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B.V. Acquit     Opgericht 28-03-1982 
Clubgebouw: Acquit 

       Waardsedijk 33 
      Tel: (0348) 433110 
      KvK nr. 483115 
Website:                       www.bv-acquit.com 
 E-mail :                      bvacquit@ziggo.nl  

Bestuursleden Bv. Acquit 
 
Voorzitter  + Wedstrijdsecretaris W.B.B. Arjan van Leeuwen 

  Vogelwikkeveld 105 
  3448 EP Woerden 

      Tel: 0348-432881 
      Mobiel: 06-54764995 
 
Secretatis + Wedstrijdsecretaris  
Onderling competitie     Ton Fonken 
      Hoge Rijndijk 4-20 
      3449 HA Woerden 
      Tel: 0348-434343     
 
Penningmeester  + 
Leden administratie    Ron Langereis 

Jonathan Swiftweg 30 
      3446 ZE Woerden 
      Tel: 0348-415123 
 
Bestuurslid + Barbeheer   Wijnand van Amerongen 

Willemshof 9 
3441 AW Woerden 
Tel: 0348-741502 
Mobiel: 06-52428169 

 
Bestuurslid     Arno Oosterlaken 
      Marnixlaan 20A 
      3552 HD Utrecht 
      Tel: 06-24699471 
 
 

COMMISSIES: 
 
Commissie lid, Interne en Externe 
Communicatie.     Mark Griffioen 

Weteringstraat 8 
      3442 CM Woerden 
      Tel: 0348-415501 
 
Commissie lid gebouw  / facilitaire zaken Arie van Amerongen 

Albert Cuypstraat 15 
3443 TS Woerden 
Tel: 0348-500677 
 

Redactie Acquit nieuwsbrief   Arjan van Leeuwen 
      Vogelwikkeveld 105 
                                                             3448 EP Woerden 
      Tel: 0348-432881 
      Mobiel: 06-54764995 
      Email: bvacquit@ziggo.nl 
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VAN DE VOORZITTER 
 
 

Hoi dit is dan mijn eerste stukje als voorzitter. 
Ik wil beginnen met het bekendmaking van de bestuurstaken. 
 

 Voorzitter is Arjan van Leeuwen 
 Secretaris is Ton Fonken 
 Penningmeester is Ron Langereis 
 Bar en Gebouw is Wijnand van Amerongen 
 Vrijwilligerstaken is Arno Oosterlaken. 

 
 

We hebben  de jaarlijkse BBQ gehad en het was reuze gezellig. Bij deze wil ik Sya 
Merks bedanken voor het organiseren van deze fantastische avond. Het was weer 
reuze gezellig en er speelde een fantastische band. (voor herhaling vatbaar). 
 
In de Vakantietijd is Acquit open op de dinsdagavond en de donderdagmiddag (55+). 
 
De competitie zal weer beginnen op dinsdag 04 en donderdag 06 september. 
 
De bond begint in de week van maandag 24 september.  
In de week van 17 september wordt het  pre bondstoernooi gespeeld ( verderop in dit 
boekje meer info)  
 
Ik kan de boekjes van de bond op 25 Augustus ophalen. En zal deze dan zo snel 
mogelijk bij jullie brengen. 

 
 
 

Arjan van Leeuwen 
 

 
 
 
 

 
 

 



 

REDACTIE PRAAT. 
 

 
Hier is hij dan de eerste nieuwsbrief als vervanger voor het aloude 

clubblad. Heb je suggesties, ideeën, of aandachts- of verbeterpunten 
laat het me a.u.b. weten via onderstaand mail adres. 

 
Ook lijkt het me leuk als iemand een keer een leuk stukje zou willen 

schrijven over haar/zijn speelavond. Er gebeurt vast van alles wat je aan 
de overige leden kwijt wilt. De stukjes zie ik graag in (grote getalen) 

komen. 
 

Heb je kopij voor het acquitnieuws mail het naar bvacquit@ziggo.nl 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopij voor het volgende Nieuwsbrief uiterlijk 21 september inleveren via 
bovenstaand e-mail adres. Of in de brievenbus in ons clubhuis. 
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VERSLAG PERSOONLIJK 
KAMPIOENSCHAP ACQUIT 

2012 
 

Een paar dagen voor de start van het persoonlijk kampioenschap valt de 
brief in de bus met het speelschema voor het toernooi. 20 mensen 
hebben zich ingeschreven dus dat valt helemaal niet tegen. Volgens het 
schema kan het zo zijn dat ik deze week vier avonden moet spelen. De 
eerste avond moet ik het opnemen tegen Ton Fonken, een gevaarlijke 
tegenstander. Als ik op maandag binnen kom is de eerste wedstrijd bijna 
afgelopen met Louis die korte metten maakt met Wijnand. Gelukkig krijg 
je in ieder geval een herkansing in de verliezersronde. 
 
