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Op 8 april jl. heeft in een prima atmosfeer de ALV 2004 plaatsgevonden. Op
bestuurlijk niveau hebben er geen wisselingen plaatsgevonden, hetgeen voor de
voortzetting van het huidige beleid een goede zaak mag worden genoemd.
Peter Spanjersbergh is tijdens de vergadering benoemd tot wedstrijdleider
competitie.
Helaas voor ons zal dit slechts voor 1 jaar zijn aangezien hij een niewe baan
heeft gevonden in het midden van het land en hij te zijner tijd noodgedwongen
zal moeten verhuizen.
In in de FAC heeft Jan ’t Hart - vanwege het bereiken van de maximale
zittingsperiode – zijn functie beschikbaar moeten stellen en wordt opgevolgd
door Leo v.d. Meer.

Tijdens bovenvermelde ALV hebben de leden bij meerderheid ingestemd met de
oprichting van een arbitersvereniging. In de komende vijf jaren kunnen zij
dankzij onze gezamenlijke financiële bijdrage uitgroeien tot een volwaardige
vereniging. Als biljarters hebben wij laten blijken dat een goed functionerende
arbitersvereniging wordt gewaardeerd en het is nu aan hen om in de komende
jaren te laten zien dat zij hun beloftes nakomen.

Ook mochten wij een tweetal nieuwe verenigingen verwelkomen te weten BV
Harwich (Hoek van Holland) en BV De Griffioen (Vlaardingen). Wij heten hen
nogmaals van harte welkom en U zult het komende seizoen nader met hen
kunnen kennismaken.

Onlangs bereikte ons het vervelende bericht dat Leo van der Wilk (eigenaar van
The Counter in Wateringen) is getroffen door een hersenbloeding. Het herstel zal
geruime tijd in beslag nemen. Wij wensen Leo en zijn gezin veel sterkte toe de
komende tijd. Leo kan nog geen bezoek ontvangen maar een kaartje wordt zeker
op prijs gesteld.

René Molier, voorzitter.

VOORWOORD
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Een woordje van lof voor U allen.
Ik krijg alle verslagen van de verspeelde finales keurig binnen en meestal
zodanig op tijd dat plaatsing in het eerstvolgende nummer mogelijk is.
Het is leuk deze verslagen te lezen, de verschillende schrijfstijlen maken ons
blad aantrekkelijk.
Het gaat er echt niet om dat de verslagen in foutloos Nederlands geschreven
zijn maar juist de essentie van het verhaal is belangrijk, hoe heeft u als
organisator of als finalist de eindstrijd ervaren.
Iemand die niet bij de finale geweest is moet als het ware denken:
Jammer eigenlijk dat ik zelf niet eventjes ben wezen kijken en die sfeer
opgesnoven heb.
Of beter nog: volgend jaar ga ik ook weer eens meespelen want als het zo
gezellig geweest is dan is dat ook wel wat voor mij!
Na deze editie volgt er nog een en dan komt het bewaarnummer.
Dorien Bleekendaal is alweer druk bezig met de adverteerders voor het volgend
seizoen.
Buiten het vele werk dat zij doet t.b.v. het recreantentoernooi en de hand- en
spandiensten bij het rapen en nieten van dit blad is zij ook altijd alert op nieuwe
adverteerders.
Dorien, een virtueel bloemetje voor jou !!
Met zijn allen maken we er een uitgelezen blad van.   
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VERGADERINGEN

Data wanneer het bestuur zijn vergaderingen houdt. Dit in het kader van het zg.
spreekhalfuurtje van het bestuur. Ieder lid heeft het recht om tussen 19.30 en
20.00 uur het bestuur vragen te stellen en waar nodig op het matje te roepen. 
Wel graag vooraf de secretaris in kennis stellen van zijn/haar komst!
De komende vergaderdata zijn:

13 mei 2004  bij Hofman's Bodega 
3 juni 2004  bij Hofman's Bodega 
24 juni 2004  bij Hofman's Bodega 
2 september 2004  bij Hofman's Bodega 
25 november 2004  bij Hofman's Bodega 
Telkens vanaf 19.30 uur en bij Hofman's Bodega in Delft (tenzij anders vermeld)

ALV      Najaar 28 oktober 2004  de Kulk Vlaardingen 
Wedstrijdleiders verenigingen:  10 mei 2004  Cafe Rust Wat Maasdijk 
Lokaalhoudersvergadering:  13 mei 2004  Hofman's Bodega 

26 augustus 2003 Verenigingen die niet aanwezig zijn tijdens de vooraf 
vastgestelde Algemene Leden Vergaderingen (ALV) 
worden als volgt beboet:  
Niet opkomen met kennisgeving aan de secretaris:  
1 maal de Bondscontributie 
Niet opkomen zonder kennisgeving aan de secretaris:  
3 maal de Bondscontributie 

13 maart 2003 KM vergoeding Vlietlanden intern naar € 0,15 per KM. Dit
met terugwerkende kracht per 01 januari 2003 
Openen van gewestelijke finales. Weekendvergoeding 
naar € 20,00, incl km

4 december 2002 Verenigingen die een districts en/of gewestelijke finale 
organiseren dienen binnen twee weken na die finale een
verslag in te leveren bij de redactie op straffe van 
inhouding finalevergoeding.

