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

U kunt uw kopij vóór 1 december 2014 inzenden aan: 
 

copy@knbbwestfriesland.nl 

Cursiefje 

 

“Samen biljarten geeft meer effect”, luidt al enige jaren de slogan van de KNBB. 

Niet zo zeer om meer mensen aan het biljarten te krijgen, want die zijn er ge-

noeg, maar om alle biljarters onder vleugels van de bond te laten spelen. 

 

Iedere biljarter weet dat het geven van effect een moeilijke kwestie is, die zoveel 

mogelijk vermeden moet worden. 

 

Wiskundig gezien zou het geven van geen of minder effect gevolgen hebben 

voor het samen biljarten. Soms lijkt het daar wel op. De dalende trend in het 

aantal 'bondsspelers' is nog steeds niet doorbroken op landelijk noch op West-

Fries districtsniveau. 

 

Inschrijvingen voor voorwedstrijden PK lopen terug en wat veel erger is; van de 

overgebleven inschrijvers zeggen velen, om welke reden dan ook, ook nog eens 

af. Het varieert van 5 tot ruim 20% per klasse. Niet leuk voor de wedstrijdleider 

PK's, zijn collega's bij de verenigingen, de locatiehouders, de vrijwilligers in de 

dorpshuizen en niet in de laatste plaats voor poulegenoten die daardoor meer-

dere dubbelpartijen spelen. Om dan maar niet te schrijven over de poules die 

worden teruggetrokken, omdat er maar twee spelers zijn overgebleven. 

 

Vaak wordt gesteld dat de tanende belangstelling van de media, naast andere 

oorzaken, de motivatie om te gaan of blijven biljarten parten speelt. Maar wie 

had dat gedacht: er is een lichtpuntje! Een telecomprovider, die aan uw toe-

komst zegt te werken, brengt het biljarten weer regelmatig op de tv. 

 

Wij kennen weliswaar geen Luuk's café in ons district dat huis-gemaakte rosé 

schenkt, maar we hebben wel voldoende lux boven de biljarttafels om SAMEN 

te gaan biljarten, zorg voor dat effect! 

 

Benny Beek. 
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Belangrijke adressen 

Bestuur district West-Friesland 
Voorzitter  Piet Koops  Dorpsweg 92 1676 GG Twisk 

   Tel: 0227-604122 info@koopscaravans.nl 

Secretaris  Nico Boots  Stolphoevelaan 4 1687 VV Wognum 

   Tel: 0229-572417 nbj.boots@quicknet.nl 

Penningmester 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 

 

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: 0229-592488 peerdeman38@quicknet.nl 

Lid   Joop Stokman Steenpoortestraat 17 1619 CV Andijk 

   Tel: 0228-592488 j.stokman@quicknet.nl 

 

Vereniging van West-Friese arbiters  
Voorzitter  Wim Bosman  Graaf Florisstraat 1 1718 BN Hoogwoud 

   Tel: 0226-531713 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 

Coördinator  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 
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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   

E-mail adressen 

Internet 

www.knbbwestfriesland.nl 
http://gewest-wn.knbbcarambole.nl 

www.knbbcarambole.nl 
www.mijn.knbb.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. 

Heeft u zich al aangemeld voor de 

arbiterscursus ? 



4 

Noteren 

Een moeilijke hardnekkige eigenschap 
 

Wie kent ze niet? Biljarters die er van overtuigd zijn het altijd beter te weten 

dan een ander. Als,  meestal gaat het over de arbitrage, een speler en de arbi-

ter van mening verschillen over een uitgevoerde stoot, is bijna altijd de speler 

ervan overtuigd dat hij het beter weet, beter gezien heeft en beter kan beoor-

delen. 

 

Toch zijn  de regels duidelijk genoeg. Laten er geen enkele onzekerheid over 

bestaan. De arbiter is de enige die bepaalt of een carambole geldig is. Of de 

stoot correct volgens de regels is uitgevoerd. Erg moeilijk te verteren soms. 

Want als speler leef je in de overtuiging dat je het perfect weet, het perfect 

ziet. En je vindt dat de arbiter er maar het verstandigste aan doet om je niet 

tegen te spreken. Of wat nog erger is, het waagt om je naar je stoel te verwij-

zen, ondanks dat je duidelijk hebt laten weten dat hij zich vergist. Ook over dat 

‘duidelijk zeggen’ door de speler richting arbiter valt het nodige op te merken. 

Het reglement is daar ook weer heel duidelijk in. De speler, in enkele gevallen 

ook de speler die niet aan de beurt is, mag de arbiter één keer vragen om zijn 

beslissing te heroverwegen. Mooi woord: heroverwegen. Moeilijk woord: vra-

gen. Toch staat het er zo. En dat vragen moet ook nog op een correcte manier. 

Het lijkt me dat ‘correcte manier’ betekent dat je de arbiter niet mag uitvete-

ren. Want als speler heb je je ook nog eens een keer correct te gedragen. In 

woord en gebaar, zoals dat zo mooi heet. 

 

Een biljarter dacht daar onlangs heel anders over. Toen de arbiter hem aftelde 

wegens een niet correct uitgevoerde stoot, vond hij dat hij het recht had om 

die arbiter uitgebreid de maat te nemen. Heel uitgebreid en luidkeels. Hij is niet 

de eerste die dat doet en zal helaas ook wel niet de laatste zijn. Soms vraag je je 

af hoe het mogelijk is dat er überhaupt nog mensen zijn die zich beschikbaar 

willen stellen om te arbitreren. 

De biljarter in kwestie gedroeg zich niet als een sieraad voor de biljartsport. 

Meer als een uithangbord hoe het vooral niet moet. Hij onderscheidde zich ook 

nog eens door het herhaaldelijk luid vloekend uiten van zijn frustraties. Met 

zulk gedrag ben je een schande voor de biljartsport. Maar je brengt er de bil-

jartsport ook onnoemelijk veel schade mee toe. 
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Iedere biljarter wil nog een poosje kunnen blijven biljarten. Ook dat er weer 

nieuwe mensen opstaan, die het leuk lijkt om ook mee te doen. Met zulk asoci-

aal gedrag doe je je uiterste best om dat te verhinderen. 

