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Vanuit de bestuurskamer. 

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

even kenbaar willen 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! 

 Zoals reeds door eenieder geconstateerd zijn er 4 nieuwe scoreborden aangeschaft 

omdat de vorige sets toch her en der wat gebreken begonnen te vertonen en ze van 

een dusdanige leeftijd waren dat vervanging geen zinloze investering was. De huidige 

borden zijn voorzien van een moyenne berekening zodat alle tellijsten keurig en 

compleet kunnen worden ingevuld. De oude borden werden niet meer 

teruggenomen waardoor wij als bestuur hebben besloten om deze onder leden met 

een eigen biljarttafel en nog geen scorebord  weg te geven. Inmiddels zijn er al 3 

vergeven en hebben we er nog 1 weg te geven. Meldt je bij Hans Pieterse en als je er 

echt 1 kunt gebruiken dan zou het zo maar kunnen dat deze in je bezit komt. Wees 

op tijd, want weg = weg en wie het eerst komt die het eerst maalt! 

 Ook zullen alle leden die competitie spelen gezien hebben dat de stand die wekelijks 

wordt bijgehouden door Rob Uyttewaal inmiddels van naam is veranderd. Inmiddels 

heeft zich een heuse sponsor gemeld die zijn naam beschikbaar stelt die het mogelijk 

maakt dat de winnaar van deze competitie een hapje mag gaan eten met zijn/haar 

partner. Dit zal in overleg gaan plaatsvinden, dus dat gaat helemaal goedkomen. Wij 

willen als vereniging dan ook met genoegen kenbaar maken dat Dave Lieverse met 

zijn bedrijf TPA deze competitie van nog meer elan zal gaan voorzien. Vanaf dit 

seizoen zal het dan ook de “TPA-Bokaal” gaan heten. Zelf is Dave geen 

deelnemer aan deze competitie maar is wel een vervend liefhebber van ons spelletje. 

Zelf haalt hij zijn keu uit het vet als de TAK weer aanbreekt, dus dit geeft toch maar 

zijn betrokkenheid bij onze vereniging aan. Dave, namens bv de Plas van harte 

bedankt voor deze geste en wij hopen dat we lang op je mogen en kunnen rekenen. 

 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 

mailto:dkind@ziggo.nl


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! 

 Het einde van het jaar nadert ook weer met een sneltreinvaart en zijn dus ook de 

belangrijke datums voor kersttoernooien en nieuwjaarsreceptie bepaald. 

- Woensdag 18 december recreanten 

- Donderdag 19 december recreanten 

- Vrijdag en Zaterdag 20 en 21 december overige leden 

De diverse inschrijfformulieren liggen inmiddels achter de bar, dus vraag er naar 

en geef jezelf snel op want wederom vol = vol ! Wel willen wij iedereen op 

zijn/haar verantwoordelijkheid wijzen dat, wanneer je jezelf opgeeft ook mag 

worden verwacht dat je überhaupt komt en het liefst nog op tijd ook. Blijven 

mensen zonder opgave zomaar weg dan weten de desbetreffende mensen niet 

wat voor problemen ze de wedstrijdleiding bezorgen aangezien er ontzettend 

veel werk aan vooraf gaat. Geef in ieder geval thuis aan wanneer dit is en schrijf 

het op de kalender! 

 Op  4 januari geven wij als vereniging weer ons jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Omdat 

wij een beetje gaan merken dat de animo hiervoor wat terugloopt hebben wij binnen 

het bestuur besloten om er een verloting aan vast te hangen zodat wij hopen dat de 

opkomst wat ruimer zal zijn. Ook onderzoeken we de mogelijkheid dat we iets met 

biljarten moeten doen. Dit zal eenieder die wel de moeite neemt om langs te komen 

wel merken, dus kom op mensen, even lekker een paar uurtjes onder elkaar het 

nieuwe jaar in en het kost jullie niets, dus dat kan de reden niet zijn van verstek laten 

gaan. Let wel, de verloting zal alleen plaats vinden onder de leden die de moeite 

nemen om even langs te komen! 

 Ondertussen zijn ook de voorwedstrijden in volle gang van de diverse klassen libre en 

gaat het bandstoten ook eerdaags weer beginnen. Inmiddels zijn ook de eerste 

finale’s weer achter de rug en daarin hebben ook al weer een groot aantal 

“plasleden” weer van zich doen spreken. Nog niet al te veel kampioenen, maar 

omdat het nu nog maar gespeeld wordt met 6 personen is het al moeilijk om de 

finale te behalen. Hier volgen een aantal uitslagen. 

- Driebanden groot 3e klas gespeeld op 6 en 7 September bij De Sport. 

1e en dus kampioen  Dennis Sassen   5-8 moyenne 0,389 

5e     Michel Zegers   5-2 moyenne 0,364 

6e      Leo Lips    5-2 moyenne 0,316  

- Driebanden klein 3e klas gespeeld op 6 en 7 September bij De Sport. 

