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

U kunt uw kopij vóór 1 maart  2015 inzenden aan: 
 

copy@knbbwestfriesland.nl 

Cursiefje 
 

Het bestuur was er, afgelopen maandag 26 januari om 19.45, helemaal klaar 

voor. “De voorzittersvergadering in Hoogwoud wordt een succes!”. In totaal om 

en nabij vijftig verenigingen uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Afbericht 

ontvangen van de Horna, Ons Genoegen, De Pomerans, Tokoloco en B.C.B.S., 

derhalve was de verwachting dat de zaal vol zou zijn met voorzitters... 

 

Helaas liep dit anders, in totaal waren twaalf voorzitters aanwezig en een afge-

vaardigde van de arbitersvereniging. Wij hebben onze mond vol van mensen die 

zonder afbericht wegblijven bij voorwedstrijden en finales, dit heeft geen pas en 

er moet tegen opgetreden worden. 

 

Hoe kunnen wij van clubleden verwachten dat zij zich keurig afmelden bij de 

desbetreffende wedstrijdleiders als hun voorzitters 'het goede voorbeeld' geven. 

Het afmelden aan de secretaris is toch wel het minste wat men kan doen! 

 

Het is niet alleen een klap in het gezicht van het bestuur en de mensen die wel 

de beleefdheid hadden zich af te melden of te verschijnen op de vergadering, 

maar wij staan ook in ons hemd naar de uitbater toe die zijn etablissement ter 

beschikking stelt.  

 

Louis had alles keurig voor elkaar, tafels keurig opgesteld, koffiekopjes neerge-

zet. Er komen in totaal ongeveer vijftig personen was gemeld. Als er dan in to-

taal achttien man/vrouw verschijnt is dat erg teleurstellend. 

Ik spreek de hoop uit, mede namens de medebestuurders, dat dit een incident is 

geweest en wil eindigen met het spreekwoord; Wie de schoen past trekke hem 

aan. 

 

Met sportieve groeten, 

Nico Boots. 



2 

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 

LEUNEN WEL, LEUNEN NIET 
 

In de vorige aflevering schreef ik dat, bij het bekijken of de bal vast of vrij ligt, 

zowel de speler als ook de arbiter het biljart niet mag aanraken. Laat staan er 

op leunen bij het kijken. 

Naar aanleiding van het artikeltje kreeg ik een mailtje van een trouwe lezer, 

vaak actief als arbiter.  

„ Vaak zie ik”, schrijft hij, „ hoe spelers, als ze een bal laten terugkomen –soms 

over grote afstand- met twee handen op het biljart leunend de bal blijven vol-

gen tot hij stil ligt. En al leunend bekijken ze dan hoe ze verder zullen gaan spe-

len”. Hij vindt het een hinderlijke handelwijze en vraagt zich af of het is toege-

staan. Zou het liefst zien dat een speler die de loop van een bal wil volgen of 

even nadenkt, gewoon rechtop gaat staan.  

Nu vind ik het altijd beter en prettiger als een speler na de stoot min of meer 

automatisch recht gaat staan of zelfs een stapje achteruit doet. Het geeft bij-

voorbeeld de toeschouwers meer zicht op wat er gebeurt. Toch ook niet onbe-

langrijk. Het voorkomt ook, wat je maar al te vaak kunt zien, dat een speler op 

de tafel ernaast, moet staan wachten omdat zijn buurman op zijn dooie akker-

tje de ballen staat na te kijken. 

 

Maar er is geen reglement dat het leunen verbiedt. Tenminste niet in algemene 

zin. Wel, zoals ik vorige keer ook schreef, in speciale gevallen. Als je als speler 

(of arbiter) wilt kijken of de speelbal vast of vrij ligt, mag je daarbij het biljart 

niet aanraken. Wat je ook niet mag: iets doen waardoor je de loop of ligging 

van de bal kunt beïnvloeden. Dat staat wel in het reglement. Met een geniepige 

toevoeging: naar het oordeel van de arbiter. Het is biljarters een beetje eigen 

om te denken dat ze het zelf beter weten dan de arbiter. Maar dat doet niet ter 

zake. Naar het oordeel van de arbiter. Als de arbiter vindt dat je iets doet waar-

door je invloed probeert uit te oefenen en zo wat voordeel hoopt te halen, 

mag, ja zelfs moet hij je aftellen.  

Nu is dat natuurlijk totaal niet van belang als de ballen voldoende ruimte heb-

ben. Het speelt eigenlijk pas als het er om gaat of een bal net raak is of net mis, 

vast ligt of net vrij. In zulke gevallen kan iets van een tiende millimeter een 

groot verschil maken.  
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Iets anders wat ik kort geleden zag en waardoor ik meteen aan deze lezer 

moest denken, is het volgende. Een speler had afgestoten, bleef de ballen na-

kijken en deed zelfs een stapje naar het verwachte carambolepunt toe. Om 

maar zo goed mogelijk te kunnen zien of de bal raak was. De arbiter, die het 

uiteraard ook wilde zien (want als hij de carambole niet kan zien mag hij hem 

niet tellen) moest haastig om de speler heen lopen om de carambole te kunnen 

waarnemen. Dat hoeft de arbiter natuurlijk niet te doen. Hij had de speler ge-

woon kunnen aftellen en dan had de speler het uitsluitend aan de eigen onna-

denkendheid te danken gehad. Zoals de arbiter de speler niet mag hinderen bij 

het gaan uitvoeren van een stoot, moet de speler de arbiter gelegenheid geven 

om het resultaat te beoordelen. Uiteraard vind geen enkele arbiter het leuk om 

iemand om zulk onnadenkend gedrag af te tellen. Ik kan me voorstellen als je 

als arbiter de neiging tot zulk gedrag waarneemt, dat je even beide spelers 

waarschuwt, dat je de carambole goed moet kunnen zien. Dat ze, als je niet de 

ruimte krijgt, gevaar lopen te kunnen gaan zitten. Maar als dat niet helpt is het: 

wie niet horen wil moet voelen. 

Jaaragenda 2014-2015 

Februari 2015 

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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Wedstrijdleiding teams 

Het vervolg naar de gewestelijke ronde is weer enigszins gewijzigd. Noord en 

Zuid gaat terug naar gescheiden spelen en het gewest Noord-West-Nederland 

mag één afvaardiging naar de nationale finale afvaardigen, m.u.v. van de C3 en 

C2 hier mogen er nog steeds 2 mee doen in de nationale finale te Nieuwegein. 

Per klasse gaan er vanuit elk district 3 teams door. Er zijn vier districten in 

Noord. Er wordt een kwalificatie gespeeld in twee poules van vier teams. 

In een klasse waar wij twee poules hebben ( B1, B2, C2 en C3) gaan de nrs 1 

van de poules sowieso door. Daarnaast zal ik een ranglijst maken a.d.h.v. de 

gewonnen punten per aantal wedstrijden die werden gespeeld, dit om de kam-

pioen aan te kunnen wijzen  en welk team als 3e mag deelnemen aan de ge-

westelijke rondes. 

Uitzondering is de A klasse. In deze klasse wordt een rechtstreekse finale ge-

speeld.  

