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

U kunt uw kopij vóór 1 januari 2015 inzenden aan: 
 

copy@knbbwestfriesland.nl 

Cursiefje 

 

Even ter herinnering; de jaarvergadering van 28 april 2014. In Cultura in An-

dijk is die avond door bestuur en leden veel besproken. Toen zijn afspraken ge-

maakt door het bestuur en die wil zij graag nakomen. 

 

Een van die afspraken is, dat het bestuur meer contact wil onderhouden met de 

bestuurders van de biljartverenigingen in West-Friesland.  

Niet alleen om alle biljartleden van informatie te voorzien, maar ook om in een 

informele sfeer samen te zijn en met elkaar bespreken wat er leeft onder de men-

sen.  

 

Denkt u bij uzelf: 'Ik heb nog wel een belangrijk agendapunt voor deze vergade-

ring, waar nodig over gesproken moet worden', stuur die dan naar secretaris 

van de KNBB, afdeling West-Friesland Nico Boots, nbj.boots@quicknet.nl.  

 

Binnenkort ontvangen de voorzitters van de verenigingen een uitnodiging om 

deel te nemen aan deze bijeenkomst. Denk nu niet: “Een ander regelt dat wel”.  

Het is belangrijk dat we samen met elkaar de biljartsport op een goede manier 

in stand houden en nog jaren genieten van onze geliefde hobby.  

 

Noteer alvast in uw agenda:  

 

26 januari 2015 om 20.00 uur  

in het Huis van Egmond  

Burgemeester Hoogeboomlaan 35 in Hoogwoud. 

 

 

Met sportieve groeten, 

Nico Boots. 
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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: 0226-351713 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 

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 ? 
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Noteren 

Een veel voorkomend foutje 
 
Kijkend naar wedstrijden, vallen mij vaak kleine dingetjes op. En vaak zijn 
het die kleine dingen die maken dat de speler zich bij de arbiter op zijn ge-

mak voelt of niet. En als je je op je gemak voelt en de arbiter geeft je ver-
trouwen, komt dat weer je spel en concentratie te goede. 
 

Iets wat mij dan opvalt is, dat arbiters niet zelden bijna recht voor de speler blij-

ven staan. Alsof ze denken dat je bij een opstelling ‘contra stootbeeld’ alles het 

beste kunt waarnemen. Wat niet het geval is. De beste waarneming heb je als 

arbiter bijna altijd als je grofweg  ongeveer in het verlengde van de lijn bal 2 bal 

3 staat. En het zijn niet alleen ‘ongeschoolde’ arbiters die deze fout maken. Ook  

bij opgeleide club- en districtsarbiters kun je het soms zien. Het is hinderlijk. 

Een spelende dame kan zich er ongemakkelijk door voelen. Maar ook genoeg 

heren hebben er duidelijk last van. Ik ken biljarters die, als de arbiter recht te-

genover hen blijft staan, niet kunnen blijven concentreren. En als arbiter heb je 

de plicht om alles wat de speler kan hinderen (en niet noodzakelijk is) te vermij-

den.  Het heeft alles te maken met de instelling om ook je taak als arbiter zo at-

tent mogelijk uit te oefenen. Het is heel  fijn als je als arbiter elke keer even wat 

moeite doet om je elke keer weer zo optimaal mogelijk op te stellen. Het heeft 

bovendien als voordeel dat een speler die ziet dat de arbiter heel attent en oplet-

tend te werk gaat, gemakkelijker een beslissing zal accepteren, waar hij mis-

schien aan twijfelt. 

 

Nog iets wat ik vaak opmerk, is traag annonceren. Ik heb weleens spelers aan de 

arbiter horen vragen om wat vlotter te annonceren. Het is iets wat je regelmatig 

kunt waarnemen. Als de carambole gemaakt is, duurt het even voor de arbiter 

hem telt. Bij spelsoorten waar het spel toch niet zo vlug gaat, hindert het nog 

niet zoveel. Maar gaat het spel vlotter dan kan het voor de speler erg storend 

werken. Immers, al terwijl de ballen nog rollen ben je als speler al bezig met de 

volgende. Je volgt de bal, constateert voor jezelf de carambole en denkt al ver-

der. Terwijl je de carambole ziet, hoor je de arbiter de carambole annonceren. 

Dat past precies in je ritme, je hoort het eigenlijk nauwelijks. Pas als je de an-

nonce niet hoort op het moment dat je het verwacht en het in jouw ritme als spe-

ler past, valt het je op. Weg concentratie. Natuurlijk raak je er op de duur min of 

meer aan gewend, maar het maakt het moeilijker om als speler in een ritme te 

komen.   
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Op het moment dat de bal caramboleert, hoor je als arbiter de carambole meteen 

goed hoorbaar te tellen. Dat is voor de speler het prettigst. Daarna heb je wat 

meer tijd voor eventuele vervolgannonces, zoals bij kaderspel bijvoorbeeld. Een 

speler mag natuurlijk niet zo vlug spelen, dat je een annonce niet fatsoenlijk kunt 

uitspreken. Dat je over je tong struikelt. Als arbiter hoor je vlot te annonceren, 

maar de speler moet je er natuurlijk wel tijd voor geven. 

                                                                                                                                                              

Piet Verhaar 

Jaaragenda 2014-2015 

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 

19-20-21 december Koos Groot Kersttoernooi  

 Cultura Andijk 

   

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 

   

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 
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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 

Standen teamcomp. 1 dec 2015 

 A klasse     

1 D.V.O.G. 1 12 58 94.41 % 

2 D.V.O.G. 2 12 52 88.99 % 

3 D.V. Lang Rond 1 14 52 88.02 % 

4 Hazefelder 1 12 51 92.04 % 

5 V.K.G. 2 14 50 85.71 % 

6 V.K.G. 1 12 47 88.88 % 

7 N.H.D. 13 12 44 88.24 % 

8 Liefhebber de 20 12 38 88.99 % 

9 Liefhebber de 22 12 34 79.27 % 

10 Distr. Noord-West 1 12 31 80.43 % 

11 Horna 147 12 31 80.26 % 

12 D.V. Lang Rond 2 12 30 80.1 % 

     

