Highlights 2018.
Gecertificeerde trainer voor Bowlingvereniging Barneveld.
Een hoge eer voor Gustaaf Kamphorst. De speler van Bowlingvereniging Barneveld, heeft deelgenomen aan de cursus
tot NBF/ETBF level 2-trainer en slaagde daarin.
Het is voor het eerst dat deze opleiding in Nederland werd gegeven en stond onder leiding van twee docenten, de Fin
Juha Maja en de Turk Onder Gurkan. In Nederland waren op dat moment nog geen gecertificeerde trainers voor deze
opleiding.
Door nieuwe inzichten, nieuwe materialen en nieuwe technieken verandert het spel continu en daarmee ook de
benadering van het 'leren bowlen'. Dat heeft invloed op de opleidingen, die met de trends en ontwikkelingen mee
moeten gaan. Daarom heeft de Nederlandse Bowling Federatie (NBF) aansluiting gevonden bij de European Tenpin
Bowling Federation (ETBF).
Het werd een lang en zwaar weekend, dat voor Kamphorst begon op vrijdagmiddag met de uitreiking van het ETBF
Level 1 diploma. Dit nadat hij de afgelopen periode had voldaan aan de eis van minimaal 150 trainingsuren. Dus na
het certificaat kreeg hij ook het diploma.
Vervolgens begon de dag echt met theorie, waarbij de cursisten veel informatie kregen te verwerken. De zaterdag en
zondag werden gevuld met heel veel theorie die later op de baan moest worden toegepast. Hierbij werd duidelijk dat
er veel thuisstudie nodig moest zijn om de materie goed onder de knie te krijgen. Op maandag werd er ‘s morgens
nog een theoriesessie gehouden en kregen de cursisten te horen dat 's middags het examen zou worden afgenomen.
Iedereen kreeg een onderdeel om les in te geven en een leerling aangewezen. Het overbrengen van de les, door
middel van voorbeelden en een korte feedback geven naar de leerling was waar het om draaide, Door de stress moest
Kamphorst een herkansing doen omdat zijn les niet goed uitpakte. In de herkansing ging het goed.
Samen met de elf overige cursisten slaagde Gustaaf Kamphorst en hij is dus nu gecertificeerd ETBF Level 2 trainer.
Om ook het diploma te bemachtigen dienen er nog twee cursusdagen gevolgd te worden en moet er 200 uur
praktijkervaring worden opgedaan.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / Privacy Policy.
Zoals iedereen gemerkt heeft is op 25 mei 2018 de AVG in werking getreden, ook wij als bowlingvereniging hebben
hier mee te maken. Ongeveer 3 maanden hebben we er erg veel tijd in gestoken om alles op orde te krijgen. Gelukkig
konden we via de NBF gebruik maken van het praktische AVG-stappenplan voor verenigingen. De belangrijkste
kernpunten staan hieronder:








Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen
en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy.
Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens.
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw
persoonsgegevens gewaarborgd is.
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Bowlingvereniging Barneveld zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na
het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te
nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Seniorenoverzicht 2018.
Verenigingskampioenschap
42 Deelnemers (10 dames + 32 heren) hadden zich voor de kampioenschappen van 2018 aangemeld, evenveel als
het voorgaande jaar.
De eerste voorronde, over 4 games, werd verspeeld op 24 en 25 oktober 2017, terwijl de tweede voorronde,
wederom over 4 games, werd gespeeld op 23 en 24 januari 2018.
Voor de uiteindelijke finale op 24 maart 2018 plaatsten zich 24 spelers en speelsters. Ook nu wederom 4 games met
het volgende eindresultaat:
Dames A (> 175)
Dames C (145 tot 160)
Dames D (tot 145)
1. Chantal Bloklander 2132
1. Lydean Koops
1976
1. Annie Barten
1775
2. Ingrid ten Wolde
1921
2. Coby Huisman
1764
3. Shui van Klaren
1797
3. Grieta Wildeman
1760
Heren B (175 tot 190)
1. Wilfred Koops
2210
2. Stefan Bon
2204
3. Ronald van de Belt 2200

Heren C (160 tot 175)
1. Peter Romijn
2168
2. Jaap Veldhuizen
2149
3. Gert Jan Kelderman
2123

Heren D (tot 160)
1. Olaf Grotenhuis
2. Dennis Geijtenbeek
3. Gerrit van der Neut

1995
1840
1837

De verenigingskampioenen Chantal Bloklander en Wilfred Koops hebben om uiteenlopende redenen niet
deelgenomen aan de Dag der Kampioenen.
Op 13 en 14 november werden alweer de eerste voorronden gespeeld voor de Verenigingskampioenschappen
2019.

