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

U kunt uw kopij vóór 1 februari 2015 inzenden aan: 
 

copy@knbbwestfriesland.nl 

Het bestuur van het district 

WEST-FRIESLAND  

Wenst u allen een 

eververend 

ontspannend 

vakantierijk 

succesvol 

sportief 

maar bovenal een 

gezond 

2015 
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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  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 

Belangrijke adressen 
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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   

Internet 

www.knbbwestfriesland.nl 

http://gewest-wn.knbbcarambole.nl 

www.knbbcarambole.nl 

www.mijn.knbb.nl 

Heeft u zich al aangemeld voor de 

arbiterscursus ? 
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Jaaragenda 2014-2015 
Januari 2015 

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 

   

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 
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Noteren 

ALS JE NOG EENS GOED MOET KIJKEN………. 

Ik heb het hier over de situatie dat je niet in een oogopslag kunt zien of de 

bal vast of vrij ligt. Aan of van bal of band. Komt vaak voor, vooral bij com-

pact spel is het haast schering en inslag. Hoe je dat dient te doen, dat nog 

eens goed kijken, maar vooral hoe je het niet mag doen, is duidelijk voorge-

schreven. 

Het is iets wat je vaak ziet. De gespeelde bal blijft zo dicht bij de laatste bal lig-

gen, dat de arbiter, nadat hij de carambole geannonceerd heeft, even goed 

kijkt of de bal vrij of vast ligt. Immers, als de bal wel vrij ligt, maar het is slechts 

nauwelijks, wordt het een stuk moeilijker om een zuivere stoot uit te voeren. 

Maar blijft de speelbal vastliggen aan de laatste bal, dan heeft de speler meest-

al en keuze: óf hij speelt de bal eerst weg van de bal waaraan hij vastligt óf hij 

laat de arbiter de ballen op de daarvoor aangewezen acquits plaatsen. Afhan-

kelijk van de positie waarin de ballen liggen, kan de speler blij zijn als de arbiter 

„ vrij” annonceert of een annonce „ vast aan……” is hem welkom. Daarom komt 

het nogal eens voor dat de speler aan de arbiter vraagt om nog een keer goed 

te kijken of de speelbal vrij of vast ligt. 

 

Dat goed kijken, daar zijn regels voor. Niet voor niks. Want als de arbiter zich 

nog een keer extra over de tafel buigt kan hij heel subtiel een hand op het la-

ken leggen. Of op de omlijsting. Zeker als de positie waar hij nog eens heel 

goed naar moet kijken, wat verder naar het midden is, is het heel  verleidelijk 

om even op de tafel te steunen. Onlangs zag ik dat ook gebeuren. Een arbiter, 

met een badge op dus iemand die goed heeft geleerd hoe het moet en vooral 

ook hoe het niet moet, ging nog eens goed kijken of de bal vrij of vast lag. Pak-

te er een loep bij. Soms is het al voldoende om er even de bril bij op te zetten. 

Ook een stukje wit papier achter de ballen houden, kan soms prima werken. 

Maar deze arbiter nam dus een loep ter hand. ……..En leunde daarbij met de 

ene hand op de omlijsting van het biljart en legde de andere arm op het laken 

om de loep goed stil te kunnen houden. Het lijkt onschuldig, maar is het niet. 

Want er is maar een licht aanrakinkje voor nodig om een bal een ietsje pietsje 

te laten bewegen. Zo weinig dat het bijna niet te zien is, maar toch. Dat kan 

betekenen dat een bal die eerst vast lag, na het extra kijken ineens vrij kan lig-

gen. Of andersom, van vrij naar vast. De arbiter beïnvloedt zo het spel, kan de 

ene speler bevoordelen maar tegelijk de ander benadelen. 
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Ook spelers mogen, als ze aan de arbiter vragen om nog een keer te kijken of 

de bal vast of vrij ligt, de tafel of het laken op geen enkele manier aangeraakt 

hebben. Een speler die de tafel heeft aangeraakt op een of andere manier en 

vervolgens aan de arbiter vraagt om nog een keer te kijken, moet zelfs bestraft 

worden. Het wordt beschouwd als een poging om te manipuleren. Spelers kun-

nen bestraft worden. Tijdens de partij straffen van de arbiter is wat moeilijker. 

Dat gaat niet. Maar ook al kun je een arbiter niet straffen, hij hoort de regels 

voorbeeldig na te leven. Daar moet je als speler op kunnen vertrouwen. 

                                                                                                                                                              

Piet Verhaar 

Koos Groot kersttoernooi 

Koos Groot Kersttoernooi - Het biljartspektakel van het jaar! 

19, 20 en 21 december, Cultura Andijk 

 

Het toernooi is succesvol verlopen in de nieuwe formule van setjes en koppels. 

Het mooie van het toernooi is dat iedereen die werd benaderd voor deelname, 

hulp of sponsoring direct aangaf mee te doen. De vernieuwde opzet was wel 

even wennen voor de spelers, arbiters en publiek met al die nieuwe regels. Vijf-

banders voor twee punten, zevenbander voor drie punten en zwijnen nul pun-

ten, maar wel mogen doorgaan zorgde voor meer dan voldoende vermaak. 

Goed aan de opzet is dat er geen sprake is van een handicap en elk koppel 15 

punten per set moest maken. 

Elk koppel startte bloedfanatiek, maar kwam er al snel achter dat het allemaal 

nog niet zo eenvoudig was. Er zijn in de dagen zeer veel vijf- en zevenbanders 

gemeld, waarvan slechts een deel werden beloond met de extra punten. Ook 

was het publiek direct betrokken met de partijen en moedigde menig speler 

aan voor de extra punten. In het geval van een zwijn (ook al leek het er maar 

een beetje op) bemoeide de hele zaal zich met de uitspraak van de arbiter. 

Al vanaf de eerste ronde stond het koppel van Nico ‘CAYENNE PEPPER’ Groot 

en Gerry ‘THE LAW’ Hoogland bovenaan. Op de laatste dag waren er echter 

drie koppels met gelijke punten, maar Nico en Gerry hadden hier het minst 

aantal sets voor nodig en waren de terechte kampioenen. 

