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Het volgende nummer van VLIETZICHT verschijnt eind oktober.

Inleveren kopij kan tot uiterlijk zondag 19 oktober 2003.

VLIETZICHTVLIETZICHT
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Aanvragen: ervergroesen@hetnet.nl



De vakantie ligt weer achter ons en ik neem aan dat een ieder heeft genoten van het
mooie weer.
Daar waar de één deze periode gebruikt zal hebben om zich verder te bekwamen in
de biljartsport, zal de ander wellicht niet verder zijn gekomen dan het strand of een
terrasje.
Inmiddels zijn de eerste voorwedstrijden verspeeld en heeft de eerste districtsfinale
(libre 6e klasse) plaatsgevonden.

Ondanks het feit dat iedereen ruim tevoren op de hoogte is gesteld van de data
waarop hij of zij voorwedstrijden moest spelen is het voor een aantal personen niet
mogelijk geweest om op deze data ook daadwerkelijk te verschijnen. Voor enkele is
het zelfs teveel gevraagd om een originele smoes te verzinnen en zich af te melden
bij de wedstrijdleiding. Deze “biljartliefhebbers” duperen met hun handelswijze
anderen en moeten wellicht bij zichzelf ten rade gaan of zij wel moeten inschrijven
voor persoonlijke kampioenschappen.

De landscompetitie is begin september van start gegaan en daarover valt nog weinig
te melden.
Wel blijft het verzoek aan de teamleiders om een email-adres door te geven aan
Daan de Zoete zodat deze U op een snelle en adequate wijze kan informeren over
uitslagen, standen en eventuele wijzigingen.
Ook word U vriendelijk verzocht het uitstellen van wedstrijden tot een minimum te
beperken en indien zulks echt niet anders kan dan de betreffende wedstrijd - na
overleg met Daan de Zoete - op een eerder tijdstip te verspelen.
Op deze manier blijft de competitie overzichtelijk en bespaart U de wedstrijdleider
extra werk.

De arbiterscommissie heeft de laatste maanden veel werk verzet. Zij zijn erin
geslaagd een schema op te stellen waardoor het mogelijk is om iedere finale twee
arbiters per dag te leveren.
Wellicht dat wij als biljarters onze waardering voor hen kunnen laten blijken door na
afloop van een finale weer een enveloppe met inhoud  aan de arbiters te
overhandigen.
Voor de toekomst word aan een meer blijvende oplossing gewerkt en de verwachting
is dat deze tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering kan worden
gepresenteerd.

lees verder 

VOORWOORD
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Kort voor de zomervakantie is er nog een arbiterscursus afgesloten.
Van de vijf kandidaten wisten er vier het examen met goed gevolg te volbrengen.
Ria Vermaat mocht dan ook als verantwoordelijk bestuurslid arbiterszaken aan Jan ’t
Hart, Mark Kalfsbeek, Jan van Marion en Danny Molier de felbegeerde badge
overhandigen en hen officieel tot districtsarbiter benoemen.

De jeugd heeft inmiddels een tweekamp achter de rug met hun leeftijdgenoten uit
Den Haag.
Nog nooit slaagden zij erin deze tweekamp te winnen, tot dit jaar.
Een verslag van een trotse jeugdconsul zult U ongetwijfeld elders in dit blad
aantreffen.

Biljartpaleis “De Grif” is tijdens de zomermaanden overgegaan in andere handen.
Wij wensen de nieuwe eigenaren - Ronald, Wendy en Aad - veel succes toe en
hopen op een prettige samenwerking.

