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In de bestuursvergadering van december jl. zien wij een bedreiging in het
voortbestaan van ons district. Het aantal leden loopt terug, het aantal spon-
sors/adverteerders neemt af, het aantal inschrijvingen voor persoonlijke
kampioenschappen wordt minder en het aantal teams voor de landscompeti-
tie is dit seizoen minder.
Wanneer het aantal leden in de komende jaren verder daalt, zullen wij als
district Vlietlanden financieel niet zelf meer onze broek op kunnen houden
en is het gevolg dat wij met een aangrenzend district zullen moeten gaan
praten over samenwerking of zelfs fusie. 
Maar zover is het gelukkig nog niet. 
Wij moeten wel zien het aantal leden van district Vlietlanden te behouden.
Het bestuur zal hier alles aan doen. De economie ziet er voor 2006 beter uit
dan vorig jaar. Dus een oproep aan alle leden om het nieuwe seizoen mas-
saal in te schrijven voor de PK’s en de landscompetitie. 
Nieuwe leden zijn ook van harte welkom.
Om het ledental van ons district te laten groeien zal er meer moeten gebeu-
ren. Het zou mooi zijn , wanneer er leden zijn, die een visie hebben op wat
voor manier dit probleem aangepakt kan worden. Die leden kunnen zich
aanmelden bij de secretaris.  Eigenlijk zal iedere vereniging het nieuwe sei-
zoen één nieuw lid aan moeten brengen. 
Veel leden weten, dat bij de televisiezender infothuis op de teletekstpagina
de tussenstanden van de districtfinales worden vermeld. In de diverse regio
o.a. Vlaardingen en Schiedam kan deze zender niet worden ontvangen. Maar
degene, die internet heeft, kan ook op deze teletekstpagina komen. U gaat
naar www.infothuis.nl/. Links in het scherm op Menu: klikt u op >Info Thuis
TV. Dan weer op Menu: klikt u op >Sportsignaal. Dan ga je bij sportsignaal
klik hier en u krijgt de teletekstpagina. Op de teletekstpagina’s 762 t/m 770
staan de biljartuitslagen. Op pagina 763 staan de districtsfinales vermeld.

Inmiddels draait de competitie weer op volle toeren. Ik wens iedereen veel
succes in de laatste competitiewedstrijden.
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Het wel en wee rond de persoonlijke kampioenschappen

Hopelijk zijn de oliebollen en andere schranspartijen u goed bevallen en nu met
zijn allen aan de lijn zodat we er het maximale uit kunnen halen, en verder
wensen wij een ieder een gelukkig en sportief maar vooral een gezond 2006 toe.

Libre 1e klasse niemand afgeschreven, keurig. 10 mensen ingeschreven waarvan 1
man niet gerechtigd, is een hoofdklasser, 1 man half gedegradeerd en 6 man voor
de finale, plus 2 reserves, finalist F. de Ruijter schreef af, en 1e reserve C. Zoon
ook, zodat onze 2e reserve P. Paauwe op moet komen opdraven, Pierre hopelijk
houdt je vrouwtje het nog een weekje vast, ( baby ) zodat je niet weggeroepen
wordt.

Bandstoten 5e Klasse: 2 afschrijvers in de voorwedstrijden en een finalist + de 1e
reserve schreven netjes af, zodat 2e reserve: H. Slijkoord kon zorgen voor een
nieuw record kortste partij, 12 beurten, keurig.

Bandstoten 4e Klasse: 4 afschrijvers in de voorrondes correct , 2 finalisten + de 4e
reserve schreven netjes af voor de finale.
Finale is verplaatst van Hofman’s “Bodega” naar B.B.M. 20 – 21 – 22 Januari.

Bandstoten 3e Klasse: 1 afschrijver maar plaatsje is al weer opgevuld en op de
eerste speeldag ging het door gezondheidsproblemen toch niet met A. Gardien en
moest Aad helaas opgeven, Aad van harte beterschap.

Bandstoten 2e Klasse: 2 afschrijvers.
En Poule A De Kroon verhuist naar De Tobbe, blijven wel dezelfde data. 
Hier nogmaals de 2 poule’s daar er nogal wat veranderd is.

Poule A De Tobbe Poule B ‘t Groene Hart
M. Boot Het Zuiden A. Duivenvoorde Samonda–dieHage
J. ’t Hart D.V.O. ’95 W. Kroon De Tobbe
R. Kramer De Kroon V. Nguyen Het Zuiden
F. de Ruijter S(O)S W. Roseboom De Beurs
F. Smink Delft P. Snel Rio Deux
N. Steijn Delft J. v/d Zalm ’t Groene Hart
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WILLEMS WEL EN WEE

Driebanden klein 4e klasse: finale verhuist van B.M.M. naar Hofman’s “Bodega”
Data 17 – 18 – 19 Februari. Poule’s zijn begonnen, geen afschrijvingen, keurig.