 B1 - A    

1 W.F./Cultura 3 12 55 91.88 % 

2 De Hoop 1 12 46 88.57 % 

3 De Ark 2 10 43 89.13 % 

4 De Carambole / Vloerwerk 2 10 41 92.08 % 

5 De Carambole / Vloerwerk 1 10 30 85.77 % 

6 De Ark 5 10 28 86.14 % 

7 W.F. /Het Gouden Hoofd 1 8 20 84.94 % 

8 Het Centrum 1 8 17 83.97 % 
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 B1 - B    

1 N.H.D. 18 12 54 87.81 % 

2 D.R.K. 2 12 52 90% 

3 N.H.D. 17 12 52 89.89 % 

4 De Wurf 1 10 42 89.35 % 

5 Het Witte Huis 1 12 41 89.58 % 

6 Horna 17 12 41 87.45 % 

7 Pomerans 2 12 35 85.49 % 

8 Jong Leven 3 10 29 85.26 % 

9 A.B.C. 1 12 18 77.25 % 

     

 B2 - A    

1 De Rechte Keu 1 12 58 92.5 % 

2 De Hoop 4 12 57 92.57 % 

3 Het Centrum 2 12 41 85.59 % 

4 B.C.B.S. 1 10 34 86.62 % 

5 Acquit `83 - 1 8 33 87.25 % 

6 `t Centrum 3 10 32 87.91 % 

7 TEAM 2 10 31 89.43 % 

8 `t Kraaienest 1 14 25 75.77 % 

9 Horna 16 / JBSchilderwerken 8 23 82.83 % 

     

 B2 - B    

1 N.H.D. 16 12 55 94.7 % 

2 `t Moddermannetje 1 12 50 87.56 % 

3 De Hoop 2 12 47 88.89 % 

4 De Ark 3 12 39 88.3 % 

5 N.H.D. 15 12 37 86.93 % 

6 Kunstgenot 2 10 36 83.58 % 

7 De Pomerans 5 10 30 88.12 % 

8 Nieuw Leven 1 12 28 81.35 % 

     

 Jeugd    

1 Horna 32 6 29 94.61 % 

2 N.H.D 31 6 28 85.49 % 

3 B.c.de Liefhebber 31 8 27 86.38 % 

4 B.c.de Liefhebber 32 6 15 77.82 % 

5 Horna 31 6 13 75.98 % 
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 C1     

1 D.O.E.T. 2 10 51 94.67 % 

2 Het Witte Huis 2 12 51 89.5 % 

3 Horna 10 10 45 92.71 % 

4 Tokoloco 1 10 40 88.02 % 

5 Horna 12 12 38 85.32 % 

6 Tokoloco 3 10 36 84.34 % 

7 N.H.D. 7 10 36 79.62 % 

8 Horna 9 10 32 80.53 % 

9 D.O.E.T. 1 12 29 80.97 % 

10 Horna 13 10 27 79.04 % 

11 WestFr. / Kok Metaal 1 10 21 83.35 % 

     

 C2 - A    

1 De Stompetoren 1 12 48 90.25 % 

2 Twisk 1 12 47 92.22 % 

3 TEAM 1 12 44 88.51 % 

4 N.H.D. 4 10 43 89.92 % 

5 `t Moddermannetje 5 12 42 87.3 % 

6 D.O.S. 1 12 41 89.57 % 

7 N.H.D. 11 12 41 89.23 % 

8 De Torenschouw 2 12 41 87.07 % 

9 `t Kraaienest 2 12 41 86.88 % 

10 Horna 20 12 40 86.98 % 

11 De Sport 1 10 35 89.66 % 

12 N.H.D. 9 12 33 89.97 % 

13 De Paus 1 10 32 83.94 % 

14 C.I.O.S. 1 10 32 83.91 % 

     

 C2 - B    

1 B.C.L. 1 12 50 89.84 % 

2 N.H.D. 8 12 49 90.03 % 

3 D.O.E.T. 3 12 47 90.85 % 

4 Tokoloco 2 12 47 90.64 % 

5 `t Moddermannetje 4 12 45 87.5 % 

6 De Opkomst 1 10 44 90.54 % 

7 `t Moddermannetje 3 10 42 91.48 % 

8 Horna 19 12 41 86.82 % 

9 De Stompetoren 2 12 38 84.85 % 

10 `t Centrum 1 12 35 85.35 % 

11 D.R.K. 3 12 34 84.07 % 

12 Kunstgenot 1 10 32 86.96 % 

13 Halfweg 2 12 32 85.52 % 

14 Het Witte Huis 3 10 24 81.2 % 
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 C3 - A    

1 De Stompetoren 2 12 66 93.87 % 

2 Acquit `83 - 2 12 59 91.52 % 

3 `t Centrum 5 10 52 92.41 % 

4 N.H.D. 6 14 51 85.17 % 

5 De Rappèl 1 12 50 86.57 % 

6 Jong Leven 1 10 47 90.74 % 

7 D.O.S. 2 10 46 88.33 % 

8 Het Wapen Van Grootebroek 2 10 42 88.74 % 

9 Horna 23 10 37 86.65 % 

     

 C3 - B    

1 Nieuw leven 2 12 65 88.39 % 

2 BV Halfweg 1 12 64 92.1 % 

3 Dames Bonte Paard 12 64 90.06 % 

4 De Opkomst 2 12 59 85.01 % 

5 `t Wagenwiel 12 53 85.57 % 

6 De Pomerans 1 12 46 86.21 % 

7 D.O.E.T. 4 12 43 84.49 % 

8 N.H.D. 5 12 38 82.86 % 

     

 Kader     

1 B.C.S. 2 12 68 91.08 % 

2 Horna 03 8 48 95.98 % 

3 Tokoloco Kader 1 10 38 82.07 % 

4 B.C.S. 3 10 36 77.46 % 

5 BCS-ISSYS-ICT 1 12 32 78.28 % 

6 Horna 04 12 32 78.22 % 

7 O.B.I.S. 1 12 29 75.9 % 

8 Horna 05 12 25 72.66 % 

Dames Invitatietoernooi 

Hilda Hoornsman, Yvon Nieuweboer en Joyce Haakman reden zaterdag 15 

november om ongeveer 10.15 uur richting Beverwijk om mee te doen met 
het Dames Invitatie Toernooi bij biljartvereniging Onder Ons.  
 