René Molier, voorzitter.
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Voor u ligt de tweede uitgave van Vlietzicht en de eerste in A5-formaat.
Dit districtsorgaan zal 9 keer per jaar verschijnen, d.w.z. 8 keer in dit formaat en 1
bewaarnummer in A4-formaat.
Dit alles kan alleen met medewerking van velen ; adverteerders , redactie , drukkers
en samenvoeg(st)ers , verspreiders en ................ U !!!!!!!
U bent degene die moet zorgen dat het een prettig leesbaar blad wordt dat naast
advertenties , waar we uiteraard erg blij mee zijn , ook items bevat die interessant zijn
voor uw collegabiljar(s)ters.
Of dat nu een verplicht verslag van een finale is , een leuke anecdote of iets anders
wat u kwijt wilt , stuur het op naar de redactie , liefst per email (ervergroesen@het-
net.nl) of per floppy.
Als het niet anders kan mag het zelfs per getypte brief of per handgeschreven brief ,
u ziet het , geen smoesjes , alles mag ! 
De uiterste datum van inzenden wordt in elk nummer vermeld.
Bestuur en redactie besteden vele uren van hun kostbare vrij tijd aan hun en uw hobby
dus een kwartiertje is van u dan toch ook niet teveel gevraagd , toch ?
Spellingsfouten zijn niet erg , die haal ik er wel uit. 
Ed Vergroesen

VAN DE REDACTIE
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VAN DE SECRETARIS
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 07.30 en 08.00
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:
donderdag 18 september 2003 
donderdag 23 oktober 2003 
donderdag 4 december 2003 
Telkens vanaf 07.30 uur en altijd bij Hofman's Bodega in Delft (tenzij anders vermeld)

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

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.

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

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 

BESTUURSBESLUITEN

En dan nog even wat algemene regels.

De avondwedstrijden zijn van maandag
t/m vrijdag, aanvang 19.00 uur.

De middagwedstrijden zijn alleen op
zaterdag, aanvang 13.00 uur.

Ruilen zonder overleg met de 
wedstrijdleider P.K. is absoluut niet
toegestaan.

Het spelen van meer dan twee partijen op
een avond of middag is niet toegestaan.

Voor iedere poule is vier weken gere-
serveerd (vijf weken voor driebanden 
groot).
De vierde (vijfde) week is echter alleen
voor noodgevallen.

Een ieder is verplicht om drie (vier) avon-
den of middagen te komen.

Als U gebruik wilt maken van de
reservedag geef dit dan tijdig door aan de
pouleleider.

HERINNERING
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 jarig in september:
02. A.v. Brandwijk
02. H. Steenhoek
03. C. Cancedda
04. F.X. Hoefnagel
04. A. Hoogendoorn
04. W. de Leeuw
04. M.W.M. Visser
06. I.v. Krieken
06. A. Swaneveld
08. G.J.C.M. de Bruijn
08. J. Keijzer
08. P.J.M. de Kok
09. M.N. Nederpel
09. D.v. Rooyen
09. J.J.M. Verleg
11. A.C. Blonk
11. P. Vervoort
12. C. Gardien
12. J. Zwirs
13. P. Nederpelt
13. P. Zuyderwijk
15. J.L.M. Barendse
15. G.J.v. Koornneef
15. G.J. Verhaar
15. E.M. Voets
18. J. Cornelissen
19. F. Kooning
19. R. Pels
20. R. Venema

21. L. den Herder
23. H.F.V. Lander
23. N. v. Roon
24. C.J. Vermaat
25. A. Ekelschot
25. F. Hitzert
25. G. Kooning
25. P.de Nooijer
25. A.A.C.A. Rust
25. H. v.d. Vlist
27. M. v.d. Cijs
27. J.D. Nowee
28. A. Gort
28. F.F. Prins
30. M. Winkel
30. E. Kooijman

jarig in oktober:

03. J.P. Bos
04. P. Boon
06. E. Hofman
07. M. v.d. Beek
07. P.J. Bom
07. M.J.J. Vergroesen
08. J.A. Oudemeyers 
09. K. Schut
12. J.v.d. Zalm
13. P. Annaars

