
 1 

BILJART MAGAZINE WEST-FRIESLAND   
Een uitgave van de KNBB district West-Friesland 

U kunt uw kopij inzenden vóór 1 april  2013 aan: 

 

Hans Berkhout     Kaagweg 76     1693 GE Wervershoof 

of via E-mail   copy@knbbwestfriesland.nl 

 

Het einde van dit biljart seizoen nadert. 
 

Terwijl  in het land nog wordt gestreden om de diverse nationale kampioen-

schappen is de  persoonlijke kampioenschappen strijd in West-Friesland ach-

ter de rug. De 2
e
 klas bandstoten was de laatste PK finale van dit seizoen in 

West-Friesland met als winnaar John Stavenuiter en strijden alleen de teams 

nog voor plaatsing in de Play - off en zijn er nog enkele voorwedstrijden voor 

plaatsing van een finale in het volgende seizoen. De tijd voor de open toer-

nooien is weer aangebroken dus zonder biljarten hoeven we echt niet te zitten. 

De jeugd die terecht veel aandacht krijgt, Raymon Groot nationaal kampioen 

jeugd kleine tafel en match tafel, overschaduwd bijna de goede prestaties van 

de gevestigde orde van bv onze kersverse nationale kampioen Martien Slagter 

kader 38/2 3
e
 klas en Libre klein Extra klas, NK deelnemers Wim Ooteman 6

e
 

plaats bij de libre topklasse en Henk Overmars 2
e
 bij de extra klas 3 banden 

klein. Het jeugdteam van Horna  gaat Nederland  vertegenwoordigen op het 

EK in Brandenburg in Duitsland waar ook Raymon Groot en Henk Overmars  

namens Nederland aan de start verschijnen half April, altijd leuk om even te 

gaan kijken.   

 

Minder ver rijden en ook belangrijk is op 22 April de Jaarvergadering van het 

district West Friesland in het Bonte Paard in Abbekerk.  Noteer deze datum 

alvast, u bent van harte welkom. Tevens gaan de felicitaties naar Hans Berk-

hout, die 23 december 2012 is benoemd tot UMB arbiter. Over arbiters ge-

sproken u kan zich nog steeds opgeven voor een arbiters cursus,vraag er eens 

naar bij Irma Huisman, op district niveau of verder het land in, u ziet aan 

Hans hoe ver je kan komen met het arbitreren. Veel succes voor iedereen die 

nog in deze periode in een strijd verwikkeld is. 

 

Gr. Voorzitter    
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Ereleden A. Laan D. Koning P. Rempt 

 J. Botman H. Visser A. Vos 

 C. Bot 

 

Bestuur: Voorzitter Koos Groot Kleingouw 112  

 1619 CH Andijk Tel: 0228-591376 cultura@quicknet.nl 

 Secretaris Ruud Zeeman Hanebalk 23 

 1687 TJ Wognum 06-20358523 rudhyzeeman@gmail.com 

 Penningmeester Benny Beek Schouw 5  

 1613 CL Grootebroek Tel: 0228-518545 ba.beek@quicknet.nl 

 Wedstrl. PK Hans Berkhout Kaagweg 76  

 1693 GE Wervershoof Tel: 06-33308894 ha.berkhout@quicknet.nl 

 Wedstrl. Teams Thea de Weerd Zuidermeerweg 72  

 1652 CV Zuidermeer Tel: 0229-561650 thea-deweerd@hetnet.nl 

 Jeugd + PR Vacature 

 

 Redactie DM Vacature 

 

CJ Voorzitter Vacature 

 

 Wedstrijdleider  Adrie Ursem Horstenburgstraat 85  

 1713 JL Obdam Tel: 0226-452272 aam.ursem@quicknet.nl 

 

DTC Voorzitter Arie Vlaar Kleingouw 184  

 1619 CJ Andijk Tel: 0228-591933  

 Secretaris Jac. Peerdeman Zuiderhout 111  

 1695 AV Blokker Tel: 0229-271803 peerdeman38@quicknet.nl 

 Lid Joop Stokman Steenpoortestraat 17  

 1619 CV Andijk Tel: 0228-592488 

 

Reglementen PK Hans Berkhout Kaagweg 76  

 1693 GE Wervershoof Tel: 06-33308894 ha.berkhout@quicknet.nl 

 Teams Thea de Weerd Zuidermeerweg 72  

 1652 CV Zuidermeer Tel: 0229-561650 thea-deweerd@hetnet.nl 

 

Financiën District  Benny Beek Schouw 5  

 1613 CL Grootebroek Tel: 0228-518545 Rabo 3293.37.947 

 Arbiters Laura van Rongen Zwanebloem 14  

 1689 PD Zwaag Tel: 0229-243041 Rabo 3086.06.655 

 

VWA Secretaris Irma Huisman Schoutenstraat 39  

 1623 RV Hoorn Tel: 0229-230866 b.huisman@online.nl 

 Penningmeester Laura van Rongen Zwanebloem 14  

 1689 PD Zwaag Tel: 0229-243041 lauravanrongen@kpnmail.nl 

 Coördinatie Ben Haentjens P.J. Jongstraat 1  

 1614 LA Lutjebroek Tel: 06-54655334 bf.haentjens@quicknet.nl 

BELANGRIJKE ADRESSEN 
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Internet 

www.knbbwestfriesland.nl 

www.knbb-regiown.nl 

www.knbbcarambole.nl 
 

Hier vindt u alle uitslagen in de verschillende klassen, de finalejournaals etc.   

Ook de links naar andere biljartsites van het district, het gewest en de bond. 

E-mail adressen 
Kopij Districtsmagazine  copy@knbbwestfriesland.nl 

Secretaris DTC  peerdeman38@quicknet.nl 

NHD uitslagen  sport.wef@nhd.nl  

Koggenlander/Medemblikker redactie@idemadruk.nl 

Weekblad “Zondag”  yvonne@indrukmakers.nl 

West-Fries Weekblad  redactie@westfriesweekblad.nl 

NHD verslaggever  johan.koomen@quicknet.nl   

Heeft U zich 

al aangemeld 

voor de 

arbitercursus 
 

?????????? 
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Jaar agenda 2011 - 2012 

Notulen jaarvergadering 2012 

Maart 2013 

   

1-2-3 maart 2013 Daaf Bron Top Libre Toernooi 

 Horna Hoorn 

24 maart 2013 Open Horna/Jaap Bleeker Jeugdtoernooi 

 Horna Hoorn 

   

Mei 2013 

   

24-25-26 mei 2013 Ruige Hoek Toernooi  

 De Hoop Andijk 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op maandag 23 

april 2012, in “Café De Stompetoren” te Aartswoud. 
 

Afberichten: ereleden Dirk Koning en Hans Visser. Kascommissie Gerrit 
Koster. Biljartvereniging “De drie Haringen” Joop Metten. 
 

Opening: 
 
Hans Berkhout opent de vergadering met de mededeling dat onze waarne-

mend voorzitter Koos Groot 14 dagen geleden geopereerd is en dat het heel 

goed met hem gaat. Alleen is hij nog niet sterk genoeg om de hele vergade-

ring voor te zitten, dus moeten we het met de waarnemend, waarnemend 

voorzitter doen. Wel heeft Koos het welkomststukje geschreven wat Hans 

voorleest: 

 

Beste biljartvrienden, 

Dames en heren, afgevaardigden van de biljartverenigingen van ons district, 

van harte welkom op deze jaarvergadering van het district West-Friesland 

van de KNBB vereniging Carambole seizoen 2011-2012. Een speciaal woord 

van welkom voor onze ereleden, de leden van verdienste, de leden van de di-

verse commissies en de eventueel aanwezige pers. 
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Zoals u wel heeft waargenomen moet ik tot mijn spijt deze vergadering aan 

mij voorbij laten gaan. Na een stevige ingreep in het ziekenhuis is mijn condi-

tie nog niet zodanig dat ik deze vergadering al kan bijwonen. Wel wil ik van 

de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken voor het kaartje, het 

schouderklopje, of even een bemoedigend woord tijdens mijn chemo- en be-

stralings periode en operatie. Het heeft mij geholpen positief te blijven tijdens 

deze periode. Ik wens iedereen een goede vergadering met speciaal aandacht 

voor het punt bestuursverkiezing, daar het bestuur nu zo langzamerhand wel 

heel erg onderbezet begint te worden. Misschien is niet iedereen zich er zo 

bewust van, maar er zal nu toch aanvulling moeten komen in het bestuur voor 

de diverse vrijgekomen vacatures. Ik hoop dat er vanavond of in de aanstaan-

de periode mensen bereid gevonden worden om het bestuur te helpen onze 

mooie biljartsport te continueren. 

