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Het bestuur heeft deze week de 1e vergadering van het nieuwe seizoen 2006-
2007 gehad. 
Hier kwamen enkele zaken aan de orde die ik jullie niet wil onthouden.
Er zijn een aantal verenigingen die hun financiële verplichtingen t.a.v. district
Vlietlanden niet nakomen.  
Zoals jullie weten worden alle facturen naar de verenigingssecretarissen
gestuurd en deze draagt er zorg voor dat deze bij hun penningmeesters komen.
Dus verenigingspenningmeesters, wanneer jullie nog een factuur hebben liggen,
maak deze dan zo snel mogelijk over naar de penningmeester van ons district,
Peet v/d Beemt. 
De landscompetitie is inmiddels alweer in volle gang. Het verzoek aan alle
teamleiders om zo snel mogelijk de wedstrijdformulieren in te leveren bij Nico
Straathof.
Omdat mijn vorige voorwoord begin mei was geschreven, wil ik nog terugko-
men op een gebeurtenis in mei.
Op 28 mei overleed Adrianus Josephus Gardien in de leeftijd van 63 jaar. A.J
was een graag geziene gast in district Vlietlanden. Hij was de laatste voorzitter
van district Delft en maakte zich al jaren verdienstelijk als arbiter. Maar deze
ongelijke strijd kon A.J. niet winnen. Hij ruste in vrede. 
De fusieperikelen met district Den Haag lijken van de baan te zijn. Het bestuur
van district Den Haag heeft op hun algemene ledenvergadering aan de leden
toestemming gevraagd om een verkennend gesprek aan te gaan met district
Veen- en Rijnstreek.
Vanaf deze plaats wens ik alle biljarters(sters) heel veel plezier en succes voor
het nieuwe seizoen.

De voorzitter
Wim Roseboom
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VAN DE RECREANTEN

Bericht van de Recreanten.

Het nieuwe seizoen is weer begonnen en vrijdag kreeg ik van de heer Chris de
Vos pas het overzicht van het afgelopen seizoen en dat wil ik jullie niet onthou-
den. Hierbij een kort verslag van het seizoen 2005-2006. Het was een rommelig
en moeilijk jaar. Ik vond het een onprettige gewaarwording van wat er dit jaar is
gebeurd. Eerst een besluit nemen dat in mijn ogen gerechtvaardigd was, wat ach-
teraf toch op veel weerstand stuitte. Dit was met het oog dat Vlietlanden geen 2
plaatsen meer kreeg en dat nam ons district niet omdat wij met Delft samen
waren gegaan en dat was een advies van de bond en dan zouden we recht heb-
ben om 2 plaatsen te bezetten bij de teams en per klasse.
Planning voor de volgende finales voor het seizoen 2006-2007:
Persoonlijke Kampioenschappen District Vlietlanden week 19 van 2007.
Teams afdeling Zuid District Gouda week 21 van 2007, dinsdag of woensdag.
Afdeling Zuid, Gouda, Vlietlanden, Liga Rotterdam. Het district met de meeste
teams komt in aanmerking voor een tweede team. Hier is weer werk voor de
secretaris van Vlietlanden want volgens mij zit er geen fusievereniging bij en dat
zou moeten en nu moeten ze niet aankomen met wie de meeste teams heeft
krijgt de tweede plaats. Dan zouden ze het ook anders op kunnen lossen want
dan zou iedere keer het district met de meeste teams die plaats krijgen.
Dan kun je beter om toerbeurt werken en als dan een district het niet wil organi-
seren het aan de fusie vereniging toekennen. Ik hoop dat het ook door de Bond
gelezen wordt en zij daar de passende maatregelen uit kunnen halen, wij hebben
seizoen 2006-2007 44 teams. 
In seizoen 2007-2008 krijgt Vlietlanden de organisatie van de teams.
In Seizoen 2010-2011 krijgen we zowel P.K.s als teams.
Het Seizoen 2005-2006 is afgelopen met toch ook weer mooie resultaten.
Het Kampioenschap van Marinus v Paassen in de 5e klas met daarbij promotie
naar de 4e klasse, de 2e plaats van Jane Lansbergen, de 3e plaats van Fons Hers-
bach in de 3e klas ook met promotie naar de 3e klas en in de 6e klas 2e, 3e en
4e plaats.
In de 2e klas een derde en de laatste plaats en in de 3e klas 1 derde en een laat-
ste plaats voor de kampioen van vorig seizoen. C. v Schie, vorig seizoen kampioen
en nu laatste 2x in 2 seizoenen strijden om het kampioenschap is heel mooi. Nu
nog even over het nieuwe seizoen. Zoals u las doen er 44 teams mee aan seizoen
2006-2007. Het is weer minder, hoe komt dat? Bij 1 vereniging weet ik hoe het

