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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 

 

De enige constante is steeds veranderen 

 
Donderdag, 28 maart jl. werden de districten in het gewest West-Nederland 

bijgepraat in een informeel overleg met de KNBB-vereniging Carambole. 

Remie Jansen gaf als projectleider van de werkgroep Automatisering een toe-

lichting op de veranderingen. Met de nieuwe automatiseerder worden in eer-

ste instantie de ledenadministratie en de contributieverrekening vernieuwd. 

Later zal een uitbreiding plaats vinden met de PK- en Teamwedstrijdleiding.  

Er werd een beroep op alle verenigingssecretarissen gedaan hun leden admi-

nistratie nog eens goed op te schonen. 

 

Ook de weg terug naar één KNBB zal weer veranderingen met zich mee bren-

gen. Eén Algemene Leden Vergadering zal het hoogste orgaan worden waarin 

de Carambole-districten 82 tot 85% van de stemmen zullen verkrijgen en de 

Pool- en Snooker-afdelingen de andere 15 tot 18 procent. 

 

Wederom werd een beroep op alle verenigingen gedaan om alle grijze leden 

toch vooral als niet-spelend lid bij de KNBB aan te melden om maximaal van 

de dalende subsidies gebruik te kunnen maken. 

 

Om de jeugd enthousiast te maken voor de biljartsport wordt gedacht aan een 

van het darten afgeleidde wedstrijdvorm op te zetten waarbij met vijf ballen 

gespeeld wordt. “Onze” Cees Benschop onderzoekt de veranderingen. 

 

We houden u op de hoogte. 
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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 

“Noteren” door Piet Verhaar 
Met toestemming van “Biljart Totaal” 

April 2013 

24 en 29 april 2013 Simon Groot Driebanden toernooi 

 Het Groene Laken Lutjebroek 

   

Mei 2013 

   

24-25-26 mei 2013 Ruige Hoek Toernooi  

 De Hoop Andijk 

EEN SCHOONMAAKACTIE MET HINDERNISSEN. 

Tijdens een partij kan er van alles fout gaan. Als een speler een fout 

maakt, betekent dat meestal dat hij kan ‘gaan zitten’.  Maar soms ook 

gaat er iets fout zonder dat er bestraft kan worden. Dan komen er andere 

oplossingen in beeld. 
 

Het Spel  en Arbitrage Reglement (SAR) is er duidelijk in. Artikel 5506 lid 4 

zegt: een fout waar de speler geen schuld heeft, wordt hem niet aangerekend. 

Zo’n fout is bijvoorbeeld als door een andere oorzaak dan een handeling van 

de speler, een of meer ballen worden verplaatst. Een tijdje geleden schreef 

iemand mij over een dergelijk voorval. „Tijdens een partij”schreef hij, „ vroeg 

de aan de beurt zijnde speler op een gegeven moment aan de arbiter om de 

ballen even schoon te maken. Vanzelfsprekend gaf de arbiter daaraan gehoor. 

Maar,” vervolgde hij, „ voordat de ballen goed afgetekend waren, veegde de 

arbiter met zijn mouw per ongeluk over de ballen waardoor ze verplaatst wer-

den.” Dat is natuurlijk voor de arbiter even flink pijnlijk. Maar ja, zoiets kan 

gewoon gebeuren. En je probeert het dan zo goed mogelijk op te lossen.  

 

„ We hebben toen,” aldus de briefschrijver, „ in overleg met de speler de ver-

plaatste ballen zo goed mogelijk teruggelegd waar ze lagen. Daarna zijn de 

posities alsnog afgetekend en de ballen gereinigd, waarna de speler verder 

kon”.  Zijn vraag was, of ze een en ander goed afgehandeld hebben. Wel , ze 

hebben het uitstekend gedaan.  
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Een weekeindje Frankrijk 

Hetzelfde artikel 5506 lid 4: “een fout waaraan de speler geen schuld heeft, 

wordt hem niet aangerekend”. In een dergelijk geval zal de arbiter, als een of 

meer ballen is of zijn verplaatst, die bal of ballen naar beste weten terugplaat-

sen in de positie waarin die bal heeft of die ballen hebben gelegen’. Daarbij is 

het natuurlijk verstandig om de speler er bij te betrekken. Wat wel van belang 

is, is dat de ballen eerst worden teruggeplaatst en pas daarna afgetekend. Niet 

andersom, vanuit de redenering dat de ballen toch schoongemaakt moeten 

worden en het dus net zo goed eerst kan. Niet goed. Altijd eerst terugplaatsen 

en pas daarna verder handelen. Want hoe korten na het gebeurden, hoe beter 

het geheugen is. En hoe meer tijd er tussen verplaatsen en terugplaatsen zit, 

hoe groter de kans dat je de juiste plaats niet goed genoeg meer weet.  

 

Als de speler per ongeluk een bal ongeoorloofd van plaats doet veranderen, 

gaat het op dezelfde manier. Met dit verschil, dat dan natuurlijk de andere 

speler aan de beurt komt. Dat zag ik kort geleden gebeuren. Een speler gaf, na 

het missen van een carambole, per ongeluk een bal een tik . De arbiter rea-

geerde meteen en legde de bal terug waar hij gelegen had. Vervolgens was de 

andere speler aan de beurt. In beide gevallen heeft de arbiter dus uitstekend 

gehandeld. In dit geval niet zo heel moeilijk omdat dit heel duidelijk in het 

reglement beschreven wordt. Als dat niet het geval is, kun je de juiste beslis-

sing vaak afleiden uit andere beschrijvingen. En lukt dat ook niet, probeer dan 

altijd uit te gaan van wat billijk is en de speler die er mee verder mag spelen, 

niet benadeelt. 

                                                                                                                                                              

Piet Verhaar 

Osdorp-Biljarshop Leiden, Billard Internationale  

 

France, Ronchin, 9 et 10 Février  

 

Love was in the air 

...A story 

 

Francoise Hollande had de Nederlandse afvaardiging moeten zien aankomen. 

Bij binnenkomst het eerst aangeboden biertje direct lustig accepteren, de 

tweede, derde en vierde rap laten volgen en geen woord Frans in het foedraal 

meegebracht – of moet ik zeggen 'etui'? Een mengeling van schwiebel, horse, 
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merci en nas drovje maakten de communicatie in een klap universeel. Een der 

Franse heldendrinkers en tevens verdienstelijk bandstoter zaaide in zijn en-

thousiasme nogal verwarring door van zijn vrouw geleerde flarden Portugees 

en onnavolgbare handgebaren erbij te maken om zijn verhalen kracht bij te 

zetten. De Leffe begon na de lange reis en op de lege maag behoorlijk zijn 

aanwezigheid kenbaar te maken. Een wild grijs behaarde kabouter leidde ons 

voor naar de Buffalo Grill, bijna. Halverwege stonden we voor een rood ver-

keerslicht en spoedde hij zich over de middenstreep te voet terug en riep 

“immer grade ausch leftside!” en verdween uit het zicht. Ons navigatiegevoel 

zou niet voor de laatste keer falen dit weekend, maar na een prima maaltijd 

eerst maar eens inchecken bij ons budgethotel Ibis Etap. En dus níet As Ho-

tel... De vriendelijke balie-Francaise wees naar een paar enorme blauwe neon-

letters 50 meter verderop, en wij gingen net iets te hard en ongemakkelijk la-

chend de deur weer uit.  