De districtskampioen hoeft geen kwalificatie te spelen. Zij mogen pas in de hal-

ve finale hun kunnen tonen. Er zal een damesteam worden uitgenodigd om in 

Duinstreek te spelen. Dit seizoen geldt ook in de dames klasse, dat er met drie-

tallen wordt gespeeld. 

 

Datum  Klasse:  soort:  tms: District: 
 

28+29 mrt 2015 Gewest dames finale  4 Duinstreek 

4 apr 2015  District  huldiging  West Friesland 

11 of 12 apr 2015 Gewest C-3  kwalif. 8 Duinstreek 

18 apr 2015  Gewest C-3  ½ finale 8 Duinstreek 

19 apr 2015  Gewest C-3  finale  4 Duinstreek 

19 apr 2015  Jeugd   afsl. ronde 5 N-W Nederland 

25 of 26 apr. 2015 Gewest B-2  kwalif. 8 N-Holland Midden 

25 apr 2015  Gewest C-1  kwalif. 8 West Friesland 

2 mei 2015  Gewest B-2  ½ finale 8 N-Holland Midden 

2 mei 2015  Gewest C-1  ½ finale 8 West Friesland 
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3 mei 2015  Gewest B-2  finale  4 N-Holland Midden 

3 mei 2015  Gewest C-1  finale  4 West Friesland 

9 of 10 mei 2015 Gewest B-1  kwalif. 8 N-W Nederland 

10 mei 2015  Gewest C-2  kwalif. 8 West Friesland 

16 en 17 mei 2015 Gewest A klasse finale  6 Vlietlanden 

17 mei 2015  Kadercomp.  Play-off 3 West Friesland 

30 mei 2015  Gewest B-1  ½ finale 8 N-W Nederland 

30 mei 2015  Gewest C-2  ½ finale 8 West Friesland 

31 mei 2015  Gewest B-1  finale  4 N-W Nederland 

31 mei 2015  Gewest C-2  finale  4 West Friesland 

 

Deze indeling stond al vanaf december op de site van het district.  Ik hoop dat 

e.e.a. duidelijk is. Zo niet, bel of mail me dan. 

De laatste weken van de competitie kunnen heel spannend zijn. Ik wens u veel 

succes ! 

 

Thea de Weerd  

Wedstrijdleiding nationaal 

Wouter Heida, Ferry Jong en Leo Koomen waren deelnemer in de finale anker-

kader 57/2 hoofdklasse te Bergen op Zoom.  Leo eindigde als vijfde met gemid-

deld 28.75, Ferry als zesde met 28.49 en Wouter sloot de lijst af met 17.34 

 

Er zijn nog vier poules voorwedstrijden te spelen: bandstoten 1e klasse bij vere-

niging de Wurf, bandstoten groot 1e klasse en driebanden groot 2e klasse bij 

Horna en driebanden groot 1e klasse bij NHD. 

 

De jeugd speelde bij Horna voorwedstrijden libre hoofdklasse. Hoe de afvaardi-

ging naar de nationale finale verdeeld wordt, is mij nog niet bekend. Er zijn drie 

poules verdeeld over het hele land.   
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Gewestelijke finale D-H 

Henk Jonker wint overtuigend gewestelijke finale hoofdklas driebanden 

 

Biljartvereniging de Carambole verzorgde op 2, 3 en 4 januari de gewestelijke 

finale hoofdklasse driebanden in Sarto in Andijk. De acht finalisten waren op 

tijd aanwezig in het mooie clubgebouw. De reserve was ook aanwezig, maar 

kon helaas niet meedoen.  

 

Na de opening van districtsafgevaardigde Hans Berkhout en de openingswoor-

den van voorzitter Scheerman starten de finalisten hun toernooi. Omdat er op 

drie tafels werd gespeeld, zaten elke ronde twee biljarters in de wacht. Dit wa-

ren R. van Riesen en G. Kenter. Na de eerste partijen speelden van Riesen en 

Kenter tegen elkaar. De heren gingen blij van start, maar na 30 beurten en 34 

caramboles van de heer Kenter, werd wedstrijdleider Gerard Stavenuiter geroe-

pen door de arbiter. Hij kreeg de mededeling dat Kenter niet meer verder kon. 

Daar sta je dan als wedstrijdleider, hoe nu verder. 

Libre klein hoofdklasse jeugd 
 

Naam    Ver.  MP Moy. Hs. Byz. 

Leon Dudink   Horna  10 5.18 49 

Nick Dudink   Horna    4 2.92 35 

Lucas Meppe  NHD    3 2.98 13 

Michel van Weely  Horna    3 2.71 16 

 

Ik wens jullie allemaal weel succes. 

 

Thea de Weerd 
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Gelukkig heeft Hans Berkhout verstand van alle biljartregels en na overleg, 

werd met zeven mannen verder gespeeld. Overigens wel jammer voor reserve 

J. de Vries. Hij had graag meegedaan, maar alsnog meedoen is tegen de regels.  

Wat betreft de heer Kenter: hij was een paar dagen eerder gevallen met schaat-

sen en had zijn ribben en schouder gekneusd. De mening van de wedstrijdleider 

was dan ook: “Persoonlijk had ik direct afgezegd”, maar daar waren de menin-

gen over verdeeld. 

District West-Friesland werd vertegenwoordigd door Henk Jonker en Nico 

Groot. De andere deelnemers waren L. Valk, R. Bastiaan, M. Basingerhorn en J. 

Kuijken. 

 

In de eerste ronde won Henk van Nico in 35 beurten. Nico kwam niet verder 

dan 27 caramboles, maar scoorde wel een serie van 9. 

In de tweede ronde zat Henk stil, Nico wint in 41 beurten van Kuijken. 

De derde ronde verloor Nico in 36 beurten van Van Riesen. Nico had zelf 37 

caramboles, Henk won in 34 beurten van Bastiaan. 

Ronde 4 winst voor beide mannen. Nico versloeg Bastiaan in 34 beurten en 

Henk gaf Valk in 47 beurten het nakijken. 

 

Henk was in ronde 5 geweldig op dreef en scoorde in zijn laatste 8 beurten 17 

caramboles. In 26 beurten was hij uit. Nico was ook goed bezig en wel tegen 

Valk. Ze speelden op tafel 1, dat is dicht bij het publiek, die er natuurlijk alle 

verstand van had. Je moet dan als biljarter sterk in je schoenen staan, want bij 

elke kraai veerde het publiek op en brulde wat naar de spelers. Gelukkig kon-

den beide mannen er goed tegen. Nico was in 31 beurten uit. Na afloop werd 

hij de kraaienkoning genoemd. 

 

In ronde 6 verloor Nico in 44 beurten van Bastiaan, hij strandde op 32 carambo-

les. Henk speelde remise tegen Van Riesen in 44 beurten, met als aantekening 

dat de laatste carambole van Van Riesen erop kloste!  

Valk begon sterk in ronde 7. Hij maakte in 4 beurten al 22 caramboles en pikte 

het in de dertigste beurt uit. Bastiaan scoorde slechts 10 punten. Henk won in 

37 beurten van Kuijken en was op dat moment kampioen. 