14. M. Luken
14. A.H. Wensveen
15. C. Oosten
16. A. Rense
17. A.J.M. Bavelaar
17. T. Gronsveld
17. A. Kouwenhoven
17. G.M. Liebrechts
19. M. Boomkes
19. A. Sol
20. B. v.d. Zalm
24. J. v. Aalst
25. R. Loenen
25. L. de Ruiter
26. F.J. Blonk
26. C. v.d. Cijs
26. L.R. Vermaat
27. J.L. v.d. Knijf
27. N.P. Straathof
28. M. Alsemgeest
28. H.J.j.M.Jongeleen
29. Th. Beune
29. C.P. Snijders
29. J.A. Visser
30. H. Bernard
30. J. Knebel
31. A.A. Visser
31. A. Weber

VAN DE LEDENADMINISTRATIE

Mutaties september 2003:
Opvoeren als lid:
Stam, A. v. bondsnr. 83301 bv The Counter
Kuipers, W. “ 26380 bv Delft
Winkel, M. “ 82768 bv de Tobbe
Vogelij, T.B. “ 83741 bv Tonegido
Afvoeren als lid:
Hoppener, B.     † “ 78898 bv de Tobbe
Rense, A. “ 69276 “
Schalker, R. “ 35937 “
Scholtes, R. “ 37358 “
Streefland, F.C. “ 46571 “
Hommen, F. “ 20090 bv Tonegido
Nebbeling, P. “ 02728 “

Bestuurswijziging:
Kroon, W. 02 secretaris bv de Tobbe
Lander, A.J.M. 07 alg.sec. “
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Overzicht van de data en plaatsen districtsfinales voor de komende periode:

Driebanden kl 2e kl 17-20-21 September De Kleine Confiance Schiedam
Driebanden kl 1e kl 7-11-12   Oktober De Tobbe Delft
Libre 5e klas 15-18-19 Oktober Hofman’s Bodega Delft
Libre 4e klas 22-25-26 Oktober De Kleine Confiance Schiedam
Driebanden gr. 3e kl 29-30 Okt 1 Nov De Tobbe Delft
Libre 3e klas 14-15-16 November Biljartcentrum Naaldwijk 

Kom eens kijken !

Overzicht van de data gewestelijke finales in ons district : 
Driebanden klein 10-11-12 Oktober Hofman’s Bodega Delft

AGENDA DISTRICTS FINALES

Deze rubriek is bedoelt uit uitlaatklep van u als biljarter/lezer. U mag het zeggen !
Heeft u iets op uw lever en wilt u dat delen met uw collega-biljarters doe dat dan niet in de
zo verfoeide wandelgangen maar doe het openlijk in deze rubriek.
De enige voorwaarde is dat het niet beledigend of kwetsend mag zijn voor een ander , zulks
ter beoordeling van de redactie en bij twijfel het districtsbestuur.
Als u iets positiefs te melden heeft mag dat uiteraard ook , graag zelfs !
Anonieme stukken worden niet geplaatst.  
Copy voor deze rubriek onder vermelding van ”de nastoot” (en voor alle andere rubrieken)
per email naar ervergroesen@hetnet.nl of per post naar E.Vergroesen
Schubertlaan 502
3144 BK Maassluis

DE NASTOOT

7
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Bericht van de Recreanten.

