
Nieuwsbrief Biljartvereniging Leusden December 2018 
 
 
Onze club in de media 
Komende woensdag wordt in de Leusder Krant aandacht besteed aan onze club. Afgelopen zaterdag is een 
journalist op onze club geweest en zijn er ook foto’s gemaakt. We zijn erg benieuwd naar dit artikel en hopen 
dat het een positief beeld geeft van onze vereniging en dat het een wervend karakter heeft. 
 
Schoonmaak 
We hebben iemand gevonden die voor ons de wekelijkse schoonmaak gaat verzorgen. De nieuwe 
schoonmaakster heet Deepa en is een vriendin van de dochter van een van onze leden. Ze gaat vanaf 7 
januari 2018 iedere maandagmorgen de zaal schoonmaken. Dat betekent dat op maandag de zaal voor 
biljarten niet eerder dan vanaf 12.30 beschikbaar is. Deepa woont in het AZC in Amersfoort, komt 
oorspronkelijk uit Nepal, is inmiddels 4 jaar in Nederland en kan zich al goed verstaanbaar maken. We zijn blij 
met deze oplossing en hopen dat Deepa het naar haar zin heeft bij de werkzaamheden op onze club. 
 
Districtsfinale Libre Klein 1e Klas bij BvL 
Zaterdag 15 en zondag 16 december 2018 wordt in ons clublokaal de districtsfinale libre klein 1e klas 
(moyennegrenzen 3,50 tot 7,00) gespeeld. Vanuit onze eigen vereniging doet Martin Kurvink mee. De 
wedstrijden beginnen op beide dagen om 11.00 uur. U bent van harte welkom om tijdens deze wedstrijden een 
kijkje te komen nemen. Uw penningmeester speelt trouwens ook in dit weekend de gewestelijke finale 
driebanden klein hoofdklasse (moyennegrenzen 0,750 tot 1,000) bij biljartvereniging De Jol in Lelystad. 
 
Stand Bondscompetitie 2018-2019 
De bondscompetitie 2018-2019 is bijna halverwege en onze teams hebben de volgende resultaten behaald: 
Driebanden Groot A-klasse  Leusden A1  8e plaats 
Driebanden Groot A-klasse  Leusden A2  4e plaats 
Driebanden Klein B1A-klasse  Leusden 1  2e plaats 
Driebanden Klein B1B-klasse  Leusden 2  7e plaats 
Driebanden Klein B2A-klasse  Leusden 3  8e plaats 
Libre Klein C2-klasse   Leusden 4  2e plaats 
Libre Klein C4-klasse   Leusden 5  7e plaats 
Libre Klein D1A-klasse (dag)  Leusden D1  3e plaats 
Libre Klein D1B-klasse (dag)  Leusden D2  9e plaats 
Er volgen nog meer dan 10 wedstrijden, dus er is nog veel mogelijk. Met name het C2-team moet ver kunnen 
komen dit jaar. 
 
Koppeltoernooi 
Op donderdag 27 december 2018 wordt het traditionele koppeltoernooi georganiseerd. Er hebben zich 16 
teams aangemeld. Op donderdag 20 december 2018 worden alle deelnemers uitgebreid geïnformeerd over het 
toernooi. Let op de e-mail die dan verschijnt! 
 
Kerstattentie 
Voor alle leden ligt er van donderdag 20 december 2018 t/m maandag 24 december 2018 in de zaal een 
kerstattentie klaar. We hebben gekozen voor een vers product van excellente kwaliteit dat beperkt houdbaar 
is. Vandaar deze korte ophaaltermijn. Op de verpakking staat een sticker met uw naam erop. U bent vrij om 
een attentie van een ander lid af te leveren indien u weet dat deze niet in staat is om zelf te komen. Laat u 
even weten indien u beslist niet in staat bent om op een van deze dagen de attentie op te halen of te laten 
ophalen. Omdat de belangstelling de laatste jaren erg tegenviel hebben we besloten om geen 
Nieuwjaarsreceptie te houden. 
 
Algemene Ledenvergadering 
De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op donderdag 4 april 2019, aanvang 19.30 
uur. U wordt dan geïnformeerd over de stand van zaken betreffende onze vereniging, de plannen die het 
bestuur heeft voor de korte en lange termijn en het financiële beleid. Daarnaast heeft u heeft de mogelijkheid 
om voorstellen te doen aangaande onze vereniging. 
 
Lessen 
Dit jaar hebben we biljartlessen libre en driebanden georganiseerd. Gezien de belangstelling tot nu toe en het 
enthousiasme van de deelnemers zijn we voornemens om in het voorjaar van 2019 verder te gaan met deze 
lessen. De lessen staan open voor degenen die al eerder lessen hebben gevolgd maar ook voor leden die nog 
niet eerder hebben meegedaan. De 6 librelessen beginnen op donderdag 21 februari 2019 en worden iedere 
week gehouden van 09.00 uur tot 10.30 uur, de laatste les is donderdag 28 maart 2019. De 6 
driebandenlessen beginnen op woensdag 20 februari 2019 en worden ook iedere week gehouden van 09.00 
uur tot 10.30 uur, de laatste les is woensdag 27 maart 2019. 
 
