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Ik wens iedereen,

Wat licht in momenten van zorgen
en wat hoop en uitzicht op morgen.

Wat warmte in kille en grijze dagen
en een antwoord bij twijfels of vragen.

Wat zachtheid als woorden te hard zijn
en wat vreugde als gedachten te zwart zijn.

Wat rust te midden van je werk
en wat stilte, dat maakt je sterk.

Ik durf dromen dat deze oprechte wensen
mogen uitkomen voor alle in het jaar 2012

Alle leden die op de Jaarvergadering van bowlingvereniging Haarlemmerliede zijn geweest weten de 
reden waarom ik op deze vergadering de “hamer” heb overgedragen aan Bert Strobbe. De thuis situatie 
en de samenstelling van het bestuur maakte het erg zwaar. Maar nu er vanaf 9 november 2011 weer 
een voltallig bestuur achter de bestuurstafel zit kon ik met een gerust hart mijn plaats afstaan. Ik zal het 
bestuur niet verlaten, maar het zal een stuk rustiger voor mij worden. Heel veel dank aan iedereen die mij 
hebben bijgestaan al die jaren en vertrouwen in mij hadden.

Nu wil ik jullie het nieuwe bestuur voorstellen.

Bert Strobbe  - voorzitter 
Theo Glorie  - penningmeester
Cees vd Bent  - secretaris
Paula Geluk  - algemeen bestuurslid – tevens vice-voorzitter
Rene Duijn  - algemeen bestuurslid – tevens voorzitter WS
Ronald de Vos  - algemeen bestuurslid – tevens WS
Jacqueline Timmerman - algemeen bestuurslid – tevens WS
Marco Heemskerk  - algemeen bestuurslid – tevens voorzitter jeugd
Marcella Clots  - algemeen bestuurslid

Ik hoop dat we een fijne bestuursperiode hebben en reken hiervoor op de medewering van alle leden.

Verder wil ik iedereen fijne kerstdagen toewensen en een sportief maar vooral gezond 2012.



Bestuur:

Voorzitter: 
Bert Strobbe ..................................... 020-331 48 44

Secretaris:.........................info@bvhaarlemmerliede.nl 
Cees van der Bent ........................... 023-202 31 31

Penningmeesters: ................. bvhpenning2@gmail.com 
Theo Glorie 

Vice-voorzitter 
Paula Geluk ...................................... 023-539 38 57

Wedstrijdsecretariaat: .....ws@bvhaarlemmerliede.nl 
René Duijn..........................................06-15.07.81.98 
Ronald de Vos ..................................06-15.53.46.93 
Jacqueline Timmerman

Jeugd: ...............................info@bvhaarlemmerliede.nl 
Marco Heemskerk

Algemeen Bestuurslid: 
Marcella Clots 
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Van de “nieuwe” voorzitter

Beste bowlingvrienden,

Als nieuwe voorzitter is dit de moeilijkste taak voor mij want 
diegene die mij kennen weten dat ik beter praat dan 
schrijf , maar ik ga toch een poging wagen .

De laatste 8 maanden is er veel werk verzet in onze 
vereniging .

Om te beginnen is het afgelopen seizoen de 
,,brainstormgroep,, opgericht en ik durf te zeggen dat dit toch de vereniging weer in 
beweging heeft gebracht  .

Hieruit is de introductie-leage ontstaan die helaas nog te weinig bezoekers heeft .

Een ander resultaat is dat we een kompleet bestuur hebben kunnen presenteren op de AV, 
Paula heeft de groep al voorgesteld in haar column .

Als nieuw bestuur hebben wij inmiddels veel positieve reacties mogen ontvangen .

Als u iets negatiefs ervaart wacht dan niet te lang, maar breng dat bij het bestuur zo dat 
wij er iets aan kunnen doen  .

Wij hebben als bestuur één centraal e-mailadres waar naar jullie kunnen mailen, deze 
komt altijd aan bij de secretaris en die stuurt het door naar de desbetreffende 
bestuursleden . 

