
Beste BVZ leden, 
  
Hier weer de BVZ Nieuwsbrief. 
  
BVZ Inntel Open toernooi 
      
Afgelopen weekend hebben we als vereniging een mooi visitekaartje afgegeven met 
het BVZ Inntel Open toernooi. 79 deelnemers uit het hele land en zelfs een paar uit 
Duitsland hebben op onze banen gestreden om de eerste prijs. Dankzij een mooie 
samenwerking met Inntel hebben we een vrijwel vlekkeloos toernooi georganiseerd. 
We hebben naast de BVZ leden die deelgenomen hebben, ook vele niet deelnemende 
BVZ leden gezien om te supporteren. Dank aan allen welke zich namens de BVZ 
ingezet hebben om het toernooi te laten slagen. Gerwin en Richard hebben namens 
de BVZ de 2e en de 3e plaats weten te veroveren. Gefeliciteerd hiermee. 
Volgend jaar zullen we het toernooi opnieuw organiseren. De scores van alle 
deelnemers zijn terug te vinden op de site onder het kopje “toernooien”. Op 4 en 5 
maart 2017 zullen we ons toernooi voor de 2e maal organiseren.  
 

 
 

  
Regionale Kampioenschappen Jeugd 
  
Komend weekend strijden 5 jeugdleden mee tijdens de regionale kampioenschappen 
jeugd welke in Apeldoorn gehouden worden. Mocht je onze jeugd willen 
aanmoedigen, de start is om 09.00 uur. Het geheel duurt tot ongeveer 15.00 uur. 
                                                      
Zutphense Kampioenschappen 
  
In het weekend van 12 en 13 maart staan de Zutphense Kampioenschappen weer op 
het programma. Zoals elk jaar wordt tijdens dit interne toernooi bepaald wie zich het 
komende jaar mag betitelen als Zutphens Kampioen bowlen. De opzet is gelijk aan de 
voorgaande jaren zodat iedere deelnemer kans maakt op een finale plaats. Dit kan 
zowel als individuele strijd als in dubbelverband. Mocht je je nog niet ingeschreven 
hebben, neem dan contact op met Marco. Kun je of wil je niet meedoen, dan hopen 
we dat je in elk geval komt supporteren voor de andere leden. 
  



Algemene Leden Vergadering 2016 
  
Op 24 maart is de Algemene Leden Vergadering. Wil je graag weten wat het bestuur 
het hele jaar zo al heeft ondernomen of wat de plannen zijn voor de toekomst, zorg 
dan dat je aanwezig bent. Mocht je zelf plannen hebben, dan kun je deze hier ook 
bespreken. We rekenen op een hoge opkomst. Graag even aanmelden als je komt. 
  
Stedenontmoeting Jeugd en 50+. 
  
Vorige maand hebben de jeugdleden alsmede de “Bejaarden Van Zutphen” (BVZ 50+ 
leden) meegedaan aan de stedenontmoeting. De jeugdleden hebben keurig 
gepresteerd en zijn 9e van de 12 geworden. De 50-plussers hebben vooral lol gehad 
en zijn daardoor een beetje vergeten dat er ook nog gebowld moest worden. Dit met 
een 5e en laatste plaats als gevolg. In elk geval een mooi bewijs dat bowlen ook zeer 
gezellig kan zijn. 
  
 
BIBOP Toernooi Hilversum 
  
Arie heeft bij het Bibop toernooi in Hilversum de 1e prijs behaald in de 2e klasse. Een 
knappe prestatie gezien het grote aantal deelnemers in Hilversum. Arie namens de 
BVZ nog van harte gefeliciteerd. 
  
      
Met vriendelijke groet 
  
Bowling Vereniging Zutphen 
  
  
Eddy de Gunst 
Secretaris 
  
      
  
 