Driebanden klein 3e klasse: daar zoeken we voor de finale nog een vervangend
lokaal voor, daar ’t Viaduct ophoud met bestaan (jammer) maar hier hoort u nog
wel van. Tot nu 2 afzeggingen.

Driebanden 2e klasse: hier hebben de verenigingen gedaan zoals het hoort.
S(O)S heeft R. Winkel afgemeld, geen lid meer, en de Tobbe J. Manschot (verhuist)
B.O.G. heeft R. van Noorden afgemeld, tot onze schrik is Ron op 1 januari 2006
plotsklaps overleden.

Driebanden groot 4e klasse: S(O)S heeft ook hier goed werk verricht: R. Winkel
afgemeld geen lid meer, verenigingen neem hier een voorbeeld aan, mensen op
tijd afmelden A.U.B.

Finale’s:

Bandstoten 3e Klasse 08/12 Februari De Kleine Confiance 
Organisatie De Haven

Drieband klein 4e klasse 17/19 Februari Hofma,s “Bodega” 
Organisatie Het Noorden

Bandstoten 2e Klasse 25/26 Februari De Kroon 
Organisatie D.V.O. ‘95

Driebanden klein weekend van 5 Maart lokatie onbekend
Driebanden klein 2e klasse 22/26 Maart De Kleine Confiance 

Organisatie D.O.C.

En heb een beetje begrip voor sommige dingen, dan is het voor een ieder leuker,
ook voor mij, slaap ik beter van.

Willem Westhoff 0174-296640 of 06-26624161 
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Nieuwe localiteit BV The Counter
Biljartzaal De Vliethof - Gantelplein 1 - 2291 CW Wateringen
telefoon nog niet bekend

VAN DE SECRETARIS

SPEELDATA DAMESTEAMS

Finale’s Seizoen 2005 - 2006

Klasse Datum Vereniging Data Gewest District
Band 5e Klasse 13/18 Dec.  De Beurs 03/05 Februari Krimpenerwaard
Libre 1e Klasse 09/15 Jan.  ‘t Viaduct 10/12 Februari Gouda
Band 4e Klasse 20/22 Jan.  Het Noorden 17/19 Februari Den Haag
Libre Hfd Klasse 10/12 Maart Vlietlanden (Grif)
Band 3e Klasse 08/12 Febr  De Haven 17/19 Maart Vlietlanden 

(D.V.O.’ 95)
Band 2e Klasse 25/26 Febr  D.V.O. ‘95 07/09 April Gouda

REGIOFINALES

Gespeeld wordt op 4 en 5 maart in de Kroon.
Er doen 6 teams mee, wordt weer gezellig dus. 
Zowel zaterdag als zondag aanvang wedstrijden om 10.30 uur.



Van de redactie:

Vanuit een lekker warm Albufeira in Portugal groet ik u allen zeer.
Ik hoop dat u allemaal de jaarwisseling weer gezond en wel doorstaan
hebt en dat alle vingers er nog aan zitten en u weer aan de slag kunt
op het groene dan wel blauwe laken.
U kunt de komende maanden gewoon uw bijdrage aan Vlietzicht 
opsturen naar mijn emailadres.
Ik maak dan gewoon uw en mijn Vlietzicht vanaf mijn zonovergoten
balkonnetje (jaloers ?)
Ik dank Leo van der Lubbe voor zijn hulp bij het uitprinten.
U ziet het: waar we ook zijn, we werken gewoon door aan Vlietzicht.

Warme groetjes ,
Ed Vergroesen 

3E JAARGANG, #005 / JANUARI  2006
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Naam Carb. Brt. Moy. Rnr. Pnt. Rnr. Tot.Rnr. Bijz.

F. de Ruyter 775 123 6,301 2,0 10 1,0 3,0 F.
W. Roseboom 748 109 6,862 1,0 8 3,0 4,0 F.
D. Molier 625 100 6,250 3,0 6 5,5 8,5 F.
M. Gouw 650 137 4,745 6,0 8 3,0 9,0 F.
P. Mol 620 110 5,636 4,0 6 5,5 9,5 F.
P. van Zweden 761 166 4,584 7,0 8 3,0 10,0 F.
J. v/d Baard 529 110 4,809 5,0 2 9,0 14,0 1e R.F.
C. Zoon 647 146 4,432 8,0 3 8,0 16,0 2e R.F.
P. Paauwe 655 160 4,094 9,0 5 7,0 16,0

Twee keurige poultjes geen wegblijvers en geen klacht gehoord, keurig mensen
zo hoort het. 

uitslag districtsvoorronden libre klein 1e klas

uitslag regiofinale drieband klein hoofdklasse
UITSLAGFORMULIER Afdeling 2 Seizoen 2005 - 2006 

Regionaal Kampioenschap Driebanden-klein hfd klasse 
Naaldwijk, bv. 't Groene Hart, 6 t/m 8 januari 2006 