Hilda en Yvon deden voor het eerst mee, Joyce daarentegen wist wat haar te 

wachten stond. Een hoop lol en gezelligheid met de ander dames. Voor dit jaar 

hadden organisatoren Gerda Eekels en Monica Lenaers 27 dames uitgenodigd 
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om niet alleen te biljarten, maar ook een gezellig samenzijn, eten drinken en 

vooral lachen. Ondanks dat werd evengoed serieus gespeeld door de meiden. 

Hans Eekels nam de presentatie en de wedstrijdleiding op zich. Ab Lenaers hielp 

hem daarbij, want ja, 27 dames die allen 7 partijen spelen, dat is een hele hoop 

rekenwerk. 

 

De eerste dag begon met een lunch om 11.30 uur. Gezellig eten en elkaar leren 

kennen. Hans opende het toernooi en had de lachers alweer op zijn hand. Hij gaf 

iedereen een briefje en daarop moest een woord worden gezet, waar hij dan weer 

een rijmpje op maakte. De partijen begonnen en Yvon, Hilda en Joyce speelden 

die dag drie partijen, waarvan twee tegen elkaar. Joyce ervaart het al jaren, om-

dat ze ook al ruim 10 jaar meedoet met het teamtoernooi bij Onder Ons, maar er 

is iets met de club, leden en biljartcentrum wat bij een biljarter wat los maakt. 

Hilda en Yvon maakten dat nu ook mee. Je gaat gewoon goed spelen! De mei-

den waren die dag tevreden met hun gemiddelde. 

 

De volgende ochtend weer met goede moed richting Beverwijk. Het was goed 

biljartweer, regen, regen en nog eens regen. Deze dag speelden de dames vier 

partijen. Hans had geen poultjes gemaakt dit toernooi, maar alles door elkaar 

gegooid. Joyce moest 46 caramboles maken, dat betekende dat ze ook speelde 

tegen iemand die er 16 moest maken. Hilda moest en 24 en Yvon 32.  
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Door de verschillen bleven ze geconcentreerd biljarten. En dat heeft voor Yvon 

een derde plaats opgeleverd. Een mooie plaats in de lijst van 27 speelsters. 

Bij de prijsuitreiking kreeg iedereen een mooie foto van Desiree Tiecken, een 

gedicht van Hans en een mooie houder met waxinelichtje. En uiteraard een goed 

gevoel van een geweldig weekend. 

Hilda was op de 17e plaats geëindigd met 72 matchpunten, een gemiddelde van 

1,01 en een hoogste serie van 8. Haar woord wat ze op het briefje had geschre-

ven was: biljartpiet. Hans had daar dit gedichtje van gemaakt. 

Op 17 Hilda Hoornsman, die ons meesleept in een maatschappelijke discussie, 

anno nu, en dus, terecht, aan mij vraagt wat de definitie is van zo'n controversi-

eel individu.  Ik heb het voor je opgezocht en de betekenis is volgens Wikipedia, 

vrij vertaald: Een biljartpiet is een gekleurde medelander, die bij Onder Ons 

met zwart geld betaald. 

Joyce belandde op de 9e plaats met 80 matchpunten, een gemiddelde van 2,00 

en een hoogste serie van 14. Hans had nog wat leuks op haar woord: boerin. 

Op 9 Joyce Haakman, die blijkbaar heel wat anders wil dan we allemaal dach-

ten, die doet al drie jaar mee met Boerin zoekt man, die ook nog eens varkens 

kan slachten. “Tja”, zegt Joyce, “dromen en ambities zijn alleen voor winners!” 

Arme Siem, haar man, die is al twee keer gezakt voor de cursus, Melken voor 

beginners. 

Zoals bekend Yvon op de 3e plaats met 95 matchpunten, een gemiddelde van 

1,26 en een hoogste serie van 10.  Haar woord was: lippenstift. 

Op 3 Yvon Nieuweboer, die net als ik de cosmetica wil laten verdwijnen, want 

heus, een pot verf is niet bedoeld tegen rimpels, doch enkel voor de kozijnen. 

Inderdaad Yvon, echte schoonheid zit van binnen, dus ik gebruik die rommel ook 

niet. Er is namelijk maar één persoon die het een beetje staat, en dat is Zwarte 

Piet. 

 

Jolanda Hin was kampioene van dit toernooi en Janine van Duijvenvoorde twee-

de. 

 

Joyce, Hilda en Yvon bedanken Hans en Ab voor de leiding, Gerda en Monica 

voor de organisatie, Marjan Greeven en Tiny van de Oord voor de lekkere hap-

jes en drankjes. 

En natuurlijk Jolanda Hin, Janine van Duijvenvoorde, Hanny Heinsbergen, Dia-

na Stevens, Magda Buijs, Wil van de Oever, Nel Boelhouwer, Yael Sluis, Marja 

Aarsman, Arda Philippo, Joke Vendel, Corrie Tromp, Jelle Brouwer, Desiree 

Tiecken, Wil Rosenhart, Nanda Hamersman, Ans de Jong, Nel de Vries, Elleke 

Kemperman, Siepe Ebbes en Sandra Harteveld en eerdergenoemde voor alle 

gezelligheid. 

 

Tot volgend jaar! 
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Nieuwsbrief KNBB 

Nieuwsbrief KNBB Vereniging Carambole – november 2014  
 

Biljartvrienden,  

 

Het doet mij deugd u te kunnen melden dat de voorbereidingen tot het vormen 

van één KNBB zich in de eindfase bevinden. De laatste weken zijn grote stappen 

gemaakt mede door het feit dat zowel de algemene ledenvergadering van de 

KNBB Vereniging Carambole alsook de bondsraad van de KNBB unaniem heb-

ben besloten tot continuering en afronding van dit  

traject. Bij deze wil ik u allen danken voor het in ons gestelde vertrouwen. Dit 

resultaat mag best als uniek beschouwd worden en geeft ons veel vertrouwen 

voor de toekomst !  

Helaas is echter gebleken, dat het niet haalbaar is om het definitieve besluit tot 

opheffing van de KVC in onze najaarsvergadering van 22 november aanstaande 

te nemen. Reden daarvan is dat, ondanks onze uiterste inspanningen, de stukken 

niet tijdig genoeg gepasseerd kunnen worden bij de notaris. Juridische stappen 

nemen veel tijd, en deze vertraging werkt nu in ons nadeel. Wij willen het proces 

echter niet onzorgvuldig afhandelen. Verwacht wordt dat wij eind februari/begin 

maart een nieuwe ALV zullen uitschrijven voor het afronden van de fusie.  

