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VOORWOORD
Beste biljarters en biljartsters,
Het is een jaar geleden dat ik een voorwoord voor de Pomerans
mocht schrijven. Zonder kopij had het volgens ons geen zin.
We zijn blij dat we nu weer wat te melden hebben.
Niet dat er niks gebeurd is, stoorzender Corona gooide wel roet in
het eten, maar toch: we hebben een hele najaarscompetitie kunnen
afwerken. Wel met hindernissen, zodat het wat te laat werd om er
ook nog een voorjaarscompetitie achteraan te gooien.
Dan maar als alternatief pk’s libre en driebanden telkens over twee
weken uitgesmeerd, misschien aantrekkelijker voor onze leden en
we kunnen bezig blijven, was onze gedachte. Helaas het leverde
niet veel meer deelnemers op dan anders, maar degenen die wel
meededen hadden het gelijk aan hun kant. De verslagen kunnen
jullie lezen in deze pomerans. Proficiat kampioenen!!!
We zijn - denk ik - met z’n allen wel tot het besef gekomen, dat
corona niet meer weggaat, maar we wagen het erop: een volledig
nieuw biljartjaar voorbereiden.
Onze ideeën daarover staan allemaal in deze pomerans in de
stukken voor de ledenvergadering.
Bespreek het met elkaar in jullie vereniging en zorg dat jullie
afgevaardigde naar onze ledenvergadering weet wat jullie ideeën
zijn en dus ook echt jullie vertegenwoordigt.
Dat wil niet zeggen dat alles zal gaan zoals jij als individu wil: we
hanteren het principe ‘meeste stemmen gelden’.
De najaarscompetitie staat al in de steigers, en dat is heel veel werk
geweest voor Joop en Therja. (Waarvoor dank, ik denk ook namens
jullie.)
Voor degenen die op vakantie gaan: veel plezier. En tot ziens!!
Groetjes
Jeanne

Website: www.roosendaalsebiljartbond.nl

Bank: R.B.B. NL24 RABO 0144 3059 41
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In Memoriam

Op 24 september 2021 is in de leeftijd van 87 jaar overleden

Rien Embregts
lid van biljartvereniging BVBZ.
Rien speelde bij BVBZ Hoeven libre in de veteranencompetitie.
Voor dit jaar was hij ingeschreven als reservespeler en heeft hij één wedstrijd meegespeeld.
Wij wensen zijn kinderen Conny, Léon en Meriam en hun partners
en zijn kleinkinderen heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Bestuur Roosendaalse Biljartbond

Op 2 november 2021 is in de leeftijd van 68 jaar overleden

Jac van Ginneken
lid van biljartvereniging DOS.
Jac was ingeschreven als speler voor de driebandencompetitie in het team DOS 2 in de
seniorencompetitie en in het team DOS 1 in de veteranencompetitie.
Helaas heeft hij in verband met ziekte maar één wedstrijd mee kunnen spelen.
Wij wensen zijn vrouw Ria en zijn zoon Sjors met wie hij in hetzelfde team speelde,
zijn schoondochter en kleinkinderen heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Bestuur Roosendaalse Biljartbond
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In Memoriam - vervolg -

Op 8 november 2021 is in de leeftijd van 55 jaar overleden

Ad van der Sande
lid van biljartvereniging ‘t Schuitje.
Ad speelde in de libre competitie senioren in het team Schuitje 3
samen met zijn dochter Sharon.
Op 15 oktober speelde hij zijn laatste wedstrijd en op 1 november kregen
wij het bericht dat hij vanwege ziekte niet meer zou meespelen.
Wij wensen zijn dochter Sharon en verdere familie
heel veel sterkte bij het verwerken dit verlies.
Bestuur Roosendaalse Biljartbond

Op 21 november 2021 is aan de gevolgen van Corona in de leeftijd van 84 jaar overleden

Jan Jaspers
lid van biljartvereniging ‘t Pleintje.
Jan speelde in de driebandencompetitie voor veteranen in het team ’t Pleintje 1.
Wij wensen zijn levenspartner Tiny, zijn zoons Dick en Rini, zijn dochters Marga,
Nicole en Justa en hun partners en zijn kleinkinderen
heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Bestuur Roosendaalse Biljartbond
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In Memoriam

Cees van den Oudenhoven
Erelid van de Roosendaalse Biljart Bond
Eind november bereikte ons het bericht dat Cees van den Oudenhoven
in Amerika is overleden.
Degenen die al lang biljarten hebben hem ongetwijfeld gekend.
Cees is in augustus 1974 in het bestuur van de RBB gekomen als wedstrijdleider.
In die tijd stond de automatisering nog in de kinderschoenen, wat betekende dat handmatig
de programma’s gemaakt moesten worden. In zijn tijd werd afscheid genomen van de schriften
waarin de gemiddelden van de spelers en de wedstrijduitslagen werden bijgehouden.
De eerste computer van de RBB - eind jaren ’80 van de vorige eeuw - was een groot log ding,
dat door Cees elke zaterdagmiddag meegesleept werd naar café Concordia in Roosendaal.
De partijophalers (door Cor Hellemons misdienaars genoemd) leverden daar de
wedstrijdformulieren en tellijsten van de afgelopen week in. Daar zaten Cees, zijn broer Arno
en een aantal bestuursleden om de formulieren te controleren, de uitslag na te rekenen
en te voorzien van commentaar en in te voeren in het programma.
Vooral de chemie binnen de zaterdagmiddagploeg zorgde voor veel inspiratie en hilariteit
en zo ontstonden de leuke en soms (te) scherpe commentaren. De biljarters van toen
vlogen af op de maandelijkse stapel Pomeransen wanneer ze in het café waren afgeleverd
om te zoeken naar en zo ja wat er over hen geschreven was.
Cees vond de liefde bij de Amerikaanse Tina. Tina kwam voor hem naar Nederland. Na een aantal
jaren in Oudenbosch te hebben gewoond zijn ze naar Amerika geëmigreerd en dat betekende ook
dat Cees in augustus 2002, na 26 jaar, afscheid nam als lid van het RBB-bestuur.
Als wedstrijdleider stak Cees heel veel uren in zijn werk voor de RBB. Na zich zoveel jaar zo
intensief te hebben ingezet voor de RBB was zijn benoeming tot erelid dik verdiend.
Samen met zijn vrouw Tina heeft hij een aantal gelukkige jaren in Florida gehad tot hij ziek werd.
Tot kort voor zijn overlijden had hij er - samen met de artsen - nog hoop op dat de behandelingen
succesvol zouden zijn en genezing, of in ieder geval verbetering,
mogelijk zou zijn. Het heeft helaas niet zo mogen zijn.
Cees is op 28 november 2021 op 74-jarige leeftijd overleden.
Wij wensen zijn vrouw Tina en zijn familie heel veel sterkte bij dit verlies.
Bestuur Roosendaalse Biljart Bond
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In Memoriam - vervolg -

Op 11 februari 2022 is in de leeftijd van 73 jaar overleden

Ad Verleijsen
lid van biljartvereniging De Pin.
Ad was als reserve overal inzetbaar in de veteranenteams van de vereniging De Pin.
In de libre competitie speelde hij 7 wedstrijden mee en
in de driebandencompetitie 3 wedstrijden.
.
Wij wensen zijn familie heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Bestuur Roosendaalse Biljart Bond

Op 19 februari 2022 is in de leeftijd van 68 jaar overleden

Clemens Nieuwlaat
lid van biljartvereniging De Wieken.
Op 31 januari speelde hij zijn laatste wedstrijd met zijn team Wieken 4.
Na een kort ziekbed is hij overleden aan de gevolgen van Corona.
Wij wensen zijn kinderen Christian, Ciska en Tonny,
hun partners Francis en Wesley en de kleinkinderen
heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Bestuur Roosendaalse Biljart Bond
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In Memoriam - vervolg -

Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand houdend,
is op 11 april 2022 is in de leeftijd van 89 jaar overleden

Antoon Roovers
lid van biljartvereniging Amicitia.
Antoon speelde bij de veteranen in de libre competitie in de derde klas in het team Amicitia 3.
Iedereen die ooit tegen hem heeft gespeeld zal zich hem ongetwijfeld herinneren als
een vriendelijke man en een zeer correcte tegenspeler.
Wij wensen zijn vrouw Anny, zijn kinderen Madelène, Jan, Ton, Marc en hun partners
en zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Bestuur Roosendaalse Biljart Bond

Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand houdend,
is op 17 juni 2022 op zijn 76e verjaardag overleden

Joop Beerens
lid van biljartvereniging Blauw Wit.
Joop speelde afgelopen seizoen als vaste speler mee in het libre team in de veteranencompetitie.
Wij wensen zijn vrouw Hanny, zijn dochter Daniëlle en haar man Raymond en hun kinderen
en zoon Maurice heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Bestuur Roosendaalse Biljart Bond
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Uitnodiging Ledenvergadering 1 september 2022

Roosendaalse Biljart Bond
Secretaris: Frits Terlouw
Het Bossche Laag 8, 4731 WZ, Oudenbosch
Telefoon: 06-22219074

E-mail: gterlouw@icloud.com

Oudenbosch, 1 augustus 2022
Onderwerp: Ledenvergadering.
Geachte leden,
Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering op donderdag 1 september 2022, bij Café Huis ten
Halve, Kruisstraat 60, 4707 RC te Roosendaal.
Volgens de statuten is elk bij de RBB aangesloten vereniging lid van de RBB. Elk lid zal een vertegenwoordiger dienen aan te wijzen, die op de vergadering als stemgerechtigde namens de vereniging
mag optreden. Ik verzoek u om de bijgevoegde verklaring voor aanvang van de vergadering aan de
secretaris, Frits Terlouw, te overhandigen.
De vergadering zal aanvangen om 20.00 uur.
De agenda luidt:
1. Opening
2. Herdenking overleden leden
3. Aanvullingen op de agenda
4. Notulen van de algemene ledenvergadering van 31 maart 2022
5. Mededelingen bestuur
6. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, Concept statuten
7. Verkiezing bestuursleden
8. Ingekomen/uitgaande stukken
9. Jaarverslag secretaris
10. Jaarverslag competitie
11. Jaarverslag Pk’s en toernooien
12. Jaarverslag penningmeester
13. Verslag kascontrolecommissie
14. Benoeming kascontrolecommissie
15. Uitreiking kampioensdiploma’s
16. Pauze
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17. Vaststellen concept competitieschema
18. BiljartPoint
19. Festiviteiten 75-jarig bestaan
20. Rondvraag
21. Sluiting
Mocht u vragen en/of punten hebben voor deze vergadering, dan verzoeken wij u deze indien mogelijk
van tevoren schriftelijk of per e-mail aan de secretaris ter agendering voor te leggen.
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van de Roosendaalse Biljartbond,
Frits Terlouw, secretaris.

9

Notulen van de ledenvergadering 31 maart 2022
Datum:
Plaats:

31 maart 2022
Café-zaal Huis ten Halve te Roosendaal

Bestuur:
Afwezig:

Frits Terlouw, Therja Maas, Joop Dekkers, Riekus van Oosterhout, Kees Braat.
Jeanne Backx met kennisgeving

Aanwezig:

ADS, Amicitia, AZ-Kaai ’93, Bakker Boys, BBV, BCW, Blauw-Wit, Bosbad, BVK, Crescendo,
DES ’83, Donkenhof, Drie Zwaantjes, Gouden Leeuw, Jansen & Jansens, Kroon,
Kruisstraat, Pin, Pleintje, Rianda, Steeds Beter, Tapperijke, Tivoli, Vredeshof.

Afgemeld:

BVBZ, Distelbiljarts, DVP, Kerkzicht Stb, Kloosterhof, Korenaere, Nieuwenberg, Nooit
Volleerd, Omganck, Ontspanning, Oud Roosendaal, Oudenbosch, Paardenstal, PEC ‘87,
Reebok, Seppe, Wieken, ZBGG.