Nogmaals dank voor uw aller belangstelling en een goede vergadering toege-

wenst. Ik zie jullie binnenkort wel weer rond het biljart. 

Hartelijke groeten Koos Groot. 

 
Hans stelt voor om zoals ieder jaar even een minuut stil te staan bij de mensen 

die ons dit jaar zijn ontvallen. 

 

Vaststellen van de agenda: 
Er worden geen nieuwe punten toegevoegd aan de agenda. 

 

Vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering van 18 
april 2010 

 
De notulen worden onveranderd vastgesteld. Met dank aan de secretaris. 

 

Ingekomen stukken: 
 
Er is een mail ontvangen van Piet Koops uit Twisk. Ruud leest deze voor. 

Hierbij zou ik graag een voorstel willen doen om in de aankomende jaarver-

gadering te behandelen,n.l.:  Mijn voorstel luidt als volgt; 

Om het zogenaamde drukken in de biljartsport een halt toe te roepen, zou het 

mijn inziens goed zijn om de finalisten van dit jaar in het nieuwe seizoen te-

gen elkaar te laten spelen in de voorwedstrijden. Het is mij n.l. opgevallen dat 

er ieder jaar weer de zelfde spelers in de finale zitten en op deze manier zou 

je andere spelers ook eens een kans kunnen geven.Graag hoor ik van U hoe U 

hierover denkt. 

met vriendelijke groeten, Piet Koops 
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Hans geeft aan dit voorstel mee te nemen in de eerst volgende bestuursver-

gadering omdat we daar op dit moment geen definitief antwoord op kunnen 

geven omdat we de gevolgen van dit idee nog niet kunnen overzien. 

 

Piet Koops neemt het woord en geeft aan dat hij wel graag zou willen we-

ten hoe de rest van de leden hier over denkt. Waarop Hans zegt dat het niet 

alleen is hoe de leden er over denken, want Hans denkt dat iedereen er wel 

hetzelfde over denkt als Piet, maar je hebt nou eenmaal te maken met klas-

sen. En als je libre 2e klas speelt en je normale gemiddelde is 2,51, dan 

weet je dat je dus niet meedoet en als je normale gemiddelde 3,98 is, dan 

heb je een redelijke kans dat je ieder jaar in de finale zit. De KNBB is hier 

wel mee bezig. We hebben er dit jaar een finale bij gekregen, dat is de fina-

le dames 2e klasse en die werkt al volgens het nieuwe systeem. Het nieuwe 

systeem is er op gebaseerd dat er minder klassen komen en dat iedereen 

gewoon punten gaat maken aan de hand van zijn behaalde gemiddelde. Bij-

voorbeeld in de 2e klas libre moet je er normaal 80, maar er zijn er dus ook 

die er maar 60 moeten. Iemand die 2,50 speelt die moet er minder als ie-

mand die 3,70 speelt. Dit project is nog in ontwikkeling en dat heeft dus 

alles te maken met dit onderwerp. Misschien dat dit nieuwe systeem het 

probleem “drukken” in de toekomst gaat oplossen, maar dat moet de prak-

tijk uitwijzen. Hans belooft Piet dat hij nog een antwoord krijgt op zijn ver-

zoek. 

 

Er is nog een mail binnen gekomen van biljartvereniging NHD, Ruud leest 

deze voor: 

Geachte heer Zeeman, 

Ik ben zelf niet aanwezig bij de .a.s. vergadering. Ik verzoek u de volgende 

vraag in de vergadering te willen behandelen. Het betreft 3Banden groot 

2e klasse. Ik ben benaderd door ons lid Piet Rood uit Grootebroek die in 

deze klasse speelt met nog ca. 8 andere leden bij onze club N.H.D. te 

Zwaag. Het verzoek dat ik namens deze groep spelers doe is dat er verzocht 

om na voorwedstrijden, weer een districtsfinale te houden. Dit zou n.l. kun-

nen betekenen dat er meer spelers aan voorwedstrijden meedoen en dat er 

hierdoor meer belangstelling voor 3B groot ontstaat. Adverteren doet ver-

kopen, tenslotte. Wilt u dit verzoek in de vergadering brengen, ook eens 

horen wat de andere verenigingen binnen ons district hiervan vinden?  

m.vr.gr. Theo Mensch, secr. N.H.D. 

 

Hans antwoord hierop dat Thea dit verzoek inmiddels bij biljartvereniging 

NHD neergelegd om te inventariseren om hoeveel mensen het gaat. Vroe-

ger hadden we allerlei soorten finales op district niveau, de ervaring is dat 
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iedereen dat wilde en op het moment dat er een finale was er niemand kwam 

opdagen. Dit was ook de rede dat we er op een gegeven moment mee gestopt 

zijn.  Het probleem bij 3 banden groot 2e klas dat is bekend, het is nationale 

inschrijven en als je dan een beetje onderin die klasse zit heb je op nationaal 

niveau niets te zoeken, want je komt nooit in de finale. Dat heeft de KNBB al 

aangepast. Driebanden groot 2e klas is dit jaar semi imperatief.  Dat wil zeg-

gen dat er op gewestelijk niveau begonnen wordt met gewestelijke voorwed-

strijden. Daar komt en gewestelijke finale uit en de 8 finalisten uit de gewes-

telijke finales die gaan nationaal. Dat is dus al een hele handreiking jullie kant 

op. 

 

Jaarverslagen: 
Jaarverslag Secretaris    Goedgekeurd 

Jaarverslag Wedstrijdleider P.K.  Goedgekeurd 

Jaarverslag Wedstrijdleider Teams  Goedgekeurd 

Jaarverslag Wedstrijdleider Nationaal  Goedgekeurd 

Jaarverslag Wedstrijdleider Jeugd  Goedgekeurd 

Jaarverslag V.W.A.    Goedgekeurd 

Jaarverslag District Tuchtcommissie  Goedgekeurd 

 

Verslag kascontrole commissie: 
Dhr. Anton Steltenpool doet verslag van de kascontrole: 

Gerrit Koster en ik zijn op bezoek geweest bij Benny, zoals het hoort. Voor de 

2e keer ben ik bij hem geweest en hebben we de kas gecontroleerd en we mo-

gen men z’n allen blij zijn met zo’n goede penningmeester. Hij heeft overal 

een antwoord op. We hebben hem echt wel een beetje aan de tand gevoeld en 

het voorstel van het bestuur  om gewoon volgend jaar wat uit de kas te nemen 

om daarmee de begroting voor volgend jaar sluitend te krijgen vind ik een 

goed idee. We hebben met elkaar een hele gezonde kas en ik vind een applaus 

voor onze penningmeester terecht want we hebben geen fouten kunnen ont-

dekken. En wij stellen voor hem volgend jaar weer in dezelfde functie te laten 

functioneren. 

 

Jaarverslag penningmeester. 
Geen opmerkingen en daarmee dus goedgekeurd. 

 
Benoeming kascontrole commissie. 
 
Dat wordt de heer Gerrit Koster en de reserve van vorig jaar de heer Aad 

Lighthart, en dan wil ik de vergadering vragen voor een reserve voor de kas-

controle commissie.  Roel van Dekken meldt zich aan als reserve. 
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Vaststellen van districtcontributie. 
 
Het bestuur stelt voor deze niet te verhogen, is daar iemand tegen? Niemand, 

dan wordt de contributie niet verhoogd. 

 

Pauze. 
 

Bestuursverkiezing. 
 
Hans deelt mede dat hij tijdens er tijdens de pauze op is aangesproken dat le-

den van de kascontrole commissie benoemd dienen te worden door de alge-

mene ledenvergadering. Dit is niet gebeurd, dus zullen we dit alsnog doen. 

Niemand tekende bezwaar aan op de benoeming van Roel van Dekken, dus 

werd hij alsnog benoemd als reserve lid van de kas controle commissie. 

 

In eerste instantie heeft Hans een leuk bericht, en dat is dat Koos Groot heeft 

voorgesteld de functie van waarnemend voorzitter om te laten zetten naar 

voorzitter. De vergadering gaat hier middels applaus mee akkoord. 