Hotel gevonden, nu de ingang nog. Tegen eenrichtingsverkeer in Heida's 

Kolkservice op de stoep geparkeerd, op zoek naar de entree. Wonderlijk hoe 

traag een kwartje kan vallen. Het duurde even voor wij beseften aan de ver-

keerde kant van ons tijdelijk onderkomen te staan… 

Inchecken met Gorgeous George's beste Franse charmes, werd een probleem 

voor sommigen in dit gezelschap overhandigd; de zes-cijferige codes voor de 

twee kamers. Als een trio waardeloze Daltons na tien minuten kraaktijd toch 

binnengeraakt en snel richting het biljartcentrum om nog even te ballen... Wa-

re het niet dat Wouters bussleutels waren verdwenen, al viel dat niet meteen 

op want we konden zo instappen. Hetzelfde pad weer volgen, turend naar de 

grond waar ze mogelijk verloren zijn, mochten we om de receptie binnen te 

treden een der codes gebruiken.. tien minuten later eindigde de speurtocht bij 

de kamers, en nog eens tien minuten later vond Wouter zijn starterskit in zijn 

optrekje. Wonderlijk hoe snel deze man zich thuis voelt...  

 

Teruggekeerd in het biljartcentrum alwaar we de tafels eens mochten uitpro-

beren – met een biertje uiteraard. Hoewel we de heenreis vergezeld werden 

door hevige sneeuwstormen, was de enige gladheid op de biljarttafels te vin-

den. Geen ijzel, maar nagelnieuwe lakens verontrustte ons enigszins. Met de 

optimistische gedachte dat de tegenstanders hier net zoveel nadeel aan gaan 

ondervinden stelden wij onszelf gerust. De Tsjechen waren inmiddels gearri-

veerd en wilden ook wel even het materiaal voelen. Prima, wij nemen wel een 

biertje... 

 

Op tijd naar bed. De zaterdagmorgen betekende om 9.00 uur aan het biljart 

verschijnen om Franse boeuf te maken van team Ronchin.... Het werd Hol-

landse 'pain'. 
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Softerotische beelden voor George en Germ, knappende bungees en mens 

etende krododillen voor Wouter ten spijt, werd het een Franse slag.. Wouter 

mistte van acquit in het 71.2 en monsieur Florent antwoordde beleefd met 198 

en nog 2.. Dít is je kans Wouter! Noppes, 2 beurten en de pret was voorbij. 

Wel te vermelden dat dit voor 'Francois' ruimschoots zijn beste partij dit 

weekend was. Germ werd geDjoubri'd  in toch 8 beurten, maar met vijf ge-

middeld waren 250 caramboles nog wel erg ver weg hoor. George kreeg van 

eerder genoemde held en brabbelaar een flinke draai om zijn fraaie oren in 12 

beurten voor 120 punten over band. 

Uur of 11.00 en het idee dat we moesten wachten leek niet meer dan logisch, 

en wij gingen dus even een ham kopen voor George. Komen we daar in een 

inmense winkelhal.. verzin iets en ze verkopen het daar. 50 soorten naturel 

chips, 36 kleuren poedersuiker, een paar verdwaalde schoonmoeders, 89 vari-

anten ham, maar tóch 1 tekort! Ja, in plakjes, maar meneer moest zo nodig een 

brok hebben waar je een flinke zeug mee kunt doodknuppelen. Afijn, plakjes 

jambon cru en een pak worstjes rijker nog even aangezeten bij Brasserie 

“Vincent” voor het broodnodige teamgevoel, en rond half drie terug naar Club 

du Canon d'Or, maar niet alvorens Wouter op aanwijzingen van Georgsie de 

bus nog trachtte klem te rijden onder een 'maximaal 2.00 meter balk'...  

  

Wouter is een man van vooruit denken. Een blijk hiervan kwam als: “Laten 

we naar de biljartzaal lopen, ik heb straks vast trek in een biertje.” Eerst dus 

het hotel opzoeken en naast een 4 banden lekke BMW geparkeerd. Geeft een 

veilig gevoel, zeg maar. Afijn. Te voet verder en als onbekommerde schapen 

liepen wij een der windrichtingen uit, op zoek naar een zeker type garagedeur 

(?) Nadat de onvermijdelijke dwaling was vastgesteld, wist niemand op straat 

wat billard was, en ook niet Rue Pierre Dupont. In een café annex tabakszaak 

werd de kaart erbij gehaald en een half uur later kwamen we bij een Fleuriste 

waar bleek dat 'onze' straat geheel niet op hun kaart voorkwam. Zelfs Cecille 

wist het niet.  Vanaf daar ging het natuurlijk soepel en we arriveerden tegen 

drieën nog maar net op tijd voor de volgende ronde. 

'Osdorp Biljartshop Leiden (NL) – Idella (ES) 18.00 uur' 

 

Biertje dan maar? Ja graag!  

 

De 47.2 Tsjech Böhm werd onderwijl door de dienstdoende arbiter verwittigd 

dat hij nog 'ten seconds shottime' over had, maar het mocht niet baten. Zoals 

George omschreef: “Die jongen heeft al drie kwartier nodig voor zijn vijf mi-

nuten inspeeltijd!” 

  

19.30 konden we beginnen.... “Nou, dat ging best vlot allemaal”  
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De fut was eruit, de elan in slaap gesust, het vuur gedoofd..  Osdorp-

Biljarshop Lijden. 

George werd ge-hola-d in 10 beurten in senior Garcia's beste partij verreweg 

dit weekend, Wouter wist niets meer na 20 omlopen, Germ had alleen nog 

maar dorst in 11 beurten. Terug naar de bar. 

Spelers verdwenen, op de olijke Franse bander na, plus de mensen van het 

establissement.. Drank ging in rap tempo verder – wat wil je ook voor 1,5 eu-

ro per glas – het slap geouwehoer zwol aan en ondanks, of misschien dankzij 

de lange dag werd het snel later. Rond half twaalf meenden we dat het tijd 

werd voor het avonddiner, en aangezien wij gewoon honger hadden konden 

we vezelluf nog terecht bij een restaurant in Lille.  