Tijdens de prijsuitreiking kreeg elke deelnemer een mooie fles Noir de Noirs 

van een wel heel bekende wijngaard die zich in het uiterste westen van Andijk 

links achter de Buurtjeskerk bevindt en vanzelfsprekend de nodige lekkere 
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kerstbroden, bloemen etc. Naast deze prijzen werden nog drie deelnemers ex-

tra beloond met wel heel speciale prijzen. Jan ‘THE APEMAN’ Mol heeft van alle 

19 toernooien exact bijgehouden hoeveel ketsers en zwijnen er gedurende alle 

toernooien zijn gemaakt. Henk ‘THE BUTCHER’ Overmars en Hero ‘JABBA THE 

HUT’ Peerdeman kwamen respectievelijk als topscoorders van ketsers en zwij-

nen uit de bus rollen. Henk ontving een waardebon voor een geheel verzorgde 

avond ketsen op de wallen met als kleine lettertjes “Deze waardebon is geldig 

voor alle mooie dames op de Wallen die in het bezit zijn van een officieel 

ANWB geregistreerd kunstgebit, een houten poot, bij voorkeur met rollator 

(inclusief goed werkende bel), een papegaai op de schouder en vanaf een 

bouwjaar van maximaal 1933. Veel succes!” Hero een waardebon voor een ge-

heel gratis varken naar keuze met als kleine lettertjes “De waardebon is geldig 

voor een geheel geslacht varken ongeacht het gewicht en af te halen bij elke 

officieel geregistreerde Islamitische Halal slagerij in het altijd pittoreske Stap-

horst. Veel succes!. Ook Niels ‘THE CRUNCH’ Groot wist één van deze populaire 

waardebonnen in de wacht te slepen voor een levenslange scootmobielverze-

kering voor het hebben van de meeste pech. Helaas was ook hier sprake van de 

befaamde kleine lettertjes “Ook deze keer pech en het gehele abonnement is 

ook weer weg! Je hebt tijdens dit toernooi teveel laten zien dat je continu ach-

tervolgd wordt door extreme pech. Kleine en grote pech als achterom, voor 

om, onderdoor, overheen, te dun, te dik en wat al niet meer. Na weken reke-

nen en continu topoverleg heeft de ANWB helaas besloten hier niets meer van 

te kunnen bakken. Veel succes bij onze concurrenten!”. 

Kortom een weergaloos kersttoernooi met een al even spectaculaire prijsuitrei-

king waar ook Corine Groot natuurlijk in het zonnetje werd gezet. Aan het eind 

werd er nog een minuut stilte in acht genomen voor Koos, waarna een jutter 

werd gedronken. 

Nogmaals grote dank aan onze sponsors die 

dit indrukwekkende spektakel mede moge-

lijk hebben gemaakt: Dorpshuis Cultura, 

Berkhout Dakbedekking Andijk VOF, Druk-

kerij Vijn en Frans Broer. 

 

Voor biljarten moet 

 je ballen hebben!                                     
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Nieuwsbrief KVC 

Nieuwsbrief KNBB Vereniging Carambole – december 2014 

Cursus Biljartinstructeur B van start 

 

Eindelijk is het dan zover. De cursus Biljartinstructeur B is van start gegaan. 

Op zaterdag 8 november zijn de cursisten op 2 locaties (Nijmegen en Nieuwe-

gein) begonnen onder leiding van Lion de Leeuw en Piet Verschure. In principe 

wordt de B-cursus op locatie gegeven. Dat betekent dat wanneer een groep 

cursisten uit een gewest of provincie zich aanmeldt, dat dan gekeken wordt 

naar een locatie in dat gewest of die provincie om daar de cursus te geven. Het 

minimum aantal cursisten is gesteld op 8 deelnemers.  

Waar gaat het in principe om in deze cursus. In eerste instantie is de cursus be-

doeld om te leren lesgeven. De didactische principes worden aan de hand van 

praktijkvoorbeelden uitgelegd. Er wordt van je verwacht dat je gaat nadenken 

over je eigen handelen tijdens het lesgeven. Je stelt jezelf de vragen: Ben ik dui-

delijk geweest? Heb ik het probleem goed uitgelegd? Heb ik me aan het niveau 

van de leerlingen aangepast? Etc.  

Laten we eerst even kijken wat er allemaal aan vooraf ging.  

De cursus biljartinstructeur A en B oude stijl moesten gemoderniseerd worden 

om aan de normen van NOC/NSF te voldoen. We zijn dan ook druk aan de slag 

gegaan om de beide cursussen te herschrijven. Het moest een cursus worden 

die op 5 niveaus gevolgd kan worden. 

Omdat er heel veel door vrijwilligers moest gebeuren, ligt het voor de hand dat 

daar veel tijd in ging zitten. Nadat een en ander herschreven was, hebben we 

een tweetal pilots gehouden om de cursus te testen. Vervolgens kwamen we 

snel tot de conclusie dat de door het NOC/NSF voorgestelde manier van een 

cursus geven niet de vorm was die onze biljarters ambiëren.  

Het kwam er op neer dat heel veel zelfwerkzaamheid gevraagd werd van de 

cursisten. Onze instructeurs in spe zijn meer gebaat bij een cursus waarbij de 

cursisten samenkomen en samen met de docent de route te volgen die van te 

voren is uitgestippeld. Op deze wijze kunnen we van elkaar leren en elkaar in-

spireren. Vervolgens is met het NOC/NSF overeengekomen dat de pilotcursus-

sen biljartinstructeur A en B herschreven mochten worden met daarin een aan-

tal onderdelen die voor NOC/NSF van belang zijn. 
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We zijn weer opnieuw aan de slag gegaan en hebben de instructieboeken van 

de beide cursussen A en B van de plank gehaald en alles goed tegen het licht 

gehouden. Het hele cursusboek is vernieuwd en gemoderniseerd met nieuwe 

foto’s en de uitleg is aangepast aan de maatstaven van deze tijd.  

Een cursus is constant in ontwikkeling en er zullen hier en daar nog wel wat 

aanpassingen gedaan worden. 

Vooralsnog zijn we tevreden met de mooie nieuwe en moderne cursus biljartin-

structeur B. Inschrijving voor de cursus biljartinstructeur B staat open voor 

KNBB-leden die een moyenne spelen vanaf 2.50 en in het bezit zijn van een ver-

klaring omtrent gedrag (VOG). De cursus duurt 4 dagdelen van ± 4 uur en kost  

€ 150,00.  Kijk ook eens op de website www.knbbopleidingen.nl . Hier staat de 

hele cursus beschreven en ook hoe je je hiervoor kunt inschrijven. 

