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Nieuwsbrief 
Namens het bestuur 
 
Na de zomerstop van ongeveer 3 maanden zijn we op 2 september van start gegaan voor het 
nieuwe seizoen van 2009 – 2010. 
Op 5 september jl. hebben we niet alleen ons club kampioenschap gehouden maar hebben we 
tevens ons 25 jarig jubileum gevierd. 
 
De club kampioenen van 2008/2009  zijn geworden: Johan Snijder en Anneke Timmerman. 
Aan dit kampioenschap hadden we zoals bekend is bij iedereen een goed doel aan gekoppeld. 
Te weten, zoveel mogelijk geld bij elkaar zien te krijgen voor de inrichting van een 
snoezelkamer voor de gehandicapten van het dagcentrum aan de Elemastraat hier in 
Coevorden. Nou dat is gelukt. 
Inmiddels is de cheque ter waarde van € 2400,= aan het dagcentrum overhandigt. 
Zij waren er ontzettend blij mee.  
De uitreiking was te zien in de Huis aan Huis. 
We willen alle deelnemers die dit mogelijk hebben gemaakt heel erg bedanken voor hun 
inzet. 
 
Het zal inmiddels bij de meeste leden wel bekend zijn dat we momenteel met 3 bestuursleden 
draaien, want we hebben helaas onze penningmeester ( J.Otten) uit zijn functie moeten 
ontheffen. 
Maar ook onze voorzitter ( J. Snijder) heeft besloten om privé redenen zijn functie per direct 
neer te leggen. 
 
Daarom doen we bij deze een oproep aan u als leden. Wie voelt zich geroepen om zitting te 
nemen in het bestuur zodat wij weer op volle sterkte door kunnen draaien. 
Wij hopen dat er leden zijn die zich aanmelden. 
 
Tot slot.  
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het Ganzenbowling toernooi in volle gang. 
Als er nog leden zijn die zich beschikbaar stellen om te helpen tijdens dit toernooi dan horen 
wij dat graag. 
U kunt zich opgeven bij de activiteiten commissie ( Tinus, Alex, Johan Elfrink en Anneke), 
of bij het bestuur ( Marinus, Jolanda en Anneke). 
 
Verder wensen wij iedereen een goed en sportief speelseizoen toe, met veel hoge scores. 
 
Namens het bestuur, 
Anneke Timmerman 
Secretaris 
 



 
 
 
 
 
 

Resultaten strikes en turkeys 2008-2009      
 
turkeys             €107.1 
strikes 7008 = € 700.8 
                        € 807.90 
 
 
Fooien pot over seizoen 2007-2008 en seizoen 2008-2009 is:  € 60.45 
 
Winnaar turkey pot heren    Johan Snijder             €   50.-     
Winnaar turkey pot dames: Anneke Timmerman  €   50.- 
 
 
Voor seizoen 2009-2010 geldt: 
Het hoogste aantal turkeys gegooid in elke klasse, zodat meer mensen hiervan kunnen 
profiteren. 
 
 

    Jarigen van September, Oktober en November 
Verjaardags Kalender  
 
September:     Oktober:     
                                                                          
  1 september:   Reinert zwiep   5 oktober: Jacob Timmerman  
10 september:   Els Snel 
18 september:   Hildo de Jonge 
26 september:   Wijnand Velzel 
  
November: 
 
17 November:  Cor v. Gugten                                 24 November:  André Hendriks        



 
 

                                                     
 
 

     Bowling vereniging Coevorden 
1 September 1984 – 1 September 2009 

 
Zaterdag 5 September was het dan zo ver. 
Wij waren er helemaal klaar voor, het bestuur en de activiteiten commissie. 
Buiten was een grote tent opgezet voor degene die zo nu en dan een sigaretje wilden roken. 
Om 12.30 liep het langzaam storm bij de bowlinghal want om 13.00 gingen de 
clubkampioenschappen van start. 
De wedstrijdindeling was bekend en om 13.00 werd het startsein gegeven. 
Er werden 4 voorrondes gespeeld de eerste deelnemers gooiden 2 series daarna waren de 
anderen aan de buurt. 
Vier van de vijf dames gaan door naar de finale dus men moest er echt voor gooien. 
Bij de heren gingen de beste zes door dus daar werd ook fanatiek gegooid. 
Ik (Jolanda) had echt waardeloos gegooid en had een finaleplek eigenlijk al opgegeven. 
Maar tot mijn verbazing had ik toch mazzel en was net iets beter als nummer vijf. 
Door het dolle heen want dan word ik toch een beetje fanatiek ging ik samen met Annie naar 
de baan die wij hadden toegedeeld. 
Ik dacht Jolanda je kunt het wel we gaan ervoor, pak mijn bal denk aan mijn aanloop en aan 
mijn release en plots boem lig ik half op de baan. 
Draai mij om en kruip terug om geen olie op de aprose te krijgen hoor ik iemand 
schreeuwen, Jolanda zou jij je beschermschoentjes niet doen uitdoen. 
Ik heb dus in mijn enthousiasme mijn schoentjes vergeten uit te doen en stond dus plots stil. 
Er werd hard gelachen en gelijk gezegd dat moet in de nieuwsbrief dus bij deze. 
 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                                            
 
         

Klootschieten met nablijfploegje. 
 
