
 1 

Hans B
erk

hout 

Benny B
eek

 

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

U kunt uw kopij inzenden vóór 1 februari  2014 aan: 

 

Hans Berkhout     Kaagweg 76     1693 GE Wervershoof 

of via E-mail   copy@knbbwestfriesland.nl 

Koos G
ro

ot 

Cor B
lee

ker 

Ruud Z
ee

man 

Thea
 de W

ee
rd

 

 

Het bestuur 
van het district 
West-Friesland 

 
wenst u allen een 

 
 

gezond 
 

sportief 
 

gezellig 
 

enerverend 
 

progressief 
 

2014 
 



2  

 

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 Cor Bleeker Mandrill 8 

 1687 VN Wognum Tel: 06-17741565 cbleeker63@hotmail.com 

 Redactie DM Vacature 

 

CJ Voorzitter Cor Bleeker Mandrill 8 

 1687 VN Wognum Tel: 06-17741565 cbleeker63@hotmail.com 

 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 arievlaar@yahoo.com 

 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 j.stokman@quicknet.nl 

 

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 Sabine Bakker Het Voert 162  

 1613 KL Grootebroek Tel: 06-28567351 bakker_sabine@hotmail.com 

 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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Jaarkalender 2013-2014 

Januari 2014 

2-3-4 jan 2014 Districtsfinale B-4  

 De Opkomst Onderdijk 

4-5 jan 2014 NK Libre groot Junioren  

 Horna Hoorn 

9-10-11 jan 2014 Districtsfinale L-1  

 De Carambole Andijk 

24-25-26 jan 2014 Gewestelijke finale B-5  

 Cultura Andijk 

29-30 jan 1 feb 2014 Districtsfinale L-H  

 De Wurf Lutjebroek 

   

Februari 2014 

6-7-8 feb 2014 Districtsfinale B-3  

 Twisk Twisk 

5-7-8 februari 2014 Dorus Bruintoernooi  

 DOET Hauwert 

13-14-15 feb 2014 18e Roode Leeuw Bandenpechtoernooi 

 De Roode Leeuw  Benningbroek 

20-21-22 feb 2014 Zeger Winkeltoernooi  

 Kunstgenot Midwoud 

21-22 feb 2014 Districtsfinale Dames L-2  

 De Carambole Andijk 

22-23 feb 2014 NK Libre klein hoofdklasse Jeugd 

 NHD v/d Borden Appel Zwaag 

27-28 feb 1 mrt 2014 Districtctfinale B-2  

 NHD v/d Borden Appel Zwaag 

28 feb 1-2 mrt 2014 Daaf Bron Toernooi  

 Horna Hoorn 

   

Maart 2014 

6-7-8 mrt 2014 Stompe Toren Toernooi  

 De Stompe Toren Aartswoud 

13-14-15 mrt 2014 Dregt Toernooi  

 De Dregt Schellinkhout 
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“Noteren” door Piet Verhaar 
Met toestemming van “Biljart Totaal” 

April 2014 

16-17-18-19 apr 2014 50e Bonte Paard Toernooi 

 Bonte Paard Abbekerk 

OPVALLEN DOOR ONOPVALLEND TE ZIJN 

 

De ene arbiter is prominent aanwezig, trekt tijdens de partij aandacht 

naar zich toe. De ander gaat zo bescheiden zijn gang, dat je hem amper 

opmerkt. Niet zelden ook amper te verstaan bij het annonceren. Beiden 

proberen het goed te doen, maar doen dat niet. 

De taak van de arbiter gaat veel verder dan het al of niet goedkeuren van de 

gemaakte caramboles en het opnoemen ervan. Verder dan er op  toezien dat 

de spelers bij het maken van die caramboles de regels naleven. Hij leidt de 

partij. Dat betekent dat de arbiter een actief aandeel heeft in het verloop van 

de partij. Natuurlijk niet zo actief dat hij de spelers helpt om goede carambo-

les te maken. Toch kan de arbiter invloed uitoefenen op het verloop van de 

partij. Want als arbiter behoort het ook tot je taak om er voor zorg te dragen 

dat de omstandigheden zodanig zijn, dat beide spelers optimaal kunnen pres-

teren.  

 

De briefschrijver  aan wie ik de stof voor het vorige schrijfsel dankte, schreef 

nog meer. Weet u nog, hem waren wat zaken opgevallen tijdens wedstrijden 

op een flink hoog niveau, met dus hooggekwalificeerde arbiters aan de tafels. 

Het was hem ook opgevallen, schreef hij, dat sommige arbiters niet zo attent 

waren om de speler na het maken van een carambole wat ruimte te geven. 

Bleven staan waar ze stonden als de speler even rond wilde lopen om de posi-

tie van een andere kant te bezien. Niet zo attent waren om even een stapje 

achteruit te doen. Iedereen die als speler weleens een partij in uiterste concen-

tratie heeft geprobeerd te spelen, heeft ervaren dat het heel storend kan wer-

ken als je, al kijkend naar de positie van de ballen en nadenkend over je vol-

gende stoot, de arbiter in de weg vindt staan. Dan kun je even afgeleid zijn. 

Voor veel spelers maakt het niets uit. Ze kunnen de draad gemakkelijk vast-

houden. Maar er zijn ook genoeg spelers, voor wie zo’n kleine verstoring in 

de concentratie  de oorzaak van het missen van de volgende carambole kan 

betekenen.  
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Resultaten L-1 

Ik heb vaak van bepaalde spelers horen zeggen dat ze niet zo pietluttig moeten 

zijn. Omdat het tenslotte een beetje gemoedelijk moet blijven. Een verkeerde 

opvatting. Als arbiter moet je er voor zorgen dat de speler optimaal kan pres-

teren. Hoog of laag, daar heeft elke speler recht op. Je denkt als het ware mee. 