De tweede is een kwestie van afscheid, Vok Noordeloos heeft besloten zijn 

functie neer te leggen. Vok heeft de afgelopen 11 jaar vreselijk zijn best ge-

daan om het jeugdbiljarten op de rails te krijgen. Dat heeft een heel stel top-

pers opgeleverd. Bijvoorbeeld Sam van Etten en Ferry Jong. Het hele jeugd 

gebeuren is moeilijk momenteel en de tendens in de hedendaagse maatschap-

pij is dat de jeugd ontzettend veel te doen heeft. Dit geld niet alleen voor ons 

district, maar dat is een landelijk probleem. Een paar jaar geleden had de 

KNBB 5000 jeugdleden en nu zijn dat er nog maar 240. En dan heb je op een 

gegeven ogenblik als wedstrijdleider jeugd niet zoveel meer te doen. Vok is er 

een klein beetje mee aan om overal achteraan te rennen. Hij zet er na 11 jaar 

een punt achter. 

Hans wil namens het bestuur de vergadering voorstellen om de verdiensten 

van Vok te honoreren door hem te benoemen tot lid van verdienste. De verga-

dering gaat akkoord. 

Vok wordt gehuldigd en krijgt een speldje en een oorkonde. 

Vok doet een woordje tot de vergadering en zegt verrast te zijn omdat hij had 

gedacht dat 11 jaar niets oplevert. Vok geeft aan verschrikkelijk zijn best te 

hebben gedaan en dat ze indertijd in het begin 120 jeugdleden hadden maar 

dat de leden ook weer als sneeuw voor de zon verdwenen. Ook bij het sluiten 

van finales heeft Vok regelmatig gevraagd aan de mensen om hun kinderen of 

kleinkinderen mee te nemen om eens een uurtje te biljarten. Er is in West-

Friesland gelegenheid genoeg. Maar het is allemaal tevergeefs want als Vok 
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op zaterdagmiddag in een kroeg komt ziet hij geen mens, dus ga het een keer-

tje doen en je zult zien dat de biljartsport weer opleeft. Dank je wel. 

 

Hans geeft aan dat er verder nog geen kandidaten zijn om de rest van het be-

stuur aan te vullen. Er zijn er nog maar vijf, dat wordt een beetje krap. We 

willen als bestuursleden zelf ook nog wel eens een partijtje biljarten, maar we 

komen er niet aan toe omdat we het te druk hebben het u naar de zin te ma-

ken. Er moet iemand bijkomen die gaat zorgen voor wat kopij voor het dis-

trictsmagazine. Dit doet Hans nu allemaal zelf, maar hij geeft aan ook wel 

eens iets anders te doen te hebben. Het boekje komt er evengoed wel, maar 

extra hulp zou best lekker zijn.  Officieel moet het bestuur bestaan uit 7 men-

sen, dus er moeten er eigenlijk nog 2 bijkomen. Denk er allemaal even goed 

over na en graag reacties naar onze email. 

 

Voorstellen districtbestuur. 

 
Hier hebben we er maar één van en die heeft Thea. 

Thea geeft aan er wat vragen, opmerkingen en klachten zijn gekomen over de 

vernieuwde opzet van de Teamcompetitie door het samenvoegen van de ver-

schillen de klassen. Het gaat met name om de verschillen in het aantal te ma-

ken caramboles. Wat Thea hierop voorstelt is de C2 niet in 2 willekeurige 

poules te verdelen maar deze naar sterkte in te delen. Het zelfde geldt voor de 

C3. 

Wat Thea ook nog wil zeggen is dat er teams zijn die van de C3 kunnen pro-

moveren naar de C2. Dit kan voorkomen dat het soms heel laat wordt met het 

teamen. Thea hoopt met deze veranderingen en uw inzicht van blijven we C3 

of gaan we naar C2, er minder klachten zullen zijn aangaande de teamcompe-

titie. 

Er komt een opmerking vanuit de zaal en de conclusie daarvan is dat een spe-

ler in de C3 verhoudingsgewijs meer caramboles moet maken dan in de C2. 

Sommige mensen vinden het eigenlijk niet meer leuk om daarin te spelen en 

die stoppen er mee omdat de avonden te lang worden. De vraag is, waarom 

moet je nou in een lagere klasse meer punten maken? 

Het antwoord van Thea hierop is om de proberen voor iedereen gelijke kansen 

te creëren om te winnen, zowel de spelers die 25 caramboles moeten maken 

als de gene die er 80 moet in de C3. De verslagen van de KNBB geven hierop 

als resultaat dat dit ook bijna gelukt is, het verschil is ongeveer 5%. 

 

Voorstellen uit de verenigingen. 
 
Er zijn geen voorstellen vanuit de verenigingen bij ons binnen gekomen. 
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Uitreiken van onderscheidingen 
 

Hans deelt mede dat vorig jaar bij het sectiebestuur van de KNBB zwarte le-

den zijn opgegeven door de verenigingen. Onder deze verenigingen is per ge-

west een lootje getrokken en dus ook West-Nederland is dus een vereniging 

die we kunnen blij maken met een computer en een printer. Het lot in ons ge-

west is gevallen op biljartvereniging “de Sport” uit Nibbixwoud. Er wordt 

iemand van “de Sport” naar voren gevraagd en aan “de Sport” worden de feli-

citaties inclusief de computer en de printer overhandigd. 

 

Verder hebben we nog een aantal verenigingen die een aantal jaren bestaan. 

Hieronder onder andere biljartvereniging “Cultura”. Hier hebben we tegen-

woordig een nieuw item voor en dat is een in glas gegraveerd “Biljart vereni-

ging Cultura ter gelegenheid van het 60 jarig jubileum aangeboden door het 

district West Friesland”.De bokaal wordt overhandigd met de felicitaties in-

clusief bloemen voor de vereniging. Ook biljartvereniging “de Torenschouw” 

krijgt een bokaal, felicitaties en bloemen ter gelegenheid van het 40 jarig be-

staan  

 

In ons midden hebben we een lid dat inmiddels 40 jaar lid is van zijn vereni-

ging en ook zo’n 25 á 30 jaar bestuurslid van deze vereniging. Daarnaast is hij 

ook nog wedstrijdleider jeugd en ik wil dan ook de vergadering voorstellen 

om Adrie Ursem te mogen benoemen tot lid van verdienste van het district 

West Friesland. De vergadering gaat hiermee akkoord en Adrie wordt gehul-

digd. 

 

Vaststellen algemene ledenvergadering 2013. 
 

Het bestuur stelt voor maandag 22 april 2013. 

 

Rondvraag. 
 
Irma Huisman deelt ons mede dat er op de oproep van vorig jaar helaas geen 

enkele aanmelding is gekomen voor het arbiters korps. Irma heeft bloemen 

meegenomen en wil die geven aan iemand die dit verdient. Dit is Hans Berk-

hout, en hij mag even naar voren komen. Waarom Hans een bloemetje krijgt 

is omdat hij van districtsarbiter naar het gewest gegaan, daarna Nationaal. 

Internationaal en dan kun je nog een stapje hoger en dat is UMB. Dat is dat je 

arbiter bent in de wereld bond. Hiervan zijn er maar drie in Nederland. Irma 

reikt de bloemen uit namens de VWA onder applaus. 

Hans geeft aan dat we niet bang hoeven te zijn dat hij straks op kosten van het 
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Zeger Winkel Toernooi 2013 

district naar Korea gaat. Het worden van UMB is slechts een ere titel die de 

wereld biljartbond zelden uitgeeft. Hans geeft aan dat ondanks dat hij er niets 

voor gedaan heeft hij wel blij en vereerd is dat hij hem heeft gekregen. 

 

Ton Steltenpool bedankt het bestuur namens de biljarters voor het geweldige 

seizoen. En vraagt om een applaus voor het districtbestuur. 

 

Sluiting: 

Hans wenst iedereen een prettige vakantie en volgend jaar een plezierig biljart 

seizoen toe, en vraagt aan iedereen als ze onderweg bestuursleden tegenko-

men voor het district, die willen we graag zien. Ook arbiters zien we graag 

komen en biljarters zijn ook welkom. 

Iedereen wel thuis en bedankt voor jullie aandacht. 

Jan Piet de Boer sterkste in Zeger Winkel Toernooi. 

 
Na 3 dagen biljarten , wat tot in de laatste ronde spannend bleef, bleek Jan 

Piet de Boer over de langste adem te beschikken. De biljarter uit Abbekerk 

mag zich een jaar lang de kampioen van het Zeger Winkel toernooi noemen. 