De inschrijving voor het Arie Lutterman staat reeds open en valt dit jaar zeer gunstig want 
we hebben een volle week tussen kerst en nieuwjaar .

Ook de prijzentafel voor onze loterij is dit jaar goed gevuld en ik heb gehoord dat de 
loterij commissie “hoge ambities” heeft .

Rest mij nog u allen hele fijne en gezellige kerstdagen toe te wensen en een gezond 2012 
en ik hoop dat ik vele leden mag begroeten op onze nieuwjaarsreceptie .

Bert Strobbe
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Arie Lutterman Toernooi 2011
Wedstrijdsecretariaat

Dinsdag 27 december
serie 1 19:30-20:45
serie 2 20:45-22:00
serie 3 22:00-23:00
woensdag 28 december
serie 4 19:30-20:45
serie 5 20:45-22:00
serie 6 22:00-23:00
donderdag 29 december
serie 7 19:30-20:45
serie 8 20:45-22:00
serie 9 22:00-23:00
vrijdag 30 december
serie 10 19:30-20:45
serie 11 20:45-22:00
serie 12 22:00-23:00
Finale
Maandag 2 januari 2012,19:30 uur
aansluitend:
Nieuwjaarsreceptie

Zoals ieder jaar wordt ook dit jaar tussen
Kerst en Oud&Nieuw weer het altijd

gezellige 
Arie Lutterman Toernooi

georganiseerd.

Inschrijflijsten liggen op de schoenenbalie

Inschrijfgeld: €10.00 per serie

Re-entry is toegestaan,

maximaal 3 bij voorinschrijving

Handicap: 80% van 210,
gebaseerd op gemiddelde Top Totaal-lijst

In

iedere serie

zijn p
rijzen te

winnen
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Van het wedstrijdsecretariaat

Nog maar net gekozen als nieuw wedstrijdsecretariaat mag ik als eerste de nieuwe WS 
leden aan jullie voorstellen: 

Ronald de Vos kennen jullie als medebowler en van zijn vele werkzaamheden binnen het 
bestuur als secretaris . Hij is Algemeen bestuurslid en lid van het WS . 

Jacqueline Timmerman-De Bie hebben jullie ook wel vaker gezien op de baan of bij 
diverse activiteiten binnen de vereniging . Zij is ook Algemeen bestuurslid en lid van het 
WS . 

Mijn naam is René Duijn en ik bowl op de maandagavond . Ik ben gekozen als Algemeen 
bestuurslid en Voorzitter van het WS .

Met z’n drieën bemannen we dus het WS van de vereniging . 
Als nieuwe ploeg zijn we momenteel druk bezig alles op een rij te krijgen . We kunnen 

gelukkig beschikken over het vele geïnvesteerde werk van Frans en Michel . 
Ik ben al een paar weken samen met Michel Hendriks de wekelijkse scores aan het 

verwerken . Normaliter doen we dat op zaterdag en wordt dat ook gepubliceerd op de 
website en leaguesecretary .com . Leuk maar zeer secuur werk; alles moet wel kloppen 
en volgens de regels gaan . Ronald zorgt dat de league-uitslagen in de vitrine komen te 
hangen . We zijn overigens bezig om ook de league-indeling en top scores weer in de 
vitrine te krijgen . 

Jacqueline verwerkt de uitslagen, samen met Michel, de bowler en bowlster van de maand 
en de periodekampioenen. Michel helpt ons tevens om de Top 20 lijst samen te stellen. 
Ook hiervoor zijn weer diverse tools gemaakt om het werk te vergemakkelijken . Die 
overzichten zijn ook beschikbaar via de website en hangen op het publicatiebord aan 
de ingang van de bowling .

Ronald is nu druk in de weer om het Arie Lutterman Toernooi op te starten . Dit is veel werk 
maar hij maakt er al wel wat moois van . Informatie hebben jullie al gezien; schrijf je in 
en doe mee aan een leuk toernooi! We hebben dit jaar extra prijzen die we na elke 
serie uitreiken .

