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Voor U ligt alweer het laatste nummer van Vlietzicht voor het seizoen 2004 /
2005.
Het seizoen – behoudens de landsfinale -  zit erop en iedereen is toe aan een
welverdiende vakantie.
Voor het echter zover is moet er nog veel werk verzet worden om het
bewaarnummer op tijd klaar te krijgen, zodat U tijdig op de hoogte bent van de
speeldata voor het komende seizoen.
Het resultaat zult U binnen enkele weken (eind juni) overhandigd worden.

Vanaf 1 juli 2004 zal ook het district Vlietlanden over een eigen website kunnen
beschikken.
Momenteel word er hard gewerkt door de webmaster om e.e.a. op tijd klaar te
krijgen.
De juiste domeinnaam is op dit moment nog niet bekend maar zal in het
komende bewaarnummer van Vlietzicht bekend worden gemaakt.
Met ingang van het nieuwe seizoen zult U dan ook op deze moderne wijze
worden geïnformeerd over uitslagen en standen van competities en pk’s en over
allerhande overige zaken die betrekking hebben op de biljartsport.

Onlangs heeft Ria Vermaat kenbaar gemaakt dat zij haar functie binnen het
bestuur per direct beschikbaar heeft gesteld.
Ondanks het feit dat wij haar besluit betreuren zullen wij deze beslissing moeten
respecteren en moeten wij op zoek naar een vervanger die de portefeuille
“arbitrage en recreanten” wil overnemen.
Mocht U geïnteresseerd zijn in de portefeuille “arbitrage en recreanten” en
ambieert U een functie binnen het districtsbestuur, neem dan contact op met één
van de overige bestuursleden.
Tot die tijd zullen deze zaken binnen het bestuur worden waargenomen door
Sjaak Verleg.
Ria langs deze weg wil ik je namens het district Vlietlanden bedanken voor je
inzet en tijdens de komende najaarsvergadering zullen wij op passende wijze
afscheid van je nemen.

René Molier, voorzitter.

VOORWOORD
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VERLOREN MAAR NIET VERGETEN 

Tot onze grote ontsteltenis kregen wij het schokkende bericht dat na een zeer
ernstig auto ongeval (enige weken geleden) twee leden van BV het Zuiden
daarbij betrokken waren en helaas aan de gevolgen van dat ongeval zijn

overleden.

Beide leden waren zeer actief binnen hun vereniging en ons district.
Jong en talentvol waren zij en graag geziene collega’s tijdens wedstrijden,

waarbij zij alles gaven om hun ambities - hogerop te komen - waar te maken.
C.D. Nguyen (Dun) en N.H. Pham (Hiel) zijn onder overweldigende

belangstelling op 27 mei in Den Hoorn begraven. 

Onze gedachten gaan uit naar hun directe familie, vrienden en bekenden.
Vooral voor hen zal de komende tijd een moeilijke worden waarbij zij alle steun

kunnen gebruiken om dit grote verlies enigszins te kunnen dragen en
verwerken. 

Bestuur en leden van district Vlietlanden wensen alle betrokkenen veel sterkte
voor nu en in de toekomst om dit grote verlies te kunnen dragen. 
Zij hebben twee levens verloren maar zullen ze nimmer vergeten. 

Ook het bestuur en leden van district Vlietlanden sluiten zich hierbij aan.
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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:

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 

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 juli:

01. C.C. Pronk
01. M. Sevim
02. N.H. Bleekendaal
06. P. v.d. Leeden
06. S. Rombout
06. R. Rosca
10. D.M.E. Koene
10. H. Waard
11. M. Bornebroek
12. A. Brouwer
12. W. de Goede
12. M.A. Vermaat-v. Haren
13. J.L. Ballering
14. P.J.A. v.d. Bos
14. C. Goes
14. J. v. Marion
17. M.Lagas
21. A. Dieke
24. P. de Jong
24. J. Nijman
25. J.P. Duynisveld-Kooyman
25. R. Kloppenburg
25. L.J. v.d. Lubbe
26. A.P.C. Mieloo
27. P.A.J. Gardien
28. M. Born
28. L.W. Peterson

Jarig in augustus:

01. M. Nijman
01. B.C. Weeda
02. W.C. Westhoff
03. C. v.d. Ende
03. A.S. Janssen
06. D.J. de Zoete
08. T. Bierhuizen
08. W.D. Spanjersbergh
09. C. Schulten
11. P. Drabbe
11. C. Neijhoft
11. H.A. Tetteroo
12. A. v. Staalduinen
13. E. Bos
13. R. Poley
14. M.Boot
14. G.D.J. Kloppenburg
14. W.J. Ruiter
17. J. Ouborg
18. J. Vermeulen
18. A.D. v. Wieringen
20. A. Slippens
22. R. v. Dipten
22. A. Schotman
23. B. v. IJperen
25. P.Nebbeling
28. D. v.d. Beukel
28. M.J. v. Hattem sr.
28. J.J. de Jong
29. C. d’Ancona
30. J.H. de Wilde