Donderdag avond begonnen we met 14 biljarters aan het toernooi. De winnaar 

van vorig jaar Pim Uitentuis, was zijn titel komen verdedigen, maar dat valt 

zoals altijd niet mee. Hij deed vreselijk zijn best, maar eindigde uiteindelijk 

op de 11e plaats. Na een aantal ronden konden we toch wel een beetje opma-

ken, wie er serieus voor de titel wilden gaan. De strijd in poule 1 ging  eigen-

lijk tussen Ed Hubers en Jan Piet de Boer, en in poule 2 bleef het spannend 

tussen Klaas Jan Kool en Jan Hoogland. Tot de laatste ronde was er nog niets 

beslist. Maar Klaas Jan en Jan Piet gingen uiteindelijk uitmaken wie de kam-

pioen zou worden. Na een heerlijke broodmaaltijd, die was aangeboden door 

Café de Post, gingen we de finaleronden spelen. De buikjes waren aardig rond 

gegeten, dus kon je wel zien dat de biljarters weer een beetje op gang moesten 

komen. De nestor van de organiserende vereniging Kunstgenot Dirk Wasse-

naar was toch wel een beetje beduusd van al die strijd,en kon zo doende geen 

potten breken. Hij eindigde op de laatste plaats. Maar Dirk dat geeft niets 

hoor, want meedoen is belangrijker dan het winnen. Zo rond 9 uur begon de 

finale, die de winnaar moest opleveren. Jan Piet ging met de eer strijken, en 

heeft al belooft dat hij volgend jaar zijn titel komt verdedigen.  
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“Noteren” door Piet Verhaar 
Met toestemming van “Biljart Totaal” 

Na de prijsuitreiking en de nodige bedankwoorden ging iedereen tevreden 

naar  huis. Op naar volgend jaar. 

De uitslag was als volgt:  

 

1: Jan Piet de Boer,  2: 

Klaas Jan Kool, 3: Ed 

Hubers, 4: Jan Hoogland, 5: 

Ben Zweed, 6: Pieter de 

Haan, 7: Niels Koper, 8: Jan 

Peter Stam, 9: Henk de 

Jong, 10: Marjoke Snel, 11: 

Pim Uitentuis, 12: Peter v 

Splunter, 13: Jaap Groot, 14: 

Dirk Wassenaar. 

 

Piet Meijer. 

EEN MISVERSTAND DAT GEMAKKELIJK ONTSTAAT 

 
In reglementen kun je veel regelen.  Maar hoe goed en uitgebreid je dat 

ook probeert te doen, er blijven altijd misverstanden mogelijk . Als zo’n 
misverstand een beetje voor de hand liggend is, probeer je het reglement 
beter dicht te timmeren. Je kunt echter onmogelijk alles, wat mogelijker-

wijs zou kunnen voorkomen, voorzien. 
 

Een lezer schreef mij over  een aardig voorbeeld van een artikel waaromtrent 

misverstanden leven. Het gebeurde tijdens een finalewedstrijd. Speler A 

maakt een carambole en de arbiter annonceert     „ een”. De volgende stoot is 

mis. De arbiter, wellicht even afgeleid, annonceert vervolgens: „ noteren, nul 

de heer A, nul”.  Foutje. Kan gebeuren, komt ook wel vaker voor. Speler A 

maak de arbiter opmerkzaam op de vergissing. De arbiter realiseert zich dat 

de annonce inderdaad niet juist was en annonceert nu: „ herstel, noteren 1 de 

heer A, een”. Correct opgelost. Maar nu komt speler B in het geweer. Zegt 

tegen de arbiter: „ dat kun je nu wel doen, maar dat mag niet meer, want ik 

had inmiddels al afgestoten en zelfs een carambole gemaakt”. Het eind van 

het liedje is dat de arbiter de ‘herstelannonce’ weer herroept en de carambole 

weer wordt afgetrokken.  
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Districtsfinale B-2 

De briefschrijver is van mening dat speler B het mis had en vindt het niet 

sportief. Laten we het op een misverstand houden. 

De briefschrijver heeft natuurlijk gelijk als hij stelt dat er verkeerd is gehan-

deld. Speler B heeft waarschijnlijk wel eens horen praten over artikel 5506 

van het Spel en Arbitrage Reglement (SAR). Heeft daaruit opgemaakt dat een 

beslissing van de arbiter niet meer mag worden herroepen, als er al weer is 

afgestoten. Dat is niet helemaal juist geïnterpreteerd. De tekst luidt: ‘als een 

carambole ten onrechte is geteld, mag de arbiter zijn beslissing herroepen, 

mits de speler zijn beurt nog niet heeft vervolgd’.  

Maar hier is geen carambole ten onrechte geteld. Speler A  heeft wel degelijk 

een geldige carambole gemaakt, die door de arbiter ook is geteld. Toen speler 

A daarna miste, had de annonce dus moeten luiden: „ noteren, een de heer A, 

een”. De arbiter vergiste zich echter en zei nul. Dat speler A hem er vervol-

gens op opmerkzaam maakt, is zijn goed recht en ook terecht. De eerste her-

stelannonce is dan ook volkomen correct. De arbiter kan ook, misschien zou 

dat nog wel beter zijn, speler B vragen om even te stoppen, zodat de arbiter 

zich er van kan overtuigen dat de tellijst en het scorebord gecorrigeerd wor-

den. Het is hier geen ten onrechte getelde carambole zoals in art. 5506 wordt 

bedoeld. De arbitrage is correct en een vergissinkje als dit mag altijd worden 

hersteld, als de vergissing nog onbetwistbaar kan worden vastgesteld en de 

partij nog niet is afgelopen. 

Het is mij niet bekend of de arbiter in kwestie een ‘opgeleide’ arbiter is. Een 

opgeleide arbiter behoort dit te weten. Betreft het een goedwillende clubge-

noot, die bijspringt en evenals speler B wel vaag iets weet maar niet het fijne, 

misschien kan er dan binnen hun vereniging wat aandacht worden besteed aan 

reglementenkennis. Clubgenoten die een handje willen toesteken, zijn waar-

devol en moeten worden gekoesterd.  
 

Piet Verhaar 

Spannend tot het laatste punt 
 

In het weekend van 21-22-en 23 februari werd de 2e klas bandstoten verspeeld 

in het dorpshuis Cultura te Andijk. De finale ging donderdag met twee inval-

lers van start, de organisatie kreeg 2 afberichten die werden opgevangen door 

de reserve Cees Oudt en Piet Schenk. Piet Wijnker de stylist, Antoon Stelten-

pool de ervaren rot, John Stavenuiter de man  van het ruime spel en Sjaak 

Steltenpool met zijn degelijke spel waren de spelers die  donderdagavond de 
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volle winst binnen haalden en 4 spelers moesten vrijdag de punten proberen te 

behalen. Cees Oudt, de rust zelf, voegde direct daad bij het woord en speelde 

remise tegen Sjaak en haalde zijn eerste punt, naar later bleek ook zijn enige 

binnen. Jos Houtman, de onberekenbare, en Piet Schenk, (wervelwind 1), pak-

te ook punten. Alleen Jaap Bakker, (wervelwind 2),  bleef op nul punten maar 

had als excuus dat hij heimwee had naar zijn supporters. Zaterdag, de slotdag, 

moest de kampioen brengen en de meeste zetten hun geld op Piet Wijnker die 

nog ongeslagen de dag begint en het hoogste moyenne heeft. Maar met nog 

twee ronden te gaan, moet Piet het onderspit delven tegen de nestor Antoon 

Steltenpool en na de winst van John in 11 beurten in de voorlaatste ronde te-

gen Sjaak hebben beide spelers 10 punten en gaat de laatste ronde de beslis-

sing brengen. De spanning die niemand heeft is toch voelbaar en de hele partij 

heeft Piet een voorsprong. Maar op het laatste moment, waar beide spelers de 

kans hebben op de winst, slaat John toe, wint de partij en is kampioen van de 

2e klas bandstoten. We zijn ons geld kwijt en we denken aan matchfixing. Het 

onderzoek loopt nog. Zonder de andere spelers tekort willen doen waren John 

Stavenuiter en Piet Wijker dit weekend de sterkste en terecht op de bovenste 

plaatsen geëindigd. Het ere podium werd verder nog aangevuld door Antoon 

Steltenpool op de 3e plaats. De Andijkers Sjaak Steltenpool en Piet Schenk 

eindigden in de middenmoot en Jos Houtman en Jaap Bakker op 6e en 7e 

plaats en omdat er altijd een spelers 8e wordt neemt Cees Oudt de rode lan-

taarn of bal in ontvangst. Na alle huldigingen van de spelers door afgevaardig-

den van de diverse club bestuurders en supporters, worden de partijen nog een 

keer doorgenomen aan de bar.  

