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

U kunt uw kopij vóór 1 september 2014 inzenden aan: 

 

copy@knbbwestfriesland.nl 

 

Cursiefje 

 
Beste mensen, 

 

Sinds dinsdag 29 april 2014 ben ik toegetreden tot het bestuur van de KNBB district 

West-Friesland als secretaris. 

Mijn naam is Nico Boots, 51 jaar en woonachtig in Wognum. Getrouwd en in het be-

zit van twee kinderen. 

Biljartvereniging ’t Centrum is mijn thuishaven, in café restaurant en partycentrum 

Stam speel ik op donderdagavond competitie driebanden.  

Via de voorwedstrijden 2
e
 klasse driebanden probeer ik mij jaarlijks te plaatsen voor 

de finale. Dit is een enkele keer gelukt maar daar strandde mijn ambitie om door te 

dringen tot de gewestelijke finales. 

Mijn motivatie om mij aan te melden als secretaris in het bestuur komt door de bij-

eenkomst eerder gehouden dit jaar in Sarto. Nadat iedereen uitleg had gegeven over 

de inhoud van de functie en de tijd die er mee gemoeid was kwam ik voor mezelf tot 

de conclusie dat een bestuur van 4 mensen echt niet kan. 

Om een steentje bij te dragen aan het reilen en zeilen binnen ons district had ik beslo-

ten om na te gaan denken om de functie van Ruud Zeeman over te nemen binnen het  

bestuur. Niet lang daarna werd ik uitgenodigd om een bestuursvergadering bij te wo-

nen met het oog op de naderende algemene ledenvergadering waarbij de secretaris   

afscheid zou nemen. In deze vergadering heb ik besloten om mij kandidaat te stellen 

als secretaris. En zoals  jullie nu wel begrepen hebben is de vergadering akkoord 

gegaan met  het voorstel van het bestuur. 

 

Hierbij wil ik Ruud Zeeman bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren voor het dis-

trict als secretaris en ik hoop en verwacht  dat ik hem op een waardige wijze zal ver-

vangen. 

 

Nico Boots 
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Bestuur District West Friesland. 
 
Voorzitter Piet Koops Dorpsweg 92 1676 GG Twisk  
 Tel: 0227-604122 info@koopscaravans.nl 
Secretaris Nico Boots Stolthoevelaan 4 1687 VV Wognum  
 Tel: 0229-572417 nbj.boots@quicknet.nl 
Penningmeester Benny Beek Schouw 5 1613 CL Grootebroek
 Tel: 0228-518545 ba.beek@quicknet.nl 
Wedstrijdl. PK Hans Berkhout Kaagweg 76 1693 GE Wervershoof
 Tel: 06-33308894 ha.berkhout@quicknet.nl 
Wedstrijdl. 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 Joyce Haakman Schepenlaan 41 1671 TA Medemblik
 Tel: 06-53192023 spm.haakman@quicknet.nl 
 
Commissie Jeugd 
  
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 
 
Districts Tucht Commissie 
  
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 
 
Vereniging  van Westfriese Arbiters 
 
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 
Penningmeester Laura van Rongen Zwanebloem 14 1689 PD Zwaag 
 Tel: 0229-243041 lauravanrongen@kpnmail.nl 
Coördinatior Ben Haentjens P.J. Jongstraat 1 1614 LA Lutjebroek
 Tel: 06-54655334 bf.haentjens@quicknet.nl 
 
Financiën 
  
District  Benny Beek Grootebroek NL97RABO0329337947 
Arbiters Laura van Rongen Zwaag NL79RABO0308606655 

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.med@rodi.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 

Juni 2014 

1 jun 2014 NK Verstandelijk Gehandicapten 

 Horna Hoorn 

27 jun 2014 Simonis Landsfinale C-3  

 KNBB Nieuwegein 

28 jun 2014 Simonis Landsfinale C-1, B-1 en B-2 

 KNBB Nieuwegein 

29 jun 2014 Simonis Landsfinale A, C-2 en Damesbeker 

 KNBB Nieuwegein 

   