blz. 6
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Ook de redactie gaat er in het nieuwe seizoen voor U weer tegen aan.
Dit kan natuurlijk alleen als U copij aanlevert.
Dat mag ook van bokalen e.d. zijn (zie elders in dit blad)
Alles waarvan U denkt dat het uw medebiljarters interesseert mag.
Dat de inhoud niet kwetsend of grievend mag zijn spreekt eigenlijk voor zich.
Aanleveren, het liefst per email, met het lettertype Tahoma, grootte 10.
Tot slot nog een woord van dank voor allen die bijdragen aan de totstandkoming
van uw en mijn blad:

Dorien Bleekendaal, onvermoeibaar wat adverteerders betreft.
Leo v.d. Lubbe, drukker van de inhoud.
Het raapteam, zij rapen en nieten elke keer weer alles bij elkaar.
Richard van Gils, voor het internet.

Veel biljartplezier het komend seizoen,
met vriendelijke groeten, Ed Vergroesen  

Ook voor tussen-
standen van de com-

petities kijkt U op
onze website:

www.knbb-vlietlanden.nl

je wordt er wijzer van !

VAN DE REDACTIE
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komt, de vereniging W.W.B. van wedstrijdleider Aad Stolker. Had vorig seizoen 2
teams die waren hoog geëindigd vorig seizoen  en op de vergadering was besloten
dat na het spelen van de voorrondes de nummer 1 zou spelen tegen de nummer
50 en zo verder en de beste 36 teams op plaatsing gingen verder enzovoorts. Nu
waren de 2 teams van W. W. B. bij de bovenste geëindigd en moesten dus spelen
tegen lagere teams, dat liep niet goed af voor W.W.B., zij kwamen niet meer bij de
laatste 36 teams . 
Wateringen 20 maart
In onze agenda dat er op 16 maart een vergadering was maar hadden geen
bericht gehad dat kan maar als je weet dat het op die datum is dan kan je ook
mailen of bellen dat je niets ontvangen hebt. Op vergaderingen wordt ieder sei-
zoen gesproken over de moyennes en wij hebben ook wel gedaan het clubmoyen-
ne en het moy uit de verschillende wedstrijden die jullie spelen dat werd dan het
volgende seizoen weer van tafel geveegd en ging iedereen akkoord met het eigen
moy van district Vlietlanden. 
Resumé 
A: de resultaten van de poulewedstrijden meetellen in de plaatsingwedstrijd. 
B. de opgegeven moyennes van de Club hanteren. 
Wij als district Vlietlanden hebben altijd de uitslag van de vergadering meegeno-
men in de besluitvorming van het nieuwe seizoen. Wij hopen dat W.W.B. volgend
seizoen weer mee doet. Verder de Backerhof had 4 teams en vielen terug naar 2,
het Anker ging van 4 naar 3 teams in verband dat ze voor een team meer spelers
moesten gebruiken in verband met de 2 partijen die een ieder moest spelen . Bij
Emma gingen een paar spelers weg en gingen van 2 naar 1 en mede daar door
kan ik ook weer een nieuw team begroeten: D.O.C., een recreantenteam uit het
district. 
Nu nog iets over de P. K. Zoals U gelezen hebt zijn in week 19 van 2007 Geweste-
lijke Kampioenschappen binnen ons district, daarvoor moeten we nu al gaan zor-
gen.
Allereerst moeten de inschrijvingen sneller binnen zijn, het liefst via de verenigin-
gen want de organisatie vraagt meer tijd en dat is erg belangrijk. Tot zover, vol-
gende maand gaan we weer verder. De groeten van het bestuur van de recreanten
en Trijnie. 
Nico.          



