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Het eerste voorwoord van 

het seizoen is altijd een te-

rugblik en een klein 

beetje koffiedik kijken 

naar het nieuwe seizoen. 

Inmiddels zit de eerste be-

stuursvergadering er al 

weer op. Terug kijkende 

naar het vorig seizoen had-

den we een aantal 

“standaard” dingen die ge-

woon goed zijn verlopen 

voor onze vereniging. 

Noem ik natuurlijk ook het 

Ganzentoernooi, wat super 

was verlopen met 0 komma 

0 storingen. Wat misschien 

niet iedereen weet is dat 2 

teams van “onze” bowling-

vereniging weer goed ge-

presteerd hebben in de 

Drentse Trio League (dtl). 

We zijn dan misschien een 

kleine vereniging maar we 

zijn wel een vereniging 

waar rekening mee moet 

worden gehouden op wed-

strijd niveau. 

Afgelopen seizoen is in de 

huisleague een wedstrijd 

element er bij in gebracht 

die de kas moest spekken. 

Dit was een doorslaand suc-

ces Voor eindresultaten 

“strikes en Turkey’s compe-

titie” zie elders in de 

nieuwsbrief. 

Het bowlinghuis heeft in 

april een nieuwe oliemachi-

ne aangeschaft wat resul-

teerde in betere scores, en 

eerlijkheidshalve gebied 

mij dit  om te zeggen, niet 

meer de standaard na-

men in de top 

van rankschik-

king. 

Onze inmid-

dels befaamde 

slotdag werd 

goed bezocht en 

was tot in de kleine 

uurtjes gezellig. 

Ook hiervan vindt u 

een verslag in de nieuws-

brief. 

Wat het seizoen 2008-

2009 voor ons in petto heeft 

dat staat nog te bezien. Wel 

weet ik dat het een druk jaar 

wordt voor bestuur en acti-

viteiten commissie, want  in 

september 2009 bestaat de 

vereniging 25 jaar en dat 

willen we niet ongemerkt 

voorbij laten gaan. 

Ook gaan we dit seizoen de 

huisleague volgens de NBF 

reglementen spelen. Dit 

houdt ondermeer in dat er 

niet meer gerookt mag wor-

den tijdens de te spelen ga-

mes, en ook geen alcohol 

mag worden genuttigd tij-

dens de te spelen games. Er 

is per 1 juli 2008 een rook-

verbod in de horeca dus dat 

maakt het wat eenvoudiger 

om aan het niet roken te vol-

doen. 

Het ledenaantal loopt weer 

iets op, maar natuurlijk zijn 

nieuwe leden van harte wel-

kom. Neem daarom als lid 

zijnde het initiatief en vraag 

uw buurman of buurvrouw, 

broer of zus of kennissen 

mee voor een avondje bow-

len. We zijn vooral op zoek 

naar dames. Je bent uit je 

wekelijkse sleur en ook nog 

ontspannen, inspannend be-

zig. En bij onze vereniging 

staat gezelligheid voorop! 

Voor zover bij mij bekend 

zijn onze zieken van vorig 

seizoen aan de beterende 

hand en ik heb al mogen 

vernemen dat er één haar 

rentree zal maken in de 

huisleague. 

Voor dit seizoen zeg ik: doe 

uw sportieve plicht!! 

Groet van uw voorzitter: 

Johan Snijder. 

Wist u dat.. 

• ..de slotdag weer goed 
is verlopen? 

• ..er een grote deelname 
was voor de vereni-

gingskampioenschap-

pen? 

• ..u hier elders in deze 
Nieuwsbrief over kunt 

lezen? 

• ..na de slotdag door is 
gebowld in de Zomer-

league? 

• ..daar 12 deelnemers 
aan meededen? 

• ..zij tijdens de bouwvak-
vakantie hun woensdag-

avond anders hebben 

ingevuld? 

• ..u dit verder kunt lezen 
in de wist-u-datjes op 

pagina 4? 

Van de voorzitter 



“We bowlen wel lekker elke week en 

we zijn er best wel fanatiek mee be-

zig maar waar komt dit rare spelle-

tje nu eigenlijk vandaan en hoe oud 

is het. Ik stelde me zelf voor dat de 

holbewoners al aan het bowlen wa-

ren, je kunt van wat botten wel aar-

dige pins maken en in een schedel 

zitten al gaten dus een bal was ook 

zo gemaakt.” 

