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Vanuit de bestuurskamer:
2015 ligt inmiddels achter ons. Een jaar vol mooie sportieve prestaties, een jaar vol
met ups maar ook met downs. Het is dus de hoogste tijd voor een terug blik op het
afgelopen jaar. We kijken terug op o.a. de sportieve prestaties die door onze leden
zijn behaald op de Langeraarse biljarttafels en ver daar buiten. Maar we kijken
natuurlijk ook vooruit, naar het komend jaar.
VEEN EN RIJNSTREEK COMPETITIE 2014 - 2015
Allereerst een terugblik op de competitie van seizoen 2014 – 2015. Het is
onbegonnen werk om de vele teams afzonderlijk te behandelen vandaar dat wij ons
beperken door enkel de teams te benoemen die in de top 3 zijn geëindigd.
In de B1 klasse is het team De Plas B4 ( John de Bruijn, Wilco van Diemen en
Martijn Schuurhof) 2de geworden in de competitie. Door dit resultaat ging het team
door naar de kwalificatie voor de Gewestelijke finale. Aangezien zij 1e zijn
geworden in hun poule mochten zij zich opmaken voor de Gewestelijke halve
finale. Helaas vond dit team hier hun Waterloo.
Ook in de B2 klasse werd het team van de Plas 2de. Dit team bestond uit Michel
Zegers, Petra Lips-Versluis en Mario van Eyck. Ook zij mochten zich opmaken voor
het kwalificatie toernooi, het team deed dit glansrijk en werd 1e in hun poule.
Helaas was ook de Gewestelijke halve finale hun eindstation.
De C1 klasse werd een prooi voor de Plas 43, bestaande uit Patrick Leers, Arno
Hiemstra en Dennis Sassen. Doordat zij 1e zijn geworden mochten zij zich meteen
klaar maken voor de Gewestelijke halve finale. Helaas bleek ook voor dit team van
de Plas de halve finale een barrière te hoog.
De C2 klasse bestond dit jaar uit 2 poules. In poule 1 bleek de Plas 59 de sterkste
te zijn, dit team bestond uit Wim v/d Weijden, Willem Vork en Gerrit Kalshoven.
Zij slaagde wel in hun missie om zich te kwalificeren voor de Gewestelijk finale. In
de halve finale werden zij 1e in hun poule. In de finale van het Gewest plaatste het
team zich voor het Nederlands kampioenschap in Nieuwegein door 1e te worden in
de poule. Helaas werd op het NK de poule fase niet overleefd.
LAST BUT CERTAINLY NOT LEAST
Nadat de dames op overtuigende wijze deelname aan het Nederlands
kampioenschap hadden afgedwongen in het district. Was het op 28 juni 2015 tijd
om de lang gekoesterde wens maar eens in vervulling te laten gaan. Waar op de
andere tafels het C2 team helaas zijn Waterloo vond in de poule fase plaatste het
dames team zich overtuigend voor de finale door al hun poule wedstrijden te
winnen. In de finale troffen de dames Club 70 van het district Duinstreek. Ook deze

dames hadden al hun poule wedstrijden gewonnen waardoor de finale op de
voorhand al een spannende partij beloofde te worden.
Na een zinderende finale die op en neer golfde waren onze dames die uiteindelijk
aan het langste eind trokken en dan de hoogste trede mochten beklimmen.

Onze dames; Kitty, Petra, Angelique en Mick.