2 September Brandwijk A. van De Kroon
2 September Steenhoek H. Tonegido
2 September Meyde   T v d recreanten
3 September Cancedda De Dijk
3 September Dijk  H.v                recreanten
4 September Hoogendoorn A. Delft
6 September Krieken I. van ‘t Groene Hart
6 September Swaneveld A. S.(O).S
7 September Bruijn G.J.C.M de De Dijk
8 September Keijzer J D.B.O.
8 September Kok P.J.M. de D.V.K.`73
9 September Verleg J.J.M. Centrum
9 September Nederpel M.N. The Counter
9 September Rooijen D van The Counter
11 September Vervoort.P S.(O).S
11 September Keyzer  J               recreanten
12 September Zwirs J. The Counter
13 September Nederpelt P. `t Witte Paard
13 September Boer M. Het Noorden
13 September Zuyderwijk P. `t Smitje
14 September Sar R. v.d. bij `t Hof
15 September Verhaar G.J. Centrum
15 September Koornneef G.J. De Beurs
15 September Voets E.M. De Haven
16 September Zeelst    G v          recreanten
17 September Koene.D ‘t Groene Hart
18 September Cornelissen J. D.V.O.`95
19 September Staalduinen J. van bij `t Hof
19 September Glansbeek-Droog.G.S. D.O.C.
19 September Kooning F. Wilskracht
20 September Bijl.E B.O.G.
20 September Venema R. Delft
23 September Roon N. van bij `t Hof
24 September Vermaat C.J. D.V.O.`95
25 September Hitzert F. ‘t Groene Hart
25 September Nooijer P de Weena
26 September Loenen.P De Griffioen
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27 September Nowee J.D. De Beurs
27 September Cijs M. v.d. S.(O).S
28 September Loomans J.B.M. De Tobbe
28 September Lupker.E S.(O).S
29 September Gort A De Kroon
29 September Prins F.F. Wilskracht
30 September Kooijman E. Centrum-West
30 September Winkel M. De Tobbe

3 Oktober Bos J.P `t Witte Paard
4 Oktober Boon P. ‘t Groene Hart
6 Oktober Hofman E. D.B.O.
7 Oktober Beek M. v.d. The Counter
8 Oktober Oudemeyers op Wesselink J.A. Centrum
9 Oktober Schut K. Centrum-West
10 Oktober Gils G.C.M.van Centrum
10 Oktober Molier C. Wilskracht
11 Oktober Bruin   C         recreanten
11 Oktober Endt     Fr v recreanten
12 Oktober Zalm J. v.d. ‘t Groene Hart
13 Oktober Kaffa  J        recreanten
14 Oktober Luken M ‘t Groene Hart
14 Oktober Wensveen A.H. van Het Noorden
15 Oktober Breddels W De Griffioen
15 Oktober Oosten C. Start`75
17 Oktober Hattem jr. M.J. van D.V.K.`73
17 Oktober Gronsveld T. De Tobbe
17 Oktober Wark-Kouwenhoven A Start`75
18 Oktober Hermans.S De Oude Markt
19 Oktober Sol A. Weena
19 Oktober Kester  A recreanten
20 Oktober Zalm B v.d. ‘t Groene Hart
22 Oktober Janssen   C   recreanten
23 Oktober Lander H.F.V De Tobbe
23 Oktober Hersbach   A recreanten
24 Oktober Ouwendijk C. S.(O).S
25 Oktober Ruiter L de De Kroon

VERJAARDAGEN
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25 Oktober Westhoff.R ‘t Groene Hart
25 Oktober Kooning G. Wilskracht
26 Oktober Cijs C. v.d. Wilskracht
26 Oktober Huis.J `t Smitje
26 Oktober Holierhoek  A recreanten
27 Oktober Straathof N.P. `t Witte Paard
27 Oktober Knijf J.L. v.d. De Beurs
27 Oktober Zalm.van der G.J.M. ’t Groene Hart
28 Oktober Alsemgeest M Centrum-West
28 Oktober Groeneveld.P De Griffioen
29 Oktober Snijders C.P. De Oude Markt
30 Oktober Bernard H. D.V.K.`73
31 Oktober Warmerdam P.J. D.V.K.`73
31 Oktober Doddema   G recreanten
31 Oktober Kester  H v      recreanten

VERJAARDAGEN



Het wel en wee rond de persoonlijke kampioenschappen

4 september 2006
Eindelijk moet ik beginnen, heb maar een vraagje houd het dit jaar, rustig voor mij.

