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Ereleden A. Laan D. Koning P. Rempt 

 J. Botman H. Visser A. Vos 

 C. Bot 

 

Bestuur: Waarn. voorzitter Hans Berkhout Kaagweg 76  

 1693 GE Wervershoof Tel: 06-33308894 ha.berkhout@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 Voorzitter Wim Bosman Graaf Florisstraat 1 

 1718 BN Hoogwoud 0226-351713 wda.bosman@quicknet.nl 

 Secretaris Sabine Bakker Het Voert 162  

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

 Coördinatior 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 
 

?????????? 



4  

Jaarkalender 2013-2014 

Notulen ALV 2013 

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 

Gehouden op maandag 22 april 2013, in café restaurant “’t Bonte Paard” 

aan de Dorpsstraat 54 te Abbekerk. 
 

Afberichten: ereleden Carlo Bot, Dirk Koning en Hans Visser. Kascom-
missie Gerrit Koster. Biljartvereniging “De drie Haringen” Joop Metten. 
 

Opening: 
 
Koos heet iedereen van harte welkom op het inmiddels 70 jarige district West

-Friesland KNBB vereniging Carambole seizoen 2012-2013. Een speciaal 

welkom voor de leden van verdienste, de ereleden, de diverse commisies en 

de eventueel aanwezige pers.  Omdat het de eerste vergadering is waarbij 

Koos voorzitter is stelt hij zich voor: 
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Mijn naam is Koos Groot uit Andijk en samen met mijn vrouw Corien uitba-

ter van café-dorpshuis “Cultura”. Ik zeg het maar even want sinds ik in april 

2011 had aangegeven wel even waarnemend voorzitter wilde zijn tot er een 

andere voorzitter was brak er voor mij een vervelende periode aan. In deze 

periode kwam er een moment dat ik onder zware verdoving en medicatie defi-

nitief heb besloten het voorzitterschap op me te nemen. Toch in mijn achter-

hoofd houdend dat dit wel eens een korte periode kon zijn. Maar zowaar, twee 

jaar verder zit ik dan toch achter deze tafel. 

Nu ik toch al enige tijd meedraai in het bestuur valt het toch reuze mee. De 

sfeer is goed en de andere bestuursleden doen al het werk. Ideaal dus. Volgens 

mij gaat het nog niet zo slecht in het district West-Friesland, we zullen het 

vanavond merken. Dat de biljartsport in zwaar weer zit hoeft geen verder be-

toog. De jeugd die moeilijk enthousiast is te krijgen voor de sport en daarmee 

dus een vergrijzing voor de biljartsport. Dit jaar weer een terugval in het le-

denaantal van ons district en meer recreatie biljarters. De bond gaat middels 

een nieuw spelsoort de jeugd weer proberen te interesseren voor de biljart-

sport. Men lanceert dit idee op de aanstaande landsfinale in Nieuwegein. Te-

vens is de bond bezig met een nieuw automatiseringsysteem dat voor de se-

cretarissen en districtbesturen vanaf 1 juli operatief moet worden. Ook de 

structuur van de KNBB gaat opnieuw wijzigen en in december 2014 moet de 

nieuwe structuur in werking treden. 

Ons districtbestuur heeft in het laatste half jaar een nieuwe commissie in het 

leven geroepen. Deze commissie helpt het bestuur met het openen en sluiten 

van districtfinales en geeft het bestuur wat meer rust en ruimte. Tevens een 

aanmelding voor een bestuursfunctie waarover later meer bij het punt be-

stuursverkiezing. 

 

Koos spreekt de hoop uit een vergadering te houden met eventueel opbouwen-

de kritiek en goede ideeën voor het aankomende seizoen. 

 

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

die ons dit jaar zijn ontvallen. 

Koos wil dat we eerst even de presentielijst langslopen. 

De verenigingen Steeds Hoger, de Opkomst, de Lindeboom, Het Wapen van 

Grootebroek, het Moddermannetje, de Ark en Aquit83 zijn niet vertegenwoor-

digd tijdens deze vergadering. 

