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Gezondheid 
Allereerst hopen we dat alle leden en hun naasten gezond uit de bizarre periode van Corona 
komen. Op dit moment is het einde nog niet in zicht ondanks dat al veel meer mogelijk is 
dan gedurende het afgelopen jaar. Ongetwijfeld zal in de komende tijd nog niet alles 
normaal zijn, daarover meer verderop in deze nieuwsbrief. 
 
Algemene ledenvergadering 
Zowel in het voorjaar van 2020 als in het afgelopen voorjaar hebben we geen Algemene 
Ledenvergadering kunnen organiseren. Dit najaar willen we een gecombineerde Algemene 
Ledenvergadering houden voor de jaren 2019 en 2020. In eerste instantie willen we deze 
houden op donderdag 7 oktober 2021, aanvang 20.00 uur. In het geval dat dit niet mogelijk 
zou zijn vanwege Corona-maatregelen dan wijken we uit naar donderdag 18 november 
2021, aanvang 20.00 uur. Uiteraard kan ook deze laatste datum verzet moeten worden. We 
laten uiterlijk 3 weken voor genoemde data weten of de vergadering al dan niet uitgesteld 
wordt. 
 
Financiën 
Het ledental is niet of nauwelijks gewijzigd in de afgelopen 2 jaar. Dat is een compliment 
aan alle leden die ondanks de Corona-maatregelen trouw zijn gebleven aan onze club. 
Ondanks de verminderde barinkomsten is het resultaat van 2020 toch positief. Dat is te 
danken aan bijdragen van het NOC*NSF en de Gemeente Leusden. Voorafgaand aan de 
Algemene Ledenvergadering wordt het Financiële Jaarverslag aan alle leden toegezonden. 
 
Bestuursfuncties 
Op de genoemde Algemene Ledenvergadering zullen een aantal bestuursfuncties opnieuw 
ingevuld moeten worden. Namelijk: 

- Voorzitter, Jaap de Winter treedt af en is niet herkiesbaar; 
⁃ Penningmeester en Ledenadministratie, Frits Meulensteen treedt af en is niet 
herkiesbaar; 
⁃ Voorzitter Wedstrijdcommissie, Jan van Tetering is reeds afgetreden. 
Voor de functie van Penningmeester heeft Petra Kurvink zich kandidaat gesteld en voor de 
functie van Voorzitter Wedstrijdcommissie heeft Frits Meulensteen zich kandidaat gesteld. 
We zijn dus nog naarstig op zoek naar een kandidaat voor het voorzitterschap. Voor alle drie 
genoemde functies kunnen kandidaten zich tot 1 week voor de Algemene Ledenvergadering 
aanmelden bij de secretaris, Maarten van Wandelen (secretariaat.bvleusden@gmail.com). 
 
Opening nieuwe seizoen en barbecue 
Half augustus start het nieuwe seizoen met competitiewedstrijden voor de KNBB en onze 
eigen huiscompetitie. Traditioneel organiseren we dan ook een barbecue in onze tuin waarbij 
ook de partners van de leden welkom zijn. We vinden het echter vanwege de huidige situatie 
rondom Corona niet verantwoord om op dit moment de voorbereidingen daarvoor te starten. 
Hopelijk kunnen we volgend jaar het seizoen wel openen met een barbecue.   
 
Lief en leed 
Het bestuur is op zoek naar een lid die actief aandacht wil besteden aan leden die iets leuks 
meemaken (jubilea van huwelijk, bijzondere prestatie bij het biljarten etc.) of die iets naars 
meemaken (ongeval, ziekte, overlijden van geliefde etc.). De aandacht kan gegeven worden 
met het sturen van een kaartje of het bezoeken van het betreffende lid en daarbij een 
attentie meenemen. Het bestuur stelt een budget beschikbaar voor deze activiteiten. Indien 



u belangstelling heeft voor deze functie kunt u contact opnemen met de secretaris, Maarten 
van Wandelen (secretariaat.bvleusden@gmail.com). 
 
AED-cursussen 
We overwegen om in januari, februari en maart 2022 weer AED-cursussen te organiseren en 
wel een starterscursus en een vervolgcursus voor leden die al eerder, bij ons of elders, de 
cursus gedaan hebben. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Hans Klijn 
(h.klijn@casema.nl). De starterscursus wordt op twee zaterdagochtenden gehouden en de 
vervolgcursus op één zaterdagochtend. U krijgt na aanmelding een keuzelijst waarop u kunt 
aangeven welke zaterdagen uw voorkeur hebben. 
 