Niet alleen als de speler aanstalten maakt om te gaan aanleggen en afstoten, 

maar ook daarna. Tussen het caramboleren en het aanleggen voor de volgende 

stoot. Als je als arbiter hebt geconstateerd dat de carambole is gemaakt, dan 

doe je meteen een stapje naar achteren. Zeker als je aan dezelfde kant staat als 

de speler. Als je aanleiding ziet om je op een andere plek op te stellen, doe je 

dat eveneens zonder de speler te hinderen. Zodra je vervolgens ziet hoe de 

speler de volgende stoot zal gaan uitvoeren, doe je weer een stapje naar de 

tafel toe. Dan sta je op tijd weer gereed en kun je bij het aaleggen en afstoten  

stil blijven staan, zoals je altijd moet proberen. Attent bewegen en stilstaan. 

Een subtiel verschil tussen goed helpen en hinderen. 

 

                                                                                                                                                              

Piet Verhaar 

Bnr. Cnr. Naam Car. Brt. Hs. Mp. Moy. Byz. 

         

182845 10872 Kraayvanger H.  (Henk) 720 104 50 12 6,9230  

116586 10875 Appelman N.A.M.  (Niek) 692 112 44 10 6,1780  

116749 10890 Schenk P.  (Piet) 624 102 26 9 6,1170  

212582 12115 Mensch T.  (Theo) 671 110 99 9 6,1000  

161256 12115 Mol D.  (Dick) 713 118 44 10 6,0420  

116216 10872 Til N.J. van (Nico) 698 127 42 10 5,4960  

103665 10868 Pannekeet F.  (Fred) 720 132 40 12 5,4540  

148521 12459 Kok J.F.C. (Jan) 720 145 39 12 4,9650  

         

201290 10888 Ruijter P.  (Peter) 663 109 28 8 6,0820  

117165 10914 Oudt C.S.  (Cees) 663 133 36 10 4,9840  

161229 10897 Schilder P.J.M.  (Peter) 617 109 52 8 5,6600  
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116595 14120 Knol P.  (Piet) 718 143 30 9 5,0200  

151608 14007 Gracht J.P. v/d (Sjaak) 661 119 42 7 5,5540  

114456 14007 Koning T.  (Theo) 681 136 34 8 5,0070  

156042 10874 Brieffies G.  (Gerard) 573 106 38 6 5,4050  

173194 12459 Kok J.P.  (Jan) 650 131 22 8 4,9610  

114453 14007 Boer S. de (Sjon) 560 108 31 5 5,1850  

166820 12459 Kok F.R.  (Frank) 697 146 29 8 4,7730  

143436 10875 Morsink N.F.J.  (Co ) 623 131 26 8 4,7550  

116760 10891 Grippeling G.  (Gerrit) 676 143 32 8 4,7270  

120303 10885 Weel G.  (Gerard) 650 142 26 5 4,5770  

156416 10890 Koper B.  (Ben) 452 94 50 0 4,8080  

109138 10891 Hes R. (Rob) 555 125 27 4 4,4400  

215088 10875 Beers J. sr. (Jan) 578 131 23 4 4,4120  

116699 10918 Oud S.N.M.  (Simon) 634 145 37 4 4,3720  

177931 12459 Kok S.  (Sander) 519 124 32 4 4,1850  

116751 10890 Stavenuiter G.P.  (Gerrit) 568 130 26 2 4,3690  

         

167604 10872 Bankersen P.J.  (Piet) 521 161 38 1 3,2360 hd 

168641 12115 Duyves A.G.  (Ton) 565 150 30 6 3,7660 hd 

116288 10875 Haar J. v/d (Joop) 568 158 27 0 3,5940 hd 

116673 10887 Jong H. de (Henk) 482 160 24 3 3,0120 hd 

162084 10897 Kamps A.  (Anton) 569 145 26 2 3,9240 hd 

114448 14007 Kuilman G.T.H.  (Gerard) 494 138 31 4 3,5790 hd 

219257 10875 Mak P. (Peter) 567 153 39 2 3,7050 hd 

165371 15655 Noordeloos V.J.M.  (Vok) 533 151 30 2 3,5290 hd 

116928 10898 Ursem A.  (Adrie) 330 123 24 0 2,6820 hd 

         

106767 10907 Ekelmans W.  (Willem) 509 145 31 2 3,5100 d 

         

167085 12698 Bakker D.S.F.  (Dennis)      afw 

117688 10881 Beers J.P.N.  (Sjaak)      afw 

165361 10908 Groot R. de (Rob)      afw 

165369 10928 Kok W.  (Wim)      afw 

203330 10875 Possel W.  (Wim)      afw 
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Herstructurering KNBB 

Nieuwerkerk, 19 december 2013  

 

Aan: Besturen van alle verenigingen, districten en gewesten van de KNBB  

 

Onderwerp: Herstructurering Carambole: “Vernieuwing voor de toekomst”  

 

Geachte besturen,  

 

Tijdens de laatst gehouden algemene ledenvergadering van de KNBB Vereni-

ging Carambole is door de districten groen licht gegeven om de fusie tussen 

KVC en de KNBB voor te bereiden. Deze fusie zal zijn beslag krijgen medio 

2015. De KNBB zal dan bestaan uit een 4-tal disciplines: carambole, drieban-

den groot, pool en snooker.  

Ook is besloten dat we moeten gaan zoeken naar manieren om de ledenachter-

uitgang van de KNBB een halt toe te roepen. Of nog beter, weer een opgaan-

de lijn te vinden.  

In deze vergadering is ook een werkgroep ingesteld, die dit zal gaan aanpak-

ken.  

Deze commissie bestaat uit de volgende personen:  

 

Mario van der Laan (laanm@ziggo.nl)   Gewest NO Nederland  

Wim Roseboom (wroseboo@kabelfoon.nl)   Gewest W Nederland  

Ton te Boekhorst (ton.boekhorst@planet.nl)   Gewest NO Nederland  

Ad Koolen (adkoolen44@gmail.com)    Gewest Z Nederland  

Hennie Wezenbeek (hennywezenbeek@quicknet.nl)  namens 3Banden Groot  

Piet Verschure (pvknbb@zeelandnet.nl)     namens bestuur KVC  

 

Het is de taak van deze commissie om in kaart te brengen hoe de toekomst 

van Carambole er uit moet gaan zien. Hoe gaan we de “discipline Carambole” 

inrichten?  

