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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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Jaaragenda 2013-2014 

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 

23 mrt 2014 Open Horna Jaap Bleeker Jeugdtoernooi 

 Horna Hoorn 
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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 

   

Juni 2014 

1 jun 2014 NK Verstandelijk Gehandicapten 

 Horna Hoorn 

ALS ARBITER MAG JE NOOIT STOREND ZIJN 

 

In schrijfsels zoals dit probeer je altijd herkenbare voorvallen of situaties 

bij de kop te vatten. Het lezen en soms ook herkennen van wat ik schrijf, 

doet anderen dan vaak weer achter het toetsenbord kruipen om stof aan 

te dragen. Een onmisbare inspiratiebon. 

Elke speler wil in een wedstrijd zo goed mogelijk presteren. Daar is een wed-

strijd tenslotte voor. De arbiter ziet er op toe dat dat presteren volgens de re-

gels gebeurt. Daarnaast probeert de arbiter er voor te zorgen dat de speler zo 

min mogelijk wordt gehinderd door randomstandigheden. Want om tot een 

goede prestatie te komen, moet je je kunnen concentreren. Als concentreren 

moeilijk is doordat je je hoofd niet ‘leeg’ kunt maken, is dat natuurlijk alleen 

aan jezelf te wijten. Maar als je moeilijk kunt concentreren door wat anderen 

doen of zeggen, dan hoort het bij de taak van de arbiter om daar tegen op te 

treden. Natuurlijk moet ook de arbiter, moet zéker de arbiter proberen om 

niets doen wat de speler kan hinderen in zijn concentratie. Veel spelers zijn 

daar gevoelig voor.  

 

Een lezer illustreerde dit met het volgende voorbeeld. „ Het komt regelmatig 

voor”, schrijft hij, „ dat de arbiter nadat de speler een mooi punt heeft ge-

scoord, blijk geeft van zijn waardering. Bijvoorbeeld door te knipsen met de 

vingers, het duidelijk hoorbaar kloppen op de rand van het biljart en soms ook 

wel verbaal.” Hij geeft als zijn mening dat uitingen van waardering door de 

arbiter altijd achterwege horen te blijven. „ Het hoort niet bij de arbitrage. Ik 

verwacht het ook niet. Het werkt daarom vooral storend voor de concentratie, 

hoe goed overigens ook bedoeld.” Hij vertelt dat arbiters zich vaak verdedi-

gen door te zeggen dat het hun objectiviteit niet aantast. „ Dat antwoord, hoe 

goed ook ongetwijfeld wederom bedoeld”, schrijft hij verder, „ gaat volledig 

voorbij aan het verstoren van de concentratie van mij als speler”.  
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Horna Juwelier de Vries 

Hier heeft hij  een goed punt. Objectiviteit is slechts een deel van de verant-

woordelijkheid van de arbiter. Bewaken van de speelomstandigheden, dus ook 

het zoveel mogelijk tegengaan van alles wat concentratieverstorend kan wer-

ken, hoort er ook bij. Natuurlijk kun je van een arbiter niet verlangen dat ‘ie 

als een robot aan de tafel staat. Ook een arbiter is tenslotte een liefhebber van 

het spel. Als een speler een echt bijzondere carambole maakt of stoot uitvoert 

en tegenstander en publiek geven blijk van hun waardering, zal geen enkele 

speler er aanstoot aan nemen als ook de arbiter subtiel waardering laat blijken. 

Maar het hoort echt incidenteel te blijven. De arbiter staat immers met een 

taak aan de tafel, dat mag hij nooit uit het oog verliezen. Opletten, controle-

ren, beoordelen en annonceren. Als de arbiter zijn taak optimaal uitvoert, 

merk je hem amper op. Zolang de arbiter doet of zegt wat de speler verwacht, 

past het in zijn concentreren. Zegt of doet hij iets wat daar niet bij hoort of in 

past, dan trekt hij daarmee de aandacht van de speler naar zich toe en kan 

daarmee de concentratie verstoren. Vergelijk het met een klok. Zolang de klok 

tikt en eventueel slaat, hoor je hem amper. Maar staat de klok stil en doet hij 

niet meer wat je verwacht en waarop je je hebt ingesteld, dan ‘hoor’ je hem 

plotseling duidelijk. Probeer je als arbiter te beperken tot het arbitreren. En als 

een carambole zo bijzonder is dat de liefhebber even de overhand krijgt, hou 

het dan beperkt tot een uitzondering. 

                                                                                                                                                            

Piet Verhaar 

Hoorn, zaterdag 11 januari. 

 

“Vacuüm” 

 

Er komt een tijd dat niets er nog toe doet.  Als ik zeg dat binnen afzienbare 

tijd niets er nog toe doet, waar bevind ik mij dan met betrekking tot motivatie 

en doelstelling? Elk doel is achterhaald zodra je beseft dat de voorbijgaande 

aard inherent is aan hetgeen je wilt bereiken. Dit mag wellicht wat wazig 

overkomen, maar hoeveel doelstellingen kan een mens verwerken?  

Wil je een potje biljarten, zonder na te denken waar de tafel gemaakt is, hoe 

de ballen vervaardigd zijn, de boom een x-aantal jaren gegroeid is waarvan je 

nu een keu in handen hebt? Dat kan, en dat is goed. Teveel nadenken leidt 

dikwijls naar een doelloos en vooral eindeloos concluderen, wat weer kan ont-

aarden in depressie, en dat wil niemand. Neem van mij aan, dát wil niemand. 
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Maar goed, je kunt je druk maken over van alles; het leven an sich, de we-

reld in zijn algemeenheid, een zoekgeraakte kaasschaaf, en zo ook de heer-

sende mores binnen de biljartwereld.  

Het laat zich raden; dit laatste was de voorbije tijd, zo een maand of wat, 

mijn persoonlijke 'hete brij'. Ik bewoog mij er niet omheen, maar was vast-

beraden deze kokend en al naar binnen te gieten. Voor volk en vaderland, 

maar vooral voor het uitgangspunt van mijn eigen gecreerde vacuüm. 