Al met al zijn we druk bezig en investeren we veel tijd om een goede start te maken .
Tijdens de Algemene Vergadering is er ook gekozen om de league puntentelling iets aan 

te passen. Vanaf het nieuwe seizoen 2012-2013 worden er naast de bestaande 10 
punten nog extra punten gegeven per speler serie . Hierdoor wordt de individuele 
prestatie van een speler ook bij de prestatie van het team betrokken . In de AV 
Pinbabbel waren jullie al geïnformeerd over het voorstel . Voor een vijf mans team is er 
5 extra punten te verdienen en voor een trio team 3 extra punten .

In de komende periode krijgen jullie nog extra informatie over de nieuwe puntentelling .
Tijdens dit seizoen gaan we met deze puntentelling proefdraaien op de donderdag 

laat . Hiermee kunnen we het league systeem testen en kijken of we aan alles gedacht 
hebben .

Mocht je vragen, opmerkingen of ideeën hebben dan willen wij die graag van jullie 
horen . Stuur die in een mail naar ws@bvhaarlemmerliede .nl en wij zorgen dat we dit 
bespreken en zo snel mogelijk hierop antwoorden .

Als nieuw WS vinden wij het uiteraard leuk om dit werk te doen en een bijdrage te kunnen 
leveren om jullie een sportieve, leuke en plezierige bowlingvereniging te bieden .
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1e periode / speeldagen 1 t/m 11
De Tapas Bar “El Pincho” wordt 1e periode  A-kampioen . Van Kalmthout wordt B-kampioen

Een nieuw seizoen . Zoals bekend was is het team TZN gestopt . Enkele spelers uit dit team zijn over-
gestapt naar On(s)team . Dit team heette vorig jaar Opzeeland . Er zijn geen nieuwe teams bijge-
komen, waardoor dit seizoen met 10 teams de strijd is gestart. Door deze veranderde samenstelling 
zal niet het 7e team maar het team dat als 6e eindigt zich als B-Kampioen mogen  kronen . 

08-09-2011
De Bowlingwinkel geeft direct haar visitekaartje af door met de hoogste game en serie de 
Elektropartners met 8-2 te verslaan. In deze score hadden Robin Geeris (279-204-203=686) en 
André Cramer (237-211-209=657) een belangrijk aandeel. Ook de PartyParasol.nl begon met 
winst (8-2) door Prins Stuc Werken klop te geven. Hier was het Theo Schouten die het seizoen goed 
begon met een serie van (243-225-191) 659. Ook het Haarlemse Wijnhuis had een goede start. Zij 
gooiden de 2e game en de 2e serie van de dag als team. Dit ging ten koste van de Tapas Bar El 
Pincho. Martin Been (646) en Jos Glimmerveen (657) waren aan elkaar gewaagd. De laatste kon niet 
voorkomen, dat het Wijnhuis de winst (6-4) pakte. Ook de Kogels kennen een goede start en verslaan 
Van Kalmthout (8-2).  On Steam verslaat verrassend EZS Parkeersystemen.

15-09-2011
De PartyParasol.nl blijft goed presteren en verslaan de Kogels (8-2). Geen extreem hoge scores maar 
een goed collectief stond in deze wedstrijd zijn mannetje . Na de Tapas Bar had nu de Bowlingwinkel 
problemen met het Haarlemse Wijnhuis . Ondanks wederom de hoogste score dwong het Wijnhuis een 
klein verlies af (6-4). Dit mede dank zij de serie van André Derogée (653), die had gehoopt iets meer 
uit deze strijd te slepen. De Elektropartners herstellen zich ten koste van On Steam (8-2). Hierin had 
Raplh Honkoop zijn inbreng met een serie van 640. De Tapas Bar rolde over EZS Parkeer-systemen 
heen (10-0). Al was de strijd tot aan de laatste frame telkens spannend. Van Kalmthout rekende af 
met Prins Stuc Werken (7-3) .

