Seniorenoverzicht 2017.
Verenigingskampioenschap
41 Deelnemers (10 dames + 31 heren) hadden zich voor de kampioenschappen van 2017 aangemeld, iets minder als
het jaar hiervoor.
De eerste voorronde, over 4 games, werd verspeeld op 1 en 2 november 2016, terwijl de tweede voorronde,
wederom over 4 games, werd gespeeld op 24 en 25 januari 2017.
Voor de uiteindelijke finale op 11 maart 2017 plaatsten zich 23 spelers en speelsters. Ook nu wederom 4 games met
het volgende eindresultaat:
Dames A (> 180)
Dames C (150 tot 165)
Dames D (tot 150)
1. Chantal Bloklander 2184
1. Lydean Koops
2011
1. Elianne van Ee
1838
2. Ineke Knopper
1881
2. Ellis van Elten
1743
3. Grieta Wildeman
1747
3. Christa de Lang
1728
Heren B (175 tot 190)
1. Wilfred Koops
2236
2. Ab Barten
2229
3. Bart van de Poll
2167

Heren C (160 tot 175)
1. John Buresh
2212
2. Marco van Diermen
2109
3. Peter Romijn
2075

Heren D (tot 160)
1. Gijs Knopper
2. Daniël Schoemaker
3. Remco Bloklander

1985
1971
1905

De verenigingskampioenen Chantal Bloklander en Wilfred Koops hebben op 1 en 2 juli 2017 deelgenomen aan de
Dag der Kampioenen in SportCity Bowling in Leiderdorp. Na 6 games in de voorronde was het voor Wilfred gebeurt,
hij belande op een 43e plaats met een score van 1006. Chantal eindigde in de voorronde op een zeer mooie 13 plaats
wat recht gaf op deelname aan de RoundRobin. Chantal speelde in de sterkste poule en werd hierin 4e en laatste,
slechts 5 punten achterstand op de nummers 2 en 3. Het uiteindelijke resultaat voor Chantal was een heel mooie 11 e
plaats.
Op 24 en 25 oktober werden alweer de eerste voorronden verspeeld voor de Verenigingskampioenschappen
2018.

Huisleagues 2016 – 2017.
4-mans league:
Hoogste game:
Hoogste serie:
1. Wijnwinkel Barneveld
68
49035 Teams: Wijnwinkel Barneveld 811 Teams: Wijnwinkel Barneveld 2261
2. Harthoorn Dienstverlening 59.5 46193 Dames: Chantal Bloklander
216 Dames: Chantal Bloklander
569
3. van Mil Tours
56.5 48767 Heren: Jan Kleijer
288 Heren: Ronald van de Belt
642
Aantal 200 games : 132
League gemiddelde : 152.36
Duo league:
1. Prutsers & Co
2. GT Reclame
3. De Rammers

132 25772
125 26016
125 24204

Hoogste game:
Teams: GT Reclame
418
Dames: Janny Roelofsen 212
Heren: Gerard Uitslag 245

Hoogste serie:
Teams: Smurfit Kappa MNL
Dames: Janny Roelofsen
Heren: Aart Hansman

1078
546
567

Strijd der Periodekampioenen: 1. Smurfit Kappa MNL; 2. Prutsers & Co; 3. Wegisweg; 4. De Rammers.
Aantal 200 games : 37
League gemiddelde : 142.12
Trio league:
1. Looney Tunes
2. Prutsers & Co
3. Lucky Strike

156 41180
132 39722
130 39766

Hoogste game:
Teams: Looney Tunes
Dames: Lydean Koops
Heren: Wilfred Koops

595
207
243

Hoogste serie:
Teams: Looney Tunes
Dames: Lydean Koops
Heren: Wilfred Koops

1622
552
609

Strijd der Periodekampioene: 1. Prutsers & Co; 2. Looney Tunes; 3. Alg. Spuiterij Ebbers; 4. Smurfit Kappa MNL.
Tijdens deze eindstrijd verbeterde Lydean de hoogste game en de hoogste serie en bracht dit op 234 en 601.
Aantal 200 games : 76
League gemiddelde : 151.57