1 September begint het 25ste toernooi van
de recreanten zogezegd het 5e Lustrum in
een nieuwe locatie namelijk de Griffioen.
U weet al dat we bij de Bengels weg gegaan
zijn omdat anders het toernooi opgehouden
had te bestaan en dat wilden we niet.
We dachten namelijk , ook als we het roer
helemaal omgooien om met de Belgische
telling en in een nieuwe locatie er weer meer
teams zich zouden aanmelden met de
vergadering die we gehouden hebben bij de
Carambole.
Die avond kregen we de gedachte dat we
door de verandering er meer teams bij
zouden krijgen.
’t Mazzeltje , Den Bolder , Wilton Feijenoord
zouden weer mee doen , verschillende
teams zouden met meer teams inschrijven
dus het zag er weer rooskleurig uit.
We moeten het dit jaar toch weer doen met
48 teams dit viel een beetje tegen wat hier
boven stond is wel gebeurd maar er vielen
ook verenigingen af.
Emma , De Vloot om er maar een paar te
noemen maar als ze in de wandelgangen
horen en misschien dat ze komen kijken pas
volgend eizoen zijn vruchten gaat opleveren
we zien wel. En misschien komen er uit
Vlietlanden als ze het nieuwe orgaan lezen
ook daar nieuwe recreanten teams naar
voren  , ook daar zitten een hoop 
Recreanten van 55 jaar. En door de fusie
kunnen die ook mee doen onder de naam
van S.T.D. betekent Senioren Team Delft
maar ook onder S.T.V. en dan staat die V
niet voor Vlaardingen maar voor Vlietlanden
, daar is over nagedacht.

De dagen dat er gespeeld wordt zijn
maandag 1 September , dinsdag 9
September , woensdag 3 September en de
donderdagen  4 , 11 en 18 september en
dan om de 3 weken , 6 keer.
U ziet , toch een druk programma  , dat ook
mede door het 5e lustrum nogal wat kost
met een presentje voor iedereen.
In Vlaardingen verkocht ik ieder jaar bij de
verenigingen loten , dat wou ik uit gaan
breiden naar Delft en misschien zijn daar
ook wel bedrijven die het toernooi willen
sponsoren. Wij benaderen ieder jaar in
Vlaardingen door middel van een brief
bedrijven of winkeliers die hier wat voor
voelen kunnen dat kenbaar maken dan
krijgen ze zo’n brief toegezonden. Het adres
is Meierstraat 24 , 3132 SV Vlaardingen.
Ook tombolaprijsjes zijn welkom om het 5e
lustrum voor de recreanten onvergetelijk te
maken , bij voorbaat hartelijk dank.
Wij , het bestuur en wedstrijdbegeleiders
wensen alle biljartende vrienden een heel fijn
en gezellig biljartseizoen toe dat op het
moment dat U dit leest weer begonnen is.
Nico Bleekendaal 

BERICHT VAN DE RECREANTEN
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Het wel en wee rond de Persoonlijke Kampioenschappen

Zo de eerste week zit er op, 

Libre 6e klasse,
Poule A Weggebleven zonder afzegging G. Voogt, Start 75 Hier is aangegeven dat

de reservedag gebruikt moet worden.
Poule B Afgeschreven Ria Bavelaar D.B.O. keurig netjes en royaal op tijd, zoals 

het hoort. C. Kouwenhoven Start 75 Afgeschreven door de secretaris van 
Start 75  ook zoals het hoort prima. Ook hier moet de reservedag gebruikt
worden.

Driebanden Klein 2e Klasse,
Poule A Toegevoegd  P. Ravensbergen  en geschrapt H. Glansbeek, reservedag 

nodig.
Poule B Afgeschreven M. van Hattem sr D.V.K.’73 (is derde klasser), en J. Nowee 

‘t Groene Hart allebei de spelers hebben perfect afgescheven. 
Toegevoegd H. Glansbeek

Poule C Geen bijzonderheden,
Poule D Afgeschreven G. Kloppenburg D.I.T.O. alleen een beetje laat, Liefst een 

beetje vroeger, toegevoegd P. Tanis ook hier geld als er problemen zijn 
niet wachten tot de laatste dag.

Poule E Afgeschreven J. Vermeulen Start ‘75 niet correct en ook laat zat, altijd 
twee telefoontjes, ook hier is de reservedag nodig.

Poule F Afgeschreven P. Drabbe ‘t Witte Paard Correct, reservedag is nodig.
Poule G Weggebleven zonder afzegging E. v/d Berg Centrum West, en geschrapt 

P. Tanis reservedag moet gebruikt worden.
Poule H Afgeschreven zoals het hoort, J. Ouburg D.V.K. ‘73 en weggebleven zon

der afzegging M. Jansen D.I.T.O. en na inschrijver D. dos Santos Lopez 
S.(O).S.