 

John en Piet gaan naar Heerhugowaard ons vertegenwoordigen in de geweste-

lijke finale en wij wensen ze veel succes. 

 

Eindstand: 

 

1e John Stavenuiter 12 pnt. 

2e Piet Wijnker  10 pnt. 

3e Antoon Steltenpool  8 pnt. 

4e Sjaak Steltenpool  7 pnt. 

5e Piet Schenk   6 pnt. 

6e Jos Houtman   6 pnt. 

7e Jaap Bakker   6 pnt. 

8e Cees Oudt   1 pnt. 

   

 

Wedstrijdleider Jan Mol 
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Inspiratie 

Het ontbreekt in de biljartsport in zorgwekkende mate aan inspiratie. Inspira-

tie is iets dat je kunt ensceneren noch forceren; het ontstaat of bestaat simpel-

weg niet. Wat heb je er dan voor nodig? Volgens mijn bescheiden inziens heb 

je daarbij ten eerste 'karakters' voor nodig. Zoals het tennis Roger Federer 

kent en, iets dichterbij onze sport, Ronnie O' Sullivan altijd sfeer- en smaak-

maker is bij snooker evenmenten. Zij het door technische begaafdheid, maar 

nog meer de reuring die publiekslievelingen meebrengen. Federer staat be-

kend om zijn uitstraling als de benaderbare nice guy en het speelse gemak 

waarmee hij zijn racket hanteert. Ronnie O' Sullivan lijkt zichzelf altijd in 

controverse terug te vinden en daarmee met een functionele anti reclame zijn 

natuurlijk kunnen op de snookertafel  publiek en jong talent weet te vermaken 

en inspireren. 

Overigens heb ik verder niet veel interesse voor tennis, maar voor Roger Fe-

derer maak ik graag een uitzondering.. en daar gaat het om; de uitzonderingen 

waardoor bewondering en inspiratie geboren wordt.  

Wie kunnen we in de carambole-biljartwereld aanwijzen als publiekstrekker?  

Tuurlijk, binnen de 20.000 bondsleden plus een x-aantal liefhebbers is er, zij 

het met moeite, altijd publiek te vinden. Maar het gaat om groei. Groei om de 

toekomst van het biljarten te waarborgen opdat ook ná de vergrijzing de hob-

by, en voor sommigen sport op topniveau kan voortleven.  

Personen die veelal ongemerkt veel werk verzetten om evenementen en initia-

tieven te ontwikkelen vinden zichzelf dikwijls terug, trekkend aan een dood 

paard.  

Daarmee kom ik bij mijn tweede punt: het ontbreken van aantrekkelijkheid. 

Je probeert bijvoorbeeld je toernooi te promoten met affiches, aankondigingen 

op een website of tegenwoordig, het in potentie zeer effectieve facebook. 

Mijn tweede inziens brengt mij de gedachte dat het 'product' niet ook veel te 

bieden heeft. 'Een dagje biljarten kijken' zal de leek en zelfs de met drukke 

agenda behepte biljarter zelf, niet snel enthousiast krijgen. Want laten we eer-

lijk zijn, twee uur toekijken hoe twee mensen ploeterend honderden carambo-

les willen produceren én dan ook nog verplicht stil zijn, dat is voor de meeste 

toeschouwers too much. Publiek wordt niet vrolijk en blijft niet als zij van 

11.00 uur 's ochtends tot soms 01.00 uur 's nachts vast interessantere dingen te 

doen hebben; zelfs niet als ze graag willen weten wie er wint. De broodnodige 

arbiters hebben geen benen meer over, en de spelers beoefenen hun hobby dan 

ook niet meer met genoegen... voor niemand leuk. 

Nu is mij ten gehore gekomen dat er verandering op stapel is.  
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Verlaging van partijlengtes en andere opzet van teamcompetities. Een goede 

zaak. Voeg hier de verplichting aan toe om Nationale finales op 4 tafels te 

laten spelen, dan is er ook nog tijd om sociaal te zijn en wellicht extra activi-

teiten zoals demonstraties door 'grote namen' mét publieksparticipatie te orga-

niseren.  Topspelers zullen in het belang van hun toekomstige broodwinning 

en liefde voor de sport graag tijd vrij maken, me dunkt. 

Maar hoe zit dat met de eerder genoemde publiekstrekker? 

Kwaliteit is niet af te dwingen, zeker niet als er gebruik wordt gemaakt van 

een klok, een beperkte tijd om af te stoten. Dus wellicht boet met deze metho-

de het niveau wat in; maar waar gaat het nu over? Wil je liever 100 gemiddeld 

spelen in een lege biljartzaal of met 50 gemiddeld onder applaus en gezellig-

heid je sport beleven? Het gaat niet om het handjevol liefhebbers die kicken 

op monsterscores; het gaat nog meer om de mensen die het verschil niet eens 

zien tussen 10 en 50 moyenne, laat staan dat ze weten wat het begrip 

'moyenne' inhoudt. 

Niet iedereen zal een tijdklok gaan waarderen. Sommigen stoten pas af als zij 

zeker denken te weten dat de carambole gemaakt gaat worden. Exercities van 

soms drie uur worden doorstaan  uit naam van winst en plezier... tot verdriet 

van anderen en verlies van de biljartsport. 

Publiekstrekker? Je moet dan toch constateren dat de vlottere spelers de rang-

lijst van enthousiasme en vermaak aanvoeren. De bijbehorende namen vult u 

zelf maar in.  

Ikzelf heb gewonnen op saaie dagen en verloren op gezellige dagen.  

Ik verkies het laatste.. u  ook?? 

 

Verlies is er geleden zaterdag 23 februari jongstleden, maar dan nog wel ten 

bate van Osdorp-Biljartshop Leiden in de topteamcompetitie, eredivisie. Ver-

lies omdat er sprake was van een trage ronde; twee partijen die gelijktijdig een 

tijdsbestek nodig hadden van zo tegen de 2,5 uur. De eerste potjes werden 

relatief vlot doorlopen met Vincent Veldt tegen Peter de Bree in het 71/2 an-

kerkader in 8 beurten. Vincent moest nog zijn groothoeklens opzetten om de 

matchtafel aan te voelen. Dit lukte niet bijtijds en zonder echt spektakel prakte 

de Bree er 150 nakomelingen uit. 

Op het andere veld trof Germ Bot een der finalisten 47/2 ankerkader, Roij van 

Raaij in 'zijn' spelsoort. Van Raaij begon rommelig doch trefzeker de eerste 

beurten, maar toen Germ in de derde poging op gecontroleerde wijze een serie 

van maar liefst 159 bij elkaar kaderde, klapte kinderkaderspeler van Raaij 

dicht. Helaas 15 caramboles voor het einde een suffigheidje waardoor de ma-

gie even was verdwenen, maar de zesde beurt bracht verlossing! 2 – 2. Aan 

Gorgeous den schoonen taack even bruut in de pot te blaffen tegen Ludo 

Kools. De tijgermentaliteit verstomde al snel tot schoothondjes niveau en het 
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duurde, duurde... lang... maar liefst 39 beurten geïmproviseerd bandstoten. 

100 punten is dan een berg van jewelste terwijl George bijkans schitterende 

verzamelingen liet zien uit de vaak onmogelijke posities die Kools liet liggen.  

Maarr..... Wel winst voor de Hillegommer Held én de tweede winstronde van 

het seizoen!! 4 – 2 

Terwijl op de andere tafel Metals Zandweerd tegen Wellse Vaert 20 beurten 

47/2 aanklooien demonstreerden, was een gemiddeld uurwerk inmiddels dus 

twee en een half uur verder. “Dames en heren, de trein van de volgende ronde 

in de richting van ons plezier, vertrekt nog lang niet”. “P.s. Het publiek wel” 

 

Wanneer uiteindelijk OBL (niets met Hero te maken) de cassis voor bier ver-

ruild hadden, ging voor de mannen het tweede duel van start. Vincent bevocht 

Dennis Timmers en bevochtigde Timmers' snotlap door in 10 omlopen de 

ganzenveer in de inkt te dopen en voor de overwinning te tekenen! Met name 

de serie van 57 was zeer goed gespeeld op het onzuivere biljart. 

