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Overlijdensberichten
In de maand augustus ontvingen wij twee overlijdensberichten. Eerst was er
het bericht van het plotseling overlijden van  Teun de Zeeuw lid van biljartver-
eniging ’t Smitje en jaren voorzitter geweest bij BV Oranjesluis in Maasdijk.
Enkele weken daarna was het plotseling overlijden van René de Brabander van
BV bij ’t Hof. Het bestuur wenst beide families en vrienden van René en Teun
veel sterkte de komende periode om dit verlies te kunnen dragen.
Rookbeleid
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er van overheidswege vanaf 1 juli j.l. niet
meer mag worden gerookt in horecagelegenheden en sportaccommodaties. Dit
is voor de rokende biljarters minder aantrekkelijk en soms een straf. Om rokers
tijdens door of namens de KNBB georganiseerde wedstrijden toch in de gele-
genheid te stellen een sigaret op te steken op de daarvoor bestemde plaatsen,
kan gebruik worden gemaakt van de pauze, die een speler halverwege een
partij kan verzoeken. Dit op grond van het Spel- en Artikelreglement artikel
5205.
Reglementwijzigingen
De KNBB heeft een aantal reglementen aangepast c.q. gewijzigd. Deze wijzi-
gingen zijn het seizoen 2008-2009 officieel van kracht.
Twee artikelen wil ik hier graag even melden. De eerste is artikel 6021 C.
degradatie punt 1 Een speler degradeert als hij tweemaal achtereen in de
voorwedstrijden van een kampioenschap een algemeen gemiddelde behaalt
dat lager is dan de voor dat kampioenschap vastgestelde minimum algemeen
gemiddelde grens. Hetzelfde geldt voor de eindstrijd indien geen voorwedstrij-
den worden gespeeld. Blijkt echter dat de speler in de competitie, bij een gelij-
ke spelsoort, in hetzelfde seizoen over 5 of meer wedstrijden een algemeen
gemiddelde heeft behaald dat hoger is dan de voor dat kampioenschap vastge-
stelde ondergrens dan wordt de degradatie per direct ongedaan gemaakt en
verkrijgt hij een officiële status in de betreffende klasse.
Het tweede is artikel 7005 Inschrijven van een team. Punt 4 is nieuw en luidt
als volgt:
Indien een speler in meerdere districtsronden van verschillende districten uit-
komt, moet dit door de speler voor aanvang van de competitie bij de regio-
coördinator worden gemeld. Tevens dient de speler aan te geven voor welk
team van welk district hij/zij naar een eventuele regioronde en/of regiofinale
wenst te worden afgevaardigd. Bij nalatigheid mag deze speler voor geen van
de betrokken teams naar een eventuele regioronde of regiofinale worden afge-
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

vaardigd.
Ik weet, dat er in ons district enkele spelers zijn, die in verschillende districten
deelnemen aan de landscompetitie en ga er vanuit, dat deze spelers dit
gemeld hebben bij de regiocoördinator. Indien zij dit nog niet gedaan hebben,
zou ik het alsnog zo snel mogelijk in orde maken.
Nieuwe seizoen 2008-2009
Het seizoen 2008-2009 is inmiddels weer begonnen. In veel lokaliteiten zijn er
op de biljarts nieuwe lakens gelegd en enkele verenigingen hebben geïnves-
teerd in nieuwe ballen.
Dus aan het materiaal kan het dit seizoen niet liggen. Namens het bestuur
wens ik alle spelers, speelsters en onze jeugdleden een bijzonder sportief sei-
zoen toe.

De voorzitter
Wim Roseboom

Prijzen advertenties Vlietzicht

Naar aanleiding van een vraag op de laatste algemene ledenvergadering
hoeveel een advertentie in Vlietzicht kost, deze kosten zijn als volgt:

Kleur advertenties Zwart/Wit advertenties
1/1 Pagina: 230,-euro 1/1 Pagina: 184,-euro
1/2 Pagina: 125,-euro 1/2 Pagina: 100,-euro
1/3 Pagina: 85,-euro 1/3 Pagina: 68,-euro
1/4 Pagina: 65,-euro 1/4 Pagina: 52,-euro

Deze kosten zijn voor 8 nummers, waarvan 1 bewaarnummer.