We zijn zeer benieuwd naar de ervaringen van de cursisten van deze vernieuw-

de cursus biljartinstructeur.  

De eerste cursussen biljartinstructeur B worden al op zaterdag 6 en 13 decem-

ber afgesloten. Er zullen daarna hopelijk nog vele cursussen volgen. 

 

Ook de cursus biljartinstructeur A wordt volledig onder de loep genomen en dit 

schiet al aardig op. 

De verwachting is dat we hiermee in het voorjaar 2015 van start kunnen gaan. 

Deze cursus staat open voor KNBB-leden die een moyenne spelen vanaf 11.00 

libre en/of 7.00 kader 38/2 en in het bezit zijn van een verklaring omtrent ge-

drag (VOG).  

De cursus duurt 6 dagen en kost € 300,00.  

Kijk ook hier voor inschrijving op de website www.knbbopleidingen.nl.  

 

Namens de Commissie Opleidingen, 

Cees Benschop 

 

Beste biljartvrienden, 

  

Bij deze wil ik u en uw dierbaren namens het bestuur 

van de KNBB Vereniging Carambole een hele fijne kerst, 

een goede jaarwisseling en  

natuurlijk een geweldige start van 2015 toewensen. Wij 

wensen u verder veel gezondheid, geluk en natuurlijk 

ook veel biljartplezier toe. 

  

Namens de KVC, Jaap Labrujere          
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Districtsfinale B-5 

Deze finale werd gezamenlijk georganiseerd door D.B.V. ’t Wagenwiel en Bil-

jartclub Lambertschaag (BCL) in Café Restaurant ’t Wagenwiel te Lambert-

schaag. 

 

Deelnemers 

1  Bert Spoelstra  Zwaag  NHD    1,029 10   up  

2  Dick Chattillon  Midwoud  Kunstgenot  1,028 12   up  

3  André Stavenuiter  Wervershoof Entree   0,993   8                                                                            

4  Sjaak Laan  Grootebroek  ’t Moddermannetje 0,983 12 

5  Jan Kok  Twisk  Twisk     0,951 10 

6  Roel Dekken  Wervershoof  C.I.O.S.   0,920 10 

7  Niels Koper  Midwoud  Nieuw Leven  0,913 12 

8  Theo Berkhout  Nibbixwoud  De Sport  0,904 11 

 

De voorzitter van BCL René Snel  hete de finalisten welkom en feliciteerde ze 

met hun behaalde finale plaats, ook de arbiters werden welkom geheten. Na-

dat René de reserve Ger Voors uit Oostwoud van Kunstgenot  0,961/8 bedankt 

had voor zijn komst, en hem een fles wijn overhandigd had gaf hij het woord 

aan de afgevaardigde van het district, de heer Piet Koops  om de finale officieel 

te openen. De voorzitter van het district deed dit op zijn bekende wijze. Hij had 

voor elke deelnemer een woordje en wenste ze veel succes. Ook was hij zeer te 

spreken over de locatie, dit waren toch de plaatsen waar het biljarten ooit was 

begonnen, de plaatselijke cafeetjes. Nadat hij de finale geopend had gaf hij het 

woord aan de wedstrijdleiders Marcel Smit en Marjoke Snel. 

 

De eerste ronde. 

Dick ging als een speer tegen Niels, en na 11 beurten was de stand 24-3. Over 

de laatste 6 punten deed Dick nog 13 beurten, Niels eindigde op 13 carambo-

les. Bert speelde ook een super partij tegen Theo 30-6 in 24 brt. Sjaak won van 

Jan 30-21 in 25 brt, en Roel won van André 30-25 in 26 brt. 

De tweede ronde. 

Theo won van Dick,die had zijn kruit een beetje verschoten 30-18 in 30 brt. 

Niels kwam 1 car te kort tegen Bert 30-29 in 33 brt. Sjaak won in 38 brt van 

André 30-22. Roel tegen Jan werd 30-28 in 31 brt. 

Na de eerste avond 3 man met 4 punten Bert, Sjaak en Roel. 



11 

De derde ronde vrijdag. 

Sjaak tegen Theo 30-26 in 29 brt. Bert tegen André 30-23 in 31 brt. Jan kwam 1 

car te kort tegen Dick 29-30 in 28 brt, en Niels kwam er 2 te kort tegen Roel 28-

30 in 36 brt. 

De vierde ronde. 

Dick had de smaak weer te pakken, maar liet zich bijna verrassen door André 30

-29 in 26 brt. Sjaak knoopte Niels op 22 brt 30-19. Jan sleepte er bijna een remi-

se uit tegen Bert 29-30 in 35 brt. Roel  trok in een gelijk opgaande partij tegen 

Theo aan het langste eind 30-25 in 31 brt.  

Na de tweede avond nog steeds 3 man zonder verlies Bert, Sjaak en Roel. Theo 

heeft zijn eerste punten, en Jan en Niels staan helaas nog op 0 punten. 

Zaterdag middag, ronde vijf. 

André pakt zijn eerste punten en wint nipt van Jan 30-28 in 32 brt. Bert bezorg-

de Roel zijn eerste nederlaag 30-19 in 27 brt. Niels pakt zijn eerst punten, Theo 

is het slachtoffer 30-23 in 30 brt. In een  van de 2 kortste partijen in deze finale, 

19 beurten pakt Sjaak weer een overwinning. Deze keer  is het Dick die het on-

derspit moet delven in een voor hem ook prima partij 30-27. 

De zesde ronde. 

Tussen de 5
de

 en de 6
de

 ronde werd er een demonstratie 5 Ball gegeven (zie el-

ders in dit magazine). Theo won zijn tweede partij van André in 23 brt 30-26. 

Jan wacht nog steeds op de eerste punten, nu verloor hij van Niels die de 

smaak te pakken krijgt 17-30 in 27 brt. Sjaak evenaart de kortste partij van ron-

de 5 en wint van Roel 30-17 in weer 19 brt. Bert bind ook Dick aan zijn zegen 

kar, tot brt 19 gaan ze gelijk op 18-19, maar waar Bert de laatste 12 car maakt 

produceert Dick nog slechts 10 poedels. 

 

Zaterdag avond de finale ronde. 

Jan verliest ook zijn laatste partij van Theo 25-30 in 28 brt. Niels plakt er nog 

maar een overwinning aan vast en wint met 1 car verschil van André 30-29 in 

36 brt. Roel gaat tegen Dick voor de laatste 2 punten, en dat lukt hem ook 30-

20 in 21 brt, hij maakt de 30 car in 10 brt, dus ook 11 brt niets. 

