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Ledenwerving. 
Op Koningsdag hebben we met een kraam op de Hamersveldseweg gestaan met het doel 
om nieuwe leden te werven. De uitkomst was boven verwachting, we hebben de 
volgende 8 nieuwe leden op onze vereniging welkom mogen heten: Reinier Bredemeijer, 
Sjoerd van den Brink, Jos van Duist, Aad Hoogerbrugge, Bas van der Lelie, Kees van der 
Molen, Thomas Galis en Gert Heere. We hopen dat deze nieuwe leden zich snel thuis 
voelen in onze club. Dank aan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen bij deze actie en 
in het bijzonder Pieter Bredemeijer, Mark Geboers en Jan de Bruijn die alles hebben 
voorbereid. En natuurlijk Jaap de Winter die een geweldige flyer heeft ontworpen. 
 
 
Uitwisseling met Leeuwarden. 
Op zaterdag 26 mei 2018 hebben we een uiterst sportieve en gezellige uitwisseling 
gehad met leden van diverse verenigingen uit Leeuwarden. In ons clubgebouw hebben 
we een toernooi gespeeld in zowel libre als driebanden tussen 14 Leeuwardenaren en 14 
Leusdenaren. Er zijn in totaal 70 wedstrijden gespeeld en de wisselfles (champagne) 
blijft voor een jaar in Leusden. Het is zo goed bevallen dat dit op verschillende wijzen 
een vervolg zal krijgen: 

• Volgend jaar opnieuw eenzelfde toernooi, in Leeuwarden of in Leusden. 
• Eind dit jaar organiseert Buurthuis Rengerspark een open driebandentoernooi, 

waar alle leden van onze vereniging voor zijn uitgenodigd. 
• In maart 2019 wordt er een open driebandentoernooi georganiseerd op Ameland.  

Veel Leeuwardenaren doen daar ieder jaar aan mee en ook wij overwegen om 
met een afvaardiging de bootovertocht te maken. 

In het najaar krijgt u meer informatie over deze activiteiten en hoort u ook hoe u zich 
hiervoor kunt aanmelden. 
 
 
Opening nieuwe seizoen. 
Op zaterdag 1 september 2018 vieren we de opening van het nieuwe seizoen met de 
traditionele barbecue. U bent, samen met uw partner, vanaf 15.30 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 september 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). 
 
 
Website. 
De website is inmiddels weer goed bereikbaar (www.biljartverenigingleusden.nl). Het is 
ons voornemen om doorlopend de inhoud actueel te houden. Dat betekent dat u er 
informatie kunt vinden over de huiscompetitie, uitnodigingen en resultaten van 
voorwedstrijden, uitnodigingen en resultaten van finales (voor het district, het gewest en 
landelijk), speciale evenementen zoals toernooien en andere wetenswaardigheden. Bert 
Eggenkamp is verantwoordelijk voor het technisch beheer van de website. Daarnaast 
zorgt Bert, samen met Celina Wolfs, voor de actuele inhoud van de website. Indien u op 
onze website graag iets wilt vermelden of iets vermeld wilt zien op kunt u dat aanvragen 
bij Bert (bert.eggenkamp@outlook.com) of bij Celina (wolfs.celina@gmail.com). 
 
 



Competitie seizoen 2018-2019. 
Inmiddels zijn de teams samengesteld voor het seizoen 2018-2019. We nemen deel aan 
de volgende competities:  

• Driebanden Groot A-klasse: 2 teams. 
• Driebanden Klein B1-klasse: 2 teams. 
• Driebanden Klein B2-klasse: 1 team. 
• Libre C2-klasse: 1 team. 
• Libre C4-klasse: 1 team. 
• Libre Dagcompetitie: 2 teams. 

 
Ook doen een flink aantal leden mee aan individuele wedstrijden en een aantal hebben 
zich inmiddels geplaatst voor districts- en gewestelijke finales. Voor meer details zie onze 
website (www.biljartverenigingleusden.nl) onder de kopjes: Bondscompetitie en PK’s. 
 
