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

U kunt uw kopij vóór 1 juni 2015 inzenden aan: 
 

copy@knbbwes�riesland.nl 

Cursie�e 
 

Wat gaat de �jd toch snel. Het biljartseizoen loopt alweer op zijn einde. Sommi-

ge verenigingen stoppen eind deze maand en anderen hebben een zomercom-

pe��e ingesteld.  

 

Namens het bestuur feliciteer ik alle kampioenen van het district West-Friesland 

en de deelnemers en kampioenen van het gewest en na�onaal voor hun behaal-

de presta�e. De West-Friese biljarters lieten zien dat ze kunnen biljarten. 

 

Veel gezellige onderlinge toernooitjes zijn gehouden in de biljartgelegenheden 

in ons district. Zo wordt de sport levendig gehouden. Ook zijn dorpstoernooitjes 

goed om leden aan te trekken. Vrienden en kennissen uit te nodigen van biljart-

leden, die niet deze sport beoefenen, om ze te interesseren om een par�jtje te 

spelen of om, als ze het leuk vinden, lid van een biljartvereniging te worden. 

Beste verenigingen en uitbaters, ga vooral door met het opze)en van zulke leu-

ke toernooitjes.  

 

Vermeld ik nu alvast dat in dit Districtsmagazine een verhaal staat over een fer-

vent biljarter en regelaar die figuurlijk tot ridder is geslagen. We zijn apetrots 

op hem en vooral heel dankbaar wat hij allemaal doet voor ons district. Een dui-

zendpoot pur sang. Benieuwd wie dat is? Begin maar snel met lezen. 

 

Groetjes en een hele fijne vakan�e. 

Joyce. 
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Belangrijke adressen 

Bestuur district West-Friesland 
Voorzitter  Piet Koops  Dorpsweg 92 1676 GG Twisk 
   Tel: 0227-604122 info@koopscaravans.nl 
Secretaris  Nico Boots  Stolphoevelaan 4 1687 VV Wognum 
   Tel: 0229-572417 nbj.boots@kpnmail.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: 06-29500150 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 

REGELS ZIJN ER NIET VOOR NIETS 

 
Al�jd, wanneer mensen dingen gezamenlijk doen, of dat nu in het gewone 

leven is, in sport, verkeer of bedenk zelf maar iets, is het nodig om bepaalde 

regels af te spreken waar je je allemaal aan dient te houden. Doe je dat niet, 

dan wordt het een zootje.  

 

Stel je eensvoor dat er in het verkeer geen regels zouden gelden. Het zou een 

chaos zijn. Regels zijn nodig. Je spreekt ze af of je legt ze op. Maar we kunnen 

niet zonder. Ook in onze biljartwereld kunnen we niet zonder regels. We heb-

ben ze dan ook. Naar het idee van de een zijn we 'overberegeld', de ander zal 

daarentegen juist weer vinden dat de regels teveel ruimte voor een eigen uitleg 

laten. Een voorbeeld van een verzameling regels, een reglement, waar we zo 

verschillend over denken en waar we vaak geneigd zijn om een loopje mee te 

nemen, is ons Spel en Arbitrage Reglement (SAR). Daar lezen we onder andere 

dat de arbiter de par/j leidt, met uitslui/ng van alle anderen. Toch een regel 

waar goed over is nagedacht. Want als speler heb je nodig dat jeop het oordeel 

van de arbiter kunt vertrouwen. Daarom zal de goede arbiter zich al/jd zo op-

stellen dat hij alles goed kan waarnemen. En daar zijn annonces op baseren. 

Zo zou het al/jd moeten gaan, maar zo gaat het niet al/jd. Onlangs kwam mij 

een aardig voorbeeld ter ore. Tijdens een wedstrijd telt de arbiter een bepaalde 

stoot van speler A mis. Vervolgens roept een speler die op een ander biljart 

bezig is, " hij was raak hoor!" En wat denk je: de arbiter telt vervolgens de bal 

alsnog raak. Een schoolvoorbeeld hoe het vooral niet moet! De arbiter wekt zo 

de indruk niet in staat te zijn om zelf een goed oordeel te vellen. Bovendien, 

een arbiter die zijn beslissingen aanpast op wat er ergens geroepen wordt, 

gee7 blijk van niet al te veel kennis. Want anderen mogen zich er niet mee be-

moeien. Weer met reden. Want zal het de ene keer een fout voorkomen, het 

kan net zo goed juist een fout veroorzaken. En waar de een wordt bevoordeeld, 

wordt de ander benadeeld.  

 

Natuurlijk, als de arbiter ergens vandaan iets hoort dat er op wijst dat hij zich 

mogelijk hee7 vergist, zal hij even terugdenken. En als hij dan zelf twijfelt, zal 

hij in de eerste plaats aan speler B als tegenstander vragen naar zijn mening.  
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Als de tegenstander ook aangee7 dat de bal raak was (en zo spor/ef is om ei-

gen nadeel te accepteren ter wille van de eerlijkheid) dan zal de arbiter daar-

aan gehoor geven. Gee7 de tegenstander aan dat hij het niet gezien hee7, dan 

kan de arbiter eventueel nog aan de tweede arbiter vragen of hij het hee7 ge-

zien. Maar dat mag alleen in een situa/e die niet meer te controleren is, zoals 

bijv. raak of mis. Is een situa/e nog wel te controleren, dan dient de arbiter zelf 

zijn beslissing desgevraagd te  heroverwegen. Zonder daarbij anderen in te 

schakelen. 