 
Vaststellen van de agenda: 

 
Er worden geen nieuwe punten toegevoegd aan de agenda. 
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Vaststellen van de notulen van de ALV van 18 april 2010 

 
Een vraag vanuit de vergadering van Koos …… halverwege blad 3 kunnen 

we wat lezen over driebanden groot 2e klas. Daar staat dat driebanden groot 

dit jaar semi imperatief zou worden, hier heb ik niets van gemerkt. 

Hans geeft hier antwoord op: Het was wel de bedoeling, maar de sportcom-

missie heeft besloten de 3e klas kader semi-imperatief te laten worden en drie-

banden groot 2e klas nog niet. 

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

 

Ingekomen stukken: 

 
Er waren geen ingekomen stukken op de eerder genoemde afberichten na. 

 

Alleen mededeling vanuit de KNBB aan alle secretarissen om de ledenadmi-

nistratie nog eens zeer goed na te lopen op eventuele foutjes. Ze gaan name-

lijk over op een ander systeem en ze kunnen de oude gegevens zo overnemen 

en dan zou het handig zijn als er dan geen gebreken meer in staan. 

 

Jaarverslagen: 

 
Jaarverslag Secretaris   Goedgekeurd 

Jaarverslag Wedstrijdleider P.K. Goedgekeurd 

 

Toelichting Hans: we hebben vorig jaar problemen gehad met de 6e klasse 

libre. We hebben daar een enquête over gehouden hoe we daar mee om moe-

ten gaan. Daar is uitgekomen dat komend seizoen de inschrijvers libre 6e klas 

meespelen met de libre 5e klas. Ze moeten ook hetzelfde aantal caramboles 

maken als de 5e klassers.  

Het enige wat telt voor de 6e klassers is het moyenne. Dan zetten we de uitsla-

gen van de 6e klassers apart en de 2 of 3 afgevaardigden met het hoogste moy-

enne die gaan naar de gewestelijke finale. Aan het einde van de rit krijgen al 

die 6e klassers van mij een mail met de vraag hoe dit bevallen is en mocht nou 

blijken om wat voor rede dan ook niet werkt, dan gaan we volgend seizoen, in 

april de 6e klas verspelen. 

Rob Zuurbier geeft aan dat hij er op tegen is dat de mensen met het hoogste 

moyenne door gaan naar de finale. Rob stelt dat het dan zou kunnen gebeuren 

dat iemand met meer matchpunten en een lager moyenne dan niet doorgaat 

naar de finale. 
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Hans zegt dat er puur voor het moyenne gekozen is omdat iedereen evenveel 

kans heeft om een hoog moyenne te spelen en de kans dat een 6e klas speler 

een matchpunt pakt in deze klasse is zeer gering. Zodoende is deze beslissing 

genomen. Blijkt nou aan het einde van de rit dat men daar niet tevreden mee 

is, dan gaan we over op een ander systeem. 

 

Jaarverslag Wedstrijdleider Teams Goedgekeurd 

Jaarverslag Wedstrijdleider Nationaal Goedgekeurd 

 

Toelichting Thea: Ik ben er op gewezen dat er een foutje in zit. John Stavenui-

ter speelde geen 1e klasse maar 2e klasse. Hij werd overigens 3e. 

 

Jaarverslag Wedstrijdleider Jeugd Goedgekeurd 

Jaarverslag V.W.A.   Goedgekeurd 

Jaarverslag District Tuchtcommissie Goedgekeurd 

 

Verslag kascontrole commissie: 
 
Dhr. Gerrit Koster doet verslag van de kascontrole: 

Afgelopen maandag hebben Aad Lighthart en ik de boekhouding en de jaarre-

kening van onze penningmeester Benny Beek gecontroleerd. We zijn goed 

ontvangen en de boeken zagen er keurig en verzorgd uit en de bedragen op de 

jaarrekening komen overeen met de bedragen op de bankafschriften. De kas-

controle commissie geeft dan ook het advies aan de algemene ledenvergade-

ring de jaarrekening goed te keuren en ook de penningmeester en het bestuur 

decharge te verlenen. (applaus). 

De voorzitter zegt aan te nemen dat de vergadering hiermee akkoord is door 

middel van het applaus. En bedankt de vergadering en de kascontrole com-

missie. 

 

Jaarverslag penningmeester. 
 