Juli 2014 

4-5-6 juli 2014 Mart v/d Heijden Nationaal Arbiters toernooi 

 Commissie MvdH Rosmalen 
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Medemblikker Open 

Haakman wederom winnaar Medemblik Open 
 

MIDWOUD – Biljartvereniging Halfweg hield afgelopen april en mei de 
kampioenschap Medemblikker Open in hun biljartlokaliteit Halfweg in 

Midwoud. De finale werd vrijdag 16 mei afgesloten, net als vorig jaar, 
met Joyce Haakman als sterkste biljarter van Medemblik. 
 

Het zesde Medemblikker Open begon met 48 biljarters die wilden strijden om 

de beker en wisselbeker van dit kampioenschap. Van de twaalf poules gingen 

de nummers 1 en 2 door naar de tweede ronde. Daarvan bleven zes poulewin-

naars over voor de finaleavond. Deze werden aangevuld met de beste num-

mers 2. 

Poule A bestond uit Gerard Weel - 80 caramboles; Nico van Straalen - 47; 

Ger de Vries - 40 en Joyce Haakman - 39. Klaas Singer - 24; Ton Frumau - 

23; John Keesom - 18 en Lub Pasterkamp - 15 caramboles streden in poule B 

om de titel. Ger de Vries en Klaas Singer biljarten uiteindelijk om de plaatsen 

3 en 4. Klaas sloot de partij winnend af. 

Joyce Haakman en Ton Frumau streden om de plaatsen 1 en 2. Tijdens deze 

zinderende partij stonden de biljarters onder grote druk. Domme missers wer-

den gemaakt door de zenuwen, maar Joyce bleef koelbloedig en schreef voor 

het tweede opvolgende jaar het kampioenschap op haar naam. 

Piet Knol, lid van Halfweg, werd tussentijds gehuldigd, door afgevaardigde 

Thea de Weerd van het Districtsbestuur, voor zijn deelname aan het NK band-

stoten, die hij afsloot met een achtste plaats. Met bloemen en een oorkonde 

was hij op zijn 84e reuze vereerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalisten Joyce Haakman (1), Ton Frumau (2), Klaas SInger (3) en Ger de 

Vries (4). (Foto: Lub Pasterkamp) 
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Nieuwsbrief Carambole 

Biljartvrienden,  

De onlangs gehouden informele overlegronde en vervolgens de algemene le-

denvergadering heeft bij mij de indruk gewekt dat onze plannen om tot één 

KNBB te komen door praktisch alle districten gedragen wordt. Het vertrou-

wen in één KNBB is er weer en dat komt wellicht door het feit dat onder an-

dere de financiën en de processen hiervoor op orde zijn. Dit is niet zonder slag 

of stoot gegaan.  

In de laatste ALV werd reeds gesproken over het drastisch terug brengen van 

het debiteurenbestand. Ik wil hier nogmaals stellen dat Bart Schoneveld hier 

voor Carambole een hele grote bijdragen aan heeft geleverd. En natuurlijk wil 

ik tevens allen die hun steentje hieraan hebben bijgedragen van harte bedan-

ken, Bart in het bijzonder.  

Op ons besluit om het damesbiljarten aan te passen, is veel gereageerd. Wij 

hebben daarom besloten het genomen besluit te heroverwegen. Wij zullen u 

hierover verder informeren.  

  

Het einde van het biljartseizoen nadert met rasse schreden, een moment om 

ook eens na te denken over de inrichting van onze vereniging, straks de in-

richting van onze discipline "klassieke spelsoorten".  