 

Al met al vond Gerard Stavenuiter het een leuk toernooi, met veel publiek. in 

het slotwoord dat Nico nam namens de spelers zei hij:  

 

“Je gaat altijd blij naar Andijk ,je gaat ook weer blij naar 

huis, maar je winnen er nooit”. 
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Uitslag   car. brt. h.s. p.moy. moy.  m.p 

1. H. Jonker   240 223   6 1.538  1.076  11 

2. R. v. Riesen  225 265   8 1.111  0.849      8 

3. N. Groot   216 221   9 1.290  0.977      6 

4. J. Kuijken   211 245   9 1.333   0.864      6 

5. L. Valk   216 242 12 1.333 0.892   5 

6. M. Basingerhorn 191 282   6 0.677 0.677    4 

7. R. Bastiaan  189 272   8 0.909 0.694    2 

 

Toernooigemiddelde: 0.850, 

 

Kampioen Henk Jonker aan stoot.  
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Voorzittersoverleg 

Verslag voorzittersoverleg van 26 januari in Hoogwoud 
 

Aanwezig: het bestuur van het district West-Friesland, P. Koops, T. de Weerd, 

H. Berkhout, B. Beek, C. Bleeker en N. Boots, waarbij J. Haakman vanwege an-

dere verplichtingen afwezig is. Verder zijn er vertegenwoordigers van de vol-

gende verenigingen aanwezig. Steeds Hoger, ABC, Dames Bonte Paard, 't Wa-

genwiel, NHD, Witte Huis, De carambole, CIOS, Moddermannetje, de Rode 

Leeuw, de Wurf, 't Centrum Wognum en een vertegenwoordiger van de arbi-

tersvereniging. Afbericht ontvangen van Horna, Ons genoegen, de Pomerans, 

Tokoloco en BCBS. 

 

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering waarbij hij direct opmerkt dat 

de opkomst karig is en de hoop uitspreekt dat er nog een aantal verenigingen 

aanschuiven, wat niet gebeurd. Piet gaat in op het feit dat de  voorzittersverga-

dering van 14 januari 2014 er toe heeft geleid dat er weer een voltallig bestuur 

achter de tafel zit en dat op het bestuurlijk vlak de zaken er goed voor staan.  

Wij zullen de agendapunten zoals eerder verspreid puntsgewijs toelichten c.q. 

doornemen beginnende bij de fusie tussen de KNBB en KVC.  De algemene le-

denvergadering van 12 februari  is opgeschort in verband met problemen bin-

nen de fusie, waar nog verder over gesproken wordt. Omdat Hans Berkhout en 

Bennie Beek vanaf het begin aanwezig zijn geweest bij deze vergaderingen 

neemt Hans het woord om uitleg te geven over de stand van zaken tot nu toe. 

Het komt er op neer dat KVC een gezonde begroting heeft omdat door de pen-

ningmeester actief is ingezet op het binnenhalen van achterstallige contributie. 

Dit leidde tot een positief saldo van € 300.000,-. Tijdens de eerste bijeenkomst 

over het fusiedocument is afgesproken dat elke sectie -wat financiën betreft- 

zijn eigen broek moet ophouden. Het bondsbestuur komt hier later op terug en 

is van mening dat de grote secties de kleinere financieel moeten ondersteunen. 

KVC is het hier niet mee eens. Om deze reden is er in de laatste vergadering 

gezegd dat de fusie voorlopig wordt uitgesteld om dit eerst te bespreken. Er 

wordt al gesproken over mogelijke afstel van de fusie, maar dat is nog niet ver-

der uitgesproken. Bennie neemt het woord om de financiële situatie door te 

spreken. Het komt er op neer dat de KNBB en KVC financieel redelijk gezond 

zijn, alleen de sectie Pool heeft het moeilijk door een teruggang in het aantal 

leden en het topsport gebeuren binnen de sectie.  
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Er werd voorgesteld om een contributieverhoging door te voeren over alle sec-

ties heen. Dit is afgekeurd en de begroting is toen teruggenomen door het be-

stuur. Eerst moet de begroting op orde zijn, en dient er duidelkijkheid te zijn 

over het topsportbeleid, dan pas kan er verder gesproken worden over de fusie. 

Hier wordt op 28 maart verder over vergaderd, vanuit het district zijn Piet 

Koops en Bennie Beek vertegenwoordigd.  

Harrie Scheerman van de Carambole vraagt zich af of alle districten achter deze 

gang van zaken staan. De districten West-Friesland en Duinstreek namen wel 

het voortouw en op basis van hun argumenten is door de voorzitter P. Verschu-

re het verhaal ingetrokken en niet verder in stemming gebracht. 

 
Tijdige betaling contributie 
Afgelopen jaar is het voorgekomen dat er biljarters deelnamen aan finales die 

de contributie nog niet betaald hadden. Dit kan natuurlijk niet. Bennie neemt 

het woord en geeft tekst en uitleg over het aantal verenigingen dat te laat was 

met betaling van de contributie. Deze zijn spijtig genoeg op deze avond niet 

aanwezig. Het bestuur moet regelmatig verenigingen aanschrijven om hun con-

tributie te voldoen. Dit kan ook niet de bedoeling zijn. Wij als bestuur hopen dat 

dit spontaan wordt opgepakt door de penningmeesters, zodat wij hier geen rol 

meer in hoeven te spelen. Hans Berkhout weet te melden dat indien de bonds-

contributie niet betaald is, de spelers van die vereniging automatisch via Biljart-

point worden uitgesloten van finales.  

 
Plan jeugdbiljarten/5-ball 
Cor Bleeker heeft aan alle verengingen het jeugdplan toegezonden. De voorzit-

ter vraagt aan de aanwezige voorzitters of hier al op of aanmerkingen zijn. De 

voorzitters van het N.H.D. Leo Klaver en van Het Witte Huis, Ed van Hijum geven 

aan dat in het verleden diverse malen is geprobeerd om jeugd binnen de vereni-

ging te betrekken. Hierbij werden scholen geïnformeerd en via de sportpas van 

Hoorn getracht de jeugd warm te maken voor de biljartsport. De jeugd komt 

wel, maar is weer net zo snel afgehaakt. Cor geeft aan dat in het verleden bij de 

Horna is geprobeerd om scholieren van het voorgezet onderwijs te laten deel-

nemen aan een biljarttoernooi. Dit is afgeblazen in verband met een tekort aan 

deelname.  

Het plan is nu om basisscholen te benaderen om hier een biljart neer te zetten, 

zodat leerlingen kennis maken met het 5-ball. Hierbij willen wij gebruik maken 

van de diensten van 'jeugd'biljarters die nu in de top van Nederland spelen, Zij 

hebben toegezegd mee te werken. Dit plan wordt ook in het landelijke overleg 

besproken op 14 maart in Nieuwegein. Cor is nog bezig met een brief voor de 
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ouders waarin uitleg wordt gegeven over het biljartplan, die brief zal via de 

scholen worden verspreid.  