                                                                                                                                                           

Piet Verhaar 

Jaaragenda 2014-2015 

November 2014 

1-2 november Districtsfinale libre klein 3e klasse 

 Horna Hoorn 

7-8-9 november Districtsfinale driebanden klein hoofdklasse 

 Het Witte Huis Hoogwoud 

12-14-15 november Districtsfinale libre klein 2e klasse 

 Kunstgenot Midwoud 

19-20-21-22 november Districtsfinale driebanden groot 3e klasse 

 NHD Zwaag 

28-29-30 november Gewestelijke finale libre klein 4e klasse 

 NHD Zwaag 

   

December 2014 

10-12-13 december Districtsfinale bandstoten klein 5e klasse 

 BCL / 't Wagenwiel  

18-19-20 december Districtsfinale bandstoten klein 4e klasse 

 De Opkomst Onderdijk 

19-20-21 december Juwelier de Vries Horna kader toernooi 

 Horna Hoorn 

   

Januari 2015 

2-3-4 januari Gewestelijke finale driebanden klein hoofdklasse 

 De Carambole Andijk 

7-8-10 januari Districtsfinale libre klein 1e klasse 

 Het Groene Laken Lutjebroek 

14-16-17 januari Districtsfinale libre klein hoofdklasse 

 't Moddermannetje Bovenkarspel 

28-30-31 januari Districtsfinale bandstoten klein 3e klasse 

 NHD Zwaag 
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Februari 2015 

4-6-7 februari Dorus Bruin Toernooi  

 DOET Hauwert 

19-20-21 februari Zeger Winkel Toernooi  

 Kunstgenot Midwoud 

25-26-28 februari Districtsfinale bandstoten klein 2e klasse 

 De Wurf Lutjebroek 

   

Maart 2015 

5-6-7 maart Stompetoren toernooi  

 De Stompe Toren Aartswoud 

6-7-8 maart Gewestelijke finale libre klein hoofdklasse 

 't Nieuwe Bonte Paard Abbekerk 

12-13-14 maart Dregt toernooi  

 De Dregt Schellinkhout 

   

April 2015 

1-2-3-4 april Bonte Paard Toernooi  

 't Nieuwe Bonte Paard Abbekerk 

10-11-12 april Gewestelijke finale bandstoten klein 2e klasse 

 De Carambole Andijk 

Resultaten L-5 
Bnr. Cnr. Naam Car. Brt. Hs. Mp. Moy. Byz. 

         

108835 10921 Poland Th.  (Taam) 207 159 11 7 1,30 up 

223730 10887 Hendriks B. (Bauke) 184 160 9 8 1,15  

223731 10887 Kroon J. (Jan) 164 147 5 9 1,12  

213599 10918 Druif C. (Cees) 190 173 7 8 1,10  

167308 10927 Meijners T.  (Tineke) 210 197 7 11 1,07  

153707 14120 Pasterkamp P.G.M.  (Paula) 188 182 7 10 1,03  

223924 10897 Rood-Borgman E. (Emmy) 119 139 5 10 0,86  

143567 10916 Doodeman A.G.  (Arie) 133 166 6 8 0,80  

         

219385 12115 Kappelhof H. (Hein) 246 217 7 12 1,13  

180185 10891 Rood J.  (Jan) 178 165 8 6 1,08  

173198 10918 Ootes T.  (Ton) 202 157 8 6 1,29 up 
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155786 10908 Rustenburg D.  (Dirk) 224 162 8 5 1,38 up 

117312 15532 Wesseling L.  (Lenie) 148 176 6 6 0,84  

169073 10895 Neefjes T.P.M.  (Dick) 221 221 8 9 1,00  

225337 10908 Boersma P.J.W. (Piet) 166 159 10 6 1,04  

169438 10900 Eg P.  (Peter) 202 178 8 6 1,13  

223451 15532 Fost M.E.G.R. de (Martin) 208 203 6 8 1,02  

219379 10906 Broers F. (Frans) 155 146 9 4 1,06  

204412 12698 Kok-Bakker A.D.M.  (Afra) 122 203 5 8 0,60  

223732 10887 Kroon R. (Ron) 154 155 8 4 0,99  

223640 10921 Rijkhoff A.A. (Bert) 195 200 8 6 0,98  

107570 11365 Paulusma M.  (Martina) 160 196 7 8 0,82  

101730 10895 Ankersmit M.J.  (Rinus) 216 221 8 9 0,98  

223592 12115 Knol J. (Jan) 208 194 6 6 1,07  

202952 10896 Geus T. de (Tjerk) 193 168 7 6 1,15  

229717 10907 Leeninga D.J. (Dirk Jan) 217 196 10 5 1,11  

180450 12115 Klaver L.N.A.  (Leo) 193 209 11 6 0,92  

117081 12698 Zwier K.  (Klaas) 137 182 8 4 0,75  

229714 10907 Opzitter R. (Raymond) 156 158 8 4 0,99  

116616 10885 Jong S.J.  (Sjaak) 189 225 8 6 0,84  

230228 10872 Meijer A. (Agnes) 147 205 6 4 0,72  

218648 10928 Schaper D. (Dirk) 156 180 7 4 0,87  

107573 11365 Bakker-Kuin M.  (Mart) 117 196 4 4 0,60  

183101 12698 Gupffert R.  (Richard) 169 162 16 2 1,04  

225294 12698 Oostrum F.A.J. (Fred) 162 209 8 4 0,78  

219591 10900 Terpstra J. (Jan) 161 195 8 2 0,83  

179959 10885 Haakman S.P.M.  (Siem ) 166 184 7 2 0,90  

106574 12115 Lange M. de (Rinus) 84 183 4 0 0,46  

129823 10892 Romein V.  (Vera) 177 193 6 0 0,92  

234406 10888 Weel B. (Bart) 141 207 5 0 0,68  

         

179989 10874 Compas J.  (Jeroen) 255 170 10 10 1,50 dp 

228347 12115 Pierlo N. (Nico) 264 204 7 12 1,29 dp 

         

221694 10921 Beemster B.N. (Ben)      afw 

208141 10916 Bes S.  (Sjaak)      afw 

120438 10914 Kuin J.  (Jan)      afw 

221279 12698 Veenbrink C. (Cees)      afw 

111762 10885 Vriend S.  (Simone)      afw 
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Horna Topteam 

Horna De Vries Juwelier versus Topteam Horna 

 

Gezien de sterkte van de ploeg van Horna (de uitspelende 'Hornarren'), werd 

zaterdag 18 oktober een belangrijke pot gespeeld. Als we deze partijen naar 

ons toe konden trekken, waren we, zeker op papier, al een flinke stap in de 

richting van de eindzege. 

 

De opstelling was als volgt:  

Vincent, terug op het nest na een sa’battel’cal jaar in Beverwijk , 250 carambo-

les libre; Germ, de kersverse 71/2 ereklasse finalist, 175 caramboles 47/2; 

George, 75 caramboles bandstoten. 