 
Kledingsponsor. 
Met ingang van seizoen 2018/2019 wordt SAP Advocaten voor de periode van 3 
seizoenen onze nieuwe kledingsponsor. Deze maand wordt een keuze gemaakt voor de 
nieuwe kledinglijn en gaan we deze bestellen. SAP Advocaten is gevestigd aan de 
Hogeweg in Amersfoort, tegenover het nieuwe zwembad, en is gespecialiseerd in 
letselschade. Er werken 42 personen, waarvan 20 als advocaat. SAP Advocaten bestaat 
27 jaar en is opgericht door Jaap Sap, die niet meer aan het kantoor verbonden is en nu 
rechter op Curaçao is. SAP Advocaten is uitsluitend kledingsponsor hetgeen betekent dat 
vergoedingen voor reis-en verblijfkosten bij nationale finales niet meer gesponsord 
worden. De club zal in voorkomende gevallen een ruimere bijdrage beschikbaar stellen 
indien een speler genoodzaakt is om hoge kosten te maken. 
 
 
Openingstoernooi seizoen 2018-2019. 
Bij voldoende belangstelling willen we in de week voorafgaand aan de opening van het 
nieuwe seizoen een toernooi organiseren, voor zowel libre als driebanden. Het plan is om 
in de week van maandag 27 tot vrijdag 31 augustus voorrondes te organiseren en op 
zaterdag 1 september, voorafgaand aan de BBQ (zie volgende paragraaf) de finaleronde. 
Het werkt als volg: u kunt aangeven in welke spelsoort u wilt deelnemen (beide mag 
ook) en op welke dagdelen u beschikbaar bent. U kunt kiezen uit: maandagmiddag, 
maandagavond, dinsdagmiddag, dinsdagavond, woensdagmiddag, woensdagavond, 
donderdagmiddag, donderdagavond, vrijdagmiddag en vrijdagavond. U wordt dan op een 
van die dagdelen met 3 andere spelers in een poule geplaatst en u speelt 1x tegen alle 
anderen, dus iedereen 3 wedstrijden. Het kan ook zijn dat u in een poule met 3 
deelnemers wordt geplaatst en dan speelt iedereen twee keer tegen elkaar, in totaal dus 
4 wedstrijden. Het aantal te maken caramboles is aanzienlijk minder dan normaal zodat 
de poulewedstrijden gespeeld kunnen worden in maximaal 3 uur. Tevens geldt er een 
maximum van 20 beurten per partij. De beste 8 librespelers en de beste 8 
driebandenspelers van alle voorrondes (op basis van partijpunten en percentage 
moyenne) spelen op zaterdag knock-out wedstrijden om uiteindelijk tot een winnaar te 
komen. Indien iemand zich in beide spelsoorten geplaatst heeft voor de finaleronde moet 
hij of zij een keuze maken en wordt de nummer 9 van de niet gekozen spelsoort aan de 
finaleronde toegevoegd. 
 
U kunt zich vanaf heden opgeven voor dit toernooi door een mail te sturen naar  
Frits Meulensteen (fmeulensteen@icloud.com) en daarbij opgeven: 

• Spelsoort, libre en/of driebanden. 
• Beschikbare dagdelen, liefst zoveel mogelijk. 

 
U krijgt half augustus de uitnodiging met het schema van de te spelen wedstrijden. Het 
toernooi gaat door als er tenminste 15 inschrijvingen zijn in beide spelsoorten. 
 
 



Lessen driebanden en libre. 
In de maanden februari en maart van 2018 heeft Frits Meulensteen aan 6 leden 8 keer 
lesgegeven in driebanden. Het voornemen is om hier in het najaar mee door te gaan. 
Daarnaast zal Frits vanaf half september voor liefhebbers lessen libre voor beginners 
gaan geven. Het gaat in eerste instantie om 4 lessen van 2 uur op een dinsdag- 
woensdag- of donderdagochtend. Aan iedere les kunnen maximaal 6 leden deelnemen. 
Indien u interesse heeft kunt u zich aanmelden bij Frits Meulensteen 
(fmeulensteen@icloud.com) en aangeven welke genoemde ochtend uw voorkeur heeft. 
Er zijn geen kosten verbonden aan het volgen van deze lessen. 
 