Marinus Kort werd nieuwsgierig naar 

het ontstaan van de bowlingsport en 

vond op internet het volgende stuk:  

“Ten-pin bowling” zoals we dat nu 

kennen, kreeg pas vaste vorm in 1895 

in Amerika. Over de ontstaansgeschie-

denis of voorgeschiedenis van bowling 

zijn echter maar weinig vaststaande 

gegevens bekend. De oudste vondst 

werd gedaan door een Brits antropo-

loog, Sir Flinders Petrie, die in 1930 

een Egyptische graftombe van een 

kind ontdekte, daterend van ongeveer 

3200 voor Christus. Daar is een soort 

kegelspel gevonden, bestaande uit 

kleine smalle kegels, 3 stenen ballen 

en 3 stukken marmer die vermoedelijk 

een poortje moesten vormen om de 

ballen onderdoor te gooien. Een ande-

re oude ontdekking (oorspronkelijke 

periode onbekend) was het Polynesi-

sche spel “Ula Maika”, eveneens be-

staande uit kegels en stenen ballen. Bij 

dit spel moest de bal naar de kegels 

worden gerold over een afstand van 60 

voet (20 meter). In het huidige ten-pin 

bowling wordt deze afstand nog steeds 

gehanteerd. 

Kegelspel in Europa 

Het kegelspel in Europa vinden we vol-

gens een Duits historicus, William 

Pehle, voor het eerst terug rond de 3e 

eeuw na Christus in Duitsland. Hier 

ging het eerder om een religieus ge-

beuren. Iedere Duitse burger droeg 

een kegel,  knuppel eigenlijk, bij zich 

als bescherming. Met deze kegel werd 

een soort geloofstest uitgevoerd in de 

lokale kerk. De kegel, die het heidense 

gedachtegoed symboliseerde, werd 

als doelwit opgesteld in de kerk. Men 

probeerde dan door met een steen er-

naartoe te rollen de kegel om te gooi-

en. Lukte dat, dan werd de gelovige  

vrij van zonde beschouwd. Uiteindelijk 

verdween dit soort van bowlingspel uit 

de kerken en werd het een populaire 

volkssport die gespeeld werd met een 

houten bal en meerdere kegels (3 tot 

17). In de late middeleeuwen vond 

men in Duitsland verschillende soorten 

van kegelspelen terug met evenveel 

verschillende reglementen ( verschil-

lende lengtes van banen, aantal ke-

gels). In Engeland vindt men rond de 

16e eeuw het kegelspel “skittles” te-

rug dat in Schotland zowat nationale 

volkssport werd. Ook tijdens de re-

geerperiode van Hendrik VIII werd de 

primaire vorm van bowlingsport veel-

vuldig beoefend. In Frankrijk had men 

dan weer een kegelspel “quilles” ge-

naamd. Hier mocht men een tweede 

worp doen naar de nog overeind staan-

de kegels. 

Bowling in Amerika 

Hoe het kegelen in Amerika is terecht 

gekomen, is nogal onduidelijk. Uit op-

gravingen in California blijkt dat de 

Spanjaarden dat uit Europa zouden 

meegebracht hebben rond de 16e 

eeuw. Het zijn ongetwijfeld de Engel-

se, Nederlandse en vooral de Duitse 

emigranten geweest die het kegelen in 

Amerika populair hebben gemaakt. 

Het kegelen trok echter veel goklusti-

gen. De gelegenheden althans waar 

gespeeld werd, waren meestal verza-

melplaatsen van bookmakers en ande-

re ongure figuren. Omdat gokken ver-

boden was, werd er in 1841 te Connec-

ticut een wet uitgevaardigd die het be-

zit van elke “nine-pin baan” verbood. 

Om deze anti-gokwet te omzeilen zou 

er volgens de overlevering op deze 

wijze de 10e kegel toegevoegd zijn 

aan het spel. Ook werd de toenmalige 

breedte van de bowlingbaan van 33cm 

naar 105 cm gebracht. Dit verhaal kan 

echter niet gestaafd worden met histo-

rische feiten. 

Op 9 september 1895 werd in de Beet-

hoven Hall te Manhattan het “American 

Bowling Congress” opgericht. De eer-

ste reglementen kregen vaste vorm en 

een algemene standaardisatie werd in-

gevoerd. Tot op de dag van vandaag is 

het A.B.C. nog steeds de grootste bow-

lingsportorganisatie ter wereld. 

Groei 

Bowling kende een enorme groei toen 

de standaardisatie en de organisaties 

er eenmaal waren. Maar een andere 

technologische doorbraak zette alles 

klaar voor een nóg grotere groei. Mo-

rehead Patterson, vice-president van 

de American konden laten functione-

ren. Machine and Foundry company 

(AMF, toen een fabrikant van machines 

voor bakkerijen, tabaksindustrie en 

aanverwante bedrijven) kocht voor het 
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Uitgelicht: Bowlingsport 
Hoe nieuwsgierigheid resulteert in een zoektocht naar de geschiedenis van de bowlingsport 



Hier even een verslag van de slotdag 

2007/2008 op 31 mei 2008. Er was weer 

een leuke en geslaagde dag en avond 

georganiseerd. 

