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BESTUURSNIEUWS 

 Nieuwsbrief biljartvereniging 
KASTEELZICHT 

 

UITNODIGING NIEUWJAARSRECEPTIE 
Vrijdag 3 januari 2020 bent u uitgenodigd om aanwezig te zijn op de nieuwjaars-

receptie in de grote zaal van het Antoniushof, de Knopenhof. Aanvang 20:00 uur. 

Ook de partners zijn hierbij van harte welkom. 

STANDEN COMPETITIE 
De competitie is op de helft. Voor sommigen een verrassende situatie, voor ande-

ren een (grote) teleurstelling. De  ballen kunnen raar rollen. Momenteel zijn de 

standen boven in elke poule: 

Poule A: Poule B: Poule C:  Poule D: 

1.Cees Vlooswijk 1.Koos van Schaik 1.Kees Vendrig 1.Arnold Achterberg  

2.Piet v. Oostrom 2.Ton van Wijk 2.Gerrit Pater  2.Cees van Eijk 

3.Harry Reusken    Gé Witjes 3.Bert Brand 3.Jentje Stelwagen 

   Piet van de Zande 

   Jan de Beus 

Poule E: Poule F: Poule G: Poule H: 

1.Arthur Muller 1.Harry Bode 1.Bert Mathijsen 1.Gerard van Vliet 

2.Siem Bos    Ton van Rheenen 2.Jan van Dijk 2.Roel v. Vulpen 

3.Rob Hagedoorn 3.Jaap Langenberg 3.Rinus Hoogendijk 3.Co Vlooswijk 

                                        Cees van Vliet          Wim Both 

                                                                           Ed Janowski 

Helaas is er in een aantal poules geen gelijk aantal gespeelde wedstrijden. De 

standen geven dus niet in alle poules een zuiver beeld. 

BILJARTLES 
In verband met de komende feestdagen zal er geen les worden gegeven van 

maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari ‘20. Maandag 6 januari kunt u zich 

weer melden bij onze trainers Joop, Cees en Ton. Donderdag 9 januari begint Ge-

rard Derks weer.  

TWEEKAMPEN 
Half oktober is de eerste helft gespeeld in de tweekamp tegen BV De Meern in 

onze eigen biljartzaal. De tussenstand is 18—18. Voor de returnwedstrijd  moet 

nog een datum gekozen worden. 

Begin december kwam Ons Genoegen uit de Meern op bezoek. Hierbij lieten onze 

spelers zich van hun beste kant zien. De stand is 22-14. Ook hier moet nog een 

afspraak worden gemaakt voor de terugwedstrijd. 

 

20 december 2019 
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Zwijnen zijn niet 

erg, maar die 

biggen. 

 

 

 

NIEUWE LEDEN 
Wij verwelkomen onze nieuwe leden: Jan Oostveen en Wien Kooijman. We ho-

pen dat zij met plezier hun partijtje zullen spelen. 

ZIEKEN 
Voor onze wedstrijdleiders was het een hele klus om een goed programma op te 

zetten. Jammer, dat door lichamelijke problemen een aantal leden heeft moe-

ten besluiten om van verdere deelname af te zien. Wij wensen hen heel veel 

sterkte en hopen hen volgend jaar weer te zien spelen in onze biljartzaal.  

JUBILEUMCOMMISSIE 
De jubileumcommissie is de afgelopen periode 2 maal bij elkaar geweest om 

gedachten en plannen uit te wisselen. De commissie bestaat uit de heren Paul 

den Houdijker, Bert Brand, Hans Carton en Ton Voet. De laatste vergadering is 

Cees Vlooswijk aangeschoven als budgetbewaker. 

Vrijdagavond 22 oktober 2021  is reeds vastgelegd als feestavond. 

Daarnaast worden de mogelijkheden bekeken van extra toernooien en een jubi-

leumboek. 

20 december 2019 

Het bestuur wenst u hele fijne kerstdagen en een gezond 2020 