Het bestuur zou ieder lid willen vragen of er in zijn of haar omgeving
kandidaat-adverteerders voor Vlietzicht rondlopen en deze warm te
maken voor een advertentie, volgend seizoen, in Vlietzicht.

KOSTEN ADVERTENTIES
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De voorzitter vertelt over de eerste weken van het toernooi der recreanten.
We zijn gestart met 39 teams, een minder als afgelopen seizoen. De samenwer-
king met de nieuwe wedstrijdleder loopt voortreffelijk. Theo, we hadden je eerder
moeten kunnen begroeten met het systeem dat je opgezet hebt, dat draait voor-
treffelijk. We denken ook dat we volgend seizoen meer teams kunnen begroeten
met dit systeem. We zijn eerder klaar en het seizoen lijkt korter. 
Theo en Nico hopen mede daardoor dat de inschrijvingen voor de P.K.’s sneller
binnen komen als andere jaren en dat Theo ook daarvan de indelingen rond kan
maken. U ziet: ook dit is vooruit zien, zeker met het aantal nieuwe spelers die we
konden begroeten bij de teams en afgelopen seizoen hoorde ik dat verschillende
spelers het niet wisten. Nieuwe spelers krijgen het moyenne van de teams dat ze
gespeeld hebben ook 30 beurten en worden dan herzien  De inschrijvingen moe-
ten via de wedstrijdleider Theo v.d. Knaap binnen komen en kunnen dan ook
ingedeeld worden. Verder vooruit kijkend denken we dat we een mooi seizoen
kunnen verwachten. Tot volgende maand misschien met de standen tot dan toe
maar dat kunt U tegemoet zien van de wedstrijdleider. 
Theo en Nico groeten U, tot volgende maand 

VAN DE RECREANTEN

Ook voor tussen-
standen van de com-

petities kijkt U op
onze website:

www.knbb-vlietlanden.nl

je wordt er wijzer van !
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INTRODUCTIE RECREANTENWEDSTRIJDLEIDER 

Monster 15 september 2008 

Waar ben ik aan begonnen, dacht ik drie weken geleden, wat een klus.
Ooit, zo’n 2 jaar geleden, liet ik in een jaarvergadering van de recreanten weten
dat voor wat hand- en spandiensten wel enige tijd vrij te maken was.
Nou, zij hebben in de Vlietlanden goed geluisterd want ik ben inmiddels zelfs voor
een vaste klus gestrikt.
Hoe dat ging? Theo zou jij bij de PK’s ook een pouletje willen begeleiden, nou dat
vond ik wel leuk
Dus een poule in de computer gestopt en volledig uitgewerkt, uitgeprint en uitge-
deeld, zag er wel goed uit.
Zal ik die andere poule op die dag gelijk maar meenemen? Ja graag!
En zo is het gekomen.
Op de vraag of ik de wedstrijdleiding van de Regio-viertallen-finale in de computer
wilde zetten heb ik toen ja gezegd en dat is heel goed verlopen.
In een gesprekje met het Vlietlanden bestuur werd de nieuwe bestuursstructuur uit
een gezet wat in hield dat de Recreanten afdeling een eigen bestuur ging krijgen
en of ik daarin de wedstrijdleider wilde worden zodat Nico de voorzitter-secretaris
wordt en Peter de penningmeester.
Ik heb dus ja gezegd.
De eerste 2 weken zijn in een heel goede sfeer verlopen met hartelijke reacties
van de deelnemers zodat het er naar uitziet dat het wel goed komt.
Aan mij zal het in ieder geval niet liggen.

Met de wens dat dit toernooi met veel sportiviteit en biljartplezier zal verlopen
teken ik.