Verder is het ook zo dat wij nu met allen moeten gaan werken aan een KNBB 

die het hoofd kan bieden aan de toekomst. Zelf merk ik dat onze inspanningen 

van de laatste 6 jaar er toe hebben geleid dat het vertrouwen in een gezonde 

KNBB aan het herstellen is. In gesprekken die wij momenteel aan het voeren 

zijn met collega bonden merk ik duidelijk een kentering, “men wil er weer bijho-

ren” en dat is de grootste winst die wij kunnen boeken.  

Nu u straks in de nog te vormen “ledenraad” (waar ieder district een stem krijgt) 

een grote meerderheid krijgt, rust er ook een grote verantwoordelijkheid op u. 

Het goed de vinger aan de pols houden en de kleinere disciplines de ruimte ge-

ven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen is een vereiste. Nogmaals wil ik 

stellen dat “de KNBB financieel kerngezond is”, het bondsbureau is verkocht en 

de samenwerking met de dartsbond verloopt naar wens.  

Samen met deze bond bemensen wij nu het nieuwe bondsbureau. De leden- en 

wedstrijdadministratie is geborgd voor de nabije toekomst en wij zijn transpa-

ranter geworden. Gepaste tevredenheid is en blijft een vereiste vooral omdat wij 

te weinig groeien qua ledenvolume. Voor het verkrijgen van de broodnodige 

subsidies is groei noodzakelijk, daarom is primair samenwerken met collegabon-

den een vereiste. Wist u dat wij door overlijden jaarlijks bijna een district verlie-

zen?  
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Dus als wij niet groeien zal het ledenvolume drastisch afnemen, competities 

minder spannend worden en biljarten om persoonlijke nationale kampioenschap-

pen minder aantrekkelijk zijn. Daarom is innovatie en vernieuwen nu de grote 

uitdaging waar wij voor staan. Op mijn oproep om hierover mee te denken zijn 

gelukkig enkele reacties gekomen en ik blijf herhalen dat het spelen om open 

provinciale kampioenschappen in mijn perceptie de eerste grote stap tot vernieu-

wing is die wij dienen te nemen. Ik zie in de toekomst een belangrijkere rol voor 

de gewestelijke commissies omdat “synergie tussen districten” zeer gewenst is. 

Er zijn al districten die gezamenlijk competities organiseren en dat is naar mijn 

mening een stap in de goede richting.  

Praktisch iedere sport heeft te maken met een gebrek aan vrijwilligers, vooral 

gebrek aan kundige bestuurders is een ongewenst fenomeen. Veel districten zijn 

bestuurlijk incompleet zodat de druk op de zittende bestuurders toeneemt en 

daardoor het plezier afneemt. Daarom is de eerder genoemde synergie tussen 

districten onder auspiciën van de gewestelijke commissie een vereiste. Elkaar 

steunen en daar waar nodig aanvullen zie ik als een oplossing voor de nabije 

toekomst op allerlei gebied en dit is ook de sleutel tot het organiseren van (open) 

provinciale kampioenschappen. In mijn perceptie dient de KNBB zich open te 

stellen voor iedere biljarter en via een vorm van het heffen van inschrijfgelden 

toewerken naar een lidmaatschap op maat. Op deze wijze kunnen biljarters die 

(nog) geen lid zijn van de KNBB aan ons snuffelen en samen met het herstellen 

van vertrouwen zal dit leiden tot een groter ledenvolume die nodig is om ons in 

subsidieland staande te houden.  

Steeds meer hoor ik zeggen dat de klassieke spelsoorten verdwijnen, ik kan mij 

daar echt boos over maken. Zeker, het is nu een feit dat er inderdaad in Europa 

landen zijn waar het carambole biljarten afneemt maar onze blik dient ruimer te 

zijn. In andere delen van de wereld wordt het carambole biljarten juist steeds 

populairder. Kijk eens op You tube of Facebook naar biljartfilmpjes en dan zie 

je dat in Azië, Columbia, Argentinië, Turkije het biljarten juist toeneemt. Daar-

om aan ons de taak om er zorg voor te dragen dat er nieuwe impulsen komen om 

het biljarten te borgen voor de toekomst. Dat kunnen wij niet alleen.  

Daarbij hebben wij u nodig, dus heeft u ideeën of suggesties: schroom niet en 

laat ons die weten.  

Om tot een bloeiende sportbond te komen is communicatie een groot goed. Hoe 

communiceren wij nu en vindt u dat voldoende, vraag ik mij wel eens af. Wij 

plaatsen maandelijks een stukje in Biljart Totaal, verstrekken minimaal 6 

nieuwsbrieven per jaar, vermelden nieuws op onze website, zijn sinds kort actief 

op sociale media, houden minimaal 1 keer per jaar een informele overlegronde 

met districten (ook na de fusie) , twee keer per jaar kennen wij onze ALV (wordt 

na de fusie onze disciplineraad) en zijn via mail toegankelijk voor iedereen. Wij 

hebben het plan om ook via de biljartkrant “De Ballen” informatie met u te de-

len.  
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Er is mij gevraagd om te onderzoeken of er behoefte is aan een carambole or-

gaan. Bedenk wel dat dit te allen tijde extra geld kost en vraag ik mij af of dit 

wel een toegevoegde waarde heeft. Wel vind ik dat wij ons meer moeten richten 

op de regionale media. En ja “daar kom ik weer”: met het organiseren van open 

provinciale kampioenschappen denk ik dat deze media ook meer aandacht gaat 

besteden aan de prestaties die op biljartgebied geleverd worden.  

Uw reacties zijn weer van harte welkom!  

 

Jaap Labrujere  

Voorzitter KNBB Vereniging Carambole 

Districtsfinale G-3 

Alle finalisten, de reserve en de arbiters waren 19 november op tijd aanwe-

zig in het Biljartpaleis N.H.D. in Zwaag.  
 

