
1e internationale bowlingtoernooi te Tromsø 

     
Anja Zoomer, Els Kruiswijk en Ger Kruiswijk met op de achtergrond Tromsø. 

De bowlingtoernooi werd gehouden van donderdag 27 juni 2019 tot en met 
zaterdag 29 juni 2019. DSV Almere nam daaraan deel met een paar leden, 
waaronder Els en Ger Kruiswijk en Anja Zoomer. 

We verbleven van dinsdag 25 juni 2019 tot en met dinsdag 2 juli 2019 in Tromsø 
om daar meer van Tromsø te genieten. 

Op dinsdag 25 juni 2019 verzamelden we op Station Almere-Stad om met de 
trein van 12 over 8 te vertrekken naar Schiphol Airport.                                 
Vlak voor Schipholtunnel stond de trein een poosje stil. Een passagier liet zijn 
mobiel aan Ger zien, waarin hij kon lezen dat er brand was in Schipholtunnel en 
dat er daarom een vertraging is. Het werd een vertraging van een half uur. 
Gelukkig waren we toch ruim op tijd.                                                                                       
We stonden klaar om in te checken, maar…..waarom weten we niet….het werd 



weer een vertraging, maar dan van een uur. Daardoor missen we de aansluiting 
van het vliegtuig in Stockholm. Bij Stockholm aangekomen, was het vliegtuig al 
weg. Je kan namelijk niet in één keer naar Tromsø vliegen. Het is altijd met 
overstap. We gingen naar een soort receptie en gingen informeren hoe we verder 
konden vliegen. We kregen een kleine vergoeding voor het ongemak en daar 
hebben we gebruik van gemaakt: koffie met gebakje.                                       
We konden pas over 2 uren weer vertrekken, maar wel eerst naar Oslo en van 
daar naar Tromsø. Uiteindelijk kwamen we aan in Tromsø om 20.30 uur in plaats 
van 15.30 uur. We hadden ingecheckt bij het hotel en wat spullen uitgepakt in 
onze kamer en gingen bij Burger King iets eten. 

Woensdag 26 juni 2019:                                                                                     
We wilden wat gaan rondkijken in Tromsø, maar eerst ontbeten van 08.30 uur 
tot 11.00 uur. Lekker rustig aan gedaan. Daar zagen we een trein-bus toeren en 
daarin wilden we ook gaan meerijden. Ze kwamen bij een halte waar je kon 
instappen om mee te toeren. Tromsø is niet groot, dus konden we gelijk alles 
zien wat er te doen is!  Het was een regenachtige dag.                                                                                                     
In ons hotel werd elke dag gratis wafel en koffie/thee geboden vanaf 15.00 uur 
tot 17.30 uur. Daar hebben we vandaag gebruik van gemaakt.                             
Aansluitend diner in het hotel. Rond 21.00 uur, na de koffie, trokken we zich 
terug in ons eigen kamer.                                                                                   

Donderdag 27 juni 2019:                                                                                            
Eerste wedstrijddag, het begint om 16.00 uur, dus moeten we om 15.30 uur 
aanwezig zijn. De hele dag wachten in bowlinghuis is ook niet goed, dus besloten 
we naar een museum te gaan: Polarmuseum. Uiteraard eerst weer lekker 
uitgebreid ontbeten. Na Polarmeuseum namen we de bus naar bowling. Het is 
een half uur lopen, maar het regende en dat is niet goed voor onze 
bowlingtassen. Aangekomen bleek er een uitloop van tijd bij bowlingwedstrijden 
te zijn: We begonnen om 17.00 uur i.p.v. 16.00 uur. Er werden 6 games single 
gegooid bij zowel de mannen als de vrouwen. Het werd gespeeld op Amerikaans 
systeem. 

Uitslag van 1e 6 games single: 

 1e game 2e game 3e game 4e game 5e game 6e game Totaal Gemid. 

Anja 193 189 194 184 136 171 1067 177,83 
Els 146 124 174 165 132 125 866 144,33 
Ger 119 145 112 156 150 179 861 143,50 

 

Vrijdag 28 juni 2019:                                                                                               
Weer heerlijk ontbijten van 08.30 uur tot 11.00 uur. Bij die ontbijt is er van alles, 
zelfs ook vis.                                                                                                             
We gingen lopend naar bowling, daar deden we 35 minuten over. Om 12.30 uur 
kwamen we aan en konden om 13.00 uur beginnen aan de wedstrijd. 

 

 

 



Uitslag van 2e 6 games single: 

 1e game 2e game 3e game 4e game 5e game 6e game Totaal Gem. 

Anja 143 169 166 166 216 199 1059 176,50 
Ger 131 167 164 177 104 189 932 155,33 
Els 123 114 097 139 098 135 706 117,67 

 

Er gingen 16 vrouwen en 24 mannen door naar de kwartfinale. Anja Zoomer zat 
op de 5e plaats met een totaal van 2126, een gemiddelde van 177,17 van 12 
games. Zij gaat morgen de kwartfinale spelen.                                                                     
Ger heeft een gemiddelde van 149,5 en Els 131. Niet genoeg om mee te spelen. 

Het was 17.00 uur toen de wedstrijd afgelopen was. We zagen iemand een pizza 
eten met een diameter van 40 centimeter en het zag er lekker uit! Dit hebben we 
ook besteld en aten we met z’n drieën op. Heerlijk! Daarna liepen we terug naar 
het hotel en namen kopjes thee. Hierna gingen we ons bed opzoeken. 

Zaterdag 29 juni 2019:                                                                                                 
We gingen ontbijten en om 10 uur ging Anja alleen lopend naar bowling. Ger en 
Els gaan lekker een dagje vertoeven in Tromsø.                                               
Er werd mij verteld dat ik om 11.00 uur moest beginnen, het programma was 
namelijk veranderd. Toen ik me om 10.45 uur klaarmaakte, bleek ik niet de 
volgende te zijn voor de aankomende game, maar de mannen. Een paar 
vrouwen raakten in de war, waaronder ik ook. Het programma bleek weer 
veranderd te zijn. Uiteindelijk begon de wedstrijd voor de eerste 16 vrouwen om 
13.00 uur. We begonnen met 0 gemiddeld. Er werd 2 games gegooid. 

Uitslag van 1e 2 games van de kwartfinale: 

 1e game 2e game Totaal 
Anja 154 177 331 

 

Top 10 vrouwen gaan door naar de halve finale en Anja zit daar op de 8e plaats. 

Uitslag van 1e 2 games van de halve finale: 

 1e game 2e game Totaal 
Anja 159 171 330 

 

Top 5 vrouwen gaan door naar de finale en dat was Anja niet gelukt om er te 
plaatsen. Uiteindelijk geplaatst op de 8e plaats.                                                
In totaal had Anja 16 games gespeeld met een gemiddelde van 2787 : 16 = 174. 

Terug in hotel was het al 16.45 uur en had Els, ze zag me al aankomen bij de 
ingang van het hotel, me gefeliciteerd. Ik was nat van de regen en kleedde me 
om in mijn kamer. Naar beneden had Els koffie en wafel voor me klaarstaan. Dat 
is heerlijk ontspannend om het zo te ervaren. Dank je wel, Els! 

Zondag 30 juni 2019:                                                                                            
Vandaag de enige zonnige dag en daar hebben we gebruik van gemaakt van de 



kabellift en genieten van het horizontale uitzicht. Prachtig!                                  
Er lag ook sneeuw. We gingen de trap af, het bekende Sherpatrappa.  

 

Het werd voor ons een heel prachtige week, dat we niet snel zullen vergeten! 

 