VAN DE LEDENADMINISTRATIE
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Tijdens de laatste districtsfinale - driebanden klein 2e klasse - is er verwarring
ontstaan tussen de organiserende vereniging (DBO) en de aldaar aanwezige
arbiters over de verzorging van laatstgenoemde groep.
Met klem wil ik benadrukken dat DBO niet verantwoordelijk is voor de ontstane
situatie, maar dat alles slechts is terug te voeren tot een gebrekkige
communicatie en gewenning.
Ik ben ervan overtuigd dat dit probleem zich in de toekomst niet meer zal
voordoen.

Sjaak Verleg.

1E JAARGANG, #008 / JUNI 2004
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Arthur Nijman zesde

Het afgelopen weekend heeft de finale van het kampioenschap van Nederland
bandstoten 4e klas plaatsgevonden in Deventer.
De 1e partij won Arthur in 18 beurten. De 2e partij verloor hij en na de 1e dag
stond hij op de 3e plaats.
De 2e dag begon heel goed. Hij won twee partijen en presteerde het om een
partij in 12 beurten in winst om te zetten. Dit was de kortste partij van deze
finale.Na vier ronden stond Arthur op de 1e plaats met een moyenne van 2,33.
Dit is een moyenne van een 2e klasser!
De 3e partij op zaterdag verloor hij op 5 caramboles. Hierdoor zakte hij naar de
2e plaats. En nog alle kans op de titel, want de koploper kreeg hij nog en hij
had veruit het beste moyenne.
De laatste dag had Arthur een complete offday. Hij verloor eerst van Siepel en
de laatste partij verloor hij kansloos van L.Leys uit Yerseke, Leys werd hierdoor
kampioen van Nederland. Bij de prijsuitreiking werden alle finalisten gefeliciteerd
door de bondsofficial. Want zij behoorden tot de beste acht van Nederland en er
hadden in de voorwedstrijden 1700 biljarters aan deze klas meegedaan.

De eindstand

Naam: Punten: Moyenne: Hserie:
1.L.Leijs 10 1,81 10
2.C.Steenkist 10 1,42 11
3.J.v.Loveren 8 1,73 10
4.J.Fles 8 1,66 11
5.K.Siepel 8 1,65 9
6.A.Nijman 6 1,81 12
7.B.Beek 6 1,40 7
8.J.Suttak 0 1,40 9

VERSLAG NATIONALE FIN. BANDSTOTEN 4E KLAS
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Mutaties ledenadministratie Vlietlanden juni 2004

Opvoeren als lid:
Steenhorst, C.L. bondsnr.  200688 bv D.V.K.’73
Aarssen, P. “ 114692 bv Tonegido
Burki, F. “       200770 bv ’t Witte Paard
Ancona, C. d’ “         200792 bv Het Zuiden

Afvoeren als lid:
Koppen, K. v. bondsnr.  141374 bv Centrum
Lok, H. “          154252 “      “
Velzen, A. v. “          115969 “      “
Pligt, R. v.d. “          118388 bv S.(O).S.
Prinsen, J.W. “          129513 “      “
Vermaat-v.Haren, M.A. “          120182 “      “
Cock, H. de “ 137985 bv Het Zuiden
Kuipers, H. “ 159457 “      “

Bestuurswijziging:
Zweeden, P. v. 1 - voorzitter bv Centrum West
Friebel, A.P. 4 - wedstrijdleider “ “ “
Ruyter, F. de 2 - secretaris bv S.(O).S.
Pointner-Schravesande, E. 3 - penningmeester  “ “
Vermeulen, W.C.M. 4 - wedstrijdleider “ “
Schotman, A. 4 - wedstrijdleider bv ’t Viaduct
Rombout, S. 4 - 1e wedstrijdleider bv ’t Witte Paard
Rombout, L.C. 7 - 2e wedstrijdleider “ “ “

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

Libre 4e Klasse 03-04-05 December De Haven Schiedam
Bandstoten 4e Klasse 18-19-20 Februari Wilskracht Vlaardingen