 

Vincent moest het opnemen tegen de jongste Jong telg, Jordy.  Aan z’n lengte 

zou het in elk geval niet liggen. Aan z’n spel uiteindelijk ook niet... Beide biljar-

ters waren redelijk onzeker en met een hoogste serie van 100 was het Jordy die 

deze ronde aan het langste (2 meter 3) eind trok.  

De ‘fat lady’ had echter nog niet gezongen, de andere twee partijen moesten 

echter wel worden gewonnen. Vince licht balend achterlatend na z’n eerste pot 

van het seizoen. Evengoed een serie van 80 gemaakt, dus hoefden we ons nog 

niet druk te maken. 

 

Op de andere tafel was het 'Dzjurmie' die de punten moest opeisen tegen de 

oudere en kleinere broer (slechts 2 meter 2), Ferry. De biljarter speelde een 

fantastisch moyenne van 171 tijdens de voorwedstrijden eerste klasse libre! 

Kortom: dit was nog geen gelopen race. Germ, op het moment blakend van 

zelfvertrouwen en super in vorm, zette zijn ereklassegevoel even door en begon 

met 114 caramboles van acquit. Na een subtiel misprikje in de serie was de 

kans op één beurt verkeken en mocht Ferry tegen deze achterstand aanhikkend 

een poging doen. Hij wist echter bijna niet te scoren en gaf daarmee Germ nog 

een kans. Hij eindigde zijn partij in slechts twee  beurten! Chapeau! Ook de ma-

nier waarop was om te smullen.  

 

Eindelijk mocht ik, George, eens de beslissing gaan ‘regelen’. Normaal gespro-

ken is het meestal al 4-0 of 0-4 voordat ik mag aantreden, zodat er weinig meer 

te behalen valt. Nu moest ik nog even hard aan de bak. Zeker als tweevoudig 



9 

Nederlands kampioen band is Leo Koomen altijd een gevaarlijke tegenstander. 

Hij is een zeer ‘uitgenaste’ speler, in de positieve zin van het woord. Altijd pro-

beren de partij te winnen, ten koste van spel en/of moyenne. Om een lang ver-

haal kort te maken won ik de partij in negen beurten en ging uit met een aardi-

ge serie van 42. Leo met 26 caramboles achterlatend.  

Eerste ronde 4-2 voor ons. 

 

Oppermachtig 

Vince vond dat hij iets goed te maken had en na wat kleine series over en weer 

resulteerde dit gevecht in een overwinning in slechts zeven beurten. Uit met 

een fraaie serie van 90!   

2-0 in het voordeel van ons. Jordy met 38 caramboles achterlatend.    

 

Op de andere tafel Germ weer tegen Ferry in het 47/2. De roes van onze kader-

koning was nog niet uitgewerkt en daar ging de trein weer...  Slechts drie om-

lopen had Germ nodig om met een serie van 104 te eindigen, Ferry met 42 ca-

ramboles achterlatend. Een topdag voor ons en vooral voor Germ die over twee 

partijen een gemiddelde behaalde van 70! Een ereklasser waardig!  

4-0 voor ons. 

 

Als laatste mocht ik de resterende partijpuntjes in beslag proberen te nemen. 

Wederom tegen ‘Don’ Leo die nog een appeltje met mij had te schillen. Na een 

moeizaam begin van vooral ‘ruime’ ballen over en weer kon ik het feestje com-

pleet maken door in de twaalfde beurt de match naar me toe te trekken met 

een eindserie(tje) van 23. Leo had 56 caramboles.  

 

Al met al een geslaagde dag. Ook Kees Kleibroek kwam ons nog even steunen 

en van de sfeer proeven. Binnenkort is hij aan de beurt. 

 

Graag wil ik ook de arbiters Irma, Sabine, Jack en Arnold bedanken, die de hele 

dag voor ons klaar stonden. De sfeer was geweldig en ondanks dat Arnold mij ‘s 

middags na een kroegbezoekje van zijn fiets af ‘gooide’, wat me de nodige blau-

we plekken en een zwart telefoonschermpje opleverde, hoop ik toch dat jullie 

ons het komende seizoen blijven steunen, 

zoals deze dag. 

 

George. 
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Resultaten L-4 
Bnr. Cnr. Naam Car. Brt. Hs. Mp. Moy. Byz. 

         

116653 10886 Meijer P.  (Piet) 319 190 11 8 1,6780  

164450 10886 Chattillon D.  (Dick) 325 196 10 8 1,6580  

181799 10918 Kroonenburg I.  (Ids) 329 200 9 10 1,6450  

222898 10890 Schuitemaker J. (Jan) 321 198 9 10 1,6210  

116860 10896 Lageveen J.  (Jan) 330 207 11 12 1,5940  

166950 10898 Insing C.  (Co) 311 199 9 8 1,5620  

168075 12115 Ooyevaar C.W.  (Cor) 308 200 14 8 1,5400  

209134 10926 Swart T.  (Ton) 326 228 10 10 1,4290  

         

207821 10918 Beerepoot M.  (Mark) 303 207 12 8 1,4630  

178925 10885 Wit M. de (Miquel) 319 231 21 10 1,3800  

221511 15532 Koper N. (Niels) 326 242 14 10 1,3470  

         

162650 15532 Veenstra R.  (Roel) 317 224 11 8 1,4150  

133849 10926 Koomen T.  (Theo) 296 176 11 5 1,6810  

224131 10875 Morsink M.V. (Michel) 302 195 16 6 1,5480  

106358 10893 Hart G.  (Gerard) 304 219 11 8 1,3880  

229715 10907 Lammers M. (Mario) 299 201 15 6 1,4870  

117837 12698 Vriend F.N.A.  (Frans) 310 209 7 6 1,4830  

117316 10889 Schouten Sj.  (Sjaak) 274 186 11 6 1,4730  

217135 15532 Zilver J. (Jaap) 313 235 9 6 1,3310  

116525 10881 Spil Th.  (Theo) 297 223 10 6 1,3310  

214863 10893 Nieuweboer-Oudt Y. (Yvon) 262 184 8 4 1,4230  

118181 10897 Mooij-Heddes S.  (Sonja) 302 229 8 6 1,3180  

127957 10891 Swart T.  (Ton) 266 192 10 4 1,3850  

217310 10887 Kok J. (Jan) 263 195 9 4 1,3480  

116501 10880 Kool D.  (Dirk) 289 222 7 6 1,3010  

219399 10916 Beers J.N. (Jan) 286 222 8 6 1,2880  

163687 10880 Zweed P.J.  (Piet) 272 212 9 6 1,2830  

178496 10896 Zweed B.  (Ben) 276 206 12 4 1,3390  

149634 10875 Leek G.M.  (Gerard) 290 227 9 6 1,2770  

162142 10926 Stavenuiter A.  (André) 259 197 11 5 1,3140  

132109 12459 Kok J.C.  (Hans) 257 191 8 2 1,3450  
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204465 10875 Hollestelle P.  (Peter) 292 224 8 4 1,3030  

