
Seniorenoverzicht 2022 

Huisleagues 2021 – 2022. 

Na een onderbreking van 2,5 maand konden we de huisleagues in februari weer opstarten. De 

eerste weken nog met een vervroegde aanvangstijd, echter vanaf maart weer op de normale 

tijden. 

 

Duoleague: 

           Hoogste game:     Hoogste serie: 

1. The Dudes  99  21778 Dames:      198 Dames: Birgit Koops   506 

2. De Rammers 94  21521 Heren: Jaap de Kruijff 236 Heren: Marco Zevenbergen 597 

3. Golden Strike 92  21342 

Aantal 200 games: 19 

Trioleague: 

           Hoogste game:      Hoogste serie: 

1. Looney Tunes 126 33847 Dames: Lydean Koops  218 Dames: Birgit Koops 548 

2. The Dudes  114 32661 Heren: Wilfred Koops  256 Heren: Wilfred Koops 690 

3. Veluws Vuur 91  31431 

Aantal 200 games: 45 

4-mansleague: 

         Hoogste game:       Hoogste serie: 

1. Harthoorn  56   Dames: Annie Barten   220 Dames: Gera van Leeuwen 583 

2. Van Mil Tours 47.5  Heren: Gert-Jan Kelderman 254 Heren: Marc Boerdam   649 

3. Gaoje’m?  38.5 

Aantal 200 games: 45 

Huisleagues 2022 – 2023. 

Vol goede moed begonnen aan een nieuw seizoen, nu hopelijk zonder onderbrekingen. Het is 

wel even wennen aan de nieuwe bowlingmachines met de string-technologie. Er gebeuren soms 

onverwachte dingen door de strings, en is het niet meer mogelijk pins te laten opzetten, we 

moeten accepteren wat er gebeurt. Jammer genoeg zijn we als sportbowlers hierdoor er op 

achteruit gegaan.  

Verenigingskampioenschap  
  

34 Deelnemers (9 dames + 26 heren) hadden zich voor de kampioenschappen van 2022 

aangemeld, ongeveer evenveel als de voorgaande jaren.  

De eerste voorronde, over 4 games, werd verspeeld op 15 en 16 februari 2022, terwijl de 

tweede voorronde, wederom over 4 games, werd gespeeld op 22 en 23 maart 2022.  

Voor de uiteindelijke finale op 26 maart 2022 plaatsten zich 21 spelers en speelsters. Ook nu 

wederom 4 games met het volgende eindresultaat:  

Dames C (145 tot 160)  Dames D (tot 145)  

1. Lydean Koops  2046   1. Lida Roskam  1898  

2. Coby Huisman 1621   Annie Barten  1898 

          3. Grieta Wildeman 1700 

  

Heren A (>190)     Heren B (175 tot 190)   Heren C (160 tot 175)  

1. Wilfred Koops  2233  1. Ronald van de Belt  2051  1. Wilbert ter Haar   2308  

          2. Marc Boerdam   2037  2. Gert-Jan Kelderman 2224  

          3. Peter Romijn    1995  



  

 

Heren D (tot 160)  

1. Gerrit van der Neut 1986  

2. Bennie Hazeleger 1910  

3. Klaas Diderich   1905  

  

De verenigingskampioenen Lydean Koops en Wilbert ter Haar hebben deelgenomen aan de 

Dag der Kampioenen. Deze werden gespeeld tussen 20 augustus en 4 september in Bowling 

Dordrecht.  

  

Op 22 en 23 november is alweer de 1e voorronden gespeeld voor de kampioenschappen 2023 .  

 

 

 

 

Jeugdoverzicht 2022 

Huisleagues 2021 – 2022. 

Hoopvol begonnen we in de zomer met de voorbereiding op een nieuw seizoen. Op 4 september 

hebben de 13 jeugdleden het seizoen afgetrapt, gelukkig voor hen konden zij langer doorgaan 

dan de senioren omdat overdag de horeca, en dus ook de bowling, nog open was. Echter na 15 

december was het ook voor hen afgelopen. Gelukkig hebben we in februari 2022 de huisleague 

kunnen hervatten. Aan het einde van het seizoen, met 15 jeugdleden konden we de eindstand 

opmaken. 