Logische vragen kunnen vervolgens zijn:  

Hoe kunnen we de structuur van Carambole aanpassen aan de nieuwe toe-

komst? Wat moeten we doen om meer leden te krijgen, zodat we onze sport te 

kunnen blijven beoefenen?  

Basisvragen zijn: waarom wordt iemand lid van de KNBB? Maar ook: waar-

om wordt iemand geen lid? Wat zoekt iemand in een lidmaatschap?  

Hoe gaan we wedstrijdzaken aanpassen aan de behoeftes van deze tijd?  
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Moet er een verdeling komen tussen topsport, prestatiesport en recreatieve 

sport?   Komt er een lidmaatschap op maat?   Kunnen de reglementen vereen-

voudigd worden?  

 

De belangrijkste vraag in deze is: Voelen we ons thuis bij Carambole? Wat 

hebben we er voor over om wekelijks te biljarten? Hoe belangrijk zijn de 

teamcompetities, persoonlijke kampioenschappen en kadercompetities voor 

onze leden? Allemaal vragen waar de commissie een antwoord op wil krijgen.  

Ideeën over een herstructurering werden vaak van bovenaf opgelegd en in de 

organisatie doorgevoerd. De man of vrouw aan de tafel moest het dan maar 

goed vinden. Die tijd is voorbij en wij willen juist de mensen die wekelijks 

aan de tafel staan raadplegen over wat voor hen belangrijk is.  

Wij vragen u dan ook om binnen uw vereniging, district of gewest te proberen 

om antwoorden op die vragen te krijgen en jullie bevindingen door te geven 

aan de commissieleden. Het lijkt mij verstandig om dit op de volgende manier 

te doen.  

 

De verenigingen geven hun opmerkingen of kritiek door aan het districtsbe-

stuur dat dit op haar beurt weer doorgeeft aan de commissieleden en stelt ook 

het gewest van deze opmerkingen op de hoogte.  

Vanzelfsprekend wordt aan de districtsbestuurders en gewestelijke bestuur-

ders hetzelfde gevraagd. Alle informatie komt uiteindelijk terecht bij de com-

missie herstructurering carambole. Als we op deze wijze tewerk gaan, wordt 

de hele organisatie doorgelicht en de opmerkingen en vragen uit alle geledin-

gen van Carambole in kaart gebracht.  

 

Vervolgens gaat de commissie aan het werk en zal alle gegevens uitwerken. 

Uiteindelijk zal in overleg met het bestuur door de algemene vergadering van 

KVC de richting bepaald worden waar wij met de nieuwe structuur heen wil-

len. Op deze wijze heeft de biljarter aan de basis een duidelijke invloed op het 

nieuw te voeren beleid van Carambole en proberen we om vanaf de basis te 

vernieuwen. 

  

Tot slot vraag ik u dan ook allemaal om hieraan mee te werken voor een goe-

de toekomst van de KNBB.  

 

Namens de commissie herstructurering Carambole,  

 

Piet Verschure  

Portefeuillehouder Breedtesport Carambole 
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NK 47/2 en libre jeugd 

SAM VAN ETTEN GROOTS IN 2 BILJARTFINALES. 

 

De 17 jarige Sam van Etten uit Schermerhorn is het afgelopen weekend op 

grootse wijze de winnaar geworden bij zowel het anker kader  47/2 alsmede 

het libre groot voor de jeugd. Beide nationale finales met de absolute top van 

Nederland bij het jeugdbiljarten, werden dit weekend  verspeeld bij biljartver-

eniging Horna in Hoorn, wat nog niet eerder was voorgekomen in de biljart-

geschiedenis. Op zaterdag werd gestart met het anker kader 47/2. De 6 deel-

nemers, te weten Jordy Jong uit Zwaagdijk-West, Jeffrey Lenaers uit Bever-

wijk en Sam van Etten uit Schermerhorn in poule A, en Ferry Jong uit Zwaag-

dijk-West, Jim van der Zalm uit De Lier en Yannik Jansen uit Doetinchem in 

poule B, mochten eerst uitvechten wie of er zich voor de finale plaatsten. 

Hierin toonden de Horna mannen en dus thuisspelende Sam van Etten en Fer-

ry Jong zich de sterkste. In de finale maakten beide er een waar spektakel van. 

Met Sam vanaf acquit ging men in de eerste beurt nog voorzichtig van start, 

maar in de 2e beurt met een serie van 86 zorgde Sam met technisch hoog-

staand spel voor een ruime voorsprong. Ferry kwam in de 4e beurt sterk terug 

met een behoedzaam opgebouwde serie van 94 waardoor er een stand van 132

-97 voor Ferry op het scorebord stond. Na een paar beurten met ruim spel 

voor beide was Sam met een slotserie van 30 het eerst aan de finisch, maar 

Ferry speelde zijn laatste 13 caramboles zeer zorgvuldig bij elkaar, zodat 

dankzij het poule systeem, en dus niet op gemiddelde, een barrage moest gaan 

uitmaken wie of zich kampioen mocht noemen. Opnieuw mocht Sam begin-

nen en speelde de nu 30 caramboles in 1 beurt uit, en mocht Ferry weer pro-

beren om remise te maken. Onder grote spanning van het in grote getale opge-

komen publiek dat uitermate boeiend op het puntje van de stoel ging zitten, 

bleek ook hij over stalen zenuwen te beschikken en maakte zeer sterk remise. 

