Opleiding EHBO
Heeft u het ook wel eens meegemaakt dat u machteloos moest toekijken bij een ongeval
omdat u simpelweg niet wist wat er moest gebeuren?? Vanaf volgend jaar hoeft dat niet
meer…………
In september willen we namelijk bij voldoende animo een nieuwe cursus EHBO gaan
verzorgen. Bij deze cursus leren we u op een plezierige wijze hoe je de medemens kunt
helpen bij een ongeval. Dit kan variëren van het verbinden van een bloedende vinger tot en
met het reanimeren van een slachtoffer.
Uiteraard kunt u, als u wilt, de vereniging na het behalen van het EHBO-diploma
behulpzaam zijn bij het assisteren van diverse Zijtaartse evenementen, zoals de JAZ-dagen,
Stef Stuntpiloot, de motorcross enz enz.
De lesavonden zullen vanaf september op maandagavond worden verzorgd bij Café-zaal
Kleijngeld, waar de cursus om de week zal worden gegeven. Dit betekent dat het examen
medio maart zal plaatsvinden.
De kosten van een opleiding zullen € 150,00 bedragen, waarbij het lesmateriaal, het
examen en de koffie tijdens de pauze zijn inbegrepen. Veel van de zorgverzekeraars
vergoeden de kosten voor het volgen van een EHBO-opleiding volledig!
Mocht u geïnteresseerd zijn in deze opleiding en nog meer informatie willen of uzelf
aanmelden voor de opleiding, dan verzoeken wij u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 29
juli aanstaande, contact met ons op te nemen.
We hopen u in september te zien op de cursus!
EHBO Zijtaart
Peter Jonkers: 34 38 78 - Gerard Hooijmans: 06 - 230 308 80
E-mail: ehbo-zijtaart@hotmail.com

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag 28 juni 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Overl.oud. Antoon en Betje van den Berg- van Eijndhoven (vanw.verj.dag);
Overl.oud. de Wit- van Rijzingen, overl.oud. van Zutphen- van Asseldonk en
overl.fam.leden; Overl.oud. Brugmans- Kanters; Overl.oud. Kanters- Brugmans; Jrgt. Jo
van de Wetering; Overl.oud. van den Acker- Vervoort en Broeder Christinus van den
Acker; Overl.oud. van Heeswijk- van den Acker; Martien van de Braak; Uit Dankbaarheid:
voor een 50-jarig Huwelijksjubileum.

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance

112

Huisartsenpost:
0900-8860
Avond, nacht en het weekend
Politie
direct
0900-8844
Wijkagent Zijtaart D.Michiels 0900-8844
Brandweer direct
073-61.23.123
Ambulance direct
0412-63.15.15
Stadhuis Veghel en storingsnr. 14-0413
Zijtaart:
Kerkberichten
36.58.61
Dorpshuis Zijtaart
36.66.79
Basisschool "Edith Stein" 36.51.68
Tennispark Zijtaart
76.90.25
De Vonders (VOW)
35.03.77
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BELANGETJES
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons
brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid
om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip.
Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel.
(0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u
verpakt inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het
voetbalseizoen op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Voor meer informatie: 0413-300950.
Gezocht: Ik ben op zoek naar iemand die mij wil
helpen mijn tuin te onderhouden.
Graag contact opnemen via 06 - 158 533 86.

Iedereen hartelijk bedankt voor de
felicitaties die wij mochten ontvangen
ter gelegenheid van ons
gouden huwelijksfeest.
Ook de Fanfare en
de Edith Steinschool bedankt
Het was voor ons een
onvergetelijke dag en kei schön.
Martien en Riekie van Zutphen
Inzameling cartridges en mobiele
telefoons bij Broks Bloemen B.V.
De afgelopen maanden hebben we een hele hoop lege
cartridges en oude mobiele telefoons verzameld. Over twee
weken zullen deze opgehaald worden door CliniClowns.
De opbrengst komt ten goede aan zieke en/of gehandicapte
kinderen.
Heeft u nog lege cartridges of mobiele telefoons? Lever ze
dan in bij Broks Bloemen B.V. voor 30 juni tussen 9.00 en
17.00 uur op het kantoor. Bij de ingang van het kantoor
vindt u hiervoor een inzamelbak.
Hartelijk dank voor uw hulp!
Broks Bloemen B.V.