Theo van der Knaap.
Wedstrijdleider Vlietlanden Recreanten. 
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FINALES 2008-2009

Finale's Seizoen 2008 - 2009

Klasse Datum Vereniging Data Gewest District
3 Bnd 3e Klasse 10/12 Okt De Kl. Conf.
3 Bnd 2e Klasse 24/26 Okt Rotterdam
Libre 6e Klasse 31/02 Nov Wilskracht
Libre 5e Klasse 26/28 Okt De Griffioen 21/23 Nov R’dam
3 Bnd 1e Klasse 01/05 Okt D.O.C. 14/16 Nov Den Haag
Libre 4e Klasse 15/19 Okt. De Oude Markt 28/30 Nov Mid Holl.
3 Bnd Gr. 3e Kl. 24/26 Okt. De Griffioen 19/21 Dec V. en Rijn
Libre 3e Klasse 05/09 Nov S & V 12/14 Dec De Grif
3 Bnd Hoofdkl. 15/16 Nov. De Tobbe 09/11 Jan Mid Holl.
Libre 2e Klasse 04/07 Dec De Kroon 16/18 Jan Dordrecht
Band 5e Klasse 19/21 Dec. 't Groene Hart 30/01 Feb Vlietland
Libre 1e Klasse 03/04 Jan. De Haven 13/15 Feb Den Haag
Band 4e Klasse 07/11 Jan. B.O.G. 27/01 Mrt Dordrecht
Band 3e Klasse 06/08 Febr. Het Noorden 20/22 Mrt V. en Rijn
Band 2e Klasse 28/01 Mrt. Start '75 03/05 Apr Mid. Holl

Op 1 Augustus is geheel onverwachts overleden:
Teun de Zeeuw biljartvriend, lid van Biljartvereniging ’t Smitje

en jarenlang voorzitter van Biljartvereniging Oranjesluis.
In de Leeftijd van 67 jaar, we zullen hem missen.

Wij wensen zijn vrouw Ank en familie – vrienden,
Veel sterkte toe, met dit grote verlies.

Biljartverenigingen Oranjesluis en ‘t Smitje
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ADMINISTRATIEVE HEFFINGEN

Overtreding Heffing
Niet correct gekleed gaan tijdens officiële wedstrijden 12,50

Niet opkomen van een team zonder kennisgeving 25,00

Zonder toestemming van de wedstrijdleider PK voorwedstrijden wijzigen 12,50

Zonder toestemming van de wedstrijdleider teams wedstrijden wijzigen 25,00

Door een vereniging intrekken van de aanvaarde inschrijving van een 
team 50,00

Spelen van een wedstrijd op een andere datum of plaats zonder 
toestemming van de wedstrijdleider 12,50

Zich verbaal (vloeken of andere verwensingen) niet correct gedragen bij 
officiële wedstrijden 25,00

Voorwedstrijden PK maximaal twee wedstrijden per dagdeel spelen
Bij meer dan 2 partijen wordt het spelen ontzegd plus 25,00

De wedstrijdformulieren moeten binnen 3 werkdagen binnen zijn 
(e-mail of post) anders 5,00

Elke vereniging is verplicht om 1 speler per opgegeven team voor 
1 dag of dagdeel te leveren voor hulparbitrage Regio Finale Teams. 
Mocht een speler niet kunnen of afzeggen, dan heeft de vereniging 
de verplichting om zelf voor vervanging te zorgen
Bij het niet nakomen volgt een administratieve heffing 25,00
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De kop is er weer af, de eerste wedstrijden zijn weer begonnen of beginnen deze
week. Nog niet veel te vermelden tot nu toe, ook niet veel problemen.

Libre 5e klasse 2 afschrijvers en 1 na inschrijving.