Een 2e barrage dus, maar nu zonder nabeurt. Ferry won de trekstoot, mocht 

beginnen, maar miste op een haar. Ook Sam kon zijn eerste punt niet maken 

waarna Ferry op weg leek naar de eindstreep, maar in de 2e beurt bij 19 een 

naar even later bleek, het fatale missertje te maken. De uiterlijk zeer koele 

inwoner van de Schermer in deze triller, maakte ook nu 30 caramboles in 2e 

beurt en was de gelukkige winnaar van een zeer spannende, hoogstaande en 

fantastische finale. Ook de strijd om de 3e plaats was een spannende, waarbij 

Jim van der Zalm na 18 beurten met 150-138 won van Jeffrey Lenaers. 

Zondag om 10 uur moest er alweer aangetreden worden voor de finale van het 

libre groot.  
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Met dezelfde poule indeling als zaterdag werden de finaleplaatsen precies het-

zelfde verdeeld, dus derhalve Sam en Ferry weer in de finale, en Jim en Jef-

frey om plaats 3 en 4. De poulefase was nu aanmerkelijk spannender omdat 

iedereen een keer won en verloor, zodat de beslissing viel op gemiddelde. 

Hierin waren Sam en Ferry duidelijk een maatje te groot voor hun tegenstan-

ders. Wel bleek de jongere broer van Ferry, Jordy Jong, over de nodige talen-

ten te beschikken, door Jeffry Lenaers  te verslaan in 12 beurten met een slot-

serie van 193. Was het zaterdag nog topspanning, zondag was Sam duidelijk 

de sterkste door zijn 250 caramboles in 2 beurten in een hoog tempo te vol-

tooien, en dus deed zich het unieke feit voor dat onder het toeziend oog van 

het ook nu weer talrijk opgekomen publiek,  Sam zich in één weekend  zich 2 

keer tot nationaal kampioen kon laten huldigen. Ook de strijd om de 3e en 4e 

plaats was minder spannend, en ook nu weer was Jim de sterkste. Een derhal-

ve zeer geslaagd biljartweekend met sport van zeer hoog gehalte, uitstekend 

georganiseerd door biljartvereniging Horna, onder leiding van wedstrijdleider 

Kevin de Decker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindstand: 

                                           47/2    Libre 

 

1- Sam van Etten  13.78 gem. 86 HS          62.77 gem. 247HS 

2- Ferry Jong         12.79  94  43.57  236 

3- Jim van der Zalm 12.43  105  18.83  247 

4- Jeffrey Lenaers  9.12  44  17.25  242 

5- Jordy Jong  7.76  32  17.00   193 

6- Yannik Jansen   2.83  14  4.86  29 

 

Cor Bleeker 
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Gewestelijke finale L-3 

Op 13, 14 en 15 december 2013 was café “de Welkomst” te onderdijk het 

episch centrum van het gewestelijk kampioenschap libre klein 3e klasse van 

het gewest West-Nederland. 

Onder leiding van de organiserende vereniging “de Rappèl” werd vrijdag 15 

december de finale geopend door Thea de Weerd van het organiserende dis-

trict. 

Helaas voor reserve J.N.M. Schilder uit Bovenkarspel waren alle 8 finalisten 

present. 

 

P. Feld en J.J. Hogervorst troffen elkaar in de eerste ronde en zorgde meteen 

voor vuurwerk met respectievelijk moyennes van 3,88 en 3,66. Feld won uit-

eindelijk dit titanen gevecht. Ook de partij tussen A. de Graaf en K. Huibers 

was ongemeen spannend. De Graaf verzuimde het af te maken waardoor Hui-

bers met een mooie moyenne van 3,33 de partij toch nog wist te winnen. H.P. 

Rooze, de finale binnengekomen met de hoogste moyenne, had duidelijk meer 

moeite om in zijn spel te komen. Hij moest in de eerste ronde zijn meerdere 

erkennen in R. Broeren. Mede door een fantastische serie van 19 won Broe-

ren. B. Looijenga jr. won de eerste ronde van van R.E. de Vrueh met een 

goeie moyenne van 2,80. Hij was ook de enige speler die de eerste 2 rondes 

beide winnend wist af te sluiten. In de tweede ronde won Looijenga van Ho-

gervorst. De Vrueh revancheerde zich in de tweede ronde door te winnen van 

Feld met een moyenne van 3,04, het hoogste in de tweede ronde. Het zelfde 

gold voor Rooze. Hij won zijn tweede partij van Huibers. Tenslotte won de 

Graaf in de tweede ronde van Broeren. Looijenga jr. mocht daardoor als leider 

aan de tweede dag beginnen en was Hogervorst ondanks 2 prima partijen nog 

steeds zonder wedstrijdpunten. 

 

Zaterdag 14 december stonden er 3 rondes op het programma. Looijenga jr. 

begon de dag weer uitstekend met een puike overwinning op Rooze. In de 

vierde ronde vervolgde hij echter met een draak van een wedstrijd. In de ver-

loren partij tegen Huibers kwam zijn moyenne niet boven de 1. Omdat Feld 

en de Graaf in de rondes 3 en 4 geen fouten maakte, kwamen zij beiden op 

evenveel wedstrijdpunten als Looijenga jr. Omdat deze spelers echter in ronde 

5 weer beide verloren en Looijenga jr. zijn goede spel weer terug gevonden 

had, ging Looijenga jr. ook na dag 2 nog steeds alleen aan de leiding met 8 

wedstrijdpunten, gevolgd door de Graaf, Feld en Huibers met 6 punten.  
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Omdat de Vrueh en Rooze de tweede dag slechts 1 van de 3 rondes winnend 

wisten af te sluiten en Broeren zelfs alle 3 de rondes verloor, lijken zij de laat-

ste dag niet meer mee te kunnen doen voor de winst. Datzelfde gold ook voor 

Hogervorst, die de eerste dag dus geen punten wist te halen. Hij revancheerde 

zich wel de tweede dag een beetje door 2 van de 3 rondes winnend af te slui-

ten. 