Poule I Weggebleven zonder afzegging C. Gardien (De Beurs) Cor belt midden in
de nacht op dat hij de 30ste niet kan, en blijft prompt de 23ste weg

Dit was dus de eerste week, en nu volgen er nog enkele mutaties zover ze bekend zijn.
Driebanden 1e klasse
Poule B De Grif, toevoegen A. Weber D.V.K. ‘73

Libre 5e klasse,
Poule D The Counter afgeschreven C. Ouburg D.V.K. ‘73 jullie zien het keurig op 

tijd. 
Poule E ‘t Groene Hart schrappen A. Hoogendoorn is 4e klassser en toevoegen 

C. Kortekaas ‘t Witte Paard

TC-JOURNAAL

Lees verder
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Libre 4e Klasse,
Poule A Hofman’s ”Bodega” toevoegen M. Boer Het Noorden en H.J. den Boogert

Start ‘75
Poule B, B.B.M. schrappen A. Ekelschot ‘t Groene Hart en afgeschreven R. Wes

seling Centrum West en toevoegen P. Schippers B.O.G. 
Poule D The Counter schrappen H.J. den Boogert Start ‘75  en toevoegen P. 

Annaars Het Zuiden
Poule E De nieuwe Prins toevoegen A. Hoogendoorn ‘t Viaduct
Poule F ‘t Groene Hart toevoegen A. Ekelschot ‘t Groene Hart en A. Onink D.O.C.

Driebanden Groot 3e klasse,
finale is op donderdag - vrijdag en zaterdag 30 - 31 Okt en 01 Nov  
Poule F De nieuwe Prins toevoegen M. Winkel De Tobbe. 
Poule H De Tobbe  toevoegen M. Scholten ‘t Witte Paard. 

Deze Poule gaat naar de Nieuwe Prins en er komt een dag bij 
(wordt 27 Sept. , 04-11-18-25 Okt.)

Libre 3e klasse, 
Poule C Café Rotterdam toevoegen J. Manschot De Tobbe
Poule E De Kroon schrappen J. Manschot De Tobbe

Hoofdklasse driebanden, 
Poule B, De nieuwe Prins toevoegen M. v/d Cijs S.(O).S

Libre 2e klasse,
Poule A, The Counter afgeschreven G.J. v/d Leeden Centrum West

Libre 1e klasse,
Poule B, afgeschreven M. Smink Delft
Bandstoten 5e klasse, 
Poule A Café Rotterdam schrappen H. den Boogert Start ‘75 en  afgeschreven J. 

van Marion D.V.O. ‘95. Toevoegen: T.B. Vogelij Tonegido
Poule B Hofman’s ”Bodega” afgeschreven A. Onink D.O.C. en toevoegen H.den 

Boogert Start ‘75
Poule E The Counter afgeschreven C. Kouwenhoven Start ‘75

Bandstoten 4e klasse,
Poule I  B.B.M. afgeschreven R. Wesseling Centrum West

Driebanden klein 3e klasse,
Poule C, De Tobbe toevoegen M. Boer Het Noorden
Poule D, ‘t Groene Hart toevoegen M. van Hattem sr D.V.K.’73 en P. Annaars Het 

Zuiden
Nou ik vond toch al met al dat het een aardig lijstje geworden is. 
Willem Westhoff
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De finale 3-Banden 3e klas werd gehouden op 11, 12 en 13 april 2003 in Hof-
man’s Bodega.  De deelnemers aan deze finale waren:

RON Winkel - Het Witte Paard
BEN Hoppener - De Tobbe
OLAF Schreuder - Het Groene Hart
GEERT de Bruin - B.B.M.

Door laat afzeggen van M. Born kon Aad Slippens aan deze finale meedoen.