Afgesproken is dat de bijeenkomst in de Bloesem in Wognum de start is van 

het jeugdplan. Hierin worden diverse buurtscholen aangeschreven en de pers 

wordt uitgenodigd. In navolging hierop wordt er vanuit de verenigingen actie 

ondernomen om het jeugdplan uit te voeren. In het dorpshuis van Twisk wordt 

ook een start gemaakt met jeugdbiljarten, hierbij worden de inwoners van Ab-

bekerk en Opperdoes ook betrokken. Landelijk gezien is er nu geen programma 

voor het werven van jeugdige biljarts. Dit is in het verleden wel geprobeerd 

door LOOT om scholen te benaderen, maar dit is op niets uitgelopen. Wij ho-

pen dat het plan van Cor wel aanslaat omdat hier een nieuw spelsoort wordt 

geïntroduceerd.  

 
Persoonlijke kampioenschappen 
Hans Berkhout neemt het woord en geeft aan dat de verwachting is dat er niet 

veel verandert het komende seizoen. Mogelijk dat er wat klassen worden sa-

mengevoegd, men is hier volop mee bezig om te bepalen welke moyenne gren-

zen er hier aangehouden worden. Hierbij wordt rekening gehouden met inter-

vallen. Vanaf 1 mei 2015 is het PK gedeelte in Biljartpoint klaar. De bedoeling is 

dat in het komende seizoen door een aantal verenigingen wordt proefgedraaid. 

Als dit allemaal volgens plan verloopt zal in het seizoen 2016/2017 worden ge-

start met het invoeren van de uitslagen PK in Biljartpoint. Dat zal voor Hans 

veel werk schelen. Verder zijn er geen zaken meer aan de orde.  
 
Wedstrijdleider teams 
Er is een vraag binnengekomen van Tiny Tensen, voorzitter van het Wagenwiel 

met betrekking tot een tussentijdse verhoging van meer dan 60%. Is het binnen 

ons district niet mogelijk om dit te maximeren op 50%? Thea geeft aan dat wij 

gebonden zijn landelijk geldende regels die door de K.N.B.B. zijn vastgesteld. 

Wij kunnen hier voor een individuele speler niet van afwijken. Voor het komen-

de seizoen is het plan om bij de C1 en C3 en in de A klasse het aantal te maken 

caramboles te maximeren op 80 tot 85% van het aantal te maken caramboles. 

Dit om ervoor te zorgen dat de teamwedstrijden geen nachtwerk worden. Het 

komt nu regelmatig voor dat er na 0.00 uur nog gespeeld wordt, dit is geen op-

timale situatie. Door het verlagen van het aantal te maken caramboles wordt 

dit voorkomen. Dit punt wordt in de komende jaarvergadering besproken. Voor 

het komende jaar wordt er mogelijk weer een C4 klasse gespeeld. Hoe dit er uit 

komt te zien en wat de moyennegrens wordt is nog onduidelijk. 
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Biljartpoint 
Iedereen die aanwezig is en gebruik maakt van Biljartpoint is hier zeer tevreden 

over, mooie site en overzichtelijk. Er is echter een belangrijke minpunt aan het 

Biljartpoint en dat is de inlogtijd die beschikbaar is, die is te kort. De vraag is 

dan ook of de inlogtijd kan worden verlengd naar een uur of 6 zodat de gege-

vens die je in het begin van de avond opvoert, ook aan het eind van de avond 

nog benaderbaar zijn. Thea zal dit nogmaals opnemen met degene die hier over 

gaat. Het is al eerder aangekaart, maar er is tot heden nog geen oplossing voor 

gekomen. (Inmiddels is contact opgenomen, en de wensen worden doorge-

voerd.) Sjaak Laan van 't Moddermannetje heeft bij het opvoeren van de gege-

vens binnen Biljartpoint meegemaakt dat een speler na twee gespeelde partijen 

werd verhoogd. Dit moet niet mogelijk zijn. Thea kijkt dit na en als het nodig 

(laten) aanpassen. Voor het overige zijn er geen op of aanmerkingen op het Bil-

jartpoint. 

 
Rondvraag 
Tiny Tensen van het Wagenwiel heeft het biljartmagazine al een tijdje niet ont-

vangen. Hans Berkhout duikt erin en zorgt dat dit in orde komt. 

Ed van Hijum van het Witte Huis vraagt zich af wat er gebeurd met mensen die 

zonder afbericht niet verschijnen op voorwedstrijden en finales, hij hoort hier 

nooit wat over. Hans Berkhout legt uit dat er binnen het district West-Friesland 

een boete wordt opgelegd van € 50,-. Andere mogelijkheden (uitsluiten) zijn er 

niet. 

Harrie Scheerman van De Carambole heeft geen vraag, maar meer een opmer-

king. Hij heeft laatst bij een finale geen beker gekregen, maar een andere leuke 

attentie. Dit vindt hij veel leuker dan al die bekers voor de achtste plaats die hij 

haalt. Aangegeven wordt dat elke vereniging dat op zijn eigen manier mag in-

vullen.  

Roel van Dekken van C.I.O.S. vraagt zich af aan wie de uitnodigingen voor deze 

vergaderingen zijn gezonden. Nico Boots meldt dat de voorzitters waar het e-

mail adres van bekend is de uitnodiging rechtstreeks hebben ontvangen. Bij de 

overige verenigingen zijn de secretarissen gemaild met het verzoek de uitnodi-

ging aan de voorzitters te overhandigen. 

 

Piet Koops bedankt Louis Schilder voor de gastvrije ontvangst en de goede zor-

gen en sluit de vergadering. 
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Districtsfinale L-1 

Dick Mol derde keer achtereenvolgend kampioen eerste klas libre 

 

Biljartvereniging Het Groene Laken organiseerde de districtsfinale eerste klas 

libre in de Wurf in Lutjebroek. Woensdag 7 januari was het zover, na alle voor-

bereiding om deze finale goed te laten verlopen, begonnen de finalisten aan 

hun wedstrijden. 

 

Piet Schenk moest helaas afzeggen wegens ziekte, maar het Sarto-lid werd in-

geruild voor de eerste reserve en dat was een clubmaat van hem en wel voor-

zitter van het district Piet Koops. Na de opening door Jos Botman, begonnen de 

eerste partijen.  Na twee rondes had ik het gevoel dat we met een andere fina-

le bezig waren in plaats van de eerste klas. Er werd  'bar' gespeeld door bijna 

alle spelers, behalve dan Dick Mol. Dat zijn we wel gewend, want hij speelt al 

jaren zeer constant. Altijd eindigt hij aan het eind van een finale gemiddeld tus-

sen de 6 en 7. De andere zeven spelers zaten zo rond moyenne van 4,5 te spe-

len, dus niet echt toppers. Bij het begin van de tweede avond heb ik de spelers 

eerst toegesproken, dat ik in al die jaren nog nooit zo slecht begin heb meege-

maakt. Het was schijnbaar aangekomen bij de spelers, want er werden in de 

derde ronde beste partijen gespeeld met grote series, dus het zag er goed uit. 

De ronde daarna was het weer een stuk minder, maar het toernooigemiddelde 

was na de eerste avond van 4.26 gestegen naar 4.85. Er was nog hoop dat het 

goed zou komen. Wij willen als club op de tweede avond altijd drie rondes spe-

len, maar doordat elke ronde zowat twee uur duurde, kon ik dat vooral de arbi-

ters niet aandoen. Een aantal moest er toch de volgende dag vroeg uit voor 

hun werk. De spelers waren met deze beslissing erg blij, want ook van hun 

moest er een aantal weer vroeg uit de veren.  