Afwezig zonder bericht:
Baracuda, Calypso, DOS, DVF, Kerkzicht Zegge, Nooit Gedacht, OBK, Raatskelder, Ram,
Schuitje, Wapen van Nassau, Zilverden.
1. Opening
De vicevoorzitter heet de aanwezigen welkom en vraagt of iedereen zijn machtigingsformulier heeft
ingeleverd en een stemkaart heeft verkregen. Hij herinnert de aanwezige leden eraan dat zij deze
stemkaart aan het einde van de vergadering dienen in te leveren aan de bestuurstafel.
Verder zal Riekus van Oosterhout rondlopen met een microfoon, zodat als iemand een vraag heeft
hij dit via de microfoon kan doen zodat het voor eenieder verstaanbaar is.
2. Mededelingen Bestuur
De vicevoorzitter geeft aan dat de voorzitter Jeanne Backx helaas ziek is. Zij heeft Corona.
Verder heeft iedereen een agenda gehad voor de vergadering. Zijn er vanuit de aanwezige leden
nog punten die moeten worden toegevoegd?
Er zijn door de aanwezige leden geen extra agendapunten aangeleverd. De agenda is hierbij
vastgesteld.
Verder is er door het bestuur te melden dat in de veteranencompetitie deze week de laatste
wedstrijden gespeeld worden. De seniorencompetitie loopt nog enkele weken verder. Maar ook
deze competitie zal worden uitgespeeld. Er zal echter geen voorjaarscompetitie gehouden worden.
Dat kan namelijk niet vanwege tijdsgebrek. Het is niet mogelijk om deze competitie uit te spelen
voor juli 2022. Wat wij in deze tijd wel gaan doen is het organiseren van Persoonlijke
kampioenschappen. Deze zullen gehouden worden voor het 3 banden, libre en het bandstoten.
Deze kampioenschappen zullen gehouden worden voor zowel de veteranen als de senioren. De
bedoeling is een kampioenschap niet in 1 week te houden, maar er twee weken over te doen. Het
kampioenschap 3 banden veteranen zal de volgende week op 5 april 2022 al starten. Voor het
bandstoten en het libre veteranen loopt de inschrijving nog tot en met 8 april 2022. Voor de Distel
Bokaal en de Bouwmeestermetaal Bokaal sluit de inschrijving op maandag 4 april 2022.
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De Jan van den Boom Bokaal hebben wij uit kunnen spelen. De finale was in december 2021
uitgesteld vanwege de coronamaatregelen.
Wat wij dit jaar ook niet zullen doen zijn de ledenraadplegingen. Er is gezien de korte tijd die wij
hebben en hetgeen er nu allemaal in een korte tijd georganiseerd moet worden weinig tijd over om
deze ledenraadplegingen te houden. De vraag is wel aan de vergadering als er op- of aanmerkingen
zijn op de competitie die men op een ledenraadpleging had willen aangeven, dit nu tijdens deze
vergadering te doen. Dan kunnen wij er hier over discussiëren en noteren in de notulen.
Verder zijn er geen mededelingen van het bestuur.
3. Vaststelling notulen ledenvergadering van 24 augustus 2021
Iedereen heeft de notulen per mail ontvangen. Zijn daar op- of aanmerkingen over? Zoals jullie zien
is er een blad met besluiten toegevoegd aan de notulen. Dat zal bij elke volgende notulen worden
bijgevoegd. Dit omdat de leden dan kunnen zien welke besluiten er op een ledenvergadering zijn
genomen. Dit heeft te maken met een goede verslaglegging wat door de Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen, waarover wij het later nog gaan hebben, wordt verlangd.
De vergadering had geen op- of aanmerkingen op de notulen van 24 augustus 2021. De notulen zijn
hierbij vastgesteld.
4. Ingekomen en uitgaande post
Bij het bestuur zijn er geen brieven binnen gekomen. Voor wat betreft de uitgaande post zijn er
alleen brieven verzonden aan de nabestaande van de leden die de laatste tijd zijn overleden. Daar
gaan wij nu niet verder op in, deze worden herdacht in de vergadering van augustus 2022.
Zijn er nu vanuit de vergadering nog stukken die men in wil brengen dan kan dat nog.
Er zijn vanuit de vergadering geen stukken aangeleverd.
5. WBTR
De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Daarover hebben wij het al eerder gehad in een
ledenvergadering. Het is namelijk van belang voor een vereniging om regels vanuit de WBTR in hun
statuten te verwerken. Om deze reden is het bestuur van de RBB bezig om de statuten welke zijn
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te controleren en aan te vullen, zodat zij voldoen aan de
regelgeving volgens de WBTR. Dit gaat over bijvoorbeeld een belet en ontstentenis regeling en het
verbeteren van de verslaglegging van ons besluitvormingsproces. Voor de controle van de financiën
voldoen wij als RBB al aan de WBTR. Elk jaar wordt door een kascommissie een controle gehouden
over de inkomsten en uitgaven van de RBB. Dit wordt vastgelegd in de notulen nadat de algemene
vergadering zich akkoord heeft verklaard met het gevoerde financiële beleid.
Voor het aanpassen van de statuten hebben wij 5 jaar de tijd, maar wij willen daar als bestuur geen
5 jaar over gaan doen. Als de nieuwe statuten door het bestuur zijn besproken zullen wij deze
voorleggen aan de algemene ledenvergadering. Als de algemene ledenvergadering de statuten
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heeft goedgekeurd en ons toestemming heeft gegeven om hier verder mee te gaan, zullen wij de
nieuwe statuten bij een notaris laten bekrachtigen en deze daarna deponeren bij de Kamer van
Koophandel.
Adriënne van Domburgh vraagt of deze statuten ook voor de verenigingen gelden.
Aangegeven dat deze statuten niet voor de verenigingen gelden. Elke vereniging zal zelf zijn
statuten moeten aanpassen. Wat er in die statuten veranderd moet worden en wat erin zou
moeten staan is niet aan te geven. Elke vereniging zal zelf moeten bekijken wat er in hun statuten
staat en wat er veranderd dient te worden. In ieder geval zal elke vereniging een goede
verslaglegging moeten gaan bijhouden. Daarin zal moeten worden beschreven hoe men tot een
besluit is gekomen. Het stellen van we hebben een besluit genomen en dan punt, dus geen
onderbouwing van hoe men tot het besluit is gekomen, kan dus niet meer.
Als men niet zou voldoen aan het gestelde in de WBTR door een vereniging zou het kunnen, nadat
er handelingen bekend zijn geworden die niet juist zijn, dat er een onderzoek naar bijvoorbeeld
fraude gestart zal gaan worden. Wie de controle op deze regelgeving gaat doen is mij nog niet
bekend. Het is wel zo dat door de WBTR de bestuursleden makkelijker persoonlijk aansprakelijk
gesteld kunnen worden.
Adriënne merkt op dat dit voor de RBB duidelijk een grotere impact zal hebben als voor een kleine
vereniging.
Dat is juist, maar dat sluit niet uit dat zij wel aan deze regelgeving zullen moeten voldoen.
Hierna werden door enkele aanwezigen aangegeven dat zij zowel voorzitter, secretaris als
penningmeester zijn. Wat moeten zij dan doen?
Aangegeven dat elke vereniging voor zichzelf zal moeten bekijken hoe zij omgaan met deze
regelgeving. Maar voor de RBB is het wel van groot belang om te voldoen aan deze regeling.
Deze regelgeving is via het internet makkelijk terug te vinden. Als men WBTR intikt komt men heel
veel sites tegen waar je je voordeel mee kunt doen. Ook zijn er bonden en verenigingen die daarop
staan zoals bijvoorbeeld de KNBB, KNVB en anderen, met hun statuten. Daarin kun je heel
gemakkelijk vinden wat je kan gebruiken voor de statuten van de eigen vereniging.
6. Najaarscompetitie
De najaarscompetitie is bijna aan het einde van de te spelen wedstrijden. Ik geef hierbij het woord
aan de wedstrijdleider competities: Joop Dekkers.
Joop geeft aan dat de competities naar het einde gaan. De veteranen spelen deze week hun laatste
wedstrijden. Er moeten nog 4 wedstrijden nagespeeld worden vanwege corona en een sterfgeval.
Maar deze wedstrijden hebben geen invloed meer op wie de kampioenen zijn bij de
veteranencompetities. Bij het 3 banden veteranen zijn dat, in de 1e klasse Oudenbosch 1, in de 2e
klasse Raatskelder 1, in de derde klasse DOS 2, in de vierde klasse Crescendo 4. Bij het libre
veteranen zijn dat in de 1e klasse Tivoli 2, in de 2e klasse Wieken 1, in de 3e klasse Nieuwenberg 3 en
in de 4e klasse Drie Zwaantjes 1.
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Bij de senioren verloopt de competitie goed maar ook daar zijn enkele wedstrijden door corona
uitgesteld. De klassen met 10 teams hebben een uitloop van een week. De klassen van 12 moeten
in de laatste weken maar dubbel spelen om op tijd gereed te zijn met de competitie. Alle
wedstrijden moeten gespeeld zijn voor 21 mei 2022. Dit kan niet anders.
Verder zijn er teams in verschillende klassen die zich hebben moeten terugtrekken in verband met
sterfgevallen. We hebben de wedstrijden van die teams uit de eerste helft van de competitie
allemaal laten staan. Dan tellen de gemiddelden van de spelers die daartegen gespeeld hebben
mee voor hun eindgemiddelde.
Verder is er de afgelopen week 4 maal de vraag gesteld over het dubbel spelen. Het dubbel spelen
is altijd voor de laagste vaste speler van het team. Het aantal te behalen caramboles van deze speler
wordt in zijn tweede partij met 10% verhoogd. Een reserve mag nooit dubbelspelen. De dubbel
partij is altijd de partij na de partij van bord 3 bij het 3 banden en bord 4 bij het libre.
Verschillende aanwezigen op de vergadering verwonderden zich erover dat er nog steeds mensen
zijn die dat niet weten, terwijl het elke week op het wijzigingsblad staat.
De wedstrijdleider wordt bedankt voor zijn uitleg en opmerkingen over de competities. Verder
waren er geen vragen en of opmerkingen vanuit de vergadering voor de wedstrijdleider
competities.
7. Financiën
Dan gaan wij nu beginnen met de begroting voor het jaar 2022/2023.
De begroting wordt helaas alleen op het scherm getoond. Wij hadden hem ook willen uitreiken,
maar er is iets verkeerd gegaan. Onze excuses daarvoor. Ik geef het woord aan de penningmeester
die een uitleg zal geven over de begroting.
De penningmeester heeft een uitgebreide uitleg gegeven over de begroting.
Henry Matthijssen merkt op dat de bankkosten laag zijn. De penningmeester antwoordt dat dit
bedrag door de Rabobank in rekening wordt gebracht voor een vereniging. Voor transacties hoeven
wij verder niets te betalen.
Henry Matthijssen geeft aan dat hij niet begrijpt dat hij meer moest betalen bij de Rabobank en ook
apart nog voor de transacties. Hij was daardoor gestopt met de rekening bij de Rabobank. De
discussie liep nog iets door over het verschil van hoogte van de betalingen aan de Rabobank. Het
bleek dat wij als RBB een vrij lage vergoeding aan de Rabobank betalen.
Vanuit de vergadering waren er verder geen op- en of aanmerkingen op de begroting. Hierna is er
verzocht te stemmen over deze begroting met de stemkaart. De groene kaart voor als u het eens
met de begroting en de rode kaart voor als u het er niet mee eens bent.
Er werden 23 groene kaarten getoond en 1 rode kaart. De begroting is hierbij goedgekeurd. De
penningmeester wordt bedankt van haar uitleg.
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8. Pauze
De vicevoorzitter geeft aan dat er in de pauze een rondje gegeven zal worden aan de aanwezigen
namens de RBB. De penningmeester zal voor de betaling zorgen.
9. 75-jarig bestaan
In de vorige vergadering hebben wij het hier al over gehad. Daar is toen door Henry Matthijssen
voorgesteld om door de RBB voor elke speler een overhemd aan te schaffen. Dit aan de spelers te
verstrekken zodat zij dan zelf hun sponsoring kunnen verzorgen. Verder zijn er geen andere ideeën
naar voren gekomen, behoudens dat er van verschillende zijden van spelers en verenigingen is
gehoord dat zij graag een feest georganiseerd zien op dezelfde wijze als dat in 2018 is
georganiseerd.
Als wij iets willen gaan organiseren hebben wij daar tijd voor nodig en zeker als het een feest gaat
worden met daarbij een kleine 500 personen die aanwezig willen zijn op dat feest. Verder hebben
wij gevraagd of er mensen zijn die met ons de organisatie van festiviteiten willen helpen verzorgen.
Daarop hebben wij 1 reactie gehad. Cynthia Roks heeft zich aangemeld om te helpen met de
organisatie.
Ik wil hierbij nogmaals vragen of er mensen zijn die mee willen helpen met de organisatie van
festiviteiten in verband met ons 75-jarig bestaan. Ik vraag de aanwezigen dan ook dit nogmaals
binnen hun vereniging te bespreken en zijn er mensen die mee willen organiseren, laten zij zich dan
melden bij de secretaris van de RBB.
Dan wil ik nu een stemming houden over het idee van Henry Matthijssen, het aanschaffen van de
overhemden voor de spelers en het voorstel zoals meerdere andere leden hebben aangegeven een
feest voor het 75-jarig bestaan van de RBB.
Als u voor het feest bent graag de groene kaart tonen en de rode kaart voor het idee om
overhemden aan te schaffen.
Er werden twee rode kaarten getoond en er waren twee onthoudingen. Twintig groene kaarten
werden getoond. Hierbij is vastgesteld dat er een feest georganiseerd gaat worden voor het 75-jarig
bestaan van de RBB.
Een exacte datum voor een feest is nog niet bekend. Maar de RBB is opgericht op 28 oktober 1948
en gezocht zal worden naar een datum rond 28 oktober 2023. Wij zullen net als de vorige maal
eerst aan de leden een bericht sturen met het verzoek om binnen hun vereniging na te vragen wie
er eventueel interesse heeft om aanwezig te zijn bij het feest. Dan hebben wij een indicatie van het
aantal personen die, mogelijk, willen komen naar een feest. Dan kunnen wij beginnen met het
zoeken naar een locatie die dat aantal personen kan herbergen. Dan kunnen wij gaan beginnen met
het organiseren van de feestavond.
Kees van Nijnatten vraagt of wij al een budget in gedachten hebben, wat wij willen gaan besteden.
Het antwoord daarop is neen, dat weten wij nog niet. Alles gaat afhangen van het aantal personen
wat zich gaat aanmelden met de intentie om naar het feest te komen.
Kees van Nijnatten geeft aan dat hij niet weet wat de financiële situatie van de RBB is.
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Aangegeven wordt dat een 75-jarig bestaan niet niks is, dat het best geld mag kosten maar hoeveel
kunnen wij nu nog niet zeggen. Er zal zeker en dat staat vast, ingeteerd gaan worden op het saldo
van de RBB. Wij als bestuur denken dat dit haalbaar is en voor dit jubileum ook zou moeten kunnen.
Kees van Nijnatten geeft aan dat een feest een heleboel geld kost. Stel er komen 400 personen naar
het feest. En ik weet dat de RBB er 10 tot 15 jaar geleden financieel beter voor stond dan nu. Toen
was er veertig tot vijftigduizend gulden in kas, maar dat is niet meer. Maar als die 400
personen/leden van ongeveer 16.00 uur tot in de kleine uurtjes kunnen eten en drinken, laat ze dan
allemaal een tientje betalen. Dat is dan € 4.000 wat bij het organiseren gebruikt kan worden. Het is
maar een voorstel van mij.
De vicevoorzitter geeft aan dat dit voorstel genoteerd gaat worden en in gedachten gehouden zal
worden. Maar eerst gaan wij kijken hoeveel personen de intentie hebben om te komen en hoeveel
geld wij vanuit de RBB eraan kunnen besteden. Kunnen wij genoeg geld besteden dan is het niet
nodig om dit voorstel uit te voeren. Lukt het niet komen wij vanzelf terug op dit voorstel.
10. Wedstrijdschema Pk’s en toernooien
Er is door ons een schema gemaakt over hoe en wanneer wij de diverse persoonlijke
kampioenschappen en toernooien willen gaan organiseren. Zoals al eerder gememoreerd is begint
het 3 banden veteranen volgende week en de inschrijvingen voor het libre en het bandstoten
moeten binnenkomen uiterlijk op 8 april 2022.
Ook voor twee toernooien zijn de brieven er uit gegaan om in te schrijven. Dat zijn de Distel Bokaal
en de Bouwmeestermetaal Bokaal. De Bouwmeestermetaal Bokaal was vroeger de Lambregts
Bokaal. Maar het bekerhuis Lambregts heeft besloten te stoppen met het sponsoren van deze
bokaal. Om deze reden is er gezocht naar een andere sponsor. Deze is gevonden en dat is geworden
de firma Bouwmeestermetaal. De sponsoring gaat gebeuren op dezelfde wijze als de Lambregts
Bokaal. De regels voor de Bouwmeestermetaal Bokaal zijn dezelfde als die nu vermeld staan voor
de Lambregts Bokaal. Daar verandert niets aan.
Daar niet iedereen bekend is met Bouwmeestermetaal, zullen we bekijken of wij in de
eerstvolgende Pomerans een stukje kunnen zetten wie en wat Bouwmeestermetaal is. Het is wel
een bedrijf wat gevestigd is in Oudenbosch.
Ad Sebregts vraagt wat er met de oude Lambregts Bokaal gebeurt.
Deze bokaal zal bij de laatste winnaar blijven. Want er gaat niet meer om gespeeld worden. Voor de
Bouwmeestermetaal Bokaal zal een nieuwe bokaal worden aangeschaft.
Dan komen wij nu op de inschrijvingen voor de Distel Bokaal en de Bouwmeestermetaal Bokaal. Wij
hebben nog maar heel weinig inschrijvingen ontvangen.
Ik vind het daarom erg jammer dat de mensen van de Distel er niet zijn. Want ook van de BV de
Distelbiljarts hebben wij nog geen inschrijving ontvangen. Dat verwondert mij zeer, want als de
lokaliteit, waar je zelf biljart een bokaal sponsort, dan schrijf je je zelf toch zeker in als deelnemer
aan deze bokaal. Het komt heel vreemd over dat je als BV de Distelbiljarts zelf niet meedoet aan dit
toernooi.
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Voor beide Bokalen geldt; als je binnen een vereniging niet komt aan het aantal spelers om mee te
kunnen doen, dan kun je met verschillende verenigingen samen een team vormen. De enige regel is
dat de spelers lid moeten zijn van de RBB.
Riekus van Osterhout geeft aan dat hij zich als enige bij de Distelbiljarts had gemeld om mee te
doen aan de Distel Bokaal. Zij wilden niet inschrijven en nu speelt hij als gastspeler bij een ander
team.
Dan wil ik nu nog iets vermelden over het inschrijven voor Persoonlijke Kampioenschappen en
toernooien. Doe de inschrijving svp met de computer en stuur het via de mail. Er zijn nu weer
brieven in de bus gedaan op een adres wat niet juist was. Men dacht het adres van de
wedstrijdleider te hebben, maar deed het in de bus bij mensen een straat verder. Het is goed
gekomen omdat deze mensen de wedstrijdleider kennen. Dit geldt ook voor het afmelden na
inschrijving. Doe dit bij de wedstrijdleider per mail. Dus niet afmelden bij de wedstrijdleider van de
desbetreffende klasse maar bij de wedstrijdleider persoonlijke kampioenschappen en toernooien
van de RBB. Of geef het door aan de secretaris van de RBB.
Herman Vink merkt op dat Riekus van Oosterhout een ander emailadres heeft gekregen. Wordt dit
nog kenbaar gemaakt?
Aangegeven dat dit juist is. Zijn oude emailadres werkt niet meer. Dit is en wordt kenbaar gemaakt.
Het staat al op het wijzigingsblad van afgelopen week en komt er deze week weer op te staan. Het
staat ook op inschrijvingsbrieven die nu verzonden gaan worden.
Er wordt gevraagd waar men de gemiddelden van het bandstoten kan vinden. Deze staan niet op
de gemiddelden lijst op de website. Joop Dekkers geeft aan dat deze staan in het archief van
BiljartPoint en wel bij het jaar 2019/2020.
Er werd gevraagd waar de omrekentabel staat. Als antwoord is gegeven dat deze achter het
reglement zit. En dat reglement kan men ook vinden op de website van de RBB.
Frans Jonkergouw vraagt welke toernooien kunnen wij in het najaar verwachten?
Dat zal in ieder geval de Jan van den Boom Bokaal zijn. Verder zal bekeken moeten worden of er
gezien de tijd nog andere toernooien gespeeld kunnen gaan worden. Mogelijk dat wij de
persoonlijke kampioenschappen weer over het jaar moeten gaan verdelen. Verder zullen wij weer,
als alles zo blijft als het nu is een najaarscompetitie spelen met daarin libre en 3 banden. Daarna een
voorjaarscompetitie met 3 banden en bandstoten en 1 klasse libre senioren.
11. Rondvraag
Frans Jonkergouw heeft nog een vraag over punt 5 van de agenda, de WBTR. Dat komt bij mij uit de
lucht vallen, want het zegt mij helemaal niets. Is er een concept voor statuten in omloop?
Er zijn zeker concepten van statuten in omloop. Deze zijn te vinden op het internet. Als men daar
WBTR intikt komen er een heleboel vermeldingen naar voren ook over concept statuten. Ook is er
een site van de overheid en daar staat een uitleg over de WBTR.
Frans Jonkergouw geeft aan dat wij als RBB aangeven dat het voor verenigingen van belang is om
bepaalde regels in de statuten te verwerken. Maar wij als vereniging hebben geen statuten.
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Aangegeven: Dat is mogelijk maar dan kan je als persoon aangesproken worden op hetgeen er door
de vereniging gedaan en uitgevoerd wordt. Meer is hierover niet te zeggen. Als je toch statuten wil
gaan maken, zal je dat zelf moeten bekijken via het internet hoe en op welke wijze je dat kunt doen.
Herman Vink geeft het volgende aan. Als hij de gegevens van een partij in BiljartPoint heeft
ingevoerd, dan krijg je via de email een bevestiging wat is ingevoerd. Dat is sinds kort veranderd en
je krijgt nu een andere lay-out te zien als je het bestand opent met de telefoon. Daar staat ook op,
druk hier dan kun je het uitprinten. Waarom heeft BiljartPoint dat gewijzigd. Ik kan het namelijk op
mijn telefoon niet meer vergroten. Want als ik dat doe blijft het zo klein dat het onleesbaar is.
Waarom hebben ze dat gedaan? Als je alles moet uitdraaien is dat niet goed voor het milieu.
De vraag is beantwoord door Therja Maas. Therja geeft aan dat zij er geen idee van heeft waarom
dit veranderd is. Zij heeft het zelf ook niet gezien omdat zij altijd via haar computer werkt en niet
met de telefoon. Therja zal navragen bij BiljartPoint waarom de lay-out is gewijzigd.
Kees van Nijnatten geeft aan dat het niet duidelijk is voor hem, wat wij als RBB in kas hebben. Dat is
niet getoond in deze vergadering.
De penningmeester Therja Maas antwoordt dat dit klopt omdat dit een begroting is en de
verantwoording van de financiën is in augustus aan de orde. Dan kan men zien wat er in kas is en
wat er op de bank staat.
Kees van Nijnatten vraagt of de bedragen nu ook genoemd kunnen worden. Ik ben namelijk
bezorgd om jullie en dat kun je zien aan het tientje wat ik iedereen wil laten betalen.
De penningmeester heeft hierop de bedragen die in kas zitten en wat er op de betaal- en
spaarrekening staat aan de vergadering verteld.
Kees van Nijnatten reageert hierop met de opmerking: Dan staan we er toch goed voor.
Verder waren er geen vragen voor de rondvraag.
12. Sluiting
De vicevoorzitter sluit de vergadering en vraagt om bij het vertrek de stemkaarten in te leveren bij
de bestuurstafel.
De vicevoorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng.
De vicevoorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur.
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BESLUITENLIJST VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN.
24 augustus
2021
24 augustus
2021
24 augustus
2021
24 augustus
2021