1E RONDE.
Olaf wint na een bliksemstart (12 in 10 brt.) van Tukker in 39 brt. (20-15) met
hoogste serie van 3. Tinus wint in 38 brt. van Geert (20-13) , hoogste serie 3.
Nico wint in 51 brt. van clubgenoot Ron (20-13), hoogste serie 4. Ben verslaat Aad
in 50 brt. (20-7).  Hoogste serie 3.

2E RONDE
Geert verslaat Ben in 42 brt. (20-19) met een hoogste serie van 6. Tukker weet
Nico te verslaan in 47 brt. (20-11).  Hoogste serie 2.
Olaf wint ook zijn 2e partij van Ron (20-15) met een hoogste serie van 3. Tinus

VERSLAG FINALE DRIEBANDEN KLEIN 3E KLAS

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

P. van Velden 173 193 0,896 10 D.P.
D. van Zunderen 179 209 0,856 10 D.P.
A. Nederpelt 180 214 0,841 12 D.P.
T. Vogelij 150 214 0,701 6 D.P.

J. Lansbergen 175 240 0,729 1,0 8 1,5 2,5 P.F.
M. Brouwer 162 249 0,651 2,0 8 1,5 3,5 F.
G. Voogt 152 252 0,603 3,0 6 3,5 6,5 F.
J. v/d Lubbe 154 267 0,577 4,0 6 3,5 7,5 F.
C. v/d Zalm 151 269 0,561 5,0 4 6,0 11,0 F.
W. Stolk 132 284 0,465 6,0 2 9,0 15,0 F.
K. Kwarten 133 292 0,455 7,0 4 6,0 13,0 F.
C. Schulten 123 282 0,436 8,0 4 6,0 14,0 F.
A. Scheffers 120 291 0,412 9,0 2 9,0 18,0      1eR
C. Zuiderwijk 108 270 0,400 10,0 2 9,0 19,0      2eR

UITSLAG VOORWEDSTRIJDEN LIBRE KLEIN 6E KLAS

TINUS Nederpel - The Counter
NICO Straathof - Het Witte Paard
TUKKER Kuipers - Het Noorden
AAD Slippens - The Counter
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weet moeizaam zijn tweede partij te winnen van Aad in 55 brt., hoogste serie 4.

STAND NA 2 RONDEN
OLAF Schreuder 4        0.481
TINUS Nederpel 4        0.430
BEN Hoppener 2        0.428
GEERT de Bruin 2        0.417
TUKKER Kuipers 2        0.406
NICO Straathof 2        0.316
RON Winkel 0        0.294
AAD Slippens 0        0.228

3E RONDE
Geert behoudt zijn kansen door Tukker te verslaan in 47 brt. (20-18).  Hoogste serie
3. Nico tempert Ben zijn aspiraties door in 42 brt. te winnen (20-13) met een hoog-
ste serie van 3. Olaf wint zijn derde partij door Aad te verslaan in 61 brt. (20-10).
Hoogste serie 2. Ron wint zijn eerste partij door Tinus te veslaan in 62 brt. (20-17).
Hoogste serie 2.

4E RONDE
Ron wint van Tukker in 45 brt. (20-10).  Hoogste serie 4. Nico en Tinus spelen de
eerste remise van het tournooi met beiden een hoogste serie van 2.
Geert blijft het goed doen en wint van Aad in 39 brt. (20-18).  Hoogste serie 3. Ben
weet Olaf zijn eerste nederlaag toe te brengen door in slechts 36 brt. te winnen (20-
12) met een hoogste serie van 2.

5E RONDE
Ben verspeelt zijn kansen op de titel (en eventueel promotie) door in 51 brt. (20-18)
te verliezen van Tinus.  Hoogste serie Tinus 3, Tukker wint in de langste parij van
het tournooi van Aad in 76 brt. (20-13).  Hoogste serie 4.
Ron wint in 46 brt. van Geert (20-17).  Hoogste serie 3.
Nico brengt Olaf zijn tweede nederlaag toe (20-10) in 53 brt.  Hoogste serie 3.