Als speler mag je van een arbiter verwachten dat 'ie weet wat hij moet doen en 

hoe hij dat moet doen.  

Je moet er op kunnen vertrouwen.  

 

Piet Verhaar 

Bonte Paardtoenooi 2015 

Sjaak Steltenpool winnaar Bonte Paard Toernooi 
 

Voor de paasdagen is het 51e Bonte Paard libretoernooi verspeeld. Dit toer-

nooi is ondertussen één van de oudste libretoernooien  van Nederland. De 

oprichters waren in 1964: Henk Visser, Joop Mol, Jan Broertjes en Jaap van 

der Oord, de toenmalige uitbater van Het Bonte Paard. Zij speelden toen een 

districtsfinale in Het Wi8e Huis in Hoogwoud. 

 

Vanaf 1989 (25 jarig jubileum) wordt gespeeld met twaalf personen. Woensdag 

1 april star=e de wedstrijden. De eerste ronde waren de meeste spelers 

(ridders) waarschijnlijk wat nerveus, want de resultaten waren ma/g. Nico 

Groot was in 8 beurten te sterk voor Piet Wijnker. Peter Ossebaar maakte in de 

tweede ronde een sterke indruk met een hoge serie van 108 tegen Dirk Jan 

Kok. Donderdag was in de vierde ronde weer Peter de sterkste, met de kortste 

par/j van 3 beurten tegen Piet. Nico Groot speelde niet echt sterk, maar na vier 

ronden had hij nog geen par/j verloren. Hij stond bovenaan de ranglijst, ge-

volgd door Peter, Sjaak Steltenpool en Joop Rood. 

Nico Groot verloor die vrijdag van Sjaak en Peter van Jeroen Kruyt, Dirk Jan 

won beide par/jen. Na zes ronden ontstond er een geweldig spannende stand. 

Peter, Dirk Jan, Nico Groot, Nico Roet, Sjaak  en Joop hadden allemaal 8 match-

punten, een droom van iedere wedstrijdleider.  
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De finale begon zaterdag om 12.00 uur met een uitgebreide paasbrunch, aan-

geboden door Marjolein en Laura van Het Nieuwe Bonte Paard. Tijdens de 

brunch hield 'good old' Piet Knol een leuke voordracht over de jaren die hij 

meespeelde en tevens deelde hij mee, zijn licen/e als Ridder van Het Bonte 

Paard in te leveren. Na 32 jaar is dit een respectabel besluit, applaus voor Piet. 

Piet Koops werd tot Ridder geslagen om de lege plaats van Piet Knol over te 

nemen. 

Om 13.00 pakten de biljarters weer hun keu en gingen van start. Dirk Jan Kok 

zegevierde in de zevende ronde tegen Nico Groot in 14 beurten, Joop Rood 

won van Piet Wijnker in 12 beurten, Sjaak Steltenpool deed hetzelfde tegen 

Harry Scheerman, maar dan in 10 beurten. Vervolgens stonden drie spelers aan 

kop met 10 punten.  

In de finalepar/jen moest Joop biljarten tegen Sjaak,  Dirk Jan tegen Nico Roet,  

Nico Groot moest het opnemen tegen Leo Karels. De finale was zeer spannend, 

Sjaak trok de par/j naar zich toe en Dirk Jan en Nico Roet speelde remise. Sjaak 

Steltenpool is voor de derde keer op rij winnaar van het Bonte Paard Toernooi. 

Van harte gefeliciteerd. 

 

Uitslag: – punten – moyenne – hoogste score 

1. Sjaak Steltenpool - 12 - 8,20 - 48, 2. Dirk Jan Kok - 11 - 9,77 - 56, 3. Nico 

Groot - 10 - 8,25 - 59, 4. Joop Rood - 10 - 7,43 - 60, 5. Nico Roet - 9 - 6,88 - 52, 

6. Harry Scheerman - 8 - 6,71 - 45, 7. Ronald Kok - 8 - 7,57 - 418, 8. Peter Osse-

baar - 8 - 9,49 - 108, 9. Jeroen Kruyt - 8 – 6,90 - 47, 10. Piet Wijnker - 8 - 9,94 - 

52, 11. Leo Karels - 4 - 6,99 - 43 en 12. Piet Knol - 0 - 3,44 – 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjaak Steltenpool wint voor de derde keer het Bonte Paard Toernooi. 
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Onderdijker Kampioenschap 

Wilfried Haakman kampioen van Onderdijk 
 

Het Kampioenschap van Onderdijk werd 21, 22 en 24 april voor de zesender-

�gste keer georganiseerd door biljartvereniging  De Opkomst 

(wedstrijdleiding  Arie Jong).  45 biljarters kregen een plekje toegewezen in 

15 gelijkwaardige poules qua moyenne. Na de woensdag en donderdagavond 

bleven 16 spelers over voor de slotavond.  