117142 10913 Berkhout Th.  (Theo) 260 196 9 0 1,3260  

         

109591 10928 Haentjens B.F.  (Ben) 320 185 11 10 1,7290 dp 

157621 12459 Kok R.K. (Roy) 303 164 12 10 1,8470 dp 

107877 10880 Meijners J.F.  (Sjaak) 317 163 12 10 1,9440 dp 

223342 10875 Regt W. de (Willem) 316 175 13 8 1,8050 dp 

         

200547 10895 Aker J.  (Jan) 306 248 7 6 1,2330 hd 

225138 10900 Bibo S.J.M. (Brian) 256 233 8 4 1,0980 hd 

150223 10893 Hoornsman H.  (Hilda) 276 255 8 4 1,0820 hd 

208241 10900 Laan F.J.  (Fred) 269 244 13 4 1,1020 hd 

219592 10900 Stroomer M. (Marja) 212 194 7 2 1,0920 hd 

208930 10886 Voors G.  (Ger) 277 233 8 4 1,1880 hd 

117221 10891 Wit R. de (Rien) 215 187 8 0 1,1490 hd 

         

217822 10872 Karsten L.F.M. (Loek) 193 168 8 0 1,1480 d 

166824 10907 Verduin M.  (Martin) 272 251 6 2 1,0830 d 

182598 10921 Verlaat J.C.J.  (Jan) 279 242 8 4 1,1520 d 

         

129633 12115 Beek W.G. v/d (Wil)      afw 

203855 10875 Gilsing A.J.G. (Twan)      afw 

140526 14120 Hoogland J.J.M.  (Jan)      afw 

180263 10889 Laan J.  (Jaap)      afw 

200524 12698 Ligthart M.F.M.  (Meindert)      afw 

205594 12871 Struys G.G.M.  (Gerwin)      afw 

Voorwedstrijden ?? 

Bezint eer ge begint 
 

De voorwedstrijden driebanden hoofdklasse werden in Hoogwoud op 26 sep-

tember en 3 oktober jl. bij biljartvereniging Het Witte Huis verspeeld. Zes spe-

lers op drie tafels, ideaal zou je zeggen. 

Iedereen was binnen behalve de zesde speler H. Huisman. Daar ik geen af-

bericht van hem had ontvangen, waagde ik er een telefoontje aan. Helaas, de 

automatische vrouwenstem, aan de andere kant van de lijn, vertelde mij dat 

het gebelde nummer niet langer in gebruik is.  
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Goede raad is duur, dus verder met vijf mannen. Dat betekende dat er een der-

de dagdeel ingelast moest worden en dat het schema moest worden om-

gegooid. Na ampel beraad met de vijf wel aanwezige deelnemers en de uitbater 

werd besloten dinsdag 30 september een dagdeel in te lassen. De heer Feen-

stra had eigenlijk een probleem met deze dag, daar zijn dochter dan jarig is. De 

wedstrijdleider wist het zo in te delen dat Feenstra de eerste partij van die be-

wuste dinsdag kon spelen, zodat hij rond 20.00 uur richting het verjaardags-

feest kon gaan. Iedereen tevreden zou je denken. De eerste dag werd verder 

zonder problemen afgerond en na de laatste partij wenste iedereen elkaar een 

prettig weekend toe, met de afspraak, tot dinsdag. 

 

De telefoon rinkelde op dinsdag 30 september rond 13.00 uur. Louis Schilder 

liet weten dat hij via onze secretaris kreeg te horen dat de heer Feenstra afzag 

van verdere deelname aan de voorwedstrijden, omdat hij uit eten ging met zijn 

familie, in verband met de verjaardag van zijn dochter. En o ja, dat had niets te 

maken met het feit dat hij zijn eerste drie partijen verloren had.  

Begrijp mij alstublieft niet verkeerd; het is geenszins mijn bedoeling om de in-

tegriteit van de heer Feenstra in twijfel te trekken en hem in het District Maga-

zine 'af te branden'. Neen, verre van dat, de grote boosdoener in dit verhaal is 

uiteraard de heer Huisman. 

 

Veel gedoe 

Als iemand afzegt of wegblijft zoekt een wedstrijdleider opnieuw de partijen uit 

en zet een nieuw schema voor vier spelers op. Al dit gedoe betekent voor de 

betrokkenen, dat er andere afspraken worden gemaakt c.q. verzetten van da-

tum. Veel geregel, wat voorkomen kon worden. 

Helaas blijkt de laatste tijd dat bovenstaand verhaal niet op zichzelf staat en 

meer regel dan uitzondering begint te worden in ons district. Dit is een kwalijke 

zaak en behoeft in de kiem te worden gesmoord. Ik begrijp dat er situaties zijn 

waar in afbericht de enige optie is en respecteer dit, alleen ligt bij de één de 

prioriteit op biljartgebied lager dan bij een ander.    

Onze biljartvereniging organiseerde in Hoogwoud dit seizoen twee keer voor-

wedstrijden. De eerste keer meldden twee biljarters zich op het laatste mo-

ment af en de tweede keer zoals hier boven beschreven. Een slechte zaak voor 

de biljartsport in het algemeen en diverse wedstrijdleiders in het bijzonder. U 

mag van mij weten dat mijn lol er langzaam, maar zeker, aan het afraken is. 

 

Ed van Hijum, een teleurgestelde wedstrijdleider;  

biljartvereniging Het Witte Huis. 
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Gewestelijke finale D-3 

Deelnemers van de finale, gespeeld op 3, 4 en 5 oktober waren H. Brethouwer, 

J. Laan, A. Weyers, J. den Duijn, D.P.  Baas, P. Vlaar, A. van Winden en F. Ver-

kerk.  

 

De eerste dag van het toernooi werd gespeeld in het mooie en rustige, maar 

altijd gezellige Viaanse Molen in Alkmaar. Onder scherp toezicht van de organi-

serende vereniging Lang Rond werd het toernooi geopend.  

Vanaf het eerste moment was al duidelijk dat in de locatie een paar spelers wa-

ren die in goede vorm waren. De heren Baas, Weyers en Brethouwer waren 

oppermachtig en lieten meteen de eerste avond zien dat het tussen één van 

hen te doen was.  