STAND NA DE 5E RONDE
TINUS Nederpel 7        0.373
NICO Straathof 7        0.372
GEERT de Bruin 6        0.426
OLAF Schreuder 6        0.356
RON Winkel 6        0.354
BEN Hoppener 4        0.409
TUKKER Kuipers 4        0.326
AAD Slippens 0        0.238
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6E RONDE
Nog 5 kanshebbers op titel, derhalve spanning genoeg.  Olaf behoudt zijn kansen
op de titel door Geert te verslaan in 41 brt. (20-16) met een hoogste serie 2. Ron
wint van Ben in 61 brt. (20-17).  Hoogste serie 3.
Aad weet te stunten door Nico te verslaan in 46 brt. (20-12) en zijn eerste overwin-
ning te behalen.  Hoogste serie 4. Tukker weet Tinus op remise te houden in 58 brt.

7E RONDE
Ben wint in 38 brt. van Tukker (20-13) met een evenaring van de hoogste serie van
6, maar mist de beoogde promotie.
Nico wint zijn laatste partij van Geert (20-17) in 57 brt., een hoogste serie van 2.
Ron behoudt zijn kansen op de titel en deelname aan het gewest (2 deelnemers)
namens district Vlietlanden door Aad te verslaan in de kortste partij van het tournooi
(20-6) in 34 brt.  Hoogste serie 3. Tinus weet echter de titel te veroveren door Olaf
te verslaan in 40 brt. (20-11).  Hoogste serie 3.

EINDSTAND
PNT.                GEM.                  H.S.

TINUS Nederpel 10 0.382                    4
RON Winkel 10                0.373                    4
NICO Straathof          9 0.354                    4
OLAF Schreuder         8              0.363                    3
GEERT DE Bruin        6      0.398                    6
BEN Hoppener             6                0.394                    6
TUKKER Kuipers        5               0.331                    4
AAD Slippens            2               0.257                    4
Tournooi-gemiddelde 0.355

Namens het district werd aan TINUS en RON verzocht om het district Vlietlanden
te vertegenwoordigen op de gewestelijke finale in oktober, waarop zij bevestigend
antwoorden.  Daarna werd door voorzitter Cees van Kampen elke deelnemer
gefeliciteerd met zijn behaalde resultaat.
Rest mij nog Aad en Els te bedanken voor de bediening, het beschikbaar stellen van de bil-
jarts en P.C.
De felicitaties gaan uiteraard naar TINUS als kampioen en ik wens hem en RON veel suc-
ces bij de Gewestelijke Finale.

B.V. Het Noorden
TON VAN WENSVEEN
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Eindelijk is hij terug

U denkt nu,waar gaat dit over.
Al elf jaar wordt jaarlijks een tweekamp gespeeld tussen District Vlietlanden en
Den Haag.  
De afgelopen acht jaar is de wisselbeker naar Den Haag gegaan.
Een reden temeer om dit jaar extra ons best te doen.
Op zondag 23 Juni was het zover,in het zuiderpark was de eerste ontmoeting van
deze jeugdkanjers.
Het was een bijzonder warme dag,maar dat was aan de opkomst niet te merken.  
Er waren maar liefst 48 kinderen.
Er werden in totaal 54 partijen gespeeld.
De eindstand van deze zondag was,Den Haag 333 punten en Vlietlanden 360
punten.  
Dit was de eerste keer dat wij na de eerste dag een voorsprong hadden.
De kortste partij van deze dag,was de partij van Shyaam Poedai tegen Ian van
Krieken.  
Shyaam moest 165 kader en Ian 200 kader.
Deze partij is door Ian in negen beurten gewonnen.
De hoogste serie van deze dag was van Bart Luken.
Hij had een serie van 12 carb. terwijl hij maar 27 carb.moest maken.  Dit is 44%
van zijn partij.( keurig Bart )
Nagenietend van deze dag en het mooie weer gingen wij om 16.00 uur naar huis.