In de eerste partij van Gerry Hoogland tegen Cor Bleeker zette Gerry gelijk de 

toon van het toernooi met een gemiddelde van 0.625. Cor moest nog even wen-

nen aan het materiaal.  

Vaste finalist Louis Vlaar pakte Nico Schipper met een gemiddelde van 0454. 

Hero Peerdeman speelde tegen clubgenoot Han Rood een stroperige partij met 

de bekende missers en klossen. 

De als eerste geplaatste Arie Vlaar uit Andijk moest een remise toestaan aan de 

eminente Sjaak Reus, met een gemiddelde van 0.512. 

 

In de tweede ronde ging het al wat beter met Cor, en Gerry wist zijn partij tegen 

Nico ook in winst om te zetten. 

Arie kreeg een oorwassing van Hero 20 tegen 4, met hoogste serie van de finale 

6 caramboles. 

Cor en Gerry wonnen hun partij ook in de derde ronde, waarbij Gerry de kortste 

partij neerzette 0.714, wat gewoon goed is in deze klasse. 

In ronde vier een spannende pot tussen Louis en Hero met een stand na 26 beur-

ten, 16 voor Louis en Hero 6 caramboles. 

Toch trok Hero aan het kortste eind en won de partij met 20 caramboles tegen 

19. 

Arie speelde in deze ronde uitstekend, zoals hij het kan met een gemiddelde van 

0.689. 
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Ronde 6: de topper tussen Hero en Gerry, club- en teamgenoten. Hero bracht de 

spanning weer terug en bezorgde Gerry zijn enige nederlaag. Maar zijn gemid-

delde staat als een huis, 0.528. 

De laatste rond Speelde Arie tegen Cor een zeer spannende partij, maar het 

meeste applaus ging in de eindronde naar Gerry Hoogland, de kampioen. 

Samen met Cor vertegenwoordigt Gerry het district in januari in Alkmaar. 

Piet Koops sloot de finale af, met extra dank voor de goede arbitrage. 

  

Eindstand  m.p. moy. h.s. 
Gerry Hoogland 12 0.518   5 

Cor Bleeker  12 0.439   5 

Hero Peerdeman   8 0.396   6 

Louis Vlaar    8 0.367   4 

Arie Vlaar    5 0.420   5 

Han Rood    4 0.359   4 

Nico Schipper   4 0.313   3 

Sjaak Reus    3 0.324   5 

 

Theo Bot,  

wedstrijdleider, biljartvereniging N.H.D. 

 

Piet Koops feliciteert kampioen Gerry Hoogland met zijn eerste plaats en finale-

plaats bij de gewestelijke kampioenschap in Alkmaar. (Foto: Hans Hille) 
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Districtsfinale L-2 

Hoge gemiddeldes in finale tweede klas libre 
 
In Café de Post in Midwoud is onder leiding van biljartvereniging Kunstge-
not uit Midwoud de tweede klas finale gespeeld. Ben Dudink, van biljart-

vereniging Horna, is kampioen geworden van het district West-Friesland.  
 

Dudink begon het toernooi zeer voortvarend, en hij niet alleen. Tot het eind van 

de tweede ronde had men het idee dat ze naar de hoofdklas zat te kijken, zo werd 

er gespeeld door de finalisten. 

De heer Dudink had aan het eind van de eerste avond een gemiddelde van 

10,588. In zijn eerste partij maakte hij een serie van 68 punten, wat natuurlijk 

fantastisch was. Naarmate het toernooi vorderde ging dat wel wat naar beneden.  

Rob Kaarsemaker en Edward Roozendaal bleven goed zijn spoor volgen. 

Roozendaal was zelfs een partij begonnen met een serie van 46 vanaf de eerste 

b e u r t . 

Na vijf ronden hadden drie finalisten  6 matchpunten, twee met 5 punten en drie 

met 4 punten.                                                         

Dudink bleef zijn partijen winnen, al was zijn gemiddelde wel gedaald naar het 

eerste klas niveau. Rob van Eerden, die niet eerder was opgevallen in het toer-

nooi, had ineens de geest gekregen en won met goed spel zijn partijen. Ook 

Roozendaal en Kaarsemaker bleven goed volgen.    

Na zeven ronden was de kampioen bekend. Dudink was de sterkste met 10 

matchpunten en een moyenne van 5,614. Rob van Eerden had zich knap opge-

werkt naar de tweede plaats met 8 matchpunten en een moyenne van 4.929. De 

derde plaats was voor Roozendaal met 8 matchpunten en een moyenne van 

4.427. Uit het feit dat er vijf spelers zijn gepromoveerd naar de eerste klas, geeft 

wel aan hoe hoog het niveau was.                                                                                             

De uitslag   punten m o y e n n e 
1. Ben Dudink     10    5 , 6 1 4 

2. Rob van Eerden       8    4 , 9 2 9 

3. Edward Roozedaal      8    4 , 4 2 7 

4. Rob Kaarsemaker      8    4 , 2 5 0 

5. Ruud van der Gracht      7    3 , 8 7 5 

6. Sjaak Schipper       6    3 , 7 4 1 

7. Gerrit Mulder       5    3 , 4 2 1 

8. Ruud Smit        4    3,820 
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Voorwedstrijden 

Biljartvrienden, 

 

Met stijgende verbazing heb ik het artikel betreffende voorwedstrijden drieban-

den hoofdklasse in Hoogwoud gelezen.  

Allereerst het niet opkomen van een speler zonder afbericht. Kortgeleden hebben 

we dit betreurenswaardige feit nog ervaren bij biljartclub D.R.L. Hierop volgde 

een administratieve heffing van € 50,-. In mijn ogen een lachertje. Een uitsluiting 

van deelname aan voorwedstrijden voor minimaal twee jaar lijkt mij hier zeker 

op zijn plaats. Ik heb hierover contact opgenomen met de voorzitter van de 

D.T.C. (District Tucht Commissie). Een dergelijke maatregel staat echter niet in 

de reglementen. Zou het van belang zijn voor dit soort zaken een wijziging aan 

te brengen? 

 

Dan het gebeuren met een speler waarvoor je denkt alles keurig te hebben gere-

geld. Betreffende speler meldt dan doodleuk niet meer ten tonele te verschijnen. 