Zo mensen het seizoen is begonnen, na een heel rustige zomer, van mijn kant dan,
gaan we er met frisse moed tegenaan. Het aantal inschrijvingen viel ietsjes tegen,
maar allee.

6e klasse Libre is begonnen en is zelfs een grote klasse geworden, met een aantal
nieuwe dames en een paar heren. Hopelijk hebben jullie het goed naar je zin zodat
we jullie volgend jaar wel weer mogen begroeten.

Poule A en B zijn samengevoegd, reden E. Bijl B.O.G. geen lid meer is keurig net-
jes afgemeld door het bestuur van B.O.G. en 2 dames stonden ’s avonds voor de
deur, helaas zaterdag zijn er geen avond voorwedstrijden, dit was een misverstand,
komt volgend jaar niet meer voor he!!!!!!!!!! 
Boekjes niet goed gelezen, dames en heren lees ons mooie boekje wel door.

In de Griffioen is er zelfs een pouletje bij gekomen, in een klap 5 spelers(sters) er
bij, klasse.

Driebanden 1e klasse, gaat vanavond beginnen.

Poule A 
Afgeschreven correct: A. Broos, ’t Groene Hart en niet correct: J.H. Bernard D.V.K.
’73.
Altijd afschrijven bij de wedstrijdleider P.K., doe je dat niet dan kost het gewoon
geld, zit hier niet voor de kat zijn ………..
Afschrijven niet bij Jan en alleman, altijd wedstrijdleider P.K. dit namelijk als er
afschrijvingen zijn en er komen na inschrijvingen, kan ik kijken naar welke poule
deze inschrijver kan gaan.
Conclusie: niet correct, helaas kost geld.
J. Cornelissen D.V.O. ’95 maakt deze poule weer compleet.

Poule B en C helemaal niets van gehoord, grote klasse.

10
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Poule D afgeschreven correct: T. Pels D.B.O. 
Hans, kan je een voorbeeld aan nemen en we mochten Frans Kool, Delft  als na
inschrijver (nieuw lid) begroeten, Frans welkom.
Moeten vernemen van de pouleleider dat E.Kooiman zich afgemeld heeft, dus niet
correct en veel te laat.

Libre 5e Klasse 4 pouletjes geen enkel nieuws te melden hierover tot nu aan toe,
alleen 
Diana van Zunderen is hier geen pouleleidster meer (kan het niet combineren spe-
len en leiden) en heeft dit netjes door gegeven, prima. Joyce van Hattem – Br.
heeft zich afgemeld. 

Driebanden Groot
A+B+C prima, Poule D: Krijgsman correct afgeschreven (Hans lees je dit even) 
H. Glansbeek D.O.C. erbij is tevens de nieuwe pouleleider.

Poule E drie afzeggers, alle 3 correct, na inschrijvers P. de Nooyer via Weena en 
C. Weber het Noorden (Cees niet vergeten dat je weer ingeschreven hebt) en uit 
Poule F A. van Velzen, De Tobbe.

Poule F er uit A. van Velzen en na inschrijfster C. v/d Linden S(O)S erbij.

Willem Westhoff, 0174-296640 of 06-26624161 
06 nummer niet inspreken maar gewoon nog een keer proberen. Wens een ieder
veel wedstrijdplezier. 
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Naam Carb. Brt. Moy. Rnr. Pnt. Rnr. Tot.Rnr. Bijz.

W. Breddels 178 207 0,8599 10 D.P.
N. Helmich 178 211 0,8436 10 D.P.
C. v/d Zalm 175 208 0,8413 8 D.P.
S. Hermans 167 201 0,8308 8 D.P.
C. Oosten 175 242 0,7231 8 D.P.
O. v/d Ster 178 249 0,7149 8 D.P.