Naam deelnemer pnt. car. brt. alg.m. p.moy. serie 
1 Buitendijk C.Ph.N. 10 261 320 0,815 0,976 9 
2 Ip K.S. 9 245 331 0,740 1,052 5 
3 Goes R.J.C. 8 269 333 0,807 1,428 7 
4 Velzen J. van 6 230 300 0,766 1,142 8 
5 Cijs M. van de 6 252 333 0,756 1,000 8
6 Burgemeester R. 6 245 388 0,631 1,714 7 
7 Boer T.C. de 6 229 369 0,620 0,975 6 
8 Smink C.N. 5 233 286 0,814 1,000 8

EINDRESULTAAT 
KAMPIOEN Buitendijk C.Ph.N. Lid b.v. Moerkapelle Toernooigem. 0,738 
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uitslag regiofinale driebanden groot 3e klas
UITSLAGFORMULIER Afdeling 2 Seizoen 2005 - 2006 
Regionaal Kampioenschap Driebanden-groot 3e klasse 
Dordrecht, bv. Merwehof, 16 t/m 18 dec. 2005 

Naam deelnemer pnt. car. brt. alg.m. p.moy. serie 
1 Molier D. 13 140 307 0,456 0,714 5
2 Alleblas A. 8 114 269 0,423 0,571 5
3 Plagmeijer R. 6 130 279 0,465 0,465 6 
4 Hek H. van der 6 125 277 0,451 0,833 3
5 Lodder D. 6 127 317 0,400 0,645 3 
6 Boer M. den 6 127 335 0,379 0,606 5 
7 Oever J.M. v.d. 6 110 299 0,367 0,666 3 
8 Kennis R.T.M. 5 124 289 0,429 0,740 4 

EINDRESULTAAT 
KAMPIOEN Molier D. Lid b.v. Wilskracht Toernooigem. 0,420 

GEGEVENS VOOR HET DEELNEMEN AAN DE FINALE VOOR HET KAMPIOENSCHAP
VAN NEDERLAND 
AFGEVAARDIGDE 
Naam : Molier D. Algemeen gemiddelde : 0,456 
Lidnr. : 11086 Bondsnummer : 138921 
Woonpl.: Maassluis Lid b.v. : Wilskracht 

RESERVE 
Naam : Alleblas A. Algemeen gemiddelde : 0,423 
Lidnr. : 12910 Bondsnummer : 148819 
Woonpl.: Delft Lid b.v. : The Counter 
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VERGADERSCHEMA DISTRICT 33 VLIETLANDEN DER KNBB 2006   

BESTUURS     VERGADERINGEN         2006     Lokaliteit 
1 Bestuursvergadering + spreekhalfuur   donderdag 19 januari 2006 Kulk 
2 Bestuursvergadering + spreekhalfuur   maandag 6 maart 2006 Kulk 
3 Bestuursvergadering + spreekhalfuur   woensdag 5 april 2006 Kulk 
4 Bestuursvergadering + spreekhalfuur   maandag 1 mei 2006 Kulk 
5 Bestuursvergadering + spreekhalfuur   donderdag 15 juni 2006 Kulk 
6 Bestuursvergadering + spreekhalfuur   maandag 21 augustus 2006 Kulk 
7 Bestuursvergadering + spreekhalfuur   woensdag 4 oktober 2006 Kulk 
8 Bestuursvergadering + spreekhalfuur   donderdag 2 november 2006 Kulk 
9 Bestuursvergadering + spreekhalfuur   maandag 18 december 2006 Kulk 

OVERIGE VERGADERINGEN / BIJEENKOMSTEN 2006   Lokaliteit 
1 Bestuur + Commissieleden Vlietlanden   maandag 6 maart 2006 Kulk 
1 Regionale Wedstrijdleiders     nog onbekend   
1 Sectieraad carambole   voorjaar 3 juni 2006 Wychen 
2 Sectieraad carambole   najaar 9 december 2006 Wychen 

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN 2006     Lokaliteit 
1 ALV      Voorjaar   donderdag 27 april 2006 Kulk 
2 ALV      Najaar   donderdag 16 november 2006 Kulk 
1 Wedstrijdleiders verenigingen:    donderdag 11 mei 2006 Kulk 

VAN DE SECRETARIS



Finale 3e Klasse Driebanden  17-19-20 November 2005, in Sportcafe de Kroon.

De 1e ronde was een spannende strijd. De teamgenoten tegen elkaar hadden het
zwaar. Joop tegen Joop, daar werd korte metten gemaakt, in 28 beurten met een
hoogste serie van 19, door Joop (Mostert). De teamgenoten Slettenhaar en Kers-
bergen maakten het elkander iets wat moeilijker, onder het toeziend oog van hun
voorzitter, ging Henk Kersbergen met de eer strijken in 36 beurten. Cees Snijders
had een zware dobber aan Peet Schippers maar won uiteindelijk in toch nog 32
beurten. Rene Molier trof op zijn minst favoriete tafel Joop v.d Ende (niet die
bekende) en mocht na 34 beurten zweten de partij op zijn conto schrijven.