Aldaar bleek dat Wouter het rustig aan wilde doen met drank en bestelde een 

petit glas bier, frisje voor Sjorsje en Grande bière voor Germ. Na een rokertje 

echter besloot Wout dat hij toch Germ's grote aantrekkelijke glas beter kon 

waarderen. Zijn drankzucht liet deze wisseltruc overigens ongemerkt voltrek-

ken. Terwijl het niveau zo mogelijk nog verder daalde, steeg de stemming 

toen George opmerkte dat er een tafel bezet werd door een viertal vrouwen, 

waarvan er toch zeker 1 aantrekkelijk genoeg was om te benoemen. Wouter 

schudde zijn hoofd. Met wat capriolen trachtte Germ een foto te schieten van 

dit pièce de résistance. Womanizer Wouter wilde wel een plaatje knippen 

voor G & G maar liet het talmend toch afweten. Germ nam het heft en de ca-

mera ter hand, benaderde het vrouwelijk gezelschap en legde de dame in 

kwestie uit dat “The guy dressed in black heel graag een picture van her wilde 

hebben, s'il vous plaît.” Terwijl George, maar met name Wouter zowat onder 

hun tafel kropen, begon Francesca -of hoe ze ook heette – zich uit te kleden. 

 

Een korset-achtig pakje met gevulde cups kwam tevoorschijn, en ze wilde ook 

nog haar lange fluwelen handschoenen om haar Franse vingertjes schuiven... 

Kennen jullie dat nummer van George Michael, Too Funky, en dan de bijbe-

horende clip? Ik was even George, Kenter noch gay. Oh lá lá!  Het resultaat? 

Onderaan dit schrijfsel. 

 

Voldaan bracht een taxi ons via een veel kortere route dan de heenweg weer 

terug. Gorg en Grm hadden weer de onontbeerlijke erotiek, ditmaal mét een 

sporadische flamoes, al meende Georgy van niet..  En dan nog, ik was te druk 

met sudoku. Bon.  

 

Erste ronde op zondag vrij, en dat was nodig ook. Wouter had een houten 

hoofd, Germ energie teveel ondanks 2 gebroken nachten en George.. Tja, het 

is George, met nog geen half gevulde plastic zak bagage voor het weekend.  

Als laatste team op de rol voor ons om te bevechten was het Tsjechische 
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Anag. Terwijl Wouter geduld oefende tegen – ja, daar istie weer – Marek 

Faus, om uiteindelijk in Faus' zijn beste partij deze dagen, na 5 beurten 

Tsjechmate te worden geparkeerd, vermoordde meneer Böhm de publieke 

belangstelling door in 2 beurten Germ en arbiter te pesten. “Knap toch?” Hoor 

ik u zeggen. Als je bedenkt dat een – weliswaar knap gespeelde – Tsjechische 

slotserie van 246, ruim 7 kwartier duurt, kun je voorstellen dat de Germ in 

kwestie tussentijds wat rek- en strekoefeningen aan de dag legde. Voor de 

andere twee partijen had 'Le Escargot' overigens een totaal van 26 missers 

staan… 

Nóg een uur langer meende Ziogas voor 120 bandstootjes nodig te hebben... 

Ik kan Ziogas voor uw vehikel niet aanraden als u haast heeft. Ondanks een 

genereus en mutual beneficial voorstel van onze captain om de pot uit te 

schrijven daar het toch geen nut meer had, wilde de Tragische Tsjech met zijn 

bibberarm per se doorzetten. 36 beurten later perste het ventje er nog even 

zijn hoogste reeks van het weekend uit, en liet George, ons team, ons vader-

land met -bijna- lege handen aan de bar staan. 

Germ pleegde nog even een French piss in de tuin van een omwonende die 

graag anoniem wenst te blijven, en het illustere trio zette de terugreis in.  

Een illusie armer, maar een tevreden glimlach kon niet onderdrukt worden.    

Van de vier teams hebben wij, zonder twijfel, het meest genoten!  

Bier dan hè!! 

 

Grrrm 
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38e Dorus Bruintoernooi 2013 

Op 30 januari, 1 en 2 februari  jl. werd het 38e Dorus Bruin toernooi georgani-

seerd. 

Na een jaar niet te hebben gebiljart wierp Jan Nes zich vrijwillig op als reser-

ve. Hierdoor traden dezelfde matadoren in de arena als tijdens de vorige edi-

tie. In zijn openingswoord gaf toernooidirecteur Jaap Burger o.a. te kennen 

dat verschillende spelers de eindoverwinning al meerdere keren in de wacht 

gesleept hadden en dat hij hoopte dat nu eens een jongere zou zegevieren. 

Zijn woorden zouden profetisch blijken te zijn. 

De woensdagavond kende niet veel hoogtepunten. 

Gerard Kroon liet een mooie serie van 23 noteren en Peter Knol kwam tot 2 

zeges met slotseries van 15 en 14. Peter tekende met 19 beurten tevens voor 

de kortste partij.  Op de vrijdagavond ging het niveau omhoog. 

Maar liefst 3 confrontaties werden in minder beurten beslist. Henk Knevel 

vermorzelde clubgenoot Aad Hoornsman in slechts 16 beurten. Ondanks een 

mooie serie van 25 dolf Edward Roozendaal het onderspit tegen Gerard 

Kroon. Enkele aan de bar gezeten biljartgrootheden lieten bij herhaling hun 

waardering voor het geboden spel blijken. 

De zaterdagmiddag kon Jaap Burger de middag openen met de verheugende 

mededeling dat deelnemer Edward Roozendaal hem had medegedeeld dat 4x1 

Makelaardij voorlopig de sponsoring van de prijsbekers  op zich zou nemen. 

Mark van Til begon deze slotdag als koploper met 8 matchpunten. Op de 2e 

plaats Peter Knol en Gerard Kroon met 6 matchpunten. Troosteloos onderaan 

Edward Roozendaal met 0 matchpunten.  

In de 5e ronde legde Mark van Til tegen Jan Burger zijn 80 te maken caram-

boles in 18 beurten op tafel. Jan scoorde er 44 van de benodigde 60. Peter 

Knol en Gerard Kroon bestreden elkaar. Om bij te blijven diende er te worden 

gewonnen. Het werd een regelmatige overwinning voor Peter. In 25 beurten 

legde hij zijn 60 caramboles onder de lampen. Een grieperige Gerard kwam al 

zuchtend, kreunend, steunend en zijn eigen spel van commentaar voorziend 

tot 61 caramboles van de te maken 75. Met een overwinning op Henk Knevel 

nam Edward Roozendaal afscheid van de hatelijke 0. 

De 6e ronde kende geen snelle partijen. Het duo Mark van Til en Peter Knol 

bleef aan de winnende hand terwijl de concurrentie elkaar matchpunten af-

snoepte. De eerste plaats moest worden beslist in een onderling gevecht tus-

sen dit tweetal. Voorafgaand aan deze titanenstrijd was er een goed verzorgde 

warm en koud buffet, waarbij beide kemphanen naast elkaar zaten. Het was er 

opvallend stil. 
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In de 7e en laatste ronde boekte Edward Roozendaal  tegen Theo Vlaar in 15 

beurten zijn 3e overwinning op rij. Hoekstenen waren series van 19 en een 

slotserie van 22. Jan Burger en Henk Knevel belandden eerst met elkaar in 

een mijnenveld, toen in drijfzand en vervolgens in een loopgravenoorlog. 