En ik dreigde te verdwalen. 

Binnen een wezenlijke gedachte vond ik mijzelf terug, strijdvaardig om het 

luchtledige te lijf te gaan, en af te rekenen met de desinteresse die ik meen-

de te herkennen in vele facetten.  

Als depressie ergens van houdt, dan is het wel teleurstelling. Het omarmt 

de machteloosheid en gedijd  in gebroken elan.    

Het alternatief is gelatenheid. Het laten gebeuren, en het laten gebeuren 

daarvan. Verstoorde spirit en leeggelopen ambitie. Het is een manier van 

omgaan met de uitdagingen die je eerder zelf was aangegaan, maar waar 

tevergeefs aan het spreekwoordelijke dode paard werd getrokken.  

Een tussenweg dan; leven en laten leven, relativeren en laten begaan.  

Zoals mijn vriendin het voorstelde:  

“Verander wat je veranderen kunt, accepteer wat je niet kunt veranderen, 

en heb de wijsheid om het verschil daartussen te zien.''  

 

Eender hoe, we hebben zaterdag 11 januari weer gespeeld met ons topteam 

Horna / De Vries Juwelier!  

Het was goed, het was leuk, en dat zet veel zaken der mogelijke negativiteit 

weer in een zonnig perspectief.  

Ten eerste traden aan, Pieter van der Geest in het Libre over 250 carambo-

les, en Germ Bot om 175 punten Ankerkader 47/2 te voltooien. Wat betreft 

dat laatste wil ik graag een minuut stilte én 47 saluutschoten vragen voor de 

naamgever, onze gevallen held, Mikhail Kalashnikov. 23 december 2013, 

is hij op 94 jarige leeftijd een natuurlijke dood gestorven. 

 

Kalashnikov  AK-47 

 

In 5 beurten heb ik Mikhail getracht te eren, door mijn opponent Rini Me-

gens (Rini-Minimi, voor ingewijden) met slechts negen caramboles op zak 

te laten ontsnappen aan het vuurpeloton.  

De tweede set wedstrijdpunten werden na 14 beurten,  middels een slotserie 

van 123, binnengehaald door Pieter, terwijl hij Theo Derksen liet staan op 

de helft van 's mans missie. 
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George de Bandiet wist geen enkele compassie op te brengen voor Richard 

van Oosterhout, en bracht de fraai spelende tegenstander reeds op zijn knieën 

na 6 pogingen bandstoten 75 caramboles!! Toch een helaas aan te merken 

daar hij in de vijfde beurt met een serie van 34, een schamel puntje tekort 

kwam.. Evenwel, George kenmerkt zich als concessieloos en maakt biljarten 

tot een publiekssport.   Komt dat zien!!  6 – 0 tegen het team uit Wijchen 

(Nijmegen)  

 

De Tweede Ronde in kapitalen; zelfde opstellingen, en Pieter mocht het ver-

volg openen. Met 14 beurten is een librist doorgaans niet tevreden. Met 10 

ook niet, en de zeikerds onder hen slaan bij de vijfde beurt al vaal uit van ver-

veling. Het zal geen van der Geest zijn als hij niet getergd was door eerder 

verloop. Hij streed, hij strijdt.. en er lijkt geen einde aan te komen. Als door 

het heilig vuur gebeten vond hij zijn ritme, verloor nimmer aandacht, en ver-

volmaakte zijn rush in 1 beurt!! 

Prachtig werk, natuurlijk, én een opstap van 2 tegen 0 voor een dubbele over-

winning deze dag!  

Zo moest nog blijken wanneer Germ voor een tweede maal Rini Megens te-

genover zich zag. Deze keer wist Germ moeilijk zijn aandacht te bewaren.. Is 

het ouderdom? Zijn het de zorgen zo geuit in de eerste paar paragrafen? Is het 

algehele vertwijfeling over de zin en de onzin? Het maakt ook niet gek veel 

uit... Rini bood lichtelijk meer weerstand, maar de Germinator hervond zijn 

focus in de achtste beurt, en maakte het vastberaden af met een 'scrappy' serie 

van 114.  

 

George, de man met bijzondere en ook vele kwaliteiten, moest de kroon op 

deze elfde januari verzorgen. Met winst al op zak was er niets wat hem nog de 

wind uit de zeilen kon halen dan gelatenheid. Maar aflaten of het wel geloven 

past niet in de mantra van Kenter. Strijden voor de punten, ook al zijn ze al 

een zekerheid. 11 rake klappen waren er nodig om de dubbele zes nul te waar-

borgen, en gaf deze nog eens extra glans met een serie van 40 over band!  

Puik!  

Teamleider is weer graag in functie, en de rest laat hij graag over aan het lot 

in het vacuüm.  

 

Grrrm. 
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Districtsfinale libre hoofdkl. 

DJ Kok ongeslagen kampioen 
 

Biljartvereniging de Wurf uit Lutjebroek tekende ook dit jaar weer voor deze 

finale, die gehouden werd op 29, 30 januari en 1 februari.  Dit in het gelijkna-

mige gebouw waar het publiek een goede kijk heeft op de in prima staat zijn-

de tafels. 

Jammer genoeg was er afbericht van de als eerste  geplaatste Kevin de Dec-

ker. Aangezien er niet meer spelers beschikbaar waren, was gelukkig Jeroen 

Kruyt bereid om deze plaats in te vullen.  Na de opening van districtafgevaar-

digde Hans Berkhout kondigt wedstrijdleider Frank Kok de eerste ronde aan. 

Jeroen staat na winst in 21 beurten op Matthieu en verlies in 10 beurten op 

Johan – die een serie van 60 en 48 liet zien- op  7.74, zeer verdienstelijk als 

invaller. 

Sjaak Steltenpool verliest zijn 2 partijen van de gebroeders Kok, eerst van 

Ronald in 21 brt en daarna van een ontketende DJ Kok in 7 brt met een serie 

van 113!  Sjaak moet richting Andijk met een gem. van 5.42. 

