Augustus 2018

Voorwoord
Biljartvrienden!
Het seizoen 2017-2018 zit er op. En wat voor een seizoen is het geweest.
Terugkijkend op het afgelopen jaar kan ik alleen maar trots zijn op jullie!
De interne competities onder bezielende leiding van Hans Koren zijn druk
bezet geweest. Of het nu driebanden groot was, driebanden klein, libre of dat
sommige zelfs gingen bandstoten: het maakte niet uit, als er maar gebiljart
kon worden. Alleen, de interne competitie was voor Hans Koren niet genoeg.
Ook een bekercompetitie werd georganiseerd. En alsof het nog niet genoeg
is, werd nog zelfs een driebanden-groot-zomer-avond-toernooi gespeeld. Aan
het weer ligt het in elk geval niet, of eigenlijk wel, daarover later meer!
Ook werd onder auspiciën van ons nieuwste bestuurslid Wim van den Berg
het (jaarlijkse) Paas-Bandstoot toernooi gehouden. Chapeau.
In de KNBB competities hebben onze teams zich kranig geweerd. Memorabel
waren de bekercompetitie driebanden groot en de plaatsing van het libre C4
team voor de districtsfinale.
Het belangrijkste van het afgelopen jaar was voor mij in elk geval de
gezelligheid die jullie allemaal hebben meegebracht! Op naar volgend jaar!
Jean-Pierre de Jong
Voorzitter
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Onderlinge Competities
Seizoen 2017 / 2018
De winnaars van de onderlinge competities zijn:
Driebanden groot – Rob van de Noorda, met grote overmacht!
Driebanden klein – John van Laaren, het was spannend tot de laatste
wedstrijd!
Libre – Jan Abercrombie, ook hier was het een spannende poule.
Seizoen 2018 / 2019
Vooruitkijkend naar het komende seizoen zijn er weer meer aanmeldingen
voor alle spelsoorten. Dat wordt een mooi seizoen. In de competitie Libre zijn
we blij dat de Anita en Piet Venverloo weer mee gaan spelen en
verwelkomen we Bob Scholten als nieuw lid en speler. Mocht je nog interesse
hebben om mee te doen, meld je dan aan bij Hans Koren!

Zomeravond competitie – Prooi
voor Ton Koot
De zomeravond competitie was een verhitte strijd. Nog nooit werd onder
zo’n hoge temperatuur gespeeld. Wedstrijden zijn zelfs uitgesteld vanwege
tropische temperaturen. Wie had dat gedacht?
Verschillende leden van onze vereniging hebben meegedaan, ook
nieuwkomers Piet van Burik en Jan Abercrombie. De laatste ging er meteen
vandoor met de hoogste proportionele serie. Gefeliciteerd.
De winnaar was uiteindelijk Ton Koot. Na al die jaren biljarten heeft Ton de
eerste prijs verdiend! Met slechts 1 verliespartij en alle overige partijen
gewonnen, de terechte winnaar! Hulde!
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Bestuurszaken
Het bestuur heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in de functies van
enkele bestuursleden. Willem van den Berg is nu algemeen bestuurslid en
houdt zich bezig met onder andere de nieuwsbrief en is aanspreekpunt
tijdens diverse toernooien.
De functie van wedstrijdleider KNBB competities is nu in handen van Theo
van Uum. Vanuit het bestuur is de wens geuit om deze functie neer te leggen
bij een KNBB spelend lid. Theo heeft goede contacten met de
wedstrijdcommissaris bij het district en dat komt ten goede aan onze club.
Verder hebben we vanuit het bestuur op de algemene ledenvergadering
enkele belangrijke voorstellen gedaan en deze zijn door de vergadering
goedgekeurd.
Kleding tijdens interne competities: Besloten is dat een club-polo niet
verplicht is.
Contributie: De contributie blijft ongewijzigd ten opzichte van afgelopen jaar.
Een tijdelijke maatregel is getroffen voor de leden die nu al in 2 KNBB
competities meespelen.
Begroting 2018/2019: We streven naar een klein positief resultaat. De
vereniging heeft voldoende reserves.
Ledenaantal: Het ledenaantal is afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven.
Vanuit de leden hebben Jan Abercrombie en Piet van Burik aangegeven om
mee te denken over ledengroei.
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Clubavond
Op maandagavond is onze clubavond in het speellokaal. Op de clubavond kun
je als lid van biljartvereniging de Windhoek spelen op de 2 kleine biljarttafels
in de biljartzaal, zonder dat je biljarthuur hoeft te betalen.
Ideaal als je een keer een avond wilt trainen of gezellig een oefenpartij wilt
spelen. Ken je iemand die het leuk vindt om te biljarten? Neem hem een keer
mee, hij/zij is van harte welkom op de clubavond!
Tot snel op een van de clubavonden!

