
Beste bowlingvrienden, 
 
Op verzoek van Annemieke Bouwmeester of ik eventueel een verslag over onze deelname van de 
internationale bowlingtoernooi in Stuttgart (29, 30, 31 maart 2013) wil schrijven, doe ik het heel graag. 
 
Gezien het feit dat ik sinds september 2012 als nieuw lid van de vereniging BC Het Zuiden ben, is 
deze trip naar Stuttgart voor mij als soort kennismaking met onze leden. Daarnaast is deze 
internationale bowlingtoernooi ook voor mij helemaal nieuw, want ik heb geen flauw idee welke niveau 
daar is en welke spelregels ze gebruiken, betreffende het Amerikaanse spelsysteem. 
 
Kortom: Een heel leerzame en spannende trip voor mij! 
  
Onze team bestaat uit: Edwin Munne, Annemieke Bouwmeester, Luud Heijnen, Louis Coppen, 
Annette Kieboom, John Molders, Robin van Vliet, Hennie Rijpert, Arthur Gustafson en Jean-Paul 
Timmer. 
 
Daar hebben we veel lol gehad en ook veel gelachen! Ook zijn de spelers van BC Rotterdam, DBC 
Purmerend en DSV Almere daar ook aanwezig! Erg leuk!  
 
Tijdens deze toernooi heb ik veel observaties van verschillende spelers uit verschillende landen 
gedaan, waardoor ik me in de komende tijd meer zal verdiepen, betreffende mijn techniek, mentale 
houding enz. Het programma in Stuttgart is volgens mij zo vol gepropt, waardoor we alle drie dagen 
lang in het bowlingcentrum aan onze leden hebben aangemoedigd en ook meegespeeld.  
 
Helaas ben ik voor individueel op de 100ste plaats beëindigd van 118 deelnemers (heren). Dit is op 
zich wel slecht, maar het is wel begrijpelijk omdat het voor mij helemaal nieuw is. Verder heb ik een 
trio ook meegespeeld (Arthur, Luud en ik). Ook zijn we helaas uitgeschakeld, maar het is voor mij echt 
leerzaam geweest. Onze leden hebben volgens mij wel goed gespeeld, maar helaas hebben ze geen 
finale gehaald, maar voor de trio van heren (Edwin Munne, Hennie Rijpert en Louis Coppen) hebben 
wel een semi- finale gehaald. Goed gedaan, maar helaas zijn ze dan uitgeschakeld....ja, ze moesten 
om 8.00 uur al spelen.  
 
Bij de mannen heeft Frank Braan van BC Rotterdam de halve finale bereikt als enige Nederlander.  
Wouter Dekker (BC Rotterdam) en Nando Peterson (DBC Purmerend) zijn helaas uitgeschakeld van 
semi finale.  
 
Bij individueel dames heeft onze lid Annette een paar ronden verder behaald (beste 30, beste 20) 
Uiteindelijk is zij op de 11

e
 plaats van 48 dames beland. Een uitstekende prestatie van haar! 

 
De uitslagen verwijs ik jullie graag op de site van BC Het Zuiden. 
 
Nu is paar weken achter de rug...ik moet wel eerlijk zeggen dat ik totaal geen spijt van heb om samen 
met aantal spelers naar Stuttgart mee te gaan, want het is een echt geweldige ervaring voor mij 
geweest! Daar heerst wel een hoge niveau van de spelers. Ook een prachtige finale van vijf heren 
(individueel) gezien!!!!  
 
Ok, dit was het!  
 
O ja, hierbij wil ik onze Annemieke graag bedanken voor haar geweldige begeleider voor onze team 
en ook aan onze leden met hun geweldige humor. Voor de volgende trip ben ik, als het kan, graag 
beschikbaar. 
  
Hartelijk groeten van Tom Uittenbogert. 
 