2e      Simon van Capel  5-6 moyenne 0,400 

3e      Gerrit Kalshoven  5-6 moyenne 0,390 

- Driebanden klein 2e klas gespeeld op 4 en 5 Oktober bij bv De Plas 

2e      Michel Zegers  5-6 moyenne 0,504 

3e      Kees Mank   5-6 moyenne 0,468 

4e      Petra Lips   5-4 moyenne 0,444 



- Ook staan er alweer finale’s voor de deur en ook die zijn weer ruim voorzien van 

“plasleden” dus dat beloofd weer een hoop goeds en hebben we nog genoeg 

ijzers in het vuur. De volgende spelers gaan zich mengen om de diverse 

kampioenschappen: 

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

Marco Mank 

Bert Ubink 

Simon van Capel 

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

Wim v.d. Weijden 

Hans van Capel 

Wij als vereniging willen alle finalisten heel veel succes wensen en we hopen dat 

ook de overige leden de moeite willen nemen om eens wat support naar deze 

spelers willen brengen zodat zij zich gesteund zullen voelen door de achterban. 

 Willen alle leden die zich opgegeven hebben voor de voorwedstrijden die nog volgen 

zelf de site kijken en de daarop aangegeven datums in de gaten willen houden. Op de 

site van bv de Plas is duidelijk aangegeven wie wanneer en waar moet biljarten. Kijk 

onder de kop “contact” en dan bij “pk wedstrijden”. Want weet wel, als men niet 

komt opdagen zonder afmelding dan volgt er vanuit het district een sanctie! 

 Momenteel zijn onze webmasters Rob Uyttewaal en Peter de Rijk druk bezig om onze 

website van een nieuw jasje te voorzien, dus houdt ook dit in de gaten, het gaat er 

weer gelikt uitzien, dus beide heren hartelijk bedankt voor jullie tijd en inzet. Ook 

hier geldt dat, indien positief, alle kritiek zal worden aangehoord, want met zijn allen 

moeten we er toch wat moois van zien te maken! 

 De vergadering, welke was ingelast door het district inzake de problemen binnen de 

KNBB, is door alle verenigingen in een unaniem besluit uitgesproken om toch maar 

wel binnen de KNBB te blijven maar met die restrictie dat wij als vereniging 

carambole wel meer zeggenschap willen hebben binnen de besluitvormingen. Dit is 

door vertegenwoordigers van district V&R meegenomen en hier zullen we t.z.t. over 

worden geïnformeerd. Wordt vervolgd…….. 

 Ook binnen ons eigen bestuur hebben we eindelijk wat verjonging doorgevoerd 

aangezien Marco Mank nu toch ook zijn intrede heeft gemaakt. Marco is vol energie 

begonnen en heeft al een aantal leuke ideeën op papier gezet en die zullen in de loop 

der tijd worden uitgewerkt, dus zal ook eenieder hiervan op de hoogte worden 

gehouden. 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 

- 6 ballen toernooi 

- Vader/zoon/dochter 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! 

 Ingezonden brief vanuit de recreanten organisatie aangaande de afgelopen 

fietstocht. 

 

Op dinsdag 30 juli was weer de jaarlijkse fiets en BBQ middag voor de maandag, 

dinsdag en donderdagmiddag biljarters. Voor de fietstocht, die om 13.00 was 

gestart was, waren 39 fietsers met goed weer vertrokken, uitgestippeld door Leo 

en Bert. De tocht ging over +/- 30 km waarbij ook een pitsstop was ingepland. 

(Dorst?) Ruim voor 16.00 uur was iedereen weer terug om nog een puzzel op te 

lossen. Inmiddels de niet fietsers ook aanwezig, waarbij voorzitster Petra met een 

paar korte mededelingen allen een plezierige middag wenste. De gebruikelijke 

verloting door onderstaande sponsoren aangeboden, was ook weer een enorm 

succes en was vlot verlopen. De inmiddels gearriveerde “de Plas” slager Erik en zijn 

vrouw hadden weer een kostelijke maaltijd verzorgd. Om +/- 20.00 uur was het 

einde en ging iedereen voldaan naar huis en was het weer zeer geslaagd. 

Gerard, Piet en Sjors. 

De volgende sponsoren worden bedankt voor hun medewerking: 

Barbeheerder Hans Pieterse, Onno Dobbe Oostkanaalweg, Gemakswinkel 

Langeraar, Intratuin Ter Aar, Sim Zwirs en Verdel orchideeën. 

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

 Er staan nog een aantal pk wedstrijden bij de Plas op de rol, tevens ook nog een 

gewestelijke finale, hier worden nog schrijvers en tellers voor gezocht. Er zijn nog een 

aantal spelende pk leden die zich nog niet hebben opgegeven voor een van deze 

taken, dus meld je eigen aan bij Leo Lips en laat ons niet in de kou staan. Indien de 

plaatsen niet vrijwillig worden ingevuld, zijn wij genoodzaakt om de lijst zelf in te 

vullen met het risico dat je wordt ingedeeld terwijl je eigenlijk niet kunt. Op dat 

moment mag je zelf voor vervanging zorgen en rekenen we ook op eenieders 

medewerking. Dit is eigenlijk nog nooit voorgekomen, dus laat dit ook nu niet 

gebeuren! 

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. 


