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Nieuwe TV. 
Op zaterdag 8 september 2018 hebben we een nieuwe televisie aangeschaft. De vorige 
kreeg wat kuren en ook de resolutie was onvoldoende om goed te kunnen gebruiken 
voor het tonen van uitslagen en als ondersteuning bij de biljartlessen. De 
penningmeester heeft spontaan een bijdrage van € 200,00 ontvangen, de helft van een 
individueel lid en de andere helft uit ‘pot’ van de donderdagavond. Dank daarvoor, dit 
soort sponsorbedragen zijn zeer welkom en maken het mogelijk dat we dit soort 
kwaliteitsverbeteringen binnen onze club kunnen doorvoeren. Sponsorbijdragen zijn 
altijd zeer welkom maar uiteraard niet verplicht. 
 
Isolatie biljarts. 
De isolatiedekens op de biljarts zijn inmiddels aangeschaft en aangebracht. Onder de 
biljarts zijn opbergrekken aangebracht om de dekens tijdens het spelen op te bergen. In 
de komende maanden zullen de biljarts ook aan de onderzijde verder geïsoleerd worden 
zodat het energieverlies nog verder teruggebracht kan worden. 
 
Toernooi en opening nieuwe seizoen. 
Het openingstoernooi 2018-2019 is verspeeld in de week van 27 augustus 2018 t/m 1 
september 2018. Bij libre is Reinier Bredemeijer kampioen geworden, Gert van Manen, 
Bas van der Lelie en Jan van de Veen zijn respectievelijk 2e, 3e en 4e geworden. Bij 
driebanden ging de winst naar Jaap de Winter en werden Pieter Bredemeijer, Mark 
Geboers en Celina Wolfs 2e, 3e en 4e. We hebben veel positieve reacties ontvangen en 
zijn voornemens om volgend jaar opnieuw een openingstoernooi te organiseren. 
 
De BBQ na het openingstoernooi was met een grote opkomst van leden met partners 
weer een groot succes! Een goede manier om elkaar als club ook eens buiten het 
biljarten te treffen. Het was een gezellige middag en avond met heerlijke hapjes en 
lekkere drankjes. Alle medewerkers die dit geregeld hebben hadden veel eer van hun 
werk. Allen hartelijk dank daarvoor. Op deze middag hebben we ook Wim Veen, onze 
oud-voorzitter, hartelijk bedankt voor zijn jarenlange inzet als bestuurslid. 
Het Openingstoernooi is in combinatie met de ‘Nieuwe Seizoen BBQ’ een leuke start van 
het nieuwe biljartseizoen gebleken. 

Koppeltoernooi. 
Op donderdag 27 december 2018 organiseren we een koppeltoernooi driebanden. Dat 
betekent dat we wedstrijden spelen van telkens 2 tegen 2 spelers. Vanaf heden is de 
inschrijving daarvoor geopend. Er kunnen maximaal 16 koppels van 2 personen 
deelnemen. In de zaal hangt een lijst waarop u kunt inschrijven voor dit toernooi. De 
inschrijving sluit op vrijdag 21 december 2018. 

Toernooi in het hoge noorden. 
Van vrijdag 22 t/m zondag 24 maart 2019 wordt op Ameland een open 
driebandentoernooi georganiseerd. Enkele leden van onze vereniging hebben de 
afgelopen jaren reeds meerdere keren deelgenomen aan dit toernooi dat ieder jaar in 
maart wordt gespeeld. Er kunnen maximaal 128 personen deelnemen. Op vrijdagavond 
en zaterdagochtend, zaterdagmiddag en zaterdagavond worden de voorrondes gespeeld, 
in poules van 4 deelnemers. Je mag een voorkeur opgeven voor wanneer je de 
voorronde wilt spelen. De winnaars en de beste nummers 2 van de poules gaan door 
naar de finale die op zondag wordt gespeeld. Dit toernooi maakt deel uit van de strijd 
om de Friesland Cup, maar iedereen kan deelnemen aan 1 van de 14 toernooien die 
hiertoe behoren. Iedereen die geïnteresseerd is volgend jaar mee te doen kan zich 
aanmelden bij Frits Meulensteen (fmeulensteen@icloud.com). Hij zal de aanmeldingen 
coördineren en ook informatie geven over overnachtingsmogelijkheden op Ameland. 



Verlichting bij de fietsenstalling. 
Op dit moment is Jos Herder bezig met de uitwerking van het plan om bij de 
fietsenstalling een extra verlichting aan te brengen. Deze zal gevoed worden door 
daglicht en bij donker op basis van een bewegingsmelder gaan branden. De lamp zal aan 
de straatzijde geblindeerd worden zodat buurtbewoners geen overlast zullen ervaren. 

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 