Dan de finale partij, Bert en Sjaak allebei 12 machpunten, wie wordt er districts 

kampioen. Bert mist de aquit stoot, en Sjaak stelt daar een serie van 5 tegen 

over. Hij bouwt zijn voorsprong uit, en in de 21 brt staat het 13-22. Dit geeft hij 

niet meer uit handen, en de eindstand is dan ook 22-30 in 30 brt. 

 

Sjaak Laan is de nieuwe distictskampioen 
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Piet Koops deed ook de huldiging, en heeft in 3 dagen tijd zoveel gezien, dat hij 

voor iedere finalist een leuk verhaaltje had. Piet reikt samen met Marcel de 

oorkondes  en de bekers uit. Daarna sluit de voorzitster van de dames Tiny Ten-

sen het gedeelte van de organiserende verenigingen. Ze bedankt de arbiters 

met een envelop, en Paul en Ingrid van het Wagenwiel voor de goede verzor-

ging met een mooi kerststuk voor op de ronde tafel in het café. Ook bedankt ze 

Corrie van Splunter en haar dames, die er voor hebben gezorgd dat er 3 dagen 

een prachtige tafel met prijzen stond, alles in de kerstsfeer. De finalisten kregen 

nog kaarsen, en een mooie bos bloemen overhandigd. We kunnen terug kijken 

op een zeer geslaagde finale. Daarna nam Piet nog het woord, om de nummers 

1,2 en 3 de medailles om te hangen, en te vragen of zij het naar het gewest wil-

den om het district te vertegenwoordigen. Sjaak als kampioen, Dick met het 

hoogste moyenne en Bert eventueel als reserve. Alle drie zeiden ze hier vol-

mondig  JA  op. Hierna  sloot Piet de finale bandstoten klei n 5
de

 klasse 2014 -

2015 af.  

 

De eindstand                      Car     Brt      Hs       Mp     Moy 

1  Sjaak Laan  210 182 11 14 1.153 

2  Bert Spoelstra  202 208   5 12 0.971 

3  Roel van Dekken 186 192   8 10 0.968 

4  Dick Chattillon  174 176   9   6 0.988 

5  Theo Berkhout  170 196   6     6 0.867 

6  Niels Koper  179 208   6   6 0.860 

7  André Stavenuiter 184 212   4   2 0.867 

8  Jan Kok   177 206   4   0 0.859   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dick Chattillon – Theo Berkhout – Jan Kok – André Stavenuiter 

Sjaak Laan – Bert Spoelstra – Roel van Dekken – Niels Koper 

 

Piet de Leeuw BCL 
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Resultaten L-1 

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

         

182845 10872 Kraayvanger H.  (Henk) 675 89 66 8 7,584 up 

201290 10888 Ruijter P.  (Peter) 720 97 93 12 7,422 up 

219257 10875 Mak P. (Peter) 637 89 39 8 7,157 up 

116749 10890 Schenk P.  (Piet) 694 107 45 8 6,485  

203330 10875 Possel W.  (Wim) 664 108 50 9 6,148  

114448 14007 Kuilman G.T.H.  (Gerard) 720 119 35 12 6,050  

161256 12115 Mol D.  (Dick) 719 121 34 10 5,942  

173194 12459 Kok J.P.  (Jan) 720 135 40 12 5,333  

         

137548 10890 Koops P. (Piet) 684 138 32 10 4,956  

151608 14007 Gracht J.P. v/d (Sjaak) 665 141 58 10 4,716  

156042 10874 Brieffies G.  (Gerard) 656 127 41 8 5,165  

         

116595 14120 Knol P.  (Piet) 673 144 28 8 4,673  

161229 10897 Schilder P.J.M.  (Peter) 570 112 42 6 5,089  

143436 10875 Morsink N.F.J.  (Co ) 508 106 40 6 4,792  

215088 10875 Beers J. sr. (Jan) 696 149 30 7 4,671  

114453 14007 Boer S. de (Sjon) 582 123 29 6 4,731  

212582 12115 Mensch T.  (Theo) 578 110 51 4 5,254  

229393 10899 Boogaart P. (Perry) 650 138 32 4 4,710  

177931 12459 Kok S.  (Sander) 605 135 34 6 4,481  

116760 10891 Grippeling G.  (Gerrit) 610 138 32 6 4,420  

166820 12459 Kok F.R.  (Frank) 673 155 25 6 4,341  

114456 14007 Koning T.  (Theo) 536 118 57 4 4,542  

156416 10890 Koper B.  (Ben) 612 143 26 6 4,279  

162084 10897 Kamps A.  (Anton) 503 111 30 4 4,531  

139069 10875 Haakman F.  (Frans) 542 128 46 6 4,234  

167604 10872 Bankersen P.J.  (Piet) 578 125 39 3 4,624  

145229 10875 Paske L.C. te (Luuk) 489 113 21 2 4,327  
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116751 10890 Stavenuiter G.P.  (Gerrit) 545 139 25 3 3,920 hd 

167085 12698 Bakker D. (Dennis) 526 141 31 2 3,730 hd 

116360 12115 Rood J.S.  (Han) 496 134 26 0 3,701 hd 

120303 10885 Weel G.  (Gerard) 476 131 23 2 3,633 hd 

117165 10914 Oudt C.S.  (Cees) 373 122 16 0 3,057 hd 

109138 10891 Hes R. (Rob) 375 138 24 0 2,717 hd 

         

117688 10881 Beers J.P.N.  (Sjaak)      afw 

168641 12115 Duyves A.G.  (Ton)      afw 

165361 10908 Groot R. de (Rob)      afw 

148521 12459 Kok J.F.C. (Jan)      afw 

117030 10875 Krijnzen C.  (Co)      afw 

116699 10918 Oud S.N.M.  (Simon)      afw 

217372 12115 Schouten C.N.M.  (Cees)      afw 

150805 10908 Schuur J.H. v/d (Jan)      afw 

Gewestelijke finale L-2 

Rob en Ben naar Gewestelijke finale libre 2
e
 klas.  

Rob van Eerden uit De Weere en Ben Dudink uit Blokker vertegenwoordigen 

het district West-Friesland in het Gewestelijke kampioenschap libre 2
e
 klasse 

van 16 tot en met 18 januari in Den Helder. Biljartvereniging MBSOV houdt 

de finale in hun lokaliteit aan Hoofdgracht 1. 
 

