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Vanuit de bestuurskamer. 

 Zoals eenieder al vernomen heeft op de ledenvergadering hebben wij ons 

voorgenomen om in de maand Juni het clublokaal te sluiten zodat we daar de 

benodigde werkzaamheden kunnen gaan verrichten. Afgelopen week hebben wij met 

Marc Pieterse de vloerbedekking uitgezocht en de daaruit voortkomende 

werkzaamheden welke vooruit gedaan moeten worden besproken. We willen vanaf 

maandag 2 Juni gaan beginnen met de diverse onderdelen, hieronder zien jullie 

welke dingen er gedaan moeten worden: 

o Tafels omzetten 

o Vloerbedekking er uit halen, inclusief de onder laag 

o Vloer eventueel spijkervrij maken 

o Wanden schoonmaken en opnieuw witten 

o Grondplinten schuren en 2x in een grijze kleur verven 

o De randen voorzien van een alu, strook zodat wanden wit blijven 

Als dit allemaal gedaan is zal Marc 16 Juni beginnen met het aanleggen van een 

nieuwe ondervloer en dan gaan ze de boel opnieuw voorzien van vloerbedekking. 

In de tussentijd zullen de tafels opnieuw verreden moeten worden waar een paar 

handen van ons voor nodig zijn. Marc heeft aangegeven ongeveer 4 dagen nodig te 

hebben zodat wij in de laatste week het lokaal weer van de decoratie kunnen 

voorzien. Door zelf met een aantal mensen aan de slag te gaan besparen we een 

redelijk bedrag uit wat natuurlijk weer gunstig is voor onze kas. Er zullen een aantal 

mensen aangesproken worden of zij eventueel overdag wat hand en spandiensten 

willen verrichten en wij zullen de mensen die zich op hebben gegeven voor wat 

vrijwilligerswerk ook met liefde benaderen. Mocht je jezelf niet hebben opgegeven 

maar nu denken dat je toch wel wat wilt doen, meld je aan bij het bestuur. Stel ons 

a.u.b. niet teleur wanneer er een beroep op je gedaan wordt, want met z’n allen 

moeten we er weer wat moois van gaan maken…… 

 Ingezonden brief van Jan Mank namens de organisatie van het kersttoernooi: 

Het WK kersttoernooi zou in 2013 gehouden worden in Osnabrück, maar door 

weersomstandigheden kon dit helaas niet doorgaan. Wel heb ik goed nieuws, het 

WK 2014 is bij ons! Het kersttoernooi is weer goed verlopen, op de woensdag en de 

donderdag waren er geen problemen, het was gezellig en ik heb geen onvertogen 

woord gehoord. De vrijdagavond en de zaterdag waren ook gezellig, ook tijdens het 

toernooi. Maar er is wel een kanttekening, er hadden zich 30 mensen ingeschreven 

voor dit toernooi en uiteindelijk zijn we met hangen en wurgen met 24 man gestart. 

Dit kan toch niet de bedoeling zijn, natuurlijk heeft iedereen goede redenen om af 

te zeggen, maar organisatorisch is het een crime. Gelukkig waren er 3 mensen 



bereid om alsnog te komen, waarvoor onze dank! Als deze mensen er niet geweest 

waren hadden er maar 7 teams meegedaan en dat kan toch niet de intentie zijn van 

zo’n geweldig toernooi. Ik roep iedereen op om volgend jaar eerst goed na te 

denken alvorens je jezelf inschrijft .Zijn er voorstellen of ideeën, geef ze ons en we 

kijken wat we er mee kunnen doen. 

Jan Mank. 

 Graag zouden wij willen dat alle leden die in het bezit zijn van een emailadres dit 

even kenbaar kunnen maken aan onze secretaris Danny Kind. U kunt een mailtje 

sturen naar het volgend adres dkind@ziggo.nl  Dit willen we doen om eventuele 

belangrijke mededelingen snel onder onze leden te kunnen verzenden zonder dat dit 

een lange weg dient af te gaan. Ook is het voor de administratie van onze eigen 

boekhouding van belang dat alles kloppend is. Ook willen wij er op aandringen indien 

er leden zijn die van adres veranderen dit door gaan geven aan onze secretaris, zodat 

de ledenlijst altijd kloppend is. Alvast bedankt voor eenieders medewerking! 

