Verslag Voorronden NK G-Bowlen Regio Midden bij Claus Bowling in Hoofddorp
Op 4 maart jl zijn de voorronden voor het NK G-Bowlen gespeeld bij Claus Bowling in Hoofddorp.
In Hoofddorp mochten we buiten onze eigen spelers van de BV Haarlemmermeer de volgende
verenigingen verwelkomen: Bowling Vereniging Almere, BV Heerhugowaard, Sport4all Bowling
Heiloo, BV Maarssen, BV Heiloo, Alles Om en BV Haarlem.
De wedstrijd onder de diverse G-Bowling teams zou los barsten om 10.00 uur en er waren 2
series ingedeeld en 4 klassen daar we gelukkig weer extra veel deelnemers hadden.
Echter zoals de laatste periode bijna iedereen door de griep is geveld waren er ook jammer
genoeg bij dit toernooi diverse personen geveld, wat erop neer kwam dat er soms i.p.v. 2
personen maar 1 persoon een team vormde. Maar niemand had hier echt hinder van bleek later.
Na een openingspraatje door Jan van der Stroom van de thuisvereniging BV Haarlemmermeer
waarin hij iedereen welkom heette en heel veel sportplezier wenste, kon men op tijd beginnen om
10.00 uur met de 1e serie.
De ballen begonnen te rollen en de eerste strikes vielen al vrij snel. Het lukte niet bij iedereen
direct maar het plezier om het aantal gegooide pins was er niet minder om. Soms moesten we
diegene die alleen op de baan stonden even laten rusten, anders hadden ze de drie games in een
half uur gegooid. Ja en dat was nu niet de bedoeling want we hadden nl. 1.5 uur voor 3 games.
Bij sommigen stond het zweet al op het voorhoofd van de spanning. Na 2 games werd er door
sommige spelers even gepauzeerd of een kleine time-out gehouden, wat later alleen maar de
scores ten goede kwam. De sfeer was uitstekend en de oh’s en ah’s bij een net gemiste pin of
gootbal waren niet van de lucht.
Om 11.30 uur begon serie 2. Voor de spelers uit de eerste serie was het nu tijd om af te wachten
en een hapje en/ of drankje te nemen. En voor de spelers uit serie 2 werd het tijd om te spelen,
eindelijk. Want het wachten tot je mag beginnen duurt altijd te lang. Doordat ook in deze serie het
allemaal even vlotjes verliep waren we lekker op tijd klaar met alle games. Ondertussen waren er
nog meer supporters bijgekomen om aan te moedigen. Ook de supporters zag je zichtbaar
genieten van het enthousiasme bij de spelers. Af en toe waren er zelfs meerdere strikes achter
elkaar te zien. In deze 2e serie waren alle 20 banen bezet wat het allemaal nog spannender
maakte met de vraag, komen we wel of niet op het podium te staan.
Na nog even te wachten op de uitslag, mochten wij dan eindelijk de medailles om de nek hangen
en de bekers uitreiken aan de winnaars van deze voorronden.
Door de wijzigingen in de klasse indelingen waren er ten slotte toch nog behoorlijk verrassende
uitslagen met een podiumplek. Vanaf deze plek willen we iedereen feliciteren op het podium en
bedanken we verder ook alle overige spelers voor het meedoen aan dit festijn. De uitslagen staan
inmiddels op de NBF site vermeld onder het kopje G-Bowlen. Hier staan ook reeds diverse foto’s
van deze geweldig geslaagde dag.
We willen daarnaast ook alle begeleiders, coaches, ouders en vervoerders bedanken voor hun
inzet, enthousiasme en peptalks, indien nodig. Ook Claus Bowling en het personeel willen wij
bedanken voor hun medewerking en gastvrijheid. Wij hebben in ieder geval zeer genoten en we
hopen dan ook dat er opnieuw mooie resultaten geboekt gaan worden op 6 mei a.s. in Almere,
waar zowel de Halve Finales als de Finales plaats zullen vinden.
Groetjes Marga Mazeland en Jan van der Stroom
Begeleiders - coach namens de BV Haarlemmermeer.