Vier van de finalisten mogen na hun promotie in de districtsfinale volgend jaar 

in de 1
e
 klasse hun kunsten vertonen. In de 2

e
 klasse is de moyennegrens van 

2,50 tot 4,00. De finalisten moeten 90 caramboles maken om de partij te win-

nen. De aanvang van de wedstrijden is vrijdag om 19.00 uur, zaterdag en zon-

dag om 13.00 uur. Wie wint mag naar de Nationale finale van 27 februari tot en 

met 1 maart in Lelystad. 

Finalisten: Ben Dudink, bv Horna, gemiddelde 5,61, 2. Herman Brethouwer, bv 

Onder Ons - 3,69, 3. Peter op den Kelder, bv De Diamonds - 3,36, 4. Jaap Mid-

delie, bv Kaper - 4,39, 5. Bram Borst, bv Wieringerwaard - 4,00, 6. Henk Hooij-

er, bv Hazefelder - 3,16, 7. George van de Spruit, bv Concordia - 2,98 en 8. Rob 

van Eerden, bv Het Centrum - 4,92. Reserve: Jan van Gestel, bv Turnlust – 3,81. 

 

Rob en Ben, heel veel succes in Den Helder. 
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Districtsfinale B-4 

Henk de Jong wint vierde klas bandstoten 
 

ONDERDIJK – Biljartvereniging de Opkomst verzorgde 18, 19 en 20 december 

de districtsfinale vierde klas bandstoten in café De Welkomst in Onderdijk. 

Arie Jong nam de wedstrijdleiding op zich en gaf dat de laatste avond over 

aan Antoon Haakman.  

 

De spelers wisten van Henk de Jong wel dat hij aardig kon biljarten, maar Rien 

Bakker ging voortvarend van start en eindigde de eerste avond op de eerste 

plaats met een gemiddelde van ruim 2. Ongekend! En dat terwijl hij met een 

gemiddelde van 1,339 als achtste was geplaatst. 

Pim Uitentuis is ook een mannetje die veel ballen kan maken, hij kwam pas la-

ter in de finale op gang. 

Marcel Sijm had heel veel pech. Hij speelde iets te rustig op de biljarts van De 

Welkomst en hij had vaak de bal net achterom. Toch wist hij op cruciale mo-

menten toch toe te slaan. 

Gelijk de bal zien en stoten, dat is Maarten Kuil. Helaas wil hij wel eens zijn kop-

pie laten hangen als hij achter staat.  

Sjaak Timmerman biljartte best aardig deze finale, maar tegen bepaalde top-

pers kon hij niet opboksen. 

Ton Leijen kon een enkele keer laten zien wat hij in huis had, want dat die man 

biljarten kan is duidelijk. Hij zat natuurlijk niet voor niets in deze finale. 

Als enige vrouw tussen de mannelijke biljarters, hield Joyce Haakman zich aar-

dig staande. Ze was heel tevreden over haar behaalde plaats in de midden-

moot. 

 

Alles verliep volgens plan volgens de wedstrijdleider en zaterdagavond werden 

de laatste partijen gespeeld. Ton Leijen en Sjaak Timmerman speelde om de 7e 

en 8e plaats. Marcel Sijm en Maarten Kuil streden om de 5e en 6e plaats. Joyce 

Haakman en Pim Uitentuis biljartten om de 3e en 4e plaats en de kampioenen-

strijd ging tussen Henk de Jong en Rien Bakker. 

Rien had nog enigszins kans op de eerste plaats, maar Henk toonde zich het 

hele toernooi de allersterkste, ondanks hij van Marcel een partij verloor. Met 

een serie van 20 caramboles in een partij ervoor, liet hij even zien hoe bandsto-

ten moest. 
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Uitslag:  

1. Henk de Jong - 12 mp. - gem. van 1,834 en een hoogste serie van 20;  

2. Rien Bakker - 8 - 1,694 - 12;  

3. Pim Uitentuis - 8 - 1,385 - 11;  

4. Joyce Haakman - 6  -1,387 - 9;  

5. Marcel Sijm - 6 - 1,339 -9;  

6. Maarten Kuil - 6 - 1,300 - 8;  

7. Ton Leijen 6 - 1,220 - 10 en  

8. Sjaak Timmerman - 4 - 1,240 -10. 

 

Henk en Rien mogen naar de gewestelijke finale van 30 januari tot en met 1 

februari in Den Helder. Wie daar wint mag naar de nationale finale van 13 tot 

en met 15 maart in Leusden. 

Henk de Jong,  

winnaar districtsfinale vierde klas bandstoten. 
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Demonstratie 5-Ball 

De organiserende verenigingen Biljartclub Lambertschaag (BCL) en D.B.V. ’t 

Wagenwiel hadden besloten om tijdens de finale bandstoten klein  5
e
 klasse 

een demonstratie 5 Ball te geven. 

Dit werd gedaan op zaterdagmiddag tussen de 5
e
 en 6

e
 ronde. De meeste heb-

ben er inmiddels wel van gehoord of er wel iets over gelezen. Het spel is be-

dacht door iemand van de KNBB, die in het ziekenhuis lag en een spel op het 

groene laken wilde bedenken om de jeugd weer aan het biljarten te krijgen. De 

biljartsport vergrijsd, en het normale libre is niet meer interessant voor de 

jeugd. In dit spel zit wel het libre verweven, dus wordt misschien de interesse 

van de jeugd gewekt.   Dit 5 Ball heeft er een dart element  in zitten, je telt de 

punten af van het begin aantal. Dit kan naar het  gelang van de te spelen partij, 

maar dit moet net als bij darten beginnen met een 1 b.v. 51, 71, 101 of 151. 

Elke speler mag maar één keer stoten, dus er kunnen geen series gemaakt wor-

den. 

 

De 2 speelballen zijn 4 punten waard, de blauwe bal 6, de rode bal 2 en de 

groene bal is 1 punt. De punten van je speelbal tellen niet mee. Je moet mini-

maal 2 ballen raken, dus een gewone carambole. 

Je kunt natuurlijk ook proberen alle 4 ballen te raken, dat zijn dan 13 punten. Je 

moet wel op 0 eindigen, als je er overheen gaat heb je net als bij het darten no 

score. Met 4 en 2 kun je niet uit, dus je moet met je voorlaatste stoot al begin-

nen te rekenen. De spelregels zijn op internet te vinden. 