 

Achtste finale 

Gebroeders Nico en Gerard Weel gingen de strijd aan en Nico won gemakkelijk 

in 22 beurten. Nico Schoutsen rekende na een slechte start af met Hans 

Dudink, ook in 22 beurten. De par/j van Johan Koomen tegen Gerrit Mulder 

werd een revanche voor de verloren finale in 2014 door Gerrit. Johan won toen 

in 2 beurten, maar dit keer speelde Johan kader, dat toch een heel ander spel 

is. Gerrit won in 23 beurten, al was het nipt, Johan kwam maar 7 caramboles 

tekort van de 140 te maken punten. Jan Beemster, winnaar van de snertdag 

van 14 februari, was ook nu weer in vorm en eindigde zijn par/j tegen Jaap 

Lakeman in 11 beurten. Wim Mosman speelde tegen Ton Swart een boeiende 

par/j. Wim trok de overwinning op het nippertje naar zich toe, omdat Ton in 

de laatste 4 beurten slecht 1 punt scoorde. Hij kwam op het einde maar 2 ca-

ramboles tekort. Wilfried Haakman had tegen Hennie Stroet een eenvoudige 

overwinning. Hij maakte zijn 18 caramboles in 9 beurten en stelde zich kandi-

daat voor de eindoverwinning. Nico Dudink liet geen spaan heel van Toon Sta-

venuiter en behaalde de overwinning in 13 beurten. Toon was precies op de 

hel7 van zijn te maken caramboles. Theo Koomen was voor een ontketende 

Siem Haakman een makkelijke prooi in 13 beurten. Een finale tegen zijn broer-

tje leek in het verschiet. 

 

Kwart finale 

Een getergde Nico Dudink, die zich op/maal had voorbereid door Gerrit ver-

baal naar zijn nederlaag toe te praten, speelde een prima par/j. Met een slot-

serie van 9 caramboles, maakte hij het in 13 beurten uit. Wim verloor van Nico 

Schoutsen in eveneens 13 beurten. 

Wilfried biljart maar één keer in het jaar, met Onderdijker kampioenschap, 

maar kreeg naarmate het toernooi de smaak te pakken.  
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Hij versloeg Jan in 14 beurten. Het leek even dat Jan in 8 beurten naar de over-

winning ging, maar raakte volledig het spoor bijster. Nico Weel en Siem speelde 

beide een prima par/j, maar Siem was de sterkste en won in 11 beurten. 

Halve finale 

Nico Dudink star=e geweldig tegen Wilfried en ging recht op de overwinning af, 

maar zoals wel meer bij Nico het geval is, duurde het toernooi net even te lang. 

Wilfried maakte in 18 beurten zijn te maken caramboles. De tweede halve fina-

le ging tussen Siem en Nico Schoutsen. Beiden wonnen het toernooi al eerder, 

dus verwach=e alle omstanders veel van deze par/j. Nico maakte de par/j uit 

in 10 beurten. Een terechte overwinning voor de biljarter, maar Siem overtrof 

zichzelf weer met een gemiddelde van 1,50. Hij kwam 8 caramboles tekort. 

Finale 

In de strijd om de derde plaats ging de overwinning naar Siem Haakman. Hij 

versloeg Nico Dudink, het hele seizoen al in goede doen, in 13 beurten. Het ge-

vecht om de eerste en tweede plaats ging tussen Nico Schoutsen en Wilfried. 

Dit werd een gelijk opgaande strijd, waarbij de remise in 25 beurten het uitein-

delijke resultaat was. Een barrage (half par/j extra) was nodig om deze par/j te 

beslissen. Hierin liet Wilfried zien wie de terechte kampioen is. Hij maakte het 4 

beurten later uit. 

Uitslag:  

1. Wilfried Haakman, 2. Nico Schoutsen, 3. Siem Haakman en 4. Nico Dudink. 

De presta/eprijs werd uitgereikt aan Hennie Stroet. Hij speelde de kortste par/j 

en was in 5 beurten uit. Hij maakte een serie van 17 in de 2e beurt (moest er 

22)  dat is 78% van zijn par/jlengte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilfried Haakman was getergd om de aquit te maken voor remise.  



9 

Nationale finale L-H 

Johan Koomen 2e bij na�onaal kampioenschap 

hoofdklasse libre 

 

De strijd om de na�onale �tel werd 17 april uitgevochten in Café de Pondero-

sa in Bergen op Zoom. Maar voordat de biljarters moesten aantreden, nam de 

wedstrijdleider van biljartvereniging S.V.W. hen mee om plaats te nemen bui-

ten de biljartarena. Met een muzikaal intro werd iedere speler aan het pu-

bliek voorgesteld en vertelde hij over iedere biljarter iets persoonlijks. Leo 

van IJmond, vertegenwoordiger van district West Brabant, sprak ook nog ie-

dereen toe en vervolgens werden de biljartballen opgezet. De strijd begon. 