 
Schoonmaak tijdens de vakantie. 
Tijdens de vakantieperiode zoeken we vrijwilligers om de schoonmaak van Celina Wolfs 
over te nemen. Het gaat om de wekelijkse schoonmaak op zondag 5, 12, 19 en 26 
augustus. Of op de maandagochtenden na deze zondagen. Indien u op een van deze 
dagen de schoonmaak wilt doen kunt u rechtstreeks contact opnemen met Celina 
(wolfs.celina@gmail.com) om nadere afspreken te maken. Voor deze werkzaamheden 
stelt de club een bescheiden vergoeding beschikbaar. 
 
 
Muziek. 
We hebben de radiozenders vervangen door muziek met een thema die uitgezonden 
wordt op de digitale radio. Op deze zenders wordt niet tussen de nummers gesproken en 
zijn er ook geen onderbrekingen voor nieuws, files of reclame. Op dit moment zijn, naast 
de standaard radiozenders, de thema’s ‘Jaren 60’ en ‘Jaren 70’ op de ‘DAB+’-radio 
beschikbaar. Indien u voorstellen heeft voor andere thema’s kunt u contact opnemen 
met Bert Eggenkamp (bert.eggenkamp@outlook.com). 
 

Stoelen. 
Eind juli 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 stoelen zijn te koop tegen voor een vriendenprijs. Indien u 
geïnteresseerd bent neem dan contact op met Jos Herder (jljherder@hotmail.com). 

 
Onderhoud biljarts. 
Op donderdag 9 augustus 2018 worden de lakens van alle biljarts vervangen, waarbij we 
opnieuw kiezen voor Simonis Rapide 300 voor de tafels en Simonis Precishot voor de 
banden. Het afgelopen seizoen heeft ons geleerd dat de lakens, en met name de lakens 
op de banden, niet een heel jaar meegaan omdat er heel veel op gespeeld wordt. We 
gaan kijken of we overgaan tot 2x per jaar de lakens vervangen of 3 keer per 2 jaar (om 
de 9 maanden). In het najaar nemen we hierover een definitieve beslissing. 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. 



 
Consumptieprijzen. 
De nieuwe prijs van een flesje wijn is niet € 3,20 (zoals eerder werd aangekondigd) maar 
€ 2,80. Uit zo’n flesje kunnen 2 glazen geschonken worden. 

 
Uitslagen op de televisie. 
Sinds kort kunnen de uitslagen van wedstrijden zoals deze op de computer staan ook in 
de zaal op de televisie weergegeven worden. 

 
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). 

 
Toegangspasjes 
Het bestuur roept iedereen op die nog geen toegangspasje heeft er een aan te vragen bij 
de ledenadministratie (fmeulensteen@icloud.com). U hoeft dan de aanwezige leden niet 
lastig te vallen als u toegang wilt tot het clubgebouw. Het toegangspasje is gratis, er 
wordt wel een borg van € 20,00 gevraagd die u terugkrijgt als u het pasje weer inlevert. 

 
Contributie-inning. 
De hoogte van de contributie (€ 12,00 per maand) blijft dit jaar ongewijzigd. Wel zal de 
incasso in het vervolg alleen nog per kwartaal plaatsvinden. In de loop van het jaar 
worden de halfjaarlijkse en jaarlijkse incasso’s automatisch omgezet naar eens per 
kwartaal. Opzeggen kan altijd per maand, het teveel betaalde bedrag wordt teruggestort. 

 
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 (en niet op 13 oktober 2018 zoals in de vorige nieuwsbrief 
stond). 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. 
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 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. 

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 