Nieuwe lakens en ballen 
De lakens worden normaal gesproken om de 9 maanden vervangen. Maar door Corona is dat 
schema enigszins aangepast. Op 10 december 2020 zijn de lakens voor het laatst vernieuwd 
maar er is tot en met mei 2021 niet of nauwelijks op gespeeld. In december 2021 worden de 
lakens opnieuw vervangen en daarna hopelijk weer elke 9 maanden. Vorige maand zijn ook 
nieuwe ballen aangeschaft, zowel voor dagelijks spelen als voor de teams en de 
voorwedstrijden/finales die bij onze vereniging gespeeld worden. De ballen voor dagelijks 
spelen worden tegelijk met het vervangen van de lakens vernieuwd, de overige ballen gaan 
2 seizoenen mee. 
 
Voorwedstrijden seizoen 2021-2022 
Sinds het seizoen 2019-2020 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. Tevens zijn de klassen anders ingedeeld en wordt er binnen een klasse met 
verschillende handicaps gespeeld. Onze vereniging moet in september een 2-tal 
voorwedstrijden organiseren en wel in de weken 35 (4 en 5 september 2021) en 36 (11 en 
12 september 2021). Een flink aantal leden doen mee aan deze wedstrijden, al dan niet in 
ons eigen clubgebouw. Er is reeds een schema verstuurd voor de wedstrijdleiders, tellers en 
schrijvers die we gaan oproepen om deze wedstrijden te organiseren. 
 
Competitie seizoen 2021-2022 
Inmiddels zijn de teams samengesteld voor het seizoen 2021-2022.  
We nemen deel aan de volgende competities:  
Driebanden Groot A-klasse: 1 team (thuiswedstrijden bij B.V. ’75). 
Driebanden Klein B1-klasse: 1 team. 
Driebanden Klein B2-klasse: 1 team. 
Libre C2-klasse: 2 teams. 
Libre C3-klasse: 1 team. 
Libre C4-klasse: 1 team. 
Libre Dagcompetitie: 2 teams. 
 
Lessen driebanden en libre 
In de afgelopen jaren heeft Frits Meulensteen lesgegeven in libre en driebanden. Het 
voornemen is om ook in het komende najaar met nieuwe lessen te starten. Het gaat 
opnieuw om 6 lessen libre en 6 lessen driebanden. Aan iedere les kunnen maximaal 8 leden 
deelnemen. Het gaat in beide gevallen om beginnerscursussen maar deelname staat 
uiteraard ook open voor ervaren biljarters die denken nog wat te kunnen leren. 
Driebanden: woensdagen 06-10, 13-10, 20-10, 27-10, 03-11 en 10-11 (09.00-10.30). 
Libre: vrijdagen 08-10, 15-10, 22-10, 29-10, 05-11 en 12-11 (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 
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, vooruitlopend op de beslissing van 
de Algemene Ledenvergadering,  ongewijzigd. De incasso zal per kwartaal plaatsvinden. 
Opzeggen kan altijd per maand, het te veel betaalde bedrag wordt teruggestort. Op de 
ledenvergadering zal nog beslist worden of en zo ja hoeveel contributie terugbetaald wordt 
vanwege het feit dat door Corona-maatregelen niet gebiljart kon worden. 
 
Consumptieprijzen 
Ook de prijzen van de consumpties blijven, vooruitlopend op het besluit van de Algemene 
Ledenvergadering, ongewijzigd. 
 
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). 
 
Koppeltoernooi 
Op dinsdag 28 december 2021 willen we weer het traditionele koppeltoernooi organiseren. 
Het betreft wedstrijden van 2 tegen 2 in de spelsoort driebanden. Er is plaats voor maximaal 
16 koppels. U krijgt hierover later dit jaar nadere informatie over hoe u zich kunt 
aanmelden. Het toernooi start om 9.30 uur, vanaf 9.00 uur is de zaal open. Ieder koppel 
wordt in de voorrondes 3 keer in een poule van 3 koppels ingedeeld en speelt dan dus 6 
partijen. De beste 8 koppels spelen aan het eind van de dag om de plaatsen 1 t/m 8. Het 
streven is om rond 17.30 uur de prijsuitreiking te kunnen starten.  
 
Met groet, 
Jaap de Winter, voorzitter 
Jos Haazen, vicevoorzitter, 
Maarten van Wandelen, secretaris 
Frits Meulensteen, penningmeester en ledenadministratie 
Fred Hilhorst, tijdelijk voorzitter wedstrijdcommissie 
Jos Herder, voorzitter zaalbeheercommissie 
 