Dat houdt in dat de eerste avond DJ al zijn eerste slag heeft geslagen met een 

gem. van 11.53 en 4 mp gevolgd door 6 mensen met 2 mp. Het toernooigem. 

is op dat moment 6.86 na 2 ronden. 

In ronde 3 treffen de Kokkies elkaar, oftewel broedermoord. Na elkaar slechte 

ballen te hebben gegeven trekt DJ aan het langste eind; 19 brt, Ronald blijft 

steken op 135 pnt. 

Sjaak Steltenpool blijft opnieuw met lege handen achter tegen Johan die de 

partij uitmaakt in 14 brt met een mooie serie van 78. 

Harry Scheerman pakt moeizaam z’n 2e winstpartij tegen Jeroen Koomen in 

28 brt. Matthieu Robert en Sjaak vd Sluis spelen remise in 23 brt. 

Het toernooigem. wordt  er nog niet beter op, staat nu op 6.68 na 3 ronden. 

Ronde 4 Sjaak St. komt niet verder dan 46 p in 6 brt tegen Matthieu die zijn 

partij afrond met series van 30-35-52. Ronald ondergaat hetzelfde lot tegen 

Johan die in 12 brt met een serie van 94 zijn partij voltooid. 

Harry wint van Sjaak vd Sl. in 23 beurten, die blijft steken op 129 wat toch 

weer behoorlijk drukt op het gemiddelde. 

Jeroen verliest op 1 punt van DJ in 20 beurten wat voor de laatste wel heel 

belangrijke matchpunten zijn om de koppositie te behouden (of was hier spra-

ke van omkoping….?) 

 

Na deze ronde stijgt het toernooigemiddelde naar bijna zeven (6.98) 
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Ronde 5 brengt een onverwachts verlies van Johan die de ballen maar niet in 

de goede positie weet te krijgen voor de serie, en delft het onderspit tegen 

Sjaak vd Sl. in 15 brt -114 tegen 150- wat voor Sjaak een prima partij was. 

DJ wint in 17 brt van Matthieu die nu de aansluiting met de kopgroep moet 

missen. Wat inhoud dat DJ ongeslagen aan kop blijft met 10 uit 5, gevolgd 

door Harry en Johan met 6 matchpunten. 

Ronald wint van Harry in 18 beurten, maar speelt nog steeds onder zijn ni-

veau. De voorzitter van de Carambole blijft steken op 112. 

Sjaak St. is de hatelijke 0 kwijt door remise te spelen tegen Jeroen in 21 brt, 

dit moest nog wel even gebeuren in de nabeurt. 

Na 5 ronden is het toernooigemiddelde weer even gestegen naar 7.12. 

Op naar de zaterdag voor de laatste twee ronden. 

Ronde 6. Dirk Jan zit in principe in een zetel met 4 punten voorsprong. Dat 

kan alleen nog veranderen als hij verliest van Harry, wat echter niet gebeurd. 

DJ trekt de partij naar zich toe, weet de ballen steeds in goede posities te krij-

gen. In 17 brt bereikt hij de finish, Harry achterlatend met 89 punten. 

Johan speelde in deze ronde tegen Matthieu met een wat moeilijke start , maar 

maakte het wel uit met een serie van 70 in 15 brt, Matthieu achterlatend met 

116 caramboles. 

Het “duo Sjaak” wordt beslist in 21 brt door Steltenpool, vd Sluis komt niet 

verder dan 122 punten. 

Ronald kan de draai maar niet vinden en verliest van invaller Jeroen -150 te-

gen 99 punten- in 22 brt. 

Ronde 7. In de laatste ronde treffen de clubgenoten Sjaak St. en Harry elkaar 

nog. Hier trekt Sjaak na een moeizame partij in 27 brt aan het langste eind, 

Harry haalt 111 caramboles. 

Wel nog een prima partij van Matthieu in 13 brt, Ronald komt op 53 pnt. De-

ze laatste was blij dat het toernooi er op zat, het ging toch niet. Volgende keer 

beter Ronald! 

Ook nog een prima slotpartij van Sjaak vd Sluis tegen Jeroen in 16 brt, met 

een slotserie van 55. Jeroen komt tot de score van 133 pnt. 

Ja, dan nog de laatste partij van de toen al kampioen: DJ Kok, wat vorig jaar 

niet lukte op 1 beurt! 

Bleef enkel nog over; zou hij ongeslagen kampioen worden? Het kon in de 

partij alle kanten op. 

De stand zegt het al, DJ 150 en Johan 140 in 17 brt. 

Wat het totaal niveau van deze klasse is moet u zelf maar bepalen, als u straks 

onder de eindstand het toernooigemiddelde ziet. 

Desalniettemin kijkt biljartvereniging De Wurf terug op een mooi toernooi 

met veel publiek en wenst DJ en Johan veel succes toe in de regiofinale in 

Oegstgeest! 
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Eindstand Finale Hoofdklasse Libre 

1 Dirk Jan  Kok  14 9.05 

2 Johan Koomen   8       9.31 

3 Matthieu Robert   7       8.33 

4 Sjaak vd Sluis   7       6.36 

5 Harry Scheerman  6       5.67 

6 Jeroen Kruyt   5       6.70 

7 Sjaak Steltenpool  5       6.25 

8 Ronald Kok   4       6.00 

 

Hoogste serie 

Dirk Jan Kok       113 

Johan Koomen    94 

 

Toernooigemiddelde: 7.078 

 

Jan Bakker  

BV de Wurf 

Lutjebroek 

Resultaten B-3 

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

         

203723 11365 Swart C.  (Cees) 308 137 20 10 2,248  

116595 14120 Knol P.  (Piet) 301 137 14 8 2,197  

157509 10898 Knijn F.  (Frank) 313 147 18 10 2,129  

117259 10890 Kuin B. (Ben) 305 144 15 10 2,118  

116751 10890 Stavenuiter G.P.  (Gerrit) 323 156 14 10 2,070  

167085 12698 Bakker D.S.F.  (Dennis) 330 160 17 12 2,062  

116377 10875 Smit J.  (Joop) 322 162 13 10 1,987  

116683 10887 Pijper C.  (Cees) 330 172 13 12 1,918  

         