B. Emons 178 285 0,6246 2,0 10 1,0 3,0 F.
K. Kwarten 171 261 0,6552 1,0 8 2,5 3,5 F.
N. Luken 164 306 0,5359 5,0 8 2,5 7,5 F.
C. Ridder 165 285 0,5789 3,0 6 5,5 8,5 F.
K. Niemantsverdriet

158 289 0,5467 4,0 6 5,5 9,5 F.
S. Bruggeling 156 300 0,5200 6,0 6 5,5 11,5 F.
C. Zuijderwijk 138 271 0,5092 7,0 4 8,0 15,0 F.
C. Molier 121 269 0,4498 10,0 6 5,5 15,5 F.
L. Ligthart 137 289 0,4740 8,0 2 10,0 18,0 1e R.F.
G. v/d Bergh 137 299 0,4582 9,0 2 10,0 19,0 2e R.F.
D. Schoneveld 125 284 0,4401 11,0 2 10,0 21,0
D. van Zanten 121 280 0,4321 12,0 0 12,5 24,5
E. Dijkshoorn 89 291 0,3058 13,0 0 12,5 25,5

E. Bijl B.O.G. keurig netjes afgeschreven door zijn vereniging
C. Ouwendijk S(O)S kwam op een verkeerd tijdstip biljarten helaas 

(misverstand)
W. Ouwendijk S(O)S kwam op een verkeerd tijdstip biljarten helaas 

(misverstand)
P. Schoneveld De Griffioen (oogproblemen) kon het na de eerste dag niet meer 

zien

UITSLAG VOORWEDSTRIJDEN LIBRE 6E KLAS 
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KENNISMAKING WEDSTRIJDLEIDER TEAMS
Geboren 27 oktober 1943, grootgebracht in een gezin van 11 kinderen, vijf boven
en vijf onder me, school gegaan in Den Haag en met 15 jaar gaan werken in een
instrumentenfabriek, dat heb ik twee en een half jaar volgehouden, daarna gaan
werken bij v.d.Heem later overgenomen door Philips, na dit 4 jaar volgehouden te
hebben ben ik terechtgekomen in het Westland alwaar ik 9 jaar gewerkt heb in een
stempelmakerij. Nadien ben ik werkleider geworden in de sociale werkvoorziening,
hetgeen ik negen en twintig jaar heb volgehouden. Op dit moment geniet ik alweer
20 maanden van mijn Pre–Pensioen. In mijn jeugd was van sporten weinig of geen
sprake, wel werd ik op mijn zeventiende jaar jeugdleider na daarvoor een opleiding
gevolgd te hebben. Na mijn huwelijk heb ik samen met mijn vrouw met veel vol-
doening jeugdwerk verricht in Den Haag. In Poeldijk beland wist men mij al snel te
vinden en heb ik met anderen een tafeltennisvereniging opgericht, waarvan zeven
jaren als voorzitter. Via deze vereniging, onder de naam Verburch, kwam ik gedu-
rende drie jaar terecht in de Sportraad van de gemeente Monster, ook wist men mij
te verleiden om drie jaren als leider/coach van een handbalteam te fungeren, dit
omdat ik vroeger zelf ook enige jaren aan die sport gedaan had. Op een gegeven
moment besloot de Sportvereniging Verburch een eigen sporthal te laten bouwen en
nam ik zitting in de Beheerscommissie, hetgeen ik zeventien jaar heb volgehouden.
Via een biertje, en een honderdje uit, raakte ik beland in de Biljartwereld en werd
lid van B.V. `t Witte Paard. Samen met Coos Bos heb ik gedurende elf jaren veel
finales georganiseerd, ook wist men mij over te halen om de opleiding tot Districts-
arbiter te volgen en hebben velen van jullie langs deze weg al met mij kennis
gemaakt, soms tot ongenoegen maar als je geen fouten maakt als speler dan ben
je in een beurt uit. Met ingang van het seizoen 2006 – 2007 ben ik gekozen als wed-
strijdleider Teams en heb ik al te maken gekregen met diverse punten van dit lei-
derschap, de competitie is al weer opgezet en ik hoop dat een ieder er veel spel-
plezier aan beleeft. Er zullen best wel wat knelpuntjes voor komen maar die kunnen
we met z`n allen ook oplossen, daarvoor heb ik ook nu weer een fijne groep men-
sen om me heen want alleen ben je niets. Alleen samen kunnen we iets bereiken.
Wel nu, mijn naam is Nico Straathof en voor U allen te bereiken per telefoon onder
nummer 0174-247084 of mobiel 06-51436226 en ben ik dan nog niet te bereiken
dan heb ik nog een e-mail adres dat luidt np.straathof@hetnet.nl
Tevens maak ik van deze gelegenheid gebruik om U te laten weten dat het
niet mogelijk is om de laatste drie ronden van de competitie te verplaat-
sen, of dit moet naar voren zijn.