Huisleagues 2017 – 2018.
Duoleague:
1. Smurfit Kappa MNL
2. De Rammers
3. GT Reclame

140 27399
136 25048
118 25961

Hoogste
Teams:
Dames:
Heren:

game:
Smurfit Kappa MNL 436
Christa de Lang
216
Kevin van Veluw
234

Hoogste
Teams:
Dames:
Heren:

serie:
Smurfit Kappa MNL
Shui van Klaren
Stefan Bon

1151
537
636

Strijd der Periodekampioenen: 1. Smurfit Kappa MNL; 2. Bonnetjes; 3. GT-Reklame; 4. De Rammers.
Aantal 200 games : 58
League gemiddelde : 152.22
Trioleague:
1. Looney Tunes
2. Lucky Strike
3. Smurfit Kappa MNL

156 41432
140 39577
137 40777

Hoogste
Teams:
Dames:
Heren:

game:
Looney Tunes
608
Lydean Koops
224
Marco Zevenbergen 259

Hoogste
Teams:
Dames:
Heren:

serie:
Looney Tunes
Lydean Koops
Marco Zevenbergen

1684
582
640

Strijd der Periodekampioene: 1. Lucky Strike; 2. Smurfit Kappa MNL; 3. Looney Tunes; 4. Toverballen.
Aantal 200 games : 70
League gemiddelde : 148.32
4-mansleague:
1. Harthoorn Dienstverlening 64
2. Gaoje’m?
59
3. Wijnwinkel Barneveld
58
Aantal 200 games : 140
League gemiddelde : 152.70

Hoogste game:
47686 Teams: Van Mil Tours
42975 Dames: Chantal Bloklander
49062 Heren: Gert Jan Kelderman

Hoogste serie:
796 Teams: Wijnwinkel Barneveld 2215
245 Dames: Chantal Bloklander
613
279 Heren: Jasper Dekker
669

Toernooien
Restaurant Veluwehaltoernooi:
Wilfred Koops winnaar Veluwehaltoernooi 2018.
In totaal 25 bowlers hadden zich aangemeld voor dit toernooi, de afsluiting van het bowlingseizoen. Er werd volop
gestreden voor de acht beschikbare finaleplaatsen. Het was een warme strijd met vaak maar kleine onderlinge
verschillen, dit beloofde nog veel strijd in de finale, die ook over drie games werd gespeeld.
Wout Roskam (611), Wilfred Koops (580), Gijs Knopper (560), de enige dame in het gezelschap Chantal Bloklander
(550), Jaap Veldhuizen (549), Gerrit de Kruijff (547), Wilbert ter Haar (537) en Marco van Diermen (535) wisten zich
te plaatsen voor de finale. In deze eindstrijd liet Wilfred Koops nog maar eens zijn klasse zien door met grote
voorsprong dit toernooi winnend af te sluiten voor de grote verrassing Wout Roskam, hij speelt pas sinds 1 jaar. Het
podium werd gecompleteerd door de vanuit de achterhoede opgerukte Gerrit de Kruijff. Na het
verenigingskampioenschap is dit het 2e toernooi wat Wilfred dit seizoen weet te winnen.
Eindstand:
1. Wilfred Koops
1201
2. Wout Roskam
1124
3. Gerrit de Kruijff 1099
Kerst Toernooi:
Dit toernooi vond plaats op woensdag 19 december en met 34 deelnemers was de belangstelling wat hoger dan
afgelopen jaar.
Dit jaar werd het toernooi, even als vorige jaren afgewerkt als een Moonlight / 9-strike toernooi. Na afloop kon iedere
deelnemer weer een cadeau kiezen van de prijzentafel. In de enige serie waren de drie beste spelers: Wilfred Koops,
Karel van Dijk en Gerrit de Kruijff. Dit jaar kwam de hoogste game op naam van Wilfred Koops met een score van
266.
Regiokampioenschap Oost-Nederland:
Tussen 10-13 mei 2018 werden de Regiokampioenschappen Oost gehouden in bowling de Schelmse Brug in Arnhem.
Vanuit onze vereniging werd er deelgenomen door Lydean en Wilfred Koops, en met succes. Beide wisten het
kampioenschap in hun klasse binnen te halen. Lydean werd kampioene bij de Dames C-klasse met een pinfall van
1000 over 6 games, terwijl Wilfred kampioen werd bij de Heren B-klasse met een pinfall van 1240, ook over 6 games.
Nationale Trioleague Utrecht:
In het seizoen 2017-2018 hebben de teams wederom in de Regio Utrecht gespeeld. Helaas is het Harthoorn
Dienstverlening niet gelukt om opnieuw kampioen te worden. Men stond na de 1 e speeldag wel boven aan maar kon
dit niet vasthouden. Uiteindelijk bereikte men de 3e plaats. GT-Reclame stond gedurende het hele seizoen op de 6e
plaats. Bij de start van het seizoen 2018-2019 waren er in de Regio Utrecht onvoldoende teams overgebleven om een
competitie op te starten. Men heeft samenwerking gezocht met Regio Oost. GT-Reclame speelt nu in de 3e klasse en
Harthoorn Dienstverlening in de 2e klasse. Beide teams spelen nu dus weer namens BV Barneveld.