2e Ronde; Wist U dat Rene Molier erg veel haast had aan tafel, dat hij binnen 24
beurten klaar was en een hoogste serie had van 18. ... en dat zijn Peet Schippers
heeft geprobeerd hem bij te houden, maar de telling voor hem bij 40 stopte.
.....Joop de Zeeuw iets goed te maken had van de vorige ronde en dit ten koste
ging van Cees Snijders. Een spannende partij in nog wel 54 beurten.....Jan Sletten-
haar steeds moest Pikeren…. En dat dit niet wilde lukken(met veel gemopper).
Henk Kersbergen in 30 beurten won van Joop v.d Ende en dat die zei: je was
gewoon even beter…maar hij wel beloofd heeft zaterdag meer te laten zien.

Vol goede moed kwamen na 2 dagen rust, de strijders weer ten tonele. Helaas
voor sommigen pakte het anders uit dan verwacht. Zo bleef Joop van de Ende nog
op 0 punten steken.
Peet Schippers vocht zich terug in de race door 2 partijen te winnen en wel met
een Partij-moijenne van 2,85. Cees Snijder sprong ook een gat in de lucht na één
gewonnen partij en een verbeterde HS van 11. Joop Mostert won-verloor-won en
klom 1 plekje omhoog naar de 5e  plaats.
Zo ook Joop de Zeeuw, hij pakte na de 3e ronde de 4e plaats en een grote vent
die hem daar nog vanaf kreeg. Ondanks dat hij ook een partij verloor van Rene
Molier in 19 beurten had hij die partij toch nog een moyenne van 3,15. Tja en
Rene, die was losgeslagen in 2 partijen van 19 en 21 beurten en in deze laatste
ronde zelfs een serie van 27 en van 23 had !! 

Geweldig we hebben genoten. Helaas kwam Rene op die ene bewuste tafel niet
helemaal uit de verf en moest zijn meerdere erkennen in  Joop Mostert. Met toch
al 8 punten en een moyenne van 2,96 regeert hij bovenaan met Jan Slettenhaar
en Henk Kersbergen vlak achter hem.

3E JAARGANG, #005 / JANUARI 2006
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De zondag met Rene als Kampioen na de eerste ronde Proficiat !! 
Jan Slettenhaar stond op de 2e plaats maar in de laatste partij werd hij op de hie-
len gezeten door Joop Mostert, maar jammer voor Joop werd hij 3e  en Jan toch
2e .
Joop van de Ende heeft deze dag met een remise en een overwinnig keurig afge-
sloten. Helaas voor Cees Snijders zat er niet meer in dit weekend. 
Jammer Cees volgende keer meer geluk
Peet Schippers wist zelfs nog in de laatste partij zijn hoogste serie te verbeteren
naar 20 !
Bij de Prijsuitreiking werd vermeld dat de HS 27 van Rene een nieuw Record was
in de 3e Klasse en gaat dus de boeken in. 
De huldiging werd gedaan door Dhr. Roozeboom, de nieuwe voorzitter van ons
District, en gepaste trots mocht de nieuwe voorzitter de “oude” voorzitter huldi-
gen….

Groetjes Joyce

VERSLAG FINALE LIBRE 3E KLAS

VERSLAG FINALE LIBRE 2E KLAS
Wedstrijdverslag Districtsfinale Libre 2e klasse 2005/2006

Op woensdagavond 8 december verzamelen zich 9 biljarters, 2 arbiters en een
aantal leden van de organiserende biljartvereniging Centrum zich in Hofman’s
Bodega te Delft om te gaan bepalen wie zich districtskampioen Libre 2e Klasse
mag noemen dit seizoen. De spelers zijn Gerrit de Jong van ’t Witte Paard, Rinus
van der Sar van Bij ’t Hof, Marco en Jan ’t Hart van D.V.O. ’95, Leo van Santen
en Piet Mostert van ’t Groene Hart, Nico Bleekendaal van Start ’75 en Jan Engels
en Chris Goes van Centrum. Chris Goes is aanwezig als reserve en aangezien er
voldoende spelers zijn wordt hij bedankt voor z’n komst maar mag hij, helaas
voor hem, niet meedoen. Na een kort openingswoord door voorzitter Theo Hulst
wordt de tafelindeling voor de eerste ronde bekend gemaakt en kan de finale
beginnen.

De eerste wedstrijden zijn Nico Bleekendaal tegen Rinus van der Sar en Piet
Mostert tegen Leo van Santen. De heren beginnen rustig aan hun partij en Rinus
maakt een mooie hoogste serie van 28. Toch verliest hij z’n partij tegen Nico in
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23 beurten en Rinus toont zich een slecht verliezer. Hij schroeft z’n keu uit elkaar
en zegt naar huis te gaan. Als excuus voert hij aan dat hem tijdens de partij is
gewezen op z’n kleding. Hij speelt namelijk met opgestroopte mouwen, wat tegen
de regels is. Aangezien Rinus het te warm vind om verder te spelen, stopt hij
ermee. Theo probeert hem nog op andere gedachten te brengen en schakelt zelfs
hogere machten in, maar Rinus is onvermurwbaar. Hij trekt zijn dikke winterjas
aan en stapt de koude vriesnacht in, de organisatie met een groot probleem ach-
terlatend. Ondertussen wint Piet Mostert zijn partij tegen Leo in 32 beurten.