24 augustus
2021

24 augustus
2021
31 maart 2022
31 maart 2022

Herverkiezing van Riekus
van Oosterhout als
bestuurslid.
De verkiezing van Kees
Braat als nieuw
bestuurslid van de RBB.
De begroting voor het
seizoen 2021 en 2022 is
aangenomen door de
vergadering.
Het verslag van de
kascontrole commissie
met daarin het verlenen
van decharge voor de
penningmeester en het
bestuur van de RBB.
Het wijzigen van de
inschrijfgelden voor de
competitie en de
persoonlijke
kampioenschappen en
toernooien.
Het vaststellen van het
competitieschema voor
het seizoen 2021-2022.
De begroting voor het
seizoen 2022/2023.
Het besluit dat er een
feestvond georganiseerd
gaat worden voor het 75jarig bestaan van de RBB

Punt 7 van de notulen
van 24-08-2021.
Punt 7 van de notulen
van 24-08-2021.
Punt 10 van de
notulen van 24-082021.
Punt 11 van de
notulen van 24-082021.

De vergadering heeft
zich aangesloten bij
het verslag van de
kascontrole
commissie.

Punt 14 van de
notulen van 24-082021.

Punt 15 van de
notulen van 24-082021.
Punt 7 van de notulen
van 31-03- 2022
Punt 9 van de notulen
van 31-03-2022
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Jaarverslag secretaris seizoen 2021-2022
Bestuurssamenstelling op 1 juli 2021:
Voorzitter:
Secretaris en vicevoorzitter:
Penningmeester, wedstrijd invoer, eindredactie en
lay-out Pomerans, applicatiebeheer BiljartPoint:
Kampioenschappen en toernooien:
Wedstrijdleider senioren/veteranen competities, wedstrijdinvoer
Ballotagecommissie en ledenraadplegingen
Ondersteunend bestuurslid voor invoer en update-website

Jeanne Backx- de Backer
Frits Terlouw
Therja Maas
Riekus van Oosterhout
Joop Dekkers
Kees Braat
Marga Maas.

Ledenvergaderingen
Er zijn 2 ledenvergaderingen gehouden en wel in augustus 2021 en maart 2022. Beide algemene
ledenvergaderingen zijn gehouden bij café Huis ten Halve.
De ledenvergaderingen zijn toegankelijk voor alle personen die lid zijn bij een lid (=vereniging) van de
RBB, maar elk lid van de RBB dient één (1) gemachtigde aan te wijzen die stemgerechtigd is.
Bestuursvergaderingen
Door het bestuur is dit jaar elke maand een (1) maal vergaderd. Iedere vergadering is gehouden bij Huis
ten Halve. Een zeer belangrijk item is geweest in deze vergaderingen, behalve de Covid 19 maatregelen,
de verandering van de statuten in verband met de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.
Communicatie
Er is door het bestuur verschillende malen gecommuniceerd met de leden in verband met Covid 19. De
reden hiervoor is geweest dat wij hebben moeten besluiten om de najaarscompetitie 2021 stil te leggen
in verband met de lockdown maatregelen van de regering. Om na het opheffen van de lockdown
maatregelen toch de najaarscompetitie uit te spelen heeft het bestuur besloten om geen
voorjaarscompetitie te houden. In plaats daarvan is er na afloop van de najaarscompetitie begonnen
met het organiseren van de persoonlijke kampioenschappen. Bij de veteranen zijn deze
kampioenschappen ook gespeeld met 3 klassen bij het driebanden, 3 klassen bij het libre en 2 klassen
bij het bandstoten. Bij de senioren was de animo om een persoonlijk kampioenschap te spelen niet erg
groot. Het kampioenschap driebanden is gespeeld met 7 personen in 1 klasse. En het kampioenschap
libre in 1 klasse met 9 personen. Het kampioenschap bandstoten hebben wij niet kunnen organiseren
vanwege een zeer lage aanmelding van 5 personen.
Verder is aangevangen met organiseren van de toernooien, Jan van den Boom Bokaal, Distel Bokaal en
Bouwmeestermetaal Bokaal. De Bouwmeestermetaal Bokaal is in de plaats gekomen van de Lambregts
Bokaal. De sponsor van de Lambregts Bokaal stopte met het sponsoren en daarom is er een nieuwe
sponsor gezocht en gevonden. De finale van respectievelijk de Jan van den Boom Bokaal en de Bouwmeestermetaal Bokaal zijn al gespeeld, de finale van de Distel Bokaal is gepland op 17 augustus 2022.
Pomerans
Dit jaar is de Pomerans slechts eenmaal uitgebracht. In deze Pomerans, nr.1 van augustus 2021, heeft
het bestuur o.a. alle benodigde vergaderstukken voor de vergadering van augustus 2021 gepubliceerd.
Website
Op de website is alle informatie te vinden met betrekking tot de activiteiten binnen de RBB.
De secretaris RBB, Frits Terlouw.
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Jaarverslag competitie seizoen 2021-2022
Afdeling Senioren 2021-2022
Driebanden
Voor de Najaarscompetitie hadden zich ingeschreven 64 teams die zijn verdeeld in 4 klassen van 11 en
2 klassen van 10 teams. Dit waren 2 teams minder dan het seizoen hiervoor.
De kampioenen en reserve kampioenen in de driebanden afdeling zijn:
1e klas
2e klas
3e klas
4e klas
5e klas
6e klas

Schuitje 2
Schuitje 3
Baracuda 1
Calypso 1
Seppe 1
Kroon 7

560,54 MP
494.65 MP
466.49 MP
544.37 MP
428.51 MP
496.33 MP

2: Tapperijke 1
2: PEC ’87-1
2: AZ-Kaai ’93-1
2: Kerkz STB 4
2: Paardenstal 1
2: Kroon 6

537,34 MP
492.49 MP
463.54 MP
540.65 MP
423.06 MP
485.07 MP

Libre
Voor de Najaarscompetitie hadden zich ingeschreven 82 teams die zijn verdeeld in 3 klassen van 11,
2 klassen van 10 en 3 klassen van 9 teams. Dit waren 3 teams minder dan het seizoen hiervoor.
De kampioenen en reserve kampioenen in de libre afdeling zijn:
1e klas
2e klas
3e klas
4e klas
5e klas
6e klas
7e klas
8e klas