U kunt zich aanmelden bij Frits Meulensteen (fmeulensteen@meseta.nl) en daarbij aangeven aan welke 
spelsoort (libre of driebanden) u wilt deelnemen. Ook deelnemers aan eerdere lessen worden gevraagd zich 
opnieuw aan te melden. 



 
Website 
We zijn al vergevorderd om onze website nieuw leven in te blazen. Het is de bedoeling dat de nieuwe website 
een informatiebron wordt voor alle huidige en potentiele nieuwe leden van onze vereniging. Eigenlijk willen we 
dat alles waar leden mogelijk in geïnteresseerd zouden kunnen zijn betreffende het reilen en zeilen van 
Biljartvereniging Leusden daar te vinden moet zijn. Het moet ook de mogelijkheid bieden voor onderlinge 
communicatie. Bijvoorbeeld als een lid zin heeft om de volgende dag om 10 uur te willen biljarten kan hij of zij 
dat kenbaar maken op de website en kunnen andere leden aangeven dat ze graag komen voor een partijtje. 
Aad Hoogerbrugge heeft samen met Bert Eggenkamp en Celina Wolfs al heel veel van de plannen gerealiseerd. 
We nodigen iedereen van harte uit om met regelmaat de website te bezoeken: 
www.biljartverenigingleusden.nl. 
 
Foto’s op de website 
We hebben alle leden enkele weken geleden een mail gestuurd met de vraag om al dan niet toestemming te 
verlenen voor het plaatsen van foto’s op de website. Meer dan de helft van de leden heeft de 
toestemmingsbrief inmiddels teruggestuurd. Binnenkort krijgen de leden die dat nog niet gedaan hebben een 
herinnering. 
 
AED-cursussen 
In januari en/of februari 2019 worden een tweetal AED-cursussen georganiseerd. Het gaat in beide gevallen 
om een vervolgcursus voor leden die al eerder de cursus gedaan hebben. Het is ons voornemen om begin 2020 
weer een starterscursus te organiseren. 
 
Financiën 
Met nog 3 weken te gaan kan de penningmeester al een aardige prognose geven van het resultaat over 2018. 
Het jaar zal worden afgesloten met een heel kleine winst of een heel klein verlies. En daar mogen we uiterst 
tevreden over zijn als we zien wat we dit jaar allemaal gerealiseerd hebben. Daarbij kunnen we onder andere 
noemen: een nieuwe televisie, een nieuwe pc, nieuwe stoelen in de hele zaal, een BBQ voor alle leden en hun 
partners en een middag voor alle vrijwilligers afgesloten met een etentje bij Plan B. 
 
Energiekosten 
We hebben over 2017 een forse nabetaling moeten doen voor de energiekosten. Hopelijk valt de 
eindafrekening over 2018 mee omdat we in de loop van het jaar zijn begonnen met het isoleren van de biljarts 
op momenten dat ze niet gebruikt worden. We hebben geconstateerd dat sommige dagdelen in de winter de 
deuren openzetten als het binnen te warm wordt. We willen vragen om dat niet meer te doen en in plaats 
daarvan de thermostaat lager te zetten. Ook de voordeur mag in de wintermaanden niet open blijven staan als 
er buiten gerookt wordt. Los van de energieverspilling is het ook voor het biljarten nadelig als er luchtstromen 
in de zaal aanwezig zijn. De ballen reageren daarop en butage (springende ballen) kan dan vaker plaatsvinden.  
 
Consumptieprijzen 
Op de Algemene Ledenvergadering van 4 april 2019 zullen de consumptieprijzen voor de komende jaren 
vastgesteld worden. De prijzen zijn de afgelopen 6 jaar niet aangepast en voor sommige producten is het 
verschil tussen de inkoopprijs en verkoopprijs te klein geworden. De penningmeester zal op de vergadering 
met een voorstel komen voor de nieuwe consumptieprijzen die dan weer voor vele jaren ongewijzigd blijven. 
 
Naam op koffer of foedraal 
In de kast bij de ingang van de zaal kunt u, op eigen risico, uw keu achterlaten indien u deze niet elke keer 
mee naar huis wilt nemen. Wij vragen u wel om uw naam op de koffer of foedraal te zetten.  
 
Nieuwe lakens en ballen 
Op de volgende data worden de lakens vervangen: donderdag 11 april 2019, donderdag 19 december 2019 en 
donderdag 13 augustus 2020. 
 
Ameland 
Van vrijdag 22 maart 2019 tot en met zondag 24 maart 2019 wordt in Buren (op Ameland) het Open 
Amelander Driebanden Toernooi verspeeld. Onze vereniging zal met 8 deelnemers meedoen. Er haan ook nog 
2 supporters mee het eiland op. Wij wensen allen veel succes maar zeker veel plezier. 
 
 
Met groet, prettige feestdagen en een heel goed 2019, 
 
Jaap de Winter, voorzitter 
Jos Haazen, vicevoorzitter, 
Maarten van Wandelen, secretaris 
Frits Meulensteen, penningmeester en ledenadministratie 
Jan van Terering, wedstrijdcommissie 
Jos Herder, zaalbeheercommissie 


