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JAARVERSLAG SPORTCOMMISSARIS 2020-2021 

Sportcommissieleden: 

Naam Werkzaamheden 

Aloys Doomernik 
Voorzitter en afgevaardigde hoofdbestuur, aanspreekpunt voor 

leden betreffende sportzaken 

Jeroen Paulussen 1e aanspreekpunt voor technische zaken. 

Guido Jansen 

 

Technische ondersteuning en ondersteuning tijdens EBV 

georganiseerde evenementen 

 

 

1.0 SPORTCOMMISSIE 

Door het wegvallen van seizoen 2020-2021 is door de sportcommissie geen keuze gemaakt 

voor een oliepatroon. Het oliepatroon van seizoen 2019-2020 is gebruikt tijdens de 

zomeravondcompetitie. Er is een bijzonder sportresultaat te melden. Dennis Claas bowlde 

tijdens de zomeravondcompetitie een 300 game. Helaas is deze niet officieel geldig. 

 

1.1 DANKWOORD 

We danken Gert van Spelde en Aloys Doomernik voor het organiseren van de 

zomeravondcompetitie. Dit was de eerste en enige competitie in het afgelopen seizoen. 

 

Tevens een woord van dank aan alle leaguebesturen voor het in contact blijven, op welke wijze 

dan ook, met hun leden tijdens de Corona lockdown. 

 

2 RESULTATEN VAN EBV - LEDEN IN 2020-2021 

Helaas zijn de plaatselijke, maar ook de landelijke competities en toernooien niet doorgegaan in 

het afgelopen seizoen. De huisleagues waren weliswaar opgestart in september, maar door 

Covid ontwikkelingen jammer genoeg na enkele weken alweer gestopt. 

Wel kunnen we de eindstand vermelden van de zomeravondcompetitie die heeft 

plaatsgevonden van 17 juni t/m 26 augustus 2021.  

Er waren in totaal 62 deelnemers die 1 of meerdere keren hebben deelgenomen aan de 

zomeravondcompetitie waarvan een groot deel niet leden. Opvallend was ook de toename van 
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het aantal nieuwe Deaf Dream Team deelnemers. Mede hierdoor werd de 

zomeravondcompetitie een groot succes.  

 

Eindstand: 
1. Vince vd Loo    scratch gemiddeld 227 incl. hcp 245 
2. Jimil Baclor       scratch gemiddeld 176 incl. hcp 238 
3. Dennis Claas    scratch gemiddeld 221 incl. hcp 230 

     

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende of kijk op 

http://www.bowling-ebv.nl. 

 

Aloys Doomernik 

Sportcommissaris EBV 

18 oktober 2021 
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