211076 10875 Jong J.  (Jordy) 308 141 33 8 2,184  

165369 10928 Kok W.  (Wim) 297 137 15 8 2,167  

159451 10890 Botman H.P.  (Henrie) 308 144 14 8 2,138  
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106767 10907 Ekelmans W.  (Willem) 327 169 18 10 1,934  

116952 10900 Reus J.  (Sjaak) 330 178 11 12 1,853  

177931 12459 Kok S.  (Sander) 288 136 13 8 2,117  

120198 10874 Kaarsemaker R.  (Rob) 307 151 13 8 2,033  

162084 10897 Kamps A.  (Anton) 322 161 16 8 2,000  

153120 10885 Mulder G.  (Gerrit) 317 159 15 8 1,993  

152358 14120 Drayer J.H.  (Hans) 307 168 11 10 1,827  

114456 14007 Koning T.  (Theo) 324 178 19 10 1,820  

202738 12115 Gracht R. v/d (Ruud) 307 156 12 8 1,967  

116151 10894 Zoolingen A.F. van (Bertus) 317 178 12 10 1,780  

108304 10872 
Roozendaal E.W.C.  
(Edward) 

323 169 12 8 1,911  

114448 14007 Kuilman G.T.H.  (Gerard) 272 135 20 7 2,014  

116961 12115 Feenstra A.  (Ad) 300 159 22 8 1,886  

142920 13241 Haan P.J.J. de (Pieter) 306 167 12 8 1,832  

114972 12459 Koster G.V.  (Gerrit) 305 169 11 8 1,804  

137548 10890 Koops P. (Piet) 317 162 14 6 1,956  

126360 10885 Dudink H.  (Hans) 263 136 16 6 1,933  

219257 10875 Mak P. (Peter) 311 184 12 8 1,690  

214681 10900 Bakker K.  (Kees) 322 192 10 8 1,677  

156739 12115 Dekker K. (Klaas) 279 140 15 4 1,992  

202739 10875 Robert M.H.E.M. (Mathieu) 300 167 11 7 1,796  

180400 12115 Rood P.  (Piet) 314 190 14 8 1,652  

158800 10913 Knol A.C.A.M.  (Ton) 283 160 13 6 1,768  

182845 10872 Kraayvanger H.  (Henk) 307 190 19 8 1,615  

116216 10872 Til N.J. van (Nico) 264 140 16 4 1,885  

143440 10875 Decker K. de (Kevin) 256 139 15 4 1,841  

125795 14007 Schuurman J.P.  (Jim) 282 178 14 8 1,584  

183148 12115 Neuvel S.J.  (Simon) 290 169 9 5 1,715  

103047 10875 Rotteveel A.  (Arie) 300 190 14 8 1,578  

117099 10885 Haakman A.N.T.  (Anton) 282 157 12 4 1,796  

117688 10881 Beers J.P.N.  (Sjaak) 279 169 15 6 1,650  

116234 10874 Bakker K.  (Kees) 240 146 13 6 1,643  

125695 10868 Vlaar A.  (Arie) 283 170 9 5 1,664  

114183 12115 Knol W.  (Wim) 294 182 9 6 1,615  

171275 12115 Smit S.J.  (Sjaak) 273 169 12 6 1,615  

125379 10918 Peerdeman N.J.  (Koos) 277 166 12 4 1,668  
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183147 12115 Balk G.  (Gerbrand) 262 158 10 4 1,658  

219327 10889 Kuin W. (Wil) 273 158 13 2 1,727  

117256 10921 Feld P.  (Peter) 269 164 15 4 1,640  

125303 10888 Roet C.J.  (Cor) 240 148 11 4 1,621  

110691 10867 Lammers W.M.J.M. (Wim) 260 163 11 4 1,595  

178543 12115 Entius M.C.  (Thijs) 297 187 10 4 1,588  

166758 12698 Kok C.J.  (Cees) 285 174 13 2 1,637  

116928 10898 Ursem A.  (Adrie) 276 179 13 4 1,541  

117170 10914 Wijtman A.  (Adrie) 290 181 11 2 1,602  

116518 10881 Feld J.B.  (Jaap) 294 193 10 4 1,523  

150504 10887 Winden A. van (Aad) 286 183 13 3 1,562  

202402 10872 Til M. van (Mark) 262 166 12 1 1,578  

167604 10872 Bankersen P.J.  (Piet) 265 171 10 2 1,549  

         

215088 10875 Beers J. sr. (Jan) 321 131 14 10 2,450 dp 

156036 10875 Noordeloos J.  (Jos) 315 124 17 8 2,540 dp 

         

116737 10890 Bakker J.G.  (Sjaak) 235 158 10 1 1,487 hd 

115881 15655 Beek B.  (Benny) 190 168 11 2 1,130 hd 

168641 12115 Duyves A.G.  (Ton) 271 182 17 4 1,489 hd 

166757 12459 Kok C.  (Cor) 249 168 10 2 1,482 hd 

126446 11365 Kolenberg K.  (Kees) 232 171 7 2 1,356 hd 

126705 10886 Meulem K. van (Kees) 269 212 14 4 1,268 hd 

103665 10868 Pannekeet F.  (Fred) 227 152 8 2 1,493 hd 

180094 10908 Stam J.P.  (Jan Peter) 260 188 9 1 1,382 hd 

220596 10890 Swart A.M. (Ton) 211 147 12 2 1,435 hd 

159111 10913 Zelm T.J. van (Theo) 284 207 10 8 1,371 hd 

         

162241 10875 Boor G.  (Geert) 218 148 7 2 1,472 d 

100445 12115 Bosman W.  (Wim) 205 170 11 0 1,205 d 

162127 10889 Bot H.  (Henk) 280 191 12 4 1,465 d 

116872 10896 Uitentuis P.  (Pim) 179 154 9 0 1,162 d 

         