Vernieuwing is zeker voor de biljartsport nu van groot belang. Twee jaar gele-

den hebben wij (uw bestuur) al eens gebrainstormd over een andere inrichting 

van de KNBB Vereniging Carambole. Het organiseren van provinciale kam-

pioenschappen is toen ook aan de orde geweest. Persoonlijk ben ik hier een 

groot voorstander van. Ten eerste spreekt een provinciale titel de biljarter naar 

mijn mening meer aan dan een districtstitel. Ten tweede creëer je zo een sa-

menwerking tussen districten. Ten derde kun je het organiseren van "open 

provinciale kampioenschappen" overwegen. Iedere biljarter mag inschrijven 

en  

inschrijvers die geen lid zijn van de KNBB betalen een verhoogd inschrijfgeld 

en zijn dan automatisch voor 1 jaar lid, dus is de kans groot dat dit ledenwinst 

op zal leveren. Wellicht dienen zich meer biljarters aan en dit vergroot weer 

de uitdaging.  

Wij constateren dat inschrijvingen voor persoonlijke kampioenschappen he-

laas afnemen, dus is dit misschien een stap die dit fenomeen compenseert.  

Ten vierde is de organisatie goedkoper, zowel voor de biljarter als voor de 

KNBB. Men verkrijgt op deze wijze meerdere kampioenen die strijden om de 
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nationale titel, men kan diverse constructies bedenken om tot een fraaie eind-

strijd om de nationale titel te komen.  

Zo spaar je gewestelijke kampioenschappen uit.  

Neem Limburg als voorbeeld: de drie KNBB districten gaan onder auspiciën 

van het gewest ZN in overleg met elkaar en verdelen de organisatie van de 

diverse kampioenschappen.  

Onder andere biljarters uit de "Midden Limburgse Biljartbond" kunnen dan 

ook inschrijven maar betalen een verhoogd inschrijfgeld. Zo werkt men toe 

naar een algemeen kampioen van Limburg in alle klassen.  

De voorronden kunnen op postcode georganiseerd worden. De kampioenen 

plaatsen zich dan direct voor de nationale titelstrijd. Dit lijkt mij ook de weg 

te openen naar eventuele provinciale districten. Momenteel hebben veel dis-

trictsbesturen te kampen met een onderbezetting, dus zou dit fenomeen ook 

voor een belangrijk deel opgelost kunnen worden.  

  

De commissie Herstructurering Carambole onder leiding van Piet Verschure 

is druk bezig met het herinrichten van onze discipline. Het district Duinstreek 

heeft een rapport opgesteld waarin aanbevelingen zijn opgenomen die ons erg 

aanspreken en die ook al eerder bij ons als bestuur aan de orde geweest zijn. 

Het bovenstaande is wellicht de moeite waard om eens te overdenken tijdens 

uw vakantie en te bespreken met uw medebestuurders. Ik heb gemeend hier-

mee een discussie aan te zwengelen en ik zou dit graag bespreekbaar willen 

maken. Wellicht wilt u reageren op dit schrijven. Dat zou ik zeer op prijs stel-

len en ik verzoek u uw op- en aanmerkingen te sturen naar onze secretaris 

(secretaris@knbb-carambole.nl).  

 

Bij voorbaat alvast bedankt!  

  

Bij deze wens ik alle biljarters die nog strijden om een titel veel succes en 

daarna voor een ieder een fijne vakantie toegewenst.  

  

Groet , Jaap Labrujere  
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EUROPEES KAMPIOEN !!!! 