 
Ja, nu zullen jullie wel denken nablijfploegje? 
Ja zeker wij hebben op de bowling een nablijfploegje. 
Dit is een ploegje dat na het bowlen nog geen tijd heeft om naar huis te gaan. 
Als wij dan zo gezellig bij elkaar zitten, dan wordt er over van alles en nog wat gepraat. 
Dan worden er moppen verteld en natuurlijk sterke verhalen. 
 
Maar als het gezellig is wil je ook wel eens een keertje een sigaretje op steken. 
Alleen met de nieuwe horecawet mag dit niet meer binnen. 
Toen kwam er iemand met het idee, om een potje te maken en daar iedere keer wat geld in te 
doen, met de bedoeling dat als ze kwamen controleren de boete te betalen uit het potje. 
 
Aangezien er geen controle kwam, bleef het potje dus gevuld. 
Omdat er geen controle was geweest, werd er besloten om in de vakantie iets met dit geld te 
gaan doen. 
Er werd besloten om een avond te gaan klootschieten. 
Nu weten sommige mensen misschien niet wat klootschieten is. 
 
Klootschieten is een spel dat je speelt met een bal of een ronde schijf. 
De bedoeling is dat iedereen om de beurt een keer de bal gooit, met de bedoeling dat de bal of 
schijf zover mogelijk per worp gegooid wordt. 
 
Dit alles gebeurt gewoon op de openbare wegen. 
Meestal worden er groepjes gemaakt en het groepje wat op het eind van het traject de minste 
worpen heeft, die groep is dan winnaar. 
 
Goed wij gingen dus een avondje klootschieten en wel in Duitsland in het plaatsje Laar. 
De accommodatie waar dit allemaal plaats vond was de Heester Tenne. 
Vooraf was er besloten dat wij op fiets zouden gaan. 
Afspraak gemaakt, om 6 uur vertrekken bij de bowling. 
Dus wij met z’n allen op de fiets naar Duitsland. 
 
Daar aangekomen eerst natuurlijk even wat drinken na de vermoeide tocht. 
Terwijl wij onze drankjes nuttigden, werden de attributen voor onze tocht gereed gemaakt . 
Op een gegeven ogenblik werd ons medegedeeld dat onze spullen klaar stonden. 
Iedereen kreeg een lintje met een kleur en een nummer. 
 
Voor iedereen gezamenlijk was er een bolderkar met de nodige drankjes. 
Je weet wel hoe dat gaat, eerst moest er gekeken worden wat de inhoud van de kar was. 
De inhoud was een krat bier, verschillende flessen wijn en ook nog wat frisdrank. 



 
Nu werd het tijd om op pad te gaan voor onze ronde. 
Iedereen ging van start met een drankje in de hand en de eerste worp werd gedaan. 
Tijdens de ronde moest er natuurlijk ook nog even geproefd worden hoe de wijn de smaakte. 
 
Iedereen weet wel, dat als je verschillende soorten wijn door elkaar drinkt, dat het wel eens 
fout kan gaan. 
Het ging dus bij iemand ook goed fout en die heeft het ook wel geweten. 
Maar daarom niet getreurd, het was reuze gezellig. 
Op een gegeven moment waren wij iemand kwijt, hij was zomaar opeens verdwenen. 
Wat bleek, hij had zich ter ruste gelegd in een graanakker. 
Ook kwamen wij bij een weiland langs met koeien. 
 
Daar kwam iemand op het idee, om het waterbakje leeg te maken en weer te vullen met bier. 
Nadat wij de ronde gedaan hadden was het nog even nazitten aan de bar afrekenen en terug 
naar Coevorden. 
De terugweg ging bij sommigen iets moeilijker dan de heenweg. 
 
Ook waren er twee personen die de fietspaden in Duitsland te smal vonden en fietsten daarom 
maar gewoon over de weg. 
Maar goed zonder al te veel kleerscheuren zijn wij toch weer thuis gekomen   
Over het geheel genomen moet ik zeggen en ik denk dat de anderen het met mij eens zijn, het 
was BEREGEZELLIG. 
Met andere woorden voor herhaling vatbaar. 
 
Johan Elfrink 
 
Een van de nablijvers  
    
                                                                   
 
 
 

                                                                        
 
 

                                                                           
                                                                                                                                



 

 
 
 
 
Hallo luitjes van de bowling. 
 
De zomer zit er weer op en we kunnen weer aan de slag. 
Zoals jullie weten hebben wij activiteiten commissie in onze vereniging. 
Deze mensen staan ons bij tijdens feesten en toernooien hier in dit bowlinghuis. 
Nu hebben wij een schrijven gekregen van een van hun met een oproep. 
 
De activiteitencommissie wil eens iets anders doen voor haar leden. 
Zij willen graag weten of er eventueel animo is voor bijvoorbeeld een 
bingoavond. 
Misschien heeft u anders een leuk idee om eens iets anders te doen met u 
bowlingmaatjes. 
De activiteiten commissie ziet graag suggesties tegemoet komen. 
 
 
 
 
TOT SLOT 
 
Als u deze nieuwsbrief heeft gelezen merkt u dat de datums door elkaar lopen. 

                   Wij zijn 5 september al gepasseerd maar door drukte van de jubileumdag 
en drukte die ik zelf heb is deze nieuwsbrief een beetje aan de late kant mijn 
excuses. 
 

 
 
 
LAATSTE NIEUWSFLITS 
 
Woensdag 09-09-’09 dat is al een bijzondere dag 
Benny Bosch gooide woensdag avond de 7  10 split klasse Benny 
Gefeliciteerd. 
 

                                                                                              