5 november 2002 Alle externe post door bestuurs en/of commissieleden 
gemaakt, voor verzending naar secretaris ter beoordeling 

BESTUURSBESLUITEN
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Jarig in mei:
01. C. v. Kampen
01. F. v. Oosten
02. L.v.d. Meer
02. G. de Vreede
03. M. Voets
05. R.Joosse
05. J.H. Slettenhaar
06. J. ’t Hart
07. P. Ouwendijk
08. C.v.d. Linden
09. R. Kramer
09. C.M. Roozeboom
10. J.v. Hattem-Brummelkamp
10. P.J. Warmerdam
11. G. v.d. Arend
11. N. de Graaf
11. R. Righarts
12. M.F. den Os
13. P. Schippers
14. R. Brons
14. H. Harte
15. D. de Doelder
16. A. Schuller
16. P. v. Zweden
18. A.C.M. Zeestraten
22. C.W. Guldenmunt
23. H.J. de Cock
23. J. Lansbergen
23. R.H.C. Winkel
24. J.J. v.d. Baard
25. K.v.d. Ende
25. J. Hanjoel
26. A.C. v.d. Caaij
27. R. Koorevaar
28. P.G.W. v.d. Meer

28. W. Sinnema
28. C. Zoon
31. J. Krempel
31. H. Kuipers
31. A.W. v.d. Ven

jarig in juni:

01. M. v. Gerven
01. D. Helderman
01. K.P. Witvliet
02. A. Brouwer
06. M.P.M. de Kok
06. P. Witveld
06. J. v.d. Zalm
07. W.C.M. Vermeulen
08. D.I. v. Zunderen
09. B.J. Dekker
09. A. Hofman
09. C.D. de Jonge
10. M. van het Hof
12. R. Ducaneaux
13. R.A. Essenius
14. M.A.J.F. Joosten
14. J. v. Marion
15. R. Langeree
15. A.A.T. v. Ruiten
16. P.M. v.d. Ende
16. S.J. Kleijn
16. T. Vollebregt
19. G.H.L. de Groot
19. H. Lok
20. R. Kornaat
20. L. Lemmen
20. M.W. v.d. Spek
21. J. de Keyzer

VAN DE LEDENADMINISTRATIE



21. C.N. Smink
22. R. v. Dorp
22. N. Gog
22. J. v.d. Meide
22. C. v.Nieuwkerk
23. J.H. Lemmen
23. A. Scheffers
23. G. Verhagen
23. J. Zonne
24. H. v.d. Hek
26. E. v.d. Berg
27. H.M. Jutte
29. C.W. Kosterman
29. L.A.P. v.d. Zalm
30. M. ’t Hart
30. B. Luken
30. J. Mostert
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Het wel en wee rond de persoonlijke Kampioenschappen
Zo het seizoen zit er op, ook de voorrondes driebanden 2e klasse. Dit was voor
sommige mensen weer een en al ellende, denk je gezellig je partij te gaan
spelen, komen er gewoon een paar niet opdagen, gewoon te veel om op te
noemen, maar een poule sprong er met kop en schouders boven uit: 
Poule C De Kroon, deze Poule had zes deelnemers, een afzegger, en daarna nog
drie man er bij gezet, dus een poule van acht man, is toch netjes zou je denken,
maar nu komt het: 2 man schrijven af (correct) en op de eerste speeldag meldt
W. Aarts zich af (ziek) E. v/d Berg kan niet komen en spreekt af tot volgende
week, Pouleleider accepteert dit, maar een advies, doe dat niet meer, de regels
zijn namelijk: als je een van de eerste drie dagen niet kan, moet de pouleleider
dit minstens een week van tevoren weten, zodat er uitgeweken kan worden
naar de reservedag, vier man over, en vier weken nodig en hoe het allemaal
gegaan is weet ik niet, maar week drie blijft Richard Poley weg, schrijft voor die
avond wel af, maar bij de verkeerde persoon, die avond twee boze personen, en
week vier komt C. van Doorn niet meer opdagen zijn P.K. was die week ervoor
dus goed verziekt,de vierde week blijft alleen Martijn de Kok over, ja we kunnen
veel als we dat willen, maar in je eentje kan je niet spelen, al met al een volle
poule, en een persoon komt maar tot zes wedstrijden. 
Dit is toch te gek voor woorden; mensen denk na als je inschrijft of je er nog
wel echt zin in hebt om te spelen, zo halen we het plezier bij de andere spelers
helemaal weg. De Gewestelijke finale Bandstoten 2e klas is nu ook verspeeld en
de verrassende Kampioen, jawel Willem Roseboom van Biljartvereniging De
Beurs, Willem van harte gefeliciteerd.
Ook Piet Ravensbergen, Biljartvereniging ‘t Groene Hart gefeliciteerd, Piet pakte
de titel driebanden klein 2e klas, Ed Kooijman van Centrum West werd tweede
en Andre Bleekendaal was nummer Drie.