 

Maar niets is zo veranderlijk als biljarten. De volgende ochtend stonden alle 

deelnemers met frisse moed weer aan de biljarttafel. En zoals voorspeld gingen 

de heren in vorm ook in de derde ronde meteen van start met een overwinning. 

Allemaal drie gespeelde partijen en 6 punten behaald, met Van Winden op een 

nette vierde plaats met 4 punten.  

Na vier ronden hadden alleen Baas en Brethouwer alles gewonnen. In ronde vijf 

kon Baas het goede vertoonde spel van de afgelopen dagen niet meer vasthou-

den en moest de winst laten aan Weyers. Zo was de stand na twee speeldagen 

1. Brethouwer met 10 punten, Baas en Weyers ieder 8 punten.  

De hamvraag was zondag natuurlijk: “Wie o wie gaat er met de titel aan de 

haal”. De koplopers moesten immers nog tegen elkaar en alles kon nog gebeu-

ren. Na het verlies van Baas tegen Laan en de winst van Brethouwer op Weyers 

was het duidelijk wie het toernooi ging winnen. Nu was het alleen de vraag of 

dit ongeslagen gebeurde of dat Baas daar een stokje (keu’tje ) voor kon steken.  

 

De laatste wedstrijden begonnen en iedereen ging er even goed voor zitten. De 

spanning was er af bij Brethouwer en zoals men dan wel vaker in de sport ziet; 

wanneer het niet meer hoeft dan gaat het ook niet meer; Baas was in deze par-

tij de Baas.  

 

Via deze weg wil ik iedereen nog even bedanken voor een perfect toernooi.  

Herman Brethouwer. 
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Resultaten L-3 

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

         

207798 10928 Schilder J.N.M.  (Johan) 420 167 19 12 2,5140 up 

182342 10889 Kuil M. (Maarten) 420 171 18 12 2,4560  

123129 10890 Hogervorst J. (Jaap) 402 147 16 10 2,7340 up 

183147 12115 Balk G.  (Gerbrand) 420 184 11 12 2,2820  

119044 10890 Bakker S.  (Sabine) 410 173 16 10 2,3690  

156479 10899 Wolkorte N.  (Niek) 419 180 15 10 2,3270  

154833 10885 Jongejeugd H.  (Henk) 404 176 16 10 2,2950  

110181 10897 Koopman J.  (Jos) 415 189 12 10 2,1950  

         

214706 12115 Pronk F. (Frans) 397 183 15 10 2,1690  

116698 10888 Mol Th.  (Theo) 403 192 15 10 2,0980  

116203 10872 Burger J.  (Jan) 393 172 18 8 2,2840  

         

226728 10918 Haakman A. (Andre) 399 187 21 8 2,1330  

138973 10893 Hoornsman A.  (Aad) 393 187 15 8 2,1010  

114947 10907 Bakker J.P.A.  (Sjaak) 378 182 13 8 2,0760  

205017 12459 Manshanden R.  (Rene) 392 172 17 6 2,2790  

179929 10913 Kroon M.  (Maarten) 384 191 16 8 2,0100  

219383 10875 Dering A. (André) 377 188 20 8 2,0050  

132744 10886 Godfriedt A.  (Arie-Jan) 383 181 12 6 2,1160  

225695 12115 Spoelstra B. (Bert) 418 227 11 10 1,8410  

176387 10906 Koetsier J.  (Jan) 389 199 19 8 1,9540  

183102 12698 Ligthart A.J.J.  (Aad) 385 184 12 6 2,0920  

121879 12871 Noordeloos M.  (Micha) 337 162 11 6 2,0800  

177934 12115 Robert E.J.P.  (Emile) 386 200 11 8 1,9300  

216556 10889 Bregman W. (Wil) 394 218 14 10 1,8070  

222010 10885 Weel M. (Martijn ) 384 205 12 8 1,8730  

223342 10875 Regt W. de (Willem) 364 181 15 6 2,0110  

226729 10906 Winter A. de (Anton) 365 196 12 8 1,8620  

213489 12115 Vossems L. (Lucien) 367 185 14 6 1,9830  

142929 10875 Bakker R.  (Rien) 364 180 13 5 2,0220  

117217 10918 Sijm N.E.  (Koos) 369 189 14 6 1,9520  



15 

166544 10885 Laan A.  (Aad) 381 212 12 8 1,7970  

166765 10885 Haakman-Dekker J.  370 183 15 4 2,0210  

182877 10918 Noot R. v/d (Robin) 363 181 13 4 2,0050  

118455 10888 Stavenuiter J.J.E.B.  377 203 15 6 1,8570  

107539 12115 Impink J.J.  (Jaap) 374 202 11 6 1,8510  

125243 10921 Rood J.  (Jos) 357 195 12 6 1,8300  

120197 10895 Schoutsen N.  (Nico) 330 175 11 4 1,8850  

116223 10918 Dekker-Boon B.  (Bets) 352 196 10 6 1,7950  

134472 10897 Koopman L.  (Louis) 309 156 20 2 1,9800  

133329 10918 Leijen A.W.J. (Ton) 404 227 15 6 1,7790  

217161 10874 Zoeren A. van (Alfred) 361 203 14 6 1,7780  

211657 12459 Lezaire E.P.C.  (Emile) 347 182 11 2 1,9060  

182878 10918 Molenaar  V. (Vok) 381 210 10 3 1,8140  

116777 10892 Bleeker C.R.  (Cor) 326 183 15 4 1,7810  

140829 12871 Hoogland M.  (Michael) 359 202 10 4 1,7770  

116590 12115 
Cobelens J.A.M.  
(Jaqcues) 

320 179 11 2 1,7870  

137637 10888 Dekken R.J. van (Roel) 357 201 13 3 1,7760  

207977 10875 Baars J.  (John) 327 185 13 2 1,7670  

123845 10928 Timmerman J.C.  (Sjaak) 303 172 11 0 1,7610  

         

178185 12698 Buysman T.H.M.  (Theo) 339 207 9 2 1,6370 hd 

120975 10913 Grippeling G.P.  (Gerrit) 341 211 16 3 1,6160 hd 

212839 10875 Hof N. (Nick) 281 166 13 2 1,6920 hd 

107652 10906 Hoffer S.  (Sjaak) 354 218 12 4 1,6230 hd 

126542 10874 Klein P.  (Pé) 364 217 9 6 1,6770 hd 

141440 10874 Korenblek H. (Pim) 349 212 13 6 1,6460 hd 

208382 10888 Meissen J.  (Jaap) 321 197 11 2 1,6290 hd 

169822 10921 Schilder Th.  (Theo) 323 242 8 0 1,3340 hd 

116953 12459 Slagter J.  (Jan) 385 244 8 4 1,5770 hd 

179930 10913 Verbeek G.J.  (Gerard) 301 184 14 2 1,6350 hd 

116631 10885 Weel N.  (Niek) 343 230 9 2 1,4910 hd 

         