116713 10889 Boon N.  (Ko)      afw 

200952 12115 Bot Th.  (Theo)      afw 

116851 10895 Smit J.  (Jan)      afw 

161676 #N/B #N/B      afw 
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Wedstrijdleiding Nationaal 

Kees Jong speelde in de voorwedstrijden Libre Top klasse zeer sterk. Hij 

plaatste zich daarmee als vierde voor de nationale finale te Winschoten op 7 – 

9 maart. Wim Ooteman is daarvoor als 1e reserve geplaatst.   De uitslagen van 

de overige voorwedstrijden vind u hier in het boekje.  Sam van Etten en Leo 

Koomen waren deelnemer in de finale Ankerkader 57/2 hoofdklasse. Sam 

eindigde als vierde met 46.50 en Leo werd vijfde met 36.85. Een mooi resul-

taat!  In de gewestelijke finale Kader 38/2 3e klasse waren Dennis Groot en 

Ed van de Steen de overige kandidaten te sterk af. Zij werden respectievelijk 

1e  en 2de.  Zij zullen deelnemen aan de Nationale finale te Rumpt op 21 – 23 

februari. 

 

Ik wens jullie allen veel succes!  

Thea de Weerd 

Kader 38/2 derde klasse     

Naam Vereniging PP Moy.   Hs Bijz. 

      

Asma R. Horna 2 5,84 39 D 

Bouwhuis B. Horna 6 8,27 52  

Ensink A. Horna 2 6,92 32 H 

Groot D. Horna 8 9,11 56  

Hudding M. v.d. Horna 2 6,85 41 D 

Karels L. Horna 7 8,28 68  

Peetoom W.J. Horna 6 8,69 42  

Rongen A.J. v. Horna 6 9,45 71  

Slagter P. Wurf de  2 9,25 39 H 

Smit K. Horna 10 10,66 71  

Steen E. v.d. Horna 7 11,30 82  

Wijnker P. Torenschouw 6 7,95 31  

      

Kader 57/2 Hoofd klasse*     

      

Naam Vereniging PP Moy.   Hs Bijz. 

      

Etten Sam van Horna 2 33,54 167  

Heida W. Horna 5 27,61 200  

Jong Ferry Horna  0 12,80 85 art. 

Koomen L. Entree 6 32,60 99  
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Libre klein 1e klasse jeugd     

      

Naam Vereniging PP Moy.   Hs Bijz. 

      

Beers Jordi Horna    A 

Dudink Leon Horna 6 2,22 19 1,20 - 1,70 

Kok Piet Horna 6 2,13 17 1,70 - 2,50  

Ligthart Joris N.H.D. 4 2,15 18 1,70 - 2,50  

Meppe Lucas N.H.D. 6 2,52 20 1,70 - 2,50  

Oudendijk Rien Horna    A 

Vermeulen Danny N.H.D. 7 1,89 10 1,20 - 1,70 

Weening Tobias Horna 8 2,86 20 1,70 - 2,50  

      

Libre Top Klasse*     

      

Naam Vereniging PP Moy.   Hs Bijz. 

      

Bakker R. Horna    A 

Erkemeij J. Horna 2 26,48 178 D 

Jong K. Horna 6 58,21 343  

Ooteman W. Horna 4 49,64 312  

      

Libre klein Hoofd klasse jeugd    

      

Naam Vereniging PP Moy.   Hs Bijz. 

      

Molenkamp D. Horna 6 2,80 23  

Meppe Lucas N.H.D. 2 2,04 10 art. 

Weely M. van Horna 10 2,76 18  
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Nieuwsbrief KNBB Carambole 

Nieuwsbrief KNBB Vereniging Carambole  3 februari 2014  

 

KNBB VERENIGING CARAMBOLE: WAAROM NU FUSEREN?  
 

Omdat er veel vragen tot ons komen waarom de KNBB Vereniging Carambo-

le nu eensgezind met het bondsbestuur streeft naar één KNBB, het volgende:  

Toen in 2007 het toenmalig nieuwe bestuur van de sectie carambole aantrad, 

was de KNBB in principe failliet. De KNBB had een fors negatief vermogen 

en districten waren het financieel beleid van de KNBB beu. Er waren distric-

ten die de KNBB wilden verlaten, zelfs één district had al haar leden al opge-

zegd.  

In de toen voor het eerst georganiseerde overlegronde werd ons duidelijk dat 

het zo niet verder kon en zijn we de strijd aangegaan. Dat heeft geresulteerd in 

de nieuwe KNBB Vereniging Carambole, die werd opgericht in 2009.  

Wat mij het meest verbaasde was het feit dat wij in 2007 slechts 25% inbreng 

in de gehele KNBB organisatie hadden terwijl ons ledenvolume ongeveer 

82% was. De toenmalige bondsraad bestond uit 32 leden waarin de sectie ca-

rambole slechts met 8 afgevaardigden vertegenwoordigd was. De inbreng van 

de sectie carambole was minimaal en net zo groot als een sectie met 5 % van 

het aantal leden. Wie heeft dit ooit kunnen bedenken, vroeg ik mij toen al af.  

In 2009 werd de bondsraad teruggebracht naar 12 leden. De KNBB Vereni-

ging Carambole kreeg zes zetels in deze raad, dus 50% inbreng. Eigenlijk 

vonden wij dat nog te weinig maar soms moet je wel eens pakken wat je krij-

gen kunt.  

De jaren die daarop volgden, werden gekenmerkt door telkens meningsver-

schillen over het financieel beheer / beleid. Maar ondanks deze meningsver-

schillen die soms uitmondden in conflicten, werd de financiële situatie van de 

KNBB steeds beter. Dit alles heeft ertoe geleid dat de KNBB Vereniging Ca-

rambole “door haar kritische houding” - en daarmee ook de KNBB - er finan-

cieel heel goed voor kwam te staan. Wij zijn nu financieel gezonder dan ooit.  