VEEN EN RIJNSTREEK P.K. 2014 - 2015
Ook op persoonlijk vlak trokken heel wat spelers ten strijde op zoek naar
eremetaal. Hier wisselde persoonlijke dieptepunten en hoogtepunten elkaar ook
weer af. De diverse spelers werden door heel Nederland op de voet gevolgd door
grote schare fans.
Op 11 juni 2015 werd het Nederlands kampioenschap dagbiljarten 1ste klas
bandstoten gespeeld. Hans van Capel had zich, via de voorwedstrijden, voor dit NK
weten te plaatsen. Hans wist zich aan het einde van het NK wel op het ereschavot
te vestigen echter wel op de laagste trede, een mooie 3de plek.
Het Nederlands kampioenschap dagbiljarten 2de klas driebanden werd op 18 juni
2015 gespeeld. Aan Simon van Capel de taak om zich tot Nederlands kampioen te
laten kronen. Echter juni was niet de maand voor de familie van Capel om
nederlands kampioen te worden. Simon had zich, via voorwedstrijden, geplaatst
voor dit NK maar helaas viel Simon net buiten de prijzen en werd 4de.
In de 2de klas bandstoten was het Gerard van Tol die als 1ste eindigde in de
districtsfinale en zich zodoende plaatste voor de Gewestelijke finale in
Zwijndrecht. Helaas kon Gerard niet zijn stempel drukken net als in de
districtsfinale maar met een verdienstelijke 5de plaats keerde Gerard huiswaarts.
Ook de districtsfinale van de 2de klas driebanden klein viel ten prooi aan een lid
van de Plas namelijk Michel Zegers. Hij werd 1ste in deze finale en mocht zich op
gaan maken voor de Gewestelijke finale. Voor Michel eindigde hier zijn persoonlijke
zoektocht naar eremetaal met een 5de plaats.
Begin 2015 werden de voorwedstrijden voor de 2de klas driebanden groot
gespeeld. Tijdens deze voorwedstrijden wist Wilco van Diemen zich als 2de te
plaatsen voor het Nederlands kampioenschap. Vol goede moed vertrok Wilco naar

Veenedaal in een poging om de gouden plak mee naar huis te nemen. Helaas mocht
het niet zo zijn, Wilco werd 7de op het N.K.
Maart 2014 had Wilco van Diemen zich weten te plaatsen voor de districtsfinale 1ste
klas driebanden klein. Waar hij het beste in zich naar boven haalde en wist te
winnen zodoende plaatste hij zich voor de Gewestelijke finale in Vlaardingen. Aan
de zegetocht van Wilco kwam nog lang geen einde want na afloop stond hij op de
hoogste trede met een uitnodiging in zijn hand voor het N.K. in Losser. Met een
waar leger van volgelingen toog Wilco af naar Losser waar hij een grote bungalow
had afgehuurd. Sindsdien is de uitspraak geboren: “What happens in Losser stays in
Losser”. Ondanks alle support wist Wilco geen gouden plak te veroveren maar een
zeer verdienstelijke 5de plek.
John de Bruyn wist zich te plaatsen voor de districtsfinale hoofdklasse driebanden
klein. En deze uiteindelijk ook te winnen, John koos ervoor om niet naar de
gewestelijke finale te gaan.
Hieronder een overzicht van alle andere leden van de Plas die zich wisten te
plaatsten voor een districtsfinale:
Districtsfinale 4de klas bandstoten:
Districtsfinale 3de klas libre:
Districtsfinale 3de klas bandstoten:
Districtsfinale
Districtsfinale
Districtsfinale
Districtsfinale
Districtsfinale
Districtsfinale

6de
klas driebanden klein:
3de klas driebanden groot:
2de klas libre:
5de
de
2 klas bandstoten:
2de klas driebanden klein:
1ste klas libre:
3de

4de plaats Gerrit Kalshoven
6de plaats Gerrit Kalshoven
4de plaats Wim van de Weijden
plaats Hans van Capel
6de plaats Angelique Pieterse
4de plaats Leo Lips
3de plaats Bert van Tol
plaats Hans van Capel
3de plaats Patrick Leers
4de plaats Petra Lips Versluis
2de plaats Rob Uyttewaal