Gouden Lw 1
BBV 2
Gouden Lw 5
BBV 3
Gouden Lw 4
BBV 4
Nt Gedacht 1
Schuitje 5

723.21 MP
582.34 MP
755.14 MP
754.58 MP
553.71 MP
652.12 MP
633.05 MP
577.50 MP

2: BBV 1
2: J & Jansens 1
2: Ontspanning 2
2: Calypso 1
2: Donkenhof 1
2: Zilverden 1
2: Raatskelder 2
2: Gouden Lw 7

721.21 MP
560.75 MP
733.58 MP
714.82 MP
531.50 MP
632.12 MP
632.11 MP
564.78 MP

Algemeen
Wegens corona was er in de Najaarscompetitie een onderbreking van 5 maanden, waarna de
competitie alsnog is uitgespeeld. Door de coronacrisis was er geen Voorjaarscompetitie.
De RBB maakt gebruik van BiljartPoint waarbij ook dit jaar de teamleiders zelf de uitslagen hebben
ingevoerd, dit tot ieders tevredenheid. Probeer dit eens uit via het internetadres www.biljartpoint.nl/
Ik wens jullie allen een prettige competitie aankomend seizoen en tot ziens op de jaarvergadering.
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Afdeling Veteranen 2021-2022
Driebanden
Voor de Najaarscompetitie hadden zich ingeschreven 44 teams die zijn verdeeld in 4 klassen van 11
teams. Dit waren evenveel teams als het seizoen hiervoor.
De kampioenen en reserve kampioenen in de driebanden afdeling zijn:
1e klas
2e klas
3e klas
4e klas

Oudenbosch 1
Raatskelder 1
DOS 1
Crescendo 4

551,53 MP
560.33 MP
553.25 MP
530.20 MP

2: J & Jansens 1
2: Kroon 1
2: DOS 2
2: BCW 1

535,25 MP
524.92 MP
527.40 MP
522.15 MP

Libre
Voor de Najaarscompetitie hadden zich ingeschreven 38 teams die zijn verdeeld in 2 klassen van 9 en
2 klassen van 10 teams. Dit was 1 team minder dan het vorige seizoen.
De kampioenen en reserve kampioenen in de libre afdeling zijn:
1e klas
2e klas
3e klas
4e klas

Tivoli 2
Wieken 1
Nieuwenberg 3
Drie Zwaantjes 1

567.35 MP
595.69 MP
653.45 MP
669.98 MP

2: DVP 1
2: Kloosterhof 1
2: BBV 2
2: PEC ’87-1

557.30 MP
571.06 MP
633.93 MP
637.26 MP

Algemeen
Wegens corona was er in de Najaarscompetitie een onderbreking van 5 maanden, waarna de
competitie alsnog is uitgespeeld. Door de coronacrisis was er geen Voorjaarscompetitie.
De RBB maakt gebruik van BiljartPoint waarbij ook dit jaar de teamleiders zelf de uitslagen hebben
ingevoerd, dit tot ieders tevredenheid. Probeer dit eens uit via het internetadres www.biljartpoint.nl/
Ik wens jullie allen een prettige competitie aankomend seizoen en tot ziens op de jaarvergadering.
De wedstrijdleider Senioren en Veteranen RBB,
Joop Dekkers
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Jaarverslag PK’s en toernooien seizoen 2021-2022
Toernooien
Jan van den Boom Bokaal
Het eerste toernooi waarvoor kon worden ingeschreven was de Jan van den Boom Bokaal. Een
persoonlijk toernooi voor veteranen in de spelsoort libre waarbij alle ronden gespeeld worden op de
vrijdagmiddag. Er schreven zich 32 spelers in. De eerste ronde werd gespeeld op 22 oktober 2021 bij
café-zaal de Paardenstal in Oudenbosch. De 16 winnaars gingen naar de tweede ronde. Deze werd
gespeeld op 26 november bij café de Ram in Roosendaal. De 8 winnaars mochten zich op gaan maken
voor de finale welke gespeeld zou worden bij Biljartcentrum de Distel in Roosendaal op 24 december.
Helaas strooide corona ook dit jaar weer roet in het eten. De horeca moest dicht vanaf 19 december.
Nadat de corona maatregelen weer waren opgeheven kon alsnog de finale van de Jan van den Boom
Bokaal worden gespeeld bij Biljartcentrum de Distel op vrijdag 18 februari 2022. En na een spannende
strijd kon als kampioen worden gehuldigd Piet van Steen van Oudenbosch.
Bouwmeestermetaal Bokaal
Een toernooi voor seniorenteams in de spelsoort libre. Voorheen bekend onder de naam Lambregts
Bokaal. Na beëindiging van de sponsoring door Bekerhuis Lambregts is in Bouwmeestermetaal uit
Oudenbosch een nieuwe sponsor gevonden. Er waren voor dit toernooi 6 inschrijvingen. Door loting
werden de 6 teams aan elkaar gekoppeld om een uit- en thuiswedstrijd te spelen. De 3 winnaars en de
beste verliezer gingen dan door naar de finale. De voorronde werd gespeeld in de periode van 2 mei tot
en met 4 juni. In het weekend van 17 en 18 juni maakten de teams van BBV1, BBV 2, Jansen & Jansens
en de Paardenstal er een mooi en spannend weekend van. Als kampioen werd ditmaal gekroond het
team van Jansen & Jansens.
Distel Bokaal
Een toernooi voor veteranenteams in de spelsoort libre. Dit toernooi wordt gesponsord door
Biljartcentrum de Distel. De finale is altijd op een woensdag in augustus, waarbij de Distel dan zorgt
voor een heerlijke lunch voor de deelnemers en tellers en schrijvers (en tegen een kleine vergoeding
ook voor de meegekomen supporters). Er waren voor dit toernooi 7 inschrijvingen. Vanwege het
oneven aantal is de kampioen van de laatste editie vrijgesteld en automatisch geplaatst voor de finale.
De voorronden zijn gespeeld in de periode van 23 mei tot en met 6 juni.
De 4 finalisten zijn BBV 1, BBV 2, Jansen & Jansens en Oudenbosch. Zij mogen op woensdag 17 augustus
uit gaan maken wie de nieuwe kampioen wordt.
Persoonlijke kampioenschappen
PK Veteranen Driebanden
Voor dit PK waren er 24 inschrijvingen waardoor er 3 klassen met 8 spelers konden worden samengesteld. Voor aanvang waren er 3 uitvallers, er waren echter ook 2 invallers. Hierdoor bleef alleen de 3e
klasse over met 7 spelers. Het PK werd gespeeld in de periode van 4 april tot en met 15 april.
De 1e klasse speelde bij café de Ram, de 2e klasse speelde bij Biljartcentrum de Distel en de 3e klasse
speelde bij café-zaal de Paardenstal.
De kampioenen in de 3 verschillende klassen werden respectievelijk:
K1 - Jan Jacobs van Kruisstraat, K2 - Ad Baartmans van de Ram, K3 - Kees Geldof van de Paardenstal.
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PK Veteranen Libre
Voor dit PK waren er 21 inschrijvingen waardoor er 3 klassen met 7 spelers konden worden samengesteld. Net voor aanvang was er 1 afmelding waardoor de 3e klasse over bleef met 6 spelers. Het PK
werd gespeeld in de periode van 25 april tot en met 6 mei.
De 1e klasse speelde bij café de Ram, de 2e klasse speelde bij Huis ten Halve en de 3e klasse speelde bij
café-zaal de Paardenstal.
De kampioenen in de 3 verschillende klassen werden respectievelijk:
K1 - Jan Jacobs van Kruisstraat, K2 - Hans Wildeboer van Oudenbosch, K3 - Herman Vink van Blauw-Wit.
PK Veteranen Bandstoten
Voor dit PK waren er 14 inschrijvingen waardoor er 2 klassen met 7 spelers konden worden samengesteld. Het PK werd gespeeld in de periode van 16 mei tot en met 25 mei.
Beide klassen speelden tegelijkertijd bij Biljartcentrum de Distel.
De kampioenen in de 2 verschillende klassen werden respectievelijk:
K1 - Kees van der Wegen van DVP, K2 - Joop Beerens van Blauw-Wit.
PK Senioren Driebanden
Voor dit PK waren er slechts 7 inschrijvingen waardoor er 1 klasse kon worden samengesteld. Het PK
werd gespeeld in de periode van 23 mei tot en met 3 juni.
De 1e (en enige) klasse speelde bij café de Drie Zwaantjes.
Kampioen werd: Pieter van Gils van de Paardenstal.
PK Senioren Libre
Voor dit PK waren er 9 inschrijvingen, een ongunstig aantal: te weinig voor 2 klassen en eigenlijk 1 te
veel voor 1 klasse. Maar we wilden niemand verplicht reserve zetten, dus 1 klasse met 9 spelers.
Het PK werd gespeeld in de periode van 13 juni tot en met 24 juni.
De 1e (en enige) klasse speelde bij café de Drie Zwaantjes.
Kampioen werd: Pieter Biezen van de Paardenstal.
PK Senioren Bandstoten
Voor dit PK waren er slechts 5 inschrijvingen. Dit aantal vonden wij te weinig voor een klasse. Daarom is
besloten dit PK geen doorgang te laten vinden.
Van alle PK’s en de toernooien Jan van den Boom Bokaal en Bouwmeestermetaal Bokaal kunt u in deze
Pomerans de verslagen lezen en sommige verslagen zijn ook voorzien van foto’s. Ik wens u daar veel
leesplezier mee. Het verslag van de Distelbokaal komt in de volgende Pomerans omdat de finale pas
gespeeld wordt op 17 augustus.
De wedstrijdleider Pk’s en Toernooien RBB,
Riekus van Oosterhout
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Jaarverslag penningmeester seizoen 2021-2022
Het financiële verslag van de vereniging wordt besproken op de algemene ledenvergadering. Daar zal
de penningmeester een toelichting geven op de jaarstukken bestaande uit de balans en de staat van
baten en lasten, ook wel genoemd de resultatenrekening of exploitatierekening.
Het boekjaar van de RBB loopt van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022.
De gegevens worden getoond via de beamer.
Het voltallige bestuur is op de vergadering van 21 juli akkoord gegaan met het financiële verslag van de
penningmeester. Gedurende het jaar worden op iedere bestuursvergadering de financiën van de RBB
besproken. De financiële administratie wordt bijgehouden in een geautomatiseerd boekhoudprogramma. Met grote regelmaat ontvangen alle bestuursleden een overzicht van de balans en de
resultatenrekening en een overzicht van de grootboekrekeningen waarop alle mutaties, alle boekingen
per onderdeel (balansrekening-kostenrekening-opbrengstrekening) zichtbaar zijn.

Kascontrolecommissie
De kascommissie
De kascommissie is de enige commissie binnen een vereniging die wettelijk verplicht is. In de wet staat
in Artikel 48 Burgerlijk Wetboek Boek 2 dat een dergelijke commissie verplicht is. Dat is het geval als de
boeken van de vereniging niet door een externe accountant worden gecontroleerd. De algemene
vergadering benoemt minimaal twee personen die de cijfers controleren.
Taak kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie van de RBB bestaat uit 3 personen. Zij oefenen namens de bij de RBB
aangesloten leden een controle uit op de gevoerde administratie.
De controle geschiedt in augustus, voorafgaand aan de vergadering.
De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de
algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.
Zij moet vaststellen dat de informatie in het financieel verslag toereikend en correct is.
 Toereikend houdt in : niet te veel - niet te weinig - toegankelijk.
 Correct wil zeggen
: juist, volledig en actueel.
Als een deskundige kascommissie een gedegen controle van het financieel verslag heeft
uitgevoerd, kan het bestuur gefundeerd vertrouwen dat dit verslag oké is. En dat betekent óók
dat er op een later tijdstip geen verrassingen zullen optreden.
Elk individueel bestuurslid heeft veel belang bij een goed uitgevoerde jaarlijkse controle. Een nogal
onbekende bepaling in het Burgerlijk Wetboek schrijft voor dat elk individueel bestuurslid het
financieel verslag persoonlijk moet ondertekenen. “Ontbreekt de ondertekening” dan moet
“daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt” worden aan de ledenvergadering. Zo staat
in artikel 48 Boek 2 BW. Deze bepaling onderstreept nog eens dat de verantwoordelijkheid voor
een goed financieel verslag niet alleen bij de penningmeester ligt, maar bij het hele bestuur.
Op de algemene ledenvergadering voert een van de 3 kascommissieleden het woord en geeft aan
wat zij hebben geconstateerd bij de controle, wat hun bevindingen zijn. Vervolgens geven zij aan
of er decharge kan worden verleend door de leden aan het bestuur voor het afgelopen boekjaar.
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Decharge
Decharge is een besluit van de algemene vergadering van de vereniging. In dit besluit word
je ontslagen van aansprakelijkheid. In dit besluit is dan opgenomen dat jij jouw bestuurswerk
correct hebt achtergelaten en afgerond. Als dit besluit is genomen ben je daarna niet meer
aansprakelijk voor eventuele fouten. De andere leden zijn dan wel nog aansprakelijk.
Als de vergadering decharge aan het bestuur verleent, is dat een interne verklaring. De leden
zullen het bestuur niet meer aansprakelijk stellen voor eventueel wanbeheer of slecht beleid e.d.
Het dechargebesluit heeft geen externe werking.
Decharge heeft alleen betrekking op de informatie die uit de jaarrekening blijkt. Het is dus niet
bedoeld voor gevallen waarin fraude is gepleegd of als er sprake is van onbehoorlijk bestuur.
Het is gebruikelijk dat op de jaarvergadering het bestuur decharge krijgt. De cijfers en andere
informatie zijn bekeken door iedereen die dat moet doen, de kascontrolecommissie. Vervolgens
heeft de vergadering alle vragen kunnen stellen die ze wilde. Daarna is het bestuur gevrijwaard.
Zij hebben hun werk goed gedaan.
Het is niet wettelijk verplicht om deze vrijwaring te verlenen.
Er zijn gevallen waarin je het bestuur juist géén decharge wilt verlenen. Dit is bijvoorbeeld het
geval als het bestuurswerk niet juist of onvolledig is afgerond. In dat geval blijft het bestuurslid
aansprakelijk.
Benoeming en samenstelling
De kascontrolecommissie dient uit minimaal 2 personen te bestaan, maar verstandig is om tenminste
3 leden plaats te laten nemen. Dit geeft voordelen op het gebied van deskundigheid en continuïteit.
De wet schrijft voor dat de kascommissie jaarlijks door de algemene vergadering wordt benoemd.
In verband met de continuïteit is het wenselijk dat tenminste één ‘oud’ commissielid ook in de
‘nieuwe’ commissie zitting heeft. Zo kan onder meer worden nagegaan of het bestuur c.q. de
penningmeester de adviezen van de commissie ter harte neemt. Het ‘blijvende’ lid kan het andere
lid/de andere leden wegwijs maken in de administratie van de vereniging.
Wanneer iemand met veel kennis en ervaring bereid is een aantal jaren achter elkaar plaats te
nemen in de kascommissie, hoeft hiertegen geen bezwaar te bestaan.
Plaatsvervangende leden
Het is verstandig om één of meer plaatsvervangende leden aan te wijzen. Zeker wanneer het aantal
commissieleden niet al te groot is. Zo wordt voorkomen dat het werk van de kascommissie door ziekte
of iets dergelijks niet tijdig kan worden uitgevoerd.
Ontslag commissieleden
De commissie of een lid van de commissie kan alleen ontslagen worden door de algemene vergadering
omdat deze hem heeft benoemd. Leden van de commissie worden van hun taak ontheven doordat de
algemene vergadering andere leden benoemt of ze ontslaat.
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Concept schema competitie seizoen 2022-2023
Ten tijde van het samenstellen van de Pomerans en voor aflevering aan de drukkerij was het
conceptrooster nog niet gereed. Zodra het conceptrooster bekend is zal dit geplaatst worden op de
website van de RBB. Op de vergadering zal het conceptrooster worden getoond via de beamer.

