
 

 

 

                        

Hoofddorp, 10 September 2020 

Hallo Happy Bowlers, 

Het seizoen 2019/2020 is door de corona maatregelen voortijdig 

afgelopen, iedereen heeft de kosten van de laatste vier speelavonden 

via de penningmeester van de BVH terugontvangen. Het seizoen kan 

helaas niet meer afgemaakt worden. 

Met ingang van het seizoen spelen we niet meer bij de BVH maar bij 

Stichting de Aanloop. Er zullen dit seizoen geen prijsaanpassingen 

worden doorgevoerd en blijft dus 105,00 + 10,20 + 10,50 = € 125,70. 

Je ontvangt een betaalverzoek op de eerste speeldag 10-09-2020. 

Hierbij onder voorbehoud van corona maatregelen de speeldagen 

voor het seizoen 2020/2021: toernooien zijn nog niet bekend. 

10-09-2020, 22-10-2020, 12-11-2020, 10-12-2020, 14-01-2021, 11-

02-2021, 11-03-2021, 15-04-2021, 27-5-2021 en 10-06-2021. 

Corona maatregelen: 

Bij binnenkomst bij de receptie even je handen desinfecteren,           

We spelen met vier op een baan maar wisselen niet meer van baan, 

Drankjes bestel en betaal je op de baan (zo min mogelijk lopen),       

Je speelt met je eigen bal of met een van Claus maar wel steeds 

dezelfde deze kun je ook desinfecteren op de baan,                            

We geven geen handen, knuffels en High Five meer, maar 2 handen 

(strike) of 1 hand (spare) in de lucht,                                                     

Blijf zoveel mogelijk zitten of staan aan de achterzijde van de baan, 

geen toeschouwers op de baan deze moeten boven blijven,  

Wees voorzichtig denk aan elkaar. 



 

 

 

Gisteren zijn we met een aantal mensen bijeengeweest om te kijken 

naar de wedstrijden met meerdere verenigingen. 

Voorlopig starten we hier nog niet mee, we gaan eerst kijken hoe het 

in de verschillende bowling huizen gaat draaien met alle corona 

maatregelen. In december komen we bijeen om dit met elkaar door 

te nemen en hopen dan beging 2021 weer wat toernooien voor 

meerdere verenigingen te organiseren zoals de league voor mensen 

met een beperking en eventueel het NK G Bowlen.  

Het Noord-Hollands kampioenschap eind 2020 gaat in ieder geval 

niet door. 

Groet, Stichting de Aanloop G Bowlen: Andrea, Marga, Jos en Jan 

 

Laat de ballen maar weer rollen succes allemaal. 

 