En nu naar het volgende jaar, nieuw hierin zijn finales van zes personen, om
toch echt strijd hierin te krijgen verandert er dit: Klasse’s waarin we vijftien of
minder inschrijvingen hebben in deze klasses gaan er zes door naar de finale, in
lagere spelsoorten gebeurd dit in twee dagen en in de hogere spelsoorten kan
het ook dat we hier drie dagen voor uittrekken. 
Dus allen opgelet: vijftien of minder inschrijvingen zes finalisten,
zestien en meer gewoon acht finalisten.

Willem Westhoff 0174-296640 , nieuw mobiel nummer: 0626624161

TC-JOURNAAL
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Mutaties ledenadministratie district Vlietlanden:

Opgericht: bv De Griffioen
Breddels, A. lidno. 182028
Breddels, W. “ 200595
Brons, R. “ 179389
Damen, J. “ 118046
Jonge, J.C. de “ 200594

Opvoeren als lid:
Krijgsman, A.T . lidno. 200537 bv  B.O.G.
Noorden, R. v. “ 200536 “ “
Taal, M. “ 157379 bv  The Counter
Vermaat-v. Haren, M.A. “ 120182 “ “
IJperen, B. v. “ 200626 bv  Start ‘75
Dorp, R. v. “ 123967 bv Wilskracht
Herder, L. den “ 182101 “ “
Kloppenburg, G.D.J. “ 167228 “ “
Kloppenburg, R. “ 130725 “ “
Molier, C. “ 200648 “ “
Molier, D. “ 138921 “ “
Nesse, R. “ 161279 “ “
Vervoort, P. “ 148293 “ “
Wijnmalen, S. “ 141599 “ “

Afvoeren als lid:
Verhoef, J.J.M. lidno. 179578 bv Wilskracht

Overzicht data en plaatsen Gew. finales in ons district: 2004 / 2005

Recreantenteams 13 mei 2004 De Grif Vlaardingen
Libre 4e Klasse 03-04-05 December De Haven Schiedam
Bandstoten 4e Klasse 18-19-20 Februari Wilskracht Vlaardingen

AGENDA FINALES

MUTATIES LEDENBESTAND



13 Mei  Gewestelijke FINALE !!!!!. RECREANTEN TEAM’S in “De Griffioen”

Deelnemende teams  van O.B.V. Randstad:
W.W.B. uit de Lier en Den Hoorn uit Den Hoorn.
Uit District Gouda is het team nog niet bekend. 
Liga Rotterdam: het team ook nog niet bekend. 
Wij van het bestuur hopen die dag veel publiek te mogen verwelkomen, 
daar het een mooie afsluiting is van het 5e Lustrum. 

Even terug naar 25 Maart, de dag van de finale om het Kampioenschap van de
recreanten met deelname van het Anker, S. T. V. dames, W.W.B. en Den Hoorn.
,s Morgens om 10 uur werd er begonnen met Het Anker – W.W.B. en  
Den Hoorn – S.T.V.dames. Na een spannende strijd kwamen daar de finalisten
uit: W.W.B.-Den Hoorn. 
Die 2 teams waren dus al zeker van deelname aan de Gewestelijke Finale. 
Maar eerst kwam de koffietafel, lekkere soep en broodjes en nadat iedereen
voldaan was gingen we verder met de finale.
Na een spannende strijd kwam  W.W.B. als Kampioen uit de bus.
Daarna kwam de loterij die net als andere jaren verzorgd werd door Peet en
Dorien. 
Dan de prijsuitreiking: Leo sprak eerst als voorzitter van O.B.V. Randstad en gaf
daarna het woord aan de gewestelijke wedstrijdleider C. de Vos. 
Na lovende woorden over het toernooi ging hij over tot de prijsuitreiking;
allereerst het team dat kampioen geworden was: W. W. B. 
Na de medailles en de uitnodiging voor 13 mei  kwam den Hoorn aan de beurt
dat ook uitgenodigd werd voor het Gewestelijk Kampioenschap. 
Vervolgens gaf hij het woord weer terug aan Leo die het kampioensteam de
beker uitreikte, die hij ieder jaar beschikbaar stelt.
Toen gaf hij het woord aan mij, ik bedankte Chris en Leo voor hun lovende
woorden en ging verder met de prijsuitreiking.
Allereerst de teams, daarna een bedankje voor de arbiters en schrijvers voor
hun werk op deze dag, de lokaalhouder met personeel en het publiek en dan de
diversen klassementen die in de loop der jaren er bijgekomen zijn. 
Al met al was het weer een geslaagd seizoen. 

12
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Inmiddels zijn ook de persoonlijke kampioenen bekend.
Zij gaan naar de Gewestelijke Kampioenschappen.
Op 3 juni spelen de 1e, 3e en 5e klasse, op 4 juni de 2e, 4e en 6e klasse.

Spelers veel succes toegewenst in Woubruggen. 