Jeugdoverzicht 2018.
Verenigingskampioenschappen.
Op zaterdag 28 oktober 2017 zijn 18 jeugdleden begonnen aan de verengingskampioenschappen 2018.
Bij de meisjes slechts 2 deelnemers, allebei uitkomend in een andere categorie, dus het spelen van alle games is
voldoende voor het kampioenschap. Bij de jongens aspiranten 5 spelers en bij de pupillen zijn er 11 man, dus hier
kunnen we nog een leuke strijd verwachten. Bij de jongens aspiranten heeft Marnix een comfortabele voorsprong op
Quinten en Jordy. Voor het eerst gooiend met zijn nieuwe bal verbeterde Marnix zijn PR en bracht dit op 166, in de 3e
game was hij er opnieuw erg dicht bij. Bij de jongens pupillen gaat Carlo aan de leiding op de voet gevolgd door
Lucas. De rest volgt op gepaste afstand en zal alles in het werk moeten stellen om het leidend duo te achterhalen.
Daarbij moet men ook de concurrenten in de gaten houden want de onderlinge verschillen zijn maar klein.
Op naar de 2e voorronde op 27 januari 2018.
Ook de 2e voorronde is nu gespeeld en die heeft toch wel de nodige verschuivingen gebracht. Bij de jongens
aspiranten was Marnix niet aanwezig, helaas voor hem, maar nu is het aan Quinten en Jordy om samen uit te vechten
wie zich straks kampioen mag noemen. Bij de jongens pupillen zag koploper Carlo zijn voorsprong alleen maar groter
worden, mede door het wegvallen van Lucas. De strijd om de overige podiumplaatsen is nu dus weer volledig open.
Op naar de finale op zaterdag 7 april.
Tijdens de finale veranderde er eigenlijk niets en bleef bijna alles zoals het was. De enige die een plaatsje wist te
winnen was Marnick en dit ging dan ten koste van Bram.
Junioren:
Meisjes: 1. Birgit Koops
1323
Aspiranten:
Meisjes: 1. Esmee Koops
1275
Jongens: 1. Quinten de Booy
1081
2. Jordy van de Wetering
1043
3. Maurits Advocaat
390 (opgave blessure)
Pupillen:
Jongens: 1. Carlo Cammeraat
729
2. Tristan Koops
637
3. Frank van de Beek
557

Regiokampioenschap.
Dit jaar werd het Regio Kampioenschap Jeugd gehouden op 12 mei 2018 in ’t Witte Hoes te Rijssen. Barneveld was
vertegenwoordigd met 5 spelers waarvan er 4 in de prijzen vielen, 3 keer een 2 e plaats, 1 keer een 3e plaats en 1
keer een 4e plek. Een prima resultaat voor deze spelers, men had echt wel sterke tegenstanders.
Pupillen jongens: 2e Tristan Koops
795/6
Aspirant jongens: 3e Jordy van de Wetering 614/4
4e Quinten de Booy
541/4
Aspirant meisjes: 2e Esmee Koops
1280/8
Junior meisjes:
2e Birgit Koops
1336/8

Dag der Kampioenen.
De jeugd speelde op 10 juni in Bowling IJsselmonde in Rotterdam de Dag der Kampioenen. Alle spelers die kampioen
werden in de Jeugd Regio Trio League mochten hier ook aan deelnemen. Helaas hebben wij geen scores van deze
dag. Wel overleefden Esmee en Birgit Koops de voorronde en mochten dus de Round Robin finale spelen. Birgit wist
2 games te winnen en verloor er 1, op pinfall werd zij 2 e in poule 2, door dit resultaat behaalde zij een 3e plaats.
Esmee werd 3e in de poule, 2 games verlies en 1 game winst op 1 pin, voor haar een 4 e, 5e of 6e plaats.