Koren op de molen
Hans heeft een klap van de Korenmolen gekregen!
* JP zag tijdens een stedentrip
naar het Oosten van Berlijn
mensen op straat flesjes bier
drinken. De vraag is of zij hiervoor
nog “stazi-geld” kunnen krijgen.
* “Bildarten” verboden! Het is
niet toegestaan zittend op
“biljart 1” pijlen te keilen!
* Een lid van De Windhoek vond
het binnen te warm en liep het terras op. Terwijl hij dit deed, liet hij een
enorme wind. “Zo”, zei hij, “ik kom even een luchtje scheppen”
* Kleding Zomeravondcompetitie. Vrouwen mogen niet zonder top spelen,
anders denkt de wedstrijdleider, dat er teveel geketst gaat worden!
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Arbiterscursus KNBB ’t Sticht
Op zaterdag 2 juni is het examen gehouden voor de cursus Arbiter 1. Van de
8 deelnemers die aan de cursus begonnen zijn kon 1 deelnemer ivm andere
verplichtingen de opleiding helaas niet afronden.
Er namen dus 7 kandidaten deel aan het examen. Ondanks bemoedigende en
geruststellende woorden van de examinator Ad Broekman was de spanning
op het gezicht af te lezen bij menig kandidaat. Een deel van die spanning
verdween toen aan het eind van het theorie deel bleek dat iedereen het ruim
voldoende gemaakt had en door mocht naar het praktijk gedeelte.
Ook het praktijk gedeelte werd door iedereen naar behoren afgelegd al werd
er, mede door de zenuwen, een enkel foutje gemaakt. Toch kon de
examinator aan het einde mededelen dat alle kandidaten in zijn ogen ruim
geslaagd waren. Het district heeft er
dus 7 nieuwe arbiters bij. Namens
het bestuur alle kandidaten van
harte gefeliciteerd met het behalen
van het diploma Arbiter 1.
Het bestuur bedankt de docenten
André van Hattum, Wybe Stitselaar
en Kees Veldhuizen bedanken voor
het verzorgen van de cursus.
Ook wil het bestuur (KNBB ’t Sticht) de vereniging Welgelegen bedanken voor
het beschikbaar stellen van de locatie en het materiaal en de vele voorspelers
die geholpen hebben de kandidaten goed voor te bereiden op het examen.
De geslaagde kandidaten zijn: Rob Buijs, Marjolein Swinkels, Hans Koren,
Nieske van Eijkelenborg, Jules van Baardwijk, Johan Abels en Rene Meye" Op
de foto zijn de kandidaten te zien met de docenten, de examinator en een
klein deel van de voorspelers.
Bron: knbbgooi.nl
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Willem interviewt…
Willem van den Berg interviewt samen met Ineke van
der Kuilen een van onze leden: Ted Vermeulen
Ted is geboren in Utrecht op 7 juni 1946 en is geboren in Rivierenwijk in de
Merwedestraat, ging daar weg toen hij 16 jaar was, en speelde in die tijd wel
eens in speeltuin “De
Boog” aan de
Merwedekade. Later is
Ted verhuisd naar
Hoograven,
Nijeveldsingel tegenover
het tunneltje naar
Lunetten. Lunetten
bestond toen nog niet en
was één groot weiland
waar het Inundatiekanaal
doorliep.
Hij heeft tijdens zijn schoolopleiding meerdere seizoenen vakantiewerk
gedaan als ijsverkoper bij Jamin en heeft de rijks-HBS aan de Kruisstraat
afgerond.
Tijdens zijn werkzaamheden als ijsventer heeft hij zijn latere vrouw Rina uit
Bunnik ontmoet en zij hebben samen een dochter Mirjam. Zijn ventwijk was
op Zuilen o.a. op het Ripperdaplein en de Marnixlaan.
Ted heeft nog bij AGAM Mercedes-dealer gewerkt voor een half jaar, maar
toen bleek dat hij geen verstand van auto's had.. De reiswereld trok aan Ted,
hij heeft bij Intranet gewerkt en deed daar de zakenreizen, en werd later
sales-manager voor West- en Midden Nederland bij Lufthansa met
standplaats Amsterdam.
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Na 18 jaar stapte Ted over naar Oad-reisbureau, waar Ted de afdeling
Sportreizen oprichtte . Bij Oad-reizen heeft Ted het 19 jaar volgehouden en
stapte in 2006 op de laatste trein naar touroperator Sudtours. Maar nu is
Ted al een aantal jaren met pensioen, maar stilzitten is er niet bij.
Ted is penningmeester bij
turnvereniging “Turn4U” en bij
onze biljartvereniging de
“Windhoek” verder is Ted
ontwerper van bedrijfsquizzen, die
branche gerelateerd zijn. Hij
schrijft ook nog artikelen in de
Utrechtse Sportkrant en is dus
journalist. Tijdens de winterstop
van het betaalde voetbal
organiseert Ted trainingskampen in
Spanje en Portugal.
Sport op TV kijken is ook een
hobby van Ted, maar geen sporten
waarbij dieren worden gebruikt, en
motoren, en racewagens. Hij vindt
dat de mens zelf een prestatie
moet leveren.