Henk bereikte als eerste de oever. Hij noteerde zijn 60 caramboles in 32 beur-

ten. Jan kwam tot 44 van de 60. Gerard Kroon verloor kansloos tegen Aad 

Hoornsman die tot zijn 2e overwinning kwam. Ondanks de winst werd Aad 

echter toch opgezadeld met de 8e en laatste plaats. 

 

Restte nog de strijd om het kampioenschap tussen de “aanstormende jeugd” 

Mark en Peter. Beiden telgen uit gekende biljartfamilies. Mark moest 80 ca-

ramboles maken en Peter 65. Met een serie van 17 in de 2e beurt kende Mark 

een goede start. Peter noteerde van acquit achtereenvolgens 2, 5, 10 en 17. Na 

4 beurten stond de stand 20-34 op het scorebord. Hierna noteerde Peter echter 

6 nullen en liep Mark goed geconcentreerd, zelfs het aanwezige vrouwelijk 

schoon bracht hem niet uit zijn evenwicht,  met kleine serietjes hard bij hem 

weg. Na 12 beurten was de stand 67-43 in Mark’s voordeel. Met achtereen-

volgens 7 en 6 besliste Mark de partij. Peter voegde nog 2 caramboles aan zijn 

totaal toe.  De kortste partij van het gehele toernooi. Een waardige finale.  

 

Kampioen: Mark van Til, in de voetsporen van vader Nico tredend. 

 

EINDSTAND  mp moy.    hs moy % 

 

 

M. van Til  14 3.612    22 109.515 

P.  Knol               10 2.945    17 115.861 

Th. Vlaar    6 3.363    20 114.720 

H. Knevel    6 2.283    12 105.993 

E.Roozendaal   6 3.160    25   95.033 

G. Kroon      6 2.532    23   83.254 

Jn. Burger     4 2.017    11   93.311 

A. Hoornsman   4 1.758     9   90.577 

      
De wedstriijdleiders. 

 

 

 

 

         De kampioen 
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Daaf Brontoernooi 2013 

Biljarten en tango. Sinds dit weekend zijn deze twee begrippen met elkaar 

verbonden, voor mij althans. Nodig een leek uit om je sport te aanschouwen 

in de betreffende wereld waarin deze plaats vindt, en er komen soms opmer-

kelijke analyses, veronderstellingen, als ook vragen uit voort. Een week of 5 

voor het jaarlijkse Daaf Bron Libretoernooi nodigde ik vriendinlief uit om 

eens te kijken. Dit evenement heeft intussen een stevige reputatie opgebouwd 

ten aanzien van gezelligheid en een sportief hoogstaand topweekend, dus zou 

dit mijn inziens de beste gelegenheid ter introductie zijn. De altijd lastige start 

op de vrijdagavond voor de meeste spelers, omdat libre veelal niet de eerste 

en enige spelvariant is, lag achter ons, en de zaterdag was in volle gang. Rond 

een uur of drie kwam de 'nieuwe toeschouwer' binnengelopen en wachtte ik 

een beetje gespannen af hoe haar eerste indruk zou zijn. Stamelend begin ik 

met “Euh.. Ja, hier heb ik dus al 16 jaar, vele uren doorgebracht.” Zo open 

als Vriendin kan zijn, stelt ze mij al snel gerust dat ze erg nieuwsgierig is naar 

'mijn' wereld en hoe ik daar in besta. Inherent aan ons-kent-ons verenigingen 

draaien vele hoofden onze kant op en zie je lippen zinnen vormen als: “Is dat 

Germ's vriendin?” Ik op mijn beurt knik schuchter lachend bevestigend op de 

vermeende vraag. Verliefd en trots. 

Mijn vierde partij stond op het punt van beginnen toen bij Vriendin de eerste 

vragen rezen. “Moet ik heel stil zijn of kan ik gewoon met mensen praten als 

er gespeeld wordt?” en “Zal ik naast je komen zitten of leidt dat af?”   

Deze ronde ging ik het opnemen tegen Kees Jong. De vier minuten inspeeltijd 

werden ten volle benut om zo hopelijk het juiste gevoel te krijgen. Vriendin, 

stilletjes naast mij gezeten, vond het maar een vreemde zaak en daarmee mo-

gelijk een raar spel dat we de ballen neerlegden waar we wilden en dat dát het 

dan zou zijn. Vreemd hoe je dan even moet omschakelen en gebruiken van de 

basis af uit te leggen wat voor jezelf ondertussen tweede natuur is geworden. 

Het fijne aan een introducé is wel dat je het al snel goed doet; het spel van 

Kees en mij was niet al te best. Terwijl libre vooral langs de band moet wor-

den gespeeld, is het voor veel liefhebbers als ook onbekenden van de sport 

interessanter als het wat dynamischer blijft; iets meer tango. Stijlvol, dát wel 

natuurlijk. Kortom, ik deed mijn best om beweging op de tafel te houden, en 

voltooide de 400 caramboles in 7 beurten. “Je kunt wel zien dat er heel ver-

schillende stijlen van spelen zijn.” Aldus vriendin. “Ik begrijp werkelijk niet 

hoe je dat allemaal doet!” Ja, ik vraag het me ook wel eens af. En gezien het 

feit dat zij werkzaam is in de psychiatrie, is de gemiddelde biljartsfeer een 

feest der observatie. Biljarters zijn typische wezens. 
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Concentratie, presicie, mentale druk en vereiste kennis van het spel was veel 

meer dan zij verwacht had. 

Laatste pot die dag ging ik het opnemen tegen zoon van..  inderdaad, Ferry 

Jong. Ferry stond op dat punt maar liefst 100 gemiddeld te spelen, en ik was 

terecht wat gespannen. Met veel moeite kreeg ik de caramboles uit mijn keu 

gerammeld, maar wel tekort voor winst. Mijn jonge tegenstander bleek beter 

in staat seriewerk te tonen, terwijl ik vooral bezig was niet 'vast' te komen lig-

gen (vastliggende ballen betekende verplicht van acquit).  Afijn, de vijfde par-

tij werd mijn eerste verliesronde en met 340 caramboles in 4 pogingen had ik 

mijn best gedaan. Leo Koomen liep op de andere tafel tegen een ontketende 

Hidde Lub aan in 4 beurten, en zo ook zíjn eerste verlies.  

“Zo, dat was een spannende partij!”  “Huh, libre spannend?” “Ja, maar niet 

als er langs de band getik tik tikt wordt.” Duidelijk te weinig tango deze keer.  

Nog even na-ouwehoeren in de kantine met wat drankjes, erg gezellig en aan 

te raden voor ook andere deelnemers en toebehoren! Niet dat 'altijd dezelfden' 

vervelen, maar een toernooi is een feestje dat gevierd mag worden. Serieus 

spelen is wat mij betreft maar de helft van een weekend.  