 Ferry Jong sterkste op EK jeugd tot 21 in Deurne  
 

Opnieuw is er een Europese titel voor een biljarter van biljartvereniging Hor-

na uit het District West-Friesland. Na het kampioenschap voor clubteams bij 

de jeugd van 3 weken terug in Luxemburg, was de  19 jarige Ferry Jong uit 

Zwaagdijk-West  onder het toeziend oog van de vele supporters die afgereisd 

waren naar  het Belgische Deurne bij Antwerpen, letterlijk en figuurlijk een 

maatje te groot voor al zijn tegenstanders. Zelfs zijn vriend en biljartmaat Sam 

van Etten uit Schermerhorn moest zich in de halve finale gewonnen geven in 

een rechtstreeks duel. Allebei de Horna leden hadden zich hiervoor geplaatst 

door in de poulefase en de kwartfinale op vrijdag en zaterdag hun tegenstan-

ders weinig kans te geven. Ging het in de poulefase hier en daar nog wat 

stroef, naarmate het toernooi vorderde raakte de goed in zijn vel zittende stu-

dent aan de Johan Cruijf universiteit steeds beter op dreef. In de kwartfinale 

had hij slechts 3 beurten nodig om de Belg Thomas Caluwaerts  te verslaan, 

wat hij in de halve finale tegen Sam nog eens herhaalde.  Het schema maakte 

uit dat beide in de halve finale al mochten uitvechten wie of er de sterkste 

was. De 18 jarige Schermerhorner was het hele toernooi niet helemaal op zijn 

scherpst, mede doordat hij net 2 weken examens achter de rug had, en derhal-

ve donderdag meteen uit de examenklas kon instappen bij Ferry om af te rei-

zen naar onze zuiderburen.  

Vanaf het begin was het daarom ook duidelijk dat Ferry  de sterkste was, en 

na vele keren eindelijk eens aan de goede kant van de score bleef tegen zijn 

vriend. Na in de eerste beurt gemist te hebben, en Sam niet verder kwam dan 

13 caramboles, leek hij in de 2e beurt rechtstreeks op de finish af te gaan van 

zijn 300 te maken punten, maar bij 223 kwamen de ballen vast te leggen, en 

moest er opnieuw van acquit worden gegaan. Dat lukte nog wel, maar er bleef 

niets maakbaar liggen, en mocht Sam proberen om de achtervolging in te zet-

ten.  

Het werden maar 12 caramboles, waarna Ferry de ballen weer snel in positie 

had en de resterende 76 maakte. Sam had nog wel de nabeurt, maar die werd 

gemist. Na een lange pauze, veroorzaakt door de andere halve finale tussen de 

Tsjech  Adam Baca, de latere finalist, die tegen de  vooraf als de grootste 

kanshebber geldende Belg Andy de Bondt, er onderling een marathonpartij 

van 3 uur met 2 barrages er een ware triller van maakte,  kon er om 3 uur uit-

gevochten gaan worden wie of er op het hoogste treetje van het podium mocht 

gaan plaatsnemen. 
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Finale: 

 

Adam Baca mocht van acquit, maar miste gelijk waarna Ferry met veel zelf-

vertrouwen na enkele moeilijke spelpatronen met prima oplossingen de ballen 

in positie kreeg, en rechtstreeks naar de finish leek te gaan.  

 

Leek, want bij 273, net als in de halve finale op 223 tegen Sam, de speelbal 

vast, dus weer vanaf het begin. Dat lukte nog, maar de 2e ging mis, waarna de 

uitgebluste, maar sportieve en sympathie-

ke Tsjech,  niet verder kwam dan 4 caram-

boles. Hierna had Ferry wederom snel de 

positie weer te pakken, waren de resteren-

de 26 punten eenvoudig gemaakt en kon-

den met de armen in de lucht, de felicita-

ties in ontvangst worden genomen. 

Voor hem werd het Wilhelmus gespeeld. 

Een zeer verdiende titel voor Ferry Jong 

met een gedeelde 3e plaats voor Sam van 

Etten.  

 

Cor Bleeker  
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Wedstrijdleiding TEAMS 

Vanaf 6 april ieder weekend,  met uitzondering van het Paasweekend, een 

kwalificatie wedstrijd,  een halve of een ‘hele’  finale. Veel drukte.  

De ene wedstrijd verliep vlotter en sportiever dan de andere, maar de leuke 

reacties en de fijne sfeer had wel de overhand. Zo toch een fijne afsluiting met 

goede winnaars.  En dat was niet altijd een team van ons district.  

 

De dames van ons district deden het goed: zij werden de nr 2 in de halve fina-

le, maar door een hoog percentage kwamen zij toch in de finale. Daar werden 

zij weer tweede. Maar zij gaan door tot de nationale finale Landscompetitie. 

Er mogen twee teams van het hele gewest door. 

