
Désirée de Bruijn en Thomas Dol geplaatst voor finale European Gold Cup in 
Dublin 

Den Bosch - De vonken vlogen er in De Bossche Maaspoort vanaf om in aanmerking te 
komen voor een finaleplaats. Bij de heren was het verschil tussen de tweede en derde 
plaats drie pins, bij de dames zelfs twee pins. De beste twee dames en heren streden 
voor kwalificatie voor de finale van het grootste handicaptoernooi van Europa, de 
European Gold Cup. Tijdens de Nederlandse finale van de European Gold Cup 2001 heeft 
Désirée de Bruijn uit Voorhout met een totale pinfall van 2318 gewonnen. Cathy van 
Oosten uit Goes werd met 2178 pins tweede. Bij de heren was Thomas Dol uit Uden 
met 2320 pins te sterk voor Kas Haaijer uit Purmerend (2289). Deze laatste was 
tevreden met zijn prestatie, want twintig jaar geleden stopte hij met bowlen en pikte de 
draad in 1999 weer op.  

,,Ik zie wel hoe het daar gaat''  

Dat was de eerste verbouwereerde reactie van Désirée de Bruijn uit Voorhout. Ze kon het 
niet geloven en realiseerde zich nauwelijks welk een prestatie zij had geleverd. Laat 
staan dat zij Nederland mag vertegenwoordigen tijdens de Europese finale. De 
Voorhoutse heeft eindelijk, na jaren te hebben gehandbald en getennist, 'haar' sport 
gevonden. ,,In bowlen kan ik goed worden,'' zo verzekerde ze. De Bruijn is pas vijf jaar 
bezig en heeft nauwelijks tijd om te bowlen. ,,Ik heb een gezin en ik werk, dan blijft er 
voorlopig weinig tijd over. Wij hebben een kindje van vier en die neem ik niet mee naar 
toernooien, dat wordt te laat. Dus blijft het voorlopig bij de huisleague in 
Noordwijkerhout, de trioleague en af en toe een toernooitje samen met mijn vriendin''.  

Of ze in Dublin hoge ogen gaat gooien, weet ze niet. Daar durft ze niet op vooruit te 
lopen. De rust heeft ze in ieder geval in zich en voor een eerste optreden tijdens zo'n 
groot en spectaculair evenement is dat van groot belang. Dat bewees ze al in Den Bosch. 
,,Ik merkte dat ik rustig bleef bowlen. Druk heb ik mezelf niet opgelegd. Ik had gehoopt 
op een plaats bij de top zes en dan zou ik verder wel zien. Nu ging ik als eerste de finale 
in en met nog een ruime voorsprong ook.'' Na de prijsuitreiking en een goed gesprek is 
ze bijgekomen van alle commotie en begint het tot haar door te dringen dat ze Nederland 
mag gaan vertegenwoordigen. ,,In Oranje? Geweldig. Na vijf jaar bowlen en dan al de 
Nederlandse kleuren verdedigen. Ik denk er nog maar even niet over na wat me dan te 
wachten staat. Ik doe hetzelfde als hier. Rustig bowlen, proberen boven mijn gemiddelde 
uit te stijgen en dan maar kijken hoever ik kom,'' aldus de 34-jarige administratief 
medewerkster.  

Gedreven, maar ook nonchalant  

Thomas Dol had wel verwacht hoog te kunnen eindigen, zoniet de overwinning in de 
wacht te kunnen slepen. Het klinkt arrogant als de 18-jarige bowler uit Uden dat zegt. En 
wie Dol zegt, zegt tegelijkertijd de bowlingfamilie Dol. Dat klopt, echter het bowlen is 
Thomas niet met de paplepel ingegoten. Hij is zich pas sinds vorig jaar actief bezig gaan 
houden met bowlen, nadat hij zijn internationale zwemcarrière, waar hij tot de Europese 
top heeft behoort, om gezondheidsredenen moest beëindigen. Daarom is zijn uitspraak 
niet arrogant, want tijdens zijn zwemloopbaan ging hij ook voor 'goud'. ,,Ja, heel simpel, 
ik wil gewoon winnen en met minder neem ik geen genoegen. Dan ben ik teleurgesteld. 
Dat heb ik met bowlen ook. Ik ben hier niet naartoe gekomen om met lege handen naar 
huis te gaan. Dat zit in me.'' Die vechtlust toonde hij ook in Den Bosch waar hij met 50 
pins achterstand op de negende plaats stonde. Hij kwalificeerde zich als eerste voor de 
finale en won na een uitstekende 243 (scratch) game en een mindere (143) tweede 
game de finale. ,,Na de eerste paar frames van de tweede game was het al bekeken. 
Toen was ook de scherpte er bij mij af omdat het doel was bereikt. Toen ik zwom was 