Geen opmerkingen en daarmee dus goedgekeurd. 

 
Benoeming kascontrole commissie. 

 
Dat wordt de heer Aad Lighthart en de reserve van vorig jaar de heer Roel van 

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

controle commissie.  Nico Boots meldt zich aan als reserve en de vergadering 

is het hier mee eens. 

 



8  

Vaststellen van districtcontributie. 

 
Het bestuur stelt voor deze niet te verhogen, is daar iemand tegen? Hier was 

niemand op tegen, dus blijft de contributie gelijk. 

 

Pauze. 

 
Bestuursverkiezing. 

 
Tegen kandidaten hebben zich niet gemeld bij de secretaris. We hebben aftre-

dend en herkiesbaar Hans Berkhout en de vergadering wordt gevraagd of zij 

het er mee eens zijn als Hans dit nog 3 jaar blijft doen. (applaus) 

Aftredend en ook herkiesbaar onze penningmeester Benny Beek. Ook hier 

stemt de vergadering mee in door middel van een applaus. 

Zoals vermeld in het voorwoord hebben we nog een paar functies in te delen 

in het bestuur. We zijn dan ook zeer verheugd dat voor de functie Jeugd en 

PR de heer Cor Bleeker zich heeft aangemeld om deze functie op zich te wil-

len nemen. Koos vraagt ook aan de vergadering of zij het er mee eens kunnen 

zijn dat Cor Bleeker het bestuur komt versterken in de functie Jeugd en PR. 

Middels applaus stemt de vergadering in. 

Koos vraagt of Cor zich even wil voorstellen aan de vergadering. 

Cor: Ongeveer 2 jaar geleden ben ik al eens gevraagd om zitting te nemen in 

het bestuur in de functie van redacteur. Hier voelde ik eigenlijk niet zoveel 

voor. Maar de jeugd trekt mij meer. Dit heb ik vroeger ook al bij de voetbal 

gedaan. Bij het biljarten zou ik mij hiervoor wel weer voor willen inzetten. 

Het is een aantal jaren heel goed gegaan met de jeugd dankzij Vok Noorde-

loos en zijn mannen, maar je merkt dat het nu toch wel weer wegzakt. Ik ga 

me hiervoor inzetten. Uiteraard zal ik hiervoor wel bij wat mensen aanklop-

pen, want alleen red je het niet. Graag zou ik er wat oude jeugdleden bij wil-

len betrekken. Ik heb al een paar van deze mensen gesproken en die waren 

ook wel bereid zich samen met mij in te zetten voor de jeugd. Ik hoop dat we 

dan toch weer de goede kant op gaan. Ik dank jullie wel. 

 

 

Voorstellen districtbestuur. 

 
Er zijn geen voorstellen vanuit het bestuur. 

 

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

Er zij geen onderscheidingen uit te reiken. 

 

Vaststellen algemene ledenvergadering 2013. 
 

Het bestuur stelt voor maandag 28 april 2014. 

 

Rondvraag. 
 

Anton Steltenpool: Ik bedank het bestuur voor zijn inzet aangaande onze 

biljartsport. Ik heb een vraag aangaande de media, ikzelf heb een paar finales 

mogen draaien en de vooraankondigingen komen hiervan niet in de krant. Ik 

vind dat een beetje zonde. Ik weet zeker dat als u het voor elkaar krijgt dat er 

wat meer publiciteit aan gegeven wordt, dit een positieve invloed heeft op het 

ledenbestand. Dus mijn vraag aan u is; arrangeer een bijeenkomst met de 

krant en zorg voor meer publiciteit. 

Reactie Koos: Ik ben het hier mee eens en de berichtgeving is inderdaad zeer 

wisselvallig. Dan stond er wel weer wat in en dan weer niet. Het was niet con-

stant. Ik heb met Johan Koomen gesproken, maar die heeft weer aangegeven 

met de handen gebonden te zijn omdat de eindredacteur uiteindelijk bepaald 

wat wel of niet geplaatst wordt. We moeten het gesprek eens aangaan, maar ik 

heb van Johan begrepen dat de eindredacteur de biljartsport niet zo interessant 

vind als de andere sporten. 