 

Met nog 4 kanshebbers voor de winst werd zondag 15 december begonnen 

met de voorlaatste ronde 6. De nummers 2 en 3 van dat moment, de Graaf en 

Feld, hadden de eer om tegen elkaar te mogen spelen. De winnaar van deze 

partij wist dat hij in de race zou blijven voor het kampioenschap. Voor de ver-

liezer van deze partij zou dat wel eens een onmogelijk taak kunnen zijn ge-

worden. Hoewel er dus wel wat op spel stond maakte beide spelers er een 

mooie partij van. Met een geweldig moyenne van 3,68 bewees de Graaf zich-

zelf dus een goeie dienst en hij won dan ook de partij van Feld. Looijenga jr. 

en Huibers wonnen ook beiden hun wedstrijd in ronde 6, zodat er voor de 

laatste ronde gewoon nog 3 spelers in de race waren voor het kampioenschap. 

Huibers verspeelde zijn kans echter door in de laatste ronde te verliezen van 

Hogervorst. Hogervorst had geen genade voor Huibers en speelde een gewel-

dig partij met een moyenne van 3,68. De Graaf en Looijenga moesten de laat-

ste ronde tegen elkaar. Omdat Huibers zijn laatste partij reeds had verloren en 

Looijenga jr. 2 wedstrijdpunten meer had dan de Graaf,  maar de Graaf weer 

een veel betere toernooi moyenne had, zou de kampioen dus uit deze laatste 

partij van Looijenga en de Graaf gaan komen. Een echte “finale” partij dus. 

Deze partij werd de langste van het hele toernooi, maar er stond dan ook wel 

wat op het spel: het kampioenschap.  Na 39 beurten was het de Graaf die als 

eerste de 70 caramboles gemaakt had en het kampioenschap voor zich op eis-

te. Voor Looijenga jr. was dit natuurlijk erg zuur aangezien hij vanaf het be-

gin aan de leiding ging, maar uiteindelijk dus op moyenne verloor. Hij toonde 

zich echter een goed verliezer door meteen te zeggen dat de beste speler dit 

weekend gewonnen had. Feld werd uiteindelijke derde in de einduitslag. 
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Alles bij elkaar kunnen we zeggen dat het een geweldig mooi, spannend, 

sportief en gezellig weekend was met een terechte winnaar. 

 

De eindstand: 

 

Verslag van Wim Mosman en Ruud Smit van B.V. de Rappèl. 

 Naam Pnt Car Brt Moy HS P.moy 

1 A. de Graaf 10 477 176 2,71 22 3,88 

2 B. Looijenga jr 10 428 194 2,20 18 3,04 

3 P. Feld 8 431 154 2,79 14 3,88 

4 K. Huibers 8 432 175 2,46 14 3,33 

5 H.P. Rooze 8 415 180 2,30 16 3,68 

6 J.J. Hogervorst 6 429 176 2,43 18 3,68 

7 R.E. de Vrueh 4 395 179 2,20 13 3,04 

8 R. Broeren 2 403 180 2,23 19 2,91 

Resultaten B-4 

Bnr. Cnr. Naam Car. Brt. Hs. Mp. Moy. Byz. 

         

207798 10928 Schilder J.N.M.  (Johan) 240 148 10 12 1,621 up 

160553 12459 Jong A.  (Aad) 239 151 11 10 1,582 up 

171273 10908 Steltenpool J.A.  (Sjaak) 237 153 8 10 1,549 up 

116698 10888 Mol Th.  (Theo) 224 154 8 9 1,454  

205017 12459 Manshanden R.  (Rene) 227 157 9 10 1,445  

212839 10875 Hof N. (Nick) 235 168 8 10 1,398  

175735 10875 Vries J. de (Jan) 228 166 7 9 1,373  

111102 10900 Jong C.P. (Kees) 233 179 9 10 1,301  

         

176387 10906 Koetsier J.  (Jan) 235 173 12 9 1,358  

138973 10893 Hoornsman A.  (Aad) 227 157 10 8 1,445  

141440 10874 Korenblek H. (Pim) 236 187 9 10 1,262  
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205409 10875 Dudink P.  (Peter) 222 160 9 8 1,387  