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur
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Kubb toernooi van “Zes!”
op vrijdag 10 juli.
locatie: Veld nabij de kantine van VOW.!
Houd die avond dus vrij voor een gezellig
avondje “Kubb” spelen met je vriend,
vriendin, partner, buurman of wie ook.
Het spel is in korte tijd te leren: het goed kunnen is een
kwestie van meedoen!
Verdere berichten volgen.
“Zes!” van EGZ. Evenementengroep Zijtaart.

Kei van de maand
In de aanloop naar de Brabantse Kampioenschappen is er
weer een heleboel te vertellen. Zo is er afgelopen zondag
meer bekendheid gegeven aan de Kampioenschappen via
Zijtaart Biedt Meer. Daar kon men meer informatie vinden
over de Kampioenschappen, de kinderen konden hoefijzer
gooien en pony rijden en mochten dan iets uitzoeken voor
Vaderdag. De cadeautjes die werden uitgedeeld waren
gesponsord door Collé, een van onze hoofdsponsors.
Bovendien stond de Dakartruck van Hans Bekx opgesteld
en kon geraden worden hoeveel PK’s deze heeft. De uitslag
van deze prijsvraag wordt later deze week bekendgemaakt
op de website www.bkzijtaart2015.nl en op Facebook. Like
dus onze Facebookpagina, bkzijtaart2015.nl. Verschillende
mensen hebben zich nog opgegeven voor vrijwilligerswerk
voor, tijdens of na de Kampioenschappen. Dank daarvoor!
Wil je nog mee helpen, dan kun je je opgeven via
personeel@bkzijtaart2015.nl.
Verder is onze meest trouwe vrijwilliger Cor Coppens
gisteravond verrast door Skyline TV, omdat hij ‘Kei van de
maand’ is geworden. Dit is dubbel en dwars verdiend,
want Cor is er echt altijd. (Bijna) dagelijks is hij op De
Leinse Hoefslag te vinden om hand- en spandiensten te
leveren. Zo is hij al druk bezig met het schilderen van
planken en bordjes voor de ringen en wordt er elke
zaterdagmiddag met hout gewerkt voor een prachtige
decoratie tijdens Zijtaart Biedt Meer. Ook gaat hij rond
voor sponsoring en het werven van vrijwilligers.
Voor Cor was het een echte verrassing en het is dan ook
mooi dat hij dit samen met Ciska en de kinderen heeft
mogen meemaken. Vanaf 1 juli is de uitzending op Skyline
TV te zien.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 24 nr. 39

24 juni 2015 – 1 juli 2015

pagina 3

Een aantal vrijwilligers hebben zich al opgegeven om met
een persoon met de DUO-fiets een tochtje te fietsen. Deze
mensen krijgen binnenkort bericht om voor een uitleg over
het gebruik van de duofiets. Wil je ook meedoen meldt je
aan bij Jan van Nunen.
We hopen dat er flink gebruik gemaakt gaat worden
van de duofiets.

Een gezegende start van de
DUO-fiets in Zijtaart!!

Met een rit tijdens de Braderie Zijtaart Biedt Meer heeft
wethouder Rini van Rinsum na de zegening door Pater van
Delden de DUO-fiets overgedragen aan Zijtaart.
Met de duofiets kunnen mensen die niet meer zelfstandig
kunnen fietsen, samen met een ander toch een fietstochtje
maken door de omgeving.
De gemeente Veghel steunt dit initiatief om zo alle
inwoners, ook ouderen en mensen met een beperking, de
mogelijkheid te geven om er zelf een dagje op uit te gaan.
Wie er een keer met iemand op uit wil met de duofiets, kan
deze reserveren via de fietsenwinkel
Zijtaart op telefoonnummer 0413-352203.
Of bij Jan van Nunen
Privé: 0413-343967
Mobiel: 06-23628823