De wedstrijdleider heeft zich in mijn ogen hierover nog zeer mild uitgelaten. Ik 

durf dit soort gedrag ronduit schandalig te noemen tegenover de wedstrijdlei-
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ding, in hoge mate onsportief tegenover je medespelers en een blamage voor de 

club die je vertegenwoordigt. 

 

Dan wil ik even terugkomen op het artikel van onze wedstrijdleider PK. Als je 

bedenkt hoeveel tijd het in beslag neemt om alle poules in te delen en wel zo, dat 

je het iedereen naar de zin wil maken, dan kan ik mij voorstellen dat het zeer 

teleurstellend voor hem moet zijn dat zoveel spelers zich afmelden. Ik kan mij 

echter niet aan de indruk onttrekken dat een aantal spelers zich inschrijft met het 

idee: als ik wat anders heb, geef ik gewoon afbericht. 

 

Biljartvrienden, neem het alstublieft serieus en zet uw wedstrijdleiders niet in 

hun hemd. Laat het niet zo ver komen, dat deze voor onze prachtige biljartsport 

opkomende, actieve, en daardoor onmisbare personen het voor gezien houden. 

 

Met biljartgroeten, 

Theo Roet.  

Wedstrijdleiding teams 

Nu wordt de regel van wijziging partijlengte automatisch toegepast in Biljart-

point. De teamleider(s) van de betrokken wedstrijden, krijgen daar een e-mail 

van. Maar gezien de reacties die ik krijg, is daar veel onduidelijkheid over. 

Daarom aandacht voor de volgende regel van het Competitie Reglement (CR): 

  
Artikel 7208: Wijziging partijlengte tijdens de districtsronde  
 

1.  
Gedurende de competitie vindt eenmaal een algemene herziening plaats van of-

ficiële gemiddelden. Bij deze herziening geldt dat:  

·  a: het verschil in het aantal wedstrijden voor en na de herziening niet 

groter mag zijn dan één wedstrijd; 

·  b: een speler moet minimaal vier partijen hebben gespeeld; 

·  c: in geval een speler op het moment van de algemene herziening min-

der dan vier partijen speelde, wordt de herziening uitgesteld tot het mo-

ment waarop de speler vier partijen heeft gespeeld; 

·  d: aan de hand van het nieuw berekende algemeen gemiddelde, de par-

tijlengte opnieuw wordt vastgesteld zoals in Aanhangsel A is bepaald; 

·  e: de partijlengte en/of gemiddelde niet naar beneden kunnen worden 

bijgesteld; 
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·  f: het herziene gemiddelde de speelvolgorde kan beïnvloeden.  

 

2.  
Wanneer het gemiddelde bij aanvang van de competitie niet bekend. Dan heet 

dat een niet officieel gemiddelde en dan wordt als een speler vier partijen heeft 

gespeeld zijn algemeen gemiddelde op dat moment berekend. Dan gaat gelden:  

Is het algemeen gemiddelde op dat moment:  

·  a: gelijk aan of lager dan de maximum algemeen gemiddelde grens 

van zijn aanvankelijk vastgestelde interval, dan vindt geen wijziging van 

de partijlengte plaats;  

·  b. minder dan 20% hoger (voor de spelsoorten driebanden minder 

dan 10% hoger) dan de maximum algemeen gemiddelde grens van 

zijn aanvankelijk vastgestelde interval, dan wordt zijn partijlengte voor 

de nog te spelen partijen van de eerste helft van de districtsronde vast-

gesteld aan de hand van het nieuw berekende algemeen gemiddelde, 

waarbij het bepaalde in het eerste lid, tweede alinea eveneens van toe-

passing is. Geschiedt het herberekenen van het algemeen gemiddelde als 

de eerste helft van de districtsronde is gespeeld, dan geldt de nieuw vast-

gestelde partijlengte voor de nog te spelen partijen van de tweede helft 

van de districtsronde.  

·  c: 20% of meer hoger (voor de spelsoorten driebanden 10% of meer 
hoger) dan de maximum algemeen gemiddelde grens van zijn aanvan-

kelijk vastgestelde interval, dan wordt zijn partijlengte vastgesteld als bij 

sub b. Bovendien worden zijn team de door de betrokken speler op dat 

moment behaalde partijpunten afgenomen, echter alleen van de partijen 

waarin hij 20% of meer (voor de spelsoorten driebanden 10% of meer) 

sterker heeft gespeeld dan de maximum algemeen gemiddelde grens van 

de desbetreffende interval. Het team of de teams waartegen het team van 

de betrokken speler heeft gespeeld, worden deze afgenomen partijpunten 

alsnog toegekend. Is het hiervoor bepaalde van toepassing op beide spe-

lers van een zelfde partij, dan worden de partijpunten aan geen van de 

teams toegekend. Bij de toekenning of berekening van het extra wed-

strijd- of partijpunt dient rekening te worden gehouden met het bepaalde 

in artikel 7011.  

·  d: Wordt sub a, sub b en sub c toegepast op een speler die vier partijen 

heeft gespeeld, dan is verder voor hem van een officieel vastgesteld al-

gemeen gemiddelde sprake. Kon voor een speler, ongeacht de oorzaak, 

voor de tweede helft van de districtsronde diens algemeen gemiddelde 

niet officieel worden vastgesteld en blijkt dat na afloop van de districts-

ronde zijn algemeen gemiddelde 20% of meer hoger (voor de spelsoor-

ten driebanden 10% of meer hoger) te zijn dan het vóór de aanvang van 

de districtsronde opgegeven algemeen gemiddelde, dan is het bepaalde 
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in sub c op de daarvoor in aanmerking komende partijen van toepassing, 

ongeacht het totale aantal door hem gespeelde partijen.  

 

De onduidelijkheid is voornamelijk in lid 2. De puntenafname. Daarom dit 

(praktijk)voorbeeld:  

 

Een speler startte de competitie met een niet officieel algemeen gemiddelde (een 

N voor zijn naam) in de klasse driebanden groot. Dan wordt het algemeen ge-

middelde na het invoeren van zijn vierde partij opnieuw berekend. Hij werd aan-

gemeld met een moyenne van 0.455. Na vier partijen staat hij op 0.577. Het 

maximale van het interval van 0.455 is 0.499. Hij staat dus meer dan 10% boven 

de bovengrens van het interval van 25 caramboles. Nu wordt zijn aantal te ma-

ken caramboles verhoogd naar 29 (interval van 0.550-0.600). Dan worden van 

de partijen die hij won met een moyenne van 0.550 of hoger, de punten aan de 

tegenstander gegeven. De tegenstanders die deze speler nu tegenkomen, hebben 

dan meer kans om van hem te winnen. Dat hadden de spelers toen hij er 25 

moest niet.  