In de B1 klasse werd de Hoop 1 vrijgesteld van de kwalificatie. In de halve 

finale werden zij de winnaar: een zeer spannende laatste partij van Jan Neu-

vel, die minimaal 25 car. moest maken om het team de titel winnaar te bezor-

gen. Jan bleef strijden en won zijn partij! Dit team plaatste zich voor de finale 

in Den Haag op 31 mei. 

In de B2 wist geen team zich voor de finale te plaatsen.  

In de C1 kwam kampioen ’t Kraaienest in de halve finale op een tweede 

plaats. Zij werden reserve voor de finale. Het team van D.O.E.T. 1 werd win-

naar in die ronde en moest in Zwaag tegen drie andere teams van het gewest. 

Weer een zeer spannende eind ronde. Maar het team van D.O.E.T. stond te 

ver achter om nog kampioen te worden, die eer ging naar het team van Som-

broek uit Langedijk. 

De C2 en de C3 klassen kennen geen finales voor het gewest. De winnaars 

van de vier halve finales plaatsen zich direct voor de Landsfinale in Nieuwe-

gein.  

In de C2 was N.H.D. 4 vrijgesteld van kwalificatie. Moddermannetje 5 ging 

door als winnaar, D.O.E.T. 4 en N.H.D. 9 plaatsten zich als beste nrs 2 voor 

de halve finale. Deze halve finale werd afgelopen zondag verspeeld. Bij Hor-

na was er één van. Daar waren de twee teams van N.H.D., team van Wormer-

veer en Leimuiden. Met ingang van de laatste partijen stond N.H.D. 4 met één 

punt voor t.o.v. het team van Wormerveer. Thijs Entius had de zware taak om 

die voorsprong te behouden. Helaas. Hij verloor de partij op 3 car. Het team 

van N.H.D. 9 werd de nr 3. Het team van D.O.E.T. 4 speelde in Rotterdam en 

werd 3e, maar het team van Moddermannetje 5 hoefde minder ver af te reizen. 

Zij speelden in Den Helder en zij werden de winnaar van de halve finale. Zij 

gaan op zondag 29 juni aan de Nationale finale deelnemen.  

In de C3 werd het team van Kunstgenot de nummer vier en het team van Jong 
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Leven kwam tot nummer twee. Het team van de Paus had zich geplaatst voor 

de gewestelijk ronde, maar moest afbericht geven.  

 

Helaas is er tot nu nog geen gewestelijk kampioen. In de B1 finale kon het 

team van De Hoop de andere teams niet verslaan. Zij werden de nr 4 

 

De jeugdteams van Horna 31  en De Liefhebber 31 maakten in het weekend 

van 31 mei en 1 juni wel deel uit van de Nationale finale in Kampen. Zij wer-

den vanuit de competitie van West-Friesland meteen gewestelijk kampioen, 

omdat er in het gewest maar één competitie speelt. En een mooi resultaat. 

Acht teams. Het Horna team werd de nr drie. Het team van de Liefhebber 

werd de kampioen! 

 

Hier de resultaten van de afvaardigingen naar de gewestelijke rondes. 

   Gewestelijke finales Finale  

Kl.  Afvaardiging kw. hlf. fin. Nat. 

       

B-1 1 De Hoop 1  1 4  - 

 2 Het Centrum 1 3  -  -  - 

 3 't Gouden Hoofd 1 4  -  -  - 

       

B-2 1 Acquit '83  - 2  -  - 

 2 Horna 16 4    

       

C-1 1 't Kraayenest 3  - 2  -  - 

 2 DOET 1 1 1 3  - 

 3 Horna 13 4  -  -  - 

       

C-2 1 NHD 11  - 2  -  - 

 2 't Moddermannetje 5 1 1  - ?? 

 3 DOET 4 2 3  -  - 

 4 NHD 9 2 3  -  - 

       

C-3 1 Kunstgenot 2  - 4  -  - 

 2 Jong Leven 1 1 2  -  - 

 3 NHD 6 3  -  -  - 



12  

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

 

Alle spelers gefeliciteerd met jullie resultaten en de spelers van Modderman-

netje 5 met Paul Swagerman, Vok Molenaar, Bert Kaagman en reserve Henk 

Koops, veel succes gewenst! 

