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KASTEELZICHT 

NIEUWE LEDEN: 

Misschien heeft u al een par-

tijtje tegen hen gespeeld, 

maar we kunnen 2 nieuwe 

leden verwelkomen: 

Theo de Jong en  

Aad van der Vegt. 

We heten hen hartelijk wel-

kom en we hopen dat ze met 

veel plezier hun partijtje bij 

ons kunnen spelen. 

WEDSTRIJDEN OP DINSDAG:  
Veel maatregelen zijn per 18 februari opgeheven.  Maar nog niet alles. Wat 

betekent het voor ons? 

 Het coronatoegangsbewijs (3G) blijft nog tot 25 februari gelden op alle 

locaties waar die nu al getoond moet worden.  

 U dient uw CTB dinsdag 22 febr. bij u te hebben als u komt biljarten. 

Vanaf 1 maart is dit niet meer noodzakelijk. 

 Eenmaal binnen is een vaste zitplaats, het dragen van een mondkapje 

en het houden van 1,5 meter afstand niet meer verplicht.  

 We gaan vanaf dinsdag 22 febr. weer spelen op 3 biljarts. 

 Het ochtendprogramma komt te vervallen. 

 Doordat 8 leden te kennen hebben gegeven geen competitie te willen/

kunnen spelen, wordt het tijdschema enigszins aangepast. Joop blijft u 

daarom wekelijks een nieuw schema sturen. Dit om te voorkomen dat 

er grote gaten in het programma komen. 

 Alle stoelen kunnen weer gebruikt worden.  

 De bar is weer open tot 23:45 uur.  

COMPETITIE: 
In overleg met onze wedstrijdleiders is bepaald: 

 Wedstrijden eerste helft competitie worden NIET ingehaald. 

 1ste wedstrijd tweede helft wordt NIET ingehaald. 

 Er wordt geen eindstand opgemaakt en er is dan ook geen prijsuitrei-

king voor de librecompetitie. 

 Het aantal te behalen caramboles voor de competitie 2022-2023 wordt 

als volgt bepaald:  

Bij het begin van de competitie was bepaald hoeveel caramboles u 

moest maken. (Bijv. 40) 

De eerste helft van de competitie telt niet mee, want er zijn slechts 

8 wedstrijden gespeeld. 

Vanaf 18 jan. is de tweede helft begonnen. Aan het eind van deze 

“coronacompetitie” heeft u een nieuw gemiddelde. Misschien is 

dat bij veel leden gezakt. (Bijv. naar 36). Oorzaak is mogelijk het 

feit, dat u door corona minder hebt kunnen oefenen. 

Voor de competitie ‘22-’23 wordt nu het gemiddelde van beide 

moyennes genomen. In dit geval (40 + 36) : 2 = 38. 

Ook als u beter hebt gescoord, wordt toch het gemiddelde geno-

men. 

Voor leden die dit jaar zijn begonnen, geldt deze regel niet. 
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Uit “Adieu Café” 

En als je een stoot wilt ma-

ken, daar op het groene la-

ken. 

Dan word je onverschrokken, 

aan je mouw getrokken. 

“Je mot ’t indirect doen”.    

“Je mot ’t met effect doen”. 

“Die keu die is zo teer niet”. 

“Het is je jongeheer niet”. 

Dus raak ‘m zonder eerbied. 

Dat je de bal nooit weer ziet. 

En is die stoot dan toch nog 

mis.                                         

Dan heerst alom de droeve-

nis…  

Herman van Veen 

DRIEBANDEN: 
Doordat er geen inhaalprogramma komt voor onze competitie, kunnen we 

vasthouden aan het schema zoals vermeld in het infoboekje. Dat betekent 

dat u binnenkort van Joop Kuijer een mail krijgt, waarna u zich kunt opge-

ven voor deze competitie. Ook in de biljartzaal komt een lijst te hangen 

waarop u zich kunt aanmelden. Er zijn max. 8 poules van 4 (of 5) spelers en 

er wordt gespeeld op de dinsdagavond. 

Data: 29 maart, 5 april, 12 april en 19 april. 

Finaleavond: vrijdag 22 april 

DEMONSTRATIE: 
Vrijdag 22 april wordt de finale driebanden gespeeld. Aanvang 19:30 uur. 

Daarna zal er een demonstratie worden gegeven door Ad Koorevaar.   

Ad Koorevaar behoort tot top 16 van Nederland en staat al geruime tijd 

genoteerd bij de beste 50 driebanders op de wereldranglijst en heeft zelfs 

regelmatig een klassering bij de beste 20 bereikt.  

Voor deze avond, in de Knopenhof, is iedereen uitgenodigd (met partner). 

 

BILJARTTOERNOOIPARKINSONPATIËNTEN: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarlijks organiseert de Stichting Parkinson Events een biljarttoernooi voor 

Parkinsonpatiënten  in Nieuwegein. 

Hiernaast stellen wij alles in het werk om biljarters door te laten spelen in 

hun eigen omgeving na confrontatie met de ziekte van Parkinson. 

Ook Parkinsonpatiënten welk vroeger gebiljart hebben blijken vaak op-

nieuw plezier te vinden in de sport. 

Zie www.parkinsonevents.nl of bel 0306034722 of mail naar  

parkinsonbiljart@outlook.com 
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