Met vriendelijke sportgroeten, Nico



Met ingang van 21 Augustus nieuwe lokaliteit van 
B.V. De Oude Markt
Lokatie:Eetcafe  The Pittstop.
Kon.Wilhelminahaven 2c NZ
3134 KE Vlaardingen

Nieuwe vereniging:     
B.V. `t Smitje
Lokatie:`t Smitje
Westeinde  94
3146 WZ Maassluis
Tel. 010-5923991

Nieuwe vereniging:     
B.V. DE Dijk
Lokatie:B.V. De Dijk
Maasdijk 8
2676 AE Maasdijk

Opgeheven vereniging:per 01-01-2006
B.V. `t Viaduct
Lokatie:Hofmans Bodega

Opgeheven vereniging:per 01-10-2006
B.V. Het Zuiden
Lokatie:De Tobbe
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A Klasse
11974 De Tobbe 1
Afvoeren L.v.d. Meer
Toevoegen C`d Ancona moy.0.350 = 22 car.

12299 Hofman`s Bodega
Afvoeren G.Verhaar
Toevoegen M.v.d. Cijs (115971) moy.0.498 = 27 car.

B1 Klasse
10859 Delft 2
Moyenne van M.Smink aanpassen moy.0.927 = 50 car.

B2 Klasse
11027 De Beurs 1
Afvoeren M.v.d. Spek
Toevoegen W.Roseboom (119277) moy.0.547 =30 car.

12324 De Dijk 1
Toevoegen J.Vrins (103549) moy.0.421 = 25 car.
Toevoegen C.Cancedda (182096) moy. 0.178 = 15 car. en een O

14006 Harwich 1
Afvoeren W.Hogervorst
Toevoegen R. van Luinen (000700) moy. 0.352 = 22 car.
Toevoegen C. Dekker (000030) moy. 0.346 = 20 car.

Harwich 2
Toevoegen R.van Luinen (000700) moy. 0.352 = 22 car.

10861 Het Noorden 2
Afvoeren C.van Kampen

11086 Wilskracht 1
Toevoegen C.v.d.Cijs (111056) moy. 0.319 = 20 car.

WIJZIGINGEN TEAMS
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12325 `t Smitje 1
Toevoegen L.Boel (000600) moy. 0.295 = 17 car.

C2-3 Klasse

11095 BOG 2
Toevoegen C.Voets (103196) moy. 3.750 = 100 Car.

12541 Centrum West 2
Afvoeren P.van Zweden
Afvoeren H.Schut
Toevoegen H.M.de Cock (137985) moy. 0.925 = 50 car.+ O

11090 Naam veranderen in The Pittstop
Moyenne wijzigen C.Vermaat in moy.  1.950 = 62 car.

12325 `t Smitje
Moyenne wijzigen J.Huis in moy.  2.990 = 80 car.
Bondsnummer R.Korevaar (134838)

C4-5 Klasse

12922 Het Groene Hart 3
Toevoegen A.Brouwer (129593) moy. 1.777 = 56 car.
Wijzigen H.Duindam geen 32 maar 35 car.

Vriendelijke groeten, Nico

P.K.’S 2006 - 2007
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VERSLAG BRADERIE BOKAAL

Het voor de 12e keer gehouden LIBRE toernooi voor koppels om de
“GLASHANDEL OLSTHOORN” BRADERIE BOKAAL succesvol

afgesloten.