Regio Jeugd Trioleague.
Dit seizoen spelen we wederom met 1 team mee, niet in de Regio Oost maar in de Regio Utrecht. We hadden ons
aangemeld voor de Regio Oost maar de belangstelling was zo gering dat men de competitie niet heeft laten doorgaan.
We hadden ons er al bij neergelegd dat we dan dit seizoen geen regio trioleague zouden spelen, gelukkig kwam
Lydean Koops in contact met de Regio Utrecht en zij wilden er graag een team bij hebben. Dit aanbod hebben we met
beide handen aangegrepen. De spelers van het team zijn dezelfde als vorig seizoen. De start is tot nu toe geweldig,
na 2 wedstrijden op een 2e plaats. Op de 4e speeldag nestelde het team zich op de 1e plaats door Bowling Veenendaal
te passeren. Vanaf dat moment wist men de voorsprong elke speeldag te vergroten. De laatste speeldag had men aan
1 punt voldoende om het kampioenschap binnen te halen, het werden er uiteindelijk 9.5 en met een voorsprong van
8 punten behaalde dit team het kampioenschap en dus een plaats in de landelijke finale op 26 mei in Arnhem. Ook
mogen alle teamleden nu deelnemen aan de dag der kampioenen. Tijdens de finale bleken onze spelers een maatje te
klein voor de 5 overige teams, alle games werden verloren waardoor men als laatste eindigde.

Huisleague.
We begonnen het seizoen 2017-2018 met 20 spelers verdeeld over 2 klassen. De A-klasse bestaande uit 6 spelers
met de meeste ervaring en de B-klasse met 14 spelers met duidelijk minder ervaring. In de loop van het seizoen
vielen hier 4 spelers weg. Nieuw dit seizoen is dat men geen directe tegenstander meer heeft maar dat het puur om
de hoogste score gaat, inclusief handicap. Per game zijn er punten te verdienen voor het eindklassement.
A-klasse:
1. Esmee Koops
2. Carlo Cammeraat
3. Birgit Koops

333
312
302

Hoogste games:
A-klasse:
Esmee Koops
B-klasse:
Marnix Leeuwis

B-klasse:
1. Lucas Leeuwis
2. Marnix Leeuwis
3. Bram Broers

869
835
760

198 op 20-01-2018
157 op 19-05-2018

Regio Jeugd Selectie Midden.
Met ingang van het seizoen 2017-2018 is de Regio Jeugd Selectie Oost-Nederland opgeheven door een gebrek aan
spelers. Gelukkig voor de ontwikkeling van Birgit en Esmee Koops mogen ze vanaf januari 2018 mee trainen in de
Regio Midden. Dit is een pittige opgave voor deze meiden, regelmatig centrale en landelijke trainingen volgen,
deelnemen aan diverse jeugdtoernooien. De deelname kosten worden door de vereniging vergoed, want wij vinden
het zeer belangrijk dat onze jeugd zich goed kan ontwikkelen. Bij het begin van het seizoen 2018-2019 was er nog
enige onduidelijkheid of Regio Oost opnieuw zou starten met een Regio Selectie, dit is niet van de grond gekomen dus
blijft men bij de Regio Midden mee trainen. Ook Tristan Koops, Jordy van de Wetering en Quinten de Booy hebben
een uitnodiging gekregen om mee te trainen, die zij met beide handen hebben aangegrepen.

NK Jeugd 2018.
Tussen 17 en 25 november 2018 hebben 5 jeugdleden van BV Barneveld deelgenomen aan het NK Jeugd 2018 in
Dolfijn Bowling te Tilburg. Dit jaar een nieuwe opzet van het toernooi, iedereen speelt ’s morgens 6 games single en
’s middags 6 games double (Baker Format). Ook de leeftijdsklassen zijn aangepast.
In de double wist geen enkel team zich bij de beste 4 te plaatsen dus was de voorronde het eindstation. Bij de singles
lukte het Birgit en Tristan Koops zich bij de beste te plaatsen voor de 1 e eliminatie ronde. In deze ronde werden beide
spelers na 3 games uitgeschakeld.
Dames Senior 18-21 jaar, 26 speelsters, 20 naar volgende ronde.

11.Birgit Koops
160-176-160-213-171-158 = 1038

24 Esmee Koops
139-171-128-175-103-172 = 888

11 Esmee / Birgit
164-183-181-170-165-153 = 1016
Heren Aspirant, 30 spelers, 20 naar volgende ronde.

23 Jordy van de Wetering 136-144-128-123-142-104 = 777

26 Quinten de Booy
110-108-102-146-107-132 = 705

11 Jordy / Quinten
101-111-123-108-134-133 = 710

6 Tristan / Jeremy v. Vliet 141-125-117-169-156-159 = 867
Heren Pupil, 6 spelers, allen naar volgende ronde.

5 Tristan Koops
96-129-106-138-140-135 = 744
1e eliminatieronde:

Birgit Koops (11) – Suzanne Ellermeijer (14) 469 – 551

Tristan Koops (5) – Sietze Boele (4)
337 – 412

