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Jaarverslag 2016-2017.
Waddinxveen, 3 januari 2018.
4 Januari 2016 is de nieuwjaars borrel gehouden met 47 personen was heel gezellig .
2 januari oud lid Gerrit Kerver overleden.
3 januari nieuw lid Theo Matze.
25 januari Cor Luijbregts is geopereerd.( kaart )
4 februari Hennie Kortland opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen. ( kaart )
9 februari oud lid Cor v. Hofwegen overleden.
27 februari Rob Kulik is geopereerd, nieuwe heup. ( kaart )
1 maart Frits Leenen geopereerd, nieuwe knie. ( kaart )
24 maart Bas Hertog hartoperatie ( kaartje )
18 april oud lid Frans Redegeld overleden.
1 mei nieuw lid Gerard van de Water
15 mei nieuw lid Peter Schrijvers en Hans Schultink
23 mei Rob Kulik opgenomen in Woerden/Nijmegen, bacteriologisch probleem. ( kaart )
6 juli Nico de Frankrijker onderzoek ziekenhuis, lever problemen. ( kaart )
1 september nieuw lid Luuc Alarm.
12 september Nico de Boom in ziekenhuis ( kaart)
1 oktober nieuw lid Hans Hordijk.
8 november de vrouw van Thijs Pieterse geopereerd ( kaart)
20 november oud bestuurslid Nico de Frankrijker overleden ( kaart )
29 januari 2018 Algemene ledenvergadering. ( i.p.v. 5 februari )

6 februari algemene ledenvergadering. Nico de Frankrijker treedt af en Jan Willem Knoppers wordt gekozen als voorzitter.
4 leden kregen plaquette i.v.m. 20 jaar lid zijn te weten, Hans Ponsioen, Albert van Rooijen, Gerard Rijnsburger en
Bert Verlaan. G. Kerver ( oud lid ) en Jaap v. Klaveren werden herdacht met 1 min. stilte.
De financiën zijn op orde en de kascommissie heeft de stukken goedgekeurd.
7 april clubtoernooi. Er waren 40 deelnemers, ’s morgens werden de partijen in 20 beurten gespeeld en na de lunch werden
de partijen in 15 beurten gespeeld. De wisselbeker werd gewonnen door Jos Spoel, hij had in z’n ochtendpartij een 200%
score, in 20 beurten 40 caramboles, een knappe prestatie. De lunch werd verzorgd door de dames Retta Knoppers, Tonny
Moerings en Ina van Veen. De regie van deze dag was in handen van Martien v.d. Graaf en de wedstrijden werden ingedeeld
en bijgehouden door Hans Ponsioen.
18 april Alborewa toernooi te Woubrugge.
19 april Bekerfinales, v.Eeuwen finale ging tussen Dirk Blom en Rob v. Oudenallen. De Ponsioen finale kon niet worden
gespeeld doordat Bas Hertog zich wegens ziekte had afgemeld daardoor is volgens de regelementen Jan v. Berkesteijn
winnaar.
28 april sluiten seizoen met vrij biljarten.
mei onderling toernooi driebanden georganiseerd door Leo Tange.
Kennismakingsvergadering 4 september 2017.
Aanwezig: 46 leden en 4 donateurs.
De voorzitter opent de vergadering en heet de nieuwe leden van harte welkom bij onze club en hoopt dat ze zich snel zullen
thuis voelen. Bas Hertog bedankt alle leden voor het medeleven tijdens zijn ziekenhuisopname.
Onze website wordt heel goed bezocht, Jan Willem wijst er op dat iedere maandagochtend een helpdesk gratis kan worden
bezocht in het AF Centrum van 9.00 tot 11.30 uur. Er is dit jaar geen contributieverhoging, de huur gaat wel omhoog.
Het clubtoernooi vindt dit seizoen plaats op 16 februari 2018 en de kerstactiviteit is gepland op 15 december 2017.