RBB 75-jarig bestaan
Tijdspanne
Op 28 oktober 2023 bestaat de Roosendaalse Biljart Bond 75 jaar.
Dit betekent dat we slechts iets meer dan 1 jaar verwijderd zijn van een groot feest. Hetgeen ook
inhoudt dat we minder dan 1 jaar de tijd hebben om een groots feest te organiseren.
Deelnemers
Wie willen over ruim 1 jaar dit feest bijwonen? Deze vraag is van groot belang!
De Roosendaalse Biljart Bond is op dit moment een bond met ongeveer 900 spelers/biljarters.
Gezien de leeftijdsopbouw is de verwachting dat het aantal leden jaarlijks zal verminderen/dalen.
De aanmelding van jonge leden is zeer gering. De leeftijdsopbouw is voornamelijk 55 jaar en ouder.
En niet alle spelers houden van een feestje. Bij het 70-jarig bestaan waren 400 mensen, bestaande uit
biljarters en hun partners. Het feest was echter goed bevallen bij degenen die zijn geweest. Misschien
dat er bij het 75-jarig bestaan nu meer biljarters, met partners, willen komen.
Grootte feestlocatie
Om te beoordelen wat een geschikte feestlocatie is, is het van belang om te weten hoeveel leden naar
het feest willen komen. Niet alle locaties in de regio komen namelijk in aanmerking om geselecteerd te
worden als feestlocatie vanwege de grootte van de benodigde locatie.
Vrijwilligers feestcommissie
Om het feest voor het 75-jarig jubileum te organiseren is het noodzakelijk om op korte termijn een
feestcommissie op te gaan richten, bestaande uit leden van het RBB-bestuur en leden van de
aangesloten verenigingen.
Deze feestcommissie dient te gaan bepalen:
- Het aantal deelnemers
- Een geschikte locatie
- Het feestprogramma
Aanmelden leden/vrijwilligers voor feestcommissie in algemene vergadering september 2022
Tot op heden heeft zich 1 lid van een vereniging aangemeld. Op de ledenvergadering van 1 september
kunt u alsnog leden van uw vereniging voordragen om deel te nemen aan de feestcommissie.
Kunt u niet naar die vergadering komen dan mag u zich ook aanmelden door een e-mail te sturen naar
de RBB-secretaris Frits Terlouw.
Namens het RBB Bestuur,
Therja Maas
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Jan van den Boom Bokaal kampioen Piet van Steen
Eindelijk was het dan zover. Na een jaar waarin we niets hebben kunnen organiseren in verband met de
Corona Lockdown is het eerste toernooi begonnen. Na de inschrijving bleek dat zich voor de 1e
voorronde 32 personen hadden ingeschreven. Deze voorronde is gehouden op 22 oktober 2021 in “De
Paardenstal” te Oudenbosch. Een woord van dank aan Liesbeth en haar bedienend personeel voor de
goede verzorging tijdens het biljarten. Op deze dag is elke speler gecontroleerd op zijn QR-code en
iedereen heeft deze controle ook doorstaan. Hierna zijn de wedstrijden aangevangen op 4 biljarts.
Na zeer spannende wedstrijden waren er 16 winnaars over. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan want
een van de wedstrijden eindigde in remise en daar moesten dus penalty’s genomen worden. Dit
gebeurde in de partij tussen Cees Heeren en Jacques Burremans. De penalty’s werden door Cees
Heeren het beste genomen en hij is daardoor als winnaar uit deze partij naar voren gekomen. De
kortste partij van 16 beurten werd gespeeld door Gerard Sep. De hoogste serie werd behaald door Piet
van Steen met 19 Caramboles.
Alle 16 winnaars zijn hierna uitgenodigd om op 26 november 2021 de 2e voorronde te spelen bij café
“De Ram” in Roosendaal. Ook bij deze wedstrijden was alles keurig geregeld. Daarvoor een woord van
dank aan Wilbert van Dijke en zijn mensen. Ook hier zijn alle spelers gecontroleerd op hun QR-code en
nu bleek dat 1 speler deze was vergeten en naar huis moest om hem te gaan halen. Hij was echter op
tijd terug om toch te kunnen deelnemen aan de wedstrijd. Het was te merken dat er na deze
wedstrijden maar 8 personen zouden overblijven die de finale zouden gaan spelen. Er werd op het
scherpst van de snede gespeeld. Maar het waren het spannende en faire wedstrijden waarvan er geen
enkele in remise is geëindigd. De kortste partij werd gespeeld door Riekus van Oosterhout in 21
beurten. De hoogste serie was voor Piet van Steen met 27 caramboles.
De acht winnaars zijn hierop uitgenodigd om op 24 december de finale te spelen. Deze finale zou
gehouden worden bij “De Distel” in Roosendaal, omdat Jan van den Boom lid was geweest van “De
Distel”.
Echter een week voor de finale strooide Corona roet in het eten. De regering zag zich wederom
genoodzaakt om een lockdown af te kondigen. Hierdoor was het bestuur van de RBB genoodzaakt deze
finale uit te stellen tot een later tijdstip.
Op 18 februari 2022 was het dan eindelijk zover dat wij de finale van de Jan van den Boom Bokaal 2021
konden gaan spelen bij de Distel. Alle acht finalisten waren aanwezig en blij dat zij weer konden gaan
biljarten.
De eerste partij ging tussen Riekus van Oosterhout en Jan Mol. Dat werd een zeer spannende partij
waar bij Riekus een flinke voorsprong nam op Jan Mol. Echter na een serie van 10 en van 7 caramboles
won Jan Mol de partij in 31 beurten.
In de tweede partij nam Piet van Steen het op tegen Kees Nieuwlaats. Beide spelers gaven elkaar weinig
toe. Piet van Steen won deze partij in 32 beurten met een hoogste serie van 14.
De derde partij ging tussen Kees Lambregts en Piet Hagenaars. Kees kon in deze wedstrijd weinig
inbrengen tegen Piet, want deze beëindigde de partij in 20 beurten met serie van 5. Zijn hoogste serie
was 6, maar deze serie herhaalde hij wel driemaal in eerdere beurten.
In de vierde partij namen de twee vrouwelijke deelnemers, Ella van Loon en Lia van Schendel het tegen
elkaar op. Ella nam in het begin een flinke voorsprong met 10 caramboles in de twintigste beurt. Hierop
startte Lia een inhaalrace en beëindigde de partij in 31 Beurten. Lia behaalde in dat laatste gedeelte
tweemaal een serie van 5 caramboles.
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In de hiernavolgende halve finale namen het als eerste tegen elkaar op Piet Hagenaars en Piet van
Steen. Deze wedstrijd werd gewonnen door Piet van Steen na 19 beurten met in de partij twee hoge
series van 15 en 18 caramboles.
De tweede halve finale ging tussen Lia van Schendel en Jan Mol. De partij werd gewonnen door Lia van
Schendel in 31 beurten en zij maakte een hoogste serie van 7 caramboles.
De partij om de plaatsen 3 en 4 ging hierna tussen Jan Mol en Piet Hagenaars. Voor Jan Mol was er geen
eer aan te behalen, want Piet Hagenaars beëindigde de partij in 13 beurten. Waarbij hij in de drie
laatste beurten series maakte van respectievelijk 7, 9 en 11 caramboles.
Hierop werd de grote finale gespeeld tussen Lia van Schendel en Piet van Steen. Het werd echter een
ook een korte finale partij, want Piet van Steen won deze partij in 17 beurten, waarbij hij in de vierde
beurt de hoogste serie van het toernooi maakte van 33 caramboles.
Na een zeer gezellige en sportieve dag met goede en spannende biljart partijen was nu de einduitslag
van de Jan van den Boom Bokaal bekend. Omdat Riet van den Boom helaas niet aanwezig kon zijn voor
de prijsuitreiking hebben wij Cees Heeren van de Biljart vereniging de Distel, de biljartvereniging waar
Jan van den Boom lid van is geweest, bereid gevonden om de prijsuitreiking te verrichten.

Eindstand Jan van den Boom Bokaal
1 Piet van Steen

Oudenbosch

2 Lia van Schendel

BBV

3 Piet Hagenaars

Amicitia

4 Jan Mol

Kruistraat

Aan de hierboven genoemde spelers in de eindstand van de Jan van den Boom Bokaal zijn hierop de
prijzen uitgereikt door Cees Heeren van de Distelbiljarts. Als laatste heeft hij aan de winnaar van de Jan
van den Boom Bokaal, Piet Van Steen, de wisselbeker uitgereikt.
Door de RBB worden hierbij alle finalisten gefeliciteerd met de door hen behaalde resultaten. Ook een
woord van dank gaat uit naar alle andere deelnemers aan deze Jan van den Boom Bokaal. Zonder hun
sportieve deelname zou dit geen geslaagd toernooi geweest zijn.
Verder willen wij bedanken Richard van Merrienboer voor het ter beschikkingstellen van de lokaliteit en
de biljarts, als mede voor de goede verzorging tijdens en na het biljarten.
Namens de Wedstrijdleiders van de Jan van den Boom Bokaal,
Frits Terlouw.
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PK Driebanden Veteranen 1e klas kampioen Jan Jacobs
Het persoonlijk kampioenschap driebanden eerste klas werd gespeeld bij De Ram.
Dat betekende, dat het materiaal goed was en op de wedstrijdleiding door kastelein Wilbert was ook
niets aan te merken, het was gewoon perfect geregeld, aldus de deelnemers.
Acht spelers, waarvan een blok van vier van Oudenbosch. De eerste wedstrijden stonden dus vast: de
Oudenbosschenaren tegen elkaar. Daarna de twee van DVP tegen elkaar en de eenlingen Jan Jacobs
tegen Tonny Schrauwen en vervolgens vanaf de tweede ronde volgens het AVE-systeem.
Na 4 middagen, waarin 28 partijen gespeeld waren, kon de eindstand worden opgemaakt.
Op de 8e plaats eindigde Piet de Nijs van DVP. Hij begon helemaal niet zo slecht aan het toernooi. Hij
won van Tonny Schrauwen en Piet van Steen, maar had er een paar partijen bij waarin hij 10,
respectievelijk 11 caramboles maakte en dan zijn je kansen op een goede klassering verkeken.
Als 7e eindigde Kees Lambregts van Oudenbosch. Hij won van Piet van Steen, maar zijn andere
clubgenoot, Hans Wildeboer deed hem de das om door in 28 beurten uit te spelen en hem het nakijken
te geven met maar 11 caramboles. Winstpartijen tegen Tonny Schrauwen en Piet de Nijs, hielpen hem
niet verder dan deze 7e plaats.
Tonny Schrauwen van ’t Pleintje werd 6e. Hij speelde over het hele toernooi wel het hoogste
procentuele gemiddelde: 119,02%. Hij won van Kees van der Wegen, Piet van Steen en Hans Wildeboer
en speelde remise tegen Jan de Bruijn. Eén mindere partij tegen Piet de Nijs ontnam hem het uitzicht op
een hogere notering in de einduitslag.
De 5e plaats is voor Jan de Bruijn van Oudenbosch. Hij speelde netjes zijn gemiddelde, en kwam in de 3
verliespartijen niet veel caramboles tekort. Remise tegen Tony Schrauwen en Jan Jacobs, en winst op
Piet de Nijs en Kees Lambregts.
Als 4e eindigde Hans Wildenboer van Oudenbosch. Hij won van heel de rest van ‘blok’ uit Oudenbosch
en Piet de Nijs. Het verschil met de top 3 was niet groot, maar, een paar caramboles meer in de partij
tegen Jan Jacobs en er had zomaar een hoge notering in gezeten.
Het brons was voor Kees van der Wegen van DVP. Kees won 5 partijen, hij gebruikte daar wel
aanmerkelijk meer beurten voor de dan de anderen, maar dat is ook biljarten toch? Het voor een ander
moeilijk maken om te scoren. Tonny Schrauwen en ook de latere kampioen Jan Jacobs wisten van hem
te winnen.
De 2e plaats en daarmee het zilver was voor Piet van Steen van Oudenbosch. Hij won er maar twee: van
de kampioen Jan Jacobs en Jan de Bruijn. Maar ja, als je dan in je 5 verliespartijen heel veel caramboles
maakt scoor je met de Belgische telling heel veel punten.
Jan Jacobs was de terechte kampioen. Fanatiek, speelt om te winnen, het is tenslotte een
kampioenschap. Hoewel hij in de finalepartij tegen Hans Wildeboer behoorlijk zenuwachtig was, wist hij
de winst vakkundig naar zich toe te trekken.
Alle spelers waren het erover eens: Jan is de terechte kampioen: in het hele toernooi is hij maar één
carambole tekortgekomen. Zijn beste partij speelde hij tegen Tonny Schrauwen: 28 car. in 28 beurten
en hij maakte de hoogste serie: 7.
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Notulist namens de RBB,
Jeanne Backx
Eindstand PK Driebanden Veteranen 1e klas
Speler
Vereniging
Tcar Gcar
1 Jan Jacobs
Kruisstraat
28
195
2 Piet van Steen
Oudenbosch
38
252
3 Kees van der Wegen DVP
25
165
4 Hans Wildeboer
Oudenbosch
23
149
5 Jan de Bruijn
Oudenbosch
30
193
6 Tonny Schrauwen
Pleintje
32
203
7 Kees Lambregts
Oudenbosch
23
134
8 Piet de Nijs
DVP
23
127

