
     
  
 
 
 

NIEUWSBRIEF BV DE PLAS  
SEPTEMBER 2018 

 
Na een kleine periode zonder nieuwsbrief  ligt de nieuwste editie van dit 
seizoen voor u. Wij zullen proberen elke 3 maanden een nieuwe editie in het 
lokaal te verspreiden en op de website te publiceren. 

 

Nieuw seizoen, nieuwe kansen! 

 
Zoals elk jaar begint de biljart competitie weer in september. Voor de één 
veel te vroeg terwijl de ander niet kan wachten om weer te beginnen. 
Iedereen heeft hopelijk weer van zijn of haar welverdiende vakantie genoten 
al dan niet in het buitenland. Enkele van ons melden zich weer op hun vaste 
werkplek met misschien hier en daar ook de gezonde dosis tegenzin.  Andere 
daar en tegen staan ook hier te trappelen van ongeduld. Echter vele van ons 
zijn intussen al enkele jaren aan het genieten van hun eveneens welverdiende 
pensioen. Hoe dan ook seizoen 2018/2019 staat op het punt van beginnen! 

 

Competitie 2018 -2019 
 
De teams zijn samengesteld, de teamleider bepaald en de doelen zijn gesteld. 
Zoals elk seizoen zal bij enkele teams sommige, zo niet alle, hierboven 
genoemde zaken na enkele wedstrijden weer ter discussie staan….. Sommige 
teams daar en tegen zullen weer in de top van het klassement te vinden zijn. 
Maar 1 ding is zeker ieder team droomt ervan om aan het einde seizoen de 
beker in ontvangst te nemen om zich een heel jaar Nederlands kampioen te 
mogen noemen. En hier door een plaats te krijgen aan de “Hall of Fame” met 
een team foto. 



 
Wij mogen dit jaar enkele nieuwe spelers verwelkomen die dit seizoen voor 
De Plas gaan uitkomen. Ook zijn er compleet nieuwe teams ingeschreven, alle 
nieuwe spelers van harte welkom! 
 

Voor het complete schema en teamindelingen liggen er achter de bar de 
nieuwe bewaarnummers klaar om mee te nemen. Ook vind u de link naar 
Biljartpoint op onze website www.bvdeplas.nl 

 

P.K. 
 

Sommige spelers kijken niet alleen reikhalzend uit naar de team competitie 
maar ook naar de persoonlijke kampioenschappen. Het is een grote eer om 
met een teamfoto aan onze “Hall of Fame” te hangen echter als individuele 
speler een plaats opeisen is maar voor een enkeling weg gelegd. 
 

Kijk voor het alle schema’s op de site van de veen en rijnstreek: 
www.veenrijn.nl 

Of zie agenda in de nieuwsbrief voor de P.K. wedstrijden. 
 

Binnenkort zal er ook weer een beroep gedaan worden op de leden, om bij de 
diverse P.K. wedstrijden die gehouden worden in ons lokaal, te komen 

arbitreren en te schrijven. U kunt u alvast opgeven bij Leo Lips: 06-26288969 

 

Nieuwe lakens 
 
Er liggen weer nieuwe lakens op de tafels, zoals bij de jaarvergadering 
besproken is er dit keer voor gekozen om de synthetische lakens te laten 
plaatsen. Hierdoor zal het excuus “het ligt aan het laken en niet aan mij” de 
komende tijd ook weer vaak te horen zijn in ons lokaal.  
 
Echter helaas zijn er op tafels 3 & 4 alweer gaten in het laken te vinden. 
Misschien doordat iemand zijn of haar biljarttalent iets hoger had ingeschat 
of door een sieraad die iemand vergeten is af te doen. Hoe dan ook enorm 
zonde van het materiaal dus nogmaals de oproep: Speelt u zelf met een 

horloge om of ziet u iemand anders vraag deze dan om het horloge af te 
doen. Kleine moeite maar het scheelt een hoop ellende. 
 