 

George nam het op tegen biljartgekke Dave van Geel die in de avond nog een 

afspraak had om aan een competitie driebanden deel te nemen! Zijn geestdrift 

was te sieren maar bleek teveel van het goede.. In 20 kansen voltooide Ons 

Aller Sjors, (O.A.S. .. Zeg dit 10 keer na elkaar als 'O-AS' en ontdek waar 

George last van heeft), zijn pot, en bracht de stand  op 4 – 0! 

Een zeldzaam fenomeen deed zich voor dat naast een dubbele rondewinst, 

The Grrrminator (Himself) nog slechts voor de eer speelde en er voor kon 

zorgen dat het niet écht laat zou worden. Robin Jonker was zijn obstakel tus-

sen hem en thuiskomst. Even leek de jus verbruikt bij Germ, en Robin zijn 

poging snel te spelen, resulteerde in lange bal-uitrol-tijden. Gelukkig hervond 

The Grrrm zijn focus en liet in de 9de revelatie voor een 6 – 0 victorie de nog 

99 resterende treffers registreren op de tellijst!  

 

Zowaar (sorry G.) is er licht te ontwaren verderop in de tunnel, of dus eigen-

lijk is er mogelijkheid het licht mét rode lantaarn incluis, over te dragen aan 

TS Metals Zandweerd voor de op één na laatste plaats! 

 

Jammerlijk dat de naderende herstructurering van de competitie twee teams 

laat degraderen... -snik-  

 

Bier !! 

 

Grrrm   
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Wedstrijdleiding teams 

Wedstrijdleiding Nationaal 

Zoals het vorige seizoen, zal ik van de klassen waar meer dan één poule is een 

ranglijst maken. De nrs 1 van de poules gaan sowieso door. 

In het wedstrijdrooster komen dan dubbele ranglijsten te staan.  

 

Het aantal teams wat doorgaat naar de vervolgrondes: 

A 2 teams B-1 4 teams B-2 3 teams 

C-1 3 teams C-2 5 teams C-3 5 teams   

 

In het vorige Districtsboekje kon u lezen waar en wanneer de gewestelijke 

rondes worden verspeeld. Mocht u meer info willen hebben, dan kunt u naar 

de site van het gewest gaan. U kunt deze vinden door naar onze site te gaan 

www.knbbwestfriesland.nl klik op links, en kies daar de site gewest West Ne-

derland. Vervolgens: Competitie en dan Informatie. Daar ziet u Pouleschema 

Gewestelijke ronde. 

 

In de kwartfinales in ons district is de wedstrijdleiding in handen van het 

hoogst geëindigde team van ons district. Bij de meeste rondes zal ik zelf wel 

aanwezig zijn om de wedstrijden te starten en uitleg te geven.  

De teams die doorgaan dienen allen met een viertal naar de gewestelijke ron-

des te komen. De spelers dienen zelf te tellen en schrijven ( of u kunt cluble-

den/fans mee nemen om dit van u over te nemen) 

 

Ik hoop dat het een en ander duidelijk is. Zo niet: bel of mail me dan. Dan kan 

ik het mogelijk duidelijker maken. 

 

De laatste weken van de competitie kunnen heel spannend zijn. Ik wens u veel 

succes! 

 

Thea de Weerd  

In de maand februari werd er door een groot aantal spelers voorwedstrijden 

gespeeld. De uitslagen vindt u hier bijgevoegd.  

Wim Ooteman plaatste zich voor de finale Libre Top klasse. Hij won de 5e 

ronde door zijn partij in één beurt uit te spelen. Hij eindigde op de 6e plaats.  
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Henk Overmars speelde in de nationale finale driebanden klein extra klasse. 

Met één partijpunt voor, startte hij de finale partij. Daarin kwam hij 10 caram-

boles te kort. Hij eindigde op de 2e plaats. 

 

Leo Koomen plaatste zich voor de finale Ankerkader 47/2 1e klasse met een 

gemiddelde van 33.33. Deze finale zal van 15 – 17 maart te Steenbergen wor-

den verspeeld. 

De poule Driebanden Groot 2e klasse leverde J. Stavenuiter als finalist. Hij 

speelde gemiddeld 0.649. Deze finale zal op 5 – 7 april te Sint Willebrord 

worden verspeeld. 

Heren gefeliciteerd met uw plaatsing en veel succes gewenst. 

 

In de finale Kader 38/2 3e klasse werd Martin Slager nationaal kampioen! Hij 

speelde in Hattem en verloor maar één partij. Van harte gefeliciteerd met dit 

prachtige resultaat!  

 

Kader 47/2 eerste klasse 
Bot G.  Horna  4 27.450 95 

Etten S. van  Horna  4 12.120 83 H 

Heida W.  Horna  0 16.030 96  

Koomen L.  Entree 4 20.610 175 

 

Libre klein topklasse 

Bakker R.  Horna  4 44.62  291 

Erkemeij J.  Horna  2 16.52  11 H 

Ooteman W.  Horna  8 53.84  333 

 

Driebanden groot 2e klasse 

Blauw P.  NHD  6 0.480  4 

Bouwhuis B. Horna  8 0.500  4 

Feenstra A.  NHD  6 0.559  5 

Haan T. de  NHD  4 0.559  7 

Kolenbrander J. NHD  2 0.508  6 

Mol D.  NHD  8 0.595  7 

Peerdeman J.M. NHD  4 0.455  6 D 

Rood P.J.  NHD  8 0.684  8 DP 

Stavenuiter J.J.C. Carambole 12 0.649  6 

Vlaar A.  NHD  6 0.460  4 H 

 

Thea de Weerd  
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NK driebanden groot 3e klas 

In biljart en eetcafé De Liefhebber in Warmenhuizen  werd in het weekend 

van 15 t/m 17 februari de nationale finale driebanden 3e klas groot gehouden. 

Als districts- en gewestelijk kampioen had ik de eer om  mij daarvoor als 5e te 

plaatsen. De 25 jarig jubilerende biljartvereniging  ‘De Liefhebber’ had een 

ware biljartarena  gecreëerd met zelfs een heuse tribune. Na de gebruikelijke 

opening op de vrijdagmiddag  mocht ik gelijk aan de bak tegen Joop Vriezen 

uit Doetichem.  In een redelijk gespeelde partij naar winst in 44 beurten, dus 

de eerste 2 punten waren binnen. In de 2e helft van de eerste ronde een paar 

prima partijen met gemiddelde van boven de 0.700, dus zodoende 4e.  De 2e 

ronde tegen Joop Fennis uit Hilversum, die in de eerste ronde maar net ver-

loor met een goed gemiddelde, zag er lang naar uit dat de winst naar mijn te-

genstander ging, maar in de laatste 5 beurten werd een achterstand van 14-18 

omgezet in een 20-18 winst in 41 beurten, dus weer 2 punten. Omdat de ande-

re spelers die hun eerste partij hadden gewonnen dat ook nu weer deden stond 

ik nog steeds 4e op gemiddelde. Hierdoor was ik genoodzaakt om de volgende 

ronde op zaterdag tegen de nummer 3 op de ranglijst staande Roosendaler  

Adrie van Mechelen te spelen, die als gewoonte had om zeer sterk te starten, 

waarna hij met zeer traag en verdedigend spel in teveel beurten de winst 

alsnog te grijpen. Ook nu weer nam hij direct een flinke voorsprong, maar 

gaandeweg de partij kon ik toch weer enig zins aanklampen, en met in de slot-

fase een serie van 4 was er weer van alles mogelijk. 18-18 in de 35e beurt, 

waarna hij de laatste 2 punten maakte. Jammer, maar wel een prima partij, 

0.514 gemiddeld, en ondanks het verlies gestegen naar de 3e plaats door een 

redelijk gemiddelde. De 4e ronde tegen de nog puntloze Cees Weber uit Delft 

was een zeer moeizame die uiteindelijk in 50 beurten over de streep getrokken 

werd, en handhaving op de 3e stek. De 5e ronde tegen  Ben Janssen uit het 

Limburgse Grubbenvorst  in een prima gespeelde partij gewonnen in 38 beur-

ten, dus gehandhaafd  in de top, en doordat er door de andere spelers in de top 

nog wel gewonnen werd, maar wel steeds moeizamer, kwam het gemiddelde 

ook steeds dichter bij elkaar. Op zondag tegen Teun Spijkerman uit Coevor-

den. Deze was na de eerste 2 ronden de onbetwiste koploper met een gemid-

delde van 0.645, maar was in de 3e ronde letterlijk van tafel geveegd door An-

ton Smits, die door ondermeer een serie van 8, in slechts 13! Beurten de 20 te 

maken caramboles op het scorebord toverde. Hierdoor was Spijkerman dusda-

nig van slag, dat hij  verder in het toernooi steeds slechter ging spelen. Ook 

dus nu weer, en in 42 beurten weer winst. Daar Adrie van Mechelen onver-

wachts onderuit ging tegen Ben Janssen moest het in de laatste ronde gebeu-
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ren tegen Anton Smits uit Berlicum, die zelf bij winst op de 2e plaats kon ein-