Brt
313
283
336
302
320
269
254
313

Moy
0,623
0.890
0,491
0,493
0,603
0,755
O,528
0,406

HS
5
7
4
5
6
6
4
4

MP
69,643
66,319
66,000
64,783
64,333
63,438
58,261
55,217

% moy
112,86
118,72
98,20
110,11
102,22
119,02
118,00
87,24

Kampioen Jan Jacobs in actie

Piet van Steen 2e plaats

Kees van der Wegen 3e plaats
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PK Driebanden Veteranen 2e klas kampioen Ad Baartmans
Het persoonlijk kampioenschap driebanden voor veteranen van de 2 de klasse vond plaats bij
Biljartcentrum de Distel te Roosendaal op 4 en 5 en 13 en 14 april 2022. Het was een zeer sportief en
zeer spannend toernooi.
Op de laatste plaats is Hans Heeren geëindigd met helaas geen enkele gewonnen wedstrijd.
Op de zevende plaats is Fred Haubrich geëindigd met 4 gewonnen wedstrijden maar ook enkele
mindere wedstrijden.
Zesde werd Kees Heeren met maar twee gewonnen wedstrijden, maar wel ruim boven zijn gemiddelde
gespeeld en met de hoogste serie van 8.
Vijfde werd de als eerste geplaatste speler Jan Theunis met 4 gewonnen partijen.
Op de vierde plaats is geëindigd John van de Zande. Hij deed lang mee in de top, maar door een zwakke
partij tegen Herman Vink kon hij de top niet meer bijhouden.
Op derde plaats is geëindigd Adrie van Opdorp met alleen verliespartijen tegen de nummer 1 en 2 van
het klassement en ook tegen Fred Haubrich.
De finale was tussen Herman en Ad waarbij Herman moest winnen. Maar het verschil was te klein om
als eerste te eindigen dus werd hij tweede.
Ad Baartmans is de terechte winnaar. Hij heeft alleen maar van Herman Vink verloren, maar hij had
toch genoeg caramboles gemaakt om de kampioen te worden.
De wedstrijdleiding was in goede handen van Joop Dekkers en hij reikte ook de prijzen uit met dank aan
de Distel voor de goede verzorging. En hij bedankte alle spelers voor hun inzet en sportief gedrag
tijdens het spelen en tellen.
Notulist namens de RBB,
Joop Dekkers

Eindstand PK Driebanden Veteranen 2e klas
Speler
Vereniging
1 Ad Baartmans
Ram
2 Herman Vink
Blauw-Wit
3 Adrie van Opdorp Distelbiljarts
4 John van de Zande Ram
5 Jan Theunis
Distelbiljarts
6 Kees Heeren
Distelbiljarts
7 Fred Haubrich
Gouden Leeuw
8 Hans Heeren
Blauw-Wit

Tcar
18
16
18
18
21
21
16
15

Gcar
121
105
117
112
129
118
89
60

Brt
353
341
335
317
270
282
326
420

Moy
0,343
0,308
0,349
0,353
0,478
0,418
0,273
0,143

HS
3
3
5
4
4
8
5
4

MP
67,22
65,63
65,00
62,22
61,43
56,19
55,63
40,00

% moy
101,56
112,03
104,65
109,32
120,53
100,57
100,15
47,53
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PK Driebanden Veteranen 3e klas kampioen Kees Geldof
Het Pk voor de 3e klasse 3 banden is gehouden op 5, 6, 12 en 13 april 2022 bij café-zaal de Paardenstal
in Oudenbosch. Er hebben zich 7 spelers ingeschreven voor dit kampioenschap.

De wedstrijden zijn gespeeld in een zeer goede en sportieve sfeer, terwijl er toch tot op het scherpst
van de snede werd gespeeld. Dit leverde een stand op, voor de laatste speeldag, die zo dicht bij elkaar
lag dat er nog 6 personen kampioen konden worden. Na zeer spannende wedstrijden op de laatste dag
is er een einduitslag opgemaakt.
Tijdens het PK is de hoogste serie gemaakt door Jan Roks. Hij maakte een serie van 5 caramboles in zijn
wedstrijd tegen Jan Nuijten. De kortste wedstrijd met 21 beurten is gemaakt door Piet Hagenaars.
De einduitslag lag dicht bij elkaar, want tussen de nummer 1 en nummer 5 was het verschil nog geen 2
punten.
De prijsuitreiking is verricht door de wedstrijdleider Persoonlijke Kampioenschappen en Toernooien van
de RBB Riekus van Oosterhout. Voor hij tot de uitreiking over ging bedankte hij namens de RBB Liesbeth
en haar personeel voor de goede verzorging tijden het kampioenschap. Hierna is door Riekus aan alle
deelnemers de persoonlijke lijst met behaalde resultaten uitgereikt.
Waarna hij de nummers 1, 2 en 3 bekend maakte.
De derde plaats was voor Jan Nuijten met het matchpuntenaantal van 53,33 punten,
De tweede plaats was voor Wim van Aart van de Paardenstal met het matchpunten aantal van 53,64
punten.
De eerste plaats was voor Kees Geldof van de Paardenstal met het matchpuntenaantal van 55,00.
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Eindstand PK Driebanden Veteranen 3e klas
Speler
Vereniging
Tcar
1 Kees Geldof
Paardenstal
12
2 Wim van Aart Paardenstal
11
3 Jan Nuijten
ADS
12
4 Frits Terlouw
Oudenbosch
13
5 Jan Roks
Amicitia
13
6 Piet Hagenaars Amicitia
15
7 Ton Cornell
Paardenstal
13

Gcar
66
59
64
69
69
76
62

Brt
287
218
189
236
254
208
238

Moy
0.230
0.271
0.339
0.292
0.272
0.365
0.261

HS
2
2
3
4
5
3
3

MP
55.00
53.64
53.33
53.08
53.08
50.67
47.69

% moy
104.69
132.65
163.65
121.54
106.95
129.75
101.80

Door Riekus werd aan Kees Geldof de eerste prijs uitgereikt.

Nadat Riekus nogmaals de deelnemers had bedankt voor hun inzet is het kampioenschap afgesloten
met een gezamenlijk samenzijn en het nuttigen van enkele versnaperingen.
Notulist namens de RBB,
Frits Terlouw

35

PK Libre Veteranen 1e klas kampioen Jan Jacobs
Het PK Libre Veteranen 1e klas is gespeeld op 25 en 26 april en 2en 3 mei bij café de Ram in
Roosendaal.
1e Plaats Jan Jacobs die een geweldig toernooi heeft gespeeld met een serie van 27 caramboles
en een gemiddelde van 3,621.
2e Piet van Steen die geniet van deze middagen.
3e Piet Hermus die zeer verdienstelijk heeft gespeeld.
4e Rini Dekkers die de hoogste serie van het toernooi behaalde.
5e Tonny Schrauwen als nieuwkomer bij de PK de kortste partij speelde.
6e Piet de Nijs die ook voor de eerste keer aan het PK libre meegedaan heeft.
7e Jan de Bruin ook een nieuwe speler voor het PK libre.

De spelers die als 4e -5e-6e -7e voor de eerste keer met een PK libre meededen bedankt voor het
meespelen.
En niet te vergeten Wilbert van Cafe de Ram voor de wedstrijdleiding.
Notulist namens de RBB,
Riekus van Oosterhout.

Eindstand PK Libre Veteranen 1e klas
Speler
Vereniging
1 Jan Jacobs
Kruisstraat
2 Piet van Steen
Oudenbosch
3 Piet Hermus
Kruisstraat
4 Rini Dekkers
Ram
5 Tonny Schrauwen Pleintje
6 Piet de Nijs
DVP
7 Jan de Bruijn
Oudenbosch

Tcar Gcar
75
449
100 559
59
316
105 545
82
398
59
277
75
316

Brt
124
135
144
110
111
96
122

Moy
3.621
4.141
2.194
4.955
3.586
2.885
2.590

HS
27
23
12
45
27
16
15

MP
59.87
55.90
53.56
51.90
48.54
46.95
42.13

% moy
120.70
99.11
97.38
111.90
108.66
124.83
86.33

Noot van de redactie:
Bij café de Ram waren er problemen met de printer waardoor de tellijsten en het wedstrijdverloop per
speler niet kon worden uitgeprint. Ook was het niet mogelijk om deze gegevens vanuit het programma
naar Riekus te mailen. Omdat Riekus dus niet over deze gegevens kon beschikken is het verslag
summier.
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PK Libre Veteranen 2e klas kampioen Hans Wildeboer
Het kampioenschap van de 2e klas libre werd gespeeld bij Huis ten Halve. Bij Huis ten Halve zijn twee
RBB-verenigingen gevestigd Amicitia en De Kruisstraat. Met ingang van het nieuwe biljartseizoen zijn
die gefuseerd tot Biljartvereniging Huis ten Halve. Die fusie werd al gelijk in de praktijk zichtbaar: een
tweekoppige wedstrijdleiding: Jan Coenders van Amicitia werd geassisteerd door Jan Mol van De
Kruisstraat. Dat werkte prima. De deelnemende biljarters waren het daarover roerend eens: de
wedstrijdleiding was dik in orde.
Dat wedstrijdleider zijn in het kampioenschap waarin je zelf meespeelt, maakt de focus op je spel wel
wat moeilijker. Wedstrijdleider Jan Coenders, tevens deelnemer aan dit kampioenschap haalde in geen
enkele wedstrijd zijn normale niveau en eindigde op de 7e plaats.
John Balemans van De Kroon won van Koos de Boe en Jan Coenders en met 0,6 mp meer dan Jan
eindigde hij op de 6e plaats. Hij speelde zijn beste partij tegen Jan Coenders 2.040 gemiddeld, en kwam
ook in de partij tegen Hans Wildeboer in de buurt van zijn moyenne, maar ja, hij werd door Hans in 16
beurten van het van het biljart gespeeld.
Gerard Sep van Amicitia won 3 van de 6 te spelen partijen: van Jan Coenders, Kees van der Wegen, en
John Balemans en speelde remise tegen Hans Wildeboer. Met maar twee verliespartijen waarin hij wel
9,58 verliespunten moest incasseren kwam hij niet verder dan de 5e plaats.
Kees van der Wegen van DVP werd 4e. Kees en is een trouwe deelnemer aan de pk’s. Hij won van Jan
Coenders en John Balemans en als enige van de latere kampioen Hans Wildenboer. Hij speelde zijn
beste partij tegen John Balemans: 2,8 gemiddeld met daarin een hoogste serie van 13.
Arjen van der Sande van De Ram was aanvankelijk goed op dreef. Hij won 4 partijen op rij, maar in zijn
5e partij op de voorlaatste finalemiddag liep hij stuk op Hans Wildeboer. De 17 caramboles die hij in die
partij liet liggen kostten hem het kampioenschap. Het was zijn enige verliespartij. Arjen werd 3e en
scoorde wel de hoogste serie van dit kampioenschap: 14.
De strijd om het kampioenschap ging tussen Hans Wildeboer en Koos de Boe. Hans stond er iets beter
voor: hij had nog maar 1,96 mp laten liggen en Koos 2,71, een verschil van 0,75 mp. Kortom het kon nog
alle kanten op. De partij begon moeizaam, ze wisten beiden wat er op het spel stond. Een serie van 11
kon Koos niet aan de overwinning helpen, al maakte die toch wel even indruk op Hans, die uiteindelijk
de partij en daarmee het kampioenschap naar zich toe kon trekken.
Het was een mooi kampioenschap met een spannende finale. Goed georganiseerd door de Jannen van
Huis ten Halve.
Opvallend was, dat maar één deelnemer zijn vaste moyenne haalde: Koos de Boe 102,56%.
De kortste partij was voor Hans Wildeboer: 16 beurten
De hoogste serie voor Arjen van der Sande: 14
Notulist namens de RBB,
Jeanne Backx
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Eindstand PK Libre Veteranen 2e klas
Speler
Vereniging
1 Hans Wildeboer
Oudenbosch
2 Koos de Boe
Amicitia
3 Arjen van der Sande De Ram
4 Kees van de Wegen DVP
5 Gerard Sep
Amicitia
6 John Balemans
De Kroon
7 Jan Coenders
Amicitia