De wedstrijdleiding probeert een oplossing te vinden voor de opgave van Rinus en
besluit om reservespeler Chris Goes alsnog te laten spelen, maar dan buiten
mededinging. Alle wedstrijden worden wel gespeelt, maar zullen uiteindelijk buiten
de uitslag worden gehouden, dit in overeenstemming met de overige spelers. De
laatste twee wedstrijden van de 1ste ronde worden gespeelt en daarin wint Marco
’t Hart van z’n vader Jan in 25 beurten en wint Gerrit de Jong van Jan Engels in
24 beurten. Na 1 ronde staan Nico, Gerrit, Marco en Piet gezamenlijk bovenaan
met 2 punten.

In de tweede ronde winnen ze alle vier opnieuw hun partij, zodat ze nu samen op
4 punten staan. Na een lange, roerige avond gaat uiteindelijk rond half twee het
licht uit.

De zaterdag beloofd een lange dag te worden, met 3 ronden van gemiddeld 3 uur.
Als het schema wordt gehaald zijn we pas rond 9 uur klaar. Gelukkig is iedereen
op tijd aanwezig en kunnen om 12 uur de eerste wedstrijden beginnen. Dat Chris
Goes wel degelijk gemotiveerd is blijkt wel uit het feit dat hij zijn partij tegen Ger-
rit de Jong in 24 beurten weet te winnen. Van de koplopers weten alleen Marco ’t
Hart en Piet Mostert hun partij te winnen. Ook Jan ’t Hart wint zijn eerste partij in
wat later blijkt de kortste partij van de finale, 22 beurten. Dat hij in vorm is
bewijst hij tevens door in diezelfde partij de hoogste serie van het toernooi op de
borden te krijgen, een indrukwekkende 35 caramboles. Na drie ronden staan
Marco ’t Hart en Piet Mostert gezamenlijk bovenaan met 6 punten.

De vierde ronde maakt het weer spannend, want zowel Marco als Piet verliezen
hun partij. Dat Nico Bleekendaal vandaag niet in vorm is blijkt wel uit het feit dat
hij z’n eerste twee wedstrijden verliest met voor hem teleurstellende cijfers (moy-
ennes van 1.38 en 1.54 zijn we niet van hem gewend). Leo van Santen en Jan
Engels winnen allebei hun eerste wedstrijd en ook Chris Goes en Jan ’t Hart pak-

VERSLAG FINALE LIBRE 2E KLAS



ken hun punten. Tussen de wedstrijden door voorzien Els en Aad Hofman de
spelers, arbiters en schrijvers van heerlijke soep en broodjes.

De vijfde ronde laat ons de Nico Bleekendaal zien die we gewend zijn en hij wint
zijn partij met een mooi moyenne van 3.12. En dat nog wel van Marco ’t Hart,
die het hele weekend al heel sterk staat te spelen. Ook Piet Mostert wint zijn
partij en neemt daarmee alleen de leiding in het klassement met 8 punten. Jan,
Marco en Nico op 6 punten achter zich latend. Op de voet gevolgd door Chris,
Gerrit en Leo die nu 4 punten hebben en dus ook nog uitzicht op het kampioen-
schap hebben . Alleen Jan Engels blijft met 2 punten wat achter, dus die kan wel
wat hulp gebruiken.

De zondag moet uiteindelijk de beslissing brengen en iedereen verschijnt met
een gezonde spanning weer bij Hofman’s Bodega. Jan Engels is zelfs ’s morgens
nog naar de kerk geweest om de nodige hulp van boven in te roepen maar
helaas heeft dat niet het gewenste effect. In de zesde ronde verliest hij van
Chris Goes en ook Marco ’t Hart, Leo van Santen en Nico Bleekendaal verliezen
hun eerste partij. Omdat Piet Mostert opnieuw zijn partij weet te winnen, komt
hij alleen op 10 punten te staan en kan alleen Jan ’t Hart in de buurt blijven met
8 punten. Aan het begin van de laatste ronde wordt het peloton gevormd door
Marco, Chris, Gerrit en Nico, die alle vier 6 punten hebben. Leo van Santen volgt
hier net achter op 4 en Jan Engels draagt de rode lantaarn met 2 punten.