22-09-2011
 De prestaties van de eerste 2 wedstrijden konden niet worden vast gehouden door het Haarlemse 
Wijnhuis waardoor met maar liefst 1-9 werd verloren van de PartyParasol .nl . De Kogels treffen 
een verzwakt Elektropartners en winnen met maar liefst 10-0. Niels had met een game van 257 en 
serie van 636 zijn draai gevonden. Met Hans van Looij (225-200 / 594) wint Prins Stuc Werken 
van On Steam. Na een moeizame start wist de Tapas Bar met 8-2 van Van Kalmthout te winnen. Jos 
Glimmerveen gooide een game van 277, terwijl ook Saskia van der Maas (221-216 / 609) en André 
Cobelens (257 / 609) hun steentje bijdroegen. De Bowlingwinkel kon niet echt overtuigen tegen EZS 
Parkeersystemen, waardoor zij genoegen moesten nemen met wederom een geringe winst (6-4).

29-09-2011
De PartyParasol .nl  lazert van de voorlopige 1e plaats af door een kansloos verlies tegen Van 
Kalmthout . Een terechte overwinning, waardoor Van Kalmthout weer wat stijgt . Ondanks dat de Tapas 
Bar El Pincho de 3e dag-game/serie gooien moeten zij in de strijd tegen de Kogels een verlies van 
4-6 incasseren. De Bowlingwinkel, met Edward Terol (622) en Mark Biesma (639) pakken de volle 

League-verslagen

Donderdag Vroeg
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winst (10-0) tegen On Steam.  Het Haarlemse Wijnhuis wint met maar liefst 10-0 van Prins Stuc 
Werken, maar de verschillen zowel per game als het totaal waren zeer gering! Na de Kogels gaan de 
Elektropartners ook tegen EZS Parkeersystemen onverwacht fors onderuit (1-9) . Audrey Hardenberg 
had hierin een niet onbelangrijke rol met een serie van 556! En ook Jaqueline stond haar vrouwtje .

06-10-2011
De Bowlingwinkel houd de 1e plaats vast door van Kalmthout met 10-0 te verslaan. Een terechte 
overwinning, waarbij de hoogste game (1.109) en serie (3.183) van het nog prille seizoen werd 
verbeterd. Vrijwel alle spelers presteerden fantastisch t.w. Robin Geeris (742), Edward Terol (659), 
Mark Biesma (630) en Esther van Veen (611). Dus zeker geen schande om dan te verliezen (maar 
wel jammer). Ook de Kogels winnen hun partij met 10-0. Dit ging ten koste van Prins Stuc Werken. De 
PartyParasol.nl blijft door een 10-0 winst op EZS Parkeersystemen in het spoor van beide teams. De 
Tapas Bar El Pincho moeten 2 punten laten aan On Steam en vallen hierdoor terug naar een voor-
lopig 4e  plaats. Het Haarlemse Wijnhuis weet gelijk te spelen tegen de Elektropartners (5-5).

13-10-2011
De Bowlingwinkel wint  van de Kogels (7-3). De winst was enigszins geflatteerd, daar  deze met een 
voor hen tegenvallende score tot stand kwam. De Tapas Bar El Pincho profiteerde van het verlies 
van de Kogels door hen met een winst op Prins Stuc Werken (10-0) te passeren. Jos gooide 255 / 
687 . De Elektropartners wonnen met de zelfde cijfers van de PartyParasol .nl . Ralph Honkoop gooide 
een serie van 269-247-220=736 en was wederom erg belangrijk. Met Martin Been (656) wist Het 
Haarlemse Wijnhuis te winnen van On Steam .  Ondertussen won Van Kalmthout (de mannen) van EZS 
Parkeersystemen (de vrouwen +)(8-2) en blijft een goede middenmoter.

20-10-2011
De Bowlingwinkel kan haar draai niet vinden, terwijl de Tapas Bar El Pincho dat wel kon . Jos 
Glimmerveen gooit vanavond als enige 3x 200 games en stuwt zijn team naar een niet verwachte 
10-0 winst. De Kogels herpakken zich door met 8-2 te winnen van EZS Parkeersystemen en passeren 
ook de Bowlingwinkel . Ook de PartyParasol .nl wint . Zij rekenen af met On Steam en volgen op zeer 
korte afstand . In een rechtstreeks duel rekent Van Kalmthout af met het Haarlemse Wijnhuis, waardoor 
zij van plaats wisselen .   De Elektropartners winnen moeizaam van Prins Stuc Werken en consolideren 
hun 7e plaats . 