A-klasse:         B-klasse:       C-klasse: 

1. Tristan Koops     519 1. Bram Boers   547 1. Levi Hazeleger   561 

2. Marnick Cammeraat  510 2. Dylan Jansen   520 2. Wilbert ter Maaten  481 

3. Edwin van de Weerd  491 3. Hilco van de Glind 519 3. Ruben van der Klift  475 

Hoogste games: 

 A-klasse: Tristan Koops  198 op 14-05-2022 

 B-klasse: Bram Boers  154 op 09-10-2021 

 C-klasse: Levi Hazeleger 157 op 14-05-2022 

Huisleague 2022 – 2023. 

Op 10 september 2022 trapten 12 jeugd verdeeld over 2 poules het seizoen af. Helaas hebben 

enkele jeugdleden zich om diverse redenen afgemeld. Gelukkig zijn er ook enkele nieuwe 

spelers bijgekomen. 

Samenwerking met BV Veenendaal. 

Er is een mooie samenwerking ontstaan tussen de jeugd van BV Barneveld en die van BV 

Veenendaal. Er worden gezamenlijke trainingen en toernooien gehouden zowel in Barneveld als 

in Veenendaal. 

 

 



Highlights 2022 

Grote Clubactie. 

Ook dit jaar was de Grote Clubactie een succes. Dit jaar de grootste opbrengst sinds we 

deelnemen, zeker de jeugdleden hebben weer veel loten weten te verkopen. Ook de senioren 

wisten wel raad met de 100 papieren loten. Hierdoor kunnen we weer de nodige activiteiten 

voor de jeugd organiseren, want daar doen we het allemaal voor. 

 

NK 50+ Single en Duo Handicap. 

2022 was een groot succes voor de 50+ bowlers binnen onze vereniging, het leverde maar liefst 

2 kampioenen op en enkele mooie ereplaatsen. 

Karel van Dijk Nederlands Kampioen 50+ Dubbel Handicap. 

 
Op zondag 29 mei 2022 vonden in Franky's Bowling te Leiderdorp de finales plaats van het NK 
50+ Dubbel. 

Als invaller voor een net geopereerde speler, was Karel van Dijk gekoppeld aan Didi Klaver uit 

Heerhugowaard, en dat werd een groot succes. Ruim 50 dubbels kwamen van 22 t/m 29 mei in 

actie tijdens de NK 50+ dubbel, waarbij iedereen vijf games voorronde speelde. Op basis van 

de scratch scores plaatsten de beste 14 duo's zich voor de finale. Voor de overgebleven duo's 

werden de handicapscores bekeken, waarna de beste 14 duo's van die ranking ook finale gingen 

spelen. 

Nadat de scratch finalisten bekend waren, stonden Klaver en van Dijk bovenaan de ranking op 

basis van handicap scores. Die plek wisten ze in de vijf finalegames te behouden, ze liepen 

alleen maar verder uit op de concurrenten. Met een totale score van 4365 werd het duo 
Nederlands kampioen! 

Gerrit de Kruijff Nederlands Kampioen 50+ Handicap. 

 
Op zondag 16 oktober 2022 zijn in Tilburg de finales van de Nederlandse kampioenschappen 

50+ Handicap gespeeld. Hieraan deden 6 leden van BV Barneveld mee, waarvan er 3 de finale 

haalden. Gerrit de Kruijff is er in geslaagd Nederlands Kampioen 50+ handicap te worden in de 
B-klasse. 

Tijdens de NK 50+ handicap spelen alle deelnemers 5 games voorronde voor een plek in de 

finale. Er zijn aparte klassen voor dames en heren; A klasse 50 – 57 jaar, B klasse 58 – 64 jaar, 

C klasse 65 jaar en ouder. 

In de finale wachtte de deelnemers nog eens 5 games om de uiteindelijke winnaars te bepalen. 

In de voorronde scoorde Gerrit er lustig op los. Met een totaal van 1225 (1010 +215 HCP) had 

hij een achterstand van 6 pins op de nummer 1, dit beloofde een spannende finale. De finale 

liep voorspoedig en met een voorsprong van ruim 50 pins werd Gerrit Kampioen. In dezelfde 
finale klom Wilfred Koops op van de 10e naar de 5e plaats. 

Bij de dames C klasse was er een gelukkige finale plaats voor Lida Roskam, zij was als 7e in de 

voorronde geëindigd net een plaats te laag voor de finale, maar door afzeggingen mocht zij 

alsnog aantreden. Uiteindelijk eindigde Lida als 6e. De overige deelnemers wisten niet tot de 
finale door te dringen. 


