
Highlights 2020. 
 

 

 
Ledenaantal: 
Raakten we aan het eind van het seizoen 2018-2019 door diverse oorzaken nog 12 leden kwijt, de start 

van 2019-2020 was gelukkig beter. In het begin nog hoofdzakelijk jeugdleden, later en vooral in 

december mochten we ook weer nieuwe seniorleden verwelkomen, hierdoor is de vereniging gegroeid met 

19 leden en zitten we in totaal weer ruim boven de 100. 

 

Huisleagues: 
Duoleague: gestart met 8 teams, dat is er 1 meer als vorig seizoen. 

Trioleague: gestart met 5 teams gelijk aan vorig seizoen. Met ingang van januari 2020 is er een nieuw 

team bijgekomen. 

4-mansleague: evenals vorig seizoen 8 teams. 

Jeugd: Aan het begin van het seizoen begonnen met 18 spelers, inmiddels zijn dit er 22 en dreigt een 

ledenstop.  

Helaas moesten we alle huisleagues in maart 2020 afbreken wegens het coronavirus. Alle hoop was 

gevestigd op een nieuw seizoen, echter zoals jullie allemaal weten liep dit even anders. Na 6 weken werd 

het onmogelijk om nog verder te spelen, en een hervatting zat er niet meer in. Een verloren seizoen 

2020-2021. 

 

Grote Clubactie: 
Het was niet allemaal kommer en kwel in 2020. De Grote Clubactie was een geweldig succes, en daar 

mogen we onze jeugdleden een grote pluim voor geven. Wat deze jongens en meisjes hebben 

gepresteerd is geweldig, zij verkochten 256 loten, zowel online als via een éénmalige machtiging. Voeg 

daarbij de 100 papieren loten, veelal verkocht via de senioren, en we mogen spreken van een 

recordopbrengst. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Seniorenoverzicht 2020. 
 

Verenigingskampioenschap 
 

31 Deelnemers (8 dames + 23 heren) hadden zich voor de kampioenschappen van 2020 aangemeld, iets 

minder dan het voorgaande jaar. 

De eerste voorronde, over 4 games, werd verspeeld op 19 en 20 november 2019, terwijl de tweede 

voorronde, wederom over 4 games, werd gespeeld op 4 en 5 februari 2020. 

Voor de uiteindelijke finale op 21 maart 2020 plaatsten zich 21 spelers en speelsters. Op het laatste 

moment kon deze finale niet doorgaan vanwege de uitbraak van het coronavirus. 

 

Op 19 en 20 november zou alweer de 1e voorronden gespeeld voor de Verenigingskampioenschappen 

2021. Helaas kon ook dit geen doorgang vinden. 
 

Huisleagues 2019 – 2020. 
 
Vanwege de coronavirus uitbraak werd de competitie na 11 maart stilgelegd, er waren op dat moment 20 van de 28 

speelronden gespeeld, een hervatting van de huisleague zat er niet meer in. Hieronder de standen na 11 maart. 

Duoleague:  

                      Hoogste game:             Hoogste serie:  

1. Pin Shooters     101 21090     

2. Buitenbaan       91  20971  Dames: Christa de Lang    188 Dames: Grieta Wildeman  478 

3. De Rammers     91  20682  Heren: Marco Zevenbergen  225 Heren: Jaap de Kruijff   566 

 

Aantal 200 games  : 22 

League gemiddelde : 146,27 

 

Trioleague:  

                      Hoogste game:           Hoogste serie: 

1. Looney Tunes     128 32355   

2. Lucky Strike      92  31235  Dames: Coby Huisman   213  Dames: Coby Huisman   538 

                                              Birgit Koops    538 

3. Pin Shooters     80  31002  Heren: Wilfred Koops  246  Heren: Karel van Dijk   641 

 

Aantal 200 games  : 33 

League gemiddelde : 145,19 

 

4-mansleague: 
De competitie werd stilgelegd na 10 maart, er waren op dat moment 18 van de 24 speelronden gespeeld. Hieronder 
de standen na 10 maart. 

