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Bowltech International B.V. nieuwe naam sponsor van het voormalige 

NTL Team Ordonnans 
 

MADE, NL. - Per 1 januari 2022 ondersteunt Bowltech International het meest succesvolle Nationale 

Trio League team van de afgelopen jaren. Dit talentvolle team, dat sinds 2011 in de eredivisie 

vertegenwoordigd is, heeft sinds zijn intrede het podium nog niet ontlopen en won deze competitie 

maar liefst 5 keer van de laatste 8 afgemaakte seizoenen. Naar aanleiding van de Corona pandemie is 

er geen seizoen meer volledig voltooid sinds het seizoen 2018/2019. Bowltech’s Competitive Bowling 

Specialist, Ramon Hilferink, zegt dan ook zeer enthousiast te zijn over deze samenwerking. “Nu de 

restricties door de Corona pandemie volledig lijken te gaan verdwijnen kijken wij graag met een 

verse en nieuwe blik naar de toekomst. Het is absoluut geen eenvoudige tijd geweest binnen de 

bowling industrie. Wel een tijd waarin wij ons nog meer zijn gaan realiseren hoe belangrijk de 

bowling sport voor onze bedrijfsvoering is. Bowltech zal dan ook zeker zijn steentje bijdragen in de 

wederopstanding van onze mooie sport.” 

 

Ook team captain Johnny Spil Jr. is 

enthousiast met deze nieuwe 

samenwerking. “Wij zijn zeker in deze 

periode ontzettend blij met onze nieuwe 

partnerschap. Het was ons al duidelijk 

dat het niet eenvoudig is om in deze 

periode een nieuwe sponsor aan te 

trekken, derhalve zijn wij erg blij met 

Bowltech als nieuwe partner. Het feit dat 

wij het 1e team zijn wat Bowltech 

sponsort vanuit hun naam, doet ons erg 

goed!” 

 

Dit team bestaat uit een mix van ervaring 

en jong talent. Zo won de 17 jarige Milan 

Scheffer uit Leiden vorig jaar tijdens het 

EK jeugd nog een bronzen medaille en 

maakt ook de ervaren Gery Verbruggen 

(56) uit het Belgische Zele deel uit van dit 

team. Verbruggen zijn bowling CV is 

ongekend lang. Hij kende zijn absolute 

hoogtepunt door wereld kampioen te 

worden in 1999 maar werd in 2020 nog 

Europees kampioen 50+. Verbruggen is 

op het moment vooral actief op de  

 

𝘷𝘭𝘯𝘳: 𝘔𝘪𝘤𝘩𝘢𝘦𝘭 𝘒𝘰𝘬, 𝘠𝘰𝘳𝘪𝘤𝘬 𝘷𝘢𝘯 𝘋𝘦𝘶𝘵𝘦𝘬𝘰𝘮, 𝘎𝘦𝘳𝘺 

𝘝𝘦𝘳𝘣𝘳𝘶𝘨𝘨𝘦𝘯, 𝘑𝘰𝘩𝘯𝘯𝘺 𝘚𝘱𝘪𝘭 𝘑𝘳., 𝘑𝘦𝘧𝘧𝘳𝘦𝘺 𝘷𝘢𝘯 𝘥𝘦 

𝘞𝘢𝘬𝘬𝘦𝘳. 𝘖𝘯𝘵𝘣𝘳𝘦𝘬𝘦𝘯𝘥 𝘰𝘱 𝘥𝘦 𝘧𝘰𝘵𝘰: 𝘔𝘪𝘭𝘢𝘯 𝘚𝘤𝘩𝘦𝘧𝘧𝘦𝘳. 
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Europese 50+ tour (ISBT) waar hij het erg goed doet. De overige vier spelers hebben een verleden of 

maken nog altijd deel uit van Team NL, Johnny Spil Jr. (34, Bergschenhoek), Michael Kok (34, 

Haarlem), Jeffrey van de Wakker (32, Heemstede) en Yorick van Deutekom (23, Julianadorp). 

 

Team Bowltech, zoals het nu heet, heeft een contract getekend tot het einde van het seizoen 

2023/2024. Spil, zegt: “Het feit dat wij het 1e team zijn wat onder de naam Bowltech mag uitkomen, 

is een heel mooi gebaar en willen wij zeker voor een langere periode koesteren. Ik zie dan ook een 

mooie samenwerking tegemoet waarbij we trachten elkaar te helpen waar mogelijk en dus niet in 

een eenrichtingsverkeer denken. Op het moment dat je beiden iets voor elkaar kan betekenen, zal 

dit ook voor beide partijen op de lange termijn profijt hebben.” 

 

Na de sponsoring die het team jarenlang heeft mogen genieten van Bowling Spijkenisse en 

Ordonnans, is dit een hele mooie opvolging aangezien veel wat met bowlen te maken heeft in 

Nederland valt en staat met Bowltech, aldus Spil. “Derhalve zijn wij vereerd om onder deze naam 

verder te mogen spelen en betekent de ondersteuning niet alleen dat wij financieel de kosten 

kunnen dekken voor de NTL maar ook gebruik kunnen maken van het ruime netwerk van Bowltech 

binnen de bowling industrie.” 

 

Op zondag 20 februari kwam het team langs bij Bowltech’s hoofdkantoor in Made, Noord Brabant 

om de contracten officieel te komen tekenen. Dit was een geslaagde en leuke middag/avond waarin 

de ins en outs van de bowling industrie werden besproken en waarin vooral de relatie tussen beide 

partijen werd versterkt. Hilferink heeft er dan ook het volste vertrouwen in dat deze zes heren 

Bowltech professioneel en met veel enthousiasme zullen vertegenwoordigen en dat ze dit seizoen 

succesvol zullen afsluiten. 
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