Zondag 31 augustus om 11.00 uur was het zover.  
De return Vlietlanden - Den Haag.
Ook deze dag was de opkomst heel goed.
43 kinderen waren aanwezig voor deze spannende dag.
Deze dag waren er ook zeer veel ouders en begeleiders.
Dit betekende dat er 2 zalen van Biljart Centrum ”De Tobbe” behoorlijk vol waren.
De spanning was te snijden,met een voorsprong van 27 punten begonnen onze
kids aan deze beslissende dag.
27 is niet zoveel,als ik u vertel dat wij bij de jeugd het Belgisch puntensysteem
hanteren.  Ongeveer ieder half uur kwamen er wel 1 of 2 kinderen naar de com-
puterruirnte,om te informeren of zij nog wel voor stonden.
Waarop ik steevast zei ”geen idee”.

De kortste partij van deze dag,was de partij van John Nijman tegen Sanker Bad-
loe.  John moest 10 carb.maken en Sanker 12.

JEUGD
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John maakte deze partij uit in negen beurten.( bravo John)
De hoogste serie van deze dag was van zijn broer Mike Nijman.
Hij had een serie van 20 carb.terwijl hij totaal 35 carb. moest maken.
Dit is 57,14% van zijn partij.( keurig Mike)
En nu de einduitslag van de tweekamp 2003.
Op 23 juni      had Den Haag 333 punten en Vlietlanden 360 punten.
Op 1 augustus had Den Haag 390 punten en Vlietlanden 439 punten.
Dit is totaal Den Haag 723 punten Vlietlanden 799 punten.
Het was een feit,na acht jaar blijft de wisselbeker eindelijk een jaar in ons district.
Voor de prijsuitreiking begon werden eerst tante Nel en Lenie door de jeugdconsul
van district Den Haag in de bloemen gezet.
Ook van onze kant heel veel dank aan de Fam Lander voor het gebruik van de
accommodatie en de goede verzorging.
Alle kinderen hebben een herinneringsaandenken gehad.
Ian en John hebben een beker ontvangen voor de kortste partij ( allebei 9 beurten)
Mike heeft een beker ontvangen voor de hoogste serie.
Verder eenieder bedankt die op enigerwijze heeft meegeholpen om deze
tweekamp tot een succes te maken.

Groeten Jeugdconsul District Vlietlanden Sjaak Verleg.
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Ja..... onder deze kop zal in de komende nummers iedere keer een
andere lokaalhouder binnen ons district iets over zichzelf kunnen
vertellen, over zijn zaak en over de daar spelende verenigingen, wat hij
voor biljarters eventueel verder nog organiseert aan toernooien of wat
dan ook, enz..
Het bestuur hoopt dat zodoende de lokalen binnen ons district een beetje
bekend worden bij al onze biljarters, zodat men er naar toe zal gaan met
het idee: “hé, dit komt me bekend voor”.

Omdat dit idee echter sinds kort vorm gekregen heeft, was de tijd net te
kort om nu al een stukje in deze editie te kunnen plaatsen, helaas.

In het volgende nummer zal het spits worden afgebeten door Aad en Els
Hofman van Hofman’s Bodega in Delft.
Dit kunt u lezen in het volgende nummer van “Vlietzicht”.

Mochten er nu verenigingen of leden zijn die hierdoor geïnspireerd raken
en ook iets dergelijks willen laten plaatsen, dan kan dat natuurlijk altijd.
De redactie houdt zich alleen wel het recht voor de ingezonden kopij te
bewerken, als mocht blijken dat het bijv. te lang is: dit uiteraard in goed
overleg met de inzender(s).

J.H. Slettenhaar, algemeen bestuurslid. 

KENNISMAKING MET .......


