Nieuwsbrief Biljartvereniging Leusden April 2019
Deze maand hebben we op donderdag 4 april 2019 de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Een
van de verzoeken van de leden was om de notulen eerder dan bij uitnodiging voor de volgende leden te
publiceren. Aan dat verzoek heeft het bestuur voldaan en met deze nieuwsbrief zijn dan ook de notulen als
bijlage meegestuurd.
Nieuwe lakens en nieuwe ballen.
Op donderdag 11 april zijn nieuwe lakens op de biljarts aangebracht. Tevens hebben we nieuwe ballen in
gebruik genomen. Met ingang van seizoen 2018-2019 vervangen we de lakens om de 8 maanden in plaats van
om de 12 maanden. De nieuwe ballen zijn van het type Super Aramith Dark Red, twee witte en een donker
rode bal. Een aantal leden heeft hiernaar gevraagd omdat zij de ervaring hebben dat de rode bal beter en
scherper te zien is ten opzichte van de lichtrode bal. Indien u een voorkeur heeft voor een andere combinatie
(wit, wit, lichtrood of wit, geel, rood) dan kunt u dat kenbaar maken bij de wedstrijdcommissie, een volgende
keer zouden we daar eventueel rekening mee kunnen houden.
Uitwisseling met Leeuwarden.
Op zaterdag 1 juni 2019 reizen we met 16 leden van Biljartverening Leusden af naar Leeuwarden om daar een
wedstrijd te spelen tegen de leden van Buurthuis Rengerspark. Deze traditie is vorig jaar ontstaan toen de
Leeuwardenaren bij ons op bezoek waren. We spelen om een wisselbokaal, die nu trouwens in onze handen is,
door het spelen van wedstrijden in de spelsoorten libre en driebanden. De deelnemers hebben hun voorkeur
kunnen uitspreken en 4 tot 6 spelers gaan libre spelen en de rest driebanden. Het maximum aantal
deelnemers is 16 en daarmee zitten we dus vol, maar er is nog voldoende plek op de reservelijst. Het kan zijn
dat spelers moeten afzeggen en dan is het prettig voor ons om een beroep te kunnen doen op een
reservespeler.
Opening nieuwe seizoen.
De ook inmiddels traditionele opneming van het nieuwe seizoen met een barbecue in onze sfeervolle tuin zal
plaatsvinden op zaterdag 24 augustus 2019. Omdat vanaf 12 augustus gedurende 3 weken voorwedstrijden
georganiseerd worden voor de 3e, 2e en 1e klasse driebanden en ook voor de 4e en 3e klasse libre zal het niet
mogelijk zijn een openingstoernooi te organiseren in de weken voorafgaand aan de dag van de opening van
het nieuwe seizoen. Wel overwegen we om op de dag zelf voorafgaand aan de barbecue een toernooi te
organiseren. Nadere details informatie daarover en hoe aan te melden ontvangt u in juni 2019.
Vrijwilligers.
Voor alle vrijwilligers organiseren we ieder najaar een toernooi met aansluitend een etentje. De datum voor dit
jaar is zaterdag 2 november 2019.
Persoonlijke kampioenschappen.
Met ingang van seizoen 2019-2020 worden de persoonlijke kampioenschappen aanzienlijk anders
georganiseerd. Allereerst worden alle voorwedstrijden en finales in de periode van augustus 2019 tot en met
mei 2020 gespeeld. De afgelopen jaren werden de voorwedstrijden al enkele maanden voor het seizoen
gespeeld. Tevens worden de verschillende klassen anders ingedeeld. Er komen minder klassen in de
spelsoorten libre en bandstoten. Tevens komen er verschillende handicaps binnen een klasse, hetgeen tot nu
toe alleen bij persoonlijke kampioenschappen in de dagcompetitie werd toegepast. Van de wedstrijdcommissie
ontvangt u informatie over de mogelijkheid om in te schrijven voor de verschillende wedstrijden.
Competitie 2019-2020.
In de eerste week van september 2019 gaat de competitie 2019-2020 voor teams van start. Ieder team
bestaat uit 3 spelers. De competitie staat open voor alle leden van onze biljartvereniging. Er is een
teamcompetitie waarbij de wedstrijden ‘s avonds gespeeld worden en ook een teamcompetitie waarbij de
wedstrijden ‘s middags gespeeld worden. In de avondcompetitie voor zowel libre als driebanden, in de
dagcompetitie uitsluitend libre. Indien u interesse heeft om volgend seizoen in een team deel te nemen aan
een competitie kunt u dat kenbaar maken bij de wedstrijdcommissie. Deze commissie organiseert op
dinsdagavond 7 mei 2019 om 19.00 uur een bijeenkomst voor alle potentiële spelers waarop de teams zoveel
als mogelijk worden samengesteld. Alle leden ontvangen hiervoor nog nadere informatie en een uitnodiging
van de wedstrijdcommissie.

Gewestelijke finale driebanden dagcompetitie 2018-2019.
Op donderdag 9 mei 2019 organiseert onze vereniging de gewestelijke finale driebanden dagcompetitie. Het
betreft de finale 3e klas (moyennegrenzen 0,000 tot 0,350), 2e klas (moyennegrenzen 0,350 tot 0,500) en 1e
klas (moyennegrenzen 0,500 tot 1,100). In iedere klasse strijden 4 spelers voor een plaats in het Nederlands
Kampioenschap dat op 19 juni 2019 in Den Bosch wordt gehouden. Onze club is sterk vertegenwoordigd op
donderdag 9 mei 2019, in de 2e klas doet Fred Hilhorst mee en in de 1e Klas doet Frits Meulensteen mee. U
bent van harte welkom om op deze dag een kijkje te nemen, de wedstrijden beginnen om 10.00 uur.
Ameland.
In het weekend van 22 t/m 25 maart 2019 hebben 7 leden van onze vereniging deelgenomen aan het Open
Amelander Driebandentoernooi. Ook twee partners reisden mee om de spelers aan te moedigen. Het was zeer
geslaagd ondanks dat 6 van de 7 spelers sneuvelden in de voorrondes waaraan 112 spelers meededen. Alleen
Fred Hilhorst wist door te dringen tot de beste 48 maar moest ook daar tot opluchting van de andere 6 spelers
afhaken: we konden eindelijk lekker naar een terrasje. Volgend jaar gaan we opnieuw een poging doen om wat
verder te komen.
Arbiterscursus.
Het district Eem- en Flevoland organiseert binnenkort een arbiterscursus waarvoor alle leden van het district
zich kunnen aanmelden. De cursus leidt op voor arbiter met 1 ster. We kennen in Nederland bij het biljarten
arbiters met het niveau van 1 tot en met 4 sterren. De cursus wordt in Leusden gegeven op 6
woensdagavonden, van ongeveer 19.00 tot 21.30 uur en het examen vindt plaats op een zaterdag van 10.00
tot 15.00 uur en bestaat uit een theoretisch en praktisch deel. Deelname aan de cursus is gratis en indien u
slaagt voor het examen ontvangt u een waardebon waarmee u in Amersfoort bij een modewinkel een smoking
kunt laten aanmeten. Na succesvolle deelname wordt wel van u verwacht dat u een aantal maal per seizoen
beschikbaar bent om bij finales als arbiter op te treden. Dat aantal mag u zelf bepalen maar u moet denken
aan minimaal 5 dagdelen per seizoen. Indien u interesse heeft om hieraan deel te nemen kunt u zich
aanmelden bij Fred Hilhorst of één van de andere leden van de wedstrijdcommissie.
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