Sjaak Beers: alle respect voor de mededelingen die we regelmatig krijgen 

van Hans Berkhout. Het zou mooi zijn als de uitslagen van de teams ook wat 

sneller op de website konden komen. Soms duurt drie a vier weken voordat de 

uitslagen op de website verschijnen. 

Reactie Thea: Ik wil vragen aan de rest van de mensen hier of het echt zo 

lang duurt voordat de uitslagen er staan. Ik houd namelijk de uitslagen weke-

lijks bij. De stand hou ik niet wekelijks bij. Ik kijk er van op dat deze opmer-

king komt. Misschien moet je eens op de F5 knop drukken op je toetsenbord 

zodat de pagina opnieuw laadt.  

Reactie uit de zaal: Wat Thea net zegt dat klopt. Ik heb wekelijks gekeken bij 

de uitslagen van de teamwedstrijden vanaf 1 januari omdat ik met mijn team 

kampioen zou kunnen worden en ben tot de conclusie gekomen dat Thea haar 

werk uitstekend doet. 

Piet Meyer: dit jaar heb ik voorwedstrijden 4e klas gespeeld in Hauwert en 

toen kwamen er maar 3 personen opdagen. Een had afbericht gedaan en twee 

waren zonder afbericht weggebleven. Dan speel je dus 3 keer tegen elkaar. 
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Mijn vraag is of hier iets aan te doen is. 

Reactie Hans: Nee hier kunnen we niets aan doen. Het enige wat we hier aan 

doen is een gele kaart uitdelen. Wanneer er in sommige gevallen maar 2 over-

blijven proberen we deze onder te brengen in een andere poule, maar dat kan 

alleen als die nog niet begonnen zijn en nog niet vol zitten. Het bewaar exem-

plaar komt begin augustus al uit, dus iedereen weet begin augustus wanneer 

hij of zij wordt verwacht om voorwedstrijden te spelen. Er staat ook precies in 

hoe er eventueel geruild moet worden, dus als de mensen het dan nog preste-

ren om weg te blijven kunnen wij er ook niets meer aan doen. Wegblijven 

zonder afbericht kost €50,00 dus het is niet gratis en misschien dat het helpt. 

Piet Blauw: een vraag van Piet Rood uit Bovenkarspel, die speelt bij ons bij 

het NHD. Hij is samen met 3 anderen kampioen geworden richting de 2e divi-

sie. Nu is zijn vraag of het districtbestuur het aantal inschrijvingen bij 2e klas 

groot driebanden kunnen en willen bevorderen. Mensen die kunnen drieban-

den en op de grote tafel ook een half kunnen spelen worden opgeroepen zich 

in te schrijven. 

Reactie Koos: Piet, het is hier nu dus al door jou op tafel gelegd en we zullen 

er wellicht nog wat reclame voor maken in de districtagenda. 

Rob Zuurbier: Ik heb geen vraag, maar wel een allemachtig compliment aan 

jullie, aan het districtbestuur, dat jullie een geweldige keuze hebben gemaakt 

met het kiezen van deze locatie voor deze vergadering. 

 

Sluiting: 

 

Koos bedankt een ieder voor zijn en haar inbreng en is blij dat niemand het 

hem echt moeilijk heeft gemaakt tijdens zijn eerste vergadering als voorzitter. 

Nog even een opmerking voor de secretarissen van uw verenigingen, dat deze 

nog even de administratie opschonen. Verder vraagt Koos nog even de aan-

dacht voor de arbitervereniging, dat men daar nog even over nadenkt. 

Koos dankt iedereen hartelijk voor zijn komst naar Abbekerk en wenst ieder-

een een fijne zomervakantie en een goede gezondheid toe. 
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“Noteren” door Piet Verhaar 
Met toestemming van “Biljart Totaal” 

ARBITER: LIEFST NIET AUTORITAIR, GRAAG WEL ZELFBE-

WUST. 
 

Arbiters zijn er in alle soorten en maten. Goed opgeleid, een beetje opge-
leid. Ervaren of wat minder ervaren tot onervaren. Elke arbiter, of hij 
nou is opgeleid of een collega biljarter die fungeert als arbiter, staat aan 

de tafel met dezelfde taak. Het leiden van de partij, met uitsluiting van 
anderen. 