We begonnen om 14.00 uur met het 

jaarlijks terugkerend “Bowler en Bowl-

ster van het jaar-toernooi”. De deelna-

me was goed en iedereen maakte 

evenveel kans. Door de berekening 

van de handicap was het weer span-

nend. Behalve bij de heren, want Johan 

Elfrink had een veer in de kont deze 

dag en hij won dan ook de titel. 

Bij de dames was het spannender, de 

strijd ging tussen Ciska en Anneke, 

waarbij Anneke uiteindelijk aan het 

langste eind trok. Gefeliciteerd alle-

bei! 

Daarna was er de prijsuitreiking van 

de winnaars van het seizoen in de ver-

schillende klassen. Winnaars van de 

klassen zijn geworden: Benny Bosch 

(C), Anneke Timmerman (D), Marinus 

Kort (E), Remco Staas (F) en Jan de 

Bruin (G).    Kampioen bij de Heren is 

geworden Benny Bosch en Kampioen 

bij de Dames Anneke Timmerman. De 

volledige uitslag vind je op de bijlage 

bij deze Nieuwsbrief. 

Na de prijsuitreiking begon de karao-

keshow, naar mijn mening een beetje 

te vroeg. Een karaokeshow moet ei-

genlijk iets later op de avond plaats-

vinden. Tussendoor werd er gebarbe-

cued en het bier vloeide rijkelijk. Het 

feest duurde nog tot in de kleine uur-

tjes en al met al was het een zeer ge-

slaagde dag/avond.  
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120 bowlende schoolkinderen 

Op 22 mei jongstleden was het zover: 

we kregen 120 kinderen van de Dr. Pi-

cardtschool op bezoek. Dit naar aanlei-

ding van een brief van de school, die 

was gericht aan alle sportverenigingen 

van Coevorden, om de kinderen ken-

nis te laten maken met verschillende 

soorten sport. Op deze brief hebben 

wij positief gereageerd, wel met het 

verzoek de groepen niet groter te laten  

zijn dan dertig kinderen, zodat er niet 

meer dan vijf kinderen per baan zijn. 

Toen we daarop het programma van 

de school toegestuurd kregen, was het 

wel even schrikken. Er zouden vier 

groepen van dertig kinderen komen: 

twee voor de middag en twee na de 

middag. Dit vergde van ons ook enige 

voorbereiding in de vorm van het vin-

den van tenminste zes vrijwilligers 

(een per baan) om al dat jonge geweld 

in toom te houden en dat bleek ook wel 

nodig te zijn. 

Na een welkomstwoord van de voorzit-

ter, die tevens heel kort het onderhoud 

van de banen uitlegde, was het woord 

aan Johan Elfrink. Hij vertelde welke 

vingers in welke gaten van de bal 

moesten en hoe er gegooid mag wor-

den. 

Na het even verplicht stilzitten kwam 

het geweld los: er mocht gebowld wor-

den! Aan alle kanten stoven de kinde-

ren de baan op, want iedereen wilde 

als eerste. 

Nadat iedere vrijwilliger de rangorde 

van gooien had bepaald en dat degene 

die niet aan de beurt was netjes moest 

gaan zitten, was het tijd om te begin-

nen. De een was er wat bedrevener in 

dan anderen, terwijl de ander wat hulp 

nodig hadden om de bal bij de pins te 

krijgen. Na ongeveer tien minuten 

bowlen werden de groepen stuk voor 

stuk door Johan Elfrink mee naar achte-

ren genomen om te kijken hoe de ma-

chines werken en dat daar toch echt 

geen kabouters zijn die de pins weer 

op de baan zetten en de bal terugrol-

len. 

Tijdens het bowlen werden er allerlei 

vragen gesteld, zoals ‘ik heb alles eraf 

gegooid, waarom krijg ik geen pun-

ten?’ en ‘ik heb een split, krijg ik nu 

een ijsje?’. 

Aan het einde van de dag, toen de rust 

was wedergekeerd, gingen we alle-

maal moe maar toch voldaan naar huis. 

Kortom: het was een geslaagde maar 

bovendien reuze gezellige dag. 

De vrijwilligers die deze dag mogelijk 

hebben gemaakt zijn: 

Alex Gerrits, Benny Bosch, Jolanda van 

der Aar, Anneke Timmerman, Johan 

Elfrink, Johan Snijder en Marinus Kort. 

Allemaal heel erg bedankt! 

bedrijf de patenten van Gottfried 

Schmidt's automatische pinzetter. De 

eerste ervan werd geplaatst in 1951 in 

Michigan, en in 1952 werden zij in pro-

ductie gebracht. De "pinboys", waren 

verleden tijd en werden vervangen 

door een aantal hoger opgeleide, beter 

betaalde monteurs per centrum die de 

banen gedurende vele uren per dag 

goed konden laten functioneren. 