 Wij hebben vanuit de AVVR (arbitersvereniging) het verzoek gekregen om te kijken of 

wij nog leden hebben die zich aan willen melden om “clubarbiter” te worden. Indien 

er leden zijn die zich hier in kunnen vinden zij zich aan kunnen melden bij Hans Mank 

of Leo Lips. Beide zijn geregeld op de club aanwezig dus schroom je niet en vraag wat 

er van je verwacht zal worden. De cursus zal hooguit 6 tot 8 avonden in beslag 

nemen en er zal alleen op libre, bandstoten en driebanden gericht zijn, dus eigenlijk 

de spelsoorten die we allemaal beoefenen. Twijfel niet en meld je gewoon aan! 

 Op  4 januari j.l. heeft de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaatsgevonden onder grotere 

belangstelling (rond de 50 leden) dan andere jaren. Dit doet ons als vereniging goed 

dat er toch weer gebruik van gemaakt wordt. Ook de verloting heeft er misschien aan 

mee geholpen, maar dat mag maar een bijzaak zijn. Piet Sanders, Lenno van Vliet en 

Arie Braam waren de gelukkige winnaars van de eerste verloting. Ook ging tijdens de 

nieuwjaarsreceptie het “6 ballentoernooi” van start waarbij eenieder voor een eurie 

een poging kon wagen om in de finale te komen in zijn of haar moyenneklasse. We 

kunnen wel zeggen dat het door Marco Mank weer opgepakte toernooi bijzonder 

geslaagd is en zeker op de kalender zal blijven, alleen moeten we nog even 

overleggen of we het elk jaar terug laten komen of om de 2 jaar. 

 Ook zijn er weer diverse finale’s gespeeld en we mogen wel zeggen dat we als 

vereniging goed hebben huisgehouden. 

Libre 3e klas, gespeeld op 8 en 9 November bij RBV, namens de Plas: 

1e Bert Ubink  5-9 2,91 15 

4e Marco Mank  5-4 2,01 12 

5e Simon van Capel 5-2 1,80 11 

Bert als Kampioen afgevaardigd op het Gewest alwaar hij 2e werd (7-8  2,46  13) 

maar door afzegging van de kampioen mocht Bert toch afgevaardigd worden naar 

het NK welke gespeeld werd in Waalwijk en waar hij beslag wist te leggen op de 
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8e plaats. Bert van harte met deze prestatie, je hebt de eer van bv de Plas met 

hand en tand verdedigd, maar helaas de rest was een tikkeltje beter. 

NK libre 3e klas in Waalwijk: 

8e Bert Ubink  7-4 1,92 13 

 

Libre 2e klas,  gespeeld op 29 en 30 November bij ’t Fort, namens de Plas: 

3e Hans van Capel 5-5 3,35 26 

 

Libre 1e klas, gespeeld op 10 en 11 Januari bij Aalsmeer, namens de Plas 

1e Dennis Sassen  5-9 6,89 59 

2e Rob Uyttewaal  5-7 5,80 32 

3e Aad Verdel  5-4 4,78 39 

6e Aart Plaisier  5-2 4,66 32 

 

Dennis als kampioen naar het gewest in Lekkerkerk van 14 t/m 16 Februari. 

