuurs-

lid. Wij wensen hem veel 

succes met zijn bestuurstaak 

en nieuwe uitdaging. 

De Algemene Ledenverga-

dering van 5 september 

heeft het hoogste opkomst-

percentage tot nu toe opge-

leverd. In totaal was ruim 

65% van de leden aanwezig. 

Een compleet verslag van 

de ALV ontvangt u persoon-

lijk in uw brievenbus. 

Net zoals alle andere be-

stuursleden heeft ook Mari-

nus een eigen e-mailadres 

gekregen: marinuskort  

@bowlingcoevorden.nl. 

Op  de website van BVC 

www.bowlingcoevorden.nl 

vindt u alle bestuursleden 

op een rijtje. 

Meer weten over uw aller-

nieuwste bestuurslid? Kijk 

dan uit naar de volgende 

editie van de Nieuwsbrief! 

Die vraag houdt de meeste 

gemoederen nog steeds 

een beetje bezig. Behalve 

de redactie van uw eigen 

Nieuwsbrief, want voor u 

ligt alweer de vijfde 

editie. 

Deze editie is iets anders 

dan de vorige edities. 

Omdat de NBF met een 

nieuw passensysteem is 

gaan werken vindt u niet 

alleen nieuws uit eigen 

vereniging, maar ook  twee 

pagina’s met uitgebreide 

informatie van de NBF.  

In Nieuwsbrief nummer 3 

werd het al aangekondigd 

en op de ALV van de NBF is 

het nieuwe  passensysteem 

vastgesteld. Het nieuwe 

systeem bestaat uit  niet 

drie maar twee passen, 

waaruit gekozen moet 

worden: de Sportpas en de 

Sportpas Plus. In de bijlage 

leest u hier dus alles over.  

De vakantie is alweer een 

paar weken ten einde. De 

zomerleague was een groot 

succes en de huisleague is 

weer van start gegaan na de 

Algemene Ledenvergade-

ring van 5 september jl. 

Met goedgekeurde banen! 

Wij wensen u een goede 

start van het nieuwe 

seizoen. 

Verder in 

deze editie 

Bestuurswisseling tijdens 

de Algemene 

Ledenvergadering 

Districts Trio League 

weer van start 

Nieuw 

Passensysteem  

NBF 

Beste Bowler en 

Bowlster van 2007 

Vooruitblik nr 5 

√  Uitgelicht: 

baanonderhoud 

√ Concentratie, 

inspiratie en licht 

√ Even kennismaken 

met.. Marinus Kort 
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De NBF beraadt zich op dit moment 

over de functie die een regiobestuur 

moet hebben. In de najaarsvergade-

ring van de NBF, die op 24 november 

plaatsvindt, wordt meer informatie ge-

geven over dit onderwerp. 

De Regio Drenthe van de NBF heeft 

aangegeven meer te willen zijn dan 

alleen maar een onderdeel van de NBF. 

Ze willen een verlengstuk zijn van de 

organisatie en zich echt inzetten voor 

de verenigingen in de regio Drenthe.. 

NBF 
Drenthe Deze Nieuwsbrief is ge-

maakt voor de leden van 

Bowling Vereniging Coevor-

den. Doel is alle leden infor-

meren over de nieuwste 

weetjes en andere interes-

sante informatie over de 

bowlingsport, de vereniging 

en haar mensen. 

Deze nieuwsbrief verschijnt 

vijf keer per jaar 

Op 23 mei 2007 werd de laatste bal 

gegooid van de huisleague. Het sei-

zoen 2006/2007 was daarmee ten 

einde. En om dat te vieren werd op 

zaterdag 2 juni de jaarlijkse feest-

avond georganiseerd. Met ’s mid-

dags natuurlijk de Verenigingskam-

pioenschappen. 

Met achttien deelnemers werd gestre-

den om de felbegeerde titel. De win-

naar mag zich immers een jaar lang 

beste Bowler of Bowlster van 2007 noe-

men! En de strijd was spannend. 

Al om 14.30 uur begonnen de eerste 

ballen te rollen. Met maximaal drie 

personen per baan gingen de ballen 

richting de pins. Tijdens de voorron-

den werd er geen tussenstand bekend-

gemaakt, wat de spanning deed stij-

gen.. 

Na vier voorronden was het dan zover. 

De finalisten werden bekendgemaakt. 

Zes van de twaalf heren en alle zes 

dames werden op de banen verwacht 

om hun laatste twee games te gooien. 

De scores lagen dichtbij en tot op het 

laatste moment werd er gespeculeerd 

wie de èchte winnaar zou worden.. 

Uiteindelijk heeft de wedstrijd twee 

winnaars opgeleverd: Benny Bosch en 

Corrie Cremer. Zij zijn een jaar lang de 

beste bowler en bowlster van Bowling-

vereniging Coevorden. 

Van harte gefeliciteerd met jullie over-

winning! 

Aansluitend werd samen met de part-

ners van onze leden een chinees buffet 

genuttigd en kon er nog een ontspan-

nen balletje worden gegooid. De sfeer 

was gezellig. 

Meer foto’s zijn te zien op de website. 

Wist u dat.. 

• ..in september de keuringscom-
missie van de NBF is geweest om 

de banen te keuren? 

• ..onze banen zijn goedgekeurd? 

• ..wij daarom hopelijk weer een 
DTL ‘in huis’ kunnen spelen? 

• ..na een aantal jaren defect te zijn 
geweest ook de foutlijn het weer 

doet? 

• ..dit voor sommige leden betekent 
dat ze goed moeten opletten? 

• ..in het begin vast en zeker de 
zoemer vaak af gaat? 

• ..wij hopen dat dit niet te vaak 
gebeurt, omdat dan de gegooide 

punten niet meetellen? 

Beste Bowler en 
Bowlster 2007 

Districts Trio League 
weer van start 

Net als vorig jaar vindt ook in 

het seizoen 2007/2008 de DTL 

plaats. En net als vorig jaar doen 

in ieder geval weer twee teams 

uit Coevorden mee. Maar er kan 

nog meer bij! 

Een team bestaat uit drie personen 

met bij voorkeur in ieder geval 

een reservespeler. Als team neem 

je het op tegen teams van andere 

bowlingverenigingen uit Drenthe. 

Je speelt per game tegen een 

ander team. Per gespeelde game 

kun je vijf punten verdienen. In 

totaal speel je vijf games en kun je 

dus maar liefst vijfentwintig punten 

verdienen! 

Het pasgemiddelde bepaalt welke 

volgorde van spelers in het team 

wordt aangehouden. Dit geldt ook 

voor het team waar je tegen speelt, 

ook zij beginnen met het hoogste 

pasgemiddelde. Zo wordt de strijd 

eerlijk gestreden. 

Per speler kun je een punt 

verdienen door hoger te gooien 

dan je tegenstander. Maar ook als 

team kun je een punt verdienen 

door het team naast je te verslaan. 

Kansen genoeg om een spannende 

strijd op te leveren! 

Meer informatie of aanmelden? 

www.nbf-drenthe.nl 

Maar wees er snel bij, want 

vol=vol! 

Verenigingskampioenen 2007 

Beste Bowlster Corrie Cremer en  

Beste Bowler Benny Bosch 


