
In memoriam van Marco Griffijn 

24-06-1971* -  14-06-2022✝ 
 

 

Oud –internationaal bowler Marco Griffijn 
is op 50-jarige leeftijd na een moedige 
strijd in Den Haag overleden. 
 

Griffijn kwam in de periode 1994-1998 uit 

voor EK Bowling in Brussel en Oslo, 

waarin hij totaal 3 medailles had 

gewonnen.  

Griffijn bowlde vanaf 1990 t/m 1998/1999 

voor BC Rotterdam  en BC Amstelstad. 

 

1990 – Stedencup in Maaspoort te Den Bosch:  

 
BC Rotterdam wint met Marco, Ben Derijck en José van Kuyeren de Cup. 
 
Hoogste Game Heren: Marco, plotseling uit het niets tevoorschijn gekomen liet hij 233 pins op zijn naam 
schrijven. Een jong talent om in de gaten te houden. 
 
1990 - Persoonlijke Kampioenschappen in Haarlemse Claus-Party: 

 
De finale tussen Marco Griffijn en A.van Renswou was prachtig op te zien. A.van Renswou startte goed en 
wist al in de eerste game zijn achterstand goed te maken. Maar toch kon hij niet verhinderen dat zijn jonge 
en onervaren tegenstander uiteindelijk verrassend kampioen werd.  
Een schitterend resultaat van de 18-jarige leerling van Effatha in Zoetermeer. Hij staat sinds kort onder de 
hoede van Fred Spongen, trainer van de NBF voor de Oranje selecties van de toekomst 
 
1991 - 3e KNDSB Sportgala 1991 te Utrecht – Marco is tot jeugdtalent 1990 gekozen. 
 
1991/1992 – Dovencompetitie:  

 
In de hoofdklasse ging de titel eindelijk weer eens naar BC Rotterdam, dat met het trio Ben Derijck,  
Jose van Kuyeren en Marco. 

 
1994 - Persoonlijke Kampioenschappen op 12 maart in Maaspoort te Den Bosch:  
 
Marco pakte het brons, waarmee hij aantoonde, dat hij zijn langdurige inzinking bijna te boven is. 
 
1994 - EK Bowling, Brussel:  

 
Brons bij herendubbel. Samen met Rino Westerink (1117). Marco (1148) waaronder een schitterende 253.  
Ook het Nederlandse record met 2262 en werd met 56 pins verbeterd.  
 
Het jonge talent Marco Griffijn sloot het toernooi af met een schitterende laatste dag  waarin hij maar liefst 
vier keer boven de 200 pins. Noteerde en met een gemiddelde van 184,2, goed voor een elfde plaats bij de 
masters en hierbij het toernooi goed afsloot. 
 



 
 
1994/1995 – Dovencompetitie: Met Marco is BC Rotterdam overtuigend kampioen geworden. 
 
1995 - 7e KNDSB Sportgala te Rotterdam:  Marco is tot sportman-junior 1994 benoemd. 
 

   
 
1995 - Persoonlijke Kampioenschappen in Schelmsebrug te Arnhem: Marco heeft 3e prijs gehaald. 
 
1994/1995 – Dovencompetitie : BC Rotterdam is met Marco kampioen van de Hoofdklasse geworden. 

 
1996 - Persoonlijke Kampioenschappen op 16 maart in Chandra te Nieuwegein:  

 
Marco heeft 3e plaats behaald. 
 
1996 – Nederlandse record:  
 
3e competitiedag Nationale League op zaterdag 9 november in Maaspoort te Den Bosch. 
Op deze derde wedstrijddag sneuvelde er een Nederlandse record, Marco Griffijn wist op deze dag een 
pinfall van 1233 te behalen, dit is een gemiddelde van 205 ! 
 
1997 - KNDSB afdeling bowling: Marco is tot beste bowler van het seizoen 1996-1997 gekozen. 
 
1998 - Persoonlijke Kampioenschappen op 14 maart in Breda:  
 
Marco is overtuigend kampioen met de hoogste game 227 en met de hoogste serie 1192 geworden. 
 
 



1998 - EK Bowling, Oslo:  
 

Zilveren plak bij herendubbel Samen met Rino Westerink en bronzen plak bij trio heren, met Rino 
Westerink en Pascal Moity.  Marco eindigde bij Masters op 6e plaats. 
Zijn vader Ambro Griffijn ging ook mee naar Oslo als bondscoach. 
 

    
 

 
 
1999 - 11e KNDSB Sportgala te Sittard: Marco is genomineerd voor sportman 1998 en beste sportploeg 

1998 voor bowlingdubbel met Rino Westerink. 
 

    
 
1999 - KNDSB afdeling bowling: Marco is tot beste bowler van het seizoen 1998-1999 gekozen 

 
In zijn korte carrière had Marco liefst 20 Nederlandse records verbroken! 