 
De laatste zin is een beetje hoogdravend, maar zo is het wel. Of tenminste, zo 

hoort het te zijn. Of je er nu speciaal voor bent opgeleid of je springt even bij 

voor een clubgenoot, aan de tafel tijdens de partij heb je dezelfde taak en be-

voegdheid. Een speler verwacht van de arbiter dat ‘ie weet wat ‘ie doet. Of 

moet doen. Dat mag een speler ook verwachten. Dus als je arbitreert bij een 

partij, probeer je je altijd op de beste plek op te stellen. Zodat je goed kunt 

zien wat er op de tafel gebeurt en wat de speler doet. Je probeert zo goed mo-

gelijk geconcentreerd te blijven, de afstoot te observeren en de speelbal te 

volgen. Als je dan weleens een annonce doet of moet doen, waar de speler het 

niet mee eens is, omdat hij het anders gezien dacht te hebben, dan moet je 

goed weten wat je hebt gezien.  

 

Dat neemt natuurlijk niet weg, dat ook de meest oplettende arbiter zich een 

keer kan vergissen. Of net even met de ogen knipperde. Of heeeeel eventjes 

was afgeleid door die serveerster, die juist langskwam. Dat kan allemaal voor-

komen. Maar liefst wel zo weinig mogelijk, natuurlijk. Als een speler dan 

aangeeft het niet met je beslissing eens te zijn, dan denk je onmiddellijk terug. 

Je spoelt het filmpje even terug. En over het algemeen weet je dan wel of de 

speler gelijk heeft of dat je annonce wel degelijk de juiste was. Voor begin-

nende arbiters, bij wie de kennis er nog niet zo heel vast inzit en die nog niet 

kunnen steunen op ervaring, zie je vaak dat dat erg moeilijk is. Zo zag ik toe-

vallig onlangs een arbiter bezig bij een wedstrijd driebanden. Vierde divisie, 

klasse gemoedelijk. 

Op een gegeven moment hoorde ik de arbiter, die nog maar net de cursus had 

afgerond, annonceren: „ noteren,…………enz, twee banden.” Meteen rea-

geerde de speler. „ Hij had wel drie banden want  hij had een voorbandje.” Je 

zag de arbiter de film terugspoelen. Kon er echter niet helemaal uitkomen. De 

tegenstander bemoeide zich er niet mee en wachtte gelaten af. Na nog wat 
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De tiende is voor Leo. 

nadenken zei de arbiter tegen de speler: „ als jij het zegt. Ga dan maar door  

Wat hij ook deed. Gelukkig voor de tegenstander, wiens enige reactie was het 

optrekken van een wenkbrauw, was de volgende stoot mis. 

 

Daarom, het is al vaak gezegd en kan nooit te vaak gezegd worden, probeer je 

altijd zo goed mogelijk op te stellen en volg de bal geconcentreerd. Zodat je 

goed kunt beoordelen of je op je eigen waarneming kunt vertrouwen. Als je er 

zeker van bent dat je je hebt vergist, aarzel niet om dat toe te geven. Maar als 

je voldoende zeker bent dat je het goed hebt waargenomen, vertrouw dan op 

je oordeel. Wees zelfbewust! 

                                                                                                                                                            

Piet verhaar 

Vooraf was al duidelijk dat dit een erg sterk Daaf Bron toernooi zou worden. 

Met ereklasser libre Sam van Etten, ereklasser 47/2 Germ Bot, Wouter Heida, 

die al eens 125 moyenne draaide, Ferry, het schoolvoorbeeld van concentratie, 

wilskracht en minutieus biljarten.  

Nog aangevuld met pensionada Willem Ooteman, terug van weggeweest. Jon-

ge hond Jordy Jong die met een vaste bal nog niet hoeft op te zetten. 

Alsook nog de levensgevaarlijke Hidde Lub.  