 

De inschrijvingen voor de nieuwe competitie zijn inmiddels binnen. En zoals 

ieder jaar moest ik naar een aantal teamleiders een paar keer een herinnering 

of een vraag sturen of hun team wel mee wil doen in de komende competitie.  

Maar we zijn er uit! En ik kan in de komende week ( of voor u als u dit stukje 

leest: de afgelopen week) met de ingeschreven teams aan het werk.  

 

Ik wens u allen een fijne en gezonde zomer! 

 

 

Thea de Weerd  

D 1 West-Friesland 1  - 2 2 ?? 

       

A 1 Hazefelder  -  - 1  - 

 2 Liefhebber 22  -  - 4  - 

       

Jgd 1 Horna 31  -  - 1 3 

 2 Liefh./BIOS 31  -  - 2 kampioen 

HELPEN MAG NIET, BEHULPZAAM ZIJN WEL 

 
Je ziet het zo vaak: de arbiter houdt voor de speler even de lamp opzij. 

Of hij reikt het krijtje aan zodat de speler niet extra hoeft te lopen om het 
te pakken. Ook zie je nog al eens dat de speler naar zijn stoel gaat maar 
zijn krijtje op de tafel laat liggen. Dan brengt de arbiter het vaak even 

na. 
 
Dat zijn zo van die dingen die nooit opvallen. Iedereen vindt het de gewoon-

ste zaak van de wereld. Vanzelfsprekend dat de arbiter dat doet.  
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Toch blijkt soms dat er wat twijfel bestaat of het allemaal wel mag. Want het 

reglement leert ons immers, dat de arbiter de speler niet mag helpen?  

Hoe zit dat dan? Soms lijkt de scheidslijn tussen wat wel of niet geoorloofd is, 

wat dunnetjes. Bij ‘wat minder hoge klassen’ kun je nog wel eens zien gebeu-

ren dat de arbiter, vaak een club- of teamgenoot, probeert om onopvallend zó 

te gaan staan, dat de speler een bal wel op een bepaalde manier móet nemen. 

Dat is dus ongeoorloofd helpen. Wel het meest voorkomend is waarschijnlijk 

het waarschuwen voor het spelen met de verkeerde bal. Als een speler zijn 

tegenstander waarschuwt, is dat gewoon heel sportief. Maar als de arbiter of 

een ander het doet, is het niet sportief. Dat is de één helpen maar daarmee de 

ander benadelen. Het lijkt sportief maar is het niet. Zo zijn er wel meer voor-

beelden te bedenken. 

Maar hoe zit het dan? Je mag niet helpen maar wel behulpzaam zijn? Wat is 

het verschil? Ook dat leert ons het Spel en Arbitrage Reglement (SAR). Daar 

staat o.a. beschreven dat de arbiter zich ervan overtuigt en er desnoods voor 

zorgt, dat de speelomstandigheden zo goed mogelijk zijn. Materiaal in orde. 

Maar ook dat de speler nergens door wordt belemmerd in zijn spel. Het meest 

bekende voorbeeld is natuurlijk dat de arbiter de lamp even uit de weg houdt 

omdat de lamp bij een bepaalde stoot net in de weg hangt. Dat lijkt ook op 

helpen, maar is eigenlijk het wegnemen van een belemmering. Zorgen voor 

goede omstandigheden.  Ook komt het een enkele keer voor dat een speler de 

positie in de hoek niet voldoende goed kan zien en aan de arbiter vraagt om 

even bij te lichten door de lamp er wat naar toe te trekken en even vast te hou-

den. Ook dat lijkt helpen maar is in feite weer het wegnemen van een belem-

mering. 

