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Bowlingcentra
schuddensuf
imagovanzichaf
Bowlenwaspopulair inde jaren
tachtig, daarnakreeghet een suf
imago.Maar sinds eenpaar jaar
neemthet aantal banen toe. Vol-
genshoreca-adviesbureauVan
Spronsenwarener in 2017bijna
200bowlingcentra inNederland
met in totaal 1734banen.Veel
bowlingcentra zijn familiebedrij-
ven engaan vangeneratie opge-
neratie. Er zijnooknieuwkomers,
endiepakkenhet anders aan:
‘Bowlenen steengrillen is tegen-
woordignietmeer genoeg’.
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T O E R I S M E E N R E C R E A T I E

Eenoubollig imago?Debowlingbaan
is tegenwoordig juist booming

Nelleke Trappenburg
Bergen op Zoom

Harold vanderMeer kwambij toeval in
de bowlingsector terecht. Hij had drie
Texaco-tankstationsinBergenopZoom,
maarhijwasheteenbeetjezat.Altijddat
geklaagvanautomobilistenoverdehoge
benzineprijzen. Er viel ook steedsmin-
der opdebrandstof te verdienen.
Toen hij op een dagmet zijnmede-

werkers op bedrijfsuitje naar een bow-
lingbaan wilde, viel het kwartje. Voor
dedichtstbijzijndebaanmoest hij naar
AntwerpenofGoes.Endiebanenwaren
ouderwets. Alsof de tijd was stil blijven
staan in de jaren tachtig. Dit kan beter,
dachthij.Zowerdhijexploitantvaneen
bowlingbaan.

Debankwasnietmeteenenthousiast.
Hetwasnogcrisisendehorecastonder
niet goedop.Daarbij is bowlingappara-
tuurnietgoedkoop.VanderMeermoest
ongeveer €2mln investeren. Uiteinde-
lijk kreeg hij een lening en opende hij
in2015zijnbowlingbaanmettwaalfba-
nen, een grand café en een restaurant.
Allemaal fris, volflitsendeschermenen
laatste snufjes.
Het was een enorme gok, zegt hij.

‘Gelukkig liep het vanaf de eerste dag,
maar ikhadnuook in een caravankun-
nenwonen.’

Deex-pomphouderweet inmiddelsal-
les over debowlingsport: ‘Fanatiekelin-
gen zijn het.’ Reden genoeg om te den-
ken aan een tweede baan. Bij zijn oude
tankstations komt hij nooit meer. Hij
rijdt tegenwoordig elektrisch.

BREDE DOELGROEP
Van derMeer is niet de enige onderne-
mer die recentelijk de bowlingmarkt
heeftbetreden.Debowlingmarktgroeit
de laatste jaren. Volgenshoreca-advies-
bureau Van Spronsenwaren er in 2017
bijna 200 bowlingcentra inNederland
met in totaal 1734 banen. In 2012 telde
Nederland nog 1065 banen volgens het
Centraal Bureau voor Statistiek. Dat is
een stijging van ruim 60%. Er zijn geen

Harold van der Meer had eerst een
tankstation, maar is nu eigenaar van
bowlingbanen: ‘Het was een enorme
gok, ik had nu ook in een caravan
kunnenwonen.’
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$ Het aantal bowlingbanen
inNederlandgroeit flink

$ Bowlingbanenprofiteren
vandisco’s die verdwijnen

$ Centra bieden vaakook an-
der vertier, zoals lasergamen

In 2017 waren er bijna
200 bowlingcentra
in Nederlandmet in
totaal 1734 banen,
tegen 1065 in 2012

vergelijkbarecijfers vanhetaantalbow-
lingcentra vóór 2017.

DeNederlandseVereniging vanBow-
lingondernemers beaamt dat het goed
gaatmetdebowlingsector. ‘Bowlenblijft
populairengroeitzelfsde laatste jaren’,
zegt voorzitter Frits van Dijk. Volgens
VanDijkprofiterendebowlingbanener
onderanderevandatdediscothekenen
kroegen onder druk staan. Vooral het
aantal discotheken is de laatste jaren
dramatisch gedaald. ‘In plaats van een
avondjenaardekroegofclubkomenjon-
geren nu op vrijdagavond naar de bow-
lingbaan’, aldusVanDijk.
Daarbij is de doelgroep van bow-

len heel breed, zegt Van Dijk, die zelf
een bowlinghuis heeft inMaarssen. ‘Je

kunthet doen van4 tot 80 jaar.’
Het sportbowlen loopt wel terug. Zo-

wel het aantal bowlingverenigingen in
Nederland als het aantal leden per ver-
eniging daalt, volgens de Nederland-
se Bowling Federatie. ‘Dat komtwaar-
schijnlijkdoordatheteenduresport is’,
aldusRonalddeGroot vandeNBF.

Veelbowlingcentrazijnfamiliebedrij-
ven engaan vangeneratie op generatie.
Maar er zijnmeer nieuwkomers zoals
Harold van der Meer. Zo heeft Danny
Polak (33 jaar) een jaar geleden samen
met partner Remco Witberg (35 jaar)
eenbowlingcentrumgeopendinBreda.
De jonge ondernemers wilden het wel
anders aanpakken. ‘Bowlen komt toch
eenbeetje uit een suffehoek.’

ESCAPEROOMS
Polak enWitberg bieden daaromniet
alleen tien bowlingbanen, maar ook
tweeescaperoomsenmensenkunnener
lasergamen. ‘Bowlen en steengrillen is
tegenwoordig nietmeer genoeg’, aldus
Polak.Deaanpakblijkt tewerken,want
binnen een jaar hebben ze een tweede
bowlingcentrum in Zevenbergen over-
genomen.

Ook indatcentrumwillenzehetaan-
tal activiteiten verbreden. ‘Verschei-
denheid trektmeermensen. Danword
je interessanter voor bedrijfs- en fami-
lie-uitjes’,aldusPolak.Deondernemers
uitBredahalenmeerdandehelftvande
omzet uit dat soort uitjes.

Polak enWitberg zijn niet de enigen
die er een breed activiteitencentrum
vanmaken. Volgens adviesbureau Van
Spronsen is dat een trend in de bow-
lingsector. Ongeveer een kwart van de
bowlinghuizenbiedt inmiddelsookiets
anders, bijvoorbeeld een kartbaan of
escaperoom.

VanDijk van de vereniging van bow-
lingondernemersbevestigtdatcombine-
ren populair is. ‘Dat wordt ook gewaar-
deerd door bezoekers. Er zijn altijd wel
mensen op een bedrijfsuitje die fysiek
niet kunnen bowlen.’Maar ook de an-
dere ‘watoubollige’banendoenhetvol-
gens VanDijk nog steeds goed. ‘Er zijn
gewoon veel mensen die bowlen leuk
vinden.’
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