Om dit nog eens te benadrukken togen 2 spelers, 2 arbiters, 2 wedstrijdleiders, 

1 ex-voorzitter én Vriendin naar het Kantoor van de Buurman. Je moet er wat 

van maken, nietwaar!?  

Hoewel de zondag niet altijd gemakkelijk is na een uitstapje, brengt vreugde 

ook energie voor de nieuwe dag. De op één na laatste ronde bracht Leo 

Koomen tegenover mij. Ik had nog een rekening openstaan van eerdere voor-

wedstrijden met deze De Vries Juwelier teamgenoot, waar hij mij slechts één 

kans had gelaten.. Wraak is niet goed voor de ziel, maar een gezonde sportie-

ve revanche is een fraai gegeven. Dat Leo niet het type is om af te laten we-

ten, bleek in zijn openingserie van 180.. geen moment langs band! Ik had on-

derwijl Sam van Etten op de andere tafel américaine zien spelen en gepro-

beerd dit te kopiëren. Met de nieuwe informatie aan de slag gegaan en een 

beetje gelukkig na slechts twee stoten de begeerde positie langs band verkre-

gen. Een enkele hapering brak de concentratie niet, en ik spoedde in één keer 

naar het einde! Leo Koomen, de gedoodverfde winnaar was hiermee uitge-

schakeld, en ik zat nog in de race! 

Uiteraard Vriendin meteen op de hoogte gesteld... “Ohh, heb ik dát nou net 

weer gemist?!” Ze zou zich onmiddellijk ontrekken van de huishoudelijke 

taken en de ontknoping van het toernooi bijwonen. Ballroomtango, coming 

up!  En wat een dans is het geworden… 

Het ging nog tussen Ferry en mijzelf; maar ook mijn directe opponent in de 

beslissende ronde Sam stond voor een memorabel moment. Welliswaar met 2 

verliespartijen uitgeschakeld voor de hoogste ereplaats, maar zijn moyenne, 

een schrikwekkende 137 stond achter zijn naam!  
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Het toernooi record lag binnen handbereik dat Leo Koomen in 2009 met 

140 had neergezet.  Terwijl Ferry voor 100 gemiddeld en toernooiwinst 

tegen Leo uitkwam, schraapte ik de laatste restjes concentratie bij elkaar 

tegen Sam. Een begin van 132 is niet genoeg, en de misser leek fataal te 

worden. Sam stoof weg en ik trok mijn handschoen maar vast uit... Tot de 

machine ineens stokte bij 376! Een mengeling van ongeloof en oprecht 

jammer vinden dat hij niet tot het einde had doorgetrokken, betekende 

geenszins dat mijn strijdlust verdwenen was.  Ferry werd verslagen in 2 

beurten, en zijn missie in de gelijkmaker strandde bij een reeks van 212. 

Als Sam alsnog zou winnen was Ferry kampioen! Wonderlijk, dat libre.  

Gebrander dan ooit zette ik alles op alles, maar bij 199 werd een knullige 

vastligger afgestraft omdat de acquit dit weekend geen vriend was van mij. 

Vriendin had het niet meer en toonde met ingehouden adem haar klamme 

handpalmen. Nog 24 voor Sam, nog 69 voor mij te gaan...  

Binnen no time dirrigeerde Sam de ballen richting band waar ze enigszins 

moeilijk bereikbaar kwamen te liggen. Veel strekken voor de toch boom-

lange van Etten, en arbiter Arnold had de opdracht uitgevaardigd aan een 

toeschouwer om Sam's voet op de vloer te houden. De subtiele massé ging 

op de enige mogelijke manier mis.......   Nóg een kans voor mij! Met uiter-

ste inspanning voltooide ik de resterende 69 caramboles, en moest nu zelf 

met ingehouden adem toekijken en afwachten of Sam met de laatste 20 

punten zou remiseren.. Acquit werd wat ongelukkig geraakt; rommelen, 

strijden en proberen grip te krijgen. Het was vergeefs. Na 12 punten was de 

situatie niet meer te redden.   

   

Germ Bot Kampioen Daaf Bron Libretoernooi 2013! 

 

Vriendin óp van de spanning, maar wat een debuut in de biljartwereld om 

mee te maken! Getuige ook het feit dat er nog vele toeschouwers zijn ge-

bleven tot het toch late tijdstip aan het begin van de avond. De negende 

editie is een bijzonder spannende, als ook bijzonder sfeervolle geworden! 

Bijzondere dank gaat uit naar Marjo Bron. Ook deze keer was zij weer pre-

sent om, ditmaal met kleinzoon Mats, de wisselbeker uit de collectie van 

naamgever aan dit toernooi, Daaf Bron uit te reiken.  

Horna verwelkomt Marjo volgend jaar tijdens de jubileum editie graag 

weer in ons clubgebouw!  

Dit toernooi werd mogelijk gemaakt door:  

Rob 'Organic' Beaun, Wim 'X' marks the Possel, Rien Bakker 

(wedstreidlijder), Kev-interim De Decker, Kees Jong - Wat kan díe man 

zuigen! Hiddy Lub (Affiche Koningin), David Hammam @ the Bron 

(meegebracht gezelschap was bonus. Hulde!) Ab 'Pap' Lenaers, Arbiters 



 15 

Topteam - Etikon - De Graafschap 

Speciál – Alie & Theo Sneekes, Arnold 'Paljas' van Rongen, Irma 'Alles is 

rood na een glas of Acht' Huisman, Co 'Bitterlemon' Buijs, Sabi-hihihi-ne Ba-

hahaha-akker, Henny Kant-Ineke Truus, Johan 'Ik juich heus niet voor Leo!' 

Koomen, Leo 'Banaan & Snickers' Koomen, SP Kemkes, EP: Beerepoot, Cafe 

's Lands Welvaren, Peperback, Brinkman ICT, Golfbaan Spierdijk, Zalmroke-

rij Smoking, Heida Kolkservice, Kopie '96, Bouwbedrijf Co Morsink, Stuka-

doorsbedrijf Noordeloos, Thuisin, Van Der Linden van Sprankhuizen, John 

Baars Schilderwerk, De Vries Juwelier en eenieder die ik mogelijk in de roes 

vergeten ben! 

  

Man, wat een bier... 

 

It takes two to tango, 

Germ & Fleur 

’s Morgens om 9:45 vertrokken we uit Hoorn richting Haarlo. Eerst George 

nog even oppikken bij een dubieus parkeerplaatsje, alwaar zijn busje hopelijk 

aan het einde van de dag nog steeds onaangetast op hem zou staan te wachten. 