Op 15 april was het evaluatie-gesprek over seizoen 2004-2005 in de Bolder.
Daar zijn weer nieuwe regels besproken, te weten 1 partij duurt 30 beurten,
moet je 30 carambole’s maken en heb je die na 16 beurten, dan ga je door tot
30 beurten, heb je dan 57 carambole’s, krijg je 19 punten.
Nooit meer als 20 punten. 
De tijd van aanvang wordt vervroegd: 10 voor 1 aanwezig, 1 uur beginnen. 
Dit in verband met files.
Voor de rest hopen we op meer dan 48 teams en een goed seizoen, 
het bestuur: Ria, Leo, Peet en Nico. 

1E JAARGANG, #007 / MEI 2004
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Recreantenbiljart, iets voor U?
Recreatenteams bestaan uit 4 spelers van 55 jaar of ouder, die in de spelsoort
libre een onderlinge competitie verspelen van de voorronden in september tot

de finale in april.
U kunt voor de speeldag uw voorkeur opgeven en er wordt altijd gespeeld in de

middaguren, in de Grifffioen te Vlaardingen.
Een team kan bestaan uit spelers uit 1 vereniging of uit spelers uit verschillende

verenigingen of zelfs uit spelers die helemaal niet in een vereniging spelen.
U kunt dus ook uw eigen team samenstellen en daaarmee inschrijven.

Dat het toernooi al 25 jaar verspeeld wordt zegt wel wat over het succes.
Mocht u nu enthousiast zijn geworden en geen team hebben, bel dan gewoon

naar Nico Bleekendaal (adres zie colofon) en dan maakt hij wel een team voor u
of past hij u in bij een bestaand team.

Laat al die ervaring niet verloren gaan en speel mee !!



Uit het plakboek van een districtskampioenschap
Driebanden klein 2e klasse

Op 13-17 en 18 april is in Café-Restaurant Hofman’s “Bodega” het
districtskampioenschap driebanden klein 2e klasse voor het seizoen 2004-2005
gespeeld. Deze finale was de eerste gelegenheid voor de arbitersvereniging om
zichzelf te presenteren (slechts 5 dagen voor deze finale was op de
districtsvergadering hiertoe het besluit genomen) en het moet gezegd, dat hebben
ze op voortreffelijke wijze gedaan.
De organisatie was in handen van biljartvereniging D.B.O. Deze vereniging, klein
in aantal, maar groot in vrienden, kreeg bij de organisatie hulp van de
recreantenvereniging O.D.I. en biljartvereniging “’t Viaduct”. 1e reserve Jan
Oudemeijers van “’t Viaduct” zou de eerste avond bijvoorbeeld komen helpen om
te schrijven. De afzegging van de heer Steenhorst van D.V.K. ’73 was echter al een
week bekend, maar om Jan niet al te zenuwachtig te maken, kreeg hij pas op de
eerste wedstrijddag door dat hij moest spelen in plaats van schrijven.

De eerste ronde bij een toernooi van dit kaliber geeft vaak een mengeling te zien
van elkaar aftasten, de kat uit de boom kijken en verdedigen. Het werd dan ook
een lange zit met bijna meteen de langste partij van het toernooi: Cor Gardien van
“De Beurs” en Ed Kooijman van “Centrum West” streden maar liefst 60 beurten.
Uiteindelijk was het Ed die nipt met 25-23 de partij won.
Een werkdag en een lange eerste ronde lijkt dan de opmaat te worden voor
nachtwerk, maar het tegendeel blijkt waar. Ed Kooijman, net een beetje
warmgedraaid in de eerste ronde, gaat meteen door en blijkt er bijna achteloos
een van de kortste partijen van het toernooi uit te gooien. Slechts 24 beurten heeft
hij nodig, waardoor hij een prachtig partijmoyenne van 1.041 noteert.
Op tafel twee heeft Cees van Bladel van “De Tobbe” het zwaar tegen André
Bleekendaal van “Tonegido”. Nico Bleekendaal is namelijk meegekomen, helemaal
uit Vlaardingen. Met zijn aanmoedigingen houdt hij het thuisfront echter met
gemak op de hoogte. De “Plaatjes” zijn niet van de lucht, hoewel Cees echt niet
in “Plaatjes” zit, maar in “Pizza’s.” Hij is daardoor toch wat van slag en moet na 33
beurten en slechts 10 caramboles de partij aan André laten.

Na de eerste dag gaat André Bleekendaal aan de leiding met 4 wedstrijdpunten,
op de huid gezeten door Ed Kooijman, eveneens met 4 punten, waarna de rest
van het veld volgt.

14

Vlietzicht
1E JAARGANG, #007 / MEI 2004

VERSLAG DISTRICTSFINALE DRIEBAND KL. 2E KLAS



1E JAARGANG, #007 / MEI 2004

15

Op een prachtige zomerse zaterdag moeten de spelers, scheidsrechters en
schrijvers helaas binnen aan de bak. De spelers zijn flink gemotiveerd en gaan
meteen fors uit de startblokken. De finale is nog zeker niet gespeeld, want Cor
Gardien dwingt André Bleekendaal tot een remise, terwijl Cees van Bladel Ed
Kooijman in een 30 beurten partij onderuit haalt. Hierdoor blijft de groep als
geheel aardig bijelkaar.
In ronde 4 geeft Ton van Wensveen zijn visitekaartje af. Hoewel nog zonder
wedstrijdpunten zet hij de hoogste serie van het toernooi neer: 7. Het
toernooigemiddelde klimt in deze ronde naar een prachtig 0.525.
De familie Bleekendaal is deze dag uitgebreid met moeder en dochter, maar dat
mag André voorlopig niet baten. Ontsnapte hij in het begin van de zaterdag nog
met een remise, in ronde 4 is het Rinus v/d Sar van “’t Groene Hart” die hem op
de pijnbank legt en er uiteindelijk ook met de partijpunten vandoor gaat.