Nou zullen ze me die zes titels in negen jaar niet zomaar afnemen, maar eer-

lijk gezegd verwacht ik tegen dit geweld niet opgewassen te zijn. Op trai-

ningsuren kan ik ook niet terug vallen en deze keer kwam ik vrijdagmiddag 

thuis van een heerlijk midweekje weg. Groter kon het contrast niet zijn tussen 

het ontspannen weekje en de gonzende spanning in de biljartzaal… 

 

Libre is een spel waarbij je niet mag missen, althans, missen kan je zeer duur 

komen te staan. Daardoor ga ik nog minder risico nemen dan anders. Tot ge-

volg zijnde dat ik steeds in de problemen kom. Tegen Hidde resulteert dit in 

een 9 beurten overwinning, waarmee het moyenne al vrijwel naar de sodemie-

ter is.  

Sam, de ereklasser libre, verschalk ik in 1 beurt. In 1 x uit, dat is de enige 

kans om tevreden te zijn…van grote diepte naar grote hoogte. Het kan dus 

gewoon! 
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 372 uit tegen Wouter in de derde beurt is ook fijn. Tegen Willem ga ik ook in 

1 x uit, maar tegen Jordy, die trouwens sterk begint, is het prutswerk ten top. 

Wel remiseer ik nog in de nastoot met een stuk of zestig. Gezien mijn slechte 

moyenne zeer belangrijk! 

 

Als ik zaterdag naar huis fiets kom ik tot de conclusie dat ik een overwinning 

nodig heb om kampioen te worden. Maar dan wel tegen Ferry. De eerste partij 

tegen Germ was om des keizers baard, tenzij Wouter Ferry zou pakken. Ik had 

al vrij snel door dat dit niet ging gebeuren, want Wouter was direct vanuit 

SWAF de biljartzaal in getrokken, zo leek het. Ferry denderde er dan ook 

overheen als een FYRA zonder gebreken. In twee beurten. 

Ik stond inmiddels tegen mijn eeuwige rivaal Germ te stoten, alsof er een 

guillotine boven mijn nek bungelde. Ik was op van de zenuwen en vermoeid-

heid. Maarliefst 6 beurten duurt deze dance macabre. Weinig tango dit keer… 

In de nabeurt richt ik me nog een keer op, totdat de arbiter me tot mijn ver-

bijstering af telt wegens biljarde. Naar mijn mening zeer onterecht, temeer 

omdat zulke situaties bijna nooit worden afgeteld. (4 x in 35 jaar). Ben ik ver-

dorie nog kwaad ook zeg! 

 

Het is druk in de zaal. Ik maak een praatje links en rechts, kijk naar de partij 

Daniel tegen Tobias. Ik zie mensen binnen komen die ik lief heb. Martine, 

Merel, Gien en Daan, Johan. Ze komen hoopvol binnen, maar ik ben minder 

hoopvol gestemd. Ik voel me volslagen leeg, de motivatie lijkt ergens in mijn 

kleine teen te zitten. Iets ter grootte van een wrat of zo.  

 

Het wachten duurt natuurlijk lang. De mensen gaan er nog eens goed voor 

zitten. Ook haakt een aantal af, omdat etenstijd er aan komt. Ik kijk in de ogen 

van een topfitte en zelfverzekerde Ferry. Niet zo gek, want hij raffelt bijna 

alle partijen achter elkaar uit. Alleen zijn jonge broertje wist hem te verschal-

ken. Toen miste Ferry vier keer de acquit. Hoe bijzonder is dat! 

 

Op het centre court moet het weer gaan gebeuren. Het is inmiddels alweer 

mijn derde partij op deze moeilijke tafel. Wellicht werkt dit in mijn voordeel. 

Ik win de trekstoot en begin zelf. Je moet toch wat.  

Ik voel me nog steeds niet in orde, maar heb nu wel een strijdplan: meer ris-

ico’s nemen. Ontspanning ondanks alles. Als ik ze in de serie krijg bonkt mijn 

hoofd bijna uit elkaar. Weet toch een serietje neer te leggen van 148.  

Ferry krijgt een mooi lokkertje, maar doet er weinig mee. 1 carambole. Ik 

krijg een soort alles of niets balletje van de los. Ik maak hem en na wat zwaar 

reparatiewerk krijg ik ze in de serie. Als door een wonder is het gevoel weer 

terug. En mijn vechtlust en concentratie ook weer volop aanwezig. Nu of 
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nooit. Vrijwel foutloos weet ik de laatste 252 caramboles te maken, zonder 

verlies van positie. De opluchting is groot. 