Na te zijn bekomen van de bijna total-loss (George ging vol op zijn rem staan 

toen we vlak achter hem reden bij de parkeerplaats), werd de TomTom inge-

steld en gingen we op weg.  Voorbij Amersfoort verlaat je dan zo langzamer-

hand de bewoonde wereld en dien je het laatste uur over slingerende bospaden 

af te leggen om in Haarlo te komen. Gelukkig begon de TomTom spontaan 

koeiengeluiden te maken, dus wisten we dat we op de goede weg waren… 

Onderweg vertelt George dat hij een tijdje bij dat team gespeeld heeft en dus 

vaak in Haarlo geweest is. Verrassend genoeg weet hij echter niet waar de 

ingang van de biljartzaal is, maar we waren allang blij dat er wel een toilet 

was.  Uiteindelijk vinden we de biljartzaal waar we later tegen het grote Eti-

kon moeten aantreden. We mogen het toch als een eer zien dat we tegen Tille-

man, Niessen en De Bruijn mogen aantreden voor een 1-op-1 gevecht. 

Persoonlijk had ik er eerlijk gezegd wel meer van verwacht… Er staat daar 

potdomme een enorm aantal nationale en internationale titels te spelen en er 

zit 5 man langs de kant...die in de loop van de middag nog allemaal vroegtij-

dig vertrekken ook. Als er bij dat soort grootheden al niemand meer komt kij-

ken, kunnen we ons rustig zorgen gaan maken over de biljartsport, voor zover 

we het over sport hebben. Bij sport hoort emotie en sfeer en beide waren er 

simpelweg niet. 
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Er staat overigens wel muziek aan, maar de hitlijsten zien er in freakin’ Haar-

lo toch iets anders uit dan in geciviliseerd gebied. 

En…eerlijk is eerlijk, de mannen zijn biljart technisch van een andere planeet, 

maar als de echt spectaculaire partijen uitblijven…loopt zo’n dag toch een 

beetje op een teleurstelling uit.  Ik wil niet meteen hardop zeggen dat er niks 

aan is…maar er was gewoon niet zo veel aan…zo. 

Wat doe je dan als Noord-Hollander in bijna Duitsland? Bier drinken en Tille-

man in de maling nemen…iedereen is te verslaan op een bepaald vlak. 

Goed, eerst mochten we aantreden tegen De Graafschap. Jeroen trapte af te-

gen Gert-Jan Veldhuizen met een serie van 56, maar zakte daarna in. Een bu-

tage hier en een slordigheidje daar en GJ liep gestaag uit, tot hij de partij be-

ëindigde in de 8e beurt. 

Wouter speelde daarna tegen Martien v.d. Spoel, waarbij beide spelers maar 

niet op gang kwamen. Na 14 beurten ging v/d Spoel dan toch met de winst 

aan de haal. Toen ook George nog verloor in 12 beurten van multi-talent Dave 

Christiani, stond er een teleurstellende 0-6 op het bord. Achteraf bekeken ga-

ven alle drie de partijen voldoende beurten om te spreken van drie gemiste 

kansen… 

 

Toen het treffen met veelvuldig kampioen Etikon… Jeroen werd in 4 beurten 

geslacht door de verrassend vlot spelende (voor zijn doen dan) Tilleman. 

Wouter begon goed tegen Patrick Niessen, na 3 beurten stond het ongeveer 65

-65, maar toen vond de grootmeester het welletjes. Met een diep donkere blik 

en grove fronsen, speelde hij de resterende caramboles bij elkaar in de 4e 

beurt. Wouter nog de nabeurt, noteren 2, helaas… 

George, die op de heenreis nog predikte voor positief spel, toverde een aantal 

schier onmogelijke posities voor de volgelopen neus van JP de Bruijn, maar 

moest evengoed het onderspit delven na 13 omlopen. 

2x 0-6 op de broek gekregen en nog een autorit van 2,5 uur voor de boeg… 

In Amsterdam stond de bus van George nog op zijn wielen en zelfs de ramen 

zaten er nog in, dus scheidden daar onze wegen. Na een gezonde maaltijd bij 

de drive-in met de grote M, waren Wouter en ik tegen 22.00 weer terug in 

Hoorn-Sweet-Hoorn. 

 

De wonden likken en opladen voor de aanstaande thuiswedstrijd op 30 maart 

a.s. in BC Osdorp waar we o.a. Swertz en van Silfhout op visite krijgen! 

 

Jeroen 
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Eindstanden teamcompetitie 

 Standen per 1 april 2013    

      

  Kader p wp vp % 

1 Horna 05 26 103 79 83,90 

2 B.C.S./ Bremer 4 24 100 68 89,40 

3 B.C.S. 3 26 97 85 81,90 

4 B.C.S./ Varitex 5 26 88 94 79,90 

5 Tokoloco  Kader 1 26 83 99 85,50 

6 O.B.I.S. 1 24 81 87 82,60 

7 Horna 03 24 74 94 83,10 

8 Tokoloco  Kader 2 24 74 94 82,50 

      

eind A-Klasse p wp vp % 

1 Tempelhof 1 28 120 76 87,20 

2 Hazefelder 1 28 115 81 89,80 

3 N.H.D. 13 28 100,5 91,5 87,50 

4 D.V.O.G. 1 28 99,5 96,5 86,90 

5 Liefhebber 22 28 98 98 88,30 

6 V.K.G. 1 28 97 99 86,00 

7 Liefhebber 20 28 86 110 87,40 

8 V.K.G. 2 28 85 107 84,80 

9 Distr. Noord-West 1 28 77 119 83,60 

      

eind B1-1 p wp vp % 

1 Wurf de 1 28 112 84 90,00 

2 Carambole  1 28 104 92 90,90 

3 Witte Huis het 1 28 103 93 90,50 

4 Pomerans de 2 28 102 94 88,20 

5 W.F./Cultura 3 28 99 97 88,30 

6 Hoop de 1 28 93 103 89,30 

7 Centrum Het 1 28 92 104 84,90 

8 N.H.D. 18 - 14 wp 28 85 97 89,10 

9 Ark de 2 28 78 118 84,30 

      

eind B1-2 p wp vp % 

1 D.R.K. 2 28 129 67 91,80 

2 Ark de 5 28 104,5 91,5 87,80 

3 Carambole  2 28 104 92 90,10 

4 Halfweg 4 28 103 93 89,50 

5 Kraaienest 't 1 28 99 97 86,10 

6 WF/Gouden Hoofd 1 28 96,5 99,5 87,10 

7 A.B.C. 1 28 87 109 84,70 

8 Jong Leven 3 28 61 135 80,70 
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eind Ranglijst B1 p wp vp % Gem Wp 

1 D.R.K. 2 28 129 67 91,80 4,607 

2 Wurf de 1 28 112 84 90,00 4,000 

3 Ark de 5 28 104,5 91,5 87,80 3,732 

4 Carambole  1 28 104 92 90,90 3,714 

5 Carambole  2 28 104 92 90,10 3,714 

6 Halfweg 4 28 103 93 89,50 3,679 

7 Witte Huis het 1 28 103 93 90,50 3,679 

8 Pomerans de 2 28 102 94 88,20 3,643 

9 Kraaienest 't 1 28 99 97 86,10 3,536 

10 W.F./Cultura 3 28 99 97 88,30 3,536 

11 WF/Gouden Hoofd 1 28 96,5 99,5 87,10 3,446 

12 Hoop de 1 28 93 103 89,30 3,321 

13 Centrum Het 1 28 92 104 84,90 3,286 

14 A.B.C. 1 28 87 109 84,70 3,107 

15 N.H.D. 18  ( - 14 wp ) 28 85 97 89,10 3,036 

16 Ark de 2 28 78 118 84,30 2,786 

17 Jong Leven 3 28 61 135 80,70 2,179 

       