 

Mochten er nog vragen zijn, dan kan ik u altijd telefonisch uitleg geven. 

Ik wens u verder veel plezier met de nog komende wedstrijden. 

 

Thea de Weerd. 

Wedstrijdleiding nationaal 

In de afgelopen maand werden diverse voorwedstrijden gespeeld, maar dan van 

enkele spelers per klasse. Vaak moest worden uitgeweken naar verder gelegen 

biljartlocaties. De resultaten van die voorwedstrijden staan hieronder vermeld.  

Sam van Etten en Germ Bot stonden in november in de finale Ankerkader 47/2 

ereklasse. Een finale met twaalf spelers. Sam plaatste zich in de voorronde voor 

de 7/8 plaats. Deze partij won hij in vier beurten, zo eindigde hij op de 7e plaats. 

Germ eindigde in de voorronde op de 6e plaats. Maar kwam op de eindlijst op de 

10e plaats.  

Beide heren hebben zich geplaatst voor deelname aan de nationale finale Anker-

kader 71/2 ereklasse. Deze finale zal van 12 tot en met 14 december in Wijchen 

worden gehouden.  

Bij de overige prestaties leidde het niet tot een finaleplaats.  

 

Sam en Germ, veel succes gewenst in Wijchen! 
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Gewestelijke finale L-4 

Libre overgangsklasse 
 

Schipper A.T.J.  Tokoloco 8 22.54  212 

Steen E. v/d   Horna  2 12.94  103 HD 

 

Ankerkader 47/2 ereklasse 
 

Bot G.   Horna   15.70  129 Finale 

Etten S. van   Horna   46.47  200 Finale 

 

Ankerkader 71/2 ereklasse 

 
Bot G.   Horna   14.94  43 Finale 

Etten S. van   Horna   18.36  74 Finale 

 

Ankerkader 38/2 1e klasse 
 

Erkemey J.   Horna  1 10.37  52 D 

 

Ankerkader 57/2 1e klasse 
 

Ooteman W.   Horna  0 11.59  69 D 

 

Thea de Weerd. 

Jan Schuitemaker naar Nationale finale vierde klas libre 
 

In het biljartpaleis van het NHD in Zwaag beleefden de supporters een 

spannende finale. De eerste ronde was buurtgenoot Ton Swart de eerste 
tegenstander van Jan Schuitemaker uit Andijk. Jan won deze degelijke 
partij met een gemiddelde van 2.11, terwijl de bovengrens 1.70 is. 
 

De als eerstegeplaatste Gertjan de Moes speelde op hetzelfde moment tegen zijn 

clubgenoot Frans Limmen uit Heerhugowaard. Deze spannende partij werd 

weliswaar gewonnen door Gertjan, maar het gemiddelde was te laag. 1.37. 

Nog twee clubgenoten ontmoetten elkaar in deze ronde: Martin Heere en Tjeerd 

Aukema van biljartvereniging Hazevelder uit Purmerend.   
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Martin had de minste zenuwen. Na de derde ronde stonden Jan en Jean Klaassen 

uit IJmuiden nog zonder puntverlies.  

In ronde vijf speelde de als eerstegeplaatste Gertjan een partij tegen Jan Schuite-

maker, de nummer 1 op dat moment. In 23 beurten stond het 55 om 43 carambo-

les. 

Bij Jan gingen de zenuwen in ronde zes opspelen. De extra pauze om zijn han-

den te wassen hielp niet. Martin Heere was duidelijk de baas. 

Emile Robert, de wedstrijdleider, creëerde een droomfinale. Twee man met tien 

matchpunten en bijna een gelijk gemiddelde: Jan Schuitemaker tegen Jean 

Klaassen. 

De meegekomen supporters uit Andijk werden op hun wenken bediend, Jan 

speelde een geweldige partij. Hij maakte de 55 caramboles in twaalf beurten en 

dat zonder poedel met een gemiddelde van 4.58. Dat is in de vierde klasse uit-

stekend. 

Jan is een goede vertegenwoordiger van het district West-Friesland voor de Na-

tionale finale in januari. 

 

Uitslag     
1.  Jan Schuitemaker 

 12 2.15 10 

2. Jean Klaassen    

 10 1.89 18 

3. Ton Swart    

 10 1.82 16 

4. Martin Heere        

   8 1.67 11 

5. R. Plomp         

   8 1.52 12 

6. Gertjan de Moes        

   4 1.49 10 

7. Frans Limmen        

   4 1.27 10 

8. Tjeerd Aukema        

   0 1.37   9  

 

Theo Bot, NHD Zwaag. 
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Resultaten L-2 
 Bnr. Cnr. Naam Car. Brt. Hs. Mp. Moy. Byz. 

          

1 153120 10885 Mulder G.  (Gerrit) 540 146 21 12 3,6980  

2 117254 10921 Eerden R. van (Rob) 538 137 24 10 3,9270  

3 117116 10895 Smit R.  (Ruud) 535 142 27 10 3,7670  

4 204857 10891 Schipper J.W.M.  (Sjaak) 540 164 27 12 3,2920  

5 108304 10872 
Roozendaal E.W.C.  
(Edward) 

540 152 23 10 3,5520  

6 120198 10874 Kaarsemaker R.  (Rob) 490 145 19 10 3,3790  

7 223356 10875 Dudink B.C.P. (Ben) 523 131 26 8 3,9920  

8 202738 12115 Gracht R. v/d (Ruud) 523 168 20 10 3,1130  

          

9 202402 10872 Til M. van (Mark) 521 145 27 8 3,5930  

10 158800 10913 Knol A.C.A.M.  (Ton) 540 188 22 11 2,8720  

11 203723 11365 Swart C.  (Cees) 494 153 26 8 3,2280  

          