Omdat die conflictsituatie steeds bleef voortduren, heeft het bestuur van de 

KNBB Vereniging Carambole gesteld dat het zo niet verder kon. Toen in de 

zomer van 2013 duidelijk werd dat de bondsraad en ook onze bondsraadleden 

ernstig verdeeld waren, hebben wij het initiatief genomen om te bekijken of er 

een oplossing mogelijk was. D 
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Duidelijk werd dat deze strijd op termijn alleen maar verliezers op zou leve-

ren en gezamenlijk hebben wij via diplomatie een oplossing gevonden. Met 

deze oplossing konden wij allen (dus ook de collega secties) leven.  

Voor ons waren er vier redenen om de handen ineen te slaan, namelijk:  

 

Wij krijgen nu op basis van het ledenvolume inbreng in de KNBB van 

zo’n 83%. Dat is na de 25% en de 50% een gigantische stap voor-

waarts.  

De financiële processen zijn op orde. De financiële situatie is ronduit 

goed te noemen. De controle op het gehele financiële gebeuren wordt 

versterkt, dus calamiteiten zoals in het verleden zijn normaliter niet 

meer aan de orde.  

De automatisering heeft een flinke positieve wending gekregen.  

Omdat de vereniging Carambole zeker in de toekomst niet zonder de col-

lega secties kan, hadden wij al een brug naar Driebanden geslagen en 

werd het ons tevens duidelijk dat samenwerking met  Pool en Snooker 

veel voordelen heeft. Zo is er momenteel een carambole district met 

tevens pool-leden. Veel pool biljarters spelen ook driebanden, libre 

en/of kader, terwijl leden van carambole ook poolen.  

Onlangs is de pool card geïntroduceerd, misschien voor carambole 

ook een idee. De sectie Pool heeft sinds kort de Pool helpdesk inge-

richt (zie de website), een prima initiatief.   

De publiciteitswaarde van Snooker mogen wij niet onderschatten. 

Degenen die via TV enthousiast geworden zijn, gaan zelf een partijtje 

snooker spelen en komen zo in aanraking met carambole.  

De sectie Driebanden herbergt een heleboel carambole-leden die hun 

partijtje driebanden spelen. De jeugdopleiding van Carambole en 

Driebanden is al enige tijd samengevoegd.  

Tenslotte versterken wij elkaar ook op subsidie- en bestuurlijk niveau.  

Beste mensen, wij mogen ook best eens onze zegeningen tellen want na 2007 

is er geen district meer geweest die de KNBB  heeft verlaten en is er wel één 

groot district bijgekomen. Dit alles heeft toch ledenverlies gebracht. Dit ver-

lies is hoofdzakelijk terug te voeren op het feit dat er weinig ledenaanwas is. 

Omdat wij een grijs ledenbestand hebben, ontvallen ons jaarlijks veel leden.   
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Daarom hebben wij de handen ineen geslagen en zijn wij er trots op hoe de 

KNBB er momenteel bij staat. De onderlinge verhoudingen zijn momenteel 

uitstekend, de doelen die wij ons stellen zijn duidelijk, daarom zijn wij ervan 

overtuigd dat de gehele KNBB er alleen maar sterker door geworden is.  

 

De blik dient nu gericht te zijn op de toekomst, maar de lessen uit het verle-

den mogen en zullen we niet vergeten.  

 
Jaap Labrujere. 

Voorzitter 

Resultaten libre hoofdklasse 
Bnr. Cnr. Naam Car. Brt. Hs. Mp. Moy. Byz. 

         

143440 10875 Decker K. de (Kevin) 877 80 9 6 10,962  

118184 10926 Koomen J.  (Johan) 675 75 8 6 9,000  

202739 10875 Robert M.H.E.M. (Mathieu) 854 95 61 9 8,989  

116084 10875 Sluis J.M. v/d (Sjaak) 569 68 2 6 8,367  

118166 10890 Steltenpool J.A.  (Sjaak) 606 73 2 6 8,301  

173193 12459 Kok R.F.  (Ronald) 712 91 44 8 7,824  

151898 12459 Kok D.J.  (Dirk Jan) 792 104 44 7 7,615  

174755 10918 Kruyt J.E.  (Jeroen) 666 107 56 3 6,224 hd 

         

116748 10890 Scheerman H.J.  (Harrie) 665 129 55 3 5,155 hd 

         

203717 10875 Ossebaar P.  (Peter) 839 54 9 6 15,537 dp 

         

129711 10897 Groot N.J.  (Nico)      afw 

117100 10890 Stavenuiter J.J.G. (John)      afw 
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Districtsfinale B-4 

Op 2-3-en 4 januari werd in Onderdijk de finale vierde klas bandstoten ver-

speeld bij biljartvereniging De Opkomst. De meeste hadden oud en nieuw nog 

een beetje in de armen en benen.  

De eerste ronde ging nog wel, de als eerste geplaatste Johan Schilder kwam 

hierin als beste uit de startblokken tegen Kees Jong, winst in 23 beurten. 

Sjaak Steltenpool wist zijn partij nipt te winnen in 24 beurten tegen Nick Hof, 

40 om 39, het leek er dus op dat hij deze dagen ook een gooi naar de titel zou 

gaan doen. 

Ook Aad Jong tegen Jan de Vries en Theo Mol tegen Rene Manshanden wis-

ten beide hun partijen in winst om te zetten. 

In de tweede ronde werd het voor een aantal van de spelers wat te veel, hier 

had men duidelijk last van vermoeidheid. Sjaak Steltenpool  speelde een dra-

matische partij tegen Cees Jong en ging hopeloos ten onder 40-16 in 25 beur-

ten. Aad Jong en Nick Hof konden ook nog niet imponeren wel was er winst 

voor Aad in 31 beurten maar het ging moeizaam. 

Johan Schilder was op deze dag de meest constante factor en liet zien waarom 

hij als eerste geplaatst was hij won in 24 beurten van Rene Manshanden. 

De toch zeer geroutineerde Theo Mol kreeg in deze tweede ronde,na later zou 

blijken een fatale,nederlaag te slikken en wel  van Jan de Vries. 

