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Geen onderwerp zal tijdens de bowlingsport zoveel besproken worden als de baancondities. Logisch, 

want de staat van de baan en het oliepatroon bepalen voor een groot deel de kwaliteit van het 

spelletje. Daarnaast heeft elke bowler een andere (olie)wens, dat maakt het juist zo’n veelzijdig 

onderwerp om over te discussiëren.  

Bij een aantal leden is er echter onvrede over de huidige gang van zaken. Graag wil ik via deze weg 

uitleg geven aan wat wij hebben ondernomen, en wat wij willen gaan ondernemen om deze onvrede 

weg te nemen.  

De afgelopen periode hebben wij, wel of niet via het bestuur, redelijk wat opmerkingen ontvangen 

over het oliepatroon. Met name de opmerking over een fluctuerend patroon steekt regelmatig de 

kop op.  

Het bestuur koppelt deze opmerkingen terug naar Olround, en wij bekijken of er oorzaken aan ten 

grondslag liggen. Daarnaast hebben wij als management regelmatig verschillende ervaren 

sportbowlers aangesproken over hun ervaringen. Een aantal heeft daar ook op een mooie 

onderbouwde manier op gereageerd, onze dank daarvoor.  

Onze oliemachine is een KEGEL-Kustodian Ion model B uit 2014. Er worden uitsluitend  

Kegelproducten gebruikt. Wekelijks wordt de hoeveelheid olie die de machine per baan neergeld 

geijkt. Op de oliemachine zit een onderhoudscontract bij Bowltech. Buiten de expertise die Martijn al 

heeft van deze machine wordt deze dus ook nog twee maal per jaar door een gecertificeerde 

Kegelmonteur onderhouden. De laatste keer was in oktober. Omdat wij opmerkingen bleven 

ontvangen heeft Martijn preventief de transfer brush vervangen. Tevens heeft hij het gehele cleaner 

gedeelte extra schoongemaakt. De banen zijn na het cleanen(strippen) volledig droog. De tweede 

onderhoudsbeurt stond voor maart ingepland, maar we hebben aan Bowltech gevraagd dit zo 

spoedig mogelijk uit te voeren. We wachten het Kegelonderhoud van de machine even af, maar 

verwachten daar geen bijzonderheden uit.  

Op basis van het bovenstaande kan er in technische zin niet meer gehaald worden uit het 

functioneren van de oliemachine.  

Sommige bowlers hebben aangegeven dat zij op zaterdag betere condities ervaren dan op 

leagueavonden. Oorzaak zou kunnen zijn dat er meer tijd zit tussen het baanonderhoud en het 

bowlen waardoor de olie meer uitgevloeid of verdampt is. Dit is alleen een constatering waar we op 

leagueavonden niets mee kunnen, dus dit laat ik even buiten beschouwing.  

Daarmee is echter de onvrede over het oliepatroon niet opgelost. Het bestuur was zelf al met het 

voorstel gekomen om tijdelijk naar het 50+ patroon over te schakelen. Maar in verband met 

Marikentoernooi is dit weer teruggedraaid.  



 

  

Ons voorstel voor het lopende seizoen is als volgt:  

Tot en met het Marikentoernooi spelen we op het Marikenpatroon.  

Na Marikentoernooi, dus per 05-02-2018, speelt de huisleague op het 50+ patroon.  

Van 1 april 2018 tot aan het einde van dit seizoen wordt er een nieuw patroon neergelegd. 

Voorstellen hiervoor kunnen bij het bestuur worden ingediend. Er zullen wel een aantal 

randvoorwaarden aan dit patroon zitten. Onder andere de hoeveelheid olie is gemaximaliseerd op 

20ml om machine storingen te voorkomen. Om een idee te hebben bij de huidige patronen zijn in de 

bijlage het Mariken- en het 50+ patroon toegevoegd. Graag ontvangen wij voor 1 maart 2018 het 

voorstel voor het nieuwe patroon zodat we vanaf 17 maart dit patroon op zaterdagen kunnen 

neerleggen om op te trainen.  

De ALV van komende zomer biedt de gelegenheid om dit beleid aan te passen of eventueel komende 

seizoen door te zetten. Zo zouden we bijvoorbeeld gedurende komend seizoen 2018-2019, drie keer 

van patroon kunnen wisselen. Elke 11 weken wordt er dan op een vooraf bepaald patroon gespeeld.   

Met deze uitleg en maatregelen hopen we tegemoet te komen aan de wens van sommige leden om 

het oliepatroon te wijzigen zonder daar een lange experimentele fase voor te hoeven ondergaan.  
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