AGENDA FINALES

MUTATIES LEDENBESTAND



Donderdag 3 Juni, het begin van de persoonlijke kampioenschappen 1e, 3e en
5e klas libre.
‘s Morgens om 8.30 vertrek bij Aad Wilkes die met Cor Bol deelnemer was in de
3e klas.
Bij de 1e klas hadden we maar 1 inschrijving, Jaap Ballegooyen, Ruud Langeree
van de Driehoek had afgeschreven evenals Co v Sweeden.
In de 5e klas Ton v Wingerden van de old Counters en Wil Margetson van
Europoort. 
Na  in Woubrugge te zijn aangekomen begonnen om 10 uur de wedstrijden.  
De organiserende vereniging Jacobswoude heeft een prima organisatie
afgeleverd, de 2 dagen dat het duurde want vrijdag 4 juni hadden we de 2e klas
met deelneming van Kees Middelburg van Anker 83/5 en Herman Glansbeek van
Emma, de 4e klas Ton Hersbach van the old Counters en Frans Albers van de
Vliet. 
In de 6e klas 3 deelnames, te weten Leo Vleut van Soenda en de dames  Jo
Verweij en Nanny van Tongerloo van de Hunselaer, in totaal 12 deelnemers 2
dames en 10 heren. 
Het was goed toeven in Woubrugge met 6 kleine tafels dus voor iedere klas 2
tafels, laat nu het succes maar komen. 
Deelnemende districten: Veen en Rijnstreek, de organiserende vereniging
Bollensteek, Gouda en Vlietlanden.
‘s Morgens om 10 uur werd er begonnen met A v.d. Voort, Jaap Ballegooyen van
de Carambole in de eerste klas.
Jaap had last van een sweepslag maar met of zonder, hij had toch geen kans en
verloor kansloos.
In zijn 2e partij ging het iets beter: hij verloor hem wel, maar zijn moyenne was
in orde, de derde partij speelde hij om de 5e en 6e plaats en ook die 
verloor hij en zijn eind moyenne lag iets onder de 4 gemiddeld, Jaap volgend
seizoen beter. 
De 3e klas met Aad en Cor: zij kwamen pas in het tweede gedeelte aan spelen
toe.
Zij wonnen allebei de eerste partij, een goed begin is het halve werk. Na eerst
gegeten te hebben, soep en brood wat uitstekend was verzorgd.
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Daarna begon de 2e ronde: Aad won ook zijn 2e partij, Cor niet, dus Aad
speelde om het Kampioenschap en Cor Bol van de Carambole om de 3e en 4e
plaats.
Cor verloor na een spannende strijd en was dus 4e, nogmaals van harte het is
wel Gewest, dus je hebt er een hoop achter je gelaten.
Daarna kwam Aad van Emma weer aan de beurt  gelijk met Wil en Ton want die
hadden hun twee partijen gewonnen en speelden dus ook de Finale!!!!!!
Gelijktijdig Aad ging niet zo goed dus mijn aandacht ging naar de andere tafel
want dat was een spannende partij en dat bleef tot het einde.
Ton ging als eerste uit, Wil moest nog 2 carambole’s in de gelijkmakende beurt
en Wil maakte ze, dus remise. 
Dat betekende dat Vlietlanden in de 5e klas de eerste 2 plaatsen opeiste. 
Terug naar de 3e klas, Aad zijn tegenstander viel een beetje stil en hij kwam
sterk terug, een serie van 16 en twee van vijf en Aad was ook Kampioen. 
In de 5e klas 2 spelers met 5 punten, Wil Margetson werd 2e, die moest 35 car
maken en Ton 41 en die had minder beurten gebruikt, dus Ton v Wingerden van 
de old Counters Gewestelijk Kampioen en Wil Margetson van Europoort 2e voor
mij allebei Kampioenen.
Aad, Ton, Wil, namens het bestuur van VLIETLANDEN nogmaals gefeliciteerd
met jullie prestatie dit was de Donderdag met Jaap, Aad, Cor, Ton en Wil. 
Nu de Vrijdag.
In de Tweede Klas Kees Middelburg en Herman Glansbeek, de 4e klas Ton
Hersbach en Frans Albers en de 6e klas Leo Vleut,  Jo Verweij en Nanny van
Tongerloo.
In de eerste ronde moest Herman tegen Kees maar die was gepromoveerd naar
de eerste klas en moest er dus 110 maken en Herman 75. 
De laatste won, daarna verloren ze beiden de 2e ronde, Kees speelde dus om de
5e en 6e plaats en Herman om de 3e en 4e plaats, beiden verloren dus Kees 6e 
en Herman vierde. 
De Vierde klas: Ton en Frans wonnen beiden hun eerste partij, de tweede partij
verloor Ton en Frans won weer dus Ton om de 3e en 4e plaats en Frans 
voor 1e of tweede plaats.
Ton Hersbach 53 te maken zijn tegenstander W. Mout ook 53, de laatste won na
een spannende strijd en Ton was verdienstelijk 4e. 
Ton nogmaals Proficiat 
P. Ernst 62 car Frans 53 car, het was bloedstollend, dan de een voor dan de
ander: 34e  beurt Piet 59 en Frans 48, 3 om 5.