 

Een ander voorbeeld wat we allemaal wel kennen, is de handicap van de glad-

de vloer. Glanzend gewreven parket of plavuizen, makkelijk schoon te hou-

den, maar een crime voor veel biljarters. Bijna niet te doen om je schrap te 

zetten als dat nodig is. Niet zelden zie je dan zo’n speler worstelen om een 

manier te vinden om er goed bij te kunnen. Met vaak als gevolg dat hij, 

meestal natuurlijk precies op het moment van afstoten, wegglijdt en zijn stoot 

in het water ziet vallen. Hij heeft geluk als hij pas wegglijdt als de stoot al 

gedaan is. Of dat hij de stoot nog juist kan inhouden en het weer opnieuw kan 

proberen. Slimme spelers vragen in zo’n geval aan de arbiter of hij eventjes 

zijn voet er tegen wil zetten. Geen enkel probleem, het is weer niet helpen, 

maar het wegnemen van een belemmering. 

Behulpzaam zijn of helpen, het verschil is soms subtiel. Het ene mag niet, het 

andere wel.  

 

 Piet Verhaar                                                                                                              
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Wk Datum Finale Org. Vereniging 

  

36 06-sep-14 Districtsfinale D-3 Horna 

37 13-sep-14    

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

39 27-sep-14 Districtsfinale L-5 De Torenschouw 

  

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 Jong Leven 

  

44 01-nov-14 Districtsfinale L-3 Horna 

46 08-nov-14 Districtsfinale D-H Het Witte Huis 

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 Het Groene Laken 

3 17-jan-15 Districtsfinale L-H Moddermannetje 

4 24-jan-15    

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 't Nieuwe Bonte Paard 

11 14-mrt-15    

13 28-mrt-15    

  

14 04-apr-15 Paasweek   

15 11-apr-15 Gewestelijke finale B-2 De Carambole 
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Wedstrijdleiding PK 

Op de vorige bladzijde staat het concept rooster van de finales voor het ko-

mende seizoen.  Zoals iedereen kan zien staan er nog twee finales in zonder 

organisator.  Dat is niet goed.  Vorig seizoen konden we nog reken op Cultu-

ra. Daar konden we in principe de rest wel kwijt.  Helaas is die mogelijkheid 

niet meer aanwezig.  Cultura is geen KNBB vereniging meer. 

Dat houd in dat de overige verenigingen de resterende finales voor hun reke-

ning moeten nemen.  Kijk dus allemaal is de agenda of er een mogelijkheid is 

om de twee resterende finales van een organisator te voorzien. 

 

Als u dit leest is de sluitingsdatum voor de inschrijvingen PK gesloten. Er kan 

dus niet meer ingeschreven worden.  Op dit moment (12 juni 2014) ontbreken 

er nog 7 verenigingen.  Ik hoop dat ze op tijd zijn want maandag 16 juni begin 

ik met indelen en dan is er geen weg terug.  Mensen die na 15 juni inschrijven 

komen op de wachtlijst en moeten gewoon wachten tot er ergens een afbericht 

komt.  Dan gaan de direct gepromoveerden voor en komt de rest er achter aan. 

Voor de 5e klas libre is het komende jaar een oefenjaar.  Alle 6e klassers van 

het vorige seizoen zijn gepromoveerd naar de 5e klasse.  Daarmee is de 6e 

klasse opgeheven.  In de 5e klasse gaat iedereen een aantal caramboles maken 

dat gerelateerd is aan zijn bekende gemiddelde volgens de tabel van de C-3. 

 

Even een voorbeeld. 

 

Piet Patat heeft een officieel gemiddelde van 1.00.  Hij moet dan in de voor-

wedstrijden in de 5e klasse 38 caramboles maken.  Hij speelt in de voorwed-

strijden 6 partijen, 12 matchpunten met een algemeen gemiddelde van 1.18.  

Hij plaatst zich daarmee voor de finale.  In de finale moet hij dan 41 carambo-

les maken (moyenne 1.18).  Is zijn algemeen gemiddelde lager dan zijn start-

gemiddelde dat wordt hij NIET verlaagd. Dat gebeurt pas aan het begin van 

het volgende seizoen. 
 

Ik hoop dat jullie het snappen.  Ik heb er even over gedaan. 
 