Voorlopige informatie over het gebruik van de
duofiets
• Er zijn geen kosten verbonden om gebruik te
maken van de duofiets.
• Je betaalt een borg van € 20 ,- die je weer
terugkrijgt na gebruik van de duofiets
• Wil je gebruik maken van de duofiets, dan kunt u
bellen of de duofiets wel of niet bezet is en spreek dan
een dag en tijd af.
• Voordat je gaat fietsen, noteer je naam en
telefoonnummer op de lijst, zodat we altijd weten wie
met de fiets weg is.
• Je spreekt globaal een tijd af van wanneer je weer
terug zult zijn.
• Voor het vertrek met de fiets, zorg je ervoor dat de
stoelen goed staan en dat je gemakkelijk bij de trappers
kunt.
• Als er tijdens de rit gebreken zijn ontstaan, dan
moet je dat bij inlevering altijd melden zodat het
opgelost kan worden.
• Als de duofiets wordt ingeleverd, zal die weer aan
de oplader worden aangesloten zodat men altijd start
met een volle accu.
Voor meer informatie over afspraak maken / gebruik van
de duofiets is bij
Jan van Nunen
Privé: 0413-343967 Mobiel: 06-23628823
Met deze bovenstaande regels gaan we beginnen, maar deze
kunnen altijd nog worden aangepast als daar aanleiding
voor is.
Dorpsraad Zijtaart
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Hallo inwoners van Zijtaart ,
Ik wil iedereen bedanken die Zijtaart Biedt Meer een warm
hart toe draagt .
Iedereen die mee geholpen hebben in welke vorm dan ook
, bedankt .
Het is elk jaar toch wel weer een hele organisatie maar als
het dan eenmaal loopt dan is het toch ook weer prachtig om
het beleven en de sfeer te proeven .
De pastoor heeft dit jaar ook de duofiets gezegend i.p.v.
alleen de oldtimers.
Er zijn ook al een mooi aantal vrijwilligers die zich
opgegeven hebben , deze mensen krijgen binnenkort bericht
om een uitleg te krijgen. En natuurlijk mogen er altijd meer
mensen zich opgeven . We hopen dat er flink gebruik
gemaakt gaat worden van de duofiets.
De oldtimers waren dit jaar ook weer met velen alleen
jammer dat ze toch een nat pak hebben gekregen .
Het weer hebben we niet in de hand maar na de flinke bui
rond 14.00 u klaarde het gelukkig helemaal op en kwam de
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zon goed te voorschijn . Er was toch veel publiek aanwezig
zodat het heel gezellig werd op het plein . Natuurlijk waren
onze voicekids Stan en Liz aanwezig voor de goede sfeer
en ook de majoretten hadden een mooie show .
De kookwedstijd was toch ondanks matige opkomst
spannend en het was een culinair hoogstandje . De grote
prijswinnaars waren Tonny v Erp en Maria v. Eert .
De jury wilde wel vaker bij hun gaan eten .
M .v.d. Heijden Autocentrum Zijtaart was dit jaar onze
hoofdsponsor , ook hartelijk bedankt .
Nu alles weer opgeruimd is en alle prijzen bekend zijn, zie
ik iedereen hopelijk volgend jaar weer om er weer iets
leuks van te maken .
Groeten van de Voorzitter Mirjan v. Gorkum

