
Bowlingseizoen 2015-2016 

Afgelopen zaterdag  9 april hebben we het bowlingseizoen  afgesloten,  er is onderling weer voor de 

meeste punten gespeeld in de verschillende klasse. 

We hebben ook nu weer gespeeld in drie klassen. 

In de klasse van de blinden is Peter Reehorst als eerste geëindigd met 607 punten, Peter Waalboer 

eindigde op tweede plaats met 512 punten en de derde plaats was voor Susan van Egmond met 450 

punten. 

Bij de slechtziende was een verrassende eerste plek voor Raymont Courtin, met een topscore van  

833. Daardoor moest  Cees Zwanenburg  in Raymont zijn meerdere erkennen en eindigde hij op de 

tweede plek  met 693 punten.  De derde plaats werd ingenomen door Alex Breugel  die maar 10 

punten minder behaalde als Cees. 

Bij de begeleiders  was de eerste plaats weer voor Henk Koster, dit maal was het voor de derde 

achtereenvolgende keer en dit betekent dat hij de beker met de grote oren  mag houden.  Hij had 

weer een monsterscore van  1031.  Alexander Zwanenburg moest genoegen nemen met tweede 

plaats  met 951 punten.  Hekkensluiter in deze poule was Evert de Vreede met 936 punten. 

We kunnen weer terugkijken op een sportief en gezellig bowlingseizoen. 

In het volgende bowlingseizoen gaan we in plaats van 1 uur naar anderhalf uur bowlen, we beginnen 

dan om 10.30 tot 12.00 uur. 

Dit seizoen hadden we 24 deelnemers  op 7  banen, we willen proberen om in september met 30 

mensen  op 10 banen te gaan spelen. 

Mocht u het leuk vinden om ook te gaan bowlen in het nieuwe seizoen, geef u dan z.s.m. op 

leiden@oogvereniging.nl 

Het  bedrag  voor 8 keer bowlen  inclusief koffie of frisdrank is € 25,= 

Vol  is vol! 

De data voor het volgende seizoen zijn: 

17 september 2016 onder voorbehoud, 10.30 uur - 12.00 uur 

8 oktober 2016,         10.30 uur - 12.00 uur 

12 november 2016,   10.30 uur - 12.00 uur 

10 december 2016,   10.30 uur - 12.00 uur 

14 januari 2017,         10.30 uur - 12.00 uur 

11 februari 2017,      10.30 uur - 12.00 uur 

11 maart 2017,            10.30 uur - 12.00 uur 

8 april 2017,                10.30 uur - 12.00 uur 