 

Nick Dudink is inmiddels kampioen bij de jeugd. Een elfjarige telg uit de bil-

jartfamilie die maarliefst 2,52 moyenne haalt! Ferry rest nog een kans: remise 

maken voor de titel. Het blijkt teveel gevraagd. Slechts 1 carambole wordt aan 

het totaal toegevoegd.  

 

Ik vier mijn zevende titel in 10 jaar. Een soort Lance Armstrong, maar dan 

anders… 

 

Toch wel een huzarenstukje. Met zoveel kwaliteit in het veld. Libre, het zit er 

weer op voor dit jaar! Prachtige sport viel er weer te beleven in de Horna, 

kom volgend jaar allemaal kijken, want het verdient het! 

 

Leo Koomen 

Beste Biljarters en besturen / verenigingen, 

 

Graag willen wij u allen danken voor de extraatjes welke wij middels een en-

veloppe met inhoud van u mochten ontvangen. 

U heeft ons Arbiters een heel leuke dag bezorgd middels een onderling toer-

nooi wat wij hebben gespeeld te Abbekerk dd. 29 maart 2014 vanaf 09:30 uur 

in het Nieuwe Bonte Paard. Het is een aanrader dat kan ik u vertellen, want 

de verzorging was uitstekend geregeld. We hadden allen op tijd ons natje en 

droogje en een fantastische broodmaaltijd onder de middag. 

Onze complimenten aan de nieuwe uitbaters en Personeel. 

 

Zoals een arbiter betaamt, moeten wij onzijdig / onpartijdig blijven en dat 

doen wij dan ook graag zoals een goed arbiter betaamd te doen. Er zijn er 

meerderen, maar ik vond het even nodig daar zij pas draaien. 

 

We hebben een ontzetten leuke dag gehad die zaterdag en ik kan alleen maar 

zeggen dat het komt omdat allen die er waren allemaal de neus dezelfde kant 

op hadden en samen veel plezier beleefden. De leiding was in goede handen 

dus verliep alles vlekkeloos. 
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Jan Smit 

De uiteindelijke winnaar was onze good old Piet Zweed welke dan ook glun-

derde van plezier omdat hij een ieder achter zich had gelaten die dag. 

Ja beste biljarters we hebben plezier maar de strijd is ook aanwezig. 

 

Ik wil alle vereniging en spelers nogmaals danken voor hun bijdrage in deze. 

DANK DANK  DANK  DANK 

 

Wim Bosman 

Voorzitter VWA 

Jan Smit heeft zijn laatste partij biljart gespeeld… 

 

Dat was op 4 maart, en hij heeft hem ook gewonnen, helaas is hij op 21 maart 

van ons heengegaan. 

Jan was jarenlang voorzitter van onze biljartclub “De Rappèl”, en is altijd ac-

tief geweest met alles wat er bij kwam kijken. 

Het Marathon toernooi regelde hij in zijn uppie, en de laatste keren is de naam 

dan ook veranderd in het “Jan Smit Toernooi”, dat vond hij toch best leuk. 

Het is moeilijk om in kort bestek alles weer te geven wat voor mens hij was, 

in elk geval betrokken bij alles waar hij mee bezig was, geen half werk accep-

teren en desnoods iedereen bellen die maar iets kon bijdragen. 

Hij was bij vrijwel elke speelavond aanwezig, en als hij vond dat je er met de 

pet naar gooide dan ging hij desnoods na afloop alle ballen die beter konden 

met je uitproberen net zolang als nodig was. 

Jan had in eigenlijk alles veel plezier, en ook buiten de club werden diverse 

activiteiten georganiseerd, de laatste jaren een barbecue voor alle leden met 

partners bij een clublid thuis, Jan heeft zelf 2 keer zijn huis hiervoor beschik-

baar gesteld. 

Zo kan wel even worden doorgegaan, maar zo veel ruimte is er niet, dus be-

perken we het maar. 

 

In elk geval Jan, je hebt ons en onze club jaren lang op koers gehouden, we 

danken je daarvoor en zullen nog vaak aan je denken. 