 

http://www.bvdeplas.nl/
http://www.veenrijn.nl/


Arbiters 
 

Iedereen kent ze wel, de mannen en vrouwen in het zwart met witte 
handschoenen. Handen op de rug, streng kijkend maar genietend van de 
diversiteit aan spelers om hen heen al dan niet gezegend met biljarttalent. 
Die de vele finales in goede banen weten te leiden en daar hun vrije middag 
of avond voor opofferen. Iedereen heeft hier wel een beeld van in zijn of haar 
hoofd….  
 
Echter de AVV&R luidt de noodklok! Bij de AVV&R ( de arbitersvereniging van 
de Veen en Rijnstreek) dreigt een tekort aan deze zeer belangrijke mannen en 
vrouwen. De onderbezetting is zo erg dat er te weinig arbiters zijn om alle 
finales te arbitreren. Daarom de vraag aan iedereen die dit leest en biljart een 
warm hart toe draagt, om na te denken om clubarbiter te worden.  
 
Heeft u interesse of wilt u meer weten  wat het inhoudt om clubarbiter te zijn 
en hoe u dat kunt worden?  
 
Zie voor informatie de website van AVV&R: www.veenrijn.nl/avvr/ 
 
U kunt ook mailen naar marco.mank@hotmail.com u zult dan in contact 
gebracht worden met de juiste mensen.  

 

Agenda 
 

2018: 
 

8 & 9 september :  Biljart artistiek 1ste klasse te Heerhugowaard  
   John de Bruijn  
 

12 & 13 september:  Libre Extra klasse bij Bv de Plas 
   Michael Wedema en Tinus van Tol 
 

14 & 15 september: Districtsfinale driebanden klein 3e klasse bij Bv de Plas 
Dirk Hoogendoorn en Marco Mank 

 

26 sep, 3 & 10 okt: Voorwedstrijden 5e klasse bij Bv Aalsmeer 
   Martijn v.d. Bos, Jeffrey v.d. Ruit en Leo Bruijgom 
 

 5 & 6 oktober:  Districtsfinale driebanden klein 2e klasse bij RBV 
   Sim Zwirs (reserve) 
 

http://www.veenrijn.nl/avvr/
mailto:marco.mank@hotmail.com


13 & 14 oktober: Biljart artistiek 1e klasse te Capelle a.d. IJssel 
   John de Bruijn 
 

17, 24 & 31 oktober:    Voorwedstrijden libre 3e klasse bij Bv Jacobswoude 
Cor Groen in't Wout, Peter Pieterse, Gerrit Kalshoven 
Lenno van Vliet 

 

18 & 25 okt en 1 nov: Voorwedstrijden libre 4e klasse bij Bv de Plas 
   René Fransen, Sim Zwirs 
 

7, 14 & 21 november: Voorwedstrijden driebanden groot 3e klasse bij RBV 
   Petra Lips-Versluis, Leo Lips 
 

7, 14 & 21 november: Voorwedstrijden libre 1e klasse bij Bv de Sport 
   Ton Kooiman, Aart Plaisier, Aad Verdel 
 

10 & 11 november: Biljart artistiek 1e klasse te Purmerend 
 John de Bruijn 
 

14, 21 & 28 november: Voorwedstr. bandstoten 5e klasse bij Bv Aalsmeer 
 Leo Bruijgom, Martijn v.d. Bos, Dirk Hoogendoorn, 

René Fransen 
 

28 nov, 12 & 19 dec : Voorwedstrijden libre 2e klasse bij Bv de Sport 
Marco Mank, Wim v.d. Weijden, Leo Lips, Willem 
Vork, Rob Roggeveen 
 

28 nov, 12 & 19 dec : Voorwedstrijden driebanden groot 3e klasse bij RBV 
 Sim Zwirs 
 

Om alvast in de agenda te noteren: 
 

2019: 
 

5 januari 2019: Nieuwjaarsreceptie 
 

5 januari 2019: Start 6 ballen toernooi 
 

22 februari 2019:   Ledenvergadering 2019 
 
 
 
 
Suggesties? Ideeën voor de nieuwsbrief? marco.mank@hotmail.com 
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