
 
 

 

NIEUWSBRIEF BVG PER 19 mei 2021 
 
Beste allemaal,  
 
Het is alweer enige tijd geleden dat we iets van ons hebben laten horen. Want ja, een mailtje sturen 
om te zeggen dat we niks te melden hadden, had ook geen zin! Want het was voor iedereen duidelijk 
dat Nederland op slot zat en dat er nu eenmaal niks kon en mocht..  
 
We hopen natuurlijk van ganser harte dat jullie de afgelopen periode goed en gezond zijn 
doorgekomen, maar iedereen heeft binnen zijn familie-, vrienden- en bekendenkring direct of 
indirect of misschien wel zelf te maken gehad met COVID-19. Nu de ‘cijfers’ eindelijk dalen en het 
vaccinatieprogramma goed op gang gekomen is, zijn er weer ook weer lichtpuntjes. Het is nu tijd 
voor geleidelijke versoepelingen.    
 
Competities/leagues/toernooien 20/21 
Het is ondertussen al mei, in ‘normale’ jaren was mei de maand waarin de gebruikelijke competities 
en leagues (bijna) klaar waren en we ons gereed maakten voor een zomerstop. Dit seizoen was alles 
anders: alle competities en leagues die na de zomer van 2020 waren opgestart zijn vanaf oktober 
2020 al weer stilgelegd en er is ondertussen ‘een (ab-)normaal bowlingseizoen’ verstreken. Dit 
betekent ook dat leagues van seizoen 20/21 niet meer opgestart, en dus definitief ‘afgesloten’ 
worden. We kunnen met recht zeggen: een verloren seizoen. Het is niet anders.  
 
Bowlingcentrum Goes mag open voor individuele training 
Bowlingcentrum Goes mag haar deuren weer op een kier zetten en gaat vanaf 20 mei tussen 18.00 
en 22.00 uur alleen iedere donderdag open voor training tegen het gebruikelijke trainingstarief. 
E.e.a. alleen na telefonische reservering en aanmelding bij Erwin Groen, tel. 0113-227373. Dit geldt 
voor alle BVG-leden, vanzelfsprekend ook voor de 50+ groep.  
Hierbij zijn nog wel diverse algemene voorwaarden van kracht: 

 Er zijn maximaal 30 personen per ruimte toegestaan. 

 Personen vanaf 18 jaar mogen hierbij in groepen van maximaal twee personen sporten (= max. 2 
personen per baan) op anderhalve meter afstand van elkaar.  

 Er mogen geen wedstrijden of competities worden gespeeld.  

 Publiek is niet welkom. 

 Het horeca-gedeelte is gesloten 

 Het dragen van een mondkapje in een openbare ruimte is verplicht, tijdens het sporten mag het 
mondkapje af 

Bovendien: Volg de regels, looprichtingspijlen en markeringen in het Bowlingcentrum en schenk 
aandacht en volg aanwijzingen op van de bowlingexploitant/personeel 
 
Versoepelingsstappen 

 Vanaf 19 mei mag het Bowlinghuis dus ‘gedeeltelijk’ open voor trainingsmogelijkheden (zie 
boven).  

 De volgende stappen worden op 1 juni in het Kabinet besproken en gaan, mits de getallen en de 
situatie dat toelaten, op 9 juni in.  

 
 

WAT KAN/MAG ER DAN MISSCHIEN VANAF 9 JUNI? 
 
Openingstijden Bowlingcentrum 
Zodra het Bowlingcentrum haar deuren echt mag weer mag openen, is het de bedoeling om open te 
gaan van woensdag t/m zondag.  
 



 
 

50+ 
Na 9 juni zouden de 50+ bowlers als ze dat willen weer kunnen spelen op de donderdag- en 
eventueel de vrijdagmiddag. Omdat we graag willen weten of daar behoefte aan is, en vanwege het 
feit dat er mogelijk van overheidswege nog restricties aan het aantal personen in één ruimte 
is,  vragen we alle spelers van de 50+ om via de mail contact met ons op te nemen.  
 
Zomertoernooitjes in Bowlingcentrum Goes 
Mogelijk kunnen er ook weer Zomertoernooitjes (in welke vorm dan ook) gespeeld worden, te 
beginnen op donderdag 10 juni. Vanzelfsprekend onder voorbehoud van de uitkomsten van de 
Kabinetsbesprekingen en de per 9 juni aan te kondigen verdere ‘versoepelingen’.  
 
Zeeuwse Zomer Bowling Toer 2021 
Leuk te weten is dat er hele concrete plannen zijn om de Zeeuwse Zomer Bowling Toer weer plaats te 
laten vinden (organisatie via Antoinette Gijzel).  Zoals het er nu naar uitziet: in Goes op18 juli, in 
Middelburg op 8 augustus en in Tholen op 29 augustus.   
 
Toernooien, competities/leagues in de toekomst 
Voorlopig focussen we ons als vereniging op de opstart van de trainingsmogelijkheden vanaf 20 mei, 
de mogelijke opstart van de Zomertoernooitjes en bij voldoende interesse ook van de 50+ groep 
vanaf 10 juni.  
 
Seizoen 2021/2022: 
Het is nu nog te vroeg om uitspraken te doen over hoe het komende seizoen er uit zal komen te zien. 
We varen hierin onze eigen koers, maar volgen hierbij natuurlijk ook de overheidsrichtlijnen en de 
koers die de NBF aangeeft. We hopen hierbij op jullie begrip.  
 
 
We houden jullie op de hoogte! Een volgende Update zal na 1 juni verstuurd worden, of eerder 
indien nodig.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bowlingvereniging Goes 
 

 
 
Volg ook berichtgeving op Facebook, en op de sites van BVG, NBF en Bowlingcentrum Goes. 
 