Uitslag Loterij Zijtaart Biedt Meer
Ik wil beginnen met iedereen te bedanken die bij onze
ondernemers gekocht heeft, voor elke bestede € 5,00 kreeg
men in de afgelopen 4 weken ook een lot.
We hebben dus ook al elke week een lot getrokken en
daaruit zijn 4 winnaars gelukkig gemaakt met een
ballonvaart. Deze ging helaas niet op de dag zelf de lucht
in, maar die vlucht staat nu gepland op a.s. zondag.
De overige prijswinnaars hoop ik gauw te zien, zodat ik
deze ook blij kan maken met onze mooie prijzen. Dit is
allemaal mogelijk gemaakt door onze leden en vooral door
onze hoofdsponsor , M.v.d.Heijden Autocentrum Zijtaart.
De winnende lotnummers met de bijbehorende prijzen zijn:
1e prijs Reischeque t.w.v. € 500,00
14110
2de prijs ballonvaart
deze zijn al bekend
3de prijs dinerbon voor 2 pers.
21462
4de prijs waardebon zov 100,00
00965
5de prijs waardebon zov 75,00
11361
6de prijs waardebon zov 50,00
03251
7de prijs waardebon zov 50,00
02566
8ste prijs waardebon zov 50,00
10545
9de prijs waardebon zov 25,00
08300
10de prijs waardebon zov 25,00
12483
11de prijs waardebon zov 25,00
13125
12de prijs waardebon zov 25,00
21024
13de prijs waardebon zov 25,00
25001
14de prijs waardebon zov 25,00
02596
15de prijs waardebon zov 25,00
13075
De prijzen kunt U ophalen bij De Fietsenwinkel Zijtaart
(tijdens openingstijden).
Ceciliastraat 1, 5465 RZ Zijtaart. Tel.nr. (0413) 35 22 03.
Met vriendelijke groet,
Mirjan
De FietsenWinkelZijtaart
Ceciliastraat 1
5465 RZ Zijtaart
(0413) 35 22 03
info@defietsenwinkelzijtaart.nl
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Jong Nederland het
letterlijke hoogtepunt van
Zijtaart Biedt Meer 2015!
Veel jonge (en ook oudere) waaghalzen uit
Zijtaart en omgeving probeerden ook dit jaar
weer, via een touwladder van 20 meter, de bel
te bereiken. Na een middag vol spanning en
sensatie was Jeroen van Eijndhoven net als
vorig jaar de snelste klimmer. Hij had de bel binnen 29
seconden bereikt. Jonas van Hoof was slechts vier seconden
(33 seconden) later bij de bel, op de voet gevolgd door Nick
Verbruggen (36 seconden).
Degenen die liever met beide voetjes op de grond bleven
konden hun creativiteit kwijt bij onze knutseltafel. Het was
een geslaagde dag waarop we veel plezier hebben beleefd!
Groetjes,
De leiding Jong Nederland Zijtaart

Beste deelnemers,
De prijswinnaar van de rijwieldrager is inmiddels bekend.
Fam. Bouw zijn de gelukkigen!
De drager woog incl. twee fietsen en de tassen 50,2 KG.
We wensen Fam. Bouw veel plezier met de drager, en
willen iedereen erg bedanken voor het invullen.
Groeten van Mirjan en Peter van De FietsenWinkel Zijtaart.