KERSTTOERNOOI 2015
Verslag van het 29e Kersttoernooi 2015
Het lokaal was weer in een uitstekende kerstsfeer gebracht door RUUD, ROB EN
PAUL, langs deze weg nogmaals mijn hartelijke dank. Tevens wil ik ook alle
sponsoren langs deze weg bedanken, want zonder deze mensen is het bijna
onmogelijk een dergelijk toernooi te spelen.
Het toernooi is goed verlopen, maar enkele kanttekeningen zijn wel op z’n plaats.
Het is moeilijk om aan voldoende mensen te komen voor de vrijdag en zaterdag.
Het toernooi is 29 jaar geleden door Ben en Coby Bouwmeester opgezet als een
biljarttoernooi met een knipoog, gezelligheid is bepalend met eigen regels en
moyennes, niets moet alles kan, wel binnen grenzen. Het is een toernooi van
iedereen, en niemand, ook de organisatie niet, bepaald wat en hoe de regels zijn,

dat doen we met z’n allen. Maar nu zijn we in 2016, we gaan het 30e kersttoernooi
spelen, en is mijn verzoek aan jullie wat gaan we veranderen en hoe.
Ik heb diverse keren de vraag gekregen waarom ze zoveel caramboles moeten, en
kunnen de teams niet in lage, midden en hogere spelers verdeeld worden. Mijn
antwoord is dan ja, maar dat moet dan wel aangegeven worden, ik doe dat niet
alleen. Het is ONS toernooi. Enkele spelers hebben toegezegd om er naar te
kijken, suggesties zijn welkom.
Woensdag:

1 team F: Bert Ubink - Jan Zevenhoven – Piet
2 team B: Leo v/d Laan – Piet Bader – Jan
3 team E: Hans v. Capel – Joop v/d Hoorn – Cees Hommenga
Donderdag: 1 team B: Aad Touw – Piet Keyzer – Boudewijn
2 team D: Flip Hoogervorst – Kees v/d Hoorn – Rob de Vries
3 team A: Sjors Kennis – Sjaak de Haan – Gert v/d Pijl
Vrijdag:
1 team C: Patrick Leers – Henk Bader – Lenno v. Vliet
2 team F: Ruud v. Emmerik – Wilco v. Diemen – Hans en Simon v. Capel
– Jan Mank
3 team B: Arno Hiemstra – Leo Lips – Rene Fransen
Namens Angelique Pieterse en Jan Mank

6 BALLEN TOERNOOI
Inmiddels is het 6 ballen toernooi weer begonnen. Er zijn al enkele spelers die zich
al hebben weten te plaatsen voor de finale op 5 maart. Achter de bar liggen de
setjes ballen klaar zodat iedereen op elk moment zich kan plaatsen voor deze
finale! Zijn de spelregels niet helemaal duidelijk? Aan de informatie borden hangt
de uitleg of schroom niet om het aan het barpersoneel te vragen.
Huishoudelijke mededelingen:
-

-

Sinds kort zijn de biljarts weer van nieuwe lakens voorzien. Daarom vragen
wij nogmaals om uw horloge af te doen voordat u gaat biljarten. Ziet u dat
iemand anders zijn horloge nog om heeft, vraag diegene dan om deze af te
doen.
Wij vragen ook iedereen om zuinig te zijn op de vloerbedekking. 2 jaar
geleden is dit nieuw gelegd maar nu al zijn sommige plekken bijna niet meer
schoon te krijgen. Wanneer er een glas om valt ( ongelukjes kunnen
gebeuren) vraag dan om een natte doek zodat de vlek tijdig schoon gemaakt
wordt en niet de tijd heeft om in de vloerbedekking te trekken. Zo houden
wij het lokaal en de biljarts met elkaar schoon en netjes.

Zijn er nog zaken die volgens u ook een plek in de nieuwsbrief verdienen of die
anders moeten laat het ons dan weten ( het liefst schriftelijk) zodat wij hier in het
vervolg rekening mee kunnen houden.
Het bestuur van de Plas.