116618 10885 Jong A.  (Arie) 406 239 9 8 1,6980 d 

111102 10900 Jong C.P. (Kees) 355 211 13 4 1,6820 d 
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178541 12115 Besseling C.  (Co)      afw 

100445 12115 Bosman W.  (Wim)      afw 

224919 12459 Cortie T. (Ton)      afw 

202400 10872 Entius L.  (Leo)      afw 

167606 10872 Groot J.  (Jaap)      afw 

229610 14007 Kempe R.A. (Rob)      afw 

144158 10918 Laan J.A. (Sjaak)      afw 

142600 10899 Landman jr. D.  (Dirk)      afw 

137251 10887 Maren J. van (Jeroen)      afw 

126517 10899 Marx G.  (Ger)      afw 

124378 10889 Schouten J.  (Jan)      afw 

174484 10891 Vries C. de (Cor)      afw 

181972 10886 Vries G. de (Ger)      afw 

229392 10899 Vries L. (Louis)      afw 

Wedstrijdleider PK 

Als we het cursiefje in dit Magazine lezen en we zien het bovenstaande rijtje 

dan kan iedereen begrijpen dat dat het bestuur wat zorgen baart. 

Uiteraard kunnen we niet om het eventuele ziek en zeer heen, maar ik heb wel 

eens de in druk dat het geven van afbericht ietwat makkelijk gaat. Ik vraag me 

wel eens af waarom? Via het bewaarexemplaar weet iedereen in augustus al 

wanneer en waar met voorwedstrijden mag spelen. Ruilen is met iedereen in 

die klasse toegestaan, zolang er maar maximaal 2 spelers van 1 vereniging in 

een poule terecht komen.  Hoe moet  ik het nog makkelijker maken? 

Ook het aantal wegblijvers zonder afbericht is tot heden hoger dan het hele 

voorgaande seizoen. Wel leuk voor de penningmeester, maar liever niet !! 

Is het gemakzucht of ongeïnteresseerdheid van de spelers ? Of komt het omdat 

mensen voor voorwedstrijden worden opgegeven zonder dat zij dit zelf weten? 

Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit in West-Friesland niet gewend ben.   

We zijn een erg trouw volkje. We biljarten graag en zijn over het algemeen op 

tijd waar we zijn moeten.   Of gaat West-Friesland de verkeerde kant op? 

Hele poules van 6 deelnemers worden geannuleerd omdat er maar liefst 4 af-

bericht geven. De resterende 2 zijn dus de klos. Wilden graag spelen maar kon-

den onverrichte zaken naar huis. Erg triest.  Ik hoop op beterschap. 

 

Hans Berkhout. 
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Koos Groot Kersttoernooi 

Koos Groot Kersttoernooi 19
e
 editie 

19, 20 en 21 december, Cultura Andijk 

 

Wie kent het Cultura Kersttoernooi onder de bezielende leiding van Koos Groot 

niet? In de biljartwereld is dit in ieder geval een begrip geworden. Vorig jaar 

was de 18
e
 keer dat het toernooi gespeeld werd en iedereen was getuige van de 

situatie waar Koos zich in bevond. Evengoed was bij de prijsuitreiking alle hu-

mor nog steeds aanwezig. Helaas overleed Koos een maand later aan een on-

geneeslijke ziekte en verloren wij een groot biljarter en geboren entertainer. 

 

Nu Koos er niet meer is willen we dit unieke toernooi natuurlijk voortzetten met 

de 19e editie onder de naam “Koos Groot Kersttoernooi”. Dit jaar zal het toer-

nooi in een nieuw jasje worden gestoken qua invulling. In plaats van de traditio-

nele 8 deelnemers met een partijlengte gebaseerd op het gemiddelde van de 

speler in 30 beurten is gekozen voor een combinatie van koppels en setjes. De 

16 deelnemers worden in koppels onderverdeeld. De hoogste speler met de 

laagste, de op een na hoogste met de op een na laagste etc. Zo verkrijgen we 8 

koppels die zonder handicap kunnen spelen in drie setjes van 12 punten. Korte 

setjes waar ieder een kans heeft en waar het publiek telkens op het puntje van 

de stoel zit. Het leuke van een biljartpartij zit immers in de eindfase als de spe-

lers redelijk gelijk opgaan. 

 

Ook zijn er extra punten te winnen via een prachtig systeem. Indien een vijfban-

der vooraf wordt gemeld kan 2 punten worden verdiend. Wordt er echter een 

vier- of zesbander gemaakt is het eenvoudige bericht van de arbiter 0 noteren 

en kan de speler naar zijn stoel. Een zevenbander levert maar liefst 3 punten op 

en ook hier gelden dezelfde regels. Het produceren van een kraai of zwijntje 

levert 0 punten op, maar de speler mag wel doorgaan. Ik denk dat het publiek 

grotendeels bepaalt of er wel of niet sprake is van een zwijn. De arbiter velt 

echter het definitieve oordeel, maar is volgens mij wel beïnvloedbaar! 

 

16 absolute wereldtoppers die toevalligerwijs allemaal in West Friesland woon-

achtig zijn, zullen de biljartarena betreden en elkaar zoals gewoonlijk afslach-

ten. Hierbij worden speciale technieken om elkaars knieschijven, knokkels en 

lurven uit te schakelen niet geschuwd.  
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Grote namen als Henk ‘The Butcher’ Overmars, Hero ‘Jabba The Hut’ Peerde-

man, Niels ‘The Crunch’ Groot en Bob ‘Insane’ Blom zijn maar enkele van de 

vele talenten die te bewonderen zijn. Dit alles onder de bezielende leiding van 

Jan ‘The Apeman’ Mol. 

 

Dit indrukwekkende schouwspel is geheel kosteloos te bewonderen in het 

weekend van 19 t/m 21 december in het dorpshuis Cultura te Andijk. Zoals ge-

woonlijk starten we op vrijdagavond om 19:00 en op zaterdag en zondag om 

13:00.  

 

Met vriendelijke groet, Best regards, Mit freundlichen Grüßen, 

Micha Daman 

Wereldkampioen driebanden 

 Biljartster uit Nijkerk schrijft biljartgeschiedenis 

Therese Klompenhouwer (31) won onlangs de wereldtitel in het Turkse Sinop. 