Poule A ’t Witte Paard 
Hier ging het allemaal niet goed, hou het maar op een beetje miscommunicatie,
2e avond ging het helemaal fout, ik word om ongeveer half acht gebeld: hebben
vanavond maar 1 tafel, moeten er twee vroeg weg enz enz., mogen we naar ’t
Groene Hart (Foutje van mij ik stem toe en zeg speel er 2 daar en de rest in Hon-
selersdijk), wat gebeurt er: ze spelen er maar eentje en verdwijnen, daarna zijn ze
in ’t Witte Paard niet meer welkom. Ik fiets naar Honselersdijk en spreek af dat de
3e avond wordt gespeeld op donderdag 18 september, krijg ik een dag later te
horen, nee de helft speelt woensdag de rest op donderdag, prima denk ik.
En dan is het woensdag ongeveer half zeven, daar gaat de telefoon, we kunnen toch
niet vandaag maar we willen ook morgen spelen, hebben ze dan  2 tafels !!!!!!!!!!!!!
Dat weet ik dus niet en als het niet zo is dan wordt het maar laat !!!!!! kan mij het
schelen zeg ik nog, ik werd het een beetje zat.
Tafel in ’t Groene Hart was keurig schoon gemaakt, papieren lagen klaar, maar die
krijgen niet te horen dat ze niet komen.
Donderdag maar weer naar ’t Groene Hart gegaan, zodat ze toch twee tafels krij-
gen, maar wie komen er die avond (3 man of vrouw), de rest blijft weg en komen
de papieren om ongeveer half elf brengen in ’t Groene Hart, hebben maar gespeeld
in de Grif, Willem vond het goed (nou dat dacht ik niet).
Ook toen was ’t Groene Hart niet ingelicht en weer waren de tafels gepoetst en de
papieren lagen klaar.
Al met al het was geen foutje (maar een fout) van mij om toe te stemmen ja ga
maar weg, omdat je maar 1 tafel tot je beschikking heb, om half tien hadden ze een
2e kunnen krijgen en zelfs om half elf de 3e met medewerking van tellers en schri-
jvers van ’t Witte Paard.

En we weten allemaal dat we maar recht hebben op 1 tafel en het maar goedheid
is van de beheerder om een 2e te geven en meestal gebeurd dat ook, of zeker een
gedeelte van de avond.  

9
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Driebanden 1e klasse 2 Afschrijvers.
Libre 4e klasse 2 afschrijvers
Driebanden groot 3 afschrijvers
Libre 3e klasse 3 afschrijvers 

We zien het eigelijk liever andersom: meer na inschrijvingen en minder afzeggingen

Er zijn nu zeven poultjes bezig en van zes poules geen wanklank gehoord (prima
Pouleleiders).

Hier nogmaals de aanvangstijden, er zijn nog steeds mensen die het niet begrijpen,
of niet willen begrijpen, avondwedstrijden zijn er van maandag tot vrijdag  aanvang
19,15 uur en 19,00 aanwezig

’s Zaterdag spelen we alleen in de middag aanvang 13,15 en 13,00 uur aanwezig
kunt u dit niet redden altijd even de pouleleider inlichten, of mij zodat ik dit op de
envelop kan zetten, zodat het bekend is en moet de reservedag gebruikt worden,
royaal op tijd de pouleleider inlichten, het is niet zo, o ja volgende week ben ik er
niet, dat wordt niet geaccepteerd.
(altijd afschrijven bij de wedstrijdleider P.K en pouleleider)  
Bij problemen altijd de wedstrijdleider P.K. (dus niet ik weet het niet)

Willem Westhoff 0174-296640 of 06-26624161 of 06-30178315 bij geen
gehoor gewoon nog een keertje proberen. Een ieder veel wedstrijdplezier, laat het
plezier en sportiviteit hoog in het vaandel staan.  

Willem Westhoff
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Uitslag Distr.voorwedstrijden  Libre Klein  5e Klasse  2008 - 2009

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

K. Vink 238 184 1,2935 10 DP

P. Klos 234 214 1,0935 1,0 10 2,5 3,5 F.
S. Suijker 228 213 1,0704 2,0 10 2,5 4,5 F.
P. de Jong 225 214 1,0514 5,0 10 2,5 7,5 F.
J. Schippers 231 221 1,0452 6,0 10 2,5 8,5 F.
J. Colijn 237 224 1,0580 4,0 8 5,5 9,5 F.
P. van Velden 229 214 1,0701 3,0 6 8,5 11,5 F.
D. v Zunderen 226 223 1,0135 7,0 8 5,5 12,5 F.
P. Aarssen 186 185 1,0054 8,0 6 8,5 16,5 F.
W. Blom 220 244 0,9016 10,0 6 8,5 18,5 1e R.F.
A. ‘t Hart 181 185 0,9784 9,0 4 12,5 21,5 2e R.F.
L. Ligthart 206 252 0,8175 13,0 6 8,5 21,5
O. v/d Ster 213 239 0,8912 11,0 4 12,5 23,5
C. Oosten 177 216 0,8194 12,0 4 12,5 24,5
W. Breddels 217 270 0,8037 14,0 4 12,5 26,5
E. v/d Velde 183 228 0,8026 15,0 2 15,0 30,0

