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EYC-2017 Helsinki
Zoals bekend is Sharon Rietveld van de BVS gekozen in het NBF-selectieteam dat in april 2017 deel gaat
nemen aan de Europese Jeugd Kampioenschappen het EYC-2017 in Helsinki Finland. Dit heeft echter
ook wat financiële consequenties, de reis- en verblijf kosten zijn zo rond de € 750,- en dat zijn kosten die
ze zelf moet betalen. Dit zou zomaar een reden kunnen zijn dat de deelname niet door kan gaan. Ze heeft
op haar werk al een crowdfunding actie gestart en de B.V.S. wil hier toch ook een helpende hand bieden
door haar toestemming te geven op de leagueavonden bij de spelers met “de pet” rond te gaan. Dit heeft
Sharon inmiddels gedaan. Het bestuur zal verder een bijdrage geven van het geld dat verdiend wordt met
het ophalen van de oude kranten.
ZANDBOERCUP
Woensdag 18 januari heeft het HCP team zijn eerste wedstrijd gespeeld tegen BV Gorinchem in Gorinchem voor de Ton Zandboer cup. De wedstrijd werd gespeeld in het nieuwe bowlingcentrum Bowling
A15. Het zou een lastige wedstrijd worden, de 150 pins achterstand na de eerste game was opgelopen tot
ca. 200 pins. Gelukkig herpakte Spijkenisse zich in de 2e en 3e game en kreeg BV Gorinchem ook moeite met het oliepatroon waardoor de achterstand uiteindelijk kon worden omgezet in een minieme voorsprong van 15 pins. Maandag 23 januari was de return in Spijkenisse. Hier was al snel duidelijk dat we
niets te vrezen zouden hebben van BV Gorinchem. Zij hadden duidelijk moeite met de banen wat resulteerde in een voorsprong van ca. 170 pins na de 1e game. Uiteindelijk met een verschil van ruim 300 pins
werd de wedstrijd in ons voordeel beslist. Sharon Rietveld gooide een mooie serie van 609 en daarnaast
waren er nog de 200+ games van Danielle Roodt en Ronald Rotmans die het verschil maakten.
Op naar de volgende ronde die is op maandag thuis en woensdag uit tegen BV de Walvis.
Bowlingmarathon op 25 maart 2017
De 18 uursmarathon neemt steeds vastere vormen aan en afgelopen woensdag is er een vergadering met
de teamcaptains geweest om al de regels en het draaiboek door te nemen.
Een van de vragen was: wat doen we als er een spelers ziek wordt zodat hij niet verder kan spelen. Een
zieke speler mag vervangen worden maar geef de nieuwe speler direct door aan de wedstrijdleiding zodat
dit verwerkt kan worden. Hiervoor is dan wel een lijst nodig met extra spelers die in willen vallen, zeker
belangrijk als je zelf geen reservespeler hebt.
Laten de spelers die zelf niet aan de marathon meedoen maar zich hiervoor wel willen opgeven even contact opnemen met de commissieleden (Nico Waard of Melissa Sorber) dan kan er dan een lijst gemaakt
worden met potentiele invallers. De commissie is verder nog op zoek naar prijzen voor de deelnemers.
Dus leden van de BVS: plunder de relatiegeschenkenkast van uw bedrijf of zoiets of sponsor de Marathon op andere wijze bv door middel van snoep, etenswaren of iets dergelijks. Alles is welkom!!!!
17e YET Tournament Nieuwegein.
Afgelopen zaterdag hebben Giovanni Rotmans, Sharon Rietveld en Jeroen van der Heide de finales behaald van het Internationale Youth toernooi stop 5 in Nieuwegein. Er waren spelers aanwezig uit 10 landen dus echt een internationaal toernooi. De spelers van de BVS zijn allemaal de voorronde doorgekomen. In de 3e klasse ging Sharon als 4e door naar de finales.
In de 2e klasse ging Giovanni Rotmans als 15e door naar de finales.
In de 1e klasse pakte Jeroen van der Heide met 1370 pins de 1e plaats en ging natuurlijk door.
De finales op zondag bestonden uit 3 finale ronden en duurden de hele dag.
Jeroen van der Heide ging in de 1e klasse na 3 finales met de 1e plaats naar huis.