 

Het bestuur van De Rappèl  
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Wedstrijdleiding PK 

Voor het komende seizoen staan er behoorlijk wat veranderingen op het spel. 

Afgelopen seizoen hebben we in ons district de 6e en 5e klas libre al samen-

gevoegd, komend seizoen neemt de KNBB die gang van zaken over.  De 6e 

en 5e klas libre worden officieel samen de 5e klas.  In deze klasse gaan we 

met intervallen spelen.  Dat wil zeggen dat iedereen, naar gelang zijn moyen-

ne een bepaald aantal caramboles gaat maken. De basis hiervoor is de indeling 

binnen de C-3 klasse.  Iemand met een gemiddelde van 0.40 moet dus 18 ca-

ramboles maken, en iemand met een gemiddelde van 1.10 moet er 41.  Zo 

heeft iedereen kans op een plaats in de finale. De poules indelen naar sterkte 

heeft niet zo veel zin. Er wordt over het algemeen zo vaak geruild dat dat niet 

zinvol is.  

Hopelijk gaat de KNBB in deze vorm verder.  Dan wordt het voor iedereen 

weer interessant om PK te spelen.  Mensen die met een kleine marge promo-

veren geven vaak de pijp aan Maarten omdat ze in de bovenliggende klasse 

niets te zoeken hebben.  Dat is in de nieuwe opzet niet meer van toepassing.  

Het komende seizoen geldt dit alleen voor de 5e klasse libre.  Alle 6e klassers 

zijn dus vanaf dit moment officiële 5e klassers.   

 

Daarnaast is de 2e klasse libre voor dames afgeschaft.  Dat zat er een beetje 

in.  Met zo’n kleine landelijke deelname is het niet verantwoord om er een 

kampioenschap voor te organiseren.  Misschien leuk om voor de dames eens 

een toernooi te organiseren. De dames hadden tijdens de 2 districtsfinales die 

de Carambole heeft georganiseerd altijd erg veel schik. 

 

Op de volgende pagina staat het overzicht van alle finales.  U ziet het, nog 

niet alle finales hebben een baas gevonden.  Ik hoop dat ik er tijdens de ALV 

van 28 april nog slechts een paar moet verkopen. 

 

Het organiseren van een finale is geen kostbare zaak, maar zorgt er wel voor 

dat het biljarten in West-Friesland doorgang vindt.  

 

Hans Berkhout 
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Wk Datum Finale Org. Vereniging 

  

36 06-sep-14 Districtsfinale D-3   

37 13-sep-14    

38 20-sep-14 Districtsfinale D-2 De Hoop 

39 27-sep-14 Districtsfinale L-5   

  

40 04-okt-14    

41 11-okt-14    

42 18-okt-14 Districtsfinale D-1 NHD v/d Borden Appel 

43 25-okt-14 Districtsfinale L-4   

  

44 01-nov-14 Districtsfinale L-3 Horna 

46 08-nov-14 Districtsfinale D-H   

45 15-nov-14 Districtsfinale L-2 Kunstgenot 

47 22-nov-14 Districtsfinale G-3 NHD v/d Borden Appel 

48 29-nov-14 Gewestelijke finale L-4   

  

49 06-dec-14 sinterklaasweek   

50 13-dec-14 Districtsfinale B-5   

51 20-dec-14 Districtsfinale B-4 De Opkomst 

52 27-dec-14 kerstweek   

  

1 03-jan-15 Gewestelijke finale D-H De Carambole 

2 10-jan-15 Districtsfinale L-1   

3 17-jan-15    

4 24-jan-15 Districtsfinale L-H Moddermannetje 

5 31-jan-15 Districtsfinale B-3 NHD v/d Borden Appel 

  

6 07-feb-15    

7 14-feb-15    

8 21-feb-15    

9 28-feb-15 Districtsfinale B-2 De Wurf 

  

10 07-mrt-15 Gewestelijke finale L-H   

11 14-mrt-15    

12 21-mrt-15    

13 28-mrt-15    

  

14 04-apr-15 Paasweek   

15 11-apr-15 Gewestelijke finale B-2   

  