eind B2-1 p wp vp %  

1 Pomerans de 5 26 112 70 90,20  

2 Ark de 3 26 109 73 88,00  

3 N.H.D. 15 26 105 77 92,30  

4 Hoop de 4 26 105 77 87,10  

5 B.C.B.S. 1 26 104 78 87,30  

6 D.R.K. 1 26 102 80 90,10  

7 N.H.D. 16 26 99 83 89,40  

8 Horna 16 26 98 84 84,70  

9 Acquit '83 26 90 92 87,00  

10 Centrum t 3 26 74 108 85,40  

11 Hoop de 3 - 14 wp  26 71 97 81,00  

12 Nieuw Leven 1 26 69 113 80,50  

13 Rappèl 1 26 64 118 82,70  

14 Centrum Het 2 26 58 124 80,80  

       

  Jeugd  p wp vp %  

1 Horna 32 18 77 47 91,30  

2 N.H.D. 31 18 71 55 86,70  

3 Horna 31 18 70 56 88,40  

4 Liefh./ Bios 32 18 55 71 84,60  

5 Liefh./ Bios 31 18 54 72 83,80  

6 OBIS Magneet 31 18 49 75 85,40  
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eind C1-1 p wp vp % 

1 Kraaienest 3 26 131 51 92,30 

2 Horna 10 26 128 54 92,60 

3 Horna 9 26 103 79 88,30 

4 W.F./Kok Metaal 1 26 101 81 86,80 

5 Horna 15 26 94 88 85,60 

6 D.O.E.T. 1 26 93 89 87,30 

7 Horna 13 26 89 93 87,30 

8 N.H.D. 7 26 85 97 81,20 

9 Tokoloco 1 26 84 96 83,80 

10 Witte Huis het 2 26 84 98 81,40 

11 Tokoloco 3 26 75 107 82,60 

12 Horna 11 26 70 112 83,00 

13 Lindeboom de 1 26 66 116 84,90 

14 Horna 12 - 14 wp 26 51 131 79,90 

      

eind C2-1 p wp vp % 

1 Twisk 1 22 97 57 91,80 

2 D.O.S. 1 22 87 67 88,20 

3 N.H.D. 4           22 85 69 88,80 

4 Opkomst de 1 22 82 72 89,90 

5 C.I.O.S.1 22 81 73 88,30 

6 Horna 20 22 78 72 87,20 

7 D.O.E.T. 2 22 74 66 89,70 

8 Paus de 1 22 71 83 88,10 

9 Torenschouw 2 22 70 84 85,10 

10 Tokoloco 2         22 67 87 82,60 

11 Moddermannetje 2 22 66 88 83,30 

12 Distr. West-Fr 1 22 62 92 78,70 

      

eind C2-2 p wp vp % 

1 B.C.L. 1 26 125 57 94,00 

2 Sport de 1 26 116 66 93,20 

3 N.H.D. 11 26 114 68 91,80 

4 Moddermannetje 5 26 103 79 91,00 

5 N.H.D. 10 26 92 90 90,50 

6 Moddermannetje 3 26 92 90 88,80 

7 Witte Huis het 3 26 86 96 85,40 

8 Centrum 't 1 26 85 97 85,90 

9 N.H.D. 9 26 84 98 86,20 

10 Stompetoren de 1 26 81 99 83,70 

11 Acquit '83 - 2 26 78 102 84,70 

12 Kunstgenot 1 26 75 107 86,50 

13 Moddermannetje 4 26 72 110 83,80 

14 Cultura 1 26 70 112 83,20 
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eind Ranglijst C2 p wp vp % Gem Wp 

1 B.C.L. 1 26 125 57 94,00 4,808 

2 Sport de 1 26 116 66 93,20 4,462 

3 Twisk 1 22 97 57 91,80 4,409 

4 N.H.D. 11 26 114 68 91,80 4,385 

5 Moddermannetje 5 26 103 79 91,00 3,962 

6 D.O.S. 1 22 87 67 88,20 3,955 

7 N.H.D. 4           22 85 69 88,80 3,864 

8 Opkomst de 1 22 82 72 89,90 3,727 

9 C.I.O.S.1 22 81 73 88,30 3,682 

10 Horna 20 22 78 72 87,20 3,545 

11 N.H.D. 10 26 92 90 90,50 3,538 

12 Moddermannetje 3 26 92 90 88,80 3,538 

13 D.O.E.T. 2 22 74 66 89,70 3,364 

14 Witte Huis het 3 26 86 96 85,40 3,308 

15 Centrum 't 1 26 85 97 85,90 3,269 

16 N.H.D. 9 26 84 98 86,20 3,231 

17 Paus de 1 22 71 83 88,10 3,227 

18 Torenschouw 2 22 70 84 85,10 3,182 

19 Stompetoren de 1 26 81 99 83,70 3,115 

20 Tokoloco 2         22 67 87 82,60 3,045 

21 Acquit '83 - 2 26 78 102 84,70 3,000 

22 Moddermannetje 2 22 66 88 83,30 3,000 

23 Kunstgenot 1 26 75 107 86,50 2,885 

24 Distr. West-Fr 1 22 62 92 78,70 2,818 

25 Moddermannetje 4 26 72 110 83,80 2,769 

26 Cultura 1 26 70 112 83,20 2,692 

       

eind C3-1 p wp vp %  

1 Halfweg 1 24 139 77 91,40  

2 Stompetoren de 2 24 136 78 92,10  

3 Distr. Echtgenot. 1 24 119 97 91,00  

4 N.H.D. 5 24 117 99 88,40  

5 Pomerans de 1 24 115 101 89,80  

6 D.O.S. 2 24 109 105 87,20  

7 Ken Net 't 1 24 106 112 89,20  

8 Jong Leven 1 24 104 112 89,20  

9 Centrum 't 5 24 103 113 90,00  

10 D.R.K. 4 24 99 117 85,70  

11 N.H.D. 6 24 93 123 86,70  

12 Torenschouw de 1 24 82 134 85,70  

13 Horna 23 24 78 136 83,30  
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eind C3-2 p wp vp %  

1 Nieuw Leven 2 24 131 85 91,00  

2 Wagenwiel 't 1 24 122 94 89,00  

3 D.O.E.T. 3 24 120 96 88,40  

4 B.C.L. 2 24 117 99 87,80  

5 Jong Leven 2 24 116 100 87,50  

6 Halfweg 2 24 110 106 86,90  

7 Opkomst de 2 24 104 112 87,60  

8 Kunstgenot 2 24 104 112 85,60  

9 Wap.v.Grotebroek 2 24 98 118 85,90  

10 Acquit '83 - 3 24 96 120 86,00  

11 Paus de 3 24 94 122 85,60  

12 N.H.D. 8 -18 wp  24 92 106 88,40  

13 Dames Bonte Prd 1 24 82 134 82,60  

       