27-10-2011
De Tapas Bar El Pincho moet zijn meerdere erkennen in de PartyParasol (4-6) waar Ton van Mourik 
begon met een 277 game. Hij verdiende hiermee de “gouden” 275 huisspeld. Chapeau! De Bowling-
winkel profiteerde niet van dit puntverlies, daar zij zelf met de zelfde cijfers genoegen diende 
te nemen in de strijd tegen Prins Stuc Werken . Wel wisten zowel de Kogels als de Elektropartners 
dichterbij te komen, daar zij beiden een 10-0 winst realiseerden. De Kogels deden dit ten koste van 
On Steam . En de Elektropartners deden dit ten koste van van Kalmthout .  Bij de Kogels waren het 
Niels Romijn (264-308 / 659) en Jelle IJlst (226-209 / 631) die de gang er in hielden. En bij de 
Elektropartners waren het Ralph Honkoop (255-223 / 663) en Martin Edwards (238-203 / 631) die 
hun draai gevonden hadden .  EZS Parkeersystemen wist verrassend van het Haarlemse Wijnhuis te 
winnen (9-1) . 
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03-11-2011
Op de laatste reguliere speel avond van deze periode werd er nog gespeeld tegen één 
tegenstander . Prins Stuc Werken won overtuigend van EZS Parkeersystemen . Robert Boon had 
wederom een goede invalbeurt . Erik Valster heeft vandaag een ingreep aan zijn rug ondergaan 
en vertelde mij, dat hij hoopt dat een en ander zal resulteren in een verbetering van zijn rug en het 
zenuwstelsel . De Elektropartners namen het op tegen de Tapas Bar El Pincho . Ondanks dat zowel Hans 
Honkoop (599) en Martin Edwards (612)(wederom)  duidelijk boven hun gemiddelde gooiden ging 
de Tapas Bar er met de winst aan de haal (2-8). On(S)team was vanaf vandaag gekleed in nieuwe  
mooie shirts . Dat had blijkbaar een goed effect, want zij wonnen met 7-3 van Van Kalmthout . Herman 
van Laar sleurde met een serie van 213-202-196 (611) zijn team naar deze hogere prestatie. De 
Kogels verdedigden hun 2e plaats tegen het Haarlemse Wijnhuis. Andre Derogée werkte aan zijn 
gemiddelde en steeg door een serie van 212-174-2249 naar 195.0. En verder gooide iedereen 
bovengemiddeld. Bij de Kogels was het alleen Gerhard Willemsen met games van 214 en 214 die 
zijn mannetje stond. Daar bleef het bij en de Kogels werden getrakteerd op een verlies van 0-10. Dé 
strijd was die tussen  De Bowlingwinkel en de PartyParasol.nl. Er werden 13 200-games gegooid. 8 
daarvan bij de Bowling-winkel die mede daardoor de winst pakte (6-4). Robin Geeris was wederom 
een inspirator met een serie van 246-256-226=728 (242.7). En Mark Biesma (649) en Aad Jongejan 
(646) hielden elkaar redelijk in evenwicht. 