 

Wij hadden voor de demonstratie twee West-friese  toppers uitgenodigd, Henk 

Lub en Peter  Vlaar. 

Henk als plaatsgenoot, en om Peter uit te nodigen vonden we wel leuk omdat 

hij jaren sponsor is geweest van Dames Wagenwiel. De twee hadden het ook 

nog nooit gespeld, maar waren wel bereid om hier aan mee te werken. Al gin-

gen wel de geruchten dat ze aan het begin van de middag ergens gesignaleerd 

waren, waar ze stonden te oefenen. Ze hebben 4 setjes gespeeld, en er ieder 2 

gewonnen. De 1
ste

 set had Henk er 16 over, de 2
de

 set had Peter er 5 over, De 

3
de

 set had Henk er 17 over, en de laatste set had Peter er 10 over. Dus op pun-

ten, Henk had er 33 over en Peter 15 zou Peter de winnaar zijn, maar wij hiel-

den het op een remise.  
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Toch waren er hilarische momenten bij, dat ze heel eenvoudige ballen misten, 

maar dat komt natuurlijk omdat ze ook al met de 4
de

 en 5
de

 bal in gedachten 

bezig waren. Het commentaar was dan ook niet van de lucht, hoe zulke goeie 

biljarters nu zulke simpele ballen misten. Na afloop werden ze bedankt, en kre-

gen ze een snoep pakketje. De aanwezige toeschouwers, en de finalisten heb-

ben wel genoten. 

 

DUS BESTUURSLEDEN KOOP EEN SET BALLEN, EN NODIG DE 

 JEUGD UIT OM EENS EEN PARTIJTJE TE KOMEN SPELEN. 

DIT KUNNEN IN DE TOEKOMST LEDEN VAN DE CLUB WORDEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter en Henk 

 

Piet de Leeuw  BCL 
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Districtsfinale B-3 

Biljartvereniging De Opkomst is trots op zijn finalist. Gerrit Mulder strijdt met 

Onderdijker verve voor de eerste plaats op 28, 30 en 31 januari in de districts-

finale 3
e
 klas bandstoten in het Biljartpaleis NHD in Zwaag. 

 

Mulder plaatste zich als vijfde in het rijtje finalisten. Al eerder dit jaar speelde 

hij de districtsfinale 2
e
 klas libre en was hij niet helemaal tevreden over het 

eindresultaat. “Dit keer ga ik ervoor om een plaats te bemachtigen in de Ge-

westelijke finale op 13, 14 en 15 april in Oegstgeest. Daar winnen is natuurlijk 

een opgave, maar dan mag je wel naar de Nationale finale in Steenwijk op 24, 

25 en 26 maart.” 

De moyennegrens van deze klasse ligt tussen 1,500 en 2,300. De biljarters moe-

ten 55 caramboles maken om een partij te winnen. De biljarters beginnen 

woensdag en vrijdag om 19.00 uur en zaterdag om 13.00 uur. Langs de biljart-

tafels staan arbiters om de wedstrijden in goede banen te leiden. 

Kom ook naar het biljartpaleis in Zwaag om te kijken naar een biljartcollega en 

moedig hem aan. 

 

De finalisten:  

1. Ben Kuin, De Carambole - gemiddelde 2,500 - matchpunten 12,  

2. Sander Kok, De Wurf - 2,455 - 10,  

3. Piet Koops, De Carambole - 2,391 – 12,  

4. Gerrit Stavenuiter, De Carambole – 2,275 – 12,  

5. Gerrit Mulder, De Opkomst – 2,210 - 10,  

6. Gerrit Koster, De Wurf - 2,156 - 11,  

7. Johan Nieuweboer, De Carambole - 2,058 - 10 en  

8. Kees Bakker, Wapen van Grootebroek - 2,024 - 12.  

9. Reserve: Henk Kraayvanger, D.O.E.T. - 2,407 - 8. 

De helft bestaat uit biljarters van De Carambole. Daarvan is de helft in de voor-

wedstrijden gepromoveerd. Ook Sander Kok van De Wurf is gepromoveerd 

naar de 2
e
 klas. En reserve Henk Kraayvanger mag volgend jaar ook een klasse 

hoger spelen. Gefeliciteerd Sander, Henk, Ben en Piet. 

De winnaar en degene die het hoogste moyenne speelt mogen West-Friesland 

vertegenwoordigen in Oegstgeest.  

 

Biljartvereniging De Opkomst wenst iedereen veel succes. 



20 

 

Wordt sponsor 

van het District. 

€ 25.- per jaar 

Vermelding in het 

“Bewaarexemplaar” 

U helpt de 

biljartsport in 

West-Friesland 

Resultaten B-5 

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

         

225695 12115 Spoelstra B. (Bert) 174 169 6 10 1,029 up 

164450 10886 Chattillon D.  (Dick) 180 175 7 12 1,028 up 

162142 10926 Stavenuiter A.  (André) 148 149 7 8 0,993  

144158 10918 Laan J.A. (Sjaak) 180 183 10 12 0,983  

217310 10887 Kok J. (Jan) 177 186 10 10 0,951  

137637 10888 Dekken R.J. van (Roel) 161 175 7 10 0,920  

221511 15532 Koper N. (Niels) 180 197 6 12 0,913  

117142 10913 Berkhout Th.  (Theo) 180 199 5 11 0,904  

         

224131 10875 Morsink M.V. (Michel) 173 180 8 8 0,961  

208930 10886 Voors G.  (Ger) 176 183 7 8 0,961  

166950 10898 Insing C.  (Co) 147 160 6 8 0,918  
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214863 10893 Nieuweboer-Oudt Y. (Yvon) 164 207 6 10 0,792  