eind Ranglijst C3 p wp vp % Gem Wp 

1 Halfweg 1 24 139 77 91,40 5,792 

2 Stompetoren de 2 24 136 78 92,10 5,667 

3 Nieuw Leven 2 24 131 85 91,00 5,458 

4 Wagenwiel 't 1 24 122 94 89,00 5,083 

5 D.O.E.T. 3 24 120 96 88,40 5,000 

6 Distr. Echtgenot. 1 24 119 97 91,00 4,958 

7 B.C.L. 2 24 117 99 87,80 4,875 

8 N.H.D. 5 24 117 99 88,40 4,875 

9 Jong Leven 2 24 116 100 87,50 4,833 

10 Pomerans de 1 24 115 101 89,80 4,792 

11 Halfweg 2 24 110 106 86,90 4,583 

12 D.O.S. 2 24 109 105 87,20 4,542 

13 Ken Net 't 1 24 106 112 89,20 4,417 

14 Opkomst de 2 24 104 112 87,60 4,333 

15 Kunstgenot 2 24 104 112 85,60 4,333 

16 Jong Leven 1 24 104 112 89,20 4,333 

17 Centrum 't 5 24 103 113 90,00 4,292 

18 D.R.K. 4 24 99 117 85,70 4,125 

19 Wap.v.Grotebroek 2 24 98 118 85,90 4,083 

20 Acquit '83 - 3 24 96 120 86,00 4,000 

21 Paus de 3 24 94 122 85,60 3,917 

22 N.H.D. 6 24 93 123 86,70 3,875 

23 N.H.D. 8  ( - 18 wp ) 24 92 106 88,40 3,833 

24 Dames Bonte Prd 1 24 82 134 82,60 3,417 

25 Torenschouw de 1 24 82 134 85,70 3,417 

26 Horna 23 24 78 136 83,30 3,250 
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Wedstrijdleiding PK 

Het nieuwe seizoen 2013-2014 staat al weer in de steigers.  De secretarissen 

van de verenigingen hebben inmiddels het boekwerk “Inschrijvingen PK” in 

hun bezit.  Dit boekwerk moet 16 juni 2013 weer in mijn bezit zijn. Uiteraard 

is het geen schande als het boekwerk eerde in mijn bezit is.  Dat scheelt weer 

een hoop “laatste minuut” werk.  

Het Wedstrijdreglement van de KNBB bepaalt dat het eindmoyenne van de 

teamcompetitie bepalend kan zijn voor de PK klasse waarin men speelt. Dit 

om te voorkomen dat PK´ers zich laten zakken naar een onderliggende klasse 

om op die manier volgend seizoen weer in de finale te zitten.  

Voorbeeld: Een speler speelt in de 2e klasse libre PK een moyenne van 2.45. 

Hij degradeert daarmee naar de 3e klasse.  Zijn moyenne in de teamcompetitie 

is echter 2.65.  Daarmee wordt zijn degradatie ongedaan gemaakt en blijft hij 

dus gewoon in de 2e klasse PK.   

Helaas kunnen we op dit moment de moyennes van de teamcompetitie en de 

PK moyennes nog niet vergelijken.  Binnenkort kan dat wel.  Het kan dus zijn 

dat een speler, omdat hij gedegradeerd is en zich in een bepaalde klasse heeft 

ingeschreven, na controle toch in een hogere klasse PK wordt ingedeeld.  

Ik zal proberen, in deze gevallen, de wedstrijdleider van de vereniging op de 

hoogte te stellen, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. 

Reden temeer om straks het Bewaarexemplaar goed te bekijken.  U kunt n.l. 

ingedeeld zijn in een andere klasse dan u heeft opgegeven.  

 

De spelers die inschrijven in de 6e klasse libre worden ingedeeld in de 5e 

klasse voorwedstrijden. Zij spelen dus gewoon met de 5e klassers mee. Ze 

moeten ook hetzelfde aantal caramboles maken. Aan het eind van de 5e klas 

periode worden hun resultaten apart gezet, en de twee spelers met het hoogste 

moyenne gaan naar de gewestelijke finale. Het kan ook zijn dat we in samen-

werking met Alkaar en Zaanstreek waterland besluiten om een gezamenlijke 

districtsfinale gaan houden. Dat ligt aan het aantal inschrijvingen van die dis-

tricten. Winnen is voor de 6e klassers dus niet van belang. Alleen het behaal-

de moyenne is bepalend.  Aan het eind van de rit krijgen alle 6e klassers een 

mailtje met de vraag of dit systeem bevalt.  Mocht dit over het algemeen niet 

zo zijn, dan spelen we in april 2014 de voorwedstrijden van de 6e klasse voor 

het seizoen 2014-2015.  Ook daarover worden de wedstrijdleiders ingelicht.  

 

Zo, wat mij betreft kan het seizoen beginnen !! 

 

Oh, ja, op de volgende pagina kunt u zien welke finales u nog kunt aanvragen. 
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Wk Datum Finale Org. Vereniging 

  

36 07-sep-13 Districtsfinale D-3   

37 14-sep-13    

38 21-sep-13 Districtsfinale D-2   

39 28-sep-13 Districtsfinale L-5   

  

40 05-okt-13 Gewestelijke finale D-3   

41 12-okt-13 Gewestelijke finale L-6   

42 19-okt-13 Districtsfinale D-1 Het Groene Laken 

43 26-okt-13    

  

44 02-nov-13 Districtsfinale L-4   

46 09-nov-13 Districtsfinale L-3 Kunstgenot 

45 16-nov-13 Districtsfinale G-3 NHD v/d Borden Appel 

47 23-nov-13 Districtsfinale D-H   

48 30-nov-13 Districtsfinale L-2   

  

49 07-dec-13 sinterklaasweek   

50 14-dec-13 Gewestelijke finale L-3   

51 21-dec-13 Districtsfinale B-5   

52 28-dec-13 kerstweek   

  

1 04-jan-14 Districtsfinale B-4 De Opkomst 

2 11-jan-14 Districtsfinale L-1   

3 18-jan-14    

4 25-jan-14 Gewestelijke finale B-5   

  

5 01-feb-14 Districtsfinale L-H   

6 08-feb-14 Districtsfinale B-3   

7 15-feb-14    

8 22-feb-14 Districtsfinale Dames L-2   

  

9 01-mrt-14 Districtsfinale B-2   

10 08-mrt-14    

11 15-mrt-14    

12 22-mrt-14    

13 29-mrt-14    

  


