
De Derde Helft organiseert Bowls clinics  
 

Amersfoort, 15 september 2020 – In Engeland is Bowls al jaren een populaire sport onder 
ouderen. De combinatie tussen actief bezig zijn en rust maakt dat het spel steeds vaker wordt 
opgepakt in Nederland. Samen met de Nederlandse In en Outdoor BowlsBond (NIOBB) stelt 
het Nationale Ouderenfonds deelnemers van De Derde Helft in de gelegenheid om kennis te 
maken met deze Britse sport. De sport past goed heel goed in het concept De Derde Helft, 
waarbij niet alleen sport en spel belangrijk is, maar ook een kop koffie met een goed gesprek 
onderdeel is van ontmoetingen tussen ouderen.   
 
 

 

 
 
Aanmelden voor clinics 

  

Tijdens de Nationale Sportweek van 18 tot en met 27 september 2020 verzorgen lokale en regionale 
bowlsverenigingen volledig verzorgde clinics. De Derde Helft en OldStars verenigingen konden zich 
hiervoor aanmelden bij het Nationaal Ouderenfonds. Op deze manier kan men kennismaken met 
deze sport die zowel binnen als buiten gespeeld kan worden en zelfs toegankelijk is voor mensen in 
een rolstoel.  
 
 
 
 
 
 



Lelystad van start met clinic 
 
Op donderdag 24 september organiseert De Derde Helft in samenwerking met ITL Lelystad een 
Bowls clinic. Senioren kunnen kennis maken met Bowls op de Houtribweg 10 in Lelystad. Inloop met 
koffie is vanaf 09.30 uur. Vanaf 10.00 uur zal, na een introductie over de sport, gespeeld worden tot 
11.30 uur en is er afsluitend nog een drankje. Er wordt rekening gehouden met de richtlijnen van het 
RIVM in verband met het corona-virus.  

 
NIOBB-voorzitter Jan Lenselink 
“Bowls beschikt over de ideale verhouding tussen actief bezig zijn en rust. Je rolt de bowls, loopt 
naar de overkant en dan gaat je partner spelen en heb jij even pauze. Geen enkele bowls wedstrijd 
verloopt op dezelfde manier. Het spel is dus gevarieerd. Het leuke is ook dat je eigenlijk direct kunt 
beginnen. Als je weet hoe je de bowl vast moet houden en onthoudt dat het doel is om zo dicht 
mogelijk bij het kleinere balletje te komen, kun je aan de slag. De ervaring leert dat een  80-jarige 
nog mee kan doen en zelfs kampioen kan worden.” 
 
Over het Nationaal Ouderenfonds 
  
Het Nationaal Ouderenfonds zet zich samen met partners, donateurs en vrijwilligers in voor een 
samenleving waarin geen enkele oudere zich eenzaam hoeft te voelen. Onze activiteiten zijn 
laagdrempelig en gericht op ontmoeting. Zo helpen wij ouderen om op een actieve manier ouder te 
worden. Ook stimuleren we de samenleving om een leeftijdsvriendelijke omgeving te zijn. Want 
ouder worden doe je samen! 
 
De Derde Helft 
 
Tijdens De Derde Helft organiseren ouderen en clubs activiteiten in de sportkantine, waaraan zowel 
leden als niet-leden deel kunnen nemen. Op deze manier vergroot de club de maatschappelijke 
waarde en ervaren ouderen saamhorigheid binnen een sportvereniging, zonder per se een sport uit 
te oefenen. Op deze manier hebben zowel de vereniging als de ouderen profijt van De Derde Helft. 
 
  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider De Derde Helft, Anne 
Bulsink: 06-45069461 / a.bulsink@ouderenfonds.nl. Voor meer informatie over het Nationaal 
Ouderenfonds kunt u contact opnemen met persvoorlichter Saskia Hausel. Zie 
ook ouderenfonds.nl.  
  

Tijdens de clinic wordt gespeeld in gewone kleding met sportschoenen. Voor vragen over de 
clinic in Lelystad kunt u contact opnemen met Roelof Schraa via 06-22668070 of via e-mail 
r.schraa@hotmail.com. 
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