Ton begint alsof hij vroeg naar huis moet en na een beurt of 15 is hij al 
bijna uit en het lijkt het moeilijk te gaan worden. Bij mij begint het 
langzaam beter te gaan en na een paar series van mijn kant en een paar 
missers van Ton kan ik de partij toch nog naar me toe trekken. 
Ton heeft natuurlijk nog alle kans in de verliezers ronde. Na deze partij 
spelen Bon Zaal Jr. en Bert de Jong de laatste partij van de avond en het 
lijkt Bert gemakkelijk af te gaan maar aan het eind lijkt het ineens of hij 
zijn keu achterstevoren heeft want hij maakt geen carambole meer en na 
een mooie serie maakt Bon de partij uit. De tweede avond hoef ik zelf 
niet te biljarten en wordt de eerste ronde afgemaakt. 
 
De woensdagavond wordt de verliezersronde gespeeld en hierna zijn er 
nog 16 mensen over en kan het echte afvallen beginnen. Arjan heeft 
geluk, hij heeft het hoogste percentage gespeeld en mag na 2 
verliespartijen nog het toernooi in maar dat mag niet baten want Anthon 
Kok speelt Arjan alsnog het toernooi uit. 
Zelf mag ik tegen Arie van Amerongen, iemand waar ik altijd maar 
moeilijk van win. Net als in de eerste partij duurt het even voordat ik op 
gang kom en dat is bij Arie ook het geval. Uiteindelijk weet ik een paar 
leuke series te maken die voldoende zijn voor de overwinning. De 
partijen zijn allemaal vrij snel uit maar er blijven natuurlijk altijd een paar 
mensen plakken voor een lekker pilsje.  
 
De rest van de 2e ronde en de 3e ronde wordt gespeeld op de 
donderdag. Als ik binnenkom heeft Ferry juist gewonnen van Bert en Sya 
heeft Louis in slechts enkele beurten laten zien dat ze echt wel een bal 
kan raken.  



In de derde ronde is het veld al geslonken, Cok, die het hele jaar geen 
bal raakt tot er een toernooi begint zit er natuurlijk ook nog in en mag het 
opnemen tegen Anthon Kok. Deze is niet onder de indruk en knikkert 
Cok gewoon het toernooi uit. 
 
Ook Nel lijkt Sya te gaan verslaan. Nel staat goed te spelen maar aan 
het eind zakt het in en Sya profiteert hiervan en trekt de partij naar zich 
toe. Zelf mag ik het opnemen tegen Ferry, in de competities heb ik twee 
keer verloren van Ferry dus er staat nog een rekening open. Eindelijk 
loopt het en in 15 beurten weet ik mijn 46 caramboles te maken en weet 
ik dat ik in ieder geval nog twee partijen moet spelen. 
 
De partij tussen Arie van Leeuwen en Wijnand wordt beslist in het 
voordeel van Wijnand. Hij mag het opnemen tegen Sya in de halve finale 
en ik mag het proberen tegen Anthon. 
 
Vrijdag begin ik tegen Anton op tafel 1 en op de andere tafel spelen 
Wijnand en Sya. Zowel Wijnand als ik beginnen erg goed en staan een 
eind voor. Zelf zak ik helemaal in en uiteindelijk moet ik nog 2 
caramboles en Anthon 1 maar Anton mist een paar mooie kansen en 
uiteindelijk kan ik de partij nog winnen. 
Op de andere tafel is het spannend gewoon, Wijnand moest nog 1 
carambole en Sya nog 7 maar als Sya ineens een serie maakt lijkt bij 
Wijnand de spanning toe te slaan en verliest hij zijn partij. 
  
Na een korte pauze voor een drankje wordt eerst de wedstrijd om de 3e 
en 4e plaats gespeeld, er zijn nog een aantal mensen binnengekomen 
die eerder in de week uitgeschakeld zijn dus het is gezellig druk.  
Wijnand lijkt zijn vorm niet meer te kunnen vinden en ook bij Anthon 
loopt het minder dan eerder in de week. Echte druk is er natuurlijk niet 
meer maar zoals bij iedere partij komt er een winnaar uit en dat is 
Anthon. 
 