Bijzonder is dat Therese de eerste vrouw is die zich ooit heeft weten te plaat-

sen bij de laatste 32 van een wereldbekertoernooi driebanden. Op zich al een 

fantastische prestatie. Dat ze met de titel ervandoor ging betuigt van klasse 

en vastberadenheid. Chapeau! 
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De beste van de wereld was Therese Klompenhouwer al langer, maar zij had ze 

die status nog niet bekroond met een wereldtitel in het driebanden. In het 

Turkse Sinop maakte de Europese kampioene haar droom en reputatie waar. 

Therese Klompenhouwer werd wereldkampioene na winst in de finale tegen de 

Japanse Yuko Nishimoto: 25-15 in 24 beurten. 

De overwinning in het biljartgekke Turkije wordt gezien als beloning voor jaren-

lang keihard werken en gaf een nieuwe dimensie aan het damesbiljarten. Voor 

het eerst na vier Japanse zeges ging de wereldtitel mee naar Europa en 

niemand had er meer recht op dan de Nederlandse sterspeelster. 

Therese voelde op dit  toernooi de strijdlust van de Aziatische speelsters, Orie 

Hida (drie wereldtitels), Natsumi Higashiuchi (regerend kampioene ), Yuko Nis-

himoto (finaliste) en Shin Young Lee (halve finale). Therese weerstond de druk 

en de tegenstanders voelde de Nederlandse dreiging feilloos aan en speelde op 

weg naar de titel met meer concentratie dan ooit tevoren. Alles klopte in The-

rese haar twee laatste partijen:  aanvallend, technisch, tactisch en verdedigend. 

In de halve finale werd de Koreaanse Shin Young Lee verslagen met 25-13 in 22 

beurten met een gemiddelde van 1.136 en tenslotte in de finale werd de Japan-

se Yuko Nishimoto met een ruimte voorsprong afgetroefd. Therese kan zich 

met recht wereldkampioen driebanden noemen en kreeg de al zo lang begeer-

de gouden medaille omgehangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Therese Klompenhouwer is een voorbeeld voor het damesbiljarten. 
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Districtsfinale L-3 

Libre 3
e
 klasse kent een grote groep deelnemers en als je dan in de finale 

komt, is dat een hele prestatie. In de wetenschap dat alle geplaatste spelers 

deelnamen, stond ik in de startblokken om naar Horna te vertrekken om als 

districtsafgevaardigde de opening te verrichten.  

Ik hoor nog net mijn vaste telefoon rinkelen, een paar minuten voor negen. Er 

komt een melding: een deelnemer was verhinderd. Dus gauw de uitnodiging 

erbij en ik heb geprobeerd om mensen te bereiken. De eerste reserve zeggen, 

dat hij mee mag doen, de tweede reserve benaderen, dat hij voor de zekerheid 

zijn keu moest meenemen, want hij stond als arbiter bij de finale ingeroosterd. 

Beide heren kozen er blijkbaar voor om goed op tijd bij Horna te zijn, want ik 

kreeg geen gehoor. Voor de zekerheid de derde reserve gebeld. Hem kon ik 

geen toezegging doen. Ik nam mijn keu maar mee, want als die arbiter Theo 

Mol wel moest deelnemen, had hij een keu nodig.  

Kortom: ik moest flink doortrappen om op tijd bij Horna te zijn. Alle deel-

nemers inclusief de eerste reserve waren er al. Dus mijn zorg om een keu, was 

overbodig. Theo kon zijn taak als arbiter gaan vervullen.  

Dan starten de wedstrijden. De eerste ronde kende vier winnaars: Johan, Sabi-

ne, Maarten en Frans, en wel drie partijen in 21 beurten.  

De tweede ronde werd er weer gewonnen door Frans, Sabine en Johan,maar 

nu ook door Henk. Hij won van Maarten met een mooie serie van 19. 

In de derde ronde was er weer winst voor Sabine en Johan. Hij won zijn partij 

van Jaap in 19 beurten. Dit zou de beste partij van de finale worden. Maarten 

won zijn tweede partij van Jos en Henk won ook dit keer van Frans.   

Dan de laatste ronde van de zaterdag: Henk, Maarten en Johan wonnen weer, 

de eerste verliespartij van Sabine. Jos had hier in 20 beurten zijn eerste winst-

partij.  

Johan staat ongeslagen bovenaan: 8 PP, Maarten, Sabine en Henk volgen met 6 

PP, Frans heeft 4 PP, Jos staat op 2 PP en Jaap en Gerbrand nog op de gehate 0 

PP. 

 

Zondagmorgen kwam de eerste winst voor Jaap en Gerbrand. Sabine won van 

Maarten. Johan en Henk speelden in een slopende partij van 40 beurten wel 

heel gelijk op. Johan maakte met een serie van 3 remise. Johan staat nu op 9 

punten, Sabine op 8. 
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In de zesde ronde was er weer winst voor Jaap, Jos, Sabine en Maarten. Sabine 

staat nu met 10 punten boven aan. Johan bleef op 9. Zo gaan we de laatste ron-

de in.  Op zondag bleek de druk van de ere plaats voor Johan te groot?  

Dan die laatste ronde. Er is spanning. Sabine lacht en praat. Dit was in de vorige 

partijen veel minder. Toen was zij goed gefocust. In de zesde beurt staat Sabine 

op 19 en Johan op 7. Het lukt hem niet om te presteren. Sabine maakt kleine 

series en met 14 beurten een serie van 11. Daarmee komt zij op 44 caramboles 

en Johan staat op 23. Dan komen er wat kleine series van Johan en daarmee 

komt hij wat dichterbij. Maar Sabine blijft op voorsprong. Zij sluit in de 31
e
 

beurt af met 2 caramboles en Johan mist in de gelijkmakende beurt de acquit-

stoot. Johan blijft op 49 caramboles staan.  

 

Kampioen Sabine Bakker is verhinderd om aan de gewestelijke finale deel te 

nemen. Johan Schilder en Maarten Kuil vertegenwoordigen van 12 tot 14 de-

cember ons district in Krommenie.  De nationale finale wordt van 30 januari tot 

1 februari 2015 gehouden in Woubrugge. 

 

Kortste partij in 19 beurten:  Johan Schilder. 

Hoogste serie 23: Maarten Kuil. 

Promotie naar de 2e klasse: Sabine Bakker en Maarten Kuil. 

 

Veel succes gewenst, Thea de Weerd. 