In een druk bezocht biljartcentrum werden de finales gespeeld om de “Glashandel
Olsthoorn” Braderie Bokaal. Voor dit toernooi hadden zich 77 koppels ingeschre-
ven, waarvan er uiteindelijk 18 zich hadden geplaatst voor de finales.  
Verdeeld in drie klassen werd door de diverse koppels verwoed gestreden om de
winst, welke soms pas in de laatste beurt werd gerealiseerd. 
In groep B werd het koppel M. v.d. Berg/J van Leeuwen winnaar door met 1 car-
ambole verschil te winnen van A. Kester/N. van Geest en in de partij om de 3e en
4e plaats deed het koppel N.v.d. Berg/T. v.d. Berg hetzelfde door met een caram-
bole verschil te winnen van B. van Dijk/J. Aalbrecht. 
In de C groep werd het favoriete koppel P. van Veen/P. Vijverberg met overmacht
de nieuwe bekerhouder. P. Vijverberg won eerder ook de Hendrik van Naaldwijk
Bokaal. 2e werd evenals vorig jaar het koppel  C. Ridder/A. Bogaard. 
In de A groep tenslotte werd het koppel G. Thoen/G. van Schie met uitstekend
spel de verdiende winnaar.

Uitslagen:
Groep A. 
1. G. Thoen/G. van Schie (Wat.) 
2. J. Mostert/P. Mulder (Maasd.) 
3  F. Koster/P. Scholtes (N’wijk)
4. L. v.d . Knaap/B. van Zijl (DenHoorn/Maasd.) 
5. L. v.d. Meer/T. de Zeeuw (Maasd.) 
6. C. Moeke/K. v Paassen (‘s-Grvz.). 

Groep B.  
1. M. v.d. Berg/J. van Leuwen (Schipl.) 
2. A. Kester/N. van Geest (Den Hoorn)
3. N. v.d. Berg/T. v.d. Berg (Poeld.) 
4. B. van Dijk/J. Aalbrecht (’s-Grvz.) 
5. A. Molenaar/L. Westhof (’s-Grvz.)
6. Th. v.d Knaap/P.Enthoven (Monster). 
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VERSLAG  BRADERIE BOKAAL

VERSLAG  HENDRIK VAN NAALDWIJK BOKAAL

Groep C. 
1. P. v. Veen/P Vijverberg (N’wijk/’s-Grvz.) 
2. C. Ridder/ Wernhout (De Lier)
3. R. Verhoog/M. Verhoog (N’wijk) 
4. J. v.d Meijs/F. v.d Sman (N’wijk/P’dijk) 
5. B. Bellekom/C. Jongelie(N’wijk) 
6. W. de Groot/N. Veerkamp (P’dijk). 

GERARD VIJVERBERG uit “s-Gravenzande
wint “HENDRIK van NAALDWIJK BOKAAL”

In het feestelijke Naaldwijk werd voor de 6e keer het individuele toernooi
voor libre-spelers(sters) om de “Hendrik van Naaldwijk Bokaal” gehouden.
Aan dit toernooi, georganiseerd door b.v. ‘t Groene Hart in samenwerking
met het Oranje-comite Naaldwijk namen 25 spelers(sters) deel, die elk 4
partijen moesten spelen. 
Spannende partijen en goed spel zorgden voor hoge scores. 
Middels de z.g. Belgische telling konden ook bonuspunten worden verdiend. 
Hierbij levert een hoger aantal caramboles dan het basisaantal  (= 10 pnt), 
extra punten op. In totaal werden 50 partijen gespeeld met een totaal aantal
punten van 1014,79= 101,48 %, een zeer hoog percentage.
Uiteindelijke winnaar werd Gerard Vijverberg uit ’s-Gravenzande met het
fraaie aantal punten van 49,33 
2e werd Jaap v.d. Schee uit Maasland met 48 pnt.,
3e Piet Zwinkels uit ’s-Gravenzande met 47,04 pnt., 
4e Theo Kesselring uit Schiedam met 45,4 pnt. en 
5e Gerard van Veen uit Wateringen met 45,40 pnt.