Alhoewel Piet Mostert alleen aan de leiding gaat, moet bij elke tussenstand in
het achterhoofd worden gehouden dat de partijen tegen Chris Goes en Rinus
van der Sar niet meetellen voor de eindstand. Dit betekend dat in de laatste
ronde de partij van Jan van ’t Hart tegen Chris Goes niet mee gaat tellen en zijn
8 punten al vast staan. De 10 punten van Piet Mostert zijn inclusief 2 punten
tegen Chris, dus eigenlijk staat hij nu ook op 8. En omdat zowel Marco als Gerrit
van Chris hebben verloren kunnen zij in de laatste ronde allebei ook op 8 punten
komen. De eerste twee partijen van ronde zeven zijn voor de einduitslag eigen-
lijk niet interessant meer. Jan van ’t Hart speelt tegen Chris Goes en Leo van
Santen speelt voor de rode lantaarn tegen Jan Engels. Jan en Leo winnen hun
partij en Leo is hiermee verzekerd dat de laatste plaats niet voor hem is.

Met de laatste twee wedstrijden nog te spelen is het mogelijk dat 4 spelers op 8
punten gaan komen. Piet Mostert moet zijn partij winnen voor het kampioen-
schap, maar Marco doet er alles aan om dat te voorkomen. In een spannende
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strijd, waarin de zenuwen een grote rol spelen, trekt Marco uiteindelijk aan het
langste eind en stelt hij het kampioenschap voor zijn vader zeker. Daarmee een
tweede plaats voor zichzelf opeisend en Piet terug verwijzend naar het brons. De
partij van Gerrit de Jong tegen Nico Bleekendaal leidt nog wel tot winst voor
Gerrit, maar de partij is de langste van het toernooi (43 beurten) en daarmee
verliest Gerrit op moyenne.

Uiteindelijk is de einduitslag als volgt bepaalt:
Districtskampioen 2e Klasse Libre: Jan ’t Hart – 8 punten met een moyenne van
3.45
2e plaats: Marco ’t Hart – 8 punten, moyenne 3.39
3e plaats: Piet Mostert – 8 punten, moyenne 3.13
4e plaats: Gerrit de Jong – 8 punten, moyenne 3.07
5e plaats: Leo van Santen – 4 punten, moyenne 2.92
6e plaats: Nico Bleekendaal – 4 punten, moyenne 2.46
7e plaats: Jan Engels – 2 punten, moyenne 3.12
8e plaats (buiten mededinging): Chris Goes – 6 punten, moyenne 3.17

Voorzitter Theo Hulst reikt de prijzen uit en bedankt spelers, arbiters, suppor-
ters, Els en Aad Hofman en de leden van BV Centrum voor een geslaagd week-
end. En dat was het.      Wedstrijdleider i.o. Richard van Gils
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VERSLAG FINALE BANDSTOTEN 5E KLAS
Op dinsdag 13 december om 18.35 waren alle finalisten en beide reserves bin-
nen in café de Beurs. Bij de opening van deze finale werden beide reserves
bedankt voor hun aanwezigheid en kon de strijd losbarsten. Drie spelers gaven
direkt hun visitekaartje af. Huug den Boogert won in 18 beurten en Ronald Brons
en Ferdinand van Oosten deden er één beurt meer over. Richard Wesseling won
in 24 beurten. Voordat de 2e ronde aanbrak, kreeg Richard nog een cadeautje
van biljartvereniging de Beurs vanwege het feit, dat hij deze dag jarig was. De
2e ronde wisten Huug, Ronald en Richard hun tweede winstpartij te noteren, ter-
wijl Ferdinand verloor van Gerrit Kooning.
De 3e ronde speelde Huug remise tegen Henk Tetteroo. Richard verloor onver-
wacht van Gerrit Kooning. Ronald Bros won als enige van de koplopers zijn 3e
partij tegen Puck Velders. Herman Slijkoord pakte zijn eerst punten tegen Ferdi-
nand.
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De vierde ronde wonnen de bovenste vier spelers. De stand was nu als volgt
Ronald Brons met 8 punten, Huug den Boogert met 7 punten, Richard Wesseling
en Gerrit Kooning met 6 punten.
In de 5e ronde speelde Ronald tegen Ferdinand en won in 31 beurten. Huug wist
Richard op een nederlaag te trakteren. Gerrit won in een spannende partij van
Henk, die twee caramboles te kort kwam. Herman won van Puck in 40 beurten.
De dag van de waarheid was nu aangebroken. Iedereen vroeg uit de veren, want
om 11.00 werd gestart. Herman won van Henk, terwijl Ferdinand op de andere
tafel Puck op een nederlaag trakteerde. Het 2e gedeelte van deze ronde werd een
hele spannende. Ronald verloor van Richard met een score van 29-30 in 27 beur-
ten. Huug versloeg in 42 beurten van Gerrit, die ook 1 carambole te kort kwam.
Na deze ronde was er een korte pauze om de soep en broodjes te nuttigen.
De 7e ronde bracht eindelijk winst voor Puck. Hij versloeg Henk in 38 beurten en
droeg de rode lantaarn over aan Henk. Herman zette het beste resultaat neer van
deze districtsfinale. Hij versloeg in een fantastische partij Gerrit in 12 beurten met
een hoogste serie van 9 caramboles. Deze partij zal als een districtsrecord in de
boeken worden vermeld. Ricard speelde zijn laatste partij tegen twee tegenstander
nl. Ferdinand en zichzelf. Al mopperend op zichzelf ging hij in 19 beurten ten
onder. In de finale partij tussen Huug en Ronald liet Huug blijken, dat hij de sterk-
ste finalist was. Hij versloeg Ronald op knappe wijze in 28 beurten, Ronald achter-
latend op 19 caramboles.