dat anders, omdat je iedere keer een prestatie moest leveren om verder te komen.''  

Bowlen is geen sport  

Terwijl vader Ronald een frisdrankje aan zijn zoon geeft om de overwinning te vieren, 
roept hij: ,,En je zegt niet dat bowlen geen sport is!'' Thomas neemt een slokje en legt 
nog natranspirerend van de finale de woorden van zijn vader uit. ,,Ik moet bekennen, 
toen ik het bowlen erbij deed, dat ik het geen sport vond en dat je er niet moe van werd. 
Die woorden heb ik een jaar geleden al heel snel ingeslikt. Dit is echt topsport. Man ik 
heb staan zweten tijdens die finale, dat wil je niet weten.'' Ook Thomas is er van 
overtuigd dat je een grote inspanning moet leveren om bij de top te willen horen en daar 
gaat hij ook in zijn nieuwe tak van sport, bowlen, voor. ,,Mijn doel is om de top van 
Nederland te bereiken en van daaruit de Europese top te bereiken,'' aldus de 5 HAVO-
student. 

Dames Finale 

# Naam pinfall      (11 
games) hcp gem. 

1 D. de Bruyn-Neijenhui 2318 330 210.72 
2 C.S. van Oosten 2178 297 198 

Dames Top 16 (na 9 games) 

# Naam pinfall hcp gem. 
1 D. de Bruyn-Neijenhui 1889 270 209.88 
2 C.S. van Oosten 1807 243 200.77 
3 C.M. van Dijk-Geers 1805 135 200.55 
4 S. Reissenweber 1777 234 197.44 
5 C. Stevens 1759 324 195.44 
6 B. Klaassen-v. Pers 1738 144 193.11 
7 C.A.M. van Nispen 1734 216 192.66 
8 C. Verdult-v Hooyd 1731 234 192.33 
9 W. Oudshoorn 1729 72 192.11 
10 I. van Dijke 1726 153 191.77 
11 E. van de Brand-Lameir 1707 198 189.66 
12 T. van de Rijk 1698 207 188.66 
13 N. van Beek 1697 189 188.55 
14 J.H. Neyman-Krebs 1693 108 188.11 
15 W. Ouwehand 1682 189 186.88 
16 K. Vasse 1645 324 182.77 

Heren Finale 

# Naam pinfall      (11 
games) hcp gem. 

1 T. Dol 2320 242 210.90 
2 K. Haaijer 2289 253 208.09 

Heren Top 16 (na 9 games) 



# Naam pinfall hcp gem. 
1 T. Dol 1889 198 209.88 
2 K. Haaijer 1884 207 209.33 
3 M. Vergay 1881 144 209 
4 F.W. Buys 1848 225 205.33 
5 W.H. Duijghuisen 1841 261 204.55 
6 B. Breeschoten 1839 324 204.33 
7 J.H.M. Brouns 1833 18 203.66 
8 F.J.L. Klomberg 1828 63 203.11 
9 R. Hukema 1819 144 202.11 
10 M.T.M.G. van Houdt 1808 81 200.88 
11 R. Uijen 1782 54 198 
12 J.F. van Amesfoort 1765 54 196.11 
13 L. Burgs 1758 243 195.33 
14 H. van der Linden 1757 180 195.22 
15 H. Voss 1707 306 189.66 

  

 