Vandaag de dag wordt de bowlings-

port beoefend door meer dan 100 mil-

joen mensen in meer dan 90 landen 

wereldwijd. 

Slotdag 
Verslag van Alfred Boertien 



Colofon: 
 
Tekst: 
Alfred Boertien 
Benny Bosch 
Johan Elfrink 
Johan Snijder 
Anneke Timmerman 
 
Foto: 
Alex Gerrits 
 
Eindredactie: 
bestuur BVC 
 
Vormgeving: 
Mariska Brinkmann 
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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 

www.bowlingcoevorden.nl 

Regiobestuur 
Drenthe 

Het begon zoals elke wedstrijd, lekker 

gezellig met een kop koffie erbij. 

Naarmate de wedstrijd vorderde kon 

je de spanning bij sommigen van het 

gezicht aflezen. Dat is ook niet zo 

vreemd, er waren nog drie kansheb-

bers voor de titel: DTS uit Emmen, De 

Gulle Gans uit Assen en ons eigen 

Delphi uit Coevorden. Het verschil met 

de nummer was slechts 1 en 1,5 punt, 

dus spannend genoeg. 

Bij Delphi moest helaas noodgedwon-

gen een wisseling plaatsvinden, want 

teamleidster Anneke Timmerman ging 

onderuit en had daardoor haar pols 

bezeerd. Ze heeft het later wel weer 

goed opgepakt. Haar vervanger Tinus 

Otter moest dus aan de bak en dat 

deed hij niet onverdienstelijk. 

Naarmate de dag vorderde werd dui-

delijk dat DTS de slag ging winnen. En 

zo gebeurde het ook. 

De eindstand is als volgt: 

De teams van Coevorden bestonden 

uit: 

Team Delphi: Anneke Timmerman, 

Benny Bosch, Johan Snijder, Jacob Tim-

merman en Tinus Otter. 

Team Coevorden 2: Johan Elfrink, Alf-

red Boertien, Jan Knevelbaard, Jolanda 

vd Aar en Marinus Kort. 

Vanaf deze plaats: iedereen voor het 

nieuwe seizoen veel strikes en plezier 

toegewenst en niet te vergeten: veel 

gezondheid. 

Er is vanuit het regiobestuur niet zoveel 

te melden. Alles loopt zoals het altijd 

doet. Af en toe is er een wisseling van 

de bestuursleden. 

Er zijn geen belangrijke dingen te ver-

tellen, behalve dat de Districts Trio Lea-

gue weer van start gaat op 28 septem-

ber. Wie hieraan mee wil doen kan zich 

aanmelden bij Karel Strijker via de web-

site www.nbfdrenthe.nl. Ook kan Anne-

ke Timmerman worden aangesproken. 

Aanmelden kan tot 15 september. Een 

team moet uit drie personen bestaan 

met eventueel een aantal reservespe-

lers. 

Meer informatie over NBF Drenthe of de 

DTL is te krijgen bij Anneke Timmer-

man, bestuurslid NBF Drenthe. 

Nr Team Totaal 

1 DTS Opleidingen 186 

2 De Gulle Gans 177,5 

3 Delphi 177 

4 Coevorden 2 151,5 

5 Smit Vloerverwerking 132,5 

6 Financieel Advies Buro 

Meijer 

126,5 

7 BV Hoogeveen 113 

8 Bowl en Fun 109,5 

9 Pinhitters 86,5 

Verslag van de laatste wedstrijddag op 18 mei door Benny Bosch 

Districts Trio League 

Het eerste seizoen met de strikes– en 

turkeys-competitie is een groot succes 

gebleken. Er zijn in totaal 5731 strikes 

gegooid. Iedere strike leverde een 

dubbeltje op, in totaal werd er € 573,10 

in de pot gestopt. Turkeys werden er 

ook gegooid, maar liefst 261. Iedere 

turkey betekende € 0,60 in de pot, wat 

resulteerde in een totaalbedrag van € 

78,30. De fooienpot had nog € 28,60 aan 

inhoud en in totaal viel er € 680,- te ver-

delen. Een deel ging op aan de slotdag, 

de rest is verdeeld over de winnaars 

van de turkeys-pot: Johan Snijder en 

Anneke Timmerman. 

Jij doet toch ook mee volgend seizoen? 

Uitslag strikes en turkeys 

Wist u dat.. 

• ..de deelnemers aan de Zomer-
league hun eerste woensdag 

ergens anders hun koffie en 

drankjes hebben genuttigd?  

• ..de tweede woensdag in Rolde 
plaatsvond? 

• ..de deelnemers de derde 
woensdag naar de Horecadagen 

in Coevorden zijn geweest? 

• ..ze na deze vakantie weer ver-
der zijn gegaan met de Zomer-

league? 

• ..het elke keer heel gezellig is? 