179929 10913 Kroon M.  (Maarten) 215 160 7 8 1,343  

167606 10872 Groot J.  (Jaap) 238 191 8 10 1,246  

123845 10928 Timmerman J.C.  (Sjaak) 234 176 13 8 1,329  

214706 12115 Pronk F. (Frans) 231 186 12 10 1,241  

142929 10875 Bakker R.  (Rien) 230 179 8 8 1,284  

157621 12459 Kok R.K. (Roy) 231 191 10 10 1,209  

142600 10899 Landman jr. D.  (Dirk) 213 168 8 7 1,267  

213489 12115 Vossems L. (Lucien) 195 146 11 6 1,335  

137251 10887 Maren J. van (Jeroen) 207 170 13 8 1,217  

182877 10918 Noot R. v/d (Robin) 222 183 9 8 1,213  

208382 10888 Meissen J.  (Jaap) 215 166 9 6 1,295  

123129 10890 Hogervorst J. (Jaap) 216 179 7 8 1,206  

116590 12115 Cobelens J.A.M.  (Jaqcues) 231 183 10 6 1,262  

125243 10921 Rood J.  (Jos) 212 168 8 6 1,261  

166544 10885 Laan A.  (Aad) 202 161 9 6 1,254  

116860 10896 Lageveen J.  (Jan) 218 194 9 8 1,123  

177934 12115 Robert E.J.P.  (Emile) 193 157 8 6 1,229  

116191 12115 Kunis P.  (Piet) 214 175 9 6 1,222  

222010 10885 Weel M. (Martijn ) 210 173 9 6 1,213  

116631 10885 Weel N.  (Niek) 215 169 6 4 1,272  

224919 10928 Cortie T. (Ton) 189 157 10 6 1,203  

181800 10918 Swagerman P.  (Paul) 209 174 10 6 1,201  

166765 10885 Haakman-Dekker J.  (Joyce) 219 184 10 6 1,190  

211657 12459 Lezaire E.P.C.  (Emile) 226 181 10 4 1,248  

129633 12115 Beek W.G. v/d (Wil) 206 181 10 6 1,138  

116653 10886 Meijer P.  (Piet) 211 170 11 4 1,241  

107652 10906 Hoffer S.  (Sjaak) 219 196 10 6 1,117  

117217 10918 Sijm N.E.  (Koos) 193 173 7 6 1,115  

181522 10868 Boon C.  (Cees) 217 181 8 5 1,198  

179930 10913 Verbeek G.J.  (Gerard) 215 212 6 7 1,014  

133329 10918 Leijen T.  (Ton) 192 180 5 6 1,066  

219383 12115 Dering A. (André) 200 173 9 5 1,156  

132744 10886 Godfriedt A.  (Arie-Jan) 183 172 7 6 1,063  

183102 12698 Ligthart A.J.J.  (Aad) 202 190 8 6 1,063  

120197 10895 Schoutsen N.  (Nico) 222 189 9 4 1,174  

201723 10918 Koops H.  (Henk) 225 217 8 6 1,036  



16  

178185 12698 Buysman T.H.M.  (Theo) 218 213 7 6 1,023  

160555 12459 Sijm M.  (Marcel) 204 169 12 2 1,207  

124378 10889 Schouten J.  (Jan) 200 175 6 4 1,142  

109360 10897 Bel J.P. v/d (Jan Paul) 180 178 6 6 1,011  

162650 15532 Veenstra R.  (Roel) 202 200 6 6 1,010  

182878 10918 Molenaar  V. (Vok) 229 205 12 4 1,117  

126542 10874 Klein P.  (Pé) 224 208 7 4 1,076  

223877 10867 Eerden H. van (Hans) 210 199 8 4 1,055  

116953 12459 Slagter J.  (Jan) 194 184 8 4 1,054  

117316 10889 Schouten Sj.  (Sjaak) 195 186 8 4 1,048  

178541 12115 Besseling C.  (Co) 177 165 6 2 1,072  

146257 12459 Kok F.P.M.  (Fred) 214 201 10 2 1,064  

107539 12115 Impink J.J.  (Jaap) 184 180 8 4 1,022  

144993 10868 Mol J.  (Jan) 215 207 7 2 1,038  

219592 10900 Stroomer M. (Marja) 139 195 4 0 0,712 6021 

         

170839 12115 Feller R.  (René) 231 151 13 10 1,529 dp 

125695 10868 Vlaar A.  (Arie) 238 147 10 9 1,619 dp 

         

116223 10918 Dekker-Boon B.  (Bets) 180 190 7 4 0,947 hd 

153119 10897 Hijum IJ. van (Ed) 163 213 6 0 0,765 hd 

116618 10885 Jong A.  (Arie) 201 204 7 4 0,985 hd 

132109 12459 Kok J.C.  (Hans) 162 185 7 2 0,875 hd 

200524 12698 Ligthart M.F.M.  (Meindert) 197 225 7 4 0,875 hd 

         

117142 10913 Berkhout Th.  (Theo) 157 182 6 0 0,862 d 

212338 10914 Bruin P.J.  (Piet) 164 200 5 2 0,820 d 

179989 10874 Compas J.  (Jeroen) 200 221 9 4 0,904 d 

181799 10918 Kroonenburg I.  (Ids) 210 215 7 7 0,976 d 

144158 10918 Laan J.A. (Sjaak) 176 199 5 4 0,884 d 

209134 10926 Swart T.  (Ton) 178 194 10 4 0,917 d 

217161 10874 Zoeren A. van (Alfred) 195 200 9 6 0,975 d 
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207245 10886 Balke O. (Otto)      afw 

154220 12115 Blaauw A.  (Arie)      afw 

216556 10889 Bregman W. (Wil)      afw 

116203 10872 Burger J.  (Jan)      afw 

202400 10872 Entius L.  (Leo)      afw 

155896 12115 Fraikin C.A.F.  (Cor)      afw 

120975 10913 Grippeling G.P.  (Gerrit)      afw 

116673 10887 Jong H. de (Henk)      afw 

125726 14007 Kok C. (Co)      afw 

182342 10889 Kuil M. (Maarten)      afw 

168075 12115 Ooyevaar C.W.  (Cor)      afw 

181972 10886 Vries G. de (Ger)      afw 

116405 10875 Zweet J.J.  (Sjaak)      afw 

Cultura Kersttoernooi 2013 
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Het lijkt alweer een eeuw geleden, maar vorige jaar werd vlak voor de kerst 

het wereldwijd bekende Cultura Kersttoernooi verspeeld. De afgelopen jaren 

deden er een waslijst aan bekende (beroemde) biljarters aan mee.  Dit jaar 

waren het Micha Damen, Harry Scheerman, Jan Bakker, Jac de Vries, Bob 

Blom, Henk Overmars, Jos Houtman en Dick van Mourik. Hoe de organisatie 

dit gezelschap bijeen heeft gedreven is mij een raadsel.  Maar ja, we moesten 

het er maar mee doen.  

Vrijdagavond werd het toernooi geopend door Koos Groot. Iedereen is op de 

hoogte van de situatie van Koos, dus daar hoeven we niet over uit te weiden. 

In zijn openingswoord wenste Koos iedereen een gezellig en sportief toernooi 

toe. Na deze, niet geheel van humor ontdane, opening kon het feest losbar-

sten.  

We hebben drie dagen kunnen genieten van superieur driebanden op de kleine 

tafel.  Moyennes boven de 1.00 waren gebruikelijk, boven de 2.00 kwamen ze 

iets minder voor en boven de 3.00 was het een uitzondering. Waarlijk niet de 

minste kwaliteit. Henk Overmars moest zaterdag uiteraard achter de sinaasap-

pelkraam, dus die werd tijdelijk vervangen door zijn tweelingbroer Henk. Ook 

deze Henk bakte er net zoveel van als die andere. Het maakte dus eigenlijk 

geen verschil.  