 

Nico Leijzer liet in zijn eerste par/j zien wat zijn bedoelingen waren door ruim 

boven het gemiddelde van 11 te spelen. Hij won in 11 beurten van Frans Ju=e. 

Ook Johan Koomen (gem. 15) en Willie Siemens zegevierden. Frank Diederen, 

de eerst geplaatste man, moest echter tegen Theo Sanders zijn meerdere er-

kennen en verloor in 16 beurten met een gemiddelde dat ruim 10,00 lager lag 

dan bij binnenkomst. 

Dat het een foutje was, liet Frank gelijk in de volgende ronde blijken, door in 4 

beurten uit te zijn tegen Johan, met een serie van 118. Willie kwam daardoor 

aan leiding met een voorsprong van 2 punten op de overige deelnemers. 

In de derde ronde speelde Joop Bodaan ietsje sterker dan Frank en won zijn 

par/j in 7 beurten. Willie  verloor zijn par/j en zo kwamen vier spelers op een 

gelijk aantal punten. Het was voor iedereen wel duidelijk dat het toernooi een 

spannend verloop had, want links en rechts bleven er punten liggen. 

Frank was in de vierde ronde helemaal terug en presteerde het weer om in 4 

beurten zijn par/j te eindigen. Ook weer met een serie van boven de 100, na-

melijk 107. 

In de twee volgende rondes kwam door winst en verlies de ranglijst er heel an-

ders uit te zien. Voordat de finaleronde werd gespeeld, stonden vier spelers op 

8 punten en twee spelers op 6 punten. Ju=e ging troosteloos met 0 punten de 

laatste ronde in. Hij vertelde dat het zijn weekend niet was en dat het allemaal 

niet lukte. Met nog een verliespar/j tegen Arie Roos, bleef de teller op 0 staan. 

In de overige drie par/jen werd beslist wie de uiteindelijk kampioen werd. Door 

de spanning werd het klassement weer overhoop gegooid en kregen anderen 

de kans om op het podium te staan. 
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Johan verloor van Theo en Willie van Joop. Nico biljar=e tegen Frank en wist 

dat hij bij winst een plek op het schavot had. Maar Frank liet zien dat hij toch de 

sterkste speler van het toernooi was. Hij hield zijn zenuwen goed in bedwang 

en wist zijn par/j met een serie van 131 uit te maken in de vijfde beurt. Dit was 

tevens de hoogste serie van het weekend. Zijn gemiddelde van 16,31 lag hoger, 

toen hij begon aan dit kampioenschap. Frank is terecht Nederlands kampioen 

hoofdklasse libre. 

 

Met de tune van Studio Sport werd de prijsuitreiking aangekondigd. De organi-

serende biljartvereniging werd met complimenten bedolven omdat de organi-

sa/e goed was geregeld. Het materiaal was perfect en de persoonlijke aandacht 

voor de spelers werd ook gewaardeerd. De finalisten bedankten de bediening 

van Café de Pondorosa voor de goede verzorging wat betre7 de hapjes en de 

heerlijke maal/jden die waren aangeboden. Iedereen had een gezellig weekend 

gehad. 

 

Uitslag, punten, gemiddelde 

1. Frank Diederen - 10 - 16,31, 2. Johan Koomen - 8 - 11,51, 3. Joop Bodaan - 8 - 

10,42, 4. Theo Sanders - 8 - 9,16, 5. Willie Siemens - 8 - 8,33, 6. Nico Leijzer - 8 - 

7,26, 7. Arie Roos - 6 - 7,27 en 8. Frans Ju=e - 0 - 8,26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Koomen (2), Frank Diederen (1) en Joop Bodaan (3) worden gehuldigd. 
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NK bandstoten groot 1e klas 

Leo Koomen wint bandstoten groot 1e klasse 

 
Biljartvereniging de Driesprong verzorgde van 10 tot en met 12 april een 

bandstoten groot 1e klasse toernooi in Aalten. Het toernooi is georgani-

seerd vanwege het 45 jarig bestaan van de club. 

 

Normaal staan in het clubgebouw geen matchtafels, maar speciaal voor deze 
finale zijn er twee geplaatst in de zaal, die zich uitstekend leent voor dit soort 

toernooien. Eén keer in de zoveel tijd dan kriebelt het bij de leden van de Drie-

sprong en dan willen ze wat organiseren, gewoon omdat het leuk is en omdat 

het kan. 
Het mooie bij deze biljartclub is dat ze niemand hoeven te vragen om iets te 

doen, de vrijwilligers komen zelf vragen of ze iets kunnen betekenen.  

 

Het toernooi startte vrijdag om 11.00 uur met de opening door de voorzitter te-

vens wedstrijdleider Arno Huning en Bennie Stegeman, voorzitter van District 

Berkel en Slinge. Meteen na de eerste ronde zetten Sam van Etten (gem. 6,66) 

en Roij van Raaij (5,55) de toon op het toernooi door beide aan kop te staan. 
Van Beek (4,54) en Van de Wouw (3,22) hadden eveneens 2 punten, maar een 

minder moyenne. 