Tr. Fictorie 184 236 0,7797 4 DD
Y. Westein 202 267 0,7566 4 DD
M. Brouwer 192 256 0,7500 2 DD
K. Niemantsverdriet

195 267 0,7303 4 DD
S. Hermans 169 270 0,6259 2 DD

J. Brummelkamp S(O)S Afgeschreven zoals het hoort (prima)
H. Gort Wilskracht Afgeschreven zoals het hoort (keurig)
V. Phylipsen De Griffioen Uit de uitslag verwijdert (spelen in een andere Lokatie)
P. Schoneveld De Griffioen Uit de uitslag verwijdert (spelen in een andere Lokatie)
S. Wijnmalen Wilskracht Uit de uitslag verwijdert (spelen in een andere Lokatie)

UITSLAG VOORWEDSTRIJDEN LIBRE 5E KLAS
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VOORWEDSTRIJDEN DRIEBANDEN KLEIN 1E KLAS

Uitslag Distr.voorwedstrijden Driebanden klein  1e Klasse  2008-2009

Naam Carb. Brt. Moy. Rnr. Pnt. Rnr. Tot.Rnr. Bijz.
N. Veldhuijzen v Z.

180 250 0,7200 3,0 12 1,5 4,5 F.
D. Dijksman 180 264 0,6818 4,0 12 1,5 5,5 F.
P.Ravensbergen 163 225 0,7244 2,0 8 5,0 7,0 F.
P. Paauwe 176 241 0,7303 1,0 7 7,0 8,0 F.
P. Tanis 169 251 0,6733 6,0 10 3,0 9,0 F.
B. Dekker 167 261 0,6398 7,0 8 5,0 12,0 F.
P. Janssen 152 223 0,6816 5,0 6 9,5 14,5 F.
R. van Dipten 145 246 0,5894 10,0 8 5,0 15,0 F.
A. Schuller 150 239 0,6276 8,0 6 9,5 17,5 1e R.F.
P. van Zweden 164 269 0,6097 9,0 5 12,0 21,0 2e R.F.
A. Breddels 167 288 0,5799 11,5 6 9,5 21,0
J. dos Santos L 155 281 0,5516 13,0 6 9,5 22,5
A. Alleblas 167 288 0,5799 11,5 3 13 24,5

M. Gouw 158 292 0,5411 7 HD
E. v/d Berg 162 317 0,5110 6 HD
W. Roseboom 115 234 0,4915 0 DD
A. Bleekendaal 142 290 0,4897 4 HD
Th. Beune 129 284 0,4542 0 HD
R. Molier 153 338 0,4527 2 DD
M. Sekreve 129 289 0,4464 4 HD

A. lander De Tobbe Correct afgeschreven
H. van der Hek De Tobbe Correct afgeschreven
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30e TOERNOOI DVK'73
DRIEBANDEN KOPPELTOERNOOI 2009 OM DE H&P FINANCE-BOKAAL

In januari en februari a.s. wordt het 30e  toernooi van DVK'73 gespeeld.
Het driebanden-koppeltoernooi van DVK'73 is een traditie bij veel biljarters in de
regio. Jaarlijks zien we veel trouwe gezichten, maar gelukkig ook steeds weer
nieuwe deelnemers.
De succesformule van dit toernooi: serieus 3-bandenspel, het lastige maar tevens
het leuke van het spelen met koppels, een gezellige entourage in Café De Kroon in
Vlaardingen en veel zorg voor een goede toernooiorganisatie. 
Die formule houden we ook dit jaar weer vast.