De finale gaat dus tussen mij en Sya. Belooft een spannende partij te 
worden en als Sya zo speelt als de hele week zal hij snel uit zijn. Bij mij 
loopt het als een trein en twee series van 14 en 8 sta ik een straatlengte 
voor al moet ik er wel 35 meer maken dan Sya. Met nog een paar 
caramboles te gaan raak ik het een beetje kwijt en mis bal na bal. Sya 
die inmiddels op 4 staat, maakt plotseling een serie van 6 en de 7e gaat 
rakelings mis zodat ik toch nog een kans krijg. Een paar beurten later 
krijg ik een mooie aanvangsstoot van Sya en kan ik een hele spannende 
partij in mijn voordeel afronden en ben winnaar van het persoonlijk 
kampioenschap. 
 
Vanuit mijn persoon gezien, heb ik een erg leuk toernooi gehad met een 
leuke, gezellige sfeer en vooral sportieve partijen. Alles was prima 



geregeld door Arjan en via deze weg wil ik hem daarvoor nog eens 
bedanken. 
 
Na de finale worden er nog een paar potjes 10 over rood gespeeld en 
kom ik toch weer later thuis dan gepland zoals het meestal gaat…… 
 

Volgend jaar weer !!! 
Sjaak van Voorden 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Open: 
Ma. t/m vr. 
9 – 17.30 uur 
Zat. 9 – 16 uur 

Gespecialiseerd in biljarts, 
sportprijzen, dartspelen en 
             relatiegeschenken 
 
                 Herenweg 298a 
                  3648 CS Wilnis 
  Telefoon (0297) 28 16 04 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dames, Heren, 

 

Half september wil ik weer gaan beginnen met de zaterdagcompetitie 
van Acquit. 

Er hebben zich 2 teams extra gemeld. We zijn dit seizoen dus met 9 
teams en gaan een halve competitie spelen. 

Je speelt dus 8 wedstrijden. 

Om alles goed gepland te krijgen zodat ik weinig hoef te 
verplaatsen,  vraag ik of je voor eind augustus datums door wilt geven 
waarop je team verhinderd is. 

Zodat ik daar rekening mee kan houden in de planning. ( Doe dit A.U.B. 
ook als je denkt hij weet het wel ik wil het graag zwart op wit hebben met 
plannen.) 

Hoe sneller ik van iedereen wat hoor. Hoe eerder ik het schema klaar 
kan hebben. 

Vast bedankt! 

Arjan van Leeuwen 

Graag opgeven via het mailadres bvacquit@ziggo.nl 

 

Van Leeuwen Meubel 
Restauratie 

 

Singel 58a 

Tel. 0348-480258 

mailto:bvacquit@ziggo.nl


 

Heeft uw bedrijf te maken met verontreinigde grond? 

Wilt u een effectieve bedrijfshulpverlening opzetten? 

Zoekt u deskundige veiligheidsbegeleiding? 

 

www.vcmcm.nl 
0348 - 482350 

Voor veiligheidsoplossingen op maat! 
 

 

 

 

 

 

 

          met - Gebruiksvriendelijke menustruktuur 
- Diverse faktuurlayouts 
- Overzichtelijke debiteureninformatie 
- Omzet-statistieken 

Aanpassingen op basis individuele wensen mogelijk



 

PRE BONDSTOERNOOI 

Zoals elk Jaar organiseren we vlak voordat de bond begint weer een pre 
bondstoernooi. 
Dit toernooi wordt gespeeld in de week voor dat de bondswedstrijden beginnen. 
 
Hieronder het schema.  
 

Schema pre bondstoernooi  

                
                  
maandag 17 september 2012   Team 3 - Team 1     -   
woensdag 19 september 2012   Team 2 - Team 3     -   
donderdag 20 september 2012   Team 1   Team 2     -   
 
 
Team indeling. 
 

Team 1   Team 2    Team 3   

Bon Zaal Jr.  Ferry Nap    Sjaak van Voorden 

Ton Fonken  Wijnand van Amerongen Cok Jansen 

Bon Zaal Sr.  Klaas van Amerongen  Carla v/d Stoel 

Arjan van Leeuwen Arie van Leeuwen  Leja Angerstein 

 



 