Micha Daman werd de uiteindelijke winnaar.  Hoe hij dat voor elkaar heeft 

gekregen weet geen mens, maar er was volgens mij wel enige sprake van 

“match-fixing”.  De gokkers onder ons zullen er wel een vermogen aan ver-

dient hebben.  

De sluiting werd dit jaar niet verzorgd door de Kerstman.  Waarom weten we 

allemaal.  Koos deed op zijn manier de uitreiking van de genummerde gilet-

jes.  Je zal maar het hele jaar met het nummer 8 op je rug moeten rondlopen. 

Jan Bakker was de gelukkige. 

  

Uiteindelijk werd de sluiting erg emotioneel. Twaalf grote volwassen mannen 

en vrouwen op een rij in tranen. Het gaf in ieder geval goed weer hoe iedereen  

met Koos en Corine meeleeft in deze zware tijd. 

Hoe het toernooi er in 2014 uit gaat zien moeten we nog afwachten, maar de 

wil en de wens om er mee door te gaan is heel sterk aanwezig. 

 

Iedereen wenste Koos, Corine en het hele gezin heel veel sterkte in de komen-

de tijd.  Hoe de toekomst er verder ook uit gaat zien, vergeten zullen we Koos 

en het Cultura Kersttoernooi zeer zeker niet. 

 

Hans Berkhout     
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Districtsfinale B-4 

Onsportief of... 

Biljartvereniging De Opkomst verzorgde 2, 3 en 4 januari de finale vier-

de klas bandstoten in Cafe de Welkomst in Onderdijk. Zaterdag was de 

laatste dag en om een uur of negen was de finale ten einde. 

Tot mijn verbazing zei Siem Haakman tegen mij dat een finalist, lid van de 

Horna te Hoorn, zijn trui had aangedaan en weg was gegaan. Dat geloof je 

toch niet??? Jawel, een biljarter op leeftijd was gelijk na zijn laatste partij te-

gen zijn clubgenoot Nick Hof vertrokken. Nick won de partij. Na inlichtingen 

te hebben ingewonnen bij wedstrijdleider Arie Jong bleek dat de bewuste bil-

jarter weg was gegaan omdat zijn vrouw alleen thuis zat. In eerste instantie 

denk je: 'Belachelijk, welke malloot verlaat er een finale, waarvan je zelf fina-

list bent. Ten eerste:  maak je jezelf niet geliefd, ten tweede: je bent lid van 

een vereniging, die breng je in diskrediet en ten derde, de organiserende vere-

niging stelt een mooie prijs ter beschikking, draait papieren voor je uit en 

schenkt iedere finalist een tasje met allerlei lekkers. Beetje ondankbaar om 

weg te lopen." 

Het kan natuurlijk ook anders in elkaar steken. Misschien is zijn vrouw hulp-

behoevend en kan ze niet lang alleen zijn. Beetje vreemd dat hij dan een finale 

accepteert waar hij drie dagen in de weer is. Als iemand bezorgd is om zijn 

vrouw, kan die ook oppas regelen. Kon dat uurtje er niet meer bij om de finale 

even af te kijken en je prijs in ontvangst te nemen? Persoonlijk vind ik het 

onfatsoenlijk om weg te lopen uit een finale. Jos Botman sloot de finale af en 

zei dat hij in zijn lange loopbaan als biljarter dit nog nooit heeft meegemaakt. 

Als finalist kan je niet weggaan. Ik denk dat we het er allemaal mee eens zijn 

dat er een bepaalde etiquette is bij biljarten, waar iedere biljarter zich aan 

moet houden. Het staat misschien niet allemaal op papier, maar elke biljarter 

hoort zich fatsoenlijk te gedragen en sportief te zijn. Even een voorbeeldje: 

jaren geleden speelde ik in een finale in Benningbroek. Een biljartcollega 

speelde een wedstrijd en nam onder zijn partij zijn mobiel op. Ronduit bela-

chelijk! Dit kan niet! Of een partij niet willen afstoten omdat degene toch al 
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verloren heeft. De partij moet altijd uitgespeeld worden. Dit geval komt op 

hetzelfde neer. Als er gegronde redenen zijn om de finale te verlaten (in de 

finalist zijn ogen), zorg er dan voor dat van te voren alles goed geregeld is. 

Weglopen uit een finale is niet fair tegenover je medefinalisten en je drukt een 

stempel op de finale bandstoten 4e klas seizoen 2013-2014. En dat niet alleen, 

over de bewuste man was natuurlijk niet iedereen te spreken.  

Bedankt voor deze memorabele actie. Er zal nog lang over nagepraat worden. 

En ik denk dat deze finale in de biljartgeschiedenisboeken zal worden bijge-

schreven als de uitreiking met zeven finalisten, want een finalist moest zo no-

dig naar zijn vrouw toe, want die was de hele dag al alleen.  

Een lege stoel tijdens de uitreiking van de finale bandstoten vierde klas. Bij-

zonder! 

De einduitslag  

1. Aad Jong, 2. Theo Mol, 3. Johan Schilder, 4. Nick Hof, 5. Sjaak Stelten-

pool, 6. Rene Manshanden, 7. Jan de Vries en 8. Cees Jong.  

Groetjes, 

Joyce Haakman. 
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Wedstrijdleiding TEAMS 

Gelukkig 

En dan bedoel ik natuurlijk: een gelukkig 2014 gewenst. 

 

Maar daarnaast, bedoel ik ook, dat ik heel blij ben dat veel teamleiders hun 

taak heel goed doen. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, dan bellen 

of mailen ze mij met hun vraag.  

Dan wordt dat naar tevredenheid opgelost en gezien de reacties naar tevreden-

heid van beide kanten. 

 

Maar… en er komt nog een ‘maar daarnaast’, gaat het in een aantal gevallen 

fout. En als het dan fout gaat, dan lijkt het wel de wet van Murphy, Dan gaat 

het ook heel erg fout. 

