
 

 

 

 
 

Bericht van de voorzitter nummer 13 
 

Geachte besturen,  
 
Kort bericht van mijn kant want nu in de vakantietijd is het toch behoorlijk rustig.  Voor zover ik kan 
nagaan wordt er bij behoorlijk veel verenigingen buiten gespeeld en gaat dat ook goed. Buiten kun je 
voor en na de wedstrijd de 1.5 meter redelijk goed nakomen. 
 
Wedstrijden 
Afgelopen zaterdag is er bij Ons Kinnehim in Haarlem een pairs toernooi georganiseerd voor leden 
van hun vereniging en spelers die daar de afgelopen zomermaanden zijn komen spelen. Ik heb 
begrepen dat dit toernooi goed is verlopen.  
Het bestuur van de NIOBB overweegt daarom om op een zelfde dag in augustus of september in 
Enschede en Haarlem een pairs toernooi te organiseren. Op twee plaatsen tegelijk zodat 32 teams 
kunnen deelnemen.  
Dat plan hebben we nu toch maar even in de koelkast gezet omdat er steeds meer berichten 
komen dat het aantal besmettingen weer aan het toenemen is. 
Gezien de leeftijd van onze leden is het dan misschien niet verstandig om toch wedstrijden te gaan 
organiseren.  
Mocht in de komende tijd blijken dat de verspreiding van het virus toch meevalt dan zullen we alsnog 
deze wedstrijden gaan organiseren.  
Let op: we moeten daarover nog nadere afspraken met de verenigingen uit Haarlem en Enschede 
gaan maken.  
Het idee is dat deelname aan die wedstrijden gratis zal zijn.  
 
Ouderenfonds 
Na een oproep van het ouderenfonds hebben sportverenigingen in Den Haag, Leiderdorp, Hoorn, 
Hoekse Waard, Lelystad en Borculo belangstelling voor een bowlsclinic. 
Er wordt nu geïnventariseerd welke verenigingen die clinic willen verzorgen. Daarnaast zoeken we uit 
of we naar die locaties een mat moeten meenemen of dat de ondergrond dusdanig is dat bowls daar 
wel op gedemonstreerd kan worden. In Haaksbergen wordt nu, bijvoorbeeld, bij een tennisvereniging 
gespeeld en dat gaat prima op de ondergrond van een tapijt met een heel dun laagje gravel.  
De bedoeling is dat de clinics in de tweede helft van september zullen worden gehouden. Wil uw 
vereniging of leden van uw vereniging helpen bij die clinics geef dat dan aan mij door.  De kosten zijn 
voor rekening van de NIOBB. 
Overigens heeft het ouderenfonds aangegeven te zullen doorgaan met het promoten van bowls omdat 
zij het een goede sport vindt voor hun doelgroep. 
Meer weten over het ouderenfonds kijk op hun website www.ouderenfonds.nl 
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