In café De Kroon zijn nog 2 biljarttafels aanwezig. 
Op alle speeldagen zijn beide tafel beschikbaar.
In de voorrondes wordt gespeeld, afhankelijk van de inschrijving, in poules van 7
of 8 koppels.

De speeldata zijn:
POULES
maandagavond 5-jan 12-jan 19-jan 26-jan
dinsdagavond 6-jan 13-jan 20-jan 27-jan
woensdagavond 7-jan 14-jan 21-jan 28-jan
donderdagavond 8-jan 15-jan 22-jan 29-jan
vrijdagavond 9-jan 16-jan 23-jan 30-jan
zaterdagmiddag 10-jan 17-jan 24-jan 31-jan
zaterdagavond 10-jan 17-jan 24-jan 31-jan

Halve finale A maandag 9 februari dinsdag 10 februari 
Halve finale B woensdag 11 februari vrijdag 13 februari 
Finale vrijdag 20 februari 

zaterdag 21 februari 
zondag 22 februari 

De poules op de avonden vangen aan om 19.30 uur, dus 19.15 uur aanwezig.
De poule op de zaterdagmiddag vangt aan om 13.00 uur, dus 12.45 uur aanwezig.

AANKONDIGING H&P FINANCE BOKAAL

lees verder



DVK'73 en H&P Finance hopen op een grote deelname bij dit jubileumtoernooi.
U kunt inschrijven bij Café De Kroon, Hoogstraat 21 te Vlaardingen, telefoon 010-
4342025 of bij Marja van den Beemt, telefoon 010-4352259 of 06-46244682.
U kunt inschrijven uiterlijk tot 24 december a.s.
Het inschrijfgeld bedraagt €15,00 per koppel, te voldoen op de eerste speelavond.

Geef bij inschrijving a.u.b. uw voorkeursdag(en) voor de poule op.
U wordt verzocht op de eerste speelronde door te geven of u een van de dagen
niet beschikbaar bent. Kunt u de éérste datum niet dan dient dit bij de inschrijv-
ing te worden vermeld.

Het zal u niet verbazen dat we aan dit jubileumtoernooi een feestelijk tintje willen
geven.
Op zondag 22 februari zal er een feestelijk afsluitend buffet worden aangeboden
aan alle deelnemers van het toernooi. U kunt dan ook nog een mooie prijs winnen
bij de gratis loterij voor alle aanwezige deelnemers. Noteer dat dus nu al in uw
agenda!
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lees verder



Wij rekenen weer op een grote deelname, goede sportieve duels, 
prachtig driebandenspel en een sfeervol toernooi.

Wilt u het driebanden koppeltoernooi van DVK'73 sponsoren?
Uw boodschap wordt via een beamer gedurende alle speeldagen voortdurend
geprojecteerd op groot scherm.
Een goedkope reclame die altijd scoort!

Bel Peter van den Beemt, telefoon 010-4352259 of 06-25032825
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AANKONDIGING H&P FINANCE BOKAAL

VAN DE REDACTIE

De eerste blaadjes vallen alweer van de bomen, de zomer is voorbij.
Welke zomer vraagt U zich misschien af?
Hoe het ook zij, het biljartseizoen is voor sommigen begonnen of gaat voor
anderen binnenkort beginnen.
Laat het buiten maar waaien en regenen, binnen wachten de gezelligheid, 
(ont)spanning en collegialiteit rond het groene laken.
Maak er weer een fijn seizoen van met sportief gedrag en strijdlust, zowel in de
persoonlijke kampioenschappen als in de teamcompetities.
Laat anderen ook meegenieten en schrijf over uw ervaringen en leuke voorvallen
tijdens uw ontmoetingen op of rond het groene laken.
Ook kunt U gratis reclame maken voor uw toernooi door net als voorgaand stukje
van DVK ‘73 een aankondiging in te sturen, opdat er meer deelnemens komen.
Na afloop lezen anderen ook graag hoe het geweest is.
Kortom, dit blad is voor U maar kan ook alleen maar bestaan door U.
Stuur uw bijdragen op naar ervergroesen@hetnet.nl.

Veel biljartplezier,
ed vergroesen