De zaterdag is als wedstrijddag altijd erg lang, waarbij het uithoudingsvermogen
van de spelers tot het uiterste getest wordt. Zelfs de voortreffelijke soep en
heerlijke broodjes van Aad en Els Hofman kunnen dit maar ten dele compenseren.
Piet Ravensbergen van “’t Groene Hart”, zwetend als een otter van de spanning,
maar ooh zo secuur spelend, kraakt in zijn voegen en speelt een van zijn slechtere
partijen; zijn partijmoyenne is dan nog altijd 0.500. Tegen André mag dat
uiteindelijk toch niet baten. André wordt door een vurig verbaal aanmoedigende
familie uit het dal geschreeuwd en weet zowaar z’n laatste partij op de zaterdag
te winnen. Even heeft hij zelfs nog hoop bovenaan de lijst de zaterdag te verlaten.
Ook bij Ed slaat namelijk de vermoeidheid toe. En als dan ook nog Ed’s dierbare
binnenkomt, lijkt het laatste restje biljartkennis uit Ed’s hoofd verdwenen. Pas laat
in de partij krijgt Ed weer kansen en met bovenmenselijke inspanning weet hij
daarmee de partij uiteindelijk nog in winst om te zetten.

Na de tweede wedstrijddag is het daarom ongemeen spannend, met Ed op 1 met
8 wedstrijdpunten, gevolgd door André met 7 en Piet en Jan allebei met 6.

Op de laatste wedstrijddag komt het uiteindelijk aan op stalen zenuwen en
iedereen lijkt dat te weten. De spanning zou hoog moeten zijn, maar aan het begin
van ronde 6 zijn de grappen niet van de lucht. Zelfs bekende Delftenaren als Puck
Velders moeten alle zeilen bijzetten om nog het hoogste woord te kunnen voeren.
Arbiters lopen de deur plat; er zijn er bijkans meer dan spelers. Cees staat een
straatlengte achter op Cor en begint pas bij beurt 18 aan z’n tweede carambole.
Maar hoop doet leven en het publiek schreeuwt: “Kom op Cees, speel ‘m Beurs.”



Het blijkt uiteindelijk te werken. Cees wint na 57 beurten.
In partij 3 en 4 van deze ronde keert de rust wat terug, hoewel het alleen maar
drukker wordt met publiek. Piet blijkt uitermate goed met de spanning om te
kunnen gaan en toont zich een publieksspeler door met prachtig spel in 23 beurten
Ed te verslaan. Omdat André doet wat er van hem verwacht wordt zijn er in de
laatste ronde nog 3 kanshebbers op de eindoverwinning. André staat op 1 met 9
punten, Piet op 2 met 8 punten en Ed op 3 met eveneens 8 punten.
Ton van Wensveen en Jan Oudemeijers voeren de spanning nog wat op door de
langste partij van het toernooi te spelen (64 beurten).
Cor speelt tegen Piet. Terwijl Piet zich serieus zwetend door de partij heen werkt,
probeert Cor op alle mogelijk manieren de spanning te breken. Pas halverwege de
wedstrijd slaat de vonk over naar het andere biljart, waar een toch al het hele
kampioenschap hypergestreste André eindelijk door het ijs weet te breken. Zijn
grap haalt de hele zaal. Het heeft geen invloed op de kwaliteit van het spel. Die
blijft hoog. Het gaat lang gelijk op, maar uiteindelijk is het Ed die na 34 beurten
met 25 – 21 van André wint. Drie beurten later trekt Piet de winst in zijn partij
naar zich toe.

De eindscore is daarmee bepaald. De uitslag van de finale van het
districtskampioenschap Driebanden klein 2e klasse is daarmee:

Plaats Naam ptn gem. Hgst serie
1. Piet Ravensbergen 10 0.629 6
2. Ed Kooijman 10 0.615 6
3. André Bleekendaal 9 0.567 7
4. Jan Oudemeijers 8 0.458 5
5. Cees van Bladel 6 0.494 4
6. Rinus v/d Sar 6 0.443 5
7. Cor Gardien 5 0.449 7
8. Ton van Wensveen 2 0.422 7

Er zijn daarmee drie mensen gepromoveerd. Het toernooigemiddelde is
uitgekomen op 0.503. Namens biljartvereniging D.B.O. wil ik iedereen hartelijk
danken voor een zeer geslaagde en gezellige finale. Uiteraard Piet en Ed heel veel
succes bij de regiofinales in Oktober. Wij hebben het met heel veel plezier gedaan
en ik hoop dat u net zo genoten heeft als wij.