Mocht u onverhoeds ruilen van poule, neem dan uw te maken caramboles mee 

naar de andere poule.  Speelt u uw voorwedstrijden over een lager aantal ca-

ramboles dan de te maken, dan wordt u uiteraard uitgesloten van deelname 

aan de finale.   

 

Allemaal een prettige vakantie, en we zien volgend seizoen wel. 
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Doordouwen (2) 

Een van de drie onderwerpen waarover ik telkens word aangesproken is 

de biljardé.  Reden om daar vorige maand nog eens aandacht aan te 
schenken. En jawel weer levendige reacties !  Wat opviel is dat er nog 

steeds veel misverstand bestaat over de tijd dat de pomerans in contact is 
(lees blijft) met de bal. 
 
Veel spelers en arbiters beseffen niet dat de contactduur tussen pomerans en 

speelbal slechts ongeveer 1/1000 seconde bedraagt, afhankelijk van de hard-

heid van de pomerans. Is een pomerans bovenmatig hard, dan neemt de con-

tacttijd drastisch af, bij een zachte pomerans duurt het contact wat langer.  

Gedurende deze 1/1000 sec. verplaatst de speelbal zich maximaal 5 mm in de 

afstootrichting van de keu. Daarna vervolgt de speelbal zijn eigen weg met 

een snelheid die ongeveer 2,5 keer zo hoog is als die van de keu.  

De keu kan de speelbal dus eenvoudig nooit inhalen.  Deze  5 mm geldt overi-

gens alleen als wordt gespeeld zonder enig zij- of hoogeffect. Als bijvoor-

beeld op harthoogte met veel zijeffect wordt gespeeld, dan wordt een deel van 

de botsenergie omgezet in rotatie waardoor de speelbal niet 5 mm maar 

slechts 2 mm in de afstootrichting van de keu verplaatst gedurende het contact 

met de pomerans. Wordt met veel effect gespeeld en ligt de speelbal ongeveer 

5 mm van bal 2, dan kan de speler dus geen biljardé maken ! 

 

Wat echter wel veel voorkomt is een dubbelstoot: de pomerans raakt de speel-

bal tweemaal. Ligt de speelbal bijvoorbeeld 2 cm van de aanspeelbal en wordt 

een trekstoot gespeeld, dan is de pomerans na 2 mm los van de speelbal.  Ech-

ter, de speelbal botst tegen bal 2, komt kort tot stilstand om vervolgens als 

trekstoot terug te keren.  De keu van de speler is vaak dan nog niet weg van 

de “plaats delict” en raakt opnieuw de speelbal.  Het resultaat lijkt sprekend 

op een biljardé, maar is in feite een dubbelstoot.  

De trekstoot zal dus jammerlijk falen, maar als wordt 

doorgeschoten volgt de speelbal met extra snelheid 

bal 2 en kan dus een onreglementaire carambolage 

tot stand komen.   

 

Pas echt lastig wordt het als niet vol, maar halfdun uf 

dun wordt gespeeld op bal 2. (zie tekening)  

Het topeinde van de keu zal zich door de botsing met 

de bal in tegengestelde richting van de speelbal be-
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wegen en raakt de speelbal dus niet nog eens.  Met andere woorden: een zui-

vere carambole dus.  

Dit verschijnsel van tegengestelde richtingen tussen keu en speelbal komt in 

het bijzonder veel voor bij massés en piqués. Bovendien ontstaat bij een kop-

stoot altijd een curve door de geheven keu.  Juist hierdoor wordt de beoorde-

ling extra moeilijk. 

 

Hans de Jager, 

h.d.jager@gmail.com. 

 

(Met toestemming overgenomen uit Biljart Totaal van juni 2014, met dank 

aan Hans de Jager) 

 

Het bestuur van het district West-Friesland 

wenst u allen een 

 

PRETTIGE 

SPORTIEVE 

GEZONDE 

RUSTGEVENDE 

OPWEKKENDE 

RECREATIEVE 

GEZELLIGE 

 

VAKANTIE 