In ronde 2 namen van Raaij en van Etten, beide met 4 punten, de leiding in het 

toernooi. 
De koplopers lieten in de volgende ronde de punten liggen, zodat de spanning in 

het toernooi meteen terug keerde. Leo Koomen (titelverdediger) en Gert van 

Beek kwamen op gelijke hoogte met van Rooij en Van Etten. In ronde 4 bleef de 

spanning te snijden. Van Etten, Koomen en Van Beek stonden met 6 punten 
aan de leiding. Sam speelde zijn partij met een moyenne van 16,66 en een serie 

van 75 caramboles. Hij was uit op promotie naar de ereklasse. Ondertussen 

kwam George Kenter met 4 punten dichterbij en liet van Raaij het er een beetje 

liggen.  

De drie leiders van de ranglijst konden in ronde 6 niet van elkaar loskomen. Ze 
bleven bovenaan staan met 8 punten. Germ Bot haalde zijn eerste 2 punten en 

stond samen met Van de Wouw achter Pattiruhu, Kenter en Van Raaij. Van Et-

ten kwam deze ronde voor het eerst los van zijn concurrenten en kwam op 10 

punten, maar door een gelijkspel tussen Kenter en Koomen bleef het spannend 
tot de laatste ronde. Nog drie kanshebbers voor de titel: Van Etten 10, Koomen 

9 en Van Beek 8 punten.  

Sam van Etten kon de laatste ronde niet op stoom komen en verloor zijn partij 

en bleef steken op 10 punten. Dit terwijl Leo Koomen won en dus eindigde met 
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11 punten. De biljarter uit Zwaag sleepte de titel wederom in de wacht.  

 

Eindstand, punten, gemiddelde, hoogste score 

1. Leo Koomen - 11 - 5.06 - 37, 2. Sam van Etten - 10 - 6,25 - 75, 3. Roij van 

Raaij - 8 - 5,41 - 31, 4. Gert van Beek - 8 - 4,13 - 37, 5. Demi Pattiruhu - 8 - 4,02 
- 44, 6. George Kenter - 5 - 5,10 - 48, 7. Germ Bot - 4 - 3,45 - 36 en 8. Paul van 

Wouw - 2 - 3,22 - 19.  

  

Tijdens de prijsuitreiking zongen twee zangeressen live het Nederlandse volks-
lied (een kippenvel moment). Nadat de voorzitter Huning iedereen bedankte voor 

de inzet en materiële of financiële bijdrage, werd het woord gegeven aan de heer 

Krale afgevaardigde van de KNBB. Hij reikte op geheel eigen wijze de prijzen uit 

aan de spelers en benadrukte dat hij het jammer vond dat Sam van Etten net 

naast de promotie greep. Door BV Horna leden zij waren rijkelijk aanwezig in dit 
toernooi werd nog een bloemetje uitgereikt aan deze West-Friese biljartkanjer. 

Leo Koomen sprak mooie woorden namens de spelers, richting de gastvrije or-

ganisatie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sam van 

Etten (2), 

Leo Koo-

men (1) 

en Roij van Raaij (3) op het schavot. 
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Nieuwsbrief KVC april 2015 

Biljartvrienden,  

De fusie tussen de KVC en KNBB gaat (voorlopig) niet door. Er werd met 58 % 

vóór- en 42 % tegenstemmers niet de vereiste twee derde meerderheid be-

haald. Onze nu sluitende begro/ng “zonder contribu/e verhoging” werd wel 

goedgekeurd, dus blij7 alles bij het oude. Ik denk dat diegenen die hebben ge-

sproken /jdens onze ALV impact hebben gehad op het stemgedrag zodat wij 

eigenlijk met de haven in zicht zijn gestrand. Hoe nu verder zult u zich afvra-

gen ?  

Ik wil stellen dat de uitkomst geen enkel effect hee7 voor de biljarter aan de 

tafel, alles gaat gewoon door. Wij gaan de uitkomst eerst evalueren en dan be-

zien wat wenselijk is. Tijdens de bondsraad (werd gehouden direct na onze le-

denvergadering) werd duidelijk dat het ini/a/ef tot fuseren nu bij ons ligt. Wat 

voor ons telt is uw belang. Bent u erbij gediend als wij nu geforceerd weer het 

fusiepad op gaan? En stel dat er een minimale meerderheid was behaald, was 

dat dan een goede basis geweest om te fuseren? Ik concludeer dat er momen-

teel nog te weinig vertrouwen is om te fuseren. Bondsbestuurder Bennie 

Deegens stelde misschien wel terecht dat nu een fusie een gedoogfusie zou zijn 

en daarom niet wenselijk is.  

Wij als KVC gaan wel verder met het intensiveren van onze samenwerking met 

driebanden. Met elkaar bekijken of wij het product biljarten kunnen verbeteren 

en vernieuwen en of het instellen van gezamenlijke portefeuilles wenselijk is.  

