
3E INTERNATIONAAL BOWLINGTOERNOOI 16 – 18 AUGUSTUS 2012 TE BOLOGNA  

De leden Edwin Munne en Annemieke Bouwmeester hebben deelgenomen aan dit toernooi 

dat werd georganiseerd door de Italiaanse A.S.D. Club Sportivo Sordi Faenza. 

Wij zijn op 14 augustus na een goede autoreis in snikhete Bologna aangekomen. Wij sliepen 

in de vier sterren hotel, genaamd Grand Hotel Elite. Maar het overnachten met ontbijt was 

toch niet zo duur als je dacht. Dit kwam doordat alle Doven uit Europa (liefst 17 landen - 44 

clubs - 174 bowlers, waren present!) daar kwamen logeren en deze Hotel gaf ons allen flinke 

korting. Erg gastvrij van ze! 

Op 15 augustus hebben wij een stadswandeling gemaakt door het oude centrum van 

Bologna. Het ligt te voet ongeveer 15 minuten van Hotel. Het was interessant om te zien! 

Ook hebben wij de bowlinghal gekeken die vrij buiten Bologna staat. Wij waren met de bus 

van de organisatie erheen gegaan. Annemieke heeft ook nog gebowld (training) Edwin deed 

dit niet, lekker aan de pint! 

Op 16 augustus moesten wij single (6 games) gaan bowlen. De oliepatroon was 40 Feet 

(Bourbon Street 6240). Edwin deed niet slecht maar heeft net geen persoonlijke record 

gegooid. Hij kwam op 1052 punten (zijn PK was 1062) Daarnaast heeft hij in de 2e game 246 

punten gegooid (oude PK was 222). 

         

Annemieke gooide de 1e drie games puik maar kon dit helaas niet vast houden. Zij kwam op 

817 punten. Edwin kwam op de 70e plaats van 121 heren en Annemieke op de 44e plaats 

van 53 dames. Wij zijn beider uitgeschakeld voor de verdere finales. 

 

 



Op 17 augustus moesten wij double (4 games) gaan bowlen. Edwin deed dit met Bertus 

Steenmeijer van DBC Utrecht. Edwin kwam op 627 punten. Annemieke deed samen met 

Silvia Duda van GSV Munchen (Duitsland) Annemieke heeft 526 punten gehaald. Wij zijn 

allen laag geeindigd in de dubbels - ranglijst. 

      

Op 18 augsutus waren wij wezen kijken naar de single finales van dames en heren. Er werd 

met een zeer hoog niveau gegooid. Na de finales konden wij in de zaal naast de 

bowlingbanen genieten van een heerlijke warm- koud buffet. Hierna waren er prijzen 

uitreikingen en toespraken die allemaal veel te lang duurde. Pas rondom middernacht 

konden wij terug naar de Hotel. 

 

Op 19 augustus waren wij weggegaan naar de streek Lombardije / Emilia (Po – vlakte) om 

heerlijk verder van een 10 daagse fietsvakantie te houden….. 