1e Dennis Sassen  7-14 8,40 53 

 

Dennis Sassen geplaatst voor het NK welke gespeeld is van 21 t/m 23 Maart in 

Heukelum. Onder het toeziend oog van vele clubleden startte Dennis zijn eerste 

partij met een gemiddelde van 2,88 en zo leek dit toernooi op een grote 

teleurstelling uit te lopen, maar na een 2e partij welke hij in 8 beurten uit maakte, 

was hij weer in de race voor het podium. Doordat alle concurrenten punten tegen 

elkaar verspeelde en Dennis geen fouten meer maakte konden wij zondagavond 

om half 7 het sein “Nederlands Kampioen is Dennis Sassen” vrijgeven aan alle 

leden van de club zodat we hem even op gepaste wijze konden huldigen. Doordat 

hij na de 6e ronde al officieus kampioen leek te zijn liet hij in de “finale” partij 

even zien dat er toch maar 1 recht had op deze titel, want de 120 caramboles 

werden in 4 beurten gemaakt met een hoogste serie van 108! 

Wij als vereniging willen Dennis van harte feliciteren en ik denk dat het 1 van de 

eerste leden van de Plas is die zowel in teamverband als persoonlijk deze titel 

heeft opgehaald. 

 

1e en dus Nederlands Kampioen Dennis Sassen 7-12 7,22 108! 

Aangezien Dennis ook gepromoveerd is kun je wel spreken van een vruchtbaar 

jaar, voor de overige deelnemers liggen er nu weer volop kansen voor het pakken 

van deze vacante titel……. 

Namens Dennis, maar zeker ook namens bv de Plas willen wij eenieder die de 

moeite heeft genomen om richting Heukelum te rijden (en dat waren er vele!) 

hartelijk bedanken voor de genomen moeite, maar zo blijkt maar weer wat een 

geweldige biljartfamilie we zijn. 

 



Hoofdklasse libre gespeeld bij de Sport op 24 en 25 Januari namens de Plas 

1e Richard Blauw  5-7 9,78 71 (Richard speelt namens de Mijnen) 

4e Michael Wedema 5-6 7,71 49 

6e Felix Schuurbiers 5-0 6,31 56 

 

Richard geplaatst voor het gewest welke gespeeld is van 3 t/m 5 Januari in Delft. 

Ook hier heeft Richard zich staande gehouden en is gewestelijk kampioen 

geworden (7-11   9,71   56) Richard zal zich op het NK namens bv de Mijnen (maar 

ook een klein beetje namens bv de Plas) proberen goed te vertegenwoordigen en 

wel van 2 t/m 4 Mei in het verre Losser. Namens bv de Plas willen wij Richard 

heel veel succes wensen en we hopen dat we op de receptie bij Ton aanwezig 

kunnen zijn!! 

 

4e klas bandstoten gespeeld bij Aalsmeer namens de Plas 

1e Bert Ubink  5-8 1,29 10 

2e Bert van Tol  5-6 1,48 11 

4e Wim Vork  5-4 1,41 13 

5e Gerrit Kalshoven 5-4 1,39   9 

 

Bert Ubink kampioen, maar gaf vanwege omstandigheden zijn stokje even over 

aan de nummer 2, dus Bert van Tol mocht ons district vertegenwoordigen op het 

gewest welke gespeeld werd bij Jacobswoude. Bert heeft alle mede finalisten 

laten zien dat routine altijd goed uitkomt en wist zich aan het einde van dit 

toernooi tot winnaar te laten kronen. (7-12   1,45   12) Bert kon zich op gaan 

maken voor zijn 2e NK binnen een paar jaar tijd en dit mocht wederom gaan 

gebeuren in Heerhugowaard alwaar een hoop goede herinneringen aan vast 

zitten. 

Helaas hebben een paar kleine foutjes hem het podium gekost, maar 5e worden 

op een NK is op Bert zijn jonge leeftijd een prestatie van weleer. Dit alles is 

gebeurd onder wederom een groot aantal clubleden die de moeite  hadden 

genomen om Bert op wat voor manier dan ook te supporteren. 

 

5e Bert van Tol  7-7 1,63 (promotie!) 15 

Bert, namens bv de Plas van harte met dit behaalde resultaat en veel succes in de 

3e klas alwaar wij verwachten, gezien je jonge leeftijd, dat je dit huzarenstukje 

nog wel een keer zou kunnen herhalen….. 

