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Opening nieuwe seizoen. 
Op zaterdag 1 september 2018 vieren we de opening van het nieuwe seizoen 
met een barbecue in onze tuin van de Rozengaarde 22 waarbij alle leden en hun 
partners van harte welkom zijn. Op dit moment hebben velen van u zich al 
aangemeld, maar we hebben nog niet van iedereen een reactie ontvangen. U 
kunt zich nog tot zaterdag 25 augustus 2018 aanmelden, op het publicatiebord in 
de zaal maar het liefst door een mail te sturen naar de ledenadministratie 
(fmeulensteen@icloud.com). U kunt ook aangeven of u bepaalde dieetwensen 
heeft (vegetarisch, zoutarm etc.). Uiteraard zijn er voor u geen kosten aan 
verbonden. We zetten weer een tent op waar we kunnen schuilen in geval van 
neerslag. Neem voor de zekerheid iets warms mee voor in het begin van de 
avond, het kan in september flink afkoelen. De aanvang is om 15.30 uur. 
 
Om de buurt zo min mogelijk tot last te zijn verzoeken wij u om zoveel als 
mogelijk op de fiets te komen. Als dat niet mogelijk is dan graag uw auto niet in 
de Rozengaarde parkeren. U kunt uw auto vast wel kwijt op de Tolplaats of op 
een van de parkeerplaatsen aan de Hamersveldseweg. 
 
De bardienst wordt opnieuw verzorgd door onder andere Ciska, de zus van Jos. 
Voor de volgende werkzaamheden zijn we nog op zoek naar enkele vrijwilligers: 

• Het klaarzetten van het gehuurde meubilair in de tuin (3 personen 
gedurende 1 uur om 13.00 uur). 

• Het opruimen van de tuin na afloop (3 personen gedurende 1 uur om 
21.00 uur). 

U kunt zich aanmelden bij een van de bestuursleden. 
 
 
Nieuwe lakens en nieuwe ballen. 
Op donderdag 9 augustus 2018 worden door biljartfabriek Wilhelmina nieuwe 
lakens gelegd. Tevens zullen dan op alle tafels nieuwe ballen in gebruik genomen 
worden. Op basis van de ervaring van het afgelopen jaar gaan we in het vervolg 
om de 8 maanden de lakens laten vernieuwen. De volgende keer dus in april 
2019, daarna december 2019 en vervolgens augustus 2020. Ook zullen we 
telkens op deze momenten nieuwe ballen in gebruik nemen. 
 
 
Isolatie biljarts. 
De afgelopen twee weken hebben we een proef gedaan met het plaatsen van 
isolatiemateriaal op biljart 4 wanneer deze niet voor biljarten gebruikt wordt. Uit 
de daarbij uitgevoerde metingen blijkt dat we ongeveer 40% op de 
energiekosten kunnen besparen oftewel € 650,00 per jaar. We hebben besloten 
om de isolatie op alle biljarts te gaan toepassen. Met de besparing kunnen we 
een belangrijk deel van de extra kosten voor het vaker vervangen van de lakens 
en ballen financieren. Op ieder biljart komen 4 isolatiedekens, die onder het 
biljart kunnen worden opgeborgen als het biljart gebruikt gaat worden en na het 
spelen weer op het biljart teruggelegd moeten worden. In de komende weken 
worden de isolatiedekens aangeschaft en aangebracht. Tevens zal een nadere 
uitleg in de zaal opgehangen worden. 
 



 
Toernooi opening nieuwe seizoen. 
Er hebben zich voldoende deelnemers aangemeld om het toernooi te organiseren 
(12 voor libre en 17 voor driebanden), maar het zou leuk zijn indien meer leden 
zich aanmelden. In het kort nog even de uitleg van de opzet van het toernooi.  
 

• U kunt deelnemen in de spelsoort libre en/of driebanden. 
• De voorrondes worden verspeeld in de week van 27 t/m 31 augustus 

2018. 
• Iedereen speelt in die week 1x in een poule van 3 of 4 deelnemers. 
• U kunt aangeven op welke dagdelen u in die week kunt spelen, bij de 

indeling in poules wordt hier rekening mee gehouden, zo kunt u 
bijvoorbeeld aangeven dat u het liefst op uw eigen dagdeel wilt spelen. 

• In een poule met 4 deelnemers speelt iedereen 3 partijen en in een poule 
van 3 deelnemers speelt iedereen 4 wedstrijden. 

• De partijlengte wordt ingekort en er geldt een beurtenlimiet van 20. 
Hierdoor moet het mogelijk zijn om een poule in maximaal 3 uur te 
verspelen. 

• De poulewinnaars aangevuld met de beste nummers 2 gaan naar de 
finaleronde die op zaterdag 1 september voorafgaand aan de barbecue 
gespeeld wordt. Aanvang waarschijnlijk om 11.00 uur. 