 

Laatste loodjes 

Zaterdag was de laatste dag. Na overleg met de beheerder een uurtje eerder 

begonnen in de hoop dat we toch nog een beetje op tijd klaar waren. De als 

eerste geplaatste Henk Kraayvanger kon niet wennen aan de tafels, ze waren te 

snel voor hem. Jammer, als eerste binnengekomen met een gemiddelde boven 

de 7. Iedereen verwachtte van hem meer meer, maar het kwam er niet uit. 

Hoewel er veel leden van D.O.E.T uit Hauwert waren om hem aan te moedigen. 

De als tweede geplaatste speler Peter Ruijter van CIOS uit Venhuizen had het-

zelfde probleem als Henk.  
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Ook gepromoveerd, maar het wilde ook niet lukken. Zijn spel, ondanks zijn sup-

porters, ging van een goede partij en dan weer volgens zijn eigen zegge:  “Wat 

doe ik hier nog”. Peter Mak van de Horna en Het Gouden Hoofd had ik toch 

zeker als een mogelijke kanshebber genoteerd. Hij had een paar keer gespeeld 

in De Wurf, dus dan zou je zeggen: “Hij weet het wel”, maar het kwam er toch 

niet helemaal uit, wat hij gehoopt had. Zijn laatste partij was zijn beste. Mis-

schien kwam dat wel omdat zijn dochter hem aanmoedigde. Ze kwam helemaal 

uit Wageningen. Misschien als ze er alle partijen was geweest??!! 

Voor Wim Possel, oud voorzitter van de Horna, gold hetzelfde. Hij kon het niet 

vinden en was  verschillende malen het spoor bijster. De derde ronde was zoals 

het een beetje hoorde voor hem 14 beurten en een mooie serie van 55 caram-

boles. Ook voor hem kwamen supporters, maar kon hen niet met een tevreden 

gevoel huiswaarts laten gaan. Gerard Kuilman van Tokoloco kon er ook niet 

onderuit. De tafels deden niet wat hij wilde en hij kon het spel niet naar zijn 

hand zetten. Collega’s van zijn club en zelfs vrouw en kinderen kwamen te kijk. 

Jammer voor hen, maar volgend jaar hopelijk beter. Invaller Piet Koops had er 

ontzettend veel zin in. Hij had er alles aan gedaan om Piet Schenk de zin weg te 

nemen, dat hij er ziek van werd. Voor hem gelde hetzelfde als voor bijna alle 

spelers. Zelfs nog iets slechter. Maar Piet alles positief in blijven zien hoor, blijf 

vooral geloven in jezelf.  

En dan nog één man, de plaatselijke favoriet Jan Kok. Nog niet zo lang in de eer-

ste klas, maar zich toch al weten te plaatsen tussen de kanonnen van deze klas-

se. Hij is langzaam begonnen en vanaf de derde ronde nam hij de koppositie 

over van Dick Mol en hield deze vast tot de laatste ronde. Hij had niet te klagen 

over supporters, zijn vrouw, vader en moeder steunden hem alle dagen en wa-

ren er wel een aantal leden van zijn club De Wurf aanwezig. Als je van te voren 

tegen hem had gezegd dat hij eindigde op de tweede plek en naar het gewest 

mocht, had hij je voor gek verklaard, maar omdat hij maar bleef winnen tot en 

met de zesde ronde, begon hij er in te geloven. De laatste partij bracht de be-

slissing. De rechtstreekse confrontatie met titelverdediger Dick Mol, lid van 

NHD Zwaag en ABC Abbekerk. Voor hem ook kijkers en dan vooral uit Nibbix-

woud. Ze gingen gelijk op tot ruim de helft van de partij, maar toen nam Dick 

afstand en kon Jan het niet meer redden. Hij mag door zijn gemiddelde wel 

mee naar het gewest. Dick Mol werd met overtuiging in de laatste partij voor 

de derde maal achter elkaar districtskampioen eerste klas libre. Toppie!  

 

Bij het officiële gedeelte liet ik hem nog even schrikken. Toen hij naar voren 

kwam, vertelde ik zijn gegevens en zei dat hij was geëindigd op een totaal moy-

enne van 7. Hij schrok zich rot en liep rood aan.  
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Toen zei ik: “Oh sorry, leesfoutje 5, en nog iets”. 

Dick Mol al jaren aan de top van de eerste klas en nog niet te verslaan. Ik zeg 

nu tegen elke eerste klasser: “Vooral doorgaan en blijven oefenen. Eens ge-

beurd het dat Dick wordt verslagen, maar nu nog even niet”.  

Dick van harte gefeliciteerd met de titel en veel succes in Beverwijk. 

Tot slot wil ik mijn mede-leden van de club, Aad en Ria en alle arbiters bedan-

ken voor het verloop van deze finale en tot volgend jaar. 

 

Ben Haentjens, wedstrijdleider  biljartvereniging Het Groene Laken.  

 

Dick Mol overtuigend kampioen. 
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Wordt sponsor 

van het District. 

€ 25.- per jaar 
 

Vermelding in het 

“Bewaarexemplaar” 

U helpt de 

biljartsport in 

West-Friesland 

Districtsfinale L-1 
Jeroen Kruijt wint spannende districtsfinale libre klein hoofdklasse  

 

Biljartvereniging 't Moddermannetje verzorgde 14, 16 en 17 januari de districts-

finale libre klein hoofdklasse in het Vereenigingsgebouw in Bovenkarspel. Offi-

cial Carlo Bot opende woensdag de finale waarbij hij aangaf dat deze klasse 

altijd een bijzondere klasse is geweest en nog steeds is. “Het is vaak alles of 

niets”, vertelde Carlo uit eigen ervaring. Veel verschillende specialisten zoals de 

libristen, kaderisten, bandstoters, driebanders en Harry (grapje Harry!), vind je 

in deze finale. 

Carlo Bot: “Door een tekort aan deelnemers was er besloten om dit keer met 

twee poules van vijf biljarters de finale te spelen, maar de wedstrijdleiding van 

't Moddermannetje heeft een ander voorstel gedaan en ik heb alle vertrouwen 

dat dit goed komt. De vereniging heeft veel ervaring met finales en alles is altijd 

goed verzorgd. In dit systeem zullen alle tien deelnemers zeven partijen spelen, 

waarbij de laatste ronde 1 tegen 2, 3 tegen 4 en 5 tegen 6, enz. spelen. 
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Na de eerste avond stond Jeroen Kruijt bovenaan, met 4 matchpunten en een 

gemiddelde van 9,14. Hij deed goede zaken. Johan Koomen en Kevin de Decker 

wilden alle twee graag promoveren en stonden op een gemiddelde van 14 en 

een beetje, dus dat zag er veelbelovend uit. Kevin liet zien wat hoofdklasse echt 

is, door in zijn partij een serie van 104 caramboles te maken. Waarbij Johan zijn 

partij in 4 beurten uit was, knap staaltje werk van alle twee. De partij tussen 

Johan en Jeroen leek een gelopen koers voor Johan, maar Jeroen kwam sterk 

terug met een serie van 64. Jeroen won de partij in 11 beurten, waarbij Johan 

bleef steken op 120 caramboles. Nico van Til speelde tegen Harry Scheerman 

een berepartij door in 7 beurten uit te gaan. 