Wij willen eerst alles maar eens rus/g laten bezinken en dan samen met u be-

zien wat wenselijk is.  

 

Groet, Jaap Labrujere  
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Jeugdbiljarten 

 

 De Toekomst van het Jeugdbiljarten  

Er wordt al/jd heel makkelijk geroepen “De jeugd hee7 de toekomst”, maar 

hoe kunnen we of hoe moeten we de jeugd enthousiasmeren voor onze mooie 

sport.   Dat was de belangrijkste vraag /jdens de brainstormbijeenkomst op 

zaterdag 14 maart jl. waar iedereen die het jeugdbiljarten een warm hart toe-

draagt voor was uitgenodigd.  

 

Het gaat namelijk niet goed met het jeugdbiljarten.  

Natuurlijk kennen we de presta/es van onze top jeugdspelers Sam van E=en, 

Ferry Jong, Jim vd Zalm en Jordy Jong enz. Maar we maken ons ook hele grote 

zorgen over de nieuwe aanwas van jeugdspelers. Er komen namelijk te weinig 

nieuwe jeugdleden bij en er vallen teveel jeugdleden weg i.v.m. de lee7ijd.  

Op dit moment zijn er in Nederland totaal nog ongeveer 135 jeugdleden t/m 21 

jaar, waaronder ongeveer 70/80 jeugdleden die de lee7ijd van 18 jaar nog niet 

hebben bereikt. De laatste groep zijn de officiële jeugdleden en de anderen 

spelen met dispensa/e nog als jeugdlid, maar spelen ook veelal al bij de senio-

ren.  

Drie jaar geleden hebben we bij de jeugd noodgedwongen een rigoureuze aanpas-

sing moeten doen door een aantal klassen samen te voegen. Het werd te las/g om 

nog voor iedere klasse een kampioenschap te organiseren. We zijn nu op een punt 

aangekomen dat we wederom moeten gaan aanpassen, omdat het aantal jeugdle-

den, zoals bij iedere sportbond ook bij de KNBB, sterk aan het teruglopen is.  

Als we nu niets gaan ondernemen voor het jeugdbiljarten dan kunnen we bin-

nen een aantal jaren geen jeugdwedstrijden meer organiseren en is de jeugd 

uit onze biljartsport verdwenen.   

Op dit moment zijn er in Nederland totaal nog ongeveer 135 jeugdleden t/m 21 

jaar, waaronder ongeveer 70/80 jeugdleden die de lee7ijd van 18 jaar nog niet 

hebben bereikt. De laatste groep zijn de officiële jeugdleden en de anderen 

spelen met dispensa/e nog als jeugdlid, maar spelen ook veelal al bij de senio-

ren.  

Drie jaar geleden hebben we bij de jeugd noodgedwongen een rigoureuze aanpas-

sing moeten doen door een aantal klassen samen te voegen. Het werd te las/g om 

nog voor iedere klasse een kampioenschap te organiseren. We zijn nu op een punt 

aangekomen dat we wederom moeten gaan aanpassen, omdat het aantal jeugdle-

den, zoals bij iedere sportbond ook bij de KNBB, sterk aan het teruglopen is.  
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Als we nu niets gaan ondernemen voor het jeugdbiljarten dan kunnen we bin-

nen een aantal jaren geen jeugdwedstrijden meer organiseren en is de jeugd uit 

onze biljartsport verdwenen.  

 

Jeugdconsuls terug in het District  

Uit bovengenoemde cijfers moeten we concluderen dat het 1 minuut voor 12 is 

en dat als we de jeugd binnen onze sport willen behouden, we met elkaar iets 

moeten ondernemen.  

Ik roep daarom alle districten op om de handen uit de mouwen te steken. De 

jeugdconsul is al uit veel districtsbesturen verdwenen, maar ik verzoek hierbij 

alle districtsbesturen om op zoek te gaan naar iemand die in het eigen district 

die iets wil betekenen voor de jeugd. Haal de jeugdconsul weer terug in uw be-

stuur.  

 

Brainstormvergadering  

Tijdens de brainstormvergadering over “De Toekomst van het Jeugdbiljarten” 

op zaterdag 14 maart is een aantal voorstellen naar voren gekomen die we 

graag verder willen uitwerken, zoals:  

- Ouder/kind toernooi organiseren  

- Open (provinciaal) toernooi organiseren  

- De gemeenten benaderen om het biljarten op de lijst te ze=en voor het sport-

s/mula/e programma  

- Het 5-Ballspel introduceren  

 

En er zijn nog meer voorstellen naar voren gekomen, maar deze kunnen we 

niet zonder uw hulp uitwerken.  

Dus ik vraag nogmaals om uw hulp en doe hierbij een dringend beroep op alle 

districtsbesturen om binnen het district weer een jeugdconsul aan te stellen.  

Met elkaar moeten we het jeugdbiljarten binnen onze sport weer nieuw leven 

in kunnen blazen.  