GEMEENTE-INFORMATIE
Rembrandtlaan
De planning is om in het najaar van 2016 te starten met de
renovatie van de Rembrandtlaan aan de dorpszijde van de
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brug over de Zuid-Willemsvaart. Er komen 2x2 rijstroken
tot aan de brug. De varianten zijn doorgesproken met een
klankbordgroep, maar diverse aanwonenden zijn minder
tevreden met de plannen. Met het project wordt de
Rembrandtlaan verbeterd, vernieuwd en anders aangelegd.
Onderdeel van het project is het slopen van het viaduct bij
de Leest. Op de vrijgekomen ruimte komen woningen voor
diverse doelgroepen en in diverse prijsklassen.
Integrale aanpak problematische jeugd
Er is een notitie geschreven om op regionaal niveau een
eenduidige structuur in aanpak te realiseren. Samen met
Boekel, Landerd, Uden en St.-Oedenrode wordt de
uitvoering gelijk aangepakt. Voor Veghel heeft dit geen
consequenties, omdat de aanpak al in een nota is vastgelegd
en als zodanig wordt uitgevoerd.
Leefbaarheidsbudget
In 2014 is voor alle kernen een leefbaarheidsbudget
ingevoerd. Voor burgerinitiatieven, in het belang van de
leefbaarheid in buurt, wijk of dorp, kon men bij de
gemeente een budget aanvragen. Voor 2014 was er een
budget beschikbaar van € 10.800,00. In totaal zij 30
verzoeken ingediend. Deze waren afkomstig van wijk- en
dorpsraden, groepen bewoners, werkgroepen, en
buurtverenigingen. De resultaten zijn positief, zodat
voorgesteld gaat worden om dit budget in stand te houden.
Positief resultaat jaarrekening 2014
Het college heeft de jaarrekening vastgesteld over 2014.
Het financiële resultaat van onze gemeente is positief en
wel € 1.062.000,00. De voordelen zijn vooral behaald door
eenmalige meevallers. In 2014 is vooral ingezet op een
sociaal, duurzaam bereikbaar en economisch sterk Veghel.
Kenmerkend voor 2014 is de voorbereiding geweest voor
de drie decentralisaties: jeugdzorg, WMO en participatie.
Voor de implementatie van die decentralisaties zijn
belangrijke stappen gezet. Van het positieve resultaat wordt
dan ook voorgesteld om € 600.000,00 te reserveren om
eventuele tegenvallers bij de participatie geheel of
gedeeltelijk op te vangen. Een grote uitdaging voor onze
gemeente is de balans te vinden tussen investeren en het
verminderen van de boekwaarde van de grondexploitatie.
Snelfietsroute Uden – Veghel
Tussen Uden en Veghel komt, net als tussen Oss en Uden,
een snelfietsroute. Beide routes moeten uiterlijk in 2020
gereed zijn. Veghel en Bernheze zijn al akkoord. In Uden
moet men het besluit hierover nog nemen.
De routes moeten een bijdrage leveren aan een excellent
werk-, woon- en leefklimaat in de gemeenten. Bij de
totstandkoming van dit plan zijn wijk- en dorpsraden,
ondernemers en onderwijsinstellingen betrokken geweest.
De definitieve trajectkeuze moet nog vastgesteld worden.
Koeveringse molen
Door de gemeente Schijndel, St-Oedenrode en Veghel is,
tijdens de voorbesprekingen tot vorming van Meierijstad,
gesproken om op de grens van de drie huidige gemeenten
de Koeveringse molen weer op te bouwen.
De gemeente Veghel wil hiervoor alleen ambtelijke
capaciteit beschikbaar stellen.
Peggy van Sleuwen,
Raadslid CDA Veghel/Erp
p.vansleuwen@veghel.nl
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KBO
AGENDA
maandag
maandag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
vrijdag

29 juni 13.30 uur Fietsen
29 juni 13.30 uur Kaarten
30 juni 09.30 uur Seniorenkoor
30 juni 12.00 uur Eetpunt
30 juni 13.00 uur Vrij biljarten
2 juli 09.00 uur Wandelen
2 juli 12.00 uur Eetpunt
2 juli 13.00 uur Competitie biljarten
2 juli 13.30 uur Kaarten
3 juli 13.30 uur Bridgen

KAARTEN
De uitslag van 18 juni:
Jokeren:
Mientje Raaijmakers
Rikken:
1. Jan v.Zutphen
2. Willy v.d.Berkmort
Poedelprijs: Harry Rooijakkers
Loterij:
Cisca Coppens
De uitslag van 22 juni.
Jokeren:
Mien Ketelaars
Rikken:
1. Martien v.Zutphen
2. Mieke v.Boxmeer
3. Jan v.Zutphen
Poedelprijs: Lenie Henst
Loterij:
Harry Rooijakkers

106 pnt.
89 pnt.
78 pnt.
- 52 pnt.

156 pnt.
96 pnt.
71 pnt.
47 pnt.
- 44 pnt.

BRIDGEN
Zijtaartse Bridge Club 16 juni 2015
Lijn A
(1) Jan Rijkers & Toos v. Berlo
(1) Gerard Bekkers & Riet Koevoets
3 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
4 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
5 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
6 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
7 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
8 Piet v Schaijk & Jana v.d. Acker