Tcar
51
48
43
56
48
51
46

Gcar
296
274
241
302
242
225
200

Brt
159
149
176
144
152
145
164

Moy
1,862
1,839
1,369
2,097
1,592
1,552
1,220

HS
13
12
14
13
12
8
9

MP
58,04
57,08
56,05
53,93
50,42
44,12
43,48

% moy
94,02
102,56
84,21
96,82
88,70
81,24
70,09

PK Libre Veteranen 3e klas kampioen Herman Vink
Het persoonlijk kampioenschap voor veteranen van de 3 de klasse werd gespeeld op 27 en 28 april en
4 mei en vond plaats bij café-zaal de Paardenstal te Oudenbosch Het was een zeer sportief en zeer
spannend toernooi.
Op de laatste plaats is Gert van Keppelen geëindigd met twee gewonnen wedstrijden.
Vijfde werd Kees Geldof met maar 1 gewonnen partij.
Op de vierde plaats is geëindigd Piet Hagenaars hij deed lang mee in de top maar door een zwakke
partij tegen Ad Baartmans kon hij de top niet bijhouden. Hij had wel de hoogste serie.
Op derde plaats is geëindigd Jan Nuijten maar door het zwak begin op de eerste dag kon hij de nummer
1 en twee niet inhalen.
De finale was tussen Herman Vink en Ad Baartmans waarbij Ad moest winnen maar het verschil was te
klein om als eerste te eindigen dus werd hij tweede.
Herman Vink is de terechte winnaar hij heeft alleen maar van Piet Hagenaars verloren maar hij had toch
genoeg caramboles gemaakt om de kampioen te worden.
De wedstrijdleiding was in goede handen van Joop Dekkers en hij reikte ook de prijzen uit met dank aan
de Paardenstal voor de goede verzorging en hij bedankte alle spelers voor inzet en sportief gedrag
tijdens het spelen en tellen.
Notulist namens de RBB,
Joop Dekkers
Eindstand PK Libre Veteranen 3e klas
Speler
Vereniging
1 Herman Vink
Blauw-Wit
2 Ad Baartmans
Ram
3 Jan Nuijten
ADS
4 Piet Hagenaars
Amicitia
5 Kees Geldof
Paardenstal
6 Gert van Keppelen Blauw-Wit

Tcar
33
38
31
43
31
24

Gcar
160
183
143
187
119
90

Brt
120
129
151
121
130
143

Moy
1,333
1,419
0,947
1,545
0,915
0,629

HS
7
11
7
12
6
5

MP
48,48
48,16
46,13
43,49
38,39
37,50

% moy
128.04
106.85
102.60
102.45
93.08
108.26
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PK Bandstoten Veteranen 1e klas kampioen Kees van der Wegen
Het persoonlijk kampioenschap bandstoten voor veteranen van de 1e klasse vond plaats op 18-19-23
en 24 mei bij Biljartcentrum de Distel. Het was een zeer sportief en zeer spannend toernooi.
Op de laatste plaats is John Balemans geëindigd met helaas geen enkele gewonnen wedstrijd.
Zesde werd Piet van Steen met maar drie gewonnen wedstrijden en drie zwakke wedstrijden.
Vijfde werd Jan Jacobs hij kon helaas de vorm van het libre niet vasthouden met 3 gewonnen partijen.
Op de vierde plaats is geëindigd Piet Hermus hij begon goed aan de partij meestal niet afmaken maar
door een zwakke partij de top niet bijhouden.
Op derde plaats is geëindigd Kees Lambregts maar door de verliespartij tegen clubgenoot Piet van
Steen en maar met 2 gewonnen wedstrijden kon hij de top niet inhalen.
Op de tweede plaats is Piet de Nijs geëindigd hij speelde lang mee maar de latere winnaar was
ongenaakbaar.
Kees van de Wegen is de terechte winnaar hij heeft alleen maar van Kees Lambregts verloren maar hij
had toch genoeg caramboles gemaakt om de kampioen te worden met in de laatste partij de hoogste
serie van 17 caramboles.
De wedstrijdleiding was in goede handen van Joop Dekkers en hij reikte ook de prijzen uit met dank aan
de Distel voor de goede verzorging en hij bedankte alle spelers voor inzet en sportief gedrag tijdens het
spelen en tellen.
Notulist namens de RBB,
Joop Dekkers
Eindstand PK Bandstoten Veteranen 1e klas
Speler
Vereniging
Tcar Gcar
1 Kees van der Wegen DVP
41
260
2 Piet de Nijs
DVP
44
263
3 Kees Lambregts
Oudenbosch
52
250
4 Piet Hermus
Kruisstraat
45
270
5 Jan Jacobs
Kruisstraat
52
305
6 Piet van Steen
Oudenbosch
60
279
7 John Balemans
Kroon
40
155

Brt
167
158
180
200
156
140
193

Moy
1.557
1.665
1.389
1.350
1.955
1.993
0.803

HS
17
10
10
11
14
13
9

MP
59.09
57.17
54.35
54.00
49.19
43.59
38.75

% moy
108.95
111.00
77.16
93.10
110.45
86.65
59.04
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PK Bandstoten Veteranen 2e klas kampioen Joop Beerens
Het persoonlijk kampioenschap bandstoten voor veteranen van de 2e klasse vond plaats op 18-19-23
en 24 mei bij Biljartcentrum de Distel. Het was een zeer sportief en zeer spannend toernooi.
Op de laatste plaats is Gert van Keppelen geëindigd met een gewonnen wedstrijd. Hij heeft wel ruim
boven zijn gemiddelde gespeeld.
Zesde werd Jan Nuijten met maar drie gewonnen wedstrijden maar door een zwakke wedstrijd
kansloos.
Vijfde werd Herman Vink hij kon helaas de vorm van het libre niet vasthouden met 4 gewonnen partijen
maar de hoogste serie van 7.
Op de vierde plaats is geëindigd Arjan van der Sande hij deed lang mee in de top maar kon door een
zwakke partij de top niet bijhouden.
Op derde plaats is geëindigd Jack Buijs een goede prestatie gezien hij voor de eerste keer bandstoten
speelde in competitie verband.
Op de tweede plaats is Ad van Dongen geëindigd hij speelde lang mee maar de latere winnaar was
ongenaakbaar.
Joop Beerens is de terechte winnaar hij heeft alleen maar van Ad van Dongen verloren maar hij had
toch genoeg caramboles gemaakt op de kampioen te worden.
De wedstrijdleiding was in goede handen van Joop Dekkers en hij reikte ook de prijzen uit met dank aan
de Distel voor de goede verzorging en hij bedankte alle spelers voor inzet en sportief gedrag tijdens het
spelen en tellen.
Notulist namens de RBB,
Joop Dekkers
Eindstand PK Bandstoten Veteranen 2e klas
Speler
Vereniging
1 Joop Beerens
Blauw-Wit
2 Ad van Dongen
Blauw-Wit
3 Jack Buijs
Drie Zwaantjes
4 Arjan vd Sande
Ram
5 Herman Vink
Blauw-Wit
6 Jan Nuijten
ADS
7 Gert van Keppelen Blauw-Wit

Tcar Gcar
22
128
24
133
22
120
30
155
26
132
24
127
14
67

Brt
181
173
160
161
148
161
126

Moy
0.707
0.769
0.750
0.963
0.892
0.789
0.532

HS
6
5
4
6
7
5
3

MP
58.18
55.42
54.38
51.67
50.77
48.85
47.86

% moy
105.83
105.05
113.63
104.10
115.09
108.08
150.28
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PK Driebanden Senioren 1e klas kampioen Pieter van Gils
Het PK Driebanden voor Senioren werd gespeeld bij café de Drie Zwaantjes in Sprundel op 23 en 30 mei
en 1 en 2 juni 2022.
Er was maar 1 klasse Driebanden bij de Senioren en deze klasse bestond uit 7 deelnemers. Op verzoek
van een speler is er voor de vrijdag een andere speelavond gevonden, anders had hij zich terug moeten
trekken. Gelukkig waren de overige spelers bereid om dit op te lossen.
Het PK had een goede wedstrijdleider in de persoon van Janny Vergouwen, die alles prima en correct
leidde alle dagen. En enkele leden van de Drie Zwaantjes hielpen met tellen en schrijven.
Van de deelnemers waren er 2 van BBV, 2 van de Paardenstal en van de verenigingen de Drie Zwaantjes
en Crescendo en Oudenbosch was er 1 afgevaardigde.
Coba van Oers eindigde op de 7e plaats. De enige vrouwelijke deelnemer in het PK driebanden. De
eerste 2 wedstrijden won Coba van Kees Lambregts en Danny Hellemons. Tegen Kees Geldof werd het
een remisepartij en een mooi gemiddelde van 0.341, netjes. Maar daarna ging het gedurende 2 partijen
helemaal mis. Tegen Frits Terlouw slechts 2 caramboles behaald en tegen Pieter van Gils slechts 3
caramboles behaald. De laatste avond nog tegen Kees Braat en toen 9 caramboles behaald van de 14.
Het zat Coba dit PK echt niet mee. Haar eindgemiddelde is slechts 0.211 en dat is ver onder haar
gemiddelde.
Danny Hellemons eindigde op de 6e plaats. De 1e wedstrijd won hij nipt, op 1 carambole, in 63 beurten
van teamgenoot Kees Lambregts. Vervolgens verloren van Coba (20 car) en Pieter (20 car). Tegen Kees
Geldof weer een winstpartij en eindelijk weer zijn gemiddelde behaald. Daarna verloren van Kees Braat,
slechts 14 caramboles. En de laatste avond tegen Frits slechts 15 caramboles, maar ook enorm veel
pech want heel veel ballen gingen maar net mis. Ook Danny heeft met een eindgemiddelde van 0.412
ver onder zijn gemiddelde gespeeld.
Kees Lambregts eindigde op de 5e plaats. Hij begon zijn 1e partij tegen teamgenoot Danny en verloor
deze op slechts 1 carambole. De 2e partij werd eveneens verloren, nu tegen Coba met slechts 17
caramboles in 55 beurten. Vervolgens verloren van Kees Braat, 12 caramboles in 36 beurten. Op de
laatste avond mocht Kees 2 partijen spelen. En dat werd een goede avond. Van Kees Geldof werd
gewonnen in slechts 31 beurten, een mooi gemiddelde van 0.741. Van Pieter van Gils werd gewonnen
in 42 beurten en met de hoogste serie van 6. Zijn eindgemiddelde is met 0.433 net onder zijn
gemiddelde.
Kees Geldof eindigde op de 4e plaats. Tegen Pieter een winstpartij in 40 beurten. Tegen Kees Braat
vervolgens verloren, echter de 8 caramboles wel behaald in 24 beurten dus een mooi gemiddelde van
0.333. Vervolgens tegen Coba een remisepartij in 41 beurten. Van Danny op slechts 1 carambole
verloren terwijl dit de partij was met de meeste beurten, namelijk 51 en de enige partij onder zijn
gemiddelde. Van Frits gewonnen in 49 beurten. En de laatste partij tegen Kees Lambregts verloren, 9
caramboles in slechts 31 beurten. Al met al een heel mooi PK gespeeld en ver boven je gemiddelde
gespeeld met een eindgemiddelde van 0.271.
Frits Terlouw eindigde op de 3e plaats. Begon de 1e wedstrijd heel goed door te winnen van Kees Braat
in 43 brt. In de volgende partij tegen Pieter waren er ook 43 brt echter toen kwam Frits niet verder 10
car. Vervolgens 2 winstpartijen, tegen Kees lambregts in 36 brt en tegen Coba in slechts 26 brt dus een
mooi gemiddelde van 0.500. De langste partij was tegen Kees Geldof, 49 brt en slechts 9 car.
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De laatste partij tegen Danny werd gewonnen in 42 brt. Met een eindgemiddeldevan 0.297 heb je
boven je gemiddelde gespeeld.
Kees Braat eindigde op de 2e plaats. Begon de 1e wedstrijd met verlies tegen Frits, echter slechts 1 car
te kort. De 2e partij tegen Kees Geldof was de kortste partij van het PK, namelijk in 24 brt was Kees uit
en had daarmee een gemiddelde van 0.875 behaald, knap hoor. De 3e partij was tegen Kees Lambregts
en einigde in winst in 36 brt. De partij tegen Pieter was een verlies, in 44 brt slechts 14 car. De enige
partij onder zijn gemiddelde. Tegen Danny werd in 42 brt gewonnen en de laatste partij tegen Coba
werd winnend afgesloten in 45 brt. Met een eindgemiddelde van 0.500 ver boven jezelf uitgestegen.
Pieter van Gils eindigde op de 1e plaats. Begon de 1e wedstrijd met verlies tegen Kees Geldof, echter
slechts 2 car te kort. De volgende 4 partijen werden allemaal gewonnen; van Frits in 43 brt, van Danny
in 46 brt, van Kees Braat in 44 brt en van Coba in 39 brt hetgeen voor Pieter zijn kortste partij was met
een gemiddelde van 0.410. Toen kwam de laatste partij tegen Kees Lambregts. Om boven Kees Braat te
eindigen moest Pietr minimaal 7.43 mp halen, er zat dus druk op deze laatste partij. Het lukte Pieter
niet om te winnen in de 42 brt die de wedstrijd duurde, maar hij kwam slechts 2 car te kort en met 8.75
mp dus genoeg om kampioen te worden. Ook jouw eindgemiddelde van 0.362 is boven je gemiddelde.
Goed gedaan Pieter, van harte proficiat.
Pieter ontving als winnaar nog een mooi boeket van Janny Vergouwen namens café de Drie Zwaantjes.
De Drie Zwaantjes heeft het PK goed verzorgd. Er waren tellers en schrijvers aanwezig. En een goede
wedstrijdleider genaamd Janny Vergouwen. De spelers hadden het ook goed naar hun zin, evenals ik.
Allen weer bedankt namens de RBB en hopelijk tot ziens op een volgend PK.
Notulist namens de RBB,
Therja Maas
Eindstand PK Driebanden Senioren 1e klas
Speler
Vereniging
1 Pieter van Gils
Paardenstal
2 Kees Braat
Drie Zwaantjes
3 Frits Terlouw
Oudenbosch
4 Kees Geldof
Paardenstal
5 Kees Lambregts
BBV
6 Danny Hellemons BBV
7 Coba van Oers
Crescendo

Tcar
16
21
13
12
23
26
14

Gcar
92
117
71
64
114
121
56

Brt
254
234
239
236
263
293
265

Moy
0.362
0.500
0.297
0.271
0.433
0.412
0.211

HS
4
3
3
3
6
4
4

MP
57.50
56.19
54.61
53.32
49.55
46.50
39.98

% moy
113.12
120.48
114.67
120.98
96.86
82.23
77.57
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De deelnemers aan het PK Driebanden Senioren na afloop.