                       Hoogste game:            Hoogste serie:  
1. van Manen Badkamers   56  38022  
2. van Mil Tours        53.5 37784 Dames: Gera van Leeuwen  225  Dames:  Gera van Leeuwen   606 
3. Schildersbedrijf v.d. Beek 44  36904 Heren:   Marc Boerdam    235  Heren:  Marc Boerdam     625 

 

Aantal 200 games  : 59 

League gemiddelde : 145,08 

 

Huisleagues 2020 – 2021. 

 
Na 6 weken, op 14 oktober 2020, kwam er een einde aan het seizoen. De behaalde scores in deze weken 

worden meegenomen naar het nieuwe seizoen. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
 

Toernooien 
 

Restaurant Veluwehaltoernooi: 

Niet kunnen spelen vanwege het coronavirus. 

 

Regiokampioenschap Oost-Nederland: 

Zou worden gehouden op 9 en 10 mei 2020 in een nader te bepalen bowlinghuis. Echter ook dit toernooi 

werd afgelast vanwege het coronavirus. 

 

Nationale Trio League Oost: 

Ook hier werd het seizoen afgebroken, er konden slechts 4 van de 6 wedstrijddagen worden gespeeld. 

In de 2e klasse heeft Barneveld vanaf de eerste dag op de 6e plaats gestaan, een beetje een tegenvallend 

resultaat.  

GT-Reclame speelde in de 3e klasse en ook zij waren heel constant, vanaf de eerste tot en met de laatste 

speeldag heeft men op de 2e plaats gestaan, kans op het kampioenschap was er niet echter men moest 

alle moeite doen om de voorsprong op de nr. 3 vast te houden. 

 

Dag der Kampioenen Senioren 2020: 

Het NBF-bestuur heeft besloten de DDK(J) dit jaar niet door te laten gaan. Het huidige, door het 

coronavirus gemankeerde seizoen heeft onvoldoende kampioenen opgeleverd om een volwaardige DDK(J) 

te organiseren. Dit toernooi zou gespeeld worden op 5 en 6 september in Franky’s Bowling te Nieuwegein. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



Jeugdoverzicht 2020. 
 

Verenigingskampioenschappen. 

Op zaterdag 16 november 2019 zijn 22 jeugdleden begonnen aan de verenigingskampioenschappen 2020. 

Dit jaar slechts 1 meisje, Esmee bij de Junioren, als zij alles speelt is zij de nieuwe kampioene. Bij de 

jongens: 1 junior, 8 aspiranten en 12 pupillen, dus bij de jongens kunnen we nog een leuke strijd 

verwachten. 

Dylan is de enige junior bij de jongens, hij kan dus de nieuwe kampioen worden. 

Bij de jongens aspiranten gaan zeer waarschijnlijk Carlo, Marnix en Jarno uitmaken wie er kampioen 

wordt de rest van de spelers lijken uitgeschakeld, maar je weet het natuurlijk maar nooit.  

Bij de jongens pupillen heeft Marnick in de voorronde een leuke voorsprong op gebouw op Edwin en 

Bram, de rest van de spelers staat op grote achterstand. Jammer voor William dat hij de 1e voorronde 

niet kon meespelen, anders had hij zich ongetwijfeld ook in de top van de ranglijst genesteld. 

Op 29 februari werden de finales gespeeld. 

Bij de junioren hebben zowel Esmee als Dylan de titel binnen gehaald, door al hun games te spelen. 

Bij de aspirant jongens werd een spannende strijd verwacht, hier dacht Carlo totaal anders over. Met een 

geweldige serie van 510 over 3 games werd hij glorieus kampioen gevolgd door Marnix en Jarno. 

Bij de pupillen jongens maakte Marnick het feestje voor de familie Cammeraat compleet door de titel te 

pakken. Hij hield keurig zijn voorsprong vast op de achtervolgers. Bram klom naar de 2e plaats wat ten 

koste ging van Edwin, de rest volgde op grote achterstand. 

 

Junioren: 

   Meisjes:  1. Esmee Koops         1295 

   Jongens: 1. Dylan Jansen           952 

Aspiranten:  

   Jongens: 1. Carlo Cammeraat      1339 

         2.  Marnix Leeuwis       1193 

         3. Jarno van den Brandt    1163 

Pupillen: 

   Jongens: 1. Marnick Cammeraat       610 

2. Bram Broers            546 

         3. Edwin van de Weerd      529 
 

Regiokampioenschap. 
Zou worden gehouden op 9 en 10 mei 2020 in een nader te bepalen bowlinghuis. Echter ook dit toernooi 

werd afgelast vanwege het coronavirus. 
 