Toernooien
Restaurant Veluwehaltoernooi:
Wilfred Koops ook winnaar Veluwehaltoernooi 2017.
In totaal 32 bowlers hadden zich aangemeld voor dit toernooi, de afsluiting van het bowlingseizoen. Er werd volop
gestreden voor de acht beschikbare finaleplaatsen. Het was een spannende strijd met vaak maar kleine onderlinge
verschillen, dit beloofde nog veel strijd in de finale, die ook over drie games werd gespeeld.
Wilfred Koops (641), Wilbert ter Haar (615), Willem Harthoorn (600), Riny Brink (597), Marco Zevenbergen (593),
Ronald van de Belt (588), Wilco van den Top (583) en de enige dame in het gezelschap Lydean Koops (570) wisten
zich te plaatsen voor de finale. Opmerkelijk feit is wel dat dit 8 andere finalisten waren als in afgelopen jaar,
titelverdediger Karel van Dijk kwam niet verder dan plaats 20 in de voorronde. In deze eindstrijd wist Wilfred Koops
op het nippertje Riny Brink achter zich te houden, het verschil bedroeg uiteindelijk slechts 3 pins. Lydean Koops
zorgde voor een grote verrassing door zich op te werken naar een 3 e positie. Na het verenigingskampioenschap is dit
het 2e toernooi wat Wilfred dit seizoen weet te winnen.
Eindstand:
1. Wilfred Koops 1217
2. Riny Brink
1214
3. Lydean Koops 1181
Kerst Toernooi:
Dit toernooi vond plaats op 20 december en met 30 deelnemers was de belangstelling gelijk aan 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: Jaap
Veldhuizen, Ab Barten en Peter Romijn. Dit jaar kwam de hoogste game op naam van Jaap Veldhuizen met een score
van 280.
Regiokampioenschap Oost-Nederland:
In 2017 geen deelname door leden van onze vereniging.
Stedenontmoeting Senioren en Senioren 50+:
In 2017 geen deelname aan de normale Stedenontmoeting maar wel aan de Stedenontmoeting Senioren 50+. Op 30
april 2017 werd er in bowling De Schelmsebrug in Arnhem door 3 verenigingen gestreden om dit kampioenschap in de
Regio Oost. De spelers uit Barneveld, Wilfred en Lydean Koops, Gerard Uitslag, John Buresh, Jaap Veldhuizen, Jaap
en Gerrit de Kruijff, Gera van Leeuwen, Ellis van Elten, Coby Huisman, Grieta Wildeman en Lida Roskam. Zij wisten
bij zowel de heren als bij de dames als in het totaal de 2e plaats te behalen. Achter BV Arnhem maar voor BV
Zutphen. Wilfred Koops gooide met 238 de hoogste game bij de heren.
Eindstand:
1. BV Arnhem
5691
2. BV Barneveld 5192
3. BV Zutphen 4907
Regio Trioleague Utrecht:
In het nieuwe seizoen 2016-2017 hebben de teams besloten niet meer in de Regio Oost te willen spelen. De spelers
zijn dubbellid geworden in Veenendaal en spelen nu dus in de Regio Utrecht. Harthoorn Dienstverlening en GTReclame spelen met teams uit Veenendaal en Leusden in een poule van 8 teams, en dit met veel plezier en met
succes. Het is Harthoorn Dienstverlening gelukt om kampioen te worden, vanaf de 1 e speeldag heeft men op de 1ste
plaats gestaan. GT Reclame bivakkeerde meestal op de 6e of 7e plaats en sloot het seizoen af als 7e. Door het
kampioenschap mocht Harthoorn Dienstverlening op 21 mei deelnemen aan de Finale Nationale Trioleagues Regio in
Bowling- en Partycentrum Huizen. In een sterk deelnemersveld van 8 teams wist men een verdienstelijke 5 e plaats te
behalen. Ronald van de Belt gooide tijdens deze finale een game van 265.
Nu staat Harthoorn voor de uitdaging om in het seizoen 2017-2018 de titel te verdedigen.