Ted is met biljarten begonnen bij Olympia aan de Amsterdamsestraatweg,
heeft ook nog gespeeld bij Victoria in Zeist, waar hij verreweg zijn gezelligste
tijd heeft gehad. Nu speelt Ted bij de “Windhoek” . Ted heeft samen met Piet
van Rooijen aan wieg gestaan van de huidige interne competitie op de
donderdagavond.
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Bij herverkiezing gaat Ted zijn derde jaar in als penningmeester. De
vereniging is van 149 leden gegaan naar 60 leden, dat betekent minder
inkomsten, er is echter een sponsor (EUJC-speelautomaten) die het
inkomstenverlies voor een groot deel opvangt. Volgens Ted is de vereniging
financieel gezond.

Op de achtergrond de Nijeveldsingel met weilanden waar later Lunetten
opgebouwd is.
(foto’s: HUA en privé)
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Paasei bandstoot toernooi
De bewolking overheerst en er valt enige tijd regen of motregen. In het
uiterste noorden en in het zuidwesten blijft het zo goed als droog en mogelijk
breekt daar ook even de zon door. Met 5 graden op de Wadden tot 9 in
Limburg is het kil, ook al is de wind vrij rustig. Tweede paasdag zijn er
perioden met regen, met name in het westen van het land. In het oosten
regent het veel minder. In Den Helder wordt het 8 graden, in Maastricht 14.
Vanaf dinsdag wordt het zachter: 13 tot 17 graden. Dit was de verwachting
van het weer op 2de paasdag.
Binnen bij de Windhoek werd gestreden om de prijs van het
Paaseibandstoottoernooi. Binnen was het droog, misschien enkel nat van de
spanning. Het wedstrijdverloop
was grillig en onoverzichtelijk.
Uiteindelijk werd de finale
gespeeld tussen Peter de Bruin
en Harro Braams. De finale werd
uiteindelijk gewonnen door Peter
de Bruin. Het was een gezellige
middag met broodjes en soep, het
één en ander werd verzorgd door
Julia. Theo verzorgde de drankjes
die middag. Hans Koren wil ik
bedanken voor het verzorgen en
leiden van de wedstrijden. Het
was een gezellige middag.
Door: Willem van den Berg
Links Harro Braams, rechts
Peter de Bruin, de finalisten
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3e Henk van den Bosch Memorial
Vanaf 27 augustus begint alweer het derde Henk van den Bosch memorial
toernooi. Hij is jarenlang penningmeester en bestuurslid van onze vereniging
geweest en velen van ons herinneren hem nog. Ter nagedachtenis aan Henk
organiseren we elk jaar een driebanden groot toernooi voor aanvang van de
competitie.
Inschrijven kan via e-mail bij Hans Koren: hj.koren@ziggo.nl.

Biljartvereniging de Windhoek
Voorzitter: Jean-Pierre de Jong
Penningmeester: Ted Vermeulen
Secretaris: Hans Koren
Wedstrijdleider: Theo van Uum
Alg. bestuurslid: Willem van den Berg
Adres speellokaal:

voorzitter@bvdewindhoek.nl
penningmeester@bvdewindhoek.nl
hj.koren@ziggo.nl

wedstrijdleider@bvdewindhoek.nl
wberg01@gmail.com
Café de Windhoek
Laan van Nieuw Guinea 39
3531 JC Utrecht
030-293 4820

Colofon
Redactie: Bestuur de Windhoek.
Alle afbeeldingen zijn eigendom van biljartvereniging de Windhoek, met uitzondering
van afbeelding op pagina 5, gebruik met toestemming van de eigenaar, Henk de
Vreede (knutselhenk.nl).
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Programma
27 aug t/m 1 sept

3e Henk van den Bosch-Memorial

3 sept.

Start nationele- en districtscompetitie
Teams Districht:
De Windhoek 1 (B1)
De Windhoek 2 (B2)
De Windhoek 3 (C4)

Driebanden groot toernooi

Teams Nationaal:
De Windhoek 1
De Windhoek 2
19 sept.

Start interne libre competitie

20 sept.

Start interne driebanden klein competitie

24 sept.

Start interne driebanden groot competitie

27 dec – 30 dec

Kerstkoppel toernooi
Driebanden klein, koppels.
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