 

2e klas Bandstoten gespeeld op 7 en 8 Maart bij RBV namens de Plas 

1e Gerard van Tol  5-8 2,71 19 

2e Peter de Rijk   5-7 2,52 22 



Gerard kampioen en die gaat namens bv de Plas ons district vertegenwoordigen 

tijdens de Gewestelijke finale welke gespeeld gaat worden van 4 t/m 6 April in 

Schiedam. Wij wensen Gerard heel veel succes en hopen weer op een mooi 

resultaat en hopelijk weten ook weer vele supporters de weg naar Schiedam te 

vinden. 

 

Ook op 4 en 5 April speelt ons damesteam (Petra Lips, Angelique Pieterse, Kitty 

Westerbos en Jolanda Brandse) de gewestelijke finale voor damesteams bij 

Jacobswoude. 

Ook voor de dames hopen we op vele supporters, maar aangezien er 2 finale’s 

zijn waarin we met “plasleden” zitten, zullen er keuze’s gemaakt gaan worden. 

Dames, in ieder geval heel veel succes gewenst, het zou een mooie prestatie zijn 

om voor de 3e keer op rij een ticket naar Nieuwegein te boeken. 

 Ook hebben we al diverse voorwedstrijden achter de rug bij het driebanden en 

daarin zijn we al weer vertegenwoordigd met een aantal “Plasleden” te weten: 

3e klas driebanden 

Angelique Pieterse met een promotiemoyenne van 0,434 

2e klas driebanden 

Michel Zegers met een moyenne van 0,516 

Petra Lips-Versluis met een moyenne van 0,494 

Namens bv de Plas willen wij jullie veel succes wensen, alleen staan deze finale’s weer 

gepland voor het nieuwe seizoen, dus plaats en datum zijn op dit moment nog niet bekend. 

 Ook vanuit het recreantenfront horen wij dat er her en der finaleplekken zijn 

bemachtigd en wel door de volgende heren: 

Hans van Capel in de 1e klas driebanden 

 

Cor Groen in’t Wout in de 2e klas 

Jan Stam in de 3e klas. 

Wij wensen de heren veel succes op 11 April als de wedstrijden in Hoogvliet gespeeld zullen 

gaan worden, dus alle klassen tegelijk! Mochten er mensen zijn die zouden willen gaan 

kijken neem dan contact op met  1 van deze heren en misschien kunnen jullie wel met elkaar 

meerijden. 

 Momenteel zijn onze webmasters Rob Uyttewaal en Peter de Rijk helemaal op orde 

met de nieuwe site en werkt deze reeds op volle toeren, dus dank hiervoor, we staan 

er weer goed op zo op het net! 

 Ook binnen ons eigen bestuur hebben we eindelijk wat verjonging doorgevoerd 

aangezien Marco Mank bij de ledenvergadering toch echt is gekozen om vast mee te 

draaien in de bestuurspericelen. Marco is vol energie begonnen en heeft al een 

aantal leuke ideeën op papier gezet waarbij het 6 ballentoernooi al het eerste 



geslaagde evenement is geweest en we hopen dat ook de andere evenementen veel 

respons zullen krijgen. Dit alles om toch onze biljartvereniging wat te promoten 

omdat we merken dat op elke dag wel wat aanwas gewenst is. De volgende ideeën 

staan op de rol 

- Vader/zoon/dochter/opa/kleinkind/neef/nicht toernooi 

- Promotie op de braderie 

- Maraton (jawel, daar is hij weer!) opbrengsten voor een goed doel! 

Wij wensen Marco veel plezier en succes bij deze bezigheden en zullen hem als 

bestuur en ook als vereniging steunen en hopen op vele positieve responsen 

vanuit de leden, want met elkaar moeten we er toch maar wat van maken! 

 

 Verjaardagen hangen in het clublokaal, maar die weet iedereen wel te vinden denk! 

Zo, dit was het weer voor deze keer. Zijn er nog zaken die ontbreken of die anders moeten, 

laat dit dan op een positieve manier weten (het liefst schriftelijk) zodat wij er bij de volgende 

editie rekening mee kunnen houden……   

Bestuur bv de Plas. 


