Nieuwsbrief Biljartvereniging Leusden, Juli 2019
2e Van Nederland!!
Allereerst feliciteren wij ons team dagcompetitie libre dat op 28 juni 2019 op de 2e plaats is
geëindigd bij de Nederlandse Kampioenschappen in Nieuwegein. Het team, bestaande uit Arie
Kaarsemaker, Pieter Bredemeijer, Jan van de Veen, Fred Hilhorst, Jan van Tetering en Wim
Minderhoud had zich voor deze finale geplaatst door de beste te zijn van 27 deelnemende
teams in ons district en te winnen in de gewestelijke finale. Het is een zeer knappe prestatie
van dit team en we zijn trots op ze. Leuk ook dat er een aantal leden van onze vereniging als
supporters aanwezig waren om het team aan te moedigen.
Opening nieuwe seizoen.
Op zaterdag 24 augustus 2019 vieren we de opening van het nieuwe seizoen met de
traditionele barbecue. U bent, samen met uw partner, vanaf 16.00 uur van harte welkom in de
tuin van ons clubgebouw aan de Rozengaarde 22. 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 augustus ‘s
avonds flink afkoelen. Wij vragen u om zoveel als mogelijk met de fiets te komen of de auto op
de Tolgaarde te parkeren om zodoende de overlast voor onze buren te minimaliseren. Ook
zullen wij de buurt tijdig informeren over dit feest zodat ze niet onaangenaam verrast worden.
Om de inkoop goed te kunnen organiseren vragen wij u om te laten weten of u komt en zo ja
met hoeveel personen. Dat kan met een mail naar de ledenadministratie
(fmeulensteen@icloud.com).
Voorwedstrijden seizoen 2019-2020.
Met ingang van het komende seizoen worden alle individuele wedstrijden die door de
biljartbond georganiseerd worden gespeeld in het seizoen zelf. In het verleden werden de
voorrondes (voorwedstrijden genoemd) al in de maanden mei en juni voorafgaand aan het
seizoen gespeeld. Deze maatregel heeft tot gevolg dat de wedstrijden al vanaf half augustus
2019 zullen plaatsvinden. Tevens zijn de klassen anders ingedeeld en wordt er binnen een
klasse met verschillen de handicaps gespeeld. Dit is een proef die na 2 jaar geëvalueerd zal
worden. Wij moeten als vereniging een 3-tal voorwedstrijden organiseren in de weken 33 (12
t/m 14 augustus 2019), 34 (19 t/m 21 augustus 2019) en 35 (26 t/m 28 augustus 2019). Een
flink aantal leden doen mee aan deze wedstrijden, al dan niet in ons eigen clubgebouw.
Binnenkort verschijnt er een schema voor de wedstrijdleiders, tellers en schrijvers die we gaan
oproepen om deze wedstrijden te organiseren.
Competitie seizoen 2019-2010.
Inmiddels zijn de teams samengesteld voor het seizoen 2019-2020.
We nemen deel aan de volgende competities:
Driebanden Groot A-klasse: 1 team (thuiswedstrijden bij B.V. ’75).
Driebanden Klein B1-klasse: 2 teams.
Driebanden Klein B2-klasse: 1 team.
Libre C2-klasse: 2 teams.
Libre C4-klasse: 1 team.
Libre Dagcompetitie: 2 teams.
Openingstoernooi seizoen 2019-2020.
Bij voldoende belangstelling willen we op zaterdag 24 augustus 2019 voorafgaand aan de
barbecue ter ere van de opening van het nieuwe seizoen een toernooi organiseren. Het wordt
een driebandentoernooi waarbij iedereen 4 caramboles moet maken. Dat betekent veel korte
wedstrijden en ook veel spannende partijen, immers iedereen kan de partij in 1 beurt
beslissen. U kunt zich vanaf heden tot en met 18 augustus 2019 opgeven voor dit toernooi
door een mail te sturen naar Frits Meulensteen (fmeulensteen@icloud.com).
Het toernooi gaat door als er tenminste 20 inschrijvingen zijn ontvangen. Het toernooi begint
om 10.00 uur (zaal open om 09.00 uur) en duurt tot 16.00 uur.

Lessen driebanden en libre.
In het afgelopen jaar heeft Frits Meulensteen lesgegeven in libre en driebanden. Het
voornemen is om hier in het najaar mee door te gaan. Het gaat opnieuw om 6 lessen libre en
6 lessen driebanden. Aan iedere les kunnen maximaal 8 leden deelnemen.
Driebanden: woensdagen 16-10, 23-10, 30-10, 13-11, 20-11 en 27-11 (09.00-10.30).
Libre: donderdagen 17-10, 24-10, 31-10, 14-11, 21-11 en 28-11 (09.00-10.30).
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.
Onderhoud biljarts.
Op donderdag 19 december 2019 worden de lakens van alle biljarts vervangen, waarbij we
opnieuw kiezen voor Simonis Rapide 300 voor de tafels en Simonis Precishot voor de banden.
We zijn overgaan tot 3 keer per 2 jaar (om de 9 maanden) de lakens te vervangen. Met het
vervangen van de lakens worden ook nieuwe ballen ter beschikking gesteld. De teams hebben
vorig jaar nieuwe ballen gekregen en kunnen daar nog minimaal 1 seizoen mee doen.
Nog even een herinnering hoe zelf de biljarts te onderhouden: aan het begin van een dagdeel,
ochtend, middag of avond wordt bij het eerste gebruik het biljart gezogen en de ballen
schoongemaakt. Na afloop van een dagdeel worden de ballen opnieuw schoongemaakt
alvorens ze in de doos gaan. De banden mogen met een doek afgedaan worden, maar wel
voorzichtig, dus losjes er met een doek overheen om het ergste vuil eraf te halen. Het
bandlaken is veel dunner dan het biljartlaken en kan snel schade oplopen als dit te ruw
behandeld wordt. De stofzuigermond mag alleen voor de biljarts gebruikt worden, indien u de
vloer wilt zuigen dient deze altijd verwijderd te worden.
Contributie.
De hoogte van de contributie (€ 12,00 per maand) blijft dit jaar ongewijzigd. De incasso zal
per kwartaal plaatsvinden. Opzeggen kan altijd per maand, het te veel betaalde bedrag wordt
teruggestort.
Consumptieprijzen.
Met ingang van maandag 12 augustus 2019 worden de prijzen van de consumpties aangepast.
Dit besluit is op de Algemene Ledenvergadering van 4 april 2019 genomen.
Bij nood waarschuwen.
Achter de bar ligt een ledenlijst met daarop ook vermeld wie in geval van nood geïnformeerd
moet worden. Bij deze het verzoek om te controleren of uw gegevens nog juist zijn en zo niet
dan graag de correcte gegevens doorgeven aan de ledenadministratie te weten Frits
Meulensteen (fmeulensteen@icloud.com).
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 2
november 2019. 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!
Koppeltoernooi.
Het traditionele koppeltoernooi zal op vrijdag 27 december 2019 georganiseerd worden.
Iedereen kan zich inschrijven voor dit toernooi, waaraan maximaal 16 koppels kunnen
meedoen en gestreden wordt in de spelsoort driebanden. In november komt er een
inschrijfformulier op het publicatiebord te hangen.
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