Dag der Kampioenen. 
Het NBF-bestuur heeft besloten de DDK(J) dit jaar niet door te laten gaan. Het huidige, door het 

coronavirus gemankeerde seizoen heeft onvoldoende kampioenen opgeleverd om een volwaardige DDK(J) 

te organiseren. Dit toernooi zou gespeeld worden op 5 en 6 september in Franky’s Bowling te Nieuwegein. 
 

Regio Jeugd Competitie. 
Ook dit seizoen is er weer een competitie voor de jeugd in Regio Oost. 

Een 30-tal spelers gaan gedurende 6 zaterdagen de strijd aan elk in hun eigen klasse. 

Alle spelers/speelsters spelen per speeldag 4 games. Hun totale score inclusief handicap leidt tot een 

klassement per klasse per speeldag. 

Op basis van dit klassement worden de punten verdeeld: 

1e 20 punten; 2e 18 punten; 3e 16 punten; 4e 13 punten; 5e 11 punten; 6e 9 punten; 7e 7 punten; 

8e 5 punten; 9e 3 punten; 10e en verder 1 punt 

De speler/speelster met de meeste punten na 6 speeldagen is de winnaar van de NBF Regio Oost jeugd 

competitie. Om in aanmerking te komen voor plaatsing in het eindklassement dient men minimaal 4 

speeldagen gespeeld te hebben. 

 

Afgelopen seizoen hebben 5 jeugdleden mee gedaan aan dit toernooi. Na speeldagen in Rijssen, 

Veenendaal, Zutphen en opnieuw Rijssen werden de laatste 2 wedstrijden afgelast. Dus dit jaar geen 

eindstand en geen kampioenen. Hier onder staan de klasseringen na de 4e speeldag. 

 

Jongens aspiranten: 3. Tristan Koops, 5. Jarno van den Brand, 7. Mike van de Pol. 

Meisjes junioren: 4. Esmee Koops. 

Meisjes jong senior: 1. Birgit Koops. 
 

 



Huisleague. 
We begonnen het seizoen 2019-2020 met 20 spelers verdeeld over 3 klassen. De A-klasse bestaande uit 

7 spelers met de meeste ervaring en de B-klasse met 7 spelers met minder ervaring. De C-klasse  is 

opnieuw in het leven geroepen voor alle nieuwe spelers. In de loop van het seizoen kwamen er enige 

nieuwe spelers bij en stopten er ook een paar omdat ze het toch niet zo leuk vonden. Ook dit seizoen 

heeft men geen directe tegenstander meer, maar gaat het puur om de hoogste score, inclusief handicap. 

Per game zijn er punten te verdienen voor het eindklassement. 

Hieronder de “eindstand” na 9 wedstrijden, er stonden er nog 5 op het programma, deze konden jammer 

genoeg niet doorgaan. 

 

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

1. Jarno van den Brandt  212   1. Bram Broers  228  1. Dylan Jansen     209  

2. Carlo Cammeraat   208  2. William Pater  212 2. Thijs Berkhof     206 

3. Esmee Koops      205   3. Mark Bouw   196 3. Hilco van de Glind  197 

 

Hoogste games: 

A-klasse:   Esmee Koops     202 op 08-02-2020 

  B-klasse:   William Pater     160 op 22-02-2020 

  C-klasse:   Sander van Gelder 127 op 22-02-2020 
 

Regio Jeugd Selectie Midden. 
Bij het begin van het seizoen 2019-2020 heeft ook Jarno van den Brandt een uitnodiging gekregen om 

deel uit te maken van de Regio Jeugd Selectie Midden. De overige leden van de selectie afkomstig van BV 

Barneveld zijn Birgit, Esmee en Tristan Koops. Er was wederom een training in Barneveld, hierbij mochten 

ook onze jeugdleden meetrainen als zij dat wilden. Enige spelers hebben hier dankbaar gebruik van 

gemaakt. 
 
 