 

Voorzi=er Commissie  

Jeugdzaken Carambole  

Cees Benschop  
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Team uitwisseling 

Team de Opkomst 2e op Groenland-Ripke toernooi 
 

Team de Opkomst speelt al enkele jaren samen in het Groenland-Ripke team-

toernooi. Nico en Gerard Weel en Siem en Joyce Haakman gaan al�jd goed 

gemutst naar biljartvereniging Onder Ons in Beverwijk. Het clubgebouw is 

fantas�sch, het biljartmateriaal fenomenaal en de mensen zijn hartelijk en 

gezellig. De organisa�e vraagt een bijdrage voor dit toernooi, maar de hapjes 

en het eten is heerlijk, en is het inleggeld meer dan waard. 

 

Jaap Ripke en Gerrit Buitenhuis verzorgen de laatste jaren de wedstrijdleiding 

gezamenlijk en zorgen dat alles op rolletjes verloopt. In totaal acht teams de-

den aan dit toernooi mee. 

Cees Groenland en Jaap Ripke maken sinds 5 jaar dit teamtoernooi mogelijk en 

daarom werden voor dit lustrum ook de sponsoren uitgenodigd, waar dit toer-

nooi allemaal in 2002 mee is begonnen: Wim Koelman en Jaap Klingler. Deze 

vier heren vormden zaterdag 18 april een team. 

 

Jaap had een lijst gemaakt, zo wisten de biljarters precies wanneer ze het 

weekend moesten schrijven. 

De teams waren dit jaar behoorlijk aan elkaar gewaagd. Dat viel bij de einduit-

slag wel op. Het scheelde tussen de bovenste plekken van de ranglijst niet eens 

zoveel. 

 

Siem had zijn weekend niet en scoorde zaterdags geen punten. De volgende 

dag begon hij weer niet goed, maar herstelde zich in de laatste twee par/jen 

en sleepte de broodnodige punten binnen. 

Nico begon het toernooi goed en won zijn par/j in 20 beurten. Daarna speelde 

hij wisselvallig. 2 x verloren, 2 x gewonnen, 2 x verloren. Dat leverde hem 6 

punten op. 

Joyce haar weekend kon sowieso niet stuk. Grote vriendin Tiny van der Oord 

had een verrassing voor haar. Al drie jaar wilde ze een keu bestellen uit de vitri-

ne bij Onder Ons. Helaas had ze net een goede keu voor haar verjaardag gehad 

van Siem. Tja, je hebt een goede keu, dus waarom een nieuwe. Zit natuurlijk 

wat in. Ze dacht: dit jaar neem ik die keu mee, maar Ron Gosewehr vertelde 

dat hij de keu niet meer in zijn assor/ment had en dat die ook waarschijnlijk 

niet meer te bestellen was. Joyce speelde in maart de gewestelijke finale da-
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mesteams en vertelde dat aan Jaap en Tiny. Wendy werd ingeschakeld om toch 

de keu voor Joyce aan te schaffen. Geweldig! Ze hee7 eindelijk na jaren smach-

ten haar dameskeu. Heel veel dank voor het realiseren van de aanschaf van 

mijn roze keu! Dit verhaal was geen afleiding van de presta/es van Joyce /jdens 

het Groenland-Ripke toernooi. Die waren wel aardig. 2 x verloren, 1 remise en 4 

par/jen gewonnen.  

Gerard Weel zijn eerste par/j was een drama, maar herstelde zich grandioos. 

Behaalde vervolgens 5 x winst en 1 remisepar/j. 

 

Tevreden 

Gerard speelde een algemeen moyenne van 4,46, Joyce was ook blij met een 

moyenne van 2,13, Nico was niet zo blij met zijn 1,65 en Siem baalde van zijn 

behaalde gemiddelde: 0,64. Maar als je alles bij elkaar optelt, sleepte het team 

30 punten binnen. Het team van Henk Korenstra, Charles Thie, Gerda Eekels en 

Kees de Vries haalden de meeste punten binnen, namelijk 32. 

De Opkomst eindigde zeer tevreden op de tweede plaats gevolgd door het 

team van de sponsors met 29 punten. De spelers kijken terug op een gezellig en 

spor/ef toernooi. 

Wat nog even een vermelding waard is, dat Joop Greven zijn 53 te maken ca-

ramboles in 5 beurten maakte, dus een moyenne van ruim 10! 

 

Een bedankje rich/ng dames van de bar, Tiny, Marian, Nel en Wil. De verzor-

ging was voortreffelijk. 

Joyce. 

Verslag ALV West-Friesland 

Algemene Leden Vergadering in De Vang in Benningbroek 
 

Piet Koops opende de vergadering en refereerde aan het voorzi8ersoverleg 

van het vorige seizoen, dat leidde tot een voltallig bestuur. Hij stelde de nieu-

we secretaris, Nico Boots voor, Joyce Haakman redac�e districsmagazine en 

zichzelf als voorzi8er. Vervolgens namen alle aanwezigen een minuut s�lte in 

acht, om de leden die het district West-Friesland zijn ontvallen te gedenken. 
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De aanwezige verenigingen droegen geen nieuwe agendapunten aan. De voor-

zi=er voegde nog wel een agendapunt toe: evalua/e van het laatst gehouden 

voorzi=ersoverleg. 

