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Nieuwsbrief 26 april 2016 
 
Beste BVZ Leden, 
 
Gisteravond is de huisleague afgesloten. Na een spannend seizoen zijn de plaatsen weer verdeeld. 
Tijdens de feestavond van 11 juni zullen we de prijzen uitdelen. Mocht je je nog niet hebben 
opgegeven voor de feestavond, dan kan dit alsnog bij Arjen de Vries a.dvries1@upcmail.nl. De dit 
jaar voor het eerst georganiseerde shootout, zal op maandag 9 mei met een leuke finale avond 
worden afgesloten. Informatie hierover kun je bij Marco opvragen via 
wedstrijdzaken@bowlingverenigingzutphen.nl. 
 
De inschrijfformulieren voor de huisleague van het volgende seizoen zijn als het goed is aan de 
verschillende teamcaptains uitgedeeld. In de wandelgangen was te horen dat er voor het volgende 
seizoen de nodige verschuivingen zullen plaats vinden. Mocht je nog geen team samengesteld 
hebben, neem dan even contact op met Marco. Wellicht zijn er ook nog andere spelers op zoek naar 
spelers om het team compleet te maken, Marco kan dan e.e.a. dan coördineren. We hopen uiteraard 
ook volgend seizoen weer op volle banen tijdens de huisleague. 
 
Volgende week donderdag 05 mei gaan we weer dauw bowlen. De diehard bowlers onder ons zullen 
dan onderling uitmaken wie de beste ochtendbowlers zijn. Vanaf half 6 ’s-Ochtends wordt iedereen 
verwelkomt met een kopje koffie. We bowlen van 6 tot ongeveer 8 uur waarna tijdens een 
gezamenlijk ontbijt, de prijzen worden uitgereikt. Opgeven voor het dauw bowlen kan via Sonja, 
jeugdzaken@bowlingverenigingzutphen.nl. De kosten zijn € 17.50 voor volwassenen en € 8.75 voor 
kinderen t/m 12 jaar.     

              
Mocht je het bowlen niet kunnen missen tijdens de zomermaanden, dan organiseren we de jaarlijkse 
“Zomerleague” voor je. Op 11 mei zal de eerste zomerleague-avond plaats vinden. Voor € 6.50 voor 
volwassenen en € 4,00 voor kinderen tot 16 jaar, kunnen er 3 games gegooid worden. Op 24 
augustus zal de finale plaatsvinden. Om aan de finale mee te kunnen doen, dienen er minimaal 6 
series gegooid te zijn. De Zomerleague is een uitgelezen mogelijkheid voor niet BVZ leden om met de 
bowlingsport in aanraking te komen. Vele huidige BVZ leden zijn via de zomerleague de vereniging 
binnen gerold. Dus ken je buren, vrienden, kennissen, familie of wie dan ook die ook wel een keertje 
willen bowlen, neem ze dan vooral mee naar de zomerleague. Deelnemers aan de zomerleague 
hoeven niet lid te zijn van de BVZ, het verplicht ze uiteraard verder tot niets. Inschrijven vooraf is niet 
nodig, dit kan op de avond zelf bij de leagueleider. Mocht je willen helpen om de zomerleague te 
promoten, deel dan het evenement op onze Facebook pagina. 
 
Namens het bestuur van de BVZ wil ik iedereen bedanken voor weer een mooi bowlingseizoen. We 
hopen op een mooie opkomst bij de feestavond zodat we gezamenlijk het seizoen kunnen afsluiten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bowling Vereniging Zutphen 
 
Eddy de Gunst 
Secretaris 

mailto:a.dvries1@upcmail.nl
mailto:wedstrijdzaken@bowlingverenigingzutphen.nl
mailto:jeugdzaken@bowlingverenigingzutphen.nl