 

Op de tweede avond was het bovenin stuivertje wisselen. Jeroen en Kevin 

speelden remise in 15 beurten. Kevin maakte in zijn nabeurt de 37 punten die 

hem tot gelijke hoogte bracht. Ronald Kok sloot zijn partijen met winst af en 

stond na de tweede avond op de eerste plek. Sjaak v/d Sluis en Harry hadden 

moeite om gemiddeld 7 vast te houden, waarbij Dirk-Jan Kok, Louis Schilder en 

Sjaak Steltenpool alle drie ruim 9 gemiddeld speelden, maar bleven met match-

punten achter op de rest. Johan deed ook goede zaken en won alle twee de 

partijen in 10 en 16 beurten. Helaas ging het bij Nico niet best op deze avond 

en zijn mooie gemiddelde kelderde.  

 

Slotdag  

Johan speelde tegen Kevin. Ze gingen gelijk op, maar uiteindelijk trok Kevin aan 

het kortste eind en wint  Johan de partij in 15 beurten. Jeroen had moeite om 

zijn laatste caramboles tegen Harry te maken, maar uiteindelijk won hij de par-

tij in 22 beurten. Ook Ronald had het moeilijk in zijn partij tegen Sjaak v/d Sluis 

en zag de winst naar zijn tegenstander gaan in de 21e beurt. Ook Sjaak Stelten-

pool won zijn partij tegen Louis in 13 beurten. Nico ging tegen Dirk-Jan in 14 

beurten uit en klom weer in de ranglijst. 

 

Stand na de 6 ronde: 

1. Kevin  9 matchpunten 

2. Jeroen 9 matchpunten  

3. Ronald 8 matchpunten 

4. Louis 8 matchpunten 

 

De finalepartij ging tussen Jeroen en Kevin. Wie won, was kampioen van het 

district. Maar wie verloor, werd geen tweede, dat werd de winnaar van de par-

tij tussen Ronald en Louis 
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Kevin ging voortvarend van start, halverwege had Kevin 79 caramboles in 8 

beurten, waarbij Jeroen erg achter bleef met zijn 47 caramboles. Jeroen kwam 

na de korte pauze terug aan tafel en maakte een serie van 79 caramboles. De 

partij was geheel omgekeerd en bij Kevin liep het niet meer. Jeroen behaalde 

zijn 150 caramboles in 16 beurten als eerste. Kevin kwam niet verder dan 103 

caramboles totaal. Jeroen eindigde als eerste en is voor een jaar kampioen van 

het libre klein hoofdklasse district West-Friesland. 

 

Eindstand 

1. Jeroen Kruijt  10    8.163   79 

2. Ronald Kok     9    7.746   39 

3. Kevin de Decker    8 10.645 104  

4. Dirk Jan Kok     8   9.592   84 

5. Sjaak Steltenpool    8   9.402   45 

6. Louis Schilder    8   8.626   70 

7. Johan Koomen    6 10.728   76 

8. Nico van Til     4   7.068   67 

9. Harrie Scheerman    4   5.431   27 

10. Sjaak v/d Sluis    2   5.345   46 

 

Tijdens de prijsuitreiking gaf Carlo Bot nog maar eens aan dat het in deze finale 

alles of niets is en dat 'finale spelen' altijd iets extra's met een biljarter doet. 

Tevens complimenteerde hij het Verenigingsgebouw voor het goed verzorgde 

materiaal. Zoals Nico eerder zei: “Het loopt niet te snel, niet te traag en wat je 

geeft komt er uit”. Harry nam vervolgens het woord en sprak namens alle spe-

lers. Hij zei dat het verloop van de finale erg goed ging en dat er door dit sys-

teem veel werd gebiljart. Ook het arbi-

terscorps, wat niet groeit maar alleen 

maar afneemt, wordt bedankt voor hun 

goede diensten. Wat wel een puntje van 

verbetering is, is om het voor het publiek 

aantrekkelijker te maken en om de biljar-

ters te zien spelen.  

Al met al een geslaagde finale met een 

terechte kampioen op fantastisch materi-

aal en een gezellige sfeer. 

 

Jeroen (de kampioen) Kruijt. 
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Gewestelijke finale L-2 

In het weekend van 16 tot en met 18 januari hield biljartvereniging MBSOV uit 

Den Helder het gewestelijk kampioenschap 2e klasse libre. Alles is vlekkeloos 

verlopen, ware het niet dat verschillende deelnemers de spelershome De Duk-

dalf op Willemsoord niet konden vinden, aangezien de TomTom hen in de steek 

liet. Uiteindelijk is het allemaal toch goed gekomen. 

 

De acht deelnemers kwamen uit de districten West-Friesland, Duinstreek 

Noord Holland, Midden en Noord West Nederland. Districtskampioen was 

stadsgenoot Jaap Middelie, die als 4e geplaatst was in de finale. Het bijzondere 

van Jaap is dat hij als driebandenspecialist nu moest meedoen in een finale li-

bre met spelers, die als librist aangemerkt worden. Gelukkig had Jaap in Van 

Eerden nog een maatje als driebandenspecialist. Het grappige deed zich bij Jaap 

voor, dat hij er alles aan deed om de speelballen uit elkaar te spelen, zodat hij 

vervolgens weer een driebander kon maken, terwijl elke librist erop gebrand 

was om de speelballen juist bij elkaar te houden. Bij Jaap brak het zweet uit, als 

de ballen te dicht bij elkaar lagen, zoals hij dat zegt. Maar het grote werk (de 

driebanders) doet hij fantastisch. En Jaap wordt gevreesd door menig tegen-

stander. Juist dit soort zaken vermaken het publiek, zoals gebleken. De leiding 

kon vaststellen dat dit een gezellige en sportieve finale was, waarin Jaap een 

groot aandeel in had. Ondanks de spanning was Jaap in staat om ogenschijnlijk 

heel ontspannen zijn partij te spelen en zonder dat hij er op uit was, toch het 

publiek zo nu en dan weet te amuseren. En, niet onbelangrijk... Jaap is toch 

tweede geworden. Hoewel de moyennegrens  van de 2e klasse loopt tot 4.00 

waren in de eerste ronde de heren Dudink uit Blokker en Op den Kelder uit Lan-

gedijk goed op dreef. Zij hadden een partijmoyenne van resp. 12.85 en 6.00. 

Dat beloofde nog wat te worden. Dudink stond na ronde 1 bovenaan en heeft 

deze plek tijdens het toernooi niet meer verlaten. Zijn enige verliespartij had hij 

tegen Jaap Middelie. Uitschieter in de 2e ronde was de partij van Van Eerden. 

Hij won de partij van Op den Kelder in 13 beurten. 