Na wat rekenwerk door de wedstrijdleider begon om 15.30 de prijsuitreiking door
de districtsvoorzitter. Deze bedankte de arbiters voor het leiden van de wedstrij-
den, café de Beurs voor het beschikbaar stellen van het materiaal, de schrijvers
voor het noteren van de caramboles en missers en de biljartvereniging de Beurs
voor het organiseren van deze finale.
Hierna ging de aandacht uit naar de spelers. De voorzitter had voor iedereen een
goed woordje. Maar dat kon ook niet anders als je zag hoe de spelers met elkaar
omgingen.
Ronald en Richard werden gefeliciteerd met hun promotie. Huug werd gehuldigd
als kampioen en zal samen met Ronald ons district vertegenwoordigen bij de
Regiofinale 3/5 februari in district Krimpenerwaard. 
Voor alle spelers, arbiters en schrijvers was er een bosje bloemen.
Huug bedankte iedereen namens de spelers en de voorzitter sloot hierop deze
geslaagde finale.

VERSLAG FINALE BANDSTOTEN 5E KLAS



Op het eind van het maandelijks verslag zie je de 38 ploegen die de voorwedstrijden
al gespeeld hebben.
De andere 12 ploegen spelen op 17 januari en op de 19e. 
Aangezien de copij de 15e binnen moest wezen doe ik het zo en kunnen jullie jezelf
inplaatsen als we op 24 januari het boekje maken. 
Nu even wat over de loterij: Willem heeft de loten voor het verre Vlietlanden meege-
nomen. 
In het vorige boekje heeft u de finaledag 20 April kunnen lezen dat is 4 weken later
dan anders. 
Wij van de organisatie hopen dat u de loten afneemt dan kunnen wij de recreanten
weer verwennen, daar doen we het voor. 
Bij voorbaat dank ik U allen hartelijk. 
Het dichtbij gedeelte doen Trijnie en ik weer.
14 Januari gaan we naar de crematie toe van Jaap Kort van de Carambole, zolang ik
de recreanten doe was hij er altijd bij. Diegenen die wij nog niet ons medeleven heb-
ben betuigd, doen wij het alsnog langs deze weg.
23 januari gaan we weer starten met 1 tegen 50 de 32 hoogste ploegen gaan dan
weer door. 
De P.K.’s gaan half Februari van start we hebben ca. 65 deelnemers in 6 klassen.
Daarover kunt u in het volgende Vlietzicht lezen.

De stand van de Team,s Nog niet uitgespeeld:

1  Europoort C 500           1 Backerhof B 407
2  W.W.B.   B 499           2 de Vliet         401
3  de Bijenkorf      490       3 Soenda  B 399
4  de Prinsenhof B 481 4 de Prinsenhof C 392
5  S.T.V.          A 481     5 de Carambole         A 383
6  Europoort         A 476       6 de Hunselaer B 373
7  Emma        B 476        7 het Anker        D 371
8  Pyletuinehof       A 472       8 de Driehoek         C 367
9  T.O.C.      A 471         9 de Driehoek         A 367
10 de Westwijk      471      10 S.G.Z.                     360
11 de Prinsenhof     A 469       11 de Bolder            347
12 ‘t Wittepaard A 469        12 T.O.C.  344
13 W.W.B.      A 466
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14 den Hoorn         C 464
15 de Carambole A 460
16 de Hunselaer         E 459
17 de Hunselaer         D 458
18 de Hunselaer         C 456
19 ‘t Wittepaard        B 455
20 het Anker         A 450    
21 Europoort        B 449
22 de Hunselaer         A 449
23 Soenda          A 449
24 de Carambole         B 446
25 Backerhof         C 443
26 Emma           A 440
27 de Carambole         C 440
28 S.T.V.          B 437
29 het Anker         B 430
30 de Driehoek         B 421
31 S.T.V.          C 421
32 het Anker         C 421 
33 den Hoorn         A 420
34 den Hoorn         B 419
35 Pyletuinehof       B 409
36 Backerhof     D 408
37 Backerhof         A 398
38 Voeks                 398

Bij die 38 worden op punten die 12 teams ingepast tot de volgende maand. 
Namens Trijnie en Nico een goed maar bovenal een gezond biljartseizoen. 