Op de tweede avond werd er wat meer van de spelers verwacht  maar het viel 

toch allemaal niet mee. Het niveau van de voorwedstrijden werd door de 

meeste niet gehaald.  Zo verloor Johan Schilder in 28 beurten van Nick Hof 

en kreeg Aad Jong een tik van zijn clubgenoot Rene Manshanden  40-36 in 26 

beurten.  Theo Mol en Sjaak Stelten pool wisten beide hun partij te winnen en 

bleven dus in het goede spoor. Na 3 ronde was alles nog mogelijk 4 man met 

4 matchpunten en 4 man met 2 matchpunten. 

 

In de vierde ronde had Johan Schilder het moeilijk tegen Jan de Vries maar 

wist wel te winnen 40-38 in 32 beurten. Aad Jong begon beter in zijn spel te 

komen en wist in 23 beurten Cees Jong van zich af te houden 40-23. 

Ook Sjaak Steltenpool en Theo Mol bleven goed volgen en wisten beide hun 

partij te winnen waardoor nu 4 man met 6 matchpunten aan kop stonden en er 

nog 4 man met 2 matchpunten volgden. Het kamp was dus duidelijk in tweeën 

gesplitst. Er ware in principe twee poules gecreëerd. 

De eerste 4 moesten het onderling gaan uitmaken wie kampioen zou worden 

de onderste 4 konden er voor gaan spelen om niet onderaan te eindigen. 
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Zaterdagmiddag was er een groot verschil in de eerste partijen, was de ene 

partij tussen Cees Jong en Nick Hof in 42 beurten ten einde na bijna 1 uur en 

20 minuten, voor de andere partij was slechts 40 minuten nodig hierin was 

Rene Manshanden in maar 9 beurten te sterk voor Jan de Vries 40-9. 

In de top ging het tussen Johan Schilder en Theo Mol winst werd het voor 

Johan in 22 beurten en hij stelde zich duidelijk kandidaat voor de eind over-

winning. In de andere partij was de winst voor Aad Jong 40-13 tegen Sjaak 

Steltenpool , Sjaak was duidelijk de zenuwen niet de baas en haakte dus af als 

titelkandidaat omdat zijn gemiddelde een geweldige dreun had gekregen na 

twee van die belabberde partijen. Na 5 ronde dus twee man met 8 matchpun-

ten Aad Jong en Johan Schilder. 

De zesde ronde bracht Rene Manshanden weer met beide benen op de grond 

hij verloor in 29 beurten van Nick Hof 40-33. De andere partij werd door Jan 

de Vries gewonnen 40-35 in 30 beurten tegen Cees Jong. In de top werd het 

spannend Aad Jong liep tegen een ontketende Theo Mol op en verloor kans-

loos, 40-18 in 13 beurten voor Theo, die zich hierdoor ook nog presenteerde 

als kandidaat voor de titel. Ook Johan Schilder leek tegen een nederlaag op te 

lopen tegen Sjaak Steltenpool die zich weer enigszins had hersteld Sjaak 

maakte na 30 beurten zijn 40 caramboles Johan  leek geslagen maar hij wist 

toch in de na beurt met 4 nog een remise uit het vuur te slepen. Dit had tot 

gevolg dat Johan als enige 9 punten had en Aad Jong en Theo Mol beide 8. 

Zaterdagavond de laatste ronde. Eerst werd er gestreden om de onderste plaat-

sen.  Cees Jong kon de laatste plaats eigenlijk al niet meer ontgaan maar hij 

wist er toch tegen Rene Manshanden nog een geweldig partij uit te halen 40-

14 in 16 beurten. De andere partij bracht Nick Hof en Jan de Vries tegenover 

elkaar. Nick pakte de winst 40-25 in 34 beurten en wist hierdoor toch nog in 

de top 4 te eindigen. 

De twee laatste partijen moesten de kampioen opleveren grootste kanshebber 

was Johan Schilder. 

De partij tussen Sjaak Steltenpool en Theo Mol was een eenvoudige overwin-

ning voor Theo in 16 beurten 40-13 hierbij zat hij met een schuin oog naar de 

andere partij te kijken want bij remise kon het zomaar zijn dat hij kampioen 

zou worden het verschil met Johan Schilder was in gemiddelde maar 0,01 

punt en zouden ze beide op 10 punten komen. 

Even heeft Theo mogen hopen. De partij tussen Johan Schilder en Aad Jong 

leek tot halverwege werkelijk op een remise uit te draaien 20-20 in 9 beurten 

nog zo’n helft en zijn titel was een feit. 

Echter wat er gebeurde is niet te zeggen maar Johan had al zijn kruit verscho-

ten of het kwam omdat zijn dochters er waren we zullen het nooit weten. De 

partij werd overtuigend door Aad Jong gewonnen 40-22 in 19 beurten, hier-
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Gewestelijke finale B-5 

door was Aad Jong een waardig kampioen en vertegenwoordigen Aad en 

Theo het district West Friesland bij het gewest in Purmerend. 

 

Eindstand:   MP Moy HS 

 

Aad Jong    10 1.61 10 

Theo Mol   10 1.57 10 

Johan Schilder    9 1.44   7 

Nick Hof    8 1.23   8 

Sjaak Steltenpool    7 1.18 10 

Rene Manshanden   4 1.36   9 

Jan de Vries    4 1.18   8 

Kees Jong    4 1.17 10 

 

De prijsuitreiking had toch nog een wat negatief randje door het ontbreken 

van Jan de Vries. Die had voortijdig de lokaliteit verlaten.  Zijn vrouw zat 

alleen was zijn argument. 

Voor de rest was het weer een prima sfeer en werd iedereen bedankt de orga-

nisatie, arbiters, schrijvers  en café De Welkomst. Hierna deed Jos Botman 

nog een oproep of mensen zich wilden aanmelden als mogelijk bestuurslid om 

zo ook in de toekomst het biljartbestuur te kunnen continueren.  

 

De wedstrijdleider 

Op 25 en 26 januari is het gewestelijk kampioenschap 5e klas bandstoten ge-

houden bij biljartvereniging de Opkomst in Onderdijk.  