10-11-2011
 Vandaag werd er gegooid om de pinfall tussen alle teams . Over de 3 games wist het Haarlemse 
Wijnhuis  beslag te leggen op 10 punten. Deze score kwam tot stand door een hooggemiddelde 
zonder veel 200-games. Van Kalmthout legde beslag op  de 9 punten. Bij van Kalmthout was 
het vooral Frans Nak die met een serie van 652 dit resultaat  verwezenlijkte. Bij On(s)team werd 
er bovengemiddeld gegooid . En met een forse handicap wisten zij, met 1 pin meer, de 8 punten 
mee naar huis te slepen . De 7 punten gingen naar de Tapas Bar El Pincho, waar Jos wederom 3x 
200-games gooide en daarmee zijn gemiddelde opschroefde naar 206,45 die goed is voor een 
2e plaats achter Robin Geeris. Kort daar echter pakte de Partyparasol de 6 punten. Ondanks de 
serie van Jelle IJlst en de 241 game van Niels kwamen de Kogels niet verder dan 4 punten. Prins Stuc 
Werken en EZS Parkeersystemen pakten punten die met de plaats op de ranglijst correspondeerden . 
De Elektropartners moesten met de laagste serie genoegen nemen met slechts 1 punt . Doordat 
de Tapas Bar 2 punten meer behaalden dan de Bowlingwinkel werd het verschil een niet meer te 
overbruggen gat van 11 punten en zal in de laatste wedstrijd alleen nog de B-Kampioen bekend 
worden . Hiertoe hebben Het Haarlemse Wijnhuis, van Kalmthout en de Elektropartners de grootste 
kans .  Daarnaast zal plaatsbehoud voor de bonuspunten van belang zijn .

17-11-2011    
De Kogels revancheerden zich ten opzichte van vorige week en pakte vandaag 10 punten. Niels 
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Romijn gooide een serie van 212-214-222 / 648 en Herman Prins een game van 254 en serie van 
625.
Mede hierdoor stegen zij naar de 2e plaats en verdiende 9 bonus punten. Van Kalmthout deed het 
ook vandaag goed en pakte opnieuw 9 punten . Aangezien het Haarlemse Wijnhuis 7 punten pakte 
liepen zij wel in, maar bleven wel op de 6e plaats zitten en werden daarmee de B-Kampioen van 
de 1e periode . De Bowlingwinkel sloot de periode af met wederom de hoogste pinfall . Met opnieuw 
een excellerende Robin Geeris die stopte bij 730 en Andre Cramer die in zijn kielzog een serie van 
654 liet aantekenen. Zij pakten vandaag 8 punten en pakten daardoor de 3e plaats (8 bonuspunten). 
De PartyParasol.nl pakte 6 punten en kwamen hierdoor op de 4e plaats terecht. On(S)team pakte 5 
punten en deed de laatste plaats over aan EZS Parkeersystemen, dat 3 punten pakte . Bij EZS sloot 
Corry Dijt de periode in stijl af met games van 211 en 206! Prins Stuc Werken wordt ook gepasseerd 
door On(s)team. Ondanks dat zowel Robert Boon en ook Hans van Looij weer een 200-game laten 
aantekenen .

Groet Carel

De eindstand van deze 1e periode
01 Tapas Bar El Pincho 77 29.995 (10)1 A-Kampioen
02 De Kogels  71 29.051 (09)
03 De Bowlingwinkel 70 31.570 (08)
04 PartyParasol.nl 67 29.693 (07)
05 Het Haarlemse Wijnhuis   63 28.824 (06)
06 Van Kalmthout Ford 59 28.134 (05) B-Kamioen
07 Elektropartners 49 29.483 (04)
08 On(s)team  35 25.097 (03)
09 Prins Stuc Werken 35 22.786 (02)
10 EZS Parkeersystemen 34 25.372 (01)

1 Tussen () staan de kampioenschapspunten
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Beste medebowlers, 

Volgend jaar bestaat onze vereniging alweer 35 jaar. Dit gaan we vieren met een 
gezellig feest. We pakken groots uit en als thema hebben we gekozen voor 
ROOD-WIT.  
De aankleding zal dus in deze kleuren zijn en we gaan ervan uit dat iedereen in 
deze kleuren kleding verschijnt. Formeel, casual, alles kan en mag op die avond.

Dat hoeft niet, want accessoires in die kleuren zijn ook prima.

Uiteraard wordt het in de zalen van de Zoete Inval gehouden.

De datum is zaterdag 13 oktober 2012. Dat lijkt ver, maar dan kunnen jullie het 
alvast noteren.

Na een spectaculair ontvangst kan iedereen zich vermaken met een hapje, drankje 
en gezellige muziek in een leuk aangeklede omgeving. Verdere informatie en 
uitnodigingen volgen later nog, maar nu hebben jullie alvast iets om naar uit te 
kijken……

Het feestcomité

	  