116528 10881 Tilet P.  (Piet) 173 198 7 8 0,873  

217161 10874 Zoeren A. van (Alfred) 155 181 7 8 0,856  

166824 10907 Verduin M.  (Martin) 164 192 10 8 0,854  

101730 10895 Ankersmit M.J.  (Rinus) 158 205 6 9 0,770  

140526 14120 Hoogland J.J.M.  (Jan) 158 194 4 8 0,814  

221694 10921 Beemster B.N. (Ben) 173 214 6 8 0,808  

219399 10916 Beers J.N. (Jan) 174 198 7 6 0,878  

163687 10880 Zweed P.J.  (Piet) 154 167 6 4 0,922  

223592 12115 Knol J. (Jan) 160 211 6 8 0,758  

124392 10889 Boon J.  (Jaap) 157 171 6 4 0,918  

228347 12115 Pierlo N. (Nico) 155 194 7 6 0,798  

223731 10887 Kroon J. (Jan) 161 204 8 6 0,789  

178496 10896 Zweed B.  (Ben) 161 182 6 4 0,884  

208141 10916 Bes S.  (Sjaak) 158 223 6 8 0,708  

218648 10928 Schaper D. (Dirk) 160 232 6 8 0,689  

129823 10892 Romein V.  (Vera) 153 235 5 8 0,651  

200547 10895 Aker J.  (Jan) 148 212 7 6 0,698  

225138 10900 Bibo S.J.M. (Brian) 147 200 7 5 0,735  

116501 10880 Kool D.  (Dirk) 158 220 5 5 0,718  

221279 12698 Veenbrink C. (Cees) 150 218 5 6 0,688  

155786 10908 Rustenburg D.  (Dirk) 145 191 5 4 0,759  

180185 10891 Rood J.  (Jan) 155 201 7 3 0,771  

108835 10921 Poland Th.  (Taam) 153 206 6 4 0,742  

225337 10908 Boersma P.J.W. (Piet) 146 191 8 2 0,764  

217135 15532 Zilver J. (Jaap) 134 180 5 2 0,744  

169073 10895 Neefjes T.P.M.  (Dick) 141 217 6 4 0,649  

225294 12698 Oostrum F.A.J. (Fred) 132 205 5 4 0,643  

169438 10900 Eg P.  (Peter) 122 165 5 2 0,739  

219385 12115 Kappelhof H. (Hein) 154 246 6 4 0,626  

107570 11365 Paulusma M.  (Martina) 139 266 6 5 0,522  

223730 10887 Hendriks B. (Bauke) 134 231 6 4 0,580  

179959 10885 Haakman S.P.M.  (Siem ) 147 257 5 4 0,571  

219379 10906 Broers F. (Frans) 119 192 6 2 0,619  

150223 10893 Hoornsman H.  (Hilda) 123 206 6 2 0,597  

213599 10918 Druif C. (Cees) 115 208 5 2 0,552  

153707 14120 Pasterkamp P.G.M.  (Paula) 129 238 4 2 0,542  
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West-Friese Sportverkiezing 

223451 15532 Fost M.E.G.R. de (Martin) 130 226 4 0 0,575  

143567 10916 Doodeman A.G.  (Arie) 117 230 5 0 0,508  

204412 12698 Kok-Bakker A.D.M.  (Afra) 94 197 4 0 0,477  

223924 10897 Rood-Borgman E. (Emmy) 97 219 6 0 0,442  

117312 15532 Wesseling L.  (Lenie) 75 194 4 0 0,386  

107573 11365 Bakker-Kuin M.  (Mart) 64 230 3 0 0,278  

         

212338 10914 Bruin P.J.  (Piet) 173 159 5 10 1,088 dp 

181799 10918 Kroonenburg I.  (Ids) 176 159 8 10 1,106 dp 

222898 10890 Schuitemaker J. (Jan) 180 180 7 12 1,000 dp 

178925 10885 Wit M. de (Miquel) 180 154 9 12 1,168 dp 

         

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

106358 10893 Hart G.  (Gerard)      afw 

180263 10889 Laan J.  (Jaap)      afw 

209134 10926 Swart T.  (Ton)      afw 

182598 10921 Verlaat J.C.J.  (Jan)      afw 

Nominaties Westfriese Sportverkiezingen 2014 

Bekendmaking winnaars tijdens het Westfries Sportgala 

 

De Westfriese Sportverkiezingen is een evenement, die al vele jaren een be-

paalde spanning oproept bij veel West-Friezen. Wie is genomineerd en wie 

wint? Het Sportgala wordt gepresenteerd met veel spektakel, dans, show en 

entertainment en begint 11 januari om 14.30 uur in Park Schouwburg, Wes-

terdijk 4 in Hoorn. 

 

De nominaties voor de Westfriese Sportverkiezingen 2014 in de diverse cate-

gorieën zijn bekend.  

Mannen: Rob Hartog (motorracen), Rick Schipper (inline skating) en Nicolas 

Heiner (zeilen). 

Vrouwen: Mariska Huisman (schaatsen), Irene Schouten (schaatsen) en Nadine 

Visser (atletiek). 
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Sporttalenten: Sam van Etten (biljarten), Bas Takken (zwemmen) en Melanie 

Bierdrager (tafeltennis).  

Sportploegen: Hovocubo (zaalvoetbal), Double V (dansen), Jeugdteam Horna 

(biljarten). 

Sportcoaches: Sander van Dijk (coach Hovocubo), Dennis van der Leek (trainer 

Hollandia junioren) en John Dudink (trainer rugbyteam RCWF). 

Aangepast sporten: Jeffrey Stuut (skiën), Geert Schipper (handbiken) en Ronald 

Boef (golf). 

 

Wist u dat? 

Biljarter Sam van Etten uit Schermerhorn twee keer genomineerd is. In de cate-

gorie Sporttalent voor zijn soloprestaties in de biljartsport, maar ook in onder-

deel Sportploegen. Samen met zijn teamgenoten Ferry en Jordy Jong won hij op 

3 en 4 mei het Europees Kampioenschap voor Jeugdploegen. Het drietal liet er 

geen gras over groeien en in meerdere partijen werden 270 caramboles in één 

beurt uitgespeeld. 

 

Motivaties voor de biljarters 

Sam van Etten 

De biljarter promoveerde vorig jaar naar de ereklasse bij de senioren. Dit jaar 

wordt hij al Nederlands Kampioen Libre groot in die ereklasse. Hij behaalde su-

per resultaten bij de senioren in het anker kader en het bandstoten. Zijn pro-

gressie bij het bandstoten is ongekend. Een waarlijk unieke prestatie wordt 

neergezet met de talentvolle clubgenoten, Ferry en Jordy Jong, want met het 

team van Horna worden zij Europees libre kampioen voor jeugdteams. Sam 

mist het hele weekend geen enkele carambole! Al zijn vier partijen beslist hij in 

de eerste beurt. Hij realiseert een toernooimoyenne van 270 met een geprolon-

geerde serie van 1080! 

Prestaties: promotie naar de senioren groot biljart ereklasse; 1e NK jeugdbiljar-

ten libre groot; NK jeugdbiljarten 47/2; 1e NK kader jeugd libre en 1e Europees 

kampioenschap libre voor teams. 

