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Jaarverslag 2022. 
 
Waddinxveen, 3 januari 2023. 
 
12 januari  Bert Verlaan in het ziekenhuis met en lichte hartaanval 
12 januari Luuk Alarm in het ziekenhuis ( galblaas operatie ) 
17 januari Het Anne Frankcentrum is weer gedeeltelijk open, de biljartzaal mag worden gebruikt voor het vrij 
biljarten met 8 man in de zaal. 
1 februari nieuw lid, Robert Roks. 
7 februari De competitie van de club kan weer starten met 2 biljarts en 12 man in de zaal. 
7 februari Het nieuwe bestuur is geïnstalleerd, samenstelling; Bert van Noort voorzitter, Frits Leenen secretaris, 
Martien van der Graaf penningmeester, Hans Ponsioen wedstrijdleider en Peter Schrijvers buitengebeuren. 
10 februari Bert Verlaan overleden op 90 jarige leeftijd. 
25 februari De normale competitie met 3 biljarts kan weer starten. 
1 april nieuw lid, Piet Coevert. 
10 april oud lid en donateur Jan Clarenbeek overleden. 
15 april oud lid Bas Hertog overleden. 
22 april de finale van de bekercompetitie, Leo Tange tegen Koos v.d. Hulst, na een spannende partij eindigde beide 
spelers in gelijke stand, 88 om 20. Leo kreeg regelementair de beker omdat de speler is met het hoogste 
gemiddelde. De “Van Eeuwen Trofee” voor Leo en de “Ponsioen Troost Trofee” voor Koos. 
29 april de laatste speeldag van het seizoen 2021 – 2022. 
4 mei start van het 3 bandtoernooi georganiseerd door Leo Tange. 
6 mei het Alborewa toernooi te Woubrugge. 
13 mei afsluiten van het seizoen met het clubtoernooi. Winnaar Theo Koetsier. 
23 mei Ria de Boom overleden. 
25 mei afsluiten 3 banden toernooi. 
27 mei Hans Jansen ( donateur ) overleden. 
21 juli nieuw lid Peter Henderson. 
1 sept. nieuwe leden Jan Oude Essink en Bram van Leeuwen. 
1 juli Joop Geers is geen donateur meer, kan niet meer lopen. 
29 augustus openingsvergadering competitie 2022-2023. 
15 september thuiswedstrijd tegen “Dianthus” uit Nieuwerkerk ad IJssel, Onder Ons 116 pnt. Dianthus 89 pnt. 
13 oktober uit naar ’t Wiel uit Gouda, Onder Ons 99 pnt. ’t Wiel 90 pnt. 
20 oktober uit naar Lustenburgt te Gouda, Onder Ons 80 pnt. Lustenburgt 113 pnt. 
2 november   thuiswedstrijd tegen R.O.B. uit Reeuwijk, Onder Ons 91 pnt. R.O.B. 107 pnt. 
24 november nieuwe lakens. 
1 december nieuw lid Ron van Leer. 
10 december is Roos, de partner van Hans Ponsioen, overleden 
14 december kerstactiviteit: gezamenlijk diner in de “Gouden Wok” 
15 december uit tegen B.O.B. uit Bodegraven, Onder Ons 97 pnt. B.O.B. 110 pnt. 
31 december nieuwe donateurs Jan Streng, Leo Vergeer, Cor van Noort en Anton Verschueren. 
 
 
 
 



  

 

 

 
ALBOREWA Toernooi  6 mei 2022 te Woubrugge. 
Naam  te maken  gemaakte aantal behaalde  moyenne  percentage 
  caramboles caramboles beurten punten 

Waddinxveen 964  900  656 218,99  1,372  91,40% 
Bodegraven 950  701  650 175,80  1,078  73,79% 
Reeuwijk 946  824  635 209,20  1,298  87,10% 
Alphen ad Rijn 702  614  951 204,83  0,646  87,46% 
Alle deelnemers van “Onder Ons” van harte gefeliciteerd met het behalen van de eerste plaats.  
 

3 bandentoernooi mei 2022. 
Na 2 coronajaren is in mei het 3 bandentoernooi weer georganiseerd door Leo Tange. 
Er werd deelgenomen door 26 spelers waarvan 4 spelers van buiten de club. 
Met een hoogste serie van 28 caramboles werd Ton Onderwater de glorieuze winnaar met een score  
van 46,15 punten ( in 35 beurten 26 caramboles ) de tweede prijs ging naar Willem Oosterom met een score van 
26,92 en de derde prijs ging naar Hans Zoethoutmaar met een score van 26.66 punten.  De pechprijs ging naar Henk 
van Rijn. 
 
