
Beste BVH bowlers, 

 

Sinds wij bijna 13 jaar geleden het stokje aan de Orionweg overnamen, wordt er veelvuldig 

gespeculeerd over de toekomst van ons pand. De raarste verhalen zijn ons ter ore gekomen. Er is 

momenteel echter concreet nieuws te melden: binnenkort zal algemeen bekend worden dat Bison 

Bowling in Haarlem op termijn zal gaan verhuizen. Wij willen u hierover graag informeren, voordat 

dit uit de media of via-via met mogelijk halve waarheden tot u zou komen. 

 

Even de feiten op een rijtje: 

 

1) Het pand dat Bison Bowling Haarlem aan de Orionweg huurt, is zoals bekend erg oud en erg 

groot. Wij hebben de afweging moeten maken of de huidige locatie voor ons bowlinghuis op 

de langere termijn de beste plek is. Groots renoveren c.q. slopen of op zoek naar een nieuwe 

stek? Wij denken dat Bison Bowling op een nieuwe plek in Haarlem met een heel vers pand 

zonder gebreken, veel beter tot z’n recht zal komen. En dat daarmee een mooie Bison 

toekomst is gewaarborgd. Een makkelijke beslissing was dat niet, zeker omdat Bison Haarlem 

vorig jaar het beste jaar uit haar geschiedenis heeft gedraaid en het dit jaar alleen maar weer 

beter gaat. 

 

2) Het moment van verhuizing hangt natuurlijk van vele factoren af, maar het zal 

hoogstwaarschijnlijk pas op z’n vroegst in het jaar 2020 zijn beslag krijgen. We zitten dus nog 

wel een aantal jaar op ons oude stekkie, zodat we de tijd hebben om een goede keuze te 

maken. De komende 2 BVH seizoenen zullen dan ook gewoon aan de Orionweg kunnen 

worden gebowld, ijs en weder dienende. Het zou prachtig zijn als we de cirkel rond kunnen 

maken door de 50
e
 verjaardag van de BVH te kunnen vieren met een mooi afscheid van het 

oude pand, en de opening van het prachtige nieuwe pand. 

 

3) Een nieuwe locatie is nog niet geselecteerd, maar er zijn al wel vele gesprekken gaande met 

diverse partijen. Op een nieuwe locatie mikken wij op 14 á 16 banen, met een prachtig nieuw 

interieur à la Bison Bowling Utrecht. Mocht u daarin geinteresseerd zijn, ga dan vooral eens 

kijken! Het is prachtig geworden aan de Mariaplaats 13. 

 

4) Ook zijn wij erg gehecht aan het "echte" bowlen, dus touwtjes banen zullen er wat ons 

betreft op een nieuwe locatie niet komen. Ook in Utrecht en Veenendaal hebben wij gekozen 

voor de nieuwste Qubica AMF machines. Als wij het juiste pand en de juiste locatie hebben 

gevonden, mag de BVH rekenen op sportcondities die minimaal gelijk zijn aan de huidige 

condities in Haarlem. 

 

5) Wij hebben de intentie een nieuwe locatie te selecteren die recht doet aan onze vaste 

gasten. Ons vizier is dus in eerste instantie gericht op plekken die net zo goed bereikbaar zijn 

als de Orionweg, ergens in Haarlem-Noord. 

 

Zodra wij meer nieuws hebben over dit traject en wat meer weten over de nieuwe locatie, zullen wij 

dit uiteraard wederom bij u melden! Dit zal nog enige tijd in beslag nemen, zoals u zult begrijpen. Tot 

die tijd staan wij met ons hele team als vanouds tot uw beschikking en rekenen we op een prachtig 

BVH seizoen, met wellicht zelfs mooi Haarlems bowling succes in Las Vegas! 

 

Met vriendelijke groet, ook namens Valentijn, Bart en Marco, 

 

Bas van Oldenborgh en Sander van Muiswinkel 