 

Jeugdteam Horna  

De jongens kwamen nog nauwelijks boven het biljart uit toen zij al met een bil-

jartkeu in de hand liepen. De vereniging en natuurlijk ook hun ouders zagen het 

wel zitten. De vader van Sam van Etten heeft een café in Schermerhorn, dus 

kon de toen nog (kleine) Sam zich naar hartenlust ontwikkelen. Maar ook de 

broers Ferry en Jordy Jong kregen het biljarten van huis uit mee, want hun va-

der was een zeer verdienstelijk speler. De kleine mannen werden groot en al 
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snel bleek, dat zij tot de grootste talenten van Nederland behoorden. In 2014 

werden diverse individuele biljart resultaten behaald. Maar als clubteam moest 

het gebeuren op 3 en 4 mei in Luxemburg, waar het Europees Kampioenschap 

voor Jeugdploegen werd gespeeld. Het drietal Sam van Etten, Jordy en Ferry 

Jong, liet er geen gras over groeien en er werden meerdere partijen in één 

beurt uitgespeeld. 270 caramboles in één beurt! 

 

Jury 

Juryleden met een directe relatie naar de sport volgden tussen 15 december 

2013 en 15 december 2014 de verrichtingen en de prestaties van vele West-

Friese sporters, teams, coaches, begeleiders en velen die op allerlei wijze actief 

zijn in de West-Friese sportwereld. Ook dit jaar blijkt dat de genomineerden 

van de West-Friese Sportverkiezingen borg staan voor sport van hoog niveau. 

Tijdens het grootse West-Fries Sportgala worden de winnaars bekend gemaakt. 

De prijs van verdienste wordt uitgereikt en zo mogelijk een kop-op prijs.  

Felicitaties 

Na afloop is in de foyer van Het Park met muziek van One Pair nog geruime tijd 

gelegenheid voor gesprekjes, contacten leggen en uiteraard de aanwezige win-

naars te feliciteren.  

Kaarten voor dit evenement zijn voor € 5,- te bestellen op de site van de West-

Friese  sportverkiezingen: www.westfriesesportverkiezing.nl en van schouw-

burg Het Park: www.hetpark.nl. De prijs is inclusief garderobe, koffie of thee bij 

ontvangst en een gratis pauzedrankje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De achttienjarige Sam van Etten is genomineerd voor Sporttalent, omdat hij 

promotie maakte naar de senioren groot biljart ereklasse, kampioen werd van 

het NK jeugdbiljarten libre groot, NK jeugdbiljarten 47/2, NK kader jeugd libre 

en in het Europees kampioenschap libre voor teams.  
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Wedstrijdleiding Teams 

Het is inmiddels bekend, dat alle wedstrijdgegevens via Biljartpoint worden 

verwerkt. Veel biljarters spreken veel lof over de site en de verwerking in dit 

programma. De site wordt vaak bekeken en is open voor eenieder die belang-

stelling heeft. 

  

Om te muteren moeten teamleiders of tweede teamleider inloggen. Een kleine 

groep stuurt mij nog de uitslagen op de papieren versie  of e-mailt het excelbe-

stand. 

Na de aanpassing aan het einde van de eerste helft van de competitie, worden 

alle wijzigingen naar de teamleiders gestuurd. Ik heb een e-mail naar een aan-

tal teamleiders gestuurd met het verzoek om zijn/haar mailadres bij de KNBB te 

registreren. De secretaris van de club heeft een code om gegevens aan te pas-

sen. Anders komt er geen e-mail met mutaties van Biljartpoint naar u toe! 

Zijn er geen wijzigingen in het team, dan komt er niks. Evengoed is het van be-

lang dat de teamleider, voor aanvang van de wedstrijden, kijkt op Biljartpoint 

of er eventueel wijzigingen zijn bij het gast team. Ook al zijn er geen verhogin-

gen, de volgorde kan wel gewijzigd zijn.  

 

Zelf vind ik het handig om een dubbele print te maken van de wedstrijden die 

gespeeld worden. Daar staan dan alle leden van het team in aflopende volgor-

de op. Zowel van het eigen team als van de gasten, met het aantal te maken 

caramboles. Dan kan de volgorde ook niet meer fout gaan! De printversie vindt 

u als u naar uw poule gaat en even naar beneden scrollt in het speelschema. 

Achter uw wedstrijd staat dan een icoon van een formulier met een potlood. Ik 

gebruik deze prints om de gegevens van de avond in te vullen om aan het einde 

van de wedstrijden deze gemakkelijk in Biljartpoint in te voeren. Maar u kan 

natuurlijk ook de ‘oude papieren’ gebruiken en van daaruit de wedstrijden 

eventueel de volgende dag thuis in Biljartpoint verwerken. Dat verwerken 

graag zoals de regel is: binnen twee dagen! Anders komen de e-mails binnen-

stromen met herinnering om dit als nog te doen. Daarnaast is het wel belang-

rijk dat u de tellijsten bewaard tot drie weken na einde van de districtscompeti-

tie. 

 

Veel plezier in jullie sport, en alle goeds gewenst voor 2015. 

Thea de Weerd. 



26 

Wedstrijdleiding Nationaal 

In december waren er twee poules voorwedstrijden. In de Topklasse drie spe-

lers van ons district. René Bakker behaalde met zijn prestatie een finale-

plaats, maar gaf daarvoor afbericht. Kees Jong staat nu eerste reserve. De 

finale is in Wintelre in het weekend van 9 tot en met 11 januari. 

In de poule 57/2 hoofdklasse was poule van zeven spelers. Ferry Jong speelde 

heel sterk: moyenne 50.00 en alles gewonnen. Vijf van de zeven spelers staan 

in de finale in het weekend van 23 tot en met 25 januari in Bergen op Zoom. 
 

Heren, veel succes in de finale! 
 

Ankerkader 57/2 hoofdklasse 

 

Naam   Ver.  Mp Moy.  HS 

Heida W.  Horna  4 32.82    99 

Jong F.  Horna  8 50.00  187  

Koomen L.  Entree 3 32.00  158 

 

Libre klein topklasse 

 

Naam   Ver.  Mp Moy.  HS 

Bakker R.  Horna  4 45.75  186 

Jong K.  Horna  4 41.77  311 

Ooteman W. Horna  2 38.10  273 