12 116234 10874 Bakker K.  (Kees) 506 164 27 9 3,0850  

13 117256 10921 Feld P.  (Peter) 496 173 15 10 2,8670  

14 115293 10896 Krom W. (Willem ) 483 141 22 6 3,4250  

15 116683 10887 Pijper C.  (Cees) 495 162 24 8 3,0550  

16 220596 10890 Swart A.M. (Ton) 513 174 21 9 2,9480  

17 183148 12115 Neuvel S.J.  (Simon) 487 145 20 6 3,3580  

18 117170 10914 Wijtman A.  (Adrie) 516 184 28 10 2,8040  

19 126767 14007 Stipriaan A. van (Aris) 485 174 17 10 2,7870  

20 142920 13241 Haan P.J.J. de (Pieter) 485 154 26 6 3,1490  

21 219327 10889 Kuin W. (Wil) 471 151 24 6 3,1190  

22 103047 10875 Rotteveel A.  (Arie) 520 163 17 5 3,1900  

23 148025 12871 Broers S.  (Stefan) 527 175 21 6 3,0110  

24 116952 10900 Reus J.  (Sjaak) 492 172 17 8 2,8600  

25 117099 10885 Haakman A.N.T.  (Anton) 477 176 22 9 2,7100  

26 159111 10913 Zelm T.J. van (Theo) 478 162 24 5 2,9500  

27 171275 12115 Smit S.J.  (Sjaak) 455 169 24 8 2,6920  

28 228205 10885 Beemster J. (Jan) 496 183 27 7 2,7100  

29 205409 10875 Dudink P.  (Peter) 479 168 20 6 2,8510  

30 180094 10908 Stam J.P.  (Jan Peter) 401 134 18 4 2,9920  

31 162127 10889 Bot H.  (Henk) 472 177 17 8 2,6660  
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32 110691 10867 Lammers W.M.J.M. (Wim) 500 181 17 6 2,7620  

33 150504 10887 Winden A. van (Aad) 399 136 19 4 2,9330  

34 126705 10886 Meulem K. van (Kees) 475 159 17 3 2,9870  

35 116737 10890 Bakker J.G.  (Sjaak) 472 176 20 6 2,6810  

36 180309 10908 Steltenpool J.A.  (Jacco) 472 164 15 3 2,8780  

37 178543 12115 Entius M.C.  (Thijs) 509 192 21 6 2,6510  

38 218092 10897 Frerichs A.L. (Arjan) 394 146 23 4 2,6980  

39 160555 12459 Sijm M.  (Marcel) 420 155 19 2 2,7090  

40 116928 10898 Ursem A.  (Adrie) 451 171 23 4 2,6370  

41 166758 12698 Kok C.J.  (Cees) 428 165 15 4 2,5930  

42 106767 10907 Ekelmans W.  (Willem) 420 157 17 2 2,6750  

43 181800 10918 Swagerman P.  (Paul) 475 190 26 4 2,5000  

44 156739 12115 Dekker K. (Klaas) 397 151 17 2 2,6290  

45 116713 10889 Boon N.  (Ko) 381 145 16 2 2,6270  

          

 145229 10875 Paske L.C. te (Luuk) 519 116 23 9 4,4740 DP 

          

 160553 12459 Jong A.  (Aad) 417 184 16 2 2,2660 hd 

 125726 14007 Kok C. (Co) 423 192 13 0 2,2030 hd 

 172732 10897 Schilder J.C.M.  (Sjef) 390 195 14 2 2,0000 hd 

 125795 14007 Schuurman J.P.  (Jim) 445 186 14 4 2,3920 hd 

 171273 10908 Steltenpool J.A.  (Sjaak) 374 171 14 0 2,1870 hd 

          

 115881 15655 Beek B.  (Benny) 482 204 14 4 2,3620 d 

 166757 12459 Kok C.  (Cor) 312 174 10 0 1,7930 d 

 116872 10896 Uitentuis P.  (Pim) 424 173 24 2 2,4500 d 

 161676 10874 Vriend J.A.J.  (Jaap) 362 161 20 0 2,2480 d 

          

 224915 10900 Bot E. (Evert)      afw 

 126360 10885 Dudink H.  (Hans)      afw 

 155286 12115 Duyves J.H.  (Jos)      afw 

 114183 12115 Knol W.  (Wim)      afw 

 103662 10907 Kok F.  (Fred)      afw 

 126446 11365 Kolenberg K.  (Kees)      afw 

 116191 12115 Kunis P.  (Piet)      afw 

 116827 10890 Nieuweboer J.J.M.  (Johan)      afw 

 180400 12115 Rood P.  (Piet)      afw 

 125695 10894 Vlaar A.  (Arie)      afw 
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Kledingvoorschriften 
 

Wij biljarters weten natuurlijk allemaal hoe de kledingvoorschriften zijn, 

als we een wedstrijd , of een finale, spelen die door de KNBB Vereniging 
Carambole  is georganiseerd. Toch nog even de regels even kort samen-
gevat. 
 

De biljartvereniging dient zorg te dragen voor de correcte kleding van eigen bil-

jartleden. De kleur oranje is alleen voor het bondsbestuur gereserveerd. 

Verder dragen de biljarters een effen rok of broek. Deze mag niet van (imitatie)

leer, rib- of spijkerstof zijn. Op het bovenlichaam mag een polo of overhemd 

met korte of lange mouwen gedragen worden. Een lange mouw dient ook lang 

gedragen te worden. Daarover mag een smoking(vest), trui, slip-over of spencer. 

Voor- en achterkant mag van kleur verschillen. Dit kledingstuk mag ook niet 

van (imitatie)leer zijn. Een strik of stropdas is niet verplicht en alleen het eerste 

knoopje mag los van de polo of overhemd. Bretels is een mogelijkheid om de 

broek op te houden, maar die mogen niet zichtbaar gedragen worden. Een riem 

is zeker geen overbodige luxe. Schoenen is een must, maar het mogen geen 

sportschoenen, sandalen, slippers of klompen zijn. Daarbij worden effen sokken 

of kousen gedragen. Het embleem van de vereniging moet verplicht zichtbaar op 

borsthoogte worden gedragen. 

 

Het is belangrijk in teamwedstrijden dat teamleden identiek gekleed gaan. 

 

Een kleine opfriscursus. Zo staan de biljarters correct aan tafel en kan niemand 

onverhoopt worden weggestuurd bij een finale. 