Verslag van de Kroonbokaal;

Om te beginnen waren er 52 deelnemers die onder elkaar in poule’s uit gingen
maken wie er in de halve finale terecht zouden komen. Na 2 gezellige sessies
van 2 weken plus het nodige hak, breek en rekenwerk werden de halve finalis-
ten bekend. Deze gingen verspreid over 4 poule’s spelen voor de finale plaatsen.
Ook hier werd weer het nodige sloopwerk verricht zodat er toch eindelijk 8 fina-
listen overbleven. Alle deelnemers inclusief de reserve spelers die de finale niet
haalden werden bedankt voor hun aanwezigheid en kregen een aardigheidje
mee als aandenken. De finalisten konden zich gaan opmaken voor de finale.
Voor de finale hadden de volgende spelers zich geplaatst; Diana vd Ham,
Samantha Wijnmalen, Jaap v 
Oudenaarden, Mari v Hattem, André Gort, Cyriel Hardenbol, Djoy dos Santos
Lopez en Wil Rienks.
De reserve spelers waren Mario Bekelaar en Arjen v Koppen.
Doordat op eerste avond iedereen op tijd was vielen de reserve spelers af. De
aftrap van de finale was begonnen. Na de eerste 2 ronden bleek dat bijna ieder-
een aan elkaar gewaagd was. Djoy was 1 van de weinige spelers die totaal niet
in zijn spel zat. Op de 2e speelavond had ons nieuwe computerprogramma
zoiets van bekijk het maar en poets de grijze massa maar eens op. Dus kon het
lekker ouderwets weer met de hand en het uit het hoofd gedaan worden. Toen
de kraak geluiden aan de wedstrijdleidertafel verstomd waren kon men zich
gaan opmaken voor de volgende ronden. Langzaam aan begon er zich een
scheiding te vormen op het standenbord. Na 5 ronden waren er nog steeds
genoeg kanshebbers voor de titel kampioen van de Kroonbokaal. Wil stond
bovenaan met 8 punten gevolgd door Mari, Cyriel, Samantha met 6 punten,
André en Jaap met 4 punten, Djoy en Diana met 2 punten. De eerste 4 spelers
kregen elkaar nog allemaal dus was er nog van alles mogelijk. Op zondag werd
eerst nog “effe” naar de 1e helft van Fyenoord-PSV gekeken op veler verzoek.
Hierna zijn ook de spelers begonnen aan hun strijd op het groene veld. Omdat
Samantha last had van haar rug kreeg koste dit haar volgens mij de titel. Toch
vind ik het toch geweldig dat zij met tranen van pijn het toernooi uitspeelde.
TOPPIE!! Ook André had erg veel last van zijn rug. Ook voor André. TOPPIE!! Ik
dacht toch bijna dat het besmettelijk was. Djoy kwam maar niet los van zijn
vormverlies en was de wanhoop nabij. Diana ging voor de laatste plaats en
kreeg haar zin. Mari had stoute plannen maar werd daarin gestoord door zijn
zoon. Wil kwam erg slecht op gang en later bleek dat 2 caramboles het verschil
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uitmaakte tussen plaats 1 en 2. Jaap had er zin in en won die middag beide par-
tijen. Ook Cyriel had boze plannen en ging ervoor. Zijn werk werd dan ook
beloond met het kampioenschap van de Kroonbokaal. Zelf kan ik terug kijken op
een geslaagde finale waarin tot op het laatste moment alles mogelijk was. De
naambordjes wisselden constant op het standenbord van plaats. Dit vind ik per-
soonlijk nog steeds de leukste finales. Helaas kan er maar 1 kampioen worden.
Voor mij stonden er 8 kampioenen in de finale die een hele finale lang naar eer,
geweten en vermogen gestreden hebben om de titel. Mede door die instelling
van de spelers kan bv S(O)S terug kijken op een zeer geslaagd toernooi. Ook wil
ik de sponsors, leden van bv S(O)S, de arbitrale hulp van buitenaf en iedereen
die meegedaan heeft aan de Kroonbokaal bedanken voor hun inzet. Zonder hun
hulp had dit toernooi nooit de status geslaagd gekregen. Mocht ik nog iemand
vergeten zijn, helaas ben ik ook maar een mens. 
Nog even voor de statistieken; KAMPIOEN Cyriel Hardenbol, 2e Wil Rienks, 3e
Mari v Hattem,
4e Jaap v Oudenaarden, 5e Samantha Wijnmalen, 6e André Gort, 7e Djoy dos
Santos Lopez en op de 8e plaats Diana vd Ham. Spelers en speelsters PROFI-
CIAT met het behaalde resultaat. Ik hoop dat iedereen het naar zijn zin heeft
gehad. Verder hoop ik in de volgende editie van de kroonbokaal jullie allemaal
weer terug te zien. Laat dit enige echte LIBRE toernooi niet verloren gaan maar
promoot het zodat we volgend jaar nog meer deelnemers aan de tafel hebben.
Want hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Namens bv S(O)S met sportieve groet, Frans de Ruijter
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