58,33
58,33
57,08
55,83
53,33
51,25
50,42
49,58
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9 Riet v. Hout & Ad Koevoets
46,67
10 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
46,25
11 Henk v.d. Linden & Mien Vissers
44,58
12 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 42,50
13 Clasien Nolle & Trudy Smulders
35,83
Lijn B
1 Cor v.d. Berg & Cor Mollen
62,08
2 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
61,67
3 Jo v.d. Tillaart & Hannie Habraken
58,33
4 Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis
57,50
5 Albert v.d. Hurk & Annie v. Berkmortel
52,92
6 Bert Kanters & Diny Kanters
50,42
7 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
49,58
8 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
47,92
9 Lilian Harbers & Rob Harbers
47,08
10 Joke Petit & Maria Rijken
46,25
11 Anneke Jans & Maria Pepers
42,50
12 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
39,17
13 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
34,58
KBO 19 juni 2015
Lijn A
1 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
63,54
2 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
59,55
3 Cor Mollen & Marietje Mollen
58,06
4 Mien v. Asseldonk & Riek Rijkers
55,63
5 Willemien Verhoeven & Piet v Schaijk
51,04
6 Toon v. Creij & Wim v. Os
50,76
7 Ad Koevoets & Riet Koevoets
49,48
8 Ben v.d. Steen & Mien Vissers
47,85
9 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
47,50
10 Cees v. Hout & Riet v. Hout
44,86
11 Theo van Dijk & Toos van Dijk
44,72
12 Bert Kanters & Diny Kanters
44,38
13 Harrie Lucius & Nelleke Stolk
44,03
14 Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
38,61
Lijn B
1 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
62,08
2 Tonny Rijkers & Fien Rooijakkers
57,08
3 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
56,25
4 Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
54,58
5 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
53,33
6 Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt
51,25
7 Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
50,42
(8) Lenie Swinkels & Ria Swinkels
47,08
(8) Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
47,08
10 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
43,33
11 Jeanne Peters & Geert Putmans
39,58
12 Henk v.d. Linden & Tonn Verbruggen
37,92
BILJARTEN
Nederlaag toernooi Zijtaart - Deurne 18 juni 2015
Cor v.Zutphen
66 68 - Harry Verbaarschot 43 59
Wim v.d.Sanden 49 50 - Theo Verhees
24 14
Tonnie v.Uden
30 21 - Piet v.d.Rijt
23 15
Rien v.Tiel
27 28 - Harry de Wit
22 18
Chris v.Helvoirt 24 20 - Martien v.Leunen 19 22
Tonn Verbruggen 21 14 - Alda Maas
16 17
Cor Coppens
20 13 - Wim v.Lankveld
13 21
Jan Rijkers
18 30 - Martien Verbakel 11 12
Johan v.Zutphen 18 8 - Wim v.Lankveld
13 16
Martien v.Zutphen 15 15 - Alda Maas
16 9
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Best of Seven
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524 – 146 – 27 – 3,58
381 – 118 – 22 – 3,22

De eerste editie van de Best of Seven zit er op. Afgelopen
donderdag is in ’T Dorpskaffee de finale gespeeld en met
15 man publiek was het gezellig druk.
Leon Cissen (90 car) en Hans v Erp (100 car) waren tijdens
de 7 weken durende competitie als nummer 1 en 2
geëindigd en mochten gaan strijden om het kampioenschap.
De partij begon voorzichtig, maar in de 7e beurt deelde
Hans met een serie van 21 caramboles toch een eerste
plaagstoot uit. Leon wist 2 beurten later met een serie van
17 caramboles echter weer netjes terug te komen. Hoge
series zijn daarna niet meer gemaakt. De partij ging lange
tijd gelijk op en op het eind leek Leon de beste papieren in
handen te hebben, vooral toen Hans in de 26e beurt, met
nog 12 caramboles te gaan, een nagenoeg niet te missen
carambole toch miste. Leon kreeg, met nog 3 caramboles te
gaan, de ballen als het ware op een presenteerblaadje en
maakte daarvan ook gebruik. Toch lukte het Hans om in de
nastoot zijn fout te herstellen en er een verlenging uit te
slepen.
De verlenging zou worden gespeeld op basis van 1/3 van de
te maken caramboles en men zou geen, eventuele, nastoot
krijgen. Leon mocht de verlenging beginnen. Hans kon in
het begin nog wel even volgen, maar het was Leon die met
2 series van 9 caramboles de verlenging snel zijn kant uit
trok. In de 9e beurt wist Leon zijn laatste carambole te
maken en is daarmee de 1e winnaar van de Best of Seven.
In 8 avonden zijn door de spelers 3.999 caramboles
gemaakt in 1.081 beurten, waar neerkomt op een
gemiddelde van 3,70. De hoogste serie was 43 caramboles.
De langste partij duurde 33 beurten en de kortste 17
beurten.
Alle cijfers (plaats, naam, gemaakte caramboles, beurten,
hoogste serie, gemiddelde)
1 Leon Cissen
641 – 189 – 18 – 3,39
2 Hans v Erp
691 – 187 – 27 – 3,69
3 Martien Verbruggen 568 – 145 – 43 – 3,91
4 Ruud Cissen
632 – 155 – 35 – 4,07
5 Mark Verbruggen
562 – 141 – 30 – 3,98

Op de foto de finalisten Hans v Erp en Leon Cissen.