Mario de Rooij,
Voorzitter D.B.O.
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Lenie en Henry Lander van Biljartcentrum De Tobbe. 

Zij zijn 20 jaar geleden begonnen als kroeg met 2 biljarttafels. 
Dit hebben zij in de loop der jaren weten uit te breiden tot een groot opgezette
zaak met 6 kleine en 3 grote matchtafels, verdeeld over 3 zalen.

Naarmate de zaak groeide, groeide het aantal verenigingen mee en inmiddels
hebben drie recreanten-, vijf senioren- en één juniorenvereniging hier een
thuishaven gevonden.

Ook spelen acht driebanden-groot teams die in de landelijke competities onder
de naam van eigen sponsors hier hun thuiswedstrijden.

Ook is er ruimte voor 2 dartbanen voor recreanten en daarnaast beschikken zij
over 9 banen waar de rankings verspeeld kunnen worden.

Naast alle activiteiten die met De Tobbe samenhangen, heeft Henry sinds twee
jaar verborgen talenten (en de basgitaar) ontdekt, waarop hij zijn favoriete
muziekstijl, de blues, ten gehore brengt.
Hij verzorgt ook optredens met de Fat-Man Blues Band.

Of hij tijdens zijn eigen 20-jaarsjubileum een concert geeft zal de tijd leren……
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Uitslag Distr.voorwedstrijden Driebanden Groot 4e Klasse 2004-2005

Naam Carb. Brt. Moy. Rnr. Pnt. Rnr. Tot.Rnr. Bijz.

A. Breddels 90 234 0,3846 12 D.P.
H. Jutte 85 251 0,3386 8 D.P.
P. Drabbe 90 285 0,3158 12 D.P.

M. Alsemgeest 80 274 0,2920 1,0 8 1,0 2,0 F.
C. de Jonge 68 239 0,2845 2,0 6 2,5 4,5 F.
R. Winkel 67 256 0,2617 3,0 2 5,5 8,5 F.
L. v/d Lubbe 65 265 0,2453 4,0 2 5,5 9,5 F.
J. Vermeulen 63 259 0,2432 5,0 2 5,5 10,5 F.
H. de Cock 50 266 0,1880 6,0 2 5,5 11,5 F.
L. Peterson 53 327 0,1621 7,0 2 5,5 12,5 F.

A. Slippens The Counter Correct afgeschreven 
J. van Dijk t Witte Paard Correct afgeschreven ( rugpijn )
E. Bos Start '75 Niet correct via via dit wordt niet geaccepteerd.
G. Voogt Start '75 Niet correct maar had een goed excuus was 

opgenomen in ziekenhuis.

UITSLAGEN
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Uitslag Districtsvoorwedstrijden Driebanden klein 2e Klasse 2004-2005

Naam Carb. Brt. Moy. Rnr. Pnt. Rnr. Tot.Rnr. Bijz.

C. van Kampen 150 210 0,7143 12 D.P.
J. dos Santos L. 138 214 0,6449 8 D.P.
P. Tanis 139 224 0,6205 8 D.P.
P. van Zweden 143 237 0,6034 10 D.P.
W. Roseboom 127 216 0,5880 4 D.P.
P. Plooij 134 236 0,5678 6 D.P.

C. Gardien 145 262 0,5534 1,0 10 3,0 4,0 F.P.
A. Bleekendaal 140 262 0,5344 2,0 10 3,0 5,0 F.
C. Steenhorst 141 264 0,5341 3,0 7 13,0 16,0 F.
P. Ravensbergen 139 261 0,5326 4,0 8 9,5 13,5 F.
M. v/d Sar 142 267 0,5318 5,0 10 3,0 8,0 F.
C. van Bladel 140 265 0,5283 6,0 10 3,0 9,0 F.
A. v Wensveen 123 236 0,5212 8,0 8 9,5 17,5 F.
E. Kooijman 130 254 0,5118 10,0 8 9,5 19,5 F.
J. Oudemeijers 143 303 0,4719 21,0 10 3,0 24,0 1e R.F.
W. Westhoff 134 261 0,5134 9,0 6 16,5 25,5 2e R.F.
R. van Noorden 129 246 0,5244 7,0 5 20,5 27,5
R. Loomans 139 275 0,5055 11,0 6 16,5 27,5
J. Verleg 129 261 0,4943 12,0 6 16,5 28,5
R. v/d Pligt 140 300 0,4667 23,0 9 6,0 29,0
A. v/d Caaij 137 280 0,4893 15,0 6 16,5 31,5
C. v/d Linden 133 283 0,4700 22,0 8 9,5 31,5
G. Pakvis 121 253 0,4783 17,0 6 16,5 33,5
M. Voets 136 297 0,4579 25,0 8 9,5 34,5
P. Spanjersbergh 124 283 0,4382 27,0 8 9,5 36,5
A. Breddels 131 266 0,4925 13,0 4 24,5 37,5
T. Pels 136 284 0,4789 16,0 4 24,5 40,5
A. Hoogendoorn 119 242 0,4917 14,0 3 28,0 42,0
J. 't Hart 110 231 0,4762 19,0 4 24,5 43,5
H. de Cock 115 242 0,4752 20,0 4 24,5 44,5
J. v't Leven 123 293 0,4198 30,0 6 16,5 46,5
P. de Nooyer 122 256 0,4766 18,0 2 29,5 47,5