Openingsvergadering seizoen 2022-2023 op 29 augustus 2022. 
Opening door de voorzitter, de voorzitter heet alle deelnemers ( 39 leden) hartelijk welkom en speciaal de nieuwe 
leden Piet Coevert, Bram van Leeuwen, Robert Roks en Jan Oude Essink. Tevens werd even stilgestaan bij de 
langdurig zieke Leo Vergeer en Luuc Alarm en 1 minuut stilte voor hen die ons zijn ontvallen. 
De voorzitter benoemt 2 leden van verdienste, de heren Jan Willem Knoppers en Willem van Vliet. De heren hebben 
zich jaren lang voor de club ingezet, Willem van Vliet als gedelegeerde voor het buitengebeuren en Jan Willem 
Knoppers als voorzitter en is nog steeds webmaster van onze clubsite en regelt het verspreiden van de nieuwsbrief. 
De voorzitter overhandigt aan Cor van Driel en Hennie Moerings een plaquette vanwege hun 20 jarig luidmaatschap 
van onze club. 
De voorzitter kondigt aan dat het bestuur voorstelt om de contributie te verhogen van €  55,00 naar € 60,00 i.v.m. 
de stijgende kosten. De penningmeester legt uit dat de zaalhuur, bankkosten, bepaalde clubactiviteiten die niet 
kostendekkend zijn enz. ons noodzaken om de contributie aan te passen. De aanpassing is in stemming gebracht, er 
waren 2 tegenstemmers dus het voorstel wordt in het nieuwe boekjaar doorgevoerd. 
De voorzitter kondigt aan dat op 14 december de kerstactiviteit zal plaatsvinden in de “Gouden Wok” te 
Hazerswoude. De penningmeester regelt dit verder af. 
De voorzitter geeft het woord aan Peter Schrijvers i.v.m. het buitengebeuren. Peter heeft de taak van Willem van 
Vliet overgenomen en regelt alles naar eigen inzicht. De bijdrage voor de deelnemers gaat van € 5,00 naar € 6,00 en 
voor Boskoop van € 4,00 naar € 5,00  Op 15 september is de eerste wedstrijd tegen Dianthus. 
De voorzitter geeft het woord aan de wedstrijdleider Hans Ponsioen die zoals gewoonlijk weer een lijst heeft van 
prijswinnaars die in de vergadering de beker, de plaquette en de waardebon konden ontvangen. 
Hans Ponsioen geeft aan dat de opzet zoals is begonnen na de Coronatijd zal worden voortgezet, dat wil zeggen; 4 
groepen van ongeveer 26 spelers op elke speeldag waarbij iedereen de mogelijkheid heeft om twee keer in de week 
te spelen. Er zal ook weer libre, bandstoten en de bekercompetitie worden gespeeld. De bekercompetitie eindigt 
met 4 spelers die afzonderlijk voor de v. Eeuwenbeker en de Ponsioenbeker zullen spelen. 
De prijswinnaars van het seizoen 2021 – 2022 zijn; 
Libre        bandstoten 
1e Ron Spaargaren 170,04 pnt. gem: 8,950  1e Jaap Westdijk 95,36   pnt. gem. 9,536 
2e Ron Retel Helmich 285,12 pnt. gem: 8,910  2e Leo Tange  87,78   pnt. gem. 9,444 
3e Martien vd Graaf 242,42 pnt. gem: 8,908  3e Willem Oosterom 121,23 pnt. gem. 9,302 
 
Clubkampioen libre: de van Oort wisselbeker is gewonnen door Ron Spaargaren. 
Clubkampioen bandstoten: de Hans Ponsioen wisseltrofee is gewonnen door  Jaap Westdijk. 
 
 



  

 

 

 
Kortste partij libre: de Jan Blom Wisselbeker 
1e Theo Koetsier:  58 caramboles in 10 beurten  (22-9-‘21) 
2e Theo Matze   :  17 caramboles  in 11 beurten  ( 3-9-‘21 ) 
 
Kortste partij bandstoten: 
1e Dirk Blom    :  13 caramboles in 9   beurten. 
2e Theo Matze:  17 caramboles in 11 beurten. 
 
Meeste gewonnen partijen in libre en bandstoten : de Willem van Es Trofee 
Gewonnen door Martien van der Graaf met 30 gewonnen partijen. 
Meest verloren partijen: Harm Frikken verloor 27 partijen en wint een Troostprijs. 
Minste caramboles libre: Cor van Driel  1 carambole in 17 beurten. ( 4-3-’22 ) 
Minste caramboles bandstoten: Piet Coevert  1 carambole in 17 beurten. ( 8-4-’22 ) 
 
Talent van 2022:  
1e Hans Zoethoutmaar van 25 naar 30 caramboles = + 5 ( 20 % ) 
2e Hans Schultink van 29 naar 33 caramboles = + 4 ( 13,71 % ) 
 
Huishoudelijke bekercompetitie 2021 – 2022. 
De Arie van Eeuwen Trofee: gewonnen door Leo Tange. 
De Hans Ponsioen troost Trofee: gewonnen door Koos van der Hulst. 
 
Het clubtoernooi 2022. 
Het toernooi werd gewonnen door Theo Koetsier. 
Kortste partij: Nico van Vliet, zowel ’s morgens als ’s middags resp. 6 en 3 beurten. 
Hoogste serie: André Disseldorp in % 
Poedelprijzen voor: Piet Coevert de meeste poedels en Luuc Alarm 1 carambole in 20 beurten. 
Hoogste serie in aantal: Cor Luijbregts ’s morgens 16 caramboles en ’s middags Rob Kulik 13 caramboles. 
 
Samenvattend kunnen we, ondanks die vervelende Corona onderbreking, terugzien op een geslaagd seizoen 
2021- 2022. Onze club is gezond en stabiel en dat na een 50 jarige historie. 
 
Frits Leenen, secretaris. 
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