 

In de 3e ronde had Op den Kelder 59 caramboles in twee beurten. Hij won de 

partij in 11 beurten met een serie van 30.  Middelie verloor van Rooze in 18 

beurten. Er waren nog vier kanshebbers voor de titel, zoals u kunt zien aan de 

stand. In ronde 4 won Middelie van Van Eerden, Brethouwer van Hooijer en 

Dudink van Borst. Op den Kelder liet het in deze ronde liggen door te verliezen 

van Rooze. 
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Ronde 5 kende twee betere partijen. Middelie won in 16 beurten van Brethou-

wer en Dudink in 12 beurten van Op den Kelder. Zoals u ziet gaat het om de 

plaatsen 1 en 2. Het werd zeer spannend tussen die twee mannen. In de 6e ron-

de werd uiteindelijk de beslissing geforceerd voor het kampioenschap, aange-

zien Dudink won van Brethouwer en hiermee op 12 punten stond. Middelie ver-

loor van Op den Kelder in 24 beurten en bleef op 8 punten staan. 

In ronde 7 won Borst van Rooze in 14 beurten. De finalepartij tussen de num-

mers 1 en 2, Middelie en Dudink, werd beslist in 13 beurten door Middelie. 

Ben Dudink werd kampioen. Hij speelde alle partijen netjes en degelijk en heeft 

op een partij na, alles gewonnen. Een terechte kampioen. 

 

Uitslag    pnt. moy. h.s. 

1, Dudink   12 5,23 35 

2. Middelie   10 4,39 33 

3. Van Eerden    8 4,59 27 

4. Op den Kelder    8 4,42 34 

5. Borst     6 4,21 31 

6. Brethouwer    6 3,70 26 

7. Rooze      4 3,17 19 

8. Hooijer      2 3,44 29 

 

Na de wedstrijden werden de prijzen uitgereikt. De spelers kregen ook een 

mooi certificaat van wedstrijdleider Bert Huykman. Hij verzorgde alles weer tot 

in de puntjes. De arbiters en het barpersoneel werden bedankt en alle aanwezi-

ge vrouwen  uit het publiek kregen van de club een bosje bloemen. Iedereen 

dronk gezellig nog wat na, waarna eenieder huiswaarts keerde.  

Biljartvereniging MBSOV kijkt terug op een geslaagd toernooi met een grote 

publieke belangstelling. De 

club dankt Alie en Theo 

Sneekes, omdat zij zich het 

gehele weekend beschik-

baar stelde om te arbitre-

ren. 

Tot slot wensen de leden 

van MBSOV Ben heel veel 

succes in het Nationaal 

kampioenschap in Lelystad. 

 

Rob Holtz, secretaris 
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Nieuwsbrief KNBB 

Leden van de KNBB Vereniging Carambole, 

 

U bent inmiddels geïnformeerd dat de ALV van 14 februari 2015 is uitgesteld. In 

deze ALV hadden wij u willen vragen ons  mandaat te geven om onze vereni-

ging op te heffen. Echter, de informatie die de laatste weken tot ons is geko-

men, vinden wij dusdanig belangrijk dat wij tot uitstel hebben besloten. Er zijn 

twee zaken die hierin een rol spelen: het verloop van onze ALV d.d. 22 novem-

ber 2014 en een voor ons onduidelijk, doch belangrijk gegeven hoe de KNBB na 

de fusie het topsportbeleid gaat invullen. Dit laatste geldt zeer zeker op financi-

eel gebied. Ik wil graag beide zaken met u doornemen.  

 

De ALV van 22 november 2014 

Door onze leden is duidelijk naar voren gebracht dat wij een sluitende begro-

ting moesten indienen en de voorgestelde contributieverhoging werd afgewe-

zen. De tering naar de nering zetten, was uw credo. U heeft ons de ruimte ge-

geven tot de voorjaarsvergadering, om de aanpassing van de begroting nader 

uit te werken en dat hebben wij ook gedaan. Ik kan u mededelen dat wij u in de 

eerstvolgende ALV een sluitende begroting zullen presenteren.  

Het moet mij wel van het hart dat een verschuiving van lasten in mijn perceptie 

geen verhoging van contributie tot gevolg hoeft te hebben. Ik neem mijzelf als 

voorbeeld; ik betaal aan de KNBB 28 euro aan bondscontributie en aan het dis-

trict 16 euro districtscontributie. De gemiddelde afdracht van een lid aan de 

KNBB bedraagt dus ongeveer 45 euro. In dat laatste bedrag zitten ook de kos-

ten van de wedstrijdsoftware. In ons voorstel verschuiven de kosten van de 

wedstrijdsoftware van het district naar de KNBB dus kunnen de districten, die 

dat nu aan de leverancier betalen, hetzelfde bedrag in mindering brengen op 

de districtscontributie. Het gevolg hiervan is dat de man of vrouw aan de biljart-

tafel niet meer aan contributie zal betalen.  

 

Topsportkosten 

Al enige jaren is bekend dat de topsportsubsidies af zullen nemen. Uit berichten 

die recentelijk tot ons zijn gekomen, kunnen wij opmaken dat dit zal leiden tot 

een contributieverhoging bij ieder KNBB-lid. Wij hebben in alle overlegbijeen-

komsten aan u laten weten dat wij staan voor “het ophouden van de eigen 

broek”. Wat ons betreft geldt dit nog steeds voor de andere secties binnen de 
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KNBB en straks de disciplines. Dit is voor ons essentieel en wij hebben dan ook 

met verbazing kennis genomen van het idee dat men dit KNBB-overstijgend wil 

loslaten. Aan het overgangsbestuur hebben wij laten weten, dat wij nog vóór 

de fusie willen weten wat een meer jaren topsportbeleid KNBB-breed voor 

consequenties heeft voor Carambole. Zeker ook de financiële consequenties.  

Wij hebben tevens geadviseerd om een werkgroep te formeren die het top-

sportbeleid gaat formuleren met daaraan gekoppeld een begroting waarin re-

kening wordt gehouden met alle mogelijke invloeden zoals subsidie- en leden-

verlies. Deze werkgroep moet ruimte krijgen om hier invulling aan te geven en 

leek het ons zinvol om de ALV van 14 februari op te schorten. Wij als bestuur 

van de KVC vinden zorgvuldigheid van grotere importantie dan haast. Wij zul-

len de uitkomst van het meer jaren topsportbeleid en de financiële consequen-

ties hiervan tijdig aan onze leden voorleggen.  

Ons is gevraagd om deze kwestie na de fusie aan de ledenraad voor te leggen, 

maar dit hebben we van de hand gewezen. Wij vinden dat wij als bestuur van 

de grootste fusiepartij het recht hebben, nee eigenlijk de plicht hebben, om u 

zo optimaal mogelijk te informeren voordat instemming met de opheffing van 

onze vereniging wordt gevraagd. Wij als bestuur vinden het belangrijk dat u 

hier niet achteraf mee geconfronteerd wordt. 

 

De KNBB zal alles in het werk moeten stellen om het ledenvolume te vergroten. 

Collega bonden zijn in dat kader voor Carambole een belangrijke doelgroep. 

Momenteel zijn wij in onderhandeling met meerdere partners en uit de ge-

sprekken die wij voeren komt steeds naar voren, dat de hoogte van de contri-

butie een breekpunt kan zijn om samen te werken of toe te treden tot de 

KNBB. Daarom vinden wij dat wij zeer terughoudend moeten zijn met het door-

voeren van contributieverhogingen. Er komen sinds kort geluiden tot ons die 

aangeven dat een contributieverhoging ter compensatie van het verlies van 

subsidie een station te ver is. Wij vinden dat eigenlijk terecht, want het ene 

moment aangeven dat iedere sectie of discipline “de eigen broek op moet hou-

den” en u later confronteren met discipline-overstijgende topsportkosten komt 

bestuurlijk ongeloofwaardig over.  