digen. Onder het toeziend oog van vele supporters  uit Wognum, Obdam en 

verdere windstreken bleek dat de eerder genoemde tribune hard nodig was om 

iedereen te huisvesten, was de start voortvarend, en was er na 9 beurten een 

voordelige stand van 9-5 op het scorebord. Ondermeer door een serie van 5 in 

de 4e beurt. Na 12-7  gebruikte Smits de pauze om zich te herpakken, en was 

bij mij daarna het gevoel en het kleine beetje geluk volledig weg. In wat bij 

mij uiteindelijk de slechtste partij van het toernooi werd, greep Smits de 2e 

plaats. Op de andere tafel had van Mechelen geen kind aan Spijkerman die 

steeds verder weg zakte, en pakte toch wel verdient de titel met het beste ge-

middelde. De 3e plaats betekende toch een plek op het erepodium en de bron-

zen medaille. Terug kijkend een geweldig weekend met dank aan de zeer vele 

supporters. Ook de organisatie en het materiaal was prima in orde. Alleen  een 

puntje van kritiek was de arbitrage,  die op zijn zachts gezegd bij sommige 

nog wel eens te wensen over liet.   

 

DE EINDSTAND:           MP GEM.   HS 

Adrie van Mechelen 12 0.489    7  

Anton Smits               10 0.455    8 

Cor Bleeker   10 0.448    5 

Teunis Spijkerman  6 0.421    5 

Ben Janssen   6 0.390    4 

Joop Fennis   4 0.419    4 

Cees Weber   4 0.397    4 

Joop Vriezen  4 0.352    6 

 

Cor Bleeker, ’t Centrum Wognum   
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NK kader 38/2 3e klasse 

Het was een spannende finale middag de zondag, Martin moet nog tegen de 

nummers 2 en 1, nummer 1 had 10 punten en nummer 2 en Martin 8 punten. 

De nummer 1 was een jongeman van 24 jaar uit Bergen op Zoom en speelde 

het spelletje perfect tot aan de zondag.  Martin speelde tegen de nummer 2 en 

won deze, de nummer 1 speelde zondagmiddag zijn eerste partij remise. 

Martin stond nu op 10 punten en de nummer 1 op 11 punten. 

Er stond nu nog maar 1 ding voorop, en dat was dat Martin moest winnen van 

de nummer 1, en dat deed Martin dan ook in 17 beurten. 

Het was wel een slopend partij voor allebei de mannen, maar de man met de 

meeste ervaring won het. 

Dus, Martin Slagter van b.v. de Wurf werd eerste van het NK Kader 38/2 3e 

klasse 2012-20123. 

Hierbij deed ik nog een klein woordje naar Martin toe en het publiek, namens 

de club, sponsor en het district West-Friesland. 

Ook nog even naar voren gebracht dat er helemaal geen reactie of artikel in de 

bladen zijn verschenen over deze prachtige finale.  Ik betreur het dan ook ten 

zeerste dat er vanuit ons district helemaal geen reactie naartoe is gekomen of 

in het clubblad heeft gestaan.  Hopende dat jullie hier iets mee kunnen en wil-

len doen. 

 

Ronald Kok, biljartvereniging de Wurf, Lutjebroek 
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Horna de Vries Kadertoernooi 

Acht dagen voor aanvang waren David Bron en Germ Bot aan het discussië-

ren over het mogelijke verloop van het komende Kadertoernooi. Welke hob-

bels er door Germ genomen diende te worden en hoe groot de kans zou zijn 

om ondanks zijn 57/1 spel toch eventueel te kunnen zegevieren. Na dit alles 

even aangehoord te hebben zei ik, “Germ, het hoogst haalbare voor jou zal de 

2de plaats zijn. Ik hoor allemaal dure namen voorbij komen maar je bent er op 

zijn minst één vergeten en dat ben ik. Ergo, je kunt hooguit 2de worden”. 

Mensen die mij kennen weten inmiddels dat ik wel vaker onzin uitkraam en 

als je naar de uitslagen van vorige edities van het kadertoernooi kijkt zal het 

misschien opvallen dat ik er nooit veel van gebakken heb. Oké, vorig jaar won 

ik mijn eerste partij nog van de uiteindelijke kampioen van 2011, Adrie Bot-

man, maar dat was dan ook gelijk mijn enige positieve wapenfeit.  

Vrijdag ging de handel van start na een korte openingsrede van onze interim 

voorzitter Kevin De Decker en iedereen was toen nog vol goede moed en 

hoop. Er werd gesproken over een poule des doods maar welke poule daar 

nou precies mee bedoeld werd is mij nog steeds onduidelijk. De poules waren 

naar sterkte ingedeeld en dat heeft als voordeel dat iedereen, van laag tot 

hoog, gelijke kansen maakt om tot de finales door te dringen. Vier keer een 

poule des doods met slechts twee overlevenden per poule dus. Voor mij liep 

de vrijdagavond wel lekker. De beide partijen gewonnen en een moyenne van 

12. Dat is niet zo gek voor eentje van de Donderdag. Ik was snel klaar na die 

2 partijen achterelkaar dus kon ik mooi genieten van alles wat er om mij heen 

gebeurde. Dan zie je fouten gemaakt worden waarvan je dacht dat alleen jij ze 

maakte en zie je schoonheden van caramboles die jij ook zou kunnen als je 

een beetje mazzel hebt. Maar iedereen levert een verwoedde strijd met vooral 

zichzelf om het onderste uit de kan te halen. Verbeten koppies, hoofdschud-

dend, en bij perfect verzamelde ballen kijkend alsof het de normaalste zaak 

van de wereld is. Arbiters die elke beweging op en om het biljart gadeslaan en 

beoordelen en hun uiterste best doen om niemand voor de voeten te lopen wat 

uiteindelijk onvermijdelijk is. Kantinedames die er niet om malen tussen de 

tafels door te stuiven daar de koffie anders te koud en de Jägermeister te 

warm aankomt. Schrijvers die het telbord vergeten bij te houden omdat hun 

aandacht teveel in beslag wordt genomen door de kunststukjes die op het la-

ken tentoongespreid worden. Biljarters die vrij zijn en met elkaar oude koeien 

uit de sloot aan het halen zijn. En de jonge goden, het aanstormend talent, zo-

als Jordi Jong en het talent wat reeds gearriveerd is, zoals Jeffrey Lenaers, 

Ferry Jong en Sam van Etten, die de kalveren in de sloot aan het stoppen zijn 

om ze er straks ook als oude koeien uit te kunnen halen.  
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Alles bij elkaar is het een geordend wanordelijk gekrioel waarbij je ogen te 

kort komt.  

Zaterdag, 10 uur, ging het feest weer verder. Mijn eerste partij mocht ik weer 

niet mopperen. Ondanks de spanning die altijd weer de kop op steekt en mij 

behoorlijk in de weg kan zitten wist ik toch weer in 10 beurten de winst bin-

nen te slepen. Dus moyenne 12 bleef staan. En ook Germ waar ik vanzelf ook 

naar benieuwd was, hij is tenslotte ook van de donderdag, wist de winst te 

behalen. Helaas moet ik toegeven slecht op de hoogte te zijn van de verrich-

tingen in de andere poules. Doordat ikzelf redelijk op koers lag was ik erg met 

mezelf bezig en zocht verwoed naar manieren om vooral rustig te blijven, van 

de spanning af te komen en vooral niet dronken te worden. Wel kreeg ik door 

dat George Kenter niet zo lekker ging wegens problemen met zijn rug en dat 

Sam van Etten weer menig hart veroverde met zijn mooie spel. Ik weet nog 

goed dat hij alle ballen in pikeerhouding moest maken omdat hij toen nauwe-

lijks over de biljartrand kon kijken. Inmiddels moet hij behoorlijk bukken! 

