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KASTEELZICHT 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING: 
 Tijdens de Algemene Ledenvergadering (60 leden aanwezig) is het voorstel 

van het bestuur overgenomen om de contributie voor het seizoen 2020-

2021 op € 50 te houden. We verzoeken de leden die nog niet hun contribu-

tie voor het seizoen 2019-2020 hebben betaald, dit z.s.m. over te maken op 

rek.nr. NL63 RABO 01346.30.556 t.n.v. Biljartvereniging Kasteelzicht. U 

krijgt geen lidmaatschapskaart. 

 Hennie Hoogeboom is herkozen in het bestuur met als taak de Ontspan-

ningscommissie 

 Op wedstrijddagen: De ballen krijgen een uitgebreide poetsbeurt voor de 

eerste wedstrijd. Tussentijds uitgebreid poetsen is niet toegestaan. 

 Paul den Houdijker, Ton Voet, Hans Carton en Bert Brand hebben zich aan-

geboden om zitting te nemen in de jubileumcommissie i.v.m. ons 50-jarig 

bestaan. 

SCHOONMAAK 
Een ieder die op 1 januari 2020 nog geen 78 is, kan ingeroosterd worden om 1 

week per jaar het openen en sluiten en de schoonmaak van de biljartzaal op zich 

te nemen.  Uitgezonderd hiervan zijn zij, die nog werken. Wij houden daarbij 

rekening met de AOW-leeftijd op 1 jan. 2020. Alle leden die op 01-01-2020 de 

leeftijd van 66 jaar hebben bereikt, komen hiervoor in aanmerking.  

Dagelijks de biljarts zuigen met de speciale mond.  Tevens wordt er van de 

schoonmakers verwacht, dat zij 2 x per week de zaal zuigen.  

Komt de dienst niet uit, dan dient u zelf voor vervanging te zorgen. De wijziging 

doorgeven aan jopicoba.kroon@hccnet.nl  

BILJARTLES VOOR BEGINNERS: 

De heren Joop Kuijer, Ton van Wijk  en Cees Romijn beginnen maandagavond 7 

oktober met hun lessen voor spelers uit de poules G en H. Aanvang 18:30 uur.  

Vanaf 19:30 uur staan de biljarts ter beschikking van hen die een vrij partijtje 

willen spelen. De laatste biljarters dienen er voor te zorgen, dat de spullen wor-

den opgeruimd, lampen uit en de zaal wordt afgesloten. 

BILJARTLES GERARD DERKS 

Net als vorig jaar wordt de mogelijkheid geboden om biljartles te krijgen van 

Gerard Derks. Op donderdag– en vrijdagavond is er de mogelijkheid om les te 

krijgen. De les duurt 1 uur. De kosten (€ 10) zijn voor eigen rekening. U kunt zich 

tot en met zaterdag 5 oktober opgeven door uw naam op te schrijven op de lijst 

die in de biljartzaal hangt. Gerard probeert zoveel mogelijk rekening te houden 

met uw wensen. De lessen beginnen op donderdag 11 oktober. 
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NIEUWE LEDEN: 

De heren John den Houdijker, Gerard Derks en Simon Jongeneel zijn sinds kort 
officieel lid van onze vereniging. We heten hen hartelijk welkom en hopen dat zij 
met plezier hun partijtje kunnen spelen. 

BIER: 

Onder geen enkel beding is het toegestaan om bier uit de koelkast in de keuken 
te pakken. Wel is het mogelijk om aan de heren Hennie Hoogeboom of Cees van 
Vliet (indien aanwezig) te vragen of zij een flesje bier uit de koelkast onder de 
bar kunnen pakken. Gaarne direct afrekenen en aantekenen op de lijst in de 
biljartzaal. 

11 OKTOBER TWEEKAMP: 
Vrijdagmiddag 11 Oktober wordt in onze zaal de tweekamp gespeeld tegen BV 
de Meern. BV de Meern leidt met 22—14. Die middag is het dus niet mogelijk 
om vrij te spelen. 

WEDSTRIJDEN POULE H:  

De spelers van poule H mogen bij elke stoot zelf bepalen met welke bal zij willen 
spelen. Ligt de witte bal het mooist, dan spelen zij met wit. Ligt de gele bal het 
mooist, dan spelen zij met geel. Vanaf 11 februari gelden de gewone regels 
weer, zodat wij vanaf die datum het gemiddelde voor volgend seizoen kunnen 
berekenen. Ook tijdens het vrijspelen zouden wij het fijn vinden als de tegen-
speler zich hier aan houdt. 

KRIJTJES: 

Bij het begin van de competitie krijgt elke speler een krijtje uitgereikt. We hopen 
hiermee het probleem van de “slechte” en / of “niet aanwezige” krijtjes te kun-
nen tackelen. De niet-competitie-spelende leden kunnen zich melden bij Louis 
voor een krijtje. 

AFMELDEN VOOR EEN WEDSTRIJD: 

Omdat het aantal competitiewedstrijden op dinsdag beduidend minder is, vra-
gen we de leden bij verhindering gebruik te maken van de ruimte die op de mid-
dag of avond is ontstaan. Kun je ‘s avonds niet? Speel ‘s middags vanaf 15:30 
uur. Kun je ‘s middags niet? Vraag hoe laat je ‘s avonds kunt spelen. We willen 
graag dat alle competitiewedstrijden echt op de dinsdag gespeeld worden. Uit-
zonderingen zijn natuurlijk altijd mogelijk. 
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Wijzigingen altijd doorge-

ven aan: 

jpkuijer@live.nl   of 

Louis: 473400 

 

Rabo ClubSupport 
U kunt vanaf nu stem-

men op uw favoriete 

vereniging 