• In de finaleronde wordt opnieuw in poules gespeeld (2 poules libre en 2 
poules driebanden) waarna door middel van kruisfinales de winnaar 
bepaald wordt. Iedereen speelt dus meerdere partijen in deze finaleronde. 

 
Op de deur van de kast van de biljartkeuen hangt de lijst met de namen van de 
deelnemers tot nu toe. Hierop kunt u controleren of uw aanmelding goed 
ontvangen is. 
 
U kunt u nog aanmelden tot en met zondag 19 augustus 2018 (maar liefst 
zo snel mogelijk) door een mail te sturen naar Frits Meulensteen 
(fmeulensteen@icloud.com). Geeft u daarbij aan op welk(e) dagde(e)l(en) u het 
liefst speelt. Alle deelnemers ontvangen uiterlijk vrijdag 24 augustus 2018 
de poule-indeling waaruit blijkt wie wanneer moet spelen (nogmaals, u speelt 
dan deze week 1x in een poule van 3 of 4 personen). Op uiterlijk vrijdag 31 
augustus krijgt iedereen die zich geplaatst heeft voor de finaleronde op zaterdag 
1 september de uitnodiging. 
 
 
Lessen driebanden en libre. 
In september starten we met een tweetal cursussen: vervolgcursus driebanden 
en basiscursus libre. De vervolgcursus driebanden start op woensdag 12 
september 2018 om 09.00 uur en zit al vol (Andries de Grip, Jos Herder, Fred 
Hilhorst, Arie Kaarsemaker, Gert Kurvink en Piet van Veldhuijzen). Voor de 
basiscursus libre, die start op donderdag 20 september 2018 om 09.00 uur 
hebben 5 leden zich aangemeld (Jos van Duist, Aad Hoogerbrugge, Hans Klijn, 
Maarten van Wandelen en Jan Stuit) en is er nog 1 plaats beschikbaar. Indien u 
interesse heeft kunt u zich aanmelden bij Frits Meulensteen 
(fmeulensteen@icloud.com). Er zijn geen kosten verbonden aan het volgen van 
deze lessen.  
 
In het voorjaar van 2019 start een cursus driebanden basis. Deze wordt 
aangekondigd in een van de volgende nieuwsbrieven. 



Vrijwilligers. 
Ook dit jaar willen we alle vrijwilligers weer danken door ze uit te nodigen voor 
een onderling biljarttoernooi en aansluitend een etentje. Dat zal dit jaar 
plaatsvinden op zaterdag 20 oktober 2018. Half september wordt de uitnodiging 
naar de vrijwilligers verstuurd. 

Zoals u weet gaat de ontvangen fooi van de baromzet naar de vereniging, het is 
de bedoeling om met de ontvangen fooi dit soort activiteiten voor de vrijwilligers 
te bekostigen. Daarmee weet u dat de fooi goed besteed wordt! 
 

Stoelen. 
In de week van 13 augustus 2018 komen de nieuwe stoelen. Ze zijn van het 
type theaterstoel of ook wel stack-chair genoemd. We hebben gekozen voor een 
uitstekende kwaliteit waardoor de levertijd wat langer geworden is. Er komen 
stoelen met en zonder leuning en voldoende voor normaal gebruik tijdens 
biljartwedstrijden maar ook voor extra activiteiten zoals vergaderingen.  

De oude witte stoelen zijn te koop tegen voor een vriendenprijs (€ 10,00 per 
stuk) en de zwarte/grijze stoelen zijn gratis mee te nemen (op basis van 
volgorde van aanvraag). Indien u geïnteresseerd bent neem dan contact op met 
Jos Herder (jljherder@hotmail.com). 

 
Koppeltoernooi. 
Er blijkt behoefte te bestaan aan het traditionele koppeltoernooi dat vele jaren 
onder leiding van Hans Rijkers tussen Kerst en Oud- en Nieuwjaar gespeeld is. 
Welnu, het bestuur zal samen met de feestcommissie dit jaar het toernooi 
opnieuw gaan organiseren en wel op donderdag 27 december 2018. Iedereen 
kan zich met tweetallen inschrijven voor dit toernooi, waaraan maximaal 16 
koppels kunnen meedoen en waarin uitsluitend gestreden wordt in de spelsoort 
driebanden.  

In een volgende nieuwsbrief wordt hier verder aandacht aan besteed en in 
november komt er een inschrijfformulier op het publicatiebord te hangen. 

 
Met groet, 

Jaap de Winter, voorzitter 
Jos Haazen, vicevoorzitter, 
Maarten van Wandelen, secretaris 
Frits Meulensteen, penningmeester en ledenadministratie 
Jan van Terering, wedstrijdcommissie 
Jos Herder, zaalbeheercommissie 

 

 