 

Volgens de regels van het C.R. en het rooster, moeten de wedstrijden van de 

eerste helft van de competitie, in de eerste helft worden verspeeld. Er kan ge-

rust worden geschoven, maar die datum kan echt niet worden overtreden. 

Daarom stel ik een ‘rustperiode’ vast. 

Als er dan wel is gespeeld, dan komen de uitslagen niet. Dan ga ik de betrok-

ken teamleider benaderen en er komen antwoorden: ze zijn op de post gedaan. 

Maar tante Post gaat niet zo snel na 20 december. Dan is mijn reactie: kan je 

ze mailen? Of per fax versturen? Of anders brengen? Ik woon dan wel in een 

klein dorp, maar niet aan de andere kant van de wereld.  

Dan komen er ‘gelukkig’ wel reacties en de gegevens komen binnen, gefaxt, 

gemaild of zelfs gebracht,  zodat ik er mee aan het werk kan.  

Maar… er zijn altijd dwarsliggers. En zo ook nu, met de Kerstdagen. De uit-

slagen van de wedstrijd waren te laat op de post gedaan. Dan kan je al voor-

spellen dat ze, zo net voor Kerst,  niet tijd bij mij in de bus vallen. De teamlei-

der reageert niet meer op mijn mail. Er komt niks. Hij ligt niet wakker van een 

paar formulieren. Dat hoeft ook niet. Maar hij behoort zijn taak als teamleider 

wel goed uit te voeren en het is zijn taak dat de uitslagen bij mij binnen ko-

men.  

Dan stuur ik alle mail, in een CC naar het bestuur van de betrokken vereni-

ging.  

Dan komt er een officiële waarschuwing. Maar… daar heb ik op dat moment 

niks aan. Dat geeft mij geen uitslagen! 

 

Gelukkig zijn er veel dingen die wel goed gaan en zoals ik hier boven al 
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schreef daar ben ik blij mee. En zo wil ik het nieuwe jaar ook starten. Blij met 

mijn taak als wedstrijdleider teams. 

 

Een paar mooie ‘dingen’: Jordy Jong startte vorig seizoen de competitie in de 

C1 met een gemiddelde van 8 en 180 caramboles. Na de eerste helft ging hij 

naar 240 caramboles.  

Dit jaar startte hij met Libre Grote hoek en 270 caramboles. Dan staat hij nu 

met de aanpassing op een gemiddelde van 25.29.  

Dat betekent geen Libre meer, hij heeft geen keuze. Het wordt Kader 38/2 en 

270 caramboles.  

Dat lijkt hem nu veel te veel. Hij maakte zo’n grote progressie in Libre, dat hij 

te goed is voor de C1 klasse en dan moet je flink gaan trainen in het Kader 

spel 

Dan Dennis Groot, ook zo’n jong talent. Speelt libre kleine hoek met 20.99. 

Nu gaat hij bij Horna 14 naar Libre Grote hoek 270 caramboles. Bij Tokoloco 

gaat hij naar 38/2 180 caramboles. Dit omdat Ton Groot al Libre Grote hoek 

speelt.  

In de C1 is Kader en Libre Grote hoek toegestaan, maar er moeten altijd twee 

spelers Libre spelen, waarvan maximaal één speler Libre Grote hoek.  

Daarbij vermeld, dat de speler in Libre Grote hoek bij vastliggende ballen 

geen vrije keuze heeft. De ballen dienen te worden opgezet voor de 

‘acquitstoot’ 

 

Veel plezier in jullie sport, en alle goeds gewenst.  

 

Thea de Weerd 
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Wk Datum Finale Org. Vereniging 

  

36 07-sep-13 Districtsfinale D-3 Cultura 

37 14-sep-13    

38 21-sep-13 Districtsfinale D-2 Horna 

39 28-sep-13 Districtsfinale L-5 De Paus 

  

40 05-okt-13 Gewestelijke finale D-3 Het Witte Huis 

41 12-okt-13 Gewestelijke finale L-6 BCBS / Nieuw Leven 

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

43 26-okt-13    

  

44 02-nov-13 Districtsfinale L-4 Horna 

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 De Hoop 

48 30-nov-13 Districtsfinale L-2 De Torenschouw 

  

49 07-dec-13 sinterklaasweek   

50 14-dec-13 Gewestelijke finale L-3 De Rappel 

51 21-dec-13 Districtsfinale B-5 NHD v/d Borden Appel 

52 28-dec-13 kerstweek   

  

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

1 04-jan-14 Nationale finale L-G-Jeugd Horna 

2 11-jan-14 Districtsfinale L-1 De Carambole 

3 18-jan-14    

4 25-jan-14 Gewestelijke finale B-5 Cultura 

  

5 01-feb-14 Districtsfinale L-H De Wurf 

6 08-feb-14 Districtsfinale B-3 Twisk 

7 15-feb-14    

8 22-feb-14 Districtcsfinale Dames L-2 De Carambole 

8 22-feb-14 Nationale finale L-H-Jeugd NHD v/d Borden Appel 

  

9 01-mrt-14 Districtsfinale B-2 NHD v/d Borden Appel 

  



24  

 

  Andijk, 24-12-2013 

 

  Beste bestuurders, 

 

  Gezien de huidige onderbezetting van ons district bestuur, maar ook 

  van de arbitervereniging, vraag ik jullie aandacht voor het volgende: 
 

 

 

 

Uitnodiging voor een algemene bijzondere  

bestuursledenvergadering 

 

Woensdag 22 januari 2014 

20:00 uur 

In Sarto te Andijk 

Bangert 4, 1619GJ 

 

 
  Twee agenda punten wil ik graag behandelen: 

 

 

Voortbestaan district West Friesland 

Voortbestaan arbitervereniging VWA 

 

 

  Ik hoop op uw aller komst, want het is inmiddels  

  TWEE VOOR TWAALF. 

 

 

  Vriendelijke groet, 

 

  Harry Scheerman 

  Voorzitter biljartvereniging De Carambole te Andijk. 
 