Niemand had een op- of aanmerking over de notulen van vorig jaar. 

Het jaarverslag van de secretaris, wedstrijdleider PK, wedstrijdleider teams, 

wedstrijdleider na/onaal, wedstrijdleider jeugd, penningmeester, V.W.A. en 

D.T.C werden allemaal goedgekeurd. 

Roel van Dekken en Antoon Steltenpool controleerden de jaarrekening bij Ben-

ny Beek. Zij bekeken de papieren en constateerde dat alles klopte.  

Benny Beek meldde dat het voor 2015 nog spannend wordt om een posi/ef 

resultaat te behalen. Dit hangt mede af of het bestuur voldoende sponsoren 

vinden, die een financiële bijdrage leveren aan de biljartsport.  

 

Contribu�e 

Het bestuur stelde voor de contribu/e niet te verhogen. Wellicht dat leden in 

de nabije toekomst toch rekening houden met een verhoging van de contribu-

/e, dit hangt van het aantal sponsors af die zich aanmelden. 

 

Voorzi8ersoverleg 

Het voorzi=ersoverleg is 26 januari gehouden in Hoogwoud. Omdat de op-

komst niet was, wat het bestuur ervan verwach=e, werd de leden gevraagd of 

het wel zinvol is om jaarlijks een voorzi=ersoverleg te houden. Duidelijkheid 

werd verscha7 door te zeggen dat niet alleen de voorzi=er van een vereniging 

kan deelnemen, maar dat ook een andere bestuurslid welkom is. Besloten 

werd om de bijeenkomst om te dopen tot verenigingsoverleg. Na een korte 

discussie werd voorgesteld dat: als het bestuur van het district van mening is 

dat een verenigingsoverleg zinvol is, om dan de verenigingen uit te nodigen. 

Iedereen ging akkoord. 

 

Jeugdbiljarten 

Cor Bleeker nam vervolgens het woord en vertelde dat er landelijk nog maar 

130 tot 140 jeugdbiljarters ac/ef zijn. Hij was in maart bij de landelijke vergade-

ring geweest met als agendapunt: jeugdbiljarten. Afgesproken is: dat in alle 

districten een jeugdconsul wordt aangesteld om met de jeugd aan de slag te 

gaan. Cor is in district West-Friesland al een aantal jaren ac/ef met jeugdzaken. 

Omdat hij niet alleen de kar kan trekken, vroeg hij aan de bestuurders van de 

verenigingen om bij basisscholen langs te gaan om nieuwe jeugdleden te wer-

ven, middels het opze=en van een 5 ball compe//e. Daan Fons van de Horna 

gaf aan dat er in Hoorn scholen zijn benaderd om deel te nemen aan een scho-
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lierentoernooi. Dit was geen succes. Cor Bleeker was van mening om niet het 

voortgezet onderwijs, maar de groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen aan te 

spreken. Leden van de Horna zijn bezig met een jeugdplan voor het biljarten. 

Afgesproken werd: dat een samenwerking  plaatsvindt tussen het bestuur en 

de vereniging, om dit verder op poten te ze=en. Iemand opperde om de bil-

jar=afel naar de jeugd te brengen, in plaats van de jeugd naar de biljar=afel. 

Cor gaf aan dat hij volledige medewerking krijgt van Feller en Meilink voor het 

leveren van een biljart, waar nodig is. Misschien zijn er mogelijkheden om een 

biljart te plaatsen bij een voetbal- of andere sportvereniging.  

Voorzi=er Piet Koops rich=e zich tot de verenigingen, dat het niet alleen vanuit 

het bestuur moet komen om nieuwe leden te werven, maar dat de verenigin-

gen zelf ook aan de slag moeten. 

 

Bestuursleden Piet Koops, Joyce Haakman en Cor Bleeker waren a7redend en 

herkiesbaar. Zonder tegenkandidaten werden de bestuursleden voor de ko-

mende drie jaar herkozen. 

 

Het districtsbestuur stelde voor om de biljartavonden van de C1, C3 en Drie-

banden groot A niet te laten eindigen in nachtwerk, dus is besloten om het aan-

tal te maken caramboles te verlagen. In het libre zijn volgend jaar vier klassen. 

Thea probeert om in de C3 de hogere gemiddeldes in één poule te plaatsen en 

degene met een zwakkere moyenne ook in één poule te plaatsen. De tabellen 

worden opgenomen in Biljartpoint. 

Daan Fons vroeg of er een onder- of bovengrens zit aan het geld dat in kas zit 

bij het district. Benny  Beek gaf uitleg dat er geen ondergrens is, wel een boven-

grens, want hij wil niet teveel geld hebben om op te passen. Wel baart het hem 

zorgen dat er druk komt te staan op de financiële situa/e binnen het district. 

District West-Friesland bestaat binnenkort 75 jaar, dit zorgt