De top drie van het PK Driebanden Senioren.
Links Kees Braat de nr 2, in het midden Pieter van Gils de kampioen en rechts Frits Terlouw de nr 3.
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PK Libre Senioren 1e klas kampioen Pieter Biezen
Het was een bijzonder kampioenschap na een biljartjaar waarin alles anders ging dan normaal door
Corona. Geen voorjaarscompetitie, dus dachten wij als bestuur dat er wel wat meer animo zou zijn voor
de persoonlijke kampioenschappen. Helaas dat was niet zo. Gewend aan het thuis zitten? Zijn we de
vrije tijd anders gaan invullen? We weten het niet. Wat we wel weten is dat de animo voor de pk’s bij
de senioren bijzonder mager was.
Maar 9 inschrijvingen bij de senioren voor de persoonlijke kampioenschappen libre: te weinig voor 2
klassen en eigenlijk een te veel voor één klas. We hebben het erop gewaagd: één klas van 9 bij de Drie
Zwaantjes. Ons vertrouwen in kasteleinsvrouw Janny is wat dat betreft groot: zij kan dit organiseren en
in goed banen leiden. Het Avé-systeem kent ze als geen ander en ze past het ook consequent toe.
Hulde ook aan de arbitrage: Ingrid en haar dochter Francis Vergouwen, Jack Buijs en Kees Braat.
Waar kom je dit nog tegen de laatste jaren? Bedankt mensen!!!!!!!!!
Achteraf constateerden de spelers dat 9 wel een te veel is, maar ze hadden begrip voor het besluit om
het zo te doen. Het werd een paar keer erg laat en met 9 spelers op 4 avonden moeten toch maar even
36 partijen gespeeld worden.
Het kwam helemaal goed daar bij de Drie Zwaantjes. Op de finaleavond waren ze best vroeg toe aan de
finalepartij, zodat ze daarna nog even relaxt konden napraten of een keertje op tijd naar huis.
Diana Biezen van OBK werd 9e. Ze zat er niet mee, lekker gebiljart. Ze speelde een bijzonder goede partij
tegen Pieter van Gils: 27 caramboles in 23 beurten, een moyenne van 1,17 en een hoogste serie van 6.
Diana heeft er zin in en is fanatiek genoeg om in de toekomst veel meer te gaan laten zien.
Pieter van Gils van De Paardenstal werd 8e. Hij won als enige van de latere kampioen Pieter Biezen.
Diana Biezen en zijn clubgenoot en kastelein van het clublokaal Kees Geldof moesten ook het onderspit
delven.
Angelina van Endschot van ’t Pleintje werd 7e. 0,09 matchpunt meer dan Pieter van Gils. Ze won ook 3
partijen: van Diana Biezen, Pieter van Gils en Jan Verschuren. Haar beste partij speelde ze tegen Diana:
31 caramboles in 23 beurten, 1,34 gemiddeld.
Jan Verschuren van OBK heeft ook 3 partijen gewonnen: van Mark Keepers, Pieter van Gils en Diana
Biezen. Hij heeft 0,31 matchpunt meer gescoord als Angelina, dus dat scheelde ook heel weinig. Het
leverde hem een 6e plaats op.
Koos de Boe van Amicitia stond er tot de laatste avond goed voor. Hij won de eerste 6 partijen en kwam
toen Rick Tak tegen die speelde zijn beste partij: 41 caramboles in 21 beurten 1,95 gemiddeld en liet
hem staan met 6,04 matchpunten. Uiteindelijk – na verlies van de finalepartij werd Koos 5e.
Kees Geldof, van de Paardenstal werd 4e. Vijf keer tegen een van je vaste klanten spelen valt niet mee:
hij verloor er drie op een rij en daarna nog van Koos de Boe. Daarna won hij alle vier nog te spelen
partijen.
Mark Keepers van BBV deed het bijzonder goed. Hij verloor van Koos de Boe, maar daarna ging het
goed: 5 keer winst, remise tegen Pieter Biezen en nog een verliespartij op één carambole tegen Kees
Geldof. Een terechte 3e plaats voor Mark.
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Rick Tak van OBK eindigde op de 2e plaats, een slechte wedstrijd tegen Mark Keepers en de wedstrijd
tegen Pieter Biezen, waarin hij - ondanks een serie van 12 - bijna 2,5 mp liet liggen maakten dat hij om
nog kampioen te worden wel heel erg afhankelijk werd van wat anderen (Koos de Boe en clubgenoot
Pieter Biezen) deden.
Voor de finalepartij had Pieter Biezen de beste papieren: hij had nog maar 0,74 mp verloren en Koos de
Boe tegen wie hij de finalepartij moest spelen had door verlies van Rick Tak al bijna vier matchpunten
verloren. Pieter Biezen was op papier dus de favoriet.
Pieter maakte zijn favorietenrol helemaal waar. Hij ging voortvarend van start, maakte de mooiste
ballen en speelde in 16 beurten uit. Met 7 gewonnen partijen en een verliespartij waarin hij maar 3
caramboles tekort kwam is hij een waardig kampioen.
Notulist namens de RBB,
Jeanne Backx
Eindstand PK Libre Senioren 1e klas
Speler
Vereniging
1 Pieter Biezen
OBK
2 Rick Tak
OBK
3 Mark Keepers
BBV
4 Kees Geldof
Paardenstal
5 Koos de Boe
Amicitia
6 Jan Verschuren
OBK
7 Angelina v Endschot Pleintje
8 Pieter van Gils
Paardenstal
9 Diana Biezen
OBK

Tcar
41
41
36
31
48
29
31
41
29

Gcar
325
313
272
224
341
190
202
267
162

Brt
218
233
243
270
187
241
244
245
233

Moy
1,490
1,320
1,119
0,829
1,823
0,788
0,827
1,089
0,695

HS
10
12
7
9
11
5
8
12
6

MP
79,26
76,34
75,55
72,24
71,04
65,50
65,19
65,10
54,55

% moy
102.40
89.06
97.64
86.53
101.67
104.92
84.56
77.78
86.33
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Bouwmeestermetaal Bokaal kampioen Jansen & Jansens
Allereerst voor de mensen die het nog niet hebben gehoord, dit is de oude Lambregts bokaal.
Omdat het bekerhuis Lambregts stopte met het sponseren van deze bokaal heeft de RBB gezocht naar
een nieuwe sponsor. Dat is geworden het bedrijf Bouwmeestermetaal uit Oudenbosch. De regels voor
de wedstrijden zijn dezelfde als voor de Lambregts bokaal.
Nadat de inschrijving was gesloten zijn er door de 6 ingeschreven teams voorwedstijden gespeeld.
VOORWEDSTRIJDEN
BBV 1
Bestuur RBB

1e wedstrijd
38,37
28,03

2e wedstrijd
35,54
38,96

Totaal
73,91
66,99

Jansen&Jansens
De Ram

39,01
33,11

36,44
28,93

75,45
62,04

BBV 2
Paardenstal

35,50
38,05

40,00
31,20

75,50
69,25

De drie winnaars en de beste verliezer hebben zich geplaatst voor de finale.
De deelnemende teams aan de finale zijn BBV 1, Jansen&Jansens, BBV 2 en de Paardenstal.
BV De Ram en het bestuur van de RBB zijn dus helaas afgevallen.
Op 17 en 18 juni 2022 is de halve finale en de finale gespeeld bij Café-zaal de Paardenstal in
Oudenbosch. Na loting zijn op de vrijdagavond de volgende halve finales gespeeld:
- Jansen&Jansens tegen de Paardenstal en
- BBV 1 tegen BBV 2
De 1e halve finale van Jansen&Jansens tegen de Paardenstal kende een zeer spannend verloop. Wat
een uitslag opleverde van 36,949 tegen 34,747 punten in het voordeel van Jansen&Jansens. In deze
wedstrijd werd de hoogste serie van 20 caramboles van de finaleronde gemaakt door Adrie van
Mechelen van Jansen&Jansens.
De 2e halve finale was een zuster/broederstrijd tussen de teams van BBV 1 en BVV 2. Helaas konden de
dames van BBV 1 geen vuist maken tegen het team van de heren van BBV 2. De uitslag van deze partij
was 40.000 tegen 33,519 punten.
Deze uitslagen leverden op de zaterdagmiddag de volgenden wedstrijden op:
- om de 3e en 4e plaats speelden BBV 1 tegen de Paardenstal
- en in de finale speelden BBV 2 tegen Jansen&Jansens.
De wedstrijd tussen de teams van BBV 1 en de Paardenstal eindigde na spannende partijen in een
37,073 tegen 30,417 punten in het voordeel van de Paardenstal.
De finale van BBV 2 tegen Jansen&Jansens werd er een waarbij de partijen op het scherpst van de
snede werden gespeeld. In deze finale werd ook de kortste partij van deze finale dagen gespeeld, Henk
van Nassau won van Kees Lambregts in 15 beurten. Na alle vier de wedstrijden werd de uitslag
uitgerekend en bleek Jansen&Jansens gewonnen te hebben met 39,143 tegen 34,285 punten.
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Op de 4e plaats team BBV 1
Bestaande uit
Joke Nieuwlaats, Lia van Schendel,
Joke Maatjens en Jo van Vlimmeren

Op de 3e plaats team de Paardenstal
Bestaande uit
Pieter Biezen, Pieter van Gils, Cor
Dekkers, Jaco Dubbelaar, Ilyas Ocak
Diana Biezen en Rick Tak (niet aanwezig
op de finaledag/op de foto)

Op de 2ee plaats team BBV 2
Bestaande uit
Kees Nieuwlaats, Kees Lambregts,
Mark Keepers, Gert-Jan Marijnissen en
Johan Batenburg (niet aanwezig op de
finaledag/op de foto)

Op de 1ee plaats team
Jansen & Jansens
Bestaande uit
Adrie van Mechelen, Henk van
Nassau, Cees Meesters en Ad Sebregts
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Als sluitstuk van de dag zijn de prijzen uitgereikt. De prijsuitreiking werd verricht door mevrouw
Bouwmeester van Bouwmeestermetaal.
De beker voor de 4e plaats werd door haar uitgereikt aan de kopvrouw van BBV 1 Joke Nieuwlaats.

De beker voor de 3e plaats aan Diana Biezen de kopvrouw van de Paardenstal.

De beker voor de 2e plaats aan de kopman van BBV 2, Kees Nieuwlaats.
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De beker voor de 1e plaats aan kopman van Jansen&Jansens, Ad Sebregts.

Hierna heeft Mevrouw Bouwmeester de wisselbeker voor de Bouwmeestermetaal Bokaal uitgereikt
aan het team van Jansen&Jansens.

Terugkijkend op twee geslaagde finale dagen van de Bouwmeestermetaal Bokaal werd door de
wedstrijdleider de dag afgesloten met een woord van dank aan Liesbeth en Kees van de Paardenstal
voor de goede verzorging tijdens de wedstrijden en het ter beschikking stellen van de accommodatie
om deze wedstrijden te houden. Daarbij de hoop uitsprekend dat volgend jaar weer om deze
Bouwmeestermetaal Bokaal gespeeld kan gaan worden, met daarbij hopelijk meer inschrijvingen.
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Bouwmeester Metaal BV
Bouwmeester Metaal BV is onze nieuwe sponsor voor het toernooi voor libre teams in de afdeling
senioren. Op de vorige pagina’s heeft u hier al wat over kunnen lezen en heeft u Kirsten Bouwmeester
de prijsuitreiking zien doen. In onderstaand stukje zal ik u nader kennis laten maken met het bedrijf.
Bouwmeester Metaal BV is gevestigd aan de Industrieweg 23 in Oudenbosch en valt in de categorie
metaalbewerkingsbedrijf. Het bedrijf is opgericht in 1963 door Rinus Bouwmeester die zich in het begin
bezighoudt met de reparatie van landbouwwerktuigen. In de jaren 70 komt daarbij het bouwen van
tenten en luchthallen. In 1974 is de werkplaats gebouwd aan de Industrieweg. In de jaren 80 ontwikkelt
Rinus de kantelbak. Deze bak is een groot succes en tot op vandaag wordt deze kantelbak nog volop
geproduceerd. Intussen is zoon Richard geboren en die krijgt de liefde voor metaal met de paplepel
ingegoten. Met veel plezier gaat hij werken in het bedrijf van zijn vader en in 2005 neemt Richard
Bouwmeester het bedrijf over. Inmiddels ligt de focus op het bedenken van ingenieuze machineoplossingen. Er wordt aan grote internationale projecten gewerkt en veel geïnvesteerd in
automatisering en efficiëntie.
Lasersnijden is de basis van de meeste plaatwerkproducten. Het is van groot belang dat dit
nauwkeurig wordt uitgevoerd. Met de nieuwe fiber lasersnijmachine leveren zij zowel staal, RVS
en aluminium op maat aan. Door de vergaande automatisering van hun machine met voorraadtoren en ontlading en belading, zijn zij in staat om onbemand te snijden. En er is heel weinig afval.
Bouwmeester Metaal garandeert snel een innovatieve oplossing voor elk (onmogelijk) machinevraagstuk. Efficiënt werken maakt deze belofte waar. Bij hen is elke werknemer getraind in
slimmer organiseren. Ver voor de introductie van Lean, werkten zij al aan het minimaliseren van
verspillingen en wachttijden. Als klein bedrijf zijn ze trots op hun geautomatiseerde en
gestructureerde werkwijze. De werkplaats is heel efficiënt ingericht. De medewerkers hebben hun
eigen werkplekken en zijn veelal multifunctioneel inzetbaar. Hierdoor is er een goede doorloop van alle
werkprocessen, is er geen onnodig oponthoud.
Bouwmeester Metaal werkt volgens drie kernwaarden. Deze laten zien waar ze voor staan en hoe
ze met elkaar en hun omgeving omgaan:
Open
 Open voor feedback
 Rechtstreeks communiceren
 Initiëren van verbeteringen
Betrouwbaar
 Elke afspraak nakomen
 Vertrouwelijk omgaan met klanten informatie
Lean
 Geen tijd verspillen
 Een opgeruimde werkplek
 Kwaliteitscontrole na elke stap
Het bedrijf heeft nog verscheidene vacatures openstaan. Dus bent u geïnteresseerd kijk dan eens op hun
website: www.bouwmeestermetaal.com.
BOUWMEESTER METAAL BV AL MEER DAN 50 JAAR MEESTERS IN METAAL
Namens de RBB, Therja Maas
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