
                                                                                                                                                                 

                                                             

Jeugd 

De jeugdafdeling van Bowling Vereniging Tiel bestaat 

momenteel uit zo'n 8 jeugdleden. De jongste leden 

zijn ± 9 jaar en gooien wekelijks hun balletje. Deze 

groep is nog blij met iedere spare (10 pins in 2 keer) 

en strike (10 pins in een keer) die gegooid wordt. 

Regelmatig wordt er een persoonlijk record gebroken 

in een wedstrijd die bestaat uit 10 keer gooien vanaf 

de 1e positie, als 10 pins staan opgesteld. De oudsten 

zijn (bijna) 18 jarigen die vaak meerdere malen per 

week op de baan staan en de jeugd al bijna ontgroeid 

zijn. Zij doen nog steeds erg hun best en de scores 

zijn in de loop van de jaren vele malen hoger 

geworden, al wordt het steeds moeilijker om een 

persoonlijk record neer te zetten. Deze groep doet 

meestal al een aantal jaren mee aan andere 

bowlingevenementen, in het eigen bowlinghuis of in 

andere bowlinghuizen, die er voor de jeugd zijn, 

zoals: 

 Nederlandse- en Provinciale Kampioenschappen 

 Verenigingskampioenschappen  

 Stedenontmoeting 

De grote groep die tussen jongste en oudste spelers 

zitten, maken in hun bowlingcarrière een ontwikkeling 

mee die ervoor zorgt dat ze zich steeds weer 

uitgedaagd voelen om een hoger niveau te bereiken. 

Dit is natuurlijk ook erg afhankelijk van de instelling 

van de speler/speelster en het moment van beginnen 

met bowlen. Binnen de BVT is er plaats voor alle 

mogelijkheden van sport tot topsport bowlen. 

 

 

Wanneer wordt er gespeeld 

De jeugd van de Bowling Vereniging Tiel traint iedere 

zaterdagmorgen vanaf 11.00 uur tot 12.30 uur  

volgens het speelschema.  

Wat kost het om mee te doen? 

Er wordt een kleine bijdrage gevraagd voor de kosten 

van de baanhuur. Kom je voor de eerste keer, dan 

mag je die dag gratis meespelen.  

Informatie kunt u ook inwinnen door onze site te 

bezoeken dat is www.bowlingtiel.nl 

Of kom eens kijken bij onze jeugd op zaterdagmorgen 

tussen 11:00 en 12:30.  
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