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OPENEN EN 

SLUITEN: 
Omdat de biljartlessen bin-

nenkort afgelopen zijn, zal 

degene die verantwoordelijk 

is voor het openen en sluiten 

binnenkort weer op de don-

derdagavond moeten sluiten. 

Dit gaat in op donderdag 21 

maart. Let op de publicatie op 

website en in de zaal. 

ZIEKEN: 

Door diverse omstandigheden 

heeft een aantal leden de 

afgelopen weken niet deel 

kunnen nemen aan onze com-

petitie. Wij wensen hen veel 

sterkte bij het herstel en ho-

pen hen binnenkort weer in 

de biljartzaal te kunnen be-

groeten. 

DRIEBANDENTOERNOOI: 
Als afsluiting van de competitie wordt er van  dinsdag 24 maart t/m dinsdag 14 

april een 3-bandentoernooi gehouden. Er wordt alleen op de dinsdagavond ge-

speeld. Heb je interesse? Geef je op. In de biljartzaal hangt een lijst (vanaf maan-

dag 9 mrt.) waarop je je kunt opgeven. Er is plaats voor maximaal 32 biljarters. 

Ook nieuwe leden kunnen zich hier voor opgeven. Er wordt gespeeld over max. 30 

beurten.  

De finale van het driebanden wordt gespeeld op vrijdag 17 april. Op deze finale-

avond zal er wederom een demonstratie zijn. Dit keer hebben we Ad Korevaar 

(behoort tot de top 50 van de beste driebanders ter wereld) kunnen vastleggen 

om een demonstratie te geven. Ook worden de prijzen van het afgelopen compe-

titiejaar uitgereikt. Contactpersoon driebanden: Cees Vlooswijk. 

NIEUWE LEDEN: 
De volgende heren zijn de afgelopen periode lid geworden: 

Jan Oostveen, Wien Kooijman, Gerard Benschop, Hans Bos, Freek Henseler, Arno 

de Leeuw en John Hoefs. 

Wij wensen hen veel plezier. 

COMPETITIE: 
Met voor de meeste heren nog 2 wedstrijden voor de boeg naderen we het einde 

van onze competitie. In sommige poules is het dringen bovenaan. De stand per 8 

maart is: 

Poule A:  Poule B: Poule C: 

1. Piet van Oostrum 1. Koos van Schaik 1. Bert Brand 

 Cees Vlooswijk 2. Ge Witjes 2. Gerrit Pater 

3.     Jan de Beus 3. Willem Baars  3. Kees Vendrig 

 Joop Beerthuizen 

 Piet van de Zande 

Poule D: Poule E: Poule F: 

1. Arnold Achterberg 1. Arthur Muller 1. Ton van Rheenen 

2. Jentje Stelwagen 2. Siem Bos 2. Harry Bode 

3. Anton van den Berg 3. Peter de Groot 3. Cees van Vliet 

Poule G: Poule H:  

1. John van Stroe 1. Gerard van Vliet  

2. Ed Janowski 2. Roel van Vulpen  

3. Willem van Galen 3. Co Vlooswijk  

Bij gelijk eindigen zal er een barrage worden gespeeld. 

Bij poule H ligt het iets ingewikkeld. De heren hebben eerst 16 wedstrijden ge-

speeld, waarbij zij bij elke stoot de keus hadden tussen de witte en de gele bal. 

Vervolgens speelden zij 4 wedstrijden, waarbij zij zich aan de gangbare regels 

moesten houden. Alle behaalde punten worden bij elkaar opgeteld en bepaalt de 

eindstand.  
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OPROEP: 
Door de verhuizing van 

Gerrit Langerak is er een 

plaats open gevallen in het 

schema voor openen en 

sluiten. 

Wie is er in de gelegenheid 

om in de week van 4 tot en 

met 9 mei de zaal te ope-

nen en sluiten? 

Liefhebbers kunnen zich 

melden bij Jos Kroon  

06-12306088 of 

jopicoba.kroon@hccnet.nl 

 

 

OPROEP JUBILEUMCOMMISSIE 
In oktober 2021 viert Kasteelzicht zijn 50 jarig jubileum. We zullen dit feit 

vieren met een aantal festiviteiten. Wat? Dat blijft nog even een verrassing. 

Een van de dingen wil ik wel verklappen. We willen een jubileumboek samen-

stellen. Hiervoor zijn wij op zoek naar foto’s, documenten en attributen  van 

de vereniging en zijn leden. Anekdotes, bijzondere feiten en verhalen zijn 

uiteraard ook welkom. Wij zijn ook op zoek naar hulp bij de grafische vormge-

ving. Programma’s, kennis en kunde. 

Wie kan ons daarbij helpen of kent mensen die ons behulpzaam kunnen zijn? 

Neem dan contact met ons op. 

Hans Carton (06-54 788 287)                                                                                  

cartonmontfoort@hotmail.com 

Bert Brand (06-15458512)                                                                                                    

Bertbrand50@gmail.com  

OPGEVEN NIEUWE COMPETITIE: 
Het is tijd om aan het nieuwe seizoen te denken. Doe ik nog wel mee met de 

competitie? 

In de biljartzaal hangen briefjes, welke u z.s.m. moet invullen als u mee wilt 

doen. Ook nieuwe leden kunnen zich voor de competitie opgeven.  

Vrijdag 17 april is de laatste dag dat u zich kunt opgeven!  

KOFFIE, THEE OF FRISDRANK: 
Wat is het toch fijn, dat we doordeweeks bij een partijtje biljarten een kopje 

koffie kunnen pakken.  Of als Cees van Vliet in de buurt is, kunnen we zelfs 

iets anders nuttigen. Even op de lijst een (aantal) streepje(s) zetten, het geld 

in de kluis en iedereen is tevreden. 

Echter: ALS U DOOR OMSTANDIGHEDEN NIET BIJ DE BAR TERECHT KUNT, 

(bijv. een vergadering van het Knooppunt, een muziekuitvoering, een diapre-

sentatie, een kerkdienst) DAN IS HET ONDER GEEN ENKEL BEDING TOEGE-

STAAN OM FRIS OF BIER UIT DE KOELKAST IN DE KEUKEN TE PAK-

KEN!!!!!!!!!!!!!!!!! 

U bezorgt onze vereniging een slechte naam, als u het toch doet.  

NIEUWE LAKENS EN BANDEN: 
In de 2de helft van augustus krijgen de biljarts nieuwe lakens en banden. Dit 

betekent dat er ruim een week niet gebiljart kan worden. Aangezien het in de 

vakantie valt, verwachten we dat de meeste leden er geen last van zullen 

hebben. Over de exacte data zullen wij u uiteraard informeren.  

8 maart 2020 