Mijn 2de partij, tjonge, alweer 10 beurten. Moyenne gehandhaafd. Wat ge-

beurt hier? Germ weer winst. Superavond die donderdag. En nog altijd heerst 

er een lekker sfeertje in de biljartzaal. Er is veel publiek aanwezig. Peter Ja-

min, voor het eerst deelnemer aan dit festijn moest erg lang wachten voor hij 

kon aantreden. “Sorry Peter”, waren de woorden van onze wedstrijdleider 

Rien Bakker, “het kon even niet anders”. 

Maar Peter zat er gelukkig niet echt mee. 

“Rien, ik kom ogen te kort en de tijd vliegt 

evengoed voorbij, dus maak je maar geen zor-

gen over mij”. Kijk, dat is een mooie instel-

ling. En nog steeds staan de arbiters uiterst 

geconcentreerd aan de tafel. Uit ervaring weet 

ik dat het een enorme inspanning is. Soms 

vraag ik me af wie het zwaarder heeft, die 

spelers of die arbiters. Maar het is een dank-

bare taak. Een fijn korps en wat je als speler 

niet lukt, in een finale komen, dat lukt je als 

arbiter wel. Mooi meegenomen. Voor mij loopt de spanning steeds verder op. 

Vandaag nog 1 partij. Kan ik het volhouden, val ik nog niet door de mand? 

Tafel 1 bij Anja Grin en Ben Haentjens. Kijk het gaat al wat stroever, het ver-

val is ingetreden. Maar toch, dit keer winst in 12 beurten. Mijn moyenne is 

zakkende maar nog altijd super met het oog op wat ik doorgaans presteer. 

Germ speelt gelijk. Nog steeds op koers, in mijn voetsporen. Donderdag 1 en 

2? Welke volgorde? Alle partijen zijn voor zaterdag gespeeld, het publiek is 

grotendeels naar huis, maar een flinke groep blijft gezellig nog even hangen 

aan en rond de bar.  
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De kantinedames schenken met plezier de biertjes, wijnjes, Jägertjes en spa’s 

voor ons in. Omstreeks 20 uur blazen we de aftocht en gaan Germ, Arnold, 

Laura, Wim, Irma, George, Bas, Milou, Kevin, Lisette, Wouter, John en Jos 

richting Tabasco om daar gezellig een hapje te gaan eten en vervolgens naar 

Het Kantoor van de Buurman om het eind van de dag te vieren en op het be-

gin van de volgende dag te proosten.  

Zondagmorgen, mijn bed ligt nog zoooo lekker. Op naar de Horna. Laura 

chauffeur,   Germ ernaast en ik achterin. Aan de gezichten te zien was ieder-

een die er vrijdag en zaterdag waren nu ook weer. Ik stond nu 4 punten los 

van de nummer 2 in de poule, Dirk Jan Kok. Kort daarop gevolgd met een iets 

lager moyenne Dennis Groot. Ik zou mijn beide resterende poule partijen 

eventueel mogen verliezen om toch door te kunnen gaan in de finaleronde 

mits mijn moyenne goed zou blijven. Eerst aantreden tegen Jordi Jong. Jordi 

speelt voor het eerst mee en voor het eerst kader. Ik geef mezelf een goede 

kans want Jordi speelt het netjes en zo kan ik misschien een leuke aanvanger 

van hem krijgen. En inderdaad, hij speelt het heel netjes. Maar helaas voor 

mij zo netjes dat hij niet veel mist en dus ook niet veel weggeeft. Ik verlies 

behoorlijk kansloos maar nog geen nood aan de man want Dennis kan ik wel 

hebben. Dirk Jan wint opnieuw en nu staan wij in punten gelijk. Het zou nog 

mis kunnen gaan. Ik mag verliezen ik maar moet wel goed volgen. Alweer zit 

door spanning mijn achterhand vast, hoe herkenbaar. Dennis lijkt nergens last 

van te hebben, of toch. Ik blijf gelukkig wel redelijk in zijn spoor. Beiden 

hebben we nog altijd kans de partij naar ons toe te trekken. Jammer maar he-

laas. Was het niet voorheen Ton, dan is het nu zoonlief Dennis die me de voet 

dwars zet. Een Groot complex. Maar mijn blijdschap was Groot nadat ik van 

Rien hoorde dat ik inderdaad de finales had bereikt.  

Nu zou het echte grote werk gaan beginnen en als je er realistisch naar kijkt 

weet je dat het heel erg moeilijk gaat worden. Nu komen de echte kanjers bo-

ven water drijven. Het maakte mij niet uit wie mijn tegenstander zou worden 

als het maar niet Germ zou zijn want die wilde ik alleen in de finale treffen. 

Het werd Jeffrey Lenaers. Jonge knaap die het spel goed in de vingers heeft. 

Ik had mazzel nodig tegen hem. Verliezen betekende met lege handen naar 

huis. Bij winst had ik in ieder geval een blijvende herinnering in de vorm van 

een bokaal en dat wilde ik wel heel erg graag. Jeffrey was een paar keer erg 

slordig door heel eenvoudige balletjes te missen en dat bracht mij in mijn 

spel. Met een lekker eindschot van 36 caramboles wist ik de winst te pakken. 

Ongelooflijk maar waar en ik was nog niet klaar. Die beker was binnen, en 

wie weet wordt die groter. Germ won van George Kenter (waarschijnlijk door 

zijn pijn in de rug), Dirk Jan Kok won van Peter Jamin en Wouter won van 

Ferry Jong. Twee van de donderdag bij de laatste 4 dus! Helemaal op schema. 

De volgend loting bepaalde dat ik tegen Wouter mocht uitkomen. Prachtig, 
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mooie tegenstander en weer niet Germ. Slechts een klein drempeltje die nog 

genomen diende te worden om daarna Germ voor eens en voor altijd het zwij-

gen op te kunnen leggen. Wouter ging van acquit….. en miste! Yes, helemaal 

volgens plan! Mijn beurt. Ik maakte een carambole, een mooie want mijn bal 

had een loopweg van toch zeker 93 centimeter. De tweede, even ophalen….. 

Chips! Wouter was vanzelf als de dood mij nog een beurt te geven gezien de 

schoonheid van mijn punt en besloot dat het nu al tijd was om te vlammen. 

Geen moment verloor hij de controle en maakte een foutloze serie van 100. Ik 

troost me met de gedachte hem enorm onder druk te hebben gezet. Germ op 

zijn beurt had 5 beurten nodig om Dirk Jan van het lijf te houden. Gevolg, 

finale tussen Wouter en Germ. De spanning was om te snijden. Muisstil was 

het in de zaal voor de doven en de ballen rolden voor beiden niet echt lekker. 

Winst voor Wouter zou prachtig zijn om zich winnaar van het juwelier de 

Vries kadertoernooi te mogen noemen, maar ook Germ werd het van harte 

gegund. Wie zou het gaan worden? Uiteindelijk trok Germ, na drie hele lange 

dagen aan het nauwelijks zichtbare langste 

eind in het spelsoort, 57/1, die de moeilijkste 

is in het kader op de kleine tafel.  

Ik, en met aan zekerheid grenzende waar-

schijnlijkheid iedereen, heb enorm van dit 

biljartspektakel genoten en ben supertrots 

dat ik beslag heb weten te leggen op de ge-

deelde 3de plaats, samen Met Dirk Jan Kok. 

Ik heb dan weliswaar 28 man achter me ge-

laten, maar zeker niet allemaal verslagen. 

Da’s onmogelijk. Iedereen die dit mogelijk 

heeft gemaakt, BEDANKT! En die rug van 

George Kenter? Daar zat een diepe snee in. 

Ik heb het zelf gezien en dat had u ook kunnen zien als u de prijsuitreiking 

had bijgewoond. Heel diep en heel laag. Zo laag zelfs dat het eigenlijk geen 

rug meer was. Beterschap George, en tot volgend jaar.  

 

Arnold van Rongen 

Door de enorme stortvloed aan kopij kon helaas niet alles deze maand ge-

plaatst worden. 

We gooien echter niets weg, alle dingen die nog niet geplaatst zijn gaan mee 

naar de editie van april 2013. 

 

Uw redacteur 
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