
Verslag 76e Jaarvergadering ‘t Zwaantje dd 3 juni 2019

Aanwezig: Martin v L, Willem, Johan, Joost, Piet, Pieter, Edwin, Martin B, Jan, Jaap, Jaap B, Richard, Klaas,
Dick, Hans, Frans, Adri, Wim, Ivar & Peter.
Afwezig: Eg, Ben, Rob & Aart.

Bar: Wanda

1) 20:08u: Pieter opent de vergadering, gevolgd door een minuut stilte voor Cees van Broekhoven.

2)Ivar leest de notulen van de 75e vergadering voor.

3)Edwin doet financieel verslag: Weinig bijzonderheden, controle is uitgevoerd door Aart & Willem. We
hebben een gezonde reserve (a 2 maal de jaarlijkse kosten in kas).

4) De Snorfinale tussen Willem & Johan met scheidsrechters Jaap & Edwin

maar eerst een rondje (15 bier, radler, witte wijn & een zoentje)

Het centercourt wordt klaargemaakt en Richard neemt foto’s

20:40u is de aftrap:  Willem moet er 15 maken, Johan 18..

Willem wint de toss en maakt er gelijk 1 van acquit met overhouden: 2!, de derde is mis. Johan (gekleed in
Japans vechtshirt met slangen & korte broek mist.. Willem maakt er weer 1, Johan mist en na 4 beurten staat
het 4-0 voor Willem. Johan is van de nul af door een keurige bal, Martin stoot door de spanning een glas om
en Richard flitst maar door. Willem krijgt een schietje maar nee! te dun!
Na 10 beurten staat het 5-3, na 15 beurten staat het gelijk: 5-5.. ..maar niet voor lang: Willem maakt een
3-punter en het staat 8-5. Johan komt op stoom met mooie driebanders & overhouden & over de losse: 4
caramboles! De stan is nu 8-9 voor Johan. Willem kakt in & mist.. maar ook Johan heeft een misser die niet
mis kon.. een stille omgang..  maar daarna 2 keer een schietje 8-12 in de 20e beurt. Klos voor Willem, Johan 1
en nog 5!, 2 en nog 4, 3 en nog 3.. 9-15 voor Johan gevolgd door een prustbal van Willem: schietje Johan en
nog 2.. Willem scoort er nog 1 en moet er ook nog 5.. maar uiteindelijk wint Johan in de 2e beurt! De
felicitaties zijn voor Johan in slechts 30 min korte metten maakte met Willem. Iedereen wordt getrakteerd op
een drankje namens de Old Rooster.

5) De wedstrijdverslagen & prijsuitreiking

Johan wint de Snor
Adri de Rode Lantaarn
Brons is er voor Jaap Boot
Zilver voor Piet v Ingen
Goud is voor Richard Boot
Bandstootkampioen is Wim die op 2-tiende de vorige kampioen (Ivar) dit jaar voor wist te blijven..



6) Nieuwe moyennes & caramboles worden bekend gemaakt & weer een rondje van de Old Rooster

7) Volgend Seizoen: valt door een Corona pandemie in het water.

maar het plan was om 2xlibre te spelen, voor de Snor, & een knock out bandstoot competitie a la Snor,
opgevuld met moyenne partijen  Om eerder met de Snor & bandstoot -competitie te kunnen beginnen wordt er
alvast geloot:

Snor: Bandstoten:
Eg - Johan Hans - Richard
Jan - Edwin Ivar - Wim
Dick - Pieter Eg - Peter
Frans - Martin B Rob - Willem
Adri - Hans Klaas - Aart
Ivar - Piet Joost - Jaap B
Joost - Ben Jaap v L - Ben
Jaap v L - Aart Frans - Pieter
Klaas - Willem Jan - Johan
Rob - Peter Martin B - Adri
Wim - Richard Piet - Dick
Jaap B - Martin v L Edwin - Martin v L (nog niet zeker)

8) Activiteiten: We starten weer 31 augustus, feestavond 14 december.

9) Wvttk: Klaas vervangt Aart voor de kascontrole & applaus voor het bestuur. Om 21:40u sluit Pieter de
vergadering en mag Johan de trekking voor de lotto doen die gewonnen wordt door Adri