 

De eindstand: 

 

1. Sabine Bakker 12 460 173 2.658  17 

2. Johan Schilder   9 455 197 2.309  15 

3. Maarten Kuil   8 459 183 2.508  23 

4. Henk Jongejeugd   7 415 195 2.128  19 

5. Jaap Hogervorst   6 399 173 2.306  15 

6. Frans Pronk    6 438 199 2.201  17 

7. Jos Koopman   4 415 180 2.305  13 

8. Gerbrand Balk   4 414 190 2.178  15 
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5 Ball 

KNBB introduceert nieuw spel 5-Ball 
 

NIEUWEGEIN – De Koninklijke Nederlandse biljartbond (KNBB) heeft een 

nieuw biljartspel geïntroduceerd. De naam is 5-Ball, wordt gespeeld op een 

gewoon biljart met vijf ballen en is een soort combinatie tussen darts en bil-

jarten. Het 5-Ballspel wordt gespeeld in sets. De spelers komen om beurten in 

a c t i e . 

 

De initiatiefnemers zijn uitgegaan van een dynamisch spel, dat een nieuwe ge-

neratie biljarters moet boeien. Het 5-Ball werd juni jl. gepresenteerd tijdens de 

eerste dag van de Landsfinales in Sporthal Merwestein in Nieuwegein. Daar kon 

het nieuwe spel het hele weekend worden bekeken en gespeeld. Deskundigen 

waren aanwezig om het 5-Ball uit te leggen aan het grote publiek. 

 

Bart Schoneveld, voormalig penningmeester van de biljartbond (KVC) nam het 

initiatief voor het nieuwe spel tijdens een verblijf in het ziekenhuis. Hij wilde 

proberen een spel uit te vinden dat in de media de aandacht zou krijgen van 

darten. De uitgangspositie: hoe geven we de biljartsport een nieuwe boost? Bart 

Schoneveld werkte het idee verder uit, stelde vast dat vooral de jeugd enthou-

siast moest worden gemaakt en liet het aan de commissie jeugdzaken over om  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

5-Ball te lanceren. 

Bert van Manen, schrijver van columns en zelf een uitstekend biljarter, boog 

zich over de spelregels en in korte tijd had de KNBB de definitieve plannen 

rond. Het 5-Ballspel is inmiddels op een aantal plaatsen uitgetest en met veel 

bijval ontvangen. De KNBB vroeg ook enkele spelers (Sam van Etten, Jop de 

Jong en Therese Klompenhouwer) om te reageren. Ook dat drietal is lovend 

over het 5-Ballspel. 

 

De spelregels 

Het 5-Ball wordt gespeeld in sets.  Voor aanvang van het spel spreek je met je 

tegenstander af hoeveel sets er gespeeld worden. Bijvoorbeeld best of 3, 5, 7 

enz.  Ook het aantal punten per set worden  van tevoren afgesproken. Bijvoor-

beeld 51, 101, 151 punten. Bij het 5-ball tel je vanaf het aantal afgesproken 

punten terug naar 0 en je begint altijd met een oneven aantal punten. De spe-

lers stoten om de beurt. De speler die het eerst op 0 uitkomt is de winnaar. 

 

Scoren 

De cijfers op de ballen, vertegenwoordigen de waarde van de bal. Om punten 

te scoren, moeten er minimaal 2 ballen geraakt worden. De waarde van de ge-

raakte ballen wordt bij elkaar opgeteld en dit is de score per beurt.  De waarde 

van de eigen speelbal telt niet mee. 

 

Aanvang van het spel 

Op het biljart staan stippen voor de 

plaats van de ballen.  De rode bal 

ligt op de boven stip, de blauwe op 

de middenstip en de groene ligt op 

de onder-midden stip. De witte bal 

op de rechtsonder stip en de gele 

op de linksonder stip. 

De spelers bepalen door middel van 

tossen wie het spel mag beginnen. 

De speler die begint speelt met de 

witte bal.  

De tegenstander speelt met de gele 

bal. De spelers behouden tijdens de 

gehele partij de eigen kleur speel-

bal. 
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De speler die begint, moet bij de aanvangsstoot eerst de rode bal raken, al-

vorens een andere bal geraakt mag worden. Bij de volgende beurt mag hij zelf 

kiezen welke bal hij eerst raakt. Wordt door speler 1 bij de aanvangsstoot de 

rode bal gemist, dan blijven de ballen in deze positie liggen en is de tegenstan-

der aan de beurt. Er is een geldige score indien tenminste 2 andere ballen wor-

den geraakt. Tel de waarde van de geraakte ballen bij elkaar op en dit is de sco-

re van deze beurt.  De waarde van de eigen speelbal telt dus niet mee. 

 

 VOORBEELD: De speler speelt met de witte speelbal. De ballen die tijdens 

 de speelbeurt geraakt worden zijn ROOD (2) en GEEL (4). Score = 6 pun-

 ten. Dit is een geldige beurt en mag van het aantal te maken punten af- 

 getrokken worden. 

 

Een beurt waarin meer punten worden gescoord dan de speler nog moest ma-

ken is ONGELDIG.  De speler behoudt het aantal nog te maken punten en de 

tegenstander is aan de beurt. 

 

 VOORBEELD: Een speler moet nog 5 punten maken om op 0 te eindigen. 

 Hij raakt tijdens zijn spelbeurt de BLAUWE (6) en de RODE (2) bal. Score = 

 8 punten. De score is ongeldig. Hij heeft n.l. meer punten gemaakt dan 

 nodig was. 

 

De speler die na het stoten tijdens zijn speelbeurt op een puntenaantal komt 

waarbij hij/zij in een volgende speelbeurt niet op 0 kan eindigen, heeft geen 

score. De beurt is ongeldig. De speler behoudt het aantal nog te maken punten 

en de tegenstander is aan de beurt.  Een spel is afgelopen als 1 van beiden spe-

lers op 0 is uitgekomen. 

 

 VOORBEELD:  Een speler moet 9 punten maken om op 0 te eindigen. Hij 

 raakt in zijn speelbeurt de GELE (4) en GROENE (1) bal. Score = 5 punten. 

 De speler komt hiermee op 4 restant punten. Bij de volgende speelbeurt 

 kan men niet op 0 eindigen, omdat er met minimaal 2 ballen te raken 

 geen 4 punten gescoord kunnen worden. De score is ook hier ongeldig. De 

 speler houdt het aantal te maken punten en de tegenstander is aan de 

 beurt.  

 

Lijkt u dit een leuk spel? Overleg eerst even met de biljartclub of er nog meer 

mensen enthousiast zijn te maken voor dit uitdagende spel. Stuur de reacties 

naar copy@knbbwestfriesland.nl. 
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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 NHD v/d Borden Appel 

  

49 06-dec-14 sinterklaasweek   

50 13-dec-14 Districtsfinale B-5 BCL/Wagenwiel 

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 

  