Zoals u weet, werken we al enige tijd nauw samen met onze collega’s van drie-

banden. Het bestuur van deze sectie huldigt dit principe ook en heeft daarom 

eerder al de contributie verhoogd.  

 

Al met al moet ik zeggen dat onze actie om de ALV uit te stellen niet de schoon-

heidsprijs verdient, maar het voortschrijdend inzicht heeft ons tot dit besluit 

gebracht. Wij als bestuur van uw vereniging hopen dat u hier begrip voor heeft. 



27 

Wij geven steeds aan dat het tijdstip van fuseren ondergeschikt moet zijn aan 

duidelijkheid en informatieverstrekking zodat wij elkaar altijd en overal recht in 

de ogen kunnen blijven kijken.  

 

Als laatste wil ik iedereen namens ons hele bestuur een heel gezond en succes-

vol jaar op alle gebieden toewensen.  

 

Groet, Jaap Labrujere. 

Districtsfinale B-3 

Piet Koops ongeslagen districtskampioen 3e klasse bandstoten 
 

In het biljartpaleis van het NHD in Zwaag werd de finale bandstoten gespeeld. 

Voor de als eerste geplaatste Ben Kuin was het een koude douche. Hij was te 

laat aanwezig en de reglementen zeggen al jaren, een kwartier voor de start 

aanwezig zijn. De reserve Henk Kraayvanger mocht daarom meedoen. 

 

Bandstoten een mix van de stille libristen en de luidruchtige driebanders. De 

eerste avond is het even wennen aan het materiaal en de tegenstanders. In de 

eerste ronde wonnen Gerrit Mulder, Johan Nieuwboer, Kees Bakker en Piet 

Koops. Gerrit Koster versloeg in de tweede ronde Johan en in de gelijkmakende 

beurt kwam hij sterk terug met een serie van 11 caramboles maar kwam 3 pun-

ten tekort voor een remise.  

In de derde ronde kwam Sander Kok uit Lutjebroek los, in 18 beurten pakte hij 

Gerrit Mulder. Na de vierde ronde was alleen Piet nog ongeslagen, met de vol-

gers Gerrit Mulder, Kees en Gerrit Koster op de hielen met 2 punten minder.  

In de vijfde ronde speelden Gerrit Koster en Henk remise. Gerrit Mulder ver-

sloeg Kees in 21 beurten en Henk won zijn partij tegen Johan. De deelnemers 

beheerste het materiaal in de zesde ronde volkomen. Johan en Gerrit wonnen 

hun partij met een gemiddelde van 3.23 Daarmee speelden zij de kortste partij-

en van de finale.  

 

De finaleronde 

Piet, nog steeds ongeslagen aan kop, speelde tegen Gerrit Mulder en had aan 

het begin van de partij een hoog gemiddelde. Deze zinderende partij begon 

Piet subliem en na 4 beurten was de stand: 25 caramboles voor Piet, tegen 4 



28 

voor Gerrit. Maar langzaam aan kroop Gerrit geruisloos dichterbij. Na 25 beur-

ten was de stand gelijk 53-53. Het talrijk opgekomen publiek was er stil van. 

Wie maakt de laatste 2 punten, de spanning was te snijden. Piet maakte de 

laatste 2 punten en was daarom de terechte kampioen. 

Piet Koops en Gerrit Mulder gaan in Oegstgeest het district West-Friesland ver-

tegenwoordigen in de gewestelijke finale van 13 tot en met 15 maart. 

 

Uitslag   pnt. moy. h.s. 

1. Piet Koops  14 2.05 16 

2. Gerrit Mulder  10 2.30 13 

3. Johan Nieuwboer   8 2.07 13 

4. Gerrit Koster    7 1.95 10 

5. Kees Bakker    6 2.00 12 

6. Sander Kok    4 1.98 13 

7. Gerrit Stavenuiter   4 1.87 14 

8. Henk Kraayvanger   3 1.81 11 
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Sponsoren 

Sponsoring bewaarexemplaar 
 

Het bestuur is vorig jaar begonnen met sponsors te zoeken voor het bewaar-

exemplaar en het boekje tijdens de jaarvergadering. Een aantal sponsors gin-

gen mee, maar hierbij is het bewaarexemplaar nog niet gevuld. Voor maar € 25,

- heb je niet één, maar twee advertenties. Het logo en naam van het bedrijf kan 

in de sponsoradvertentie gezet worden. De bedoeling is om sponsors te werven 

om de biljartsport in West-Friesland gezond te houden. Wie wil meedoen, kan 

zich aanmelden bij Joyce Haakman via spm.haakman@quicknet.nl. Geef je op 

en ondersteun je sport. Niet alleen bedrijven kunnen de biljartsport steunen, 

verenigingen of misschien wel biljartlocaties kunnen op deze manier laten we-

ten waar en wanneer men de gezelligheid kan opzoeken tijdens een potje bil-

jarten. Niet denken, dat doet een ander wel, de biljartsport is erg geholpen bij: 

niet denken, maar doen! 

 

Voorbeeld: 

 

CAFÉ RESTAURANT 
West 

snooker en biljart 
Meerlaan 1, Medemblik 

Tel. 0227-541230 
 

 

Berichten op Facebook 

 

De KNBB district West-Friesland is ook te vinden op Facebook. Wie een leuk 

bericht wil plaatsen, kan dit sturen naar cbleeker63@hotmail.com.  
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Concept jaarkalender 2015-2016 

 Wk Datum  Finale  Organisatie  

37 12-sep-15 Districtsfinale D-3   

38 19-sep-15 Districtsfinale L-5   

39 26-sep-15 Districtsfinale D-2   

40 03-okt-15 Districtsfinale L-4   

        

41 10-okt-15    

42 17-okt-15 Gewestelijke finale L-5   

43 24-okt-15 Districtsfinale L-3   

44 31-okt-15 Districtsfinale D-1   

        

45 07-nov-15 Districtsfinale L-2   

46 14-nov-15 Districtsfinale D-H   

47 21-nov-15 Districtsfinale G-3   

48 28-nov-15 Gewestelijke finale D-1   

        

49 05-dec-15 sinterklaasweek   

50 12-dec-15 Districtsfinale B-5   

51 19-dec-15 Districtsfinale L-1   

52 26-dec-15 kerstweek   

        

53 02-jan-16 nieuwjaarsweek   

1 09-jan-16 Gewestelijke finale G-3   

2 16-jan-16 Districtsfinale B-4   

3 23-jan-16    

4 30-jan-16 Districtsfinale L-H   

        

5 06-feb-16 Districtsfinale Dames L-2   

6 13-feb-16 Districtsfinale B-3   

7 20-feb-16    

8 27-feb-16    

        

9 05-mrt-16 Districtsfinale B-2   

10 12-mrt-16 Gewestelijke finale B-3   

11 19-mrt-16    

12 26-mrt-16 Paasweek   

        