Sharon Rietveld bleef uiteindelijk steken op de 6e plaats in de 3e klasse en
Giovanni Rotmans bleef in de 2e klasse op de 8e plaats staan.
Al met al een mooi toernooi waarin de spelers uit Spijkenisse een prima resultaat behaalden.

Snuffellessen Bowlen.
Om iedereen kennis te laten maken met sportactiviteiten organiseert de gemeente Nissewaard ieder jaar
de zogenaamde snuffellessen. Hier kan iedereen eens meedoen aan een sport van zijn keuze en er iets van
leren. De BVS heeft hier ook aan meegedaan om potentiele leden voor het bowlen te zoeken. Er kon ingeschreven worden in 2 groepen de jeugd en de ouderen.
11 en 18 februari waren de snuffellessen in de bowling, er waren zo’n 28 jeugdigen en 9 ouderen. Zeker
bij de jeugd was het een hectisch gebeuren want zo’n groot aantal jeugdspelertjes zijn moeilijk in de hand
te houden en zeker om ze dan nog iets over het bowlen bij te brengen.
Maar de hulptroepen onder leiding van Danielle en Melvin hebben met hulp van Nico Waard, Urbian Kranendonk en Aad Waarts alles in goede banen geleid.. Ook een paar jeugdspelers hebben meegedaan om de
jeugd wat te vetellen over de bowling techniek. Dit omdat de jeugd makkelijker wat van de andere jeugd
aanneemt als van de ouderen die er bij zijn. Tristan, Owen en Giovanni hebben het hier heel goed gedaan.
Bij de snuffellessen voor de ouderen was het allemaal wat makkelijker, ze waren aanspreekbaar ze luisterden en probeerden te doen wat er verteld werd. Het is nu weer even afwachten of het resultaten oplevert
en of we er wat nieuwe leden aan overhouden. Allemaal hartelijk bedankt voor de inzet die
jullie hebben geleverd.
Verenigingskampioenschappen 2017
De verenigingskampioenschappen van de BVS worden gespeeld op zondag 19 maart.
De voorronden zijn in de week ervoor (14,15 en 16 maart) en worden gespeeld in plaats van
de huisleague. Dus als u niet meedoet aan de VK dan is er die week geen huisleague. Er
wordt gespeeld in verschillende klassen namelijk A, B en C, D .
De finales zijn op zondag 19 maart. In de pauze tussen de finales van de senioren worden de
finales van de jeugdleague gespeeld. Inschrijven kan via de website maar ook via het inschrijfformulier dat nog uitgedeeld wordt op de leagueavonden.
10e Spijkenisse Open Toernooi 2017
Het 10e Spijkenisse Open wordt gehouden op zaterdag 4 en zondag 5 juni. Er zijn altijd veel spelers uit de
regio die hiervoor inschrijven dus wilt u verzekerd zijn van een plaats schrijf u dan snel in want: vol is
vol. Inschrijven kan online op de website van de BVS. De flyer met al de gegevens is ook beschikbaar bij
de bestuurstafel. Er word gespeeld met teams van 2 personen en er zijn 3 finales voor Dames, voor Heren
en voor Dubbels en niet onbelangrijk: geldprijzen.
Nederlands Kampioenschappen B,C en D klasse 2017
Het Nederlands kampioenschap BCD klasse word gespeeld van zaterdag 1 t/m zondag 9 april in het Knijn
Bowling centrum in Amsterdam (Voor deelnemers zullen er gunstige parkeer tarieven zijn). Deelname
staat open voor zowel jeugd- als seniorleden.
Het NBF pasgemiddelde bepaald in welke onderstaande klasse men ingedeeld wordt.
Heren: - B klasse: 175 tot 189,99 - C klasse: 160 tot 174,99 - D klasse: tot en met 159,99
Dames: - B klasse: 165 tot 179,99 - C klasse: 150 tot 164,99 - D klasse: tot en met 149,99
Dit kampioenschap wordt gespeeld volgens Amerikaans systeem met 6 games voorronden en 6 games halve finale. De top 3 van iedere klasse spelen daarna een stepladder finale.
Nieuw is dat er ook een dubbelfinale is waarbij de top 4 een finale speelt van een game Baker Format.
Kijk even op de NBF site en schrijf u daar ook in.