Jeugdoverzicht 2017.
Verenigingskampioenschappen.
Op zaterdag 19 november 2016 zijn 15 jeugdleden begonnen aan de verengingskampioenschappen 2017.
Bij de meisjes 5 deelnemers, 2 junioren en 3 aspiranten, die gaan strijden om de titel. Bij de jongens aspiranten 3
spelers en bij de pupillen zijn er 7 man, dus hier kunnen we nog een leuke strijd verwachten.
Bij de meisjes junioren heeft Marieke een grote voorsprong op Tamara, voor haar zal het lastig zijn dit nog goed te
maken. Birgit leidt de dans bij de meisjes aspiranten, op korte afstand gevolgd door Esmee en Maartje. Bij de jongens
aspiranten heeft Jordy een comfortabele voorsprong op Quinten en Carlo. Bij de jongens pupillen gaat zoals verwacht
Tristan ruim aan de leiding gevolgd door Marnix die op zijn beurt een gaatje heeft geslagen op 3 achtervolgers, Lucas,
Frank en Bram.
De 2e voorronde is ook al gespeeld op zaterdag 28 januari 2017. En eerlijk is eerlijk, er is in de stand helemaal niets
veranderd. Op naar de finale op 8 april !!
Tijdens de finale geen verrassingen, alles bleef zoals het was. De finale werd niet door iedereen gespeeld, voor de
afvallers en de nieuwe leden werd er een toernooitje gespeeld. Elke speler kreeg als bonus in de 3e, 6e en 9e frame
een strike. De 3 prijswinnaars verdiende een paashaas.
Een woord van dank aan Vincent de Booy voor het opknappen van het podium en aan Drukkerij Perfekt (Eric van
Lemmen) voor het maken van de stickers.
Junioren:
Meisjes: 1.
2.
Aspiranten:
Meisjes: 1.
2.
3.
Jongens: 1.
2.
2.
Pupillen:
Jongens: 1.
2.
3.

Marieke van Essen
Tamara Krijnen

1488
1079

Birgit Koops
Esmee Koops
Maartje van Stein Callenfels
Jordy van de Wetering
Quinten de Booy
Carlo Cammeraat

1252
1217
967
1092
1020
901

Tristan Koops
Marnix Leeuwis
Lucas Leeuwis

740
571
545

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
Regiokampioenschap.
Dit jaar geen deelname aan het Regio Kampioenschap Jeugd 2017 dat in combinatie met het kampioenschap voor de
senioren begin april werd gehouden in ’s-Heerenberg.
Dag der Kampioenen.
De jeugd speelde op 11 juni in Bowling de Maaspoort in Den Bosch. Al om 9.00 uur moest men 's morgens aantreden,
dus vroeg het bed uit. BV Barneveld had 4 ijzers in het vuur, Marieke van Essen (junioren), haar laatste optreden als
jeugdspeelster, Birgit Koops (aspiranten), Jordy van de Wetering en Tristan Koops (pupillen). Helaas wist geen van
allen de Round Robin (de laatste 8) te halen, men had gewoon moeite het eigen gemiddelde te benaderen.
Junioren:
Meisjes: Marieke van Essen: 104-91-90-131 = 416.
Aspiranten:
Meisjes: Birgit Koops: 118-189-139-126 = 569.
Pupillen:
Jongens: Jordy van de Wetering: 125-114-103-124 = 466
Tristan Koops: 74-83-112-85 = 354
Stedenontmoeting.
In 2017 geen deelname aan de Regionale Voorronde Stedenontmoeting Jeugd.
Regio Jeugd Trioleague.
Ook dit jaar is BV Barneveld vertegenwoordigd in de Regio Jeugd Trio League met wederom 1 team. De deelname in
de regio is dit seizoen erg matig, slechts 5 teams hebben zich opgegeven. Ook de informatie voorziening vanuit de
regio is erg slecht. Alleen op de Facebook-pagina is soms iets te vinden. Positief nieuws is uiteraard de nieuwe shirts
waarin gespeeld wordt. De vereniging wordt vertegenwoordigd door: Birgit Koops, Esmee Koops, Tristan Koops,
Quinten de Booij en Jordy van de Wetering

Persoonlijke scores zijn dit seizoen niet gepubliceerd. In de eindstand zijn we als 5e en laatste geëindigd. Hopen
volgend jaar op een beter resultaat. Voor Esmee Koops was er nog een beker, zij eindigde als 3e in het
meisjesklassement.
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.
Huisleague.
We begonnen het seizoen 2016-2017 met 15 spelers verdeeld over 4 poules. Opnieuw hebben we de Instap-klasse in
het leven geroepen voor de nieuwe leden. Ook dit seizoen weer de klasse Thuisblijvers, speciaal bedoeld voor de
spelers die niet deelnemen aan de Regioleague.
Meisjes:
1. Birgit Koops
2. Esmee Koops
3. Marieke van Essen
Jongens 2
1. Lucas Leeuwis
2. Dani Hazeleger
3. Marnix Leeuwis
Hoogste games:
Meisjes:
Jongens 1:
Jongens 2:
Instap:
Thuisblijvers:

41
34
26.5
31
31
25.5

Jongens 1:
1. Quinten de Booy
42
2. Jordy van de Wetering 32.5
3. Tristan Koops
30
Instap-klasse:
1. Marnick Cammeraat
2. Frank van de Beek
3. Tamara Krijnen

Birgit Koops
Quinten de Booy
Dani Hazeleger
Tamara Krijnen
Carlo Cammeraat

211
164
145
112
147

op
op
op
op
op

27
26.5
25.5

Thuisblijvers:
1. Carlo Cammeraat
2. Tamara Krijnen
3. Marnix Leeuwis

44
42
41

04-03-2017
03-12-2016
18-03-2017
04-03-2016
22-04-2017

Regio Jeugd Selectie Oost Nederland.
Wederom zijn we als vereniging in het seizoen 2016-2017 vertegenwoordigd in de Jeugd Selectie van Regio Oost.
Esmee en Birgit Koops hebben van de NBF een uitnodiging gekregen om dit seizoen deel uit maken van de selectie.
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. 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
mogen ze vanaf januari 2018 mee trainen in de Regio Midden.
NK Jeugd 2017.
Op zaterdag 19 november 2017 hebben 6 jeugdleden van BV Barneveld deelgenomen aan het NK Jeugd 2017 in Claus
Bowling te Hoofddorp. Voor het eerst dat we met zoveel jeugdleden deelnemen.
Alle spelers begonnen met de voorronde, voor de pupillen 6 games en voor de aspiranten en junioren 8 games, en
hoopten bij de top 10 te komen om zo door te kunnen gaan naar de 1 e finale ronde. Dit lukte alleen bij Tristan Koops,
hij ging als 8e door, de 1e finale ronde was echter het eindstation voor Tristan, hij eindigde op een 9 e plaats. Esmee
en Birgit Koops kwamen net te kort voor een vervolg en eindigden op een 12 e plaats. Quinten de Booy en Jordy van
de Wetering konden zich niet mengen om de hoogste plaatsen en eindigden respectievelijk als 21 e en 25e. Ons
nieuwste jeugdlid, Maurits Advocaat, slechts enkele weken lid durfde de uitdaging wel aan. Met voor hem mooie
scores eindigde hij op de 31e en laatste plaats, maar wel een ervaring rijker. Dat het spelen op een oliepatroon uit de
sportserie niet eenvoudig is bleek wel uit de scores, heel mooie hoge games werden afgewisseld met veel lagere
games. Echter iedereen mocht tevreden zijn met het behaalde gemiddelde, iedereen kwam hoger uit dan het
pasgemiddelde, en dan heb je het gewoon goed gedaan.

Esmee Koops:
125-116-169-183-125-123-119-178 = 1138

Birgit Koops
178-137-148-181-148-121-130-139 = 1182

Quinten de Booy
157-98-96-202-112-146-125-115
= 1051

Jordy van de Wetering 90-132-117-173-121-109-149-122 = 1013

Maurits Advocaat
71-94-83-85-84-66-76-72 = 631

Tristan Koops
91-125-107-106-131-134 = 694 (voorronde)
140-106-78-129 = 453 (1e finale ronde)
Jeugd uitje groot succes!
Op zaterdag 20 mei 2017 zijn wij met onze jeugdafdeling een gezellig dagje uit geweest naar Slagharen. Ondanks af
en toe een kleine regenbui, was het vooral genieten in de zon en volop plezier beleven aan de attracties.
Naast rond rennen in Slagharen, moest er natuurlijk ook gegeten worden. Dit was niet mogelijk geweest zonder de
hulp van onze geweldige sponsoren die we graag bij naam willen bedanken.

Bakkerij 't Stoepje Kolkstraat Markt Nijkerk, voor hun geweldige gevulde koeken.

Jumbo Nieuwe Markt Barneveld, voor hun heerlijke appels, pakjes drinken en chips.

Ton's Hairstyling en Mo-Team, dankzij hun had iedereen aan het einde van de dag een patatje met een
snack en een ijsje.