C. Vermaat 120 277 0,4332 28,0 5 20,5 48,5
J. B. Loomans 112 246 0,4553 26,0 4 24,5 50,5
N. Bleekendaal 109 236 0,4619 24,0 2 29,5 53,5
K. v. Staalduinen 114 269 0,4238 29,0 4 24,5 53,5

M. v/d Beek 123 313 0,3930 6 H.D.
H. Jutte 144 370 0,3892 7 H.D.
L. v/d Meer 112 294 0,3810 2 H.D.
P. Drabbe 114 303 0,3762 4 H.D.
J. Zwirs 118 315 0,3746 3 A.6021
F. Smits 120 324 0,3704 4 D.D.
H. v/d Kraan 129 353 0,3654 4 H.D.
A. Brouwer 98 301 0,3256 4 H.D.
J. Ouborg 88 291 0,3024 0 D.D.

J.P. Jutte De Tobbe Poule B correct afgeschreven (oogoperatie)
M.R. Kalfsbeek Weena Poule B correct afgeschreven bedankt als lid.
W. Aarts Centrum West Poule C afgeschreven wegens ziekte
E. v/d Berg Centrum West Poule C niet correct(weet nog steeds niet hoe)
R. Koorevaar B.B.M. Poule C correct afgeschreven (nekhernia) 
G.de Vreede The Counter Poule C Correct afgeschreven 
R. Poley Start '75 Poule C niet correct na tweespeeldagen 
C. van Doorn D.V.K. '73 gaf er de brui aan na twee dagen ook poule C
M. de Kok S(O)S had de laatste avond geen tegenstanders meer Poule C
W. Alleblas De Tobbe Poule E was het er niet mee eens naar Vlaardingen
C. v/d Ende De Tobbe Poule E Vlaardingen was toch wel erg ver.
J.H. Lemmen D.O.C. Poule E (was door zijn rug gegaan) correct afgeschreven
L. v/d Lubbe D.V.K. '73 Poule F correct afgeschreven
D. de Zoete De Tobbe Poule H correct afgeschreven

Zoals je kunt zien zijn er zowat net zo veel wegblijvers en afschrijvers als spelers
die gespeeld hebben, maar poule C sprong er met kop en schouder boven uit, 
1 persoon kwam aan zes partijen.
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Verslag Districtsfinale 3e klas Driebanden klein, gespeeld op 11-13 en 14
maart in Sportcafe “De Kroon” te Vlaardingen.

Op zo’n eerste dag van deze finale [donderdagavond] is er toch wel sprake
van een zekere spanning. Natuurlijk: zijn de spelers op tijd, de arbiters en
wat te denken van de kleding en humeur ??
Welnu, op een schrijver na was alles in orde. Voor de Bruijn was het sneu,
maar hij was bereid om 2 partijen als schrijver te fungeren, waarvoor
dank! 
De eerste ronde was als volgt ingedeeld: 
H. Glansbeek————M.J. van Hattem
C. Nguyen—————P. Zuijderwijk
R. Winkel—————-R. Wesseling
M. Nederpel————G. van Schie

Vermeldenswaard is dat van de eerstgenoemde spelers, van Hattem
verloor op 1 punt en dat van Schie ook verloor, maar wel de hoogste serie
heeft n.l. 5
Vlotte partijen, waardoor de 2e ronde redelijk op tijd kon beginnen.
Ook deze ronde verloopt gladjes en is aardig op tijd klaar. 
Best lekker op een doordeweekse dag!!

Stand na 2 ronden: pnt car brt gem H serie
H. Glansbeek 4 40 64 .625 4
R. Wesseling 4 40 88 .454 4
P. Zuijderwijk 3 40 92 .434 3
R. Winkel 2 34 89 .382 3
M. Nederpel 2 38 118 .322 3
C. Nguyen 1 39 92 .423 4
M.J. van Hattem 0 35 87 .402 4
G. van Schie 0 36 94 .382 5

Zaterdag, te spelen 3 ronden. 
Weer was een ieder op tijd ; zelfs een enkeling te vroeg, maar dat kan nooit
kwaad. Nadat de koffie [of iets anders] was gedronken, werden de keuen? keus
? in elkaar geschroefd voor ronde 3. 

VERSLAG DISTRICTSFINALE DRIEBAND KL 3E KLAS
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Na deze ronde blijkt dat er twee spelers, Glansbeek en Wesseling, het max
aantal punten hebben. 
Dat van Hattem de eerste 2 punten heeft en dat de hoogste serie nog steeds
voor van Schie is, maar nog geen wedstrijdpunt heeft. 

Na ronde 4 staat op de eerste plaats Glansbeek 2 punten los op de no. :2
omdat deze verliest van Nguyen [ Bob ] voor intimi. Van Hattem heeft
schijnbaar de smaak to pakken en wint. Van Schie nog steeds op 0, maar wel
de hoogste serie.