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Heren: zondag 28 juni, Turfroute, pauze in Helenaveen,
90 km, vertrek 8.30 uur.
Dames: zondag 28 juni, Turfroute, pauze in Griendsveen,
80 km, vertrek 8.30 uur.
Senioren: woensdag 1 juli,
Kartenspielerweg (Duitsland), Pauze
in Milsbeek, 98 km, vertrek 8.30 uur.

Komende zondagmiddag, 28 juni, is er
weer live muziek in galeriecafé De
Afzakkerij op CHV Noordkade Veghel.
Kunstgroep de Compagnie presenteert
dan een optreden Ray’s Groove. Een
Brabantse coverband met een uitgelezen
repertoire jazz, funk en grooves. Het
optreden begint om 15.00 uur, de zaal is
open om 14.00 uur. De toegang tot het
optreden is gratis, een vrije gift is altijd
welkom.
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Herhaalde oproep Jubileumtoernooi biljarten!
Afgelopen week heeft er in het Zijtaartsbelang een oproep gestaan voor deelname aan het jubileumtoernooi biljarten.
Wij willen hierbij oproepen er nog eens goed naar te kijken en als je graag deelneemt dit middels het strookje alvast op te
geven, zodat wij al een indicatie hebben wie graag
meedoen.
1.

Wij willen al onze leden de kans geven zich te
laten kronen tot Biljart Kampioen KBO Zijtaart
2015. Vanaf maandag 14 september willen we de
strijd laten losbarsten. Het bestuur van onze
biljartcommissie is bereid gevonden de organisatie
op zich te nemen.

Voor wie is dit nu bedoeld?
Voor alle leden van de KBO afdeling Zijtaart, dus zowel vrouwen als mannen. Wij hopen op een grote deelname, want
meedoen is belangrijker dan winnen
Moet je goed kunnen biljarten?
Neen, goed of slecht is niet belangrijk, want je wordt ingedeeld op een te spelen gemiddelde. Dus iedereen heeft gelijke
kansen en iedereen speelt minimaal 3 partijen, want we spelen in poules en de winnaars gaan door naar de eindstrijd. Dus
je kunt altijd meedoen!
Waar en wanneer wordt er gespeeld?
Op de biljarts in ons dorpshuis Het Klooster vanaf 14 september 2015. Zowel overdag kan er gespeeld worden als ook ’savonds als daar behoefte aan is. Dit kun je vermelden op het aanmeldingsformulier.
Wat zijn de kosten?
De deelname is gratis en nogmaals: alle leden van KBO Zijtaart kunnen/mogen meedoen.
Wat kan er gewonnen worden?
Naast een aantal leuke prijzen gaat het hier natuurlijk ook om de eeuwige roem, je weet nooit hoelang je die titel
jubileumkampioen KBO Zijtaart nog kunt dragen.
Hoe kan ik me aanmelden?
Door bijgaand strookje in te vullen en dit bij Cor van der Aa, Grootveld 13 in de bus te stoppen. Om al enig idee te
krijgen hoeveel mensen willen meedoen en de voorbereidingen tijdig op te starten, willen we vragen dit s.v.p. voor 1 juli
te doen. Eind augustus volgt nog een herinneringsoproep om mensen die het vergeten zijn of niet in de gelegenheid
waren, zich alsnog in te schrijven.
Aanmeldformulier:
Naam:
Adres:
Telefoon:

Man of vrouw:
Wil spelen op :

¸ alleen overdag

¸ alleen ’s avonds

S.V.P aankruisen wat gewenst is

Inleveren bij Cor van der Aa, Grootveld 13, graag voor 1 juli a.s.

¸ kan allebei