De voorzitter geeft het woord aan onze wedstrijdleider Hans Ponsioen, hij kondigt aan dat er het komend seizoen weinig
veranderd, de partijen zijn uitgespeeld als het moyenne is gehaald dus er wordt niet meer doorgespeeld.
De spelers die in de week de schoonmaakbeurt hebben spelen meer wedstrijden, indien ze niet kunnen dienen ze voor een
vervanger te zorgen.
De wedstrijdleider gaat over op de prijsuitreiking van het afgelopen seizoen;
Libre: 1e Rob Kulik
248,17 pnt. gem. 9,545 Bandstoten: 1e Martien vd Graaf
170,98 pnt gem.9,499
e
e
2 Ron Retel 292,29 pnt gem. 9,429
2 Jan W Knoppers
131,70 pnt gem.9,407
3e Wim v. Oort 215,00 pnt gem. 9,348
3e Rob v Oudenallen 112,21 pnt gem.9,351
Clubkampioen libre:
de van Oort wisselbeker: Rob Kulik
Clubkampioen bandstoten:
de Hans Ponsioen wisseltrofee: Martien v.d. Graaf
Kortste partij:
de Jan Blom wisselbeker: Hennie Moerings 18 caramboles in 8 beurten
Pechvogelprijs:
Dirk Berger
Langste partij libre:
Ron Spaargaren 106 caramboles in 48 beurten
Langste partij bandstoten:
Theo Koetsier 42 caramboles in 47 beurten
Zij krijgen de poedelprijs.
Meeste partijen gewonnen in libre en bandstoten, de Willem van Es trofee:
Gewonnen door Jan v Berkesteijn, hij won 36 partijen
Meeste verloren partijen:
Gewonnen door Leo Tange, hij verloor 31 partijen en wint de troostprijs.
e
Het talent van 2017: 1 Jan v. Berkesteijn van 17 naar 23 caramboles = +6 ( 35,2% )
2e Rob v Oudenallen van 30 naar 40 caramboles = + 10 ( 33,3 % )
Rob Kulik van 55 naar 72 caramboles = + 17 maar slechts 31% krijgt de troostprijs.
De Bekercompetitie: de Adrie v. Eeuwen trofee is gewonnen door Rob van Oudenallen.
de Hans Ponsioen trofee is gewonnen door Jan v. Berkesteijn.
Het clubtoernooi 2017:
De eerste clubtoernooi trofee werd gewonnen door Jos Spoel.
Hoogste serie in aantal was 28 caramboles door Cor Luijbregts.
Hoogste serie in procenten was 10 caramboles = 66,67 % door Jan Willem Knoppers.
Poedelprijs met 3 caramboles was voor Jan v. Berkesteijn.
Pechprijs met het minste aantal behaalde wedstrijdpunten was voor Maarten Koetsier.
BUITENGEBEUREN
De wedstrijden in het buitengebeuren zijn gepland op de volgende data;
28 sept. uit tegen Dianthus, 5 oktober thuis tegen Lustenburgt, 19 oktober uit tegen R.O.B., 2 november uit tegen B.O.B., 16
november thuis tegen Dianthus en 14 december thuis tegen ’t Wiel.
Uitslagen buitengebeuren seizoen 2017-218
Bodegraven B.O.B.
Nieuwerkerk Dianthus
Gouda Lustenburgt
Reeuwijk R.O.B.
Gouda ‘t Wiel

212 Punten
393 punten
250 punten
227 punten
187 punten

ALBOREWA.
18 april 2017 ALBOREWA toernooi te Woubrugge.
De uitslag van de gespeelde wedstrijden is;
1e plaats
Bodegraven
2e plaats
Waddinxveen
e
3 plaats
Reeuwijk
4e plaats
Alphen a.d. Rijn

Waddinxveen Onder Ons
Waddinxveen Onder Ons
Waddinxveen Onder Ons
Waddinxveen Onder Ons
Waddinxveen Onder Ons

218 punten
401 punten
241 punten
229 punten
201 punten

HET 3 BANDEN TOERNOOI.
Het toernooi is gespeeld in mei 2017 voor de derde keer, het aantal deelnemers was dit jaar 26 dus 2 meer dan in 2016.
Het toernooi is prima verlopen en onder het genot van heerlijke bitterballen en mooie caramboles is hard gestreden om zo
veel mogelijk punten bijeen te slepen.
De poedelprijs ging dit jaar naar Harm Frikken met een gemiddelde van 0.07 en de winst was zoals vorig jaar voor Ron
Spaargaren met een gemiddelde van 0.70. Bij voldoende deelname hopen we het nieuwe jaar weer een 3 band toernooi te
organiseren. Met dank aan Leo Tange.

Samenvattend kunnen we stellen dat we een gezonde en stabiele biljartclub zijn.
De secretaris Frits Leenen