1E JAARGANG, #008 / JUNI 2004
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Piet 2 dus 61 Frans beurt 35 nog te goed en hij maakt ze alle 5, dus Frans
Gewestelijk Kampioen!!!! 
Maar gelijktijdig spelen er nog 3 te weten Leo, Jo,  Nanny en lees wat daar weer
gebeurde:  Nanny in poule 1 Leo en Jo in poule 2 Nanny won de eerste partij 
en Jo won van Leo.
De 2e ronde verloor Leo weer en de 2 dames Jo en Nanny wonnen weer, dus
speelde Leo om de 5e en 6e plaats die hij jammer voor hem niet tot een goed
einde bracht, dus was Leo zesde.  
Jo en Nanny maakten er een mooie partij van die afgetekend door Nanny werd
gewonnen: Nanny van Tongerloo  Gewestelijk  Kampioen, Jo Verweij 2e  en
Leo Vleut 6e.
Ook jullie van de vrijdag namens het bestuur van de Recreanten gefeliciteerd
met jullie prestaties.
Dit was 2 dagen bilarten met als resultaat: 4 kampioenen, 2 Tweede plaatsen,  3
4e plaatsen  en 2 6e plaatsen.
Voor de andere Districten bleef er dit jaar weinig over: in de eerste Klas
Kampioen Wim v Leeuwen, District Gouda  moy onder de 6 en de 2e klas Arie
Heemskerk van de Bollenstreek, voor Rotterdam waren er dit jaar geen
hoofdprijzen weggelegd maar dat komt door DISTRICT VLIETLANDEN !! 
Op 8 Oktober is het vervolg om het Nationaal Kampioenschap in Hattum, 
vlak bij Zwolle.
En dan zien wat daar uit de bus valt . 
Dit is haast niet te verbeteren, in geen jaren meer, dat geeft ook niet.
Als er 1 Nederlands  Kampioen uit komt rollen ben ik al dik tevreden.

En op 25 Juni in Nieuwegein hebben we dit seizoen ook nog kans met het Team
van W.W.B. op het Nationaal Kampioenschap,
maar dat stond in de vorige boekje.
Ik hoop nog steeds dat er biljarters komen kijken 25 Juni in Nieuwegein of zich
individueel of per team opgeven als ze 55 jaar of ouder zijn want enkel 
bij dit toernooi of persoonlijk is er vervolg naar Gewestelijk of Nationaal. 
En als seizoen 2004- 2005  begonnen is gaan we nog naar Hattem  bij Zwolle
op 8 Oktober, nogmaals alle deelnemers aan het Gewestelijk-
Kampioenschap namens NICO:  PROFICIAT!! 
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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 !!

RECREANTENBILJART ............
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Omdat het aantal pagina’s een veelvoud van 4 moet zijn en er verder geen copij
meer is, deze keer een stukje van de redactie.

Dit is alweer het laatste reguliere nummer voor de zomervakantie en voor mij
zit de eerste jaargang er op.
Het bewaarnummer is al in de maak evenals de advertenties voor het nieuwe
seizoen 2004/2005.
Voor u (en mij) is de zomer eindelijk begonnen en de vakantie staat voor de
deur.
Ik wens u allen heel fijne maanden en mocht u op vakantie gaan: een
voorspoedige reis en kom heelhuids en uitgerust terug zodat we er met zijn
allen weer tegen aan kunnen zowel op het terrein van de persoonlijke
kampioenschappen als met de teamwedstrijden.
Gaat u in de vakantieperiode rustig door met het inzenden van uw copij en
mocht u nu eens iets leuks meemaken, schrijf er gerust een stukje over en
maak een ander deelgenoot van uw belevenissen.
Heeft u ergens gebiljart waar u tot uw kuiten in het water stond vanwege een
overstroming op de camping of is uw tent weggewaaid meld het ons, dan
kunnen we er allemaal smakelijk om lachen.
Gaat u niet ver weg dan is er ook in de buurt genoeg te beleven en ook een
fietstocht door het zuidhollandse landschap kan een openbaring zijn.
Wie helemaal geen zin heeft om er op uit te gaan is er natuurlijk ook de
mogelijkheid uw biljartcapaciteiten op te vijzelen en in training te gaan voor het
nieuwe seizoen.
De meeste van onze lokaliteiten gaan niet dicht en er is altijd wel een
tegenstander te vinden die met u een spelletje wil spelen.

Zo, dit lege blaadje is bijna volgepend en ik kan nu de boel af gaan drukken.

Prettige zomer,
Ed Vergroesen 

VAN DE REDACTIE



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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