De finale was verplaatst i.v.m. het overlijden van Koos Groot voorzitter van 

het districten biljartvereniging Cultura. Wij wensen familie, vrienden en ken-

nissen veel sterkte toe met het verlies van een fijn mens en een zeer gedreven 

biljarter. 

 

De finale werd nu in twee dagen gespeeld, er werd zaterdag om 10:45 uur 

officieel geopend door Thea de Weerd. Er werd op de eerste dag gevarieerd 

gespeeld met hoogte- en dieptepunten 

Een hoogtepunt was er voor mevr. Nieuweboer. Zij liet een leuke serie note-

ren van 13 wat uiteindelijk ook de hoogste serie zou zijn. Maar ondanks dat 

zou ze geen partij weten te winnen. 
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Een dieptepunt was de partij tussen Beerepoot en Nijhuis die 44 beurten verg-

de waarbij Nijhuis met de winst aan de haal ging 30-25. 

Na de eerste dag waren er een viertal spelers die zich lieten zien als kansheb-

ber dat waren van Ekkendonk, de Wind, Kramer en de Ruiter. Zij hadden ook 

qua gemiddelde het beste laten zien, alle 4 boven de 1 gemiddeld. 

 

Op de tweede dag zou het uiteindelijk allemaal moeten gebeuren. 

Van Ekkendonk was er duidelijk op uit om snel toe te slaan de eerste partij 

won hij meteen maar in 17 beurten van Beerepoot. In zijn volgende partij te-

gen Kramer liet hij zien wie de titel verdiende hij wist de partij in 23 beurten 

te winnen 30 om 12. 

Hierdoor was de winnaar al een ronde voor het einde bekend. Wel wist de 

Wind de partij tegen van Ekkendonk nog winnend af te sluiten waardoor hij 

tweede werd en als reserve staat genoteerd voor het nationaal kampioenschap 

in Sittard. 

Voor de West Friese deelnemers was er deze keer geen ereplaats te behalen 

zij werden 7 en 8 in de eindstand 

 

Eindstand: 

 

Naam    Gesp Pnt Car Brt Moy HS 

 

M.F van Ekkendonk 7 12 208 170 1,22 7 Hillegom 

H. de Wind   7 11 291 187 1,07 7 Callantsoog 

N.E.C. Kramer  7 10 181 149 1,21 10 Wormer 

F. de Ruiter   7 8 197 197 1,00 7 Zaandam 

J.H.W. Nijhuis  7 7 183 213 0,85 9 Den Helder 

J.B. Eekels   7 4 167 211 0,79 5 Beverwijk 

C.Beerepoot   7 4 132 172 0,76 7 Venhuizen 

Y. Nieuweboer-Oudt 7 0 150 207 0,72 13 Sijbekarspel 

 

Bij de sluiting dankte Thea de Weerd de eigenaresse van café De Welkomst 

voor het beschikbaar stellen van de lokaliteit en biljartvereniging De Opkomst 

voor het op zo korte termijn organiseren van deze gewestelijke finale. 

 

De wedstrijdleider 
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Open Bovenkarspel Toernooi 

Op 10 januari 2014 gingen zij van start.  Met maar liefst 76 dolenthousiaste 

deelnemers werd er deelgenomen aan de 26e editie van het Open Bovenkar-

spelbiljarttoernooi.  Dit alles werd gespeeld in het Verenigingsgebouw te Bo-

venkarspel.  Zowel dames als heren hadden zich aangemeld bij dit steeds po-

pulairder wordende toernooi. 

Doordat de organisatie is vernieuwd en de daardoor ontstane ideeën goed wer-

den uitgewerkt groeide het aantal deelnemers met de dag. 

Genieten was het voor zowel de deelnemers, als de uitbater en het publiek. 

De sfeer was fantastisch en ongedwongen werden de partijen gespeeld. 

Zo ging dat 4 voorwedstrijden en avonden achter elkaar. 

Resultaat: Een gemêleerd gezelschap van zowel dames als heren storten zich 

woensdag 22 en vrijdag 24 januari in de halve finales. 

Uit deze halve finale zijn de volgende deelnemers voor de finale geselecteerd: 

Cor Laan, Michel Morsink, Ed de Wit,Chris Messchaert, Adri van Velse,Cor 

Piek, Peter van Dam en Brain Bibo. 

 

Vrijdag 31 januari; de finale. 

Toch is zo’n finale anders als anders. Wat stilletjes zaten de finalisten aan de 

tafel om te horen wie er moest spelen en tegen wie.  De spanning was om te 

snijden, de partijen gingen van start.  Ook op zaterdag 1 februari was het niet 

anders.  Een goed gevulde zaal en een prettige biljartsfeer.  Wat wil je als or-

ganisatie nog meer. 

 

Tussen de partijen door werd een, door het Verenigingsgebouw gesponsorde 

broodmaaltijd, geserveerd die van grote klasse was.  Roy en Pascalle heel har-

telijk dank hiervoor. Ik ga u niet vermoeien met het verslag van de partijen 

maar wil u de uitslag toch niet onthouden. 

 

1. Brain Bibo  Wapen van Grootebroek 

2. Cor Piek   Florabar 

3. Peter van Dam ‘t Trefpunt 

4. Cor Laan   Florabar 

5. Ed de Wit  ‘t Trefpunt 

6. Adri van Velse ‘t Ken Net 

7. Michel Morsink Horna 

8. Chris Messchaert Pampus 
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Doordat Mark Beerepoot de indelingen goed voor elkaar had en ondergete-

kende het programma aan elkaar kon praten was dit een ideale combinatie 

voor een geslaagd toernooi. 

Mede dankzij diverse sponsoren kunnen wij van een geslaagd, en zeker terug-

kerend, fantastisch toernooi spreken. 

 

Tot de 27e editie. 

Ton Ootes 

Gewestelijke finale L-2 

Ondanks dat er geen verslag van de gewestelijke finale libre klein 2e klas 

werd aangeleverd wil ik jullie de onderstaande foto niet onthouden. 

Tijdens deze finale legde Han Rood beslag op de eerste en Piet Koops op de 

3e plaats. 

 

Han, veel succes bij het NK in Sittard. 