Ronde 5 : Nguyen wint van Nederpel in een redelijk korte partij, 24 brt, van
Hattem doet er iets langer over om van van Schie to winnen, 45 brt. maar deze
heeft nog steeds de hoogste ……….. en 0 punten. Wesseling tegen Zuijderwijk
doet het ook aardig; wint in 26 brt. Glansbeek wint van Winkel, wat fijn is, maar
het aantal beurten [55] zorgt er voor dat z’n gemiddelde zakt.

6-e ronde zondagmiddag
Waarschijnlijk had een aantal spelers er enorm zin in, omdat zij al voor het cafe
stonden welke nog niet was geopend. Mede daardoor was de koffie nog
lekkerder dan in de meeste gevallen. De stemming was in ieder geval goed,
want een beetje ouweh……. mag ook wel , al is het zondag. De no’s 1, 2, 3 en 6
wonnen hun partij . Voor Glansbeek eigenlijk niets aan de hand en voor van
Schie ook niet; nog steeds de hoogste serie en 0 punten.

7-e en laatste ronde
Sensatie in de tent! ! ! ! De hoogste serie heeft zijn gelijke. Glansbeek heeft in
de laatste partij eveneens een serie gemaakt van 5 car. Voor van Schie jammer,
maar die heeft in de laatste partij de hatelijke 0 van de lijst afgevoerd. In de
stand van de deelnemers veranderd er niets, zodat de eindstand is:

H. Glansbeek 14 pnt 140 car 266 brt .526 gem 5 serie KAMPIOEN
R. Wesseling 10  “ 136  “ 284  “ .478 “ 4 “
M.J. v. Hattem 8    “ 131  “ 303  “ .432 “ 4 “
R. Winkel 8    “ 130  “ 322  “ .403 “ 4 “ 
C. Nguyen 5    “ 105  “ 255  “ .411 “ 4 “
P. Zuijderwijk 5    “ 115  “ 280  “ .410 “ 4 “
M. Nederpel 4    “ 101  “ 338  “ .298 “ 3 “
G. van Schie 2    “ 107  “ 294  “ .363 “ 5 “
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Na de benodigde lijsten, diploma’s,bekers en spelers op de juiste plaats te
hebben gezet, is er de huldiging van de kampioen. 
Deze taak is weggelegd voor de afgevaardigde van het district Vlietlanden,
Leo v d Lubbe. Op de voor hem en voor ons allen bekende wijze wordt
Herman Glansbeek als een kampioen toegesproken en de versierselen
uitgereikt. Als extra is er de wisselbeker beschikbaar gesteld door de firma
Broos.
Ook worden bedankt al die lieden welke hebben bijgedragen tot het slagen
van deze finale, en dat in de ruimste zin van het woord.
Dan geeft Leo het woord [wat hij wel terug wil] aan de wedstrijdleider.
Aan de overige spelers worden door hem de papieren uitgereikt met de
daarbij behorende bekers.
Een bijzonder aardig gebaar is er voor de nummers 1, 2 en 3. 
Een fles wijn, aangeboden door Dhr. van Schie, U weet wel van die
hoogste serie en zo lang 0 punten. 
Van de spelers maar voor het arbiterkorps is er de bekende envelop,
waarvoor dank.
Via het teruggegeven woord sluit Leo v d Lubbe het officiele gedeelte van
dit kampioenschap af.

Wim de G.
en Arie S.

PS een speciaal woord van dank aan co2, conny m. en rene m. , jullie
weten wel waarvoor.



Aan : Alle leden van het district Vlietlanden
Betreft : Opleiding tot districtsarbiter

Beste biljartliefhebbers,
Om in de toekomst alle finales voldoende te kunnen voorzien van arbiters is de
Arbitersvereniging op zoek naar biljartliefhebbers die willen deelnemen aan de
opleiding tot districtsarbiter.
Deze opleiding is om organisatorische redenen verplaatst naar September a.s.
en zal wekelijks gehouden worden in Biljartpaleis De Grif in Vlaardingen. 
Alle reeds aangemelde kandidaten krijgen van mij bericht.
De opleiding zal 12-13 weken duren.
De avonden zullen variërend op dinsdag, woensdag of donderdag gegeven
worden, aanvang 19.15 en einde ca. 22.00 uur..
Geïnteresseerde leden kunnen zich, uitsluitend schriftelijk, aanmelden bij
ondergetekende. 

Bij aanmelding aub vermelding laten maken van:
naam
adres
postcode + woonplaats
tel. privé en evt mobiel
emailadres
naam vereniging
bondsnummer
geboortedatum

Na aanmelding zullen alle deelnemers een persoonlijke uitnodiging ontvangen,
met daarin alle avonden en de examendatum.

Voor deelname dient iedere deelnemer een borg van € 25,- te betalen, na het
slagen van de opleiding zal restitutie van dit bedrag plaatsvinden. Indien een
deelnemer zich afmeld voor of tijdens de opleiding, of niet voor het examen
slaagt, zal geen restitutie plaatsvinden.

Met vriendelijke sportgroeten,
J. Cornelissen , Nieuw adres : zie colofon 
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VAN DE ARBITERSVERENIGING


