
  
Commissie VG-Biljarten 

Van de redactie: 

Leuke reacties hebben we ontvangen 
na de eerste nieuwsbrief. Daar zijn we 
blij mee. Mochten er nog mensen zijn 
die hem niet ontvangen geef het aan 
ons door. 

In deze tweede nieuwsbrief leest u 
onder andere over het afgelopen PNK, 
de voorwedstrijden TNK en natuurlijk 
zaken vanuit de commissie die we 
graag met u willen delen. 

Heeft u zelf iets te delen met onze 
doelgroep, stuur het in en wij plaatsen 
het in de volgende nieuwsbrief. 
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Het Persoonlijk Nederlands Kampioenschap voor VG-Spelers is 
zondag 2 juni gehouden in het altijd gastvrije biljartcentrum Horna 
in Hoorn. 

Op deze mooie en warme dag hebben 48 vg-spelers uit heel Ne-
derland verdeeld over twee poules gestreden om het Nederlands 
Kampioenschap. De dag begon met de opening met de binnen-
komst van de twee kampioenen van vorig jaar om 10:15.  

Na 5 rondes per poule waren zo rond 16:30 de halve finalisten 
bekend. Na het spelen van de halve finale 
en de finale is de eindstand uiteindelijk als 
volgt: 

Uitslag Persoonlijk Nederlands Kampioen-
schap 2019: 

Poule A: 

Ricardo Alberda (De Reiger) 

Cobus Bergsma (Het Groene Laken) 

Peter Jansen (De Blokhut Pluryn) 

Poule B: 

Jacintha Kuin 

Stef Nijman (De Reiger) 

Michel Sip (De Blokhut Pluryn) 

 

De prijs voor de kortste partij / hoogste serie ging naar Wouter 
Kiezebrink. 

 

Op de foto staan de winnaars van Poule A op de verhoging en  

de winnaars van Poule B staan ervoor. 

 

Iedereen langs deze weg gefeliciteerd met het behalen van dit 
mooie resultaat. 

Geweldig NK Persoonlijk VG-spelers 2019 in Horna 

Zet alvast in jullie agenda: Persoonlijk Kampioenschap Biljarten voor VG-Spelers 2020 

Zondag 7 juni 2020 

B.C. Horna te Hoorn 

De uitnodiging komt nog 



Ik ben Anja Groeneveld,  
gepensioneerd en ruim 30 jaar actief in de biljart-
sport hetzij als speelster – wat ik dus absoluut niet 
kan - en/of arbiter, docente, examinator,  
beoordelaar maar voornamelijk als liefhebster van 
het biljarten. Ik arbitreer nog regelmatig bij twee 
teams eredivisie driebanden en een eredivisie 
topteam waarin alle klassieke spelsoorten aan bod 
komen.  
 
Daarnaast natuurlijk mijn liefde voor de arbitrage 
bij het VG-biljarten, waar ik iedere keer weer naar 
uitkijk en waarvan ik hoop het nog heel lang te 
kunnen en mogen doen.  
 
Mijn grote minpunt is dat het woord “nee” niet in 
mijn woordenboek staat waardoor ik naast het 
bovengenoemde ook tot penningmeester bij VE-
GABV en voorzitter van het District Delta Zuid-
West ben gebombardeerd.  
 
Tja, ben nu wel al zover dat ik kan spellen N.E.E., 
nu af en toe nog eens krachtig uitspreken. 
 
Groetjes, 
Anja Groeneveld 
 

Even voorstellen onze nieuwe commissieleden 

Zij zullen samen zorgen voor het onderdeel arbitrage 

Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Lidwien de Bruijn en 
woon samen met mijn 2 katten Char-
lie en Dracula in Zeeland.  
Ik werk als coördinator op de Oos-
terscheldekering en heb hierin een 
taak als de kering bij storm en hoog 
water gesloten moet worden. 
 
Sinds 1983 ben ik actief in de biljart-
sport; eerst als speler en later als 
arbiter. Momenteel arbitreer ik in 
Sluiskil bij de Eredivisie 3-banden en 
krijg veel bekende spelers aan de 
tafel zoals Raymond Ceulemans, 
Dick Jaspers en Jean Paul de Bruijn. 

In 1999 ben ik door Dirk Snip gevraagd om te komen  
arbitreren bij het NK Biljarten voor teams met verstandelijk 
gehandicapte biljarters; eerst in Heiloo en later in Egmond. 
Ik kan me de eerste editie nog goed herinneren. Het was 
één groot feest; gezelligheid en spontaniteit, samen met 
een grote groep mensen die allemaal één doel voor ogen 
hadden: het organiseren van een prachtig toernooi voor de 
verstandelijk gehandicapte biljarter.  
Deze 20ste editie is dan ook speciaal voor mij omdat ik er 
vanaf het eerste uur bij mocht zijn en dat dit feest nu  
gevierd gaat worden in Egmond. 
 
Sinds kort ben ik lid van de Commissie VG Biljarten en als 
taak heb ik samen met Anja Groeneveld de zorg voor de 
arbitrage tijdens de verschillende toernooien.  
 
Nog steeds heb ik hetzelfde doel voor ogen als 20 jaar  
geleden; het meehelpen bij de diverse evenementen voor 
de verstandelijk gehandicapte biljarter. 
Ik kijk dan ook uit naar de komende toerooien en hoop  
jullie allen weer te mogen begroeten. 
 
Hartelijke groeten, 
Lidwien de Bruijn 

Dames van harte welkom in onze commissie 

En veel plezier  



Voorwedstrijden NK Biljarten voor Teams 

Op 20 oktober was er in Beverwijk een voorronde met 7 teams en de week erna waren er op 26 en 27 

oktober nog 7 teams die de strijd aangingen. Drie gezellige, sportieve dagen met mooie wedstrijden 

en goede resultaten. 

De teams die doorgaan naar de finale zijn: 

Het Groene Laken team B   Kempenhaeghe 

De Reiger team B     De Blokhut Pluryn team A 

Goed  Geplaatst team A    Het Groene Laken team A 

1 En nog 5 team A     De Blokhut Pluryn team B 

De Kleerkast      De Reiger A, Nederlands Kampioen 2019 

 

Alle teams gefeliciteerd en tot ziens op ons Nederlands Kampioenschap 2020. 

Dit NK wordt gehouden op 8 en 9 februari 2020 in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. 

 

Op de foto de 4 teams  

die dit jaar helaas niet  

mee kunnen doen  

tijdens het NK2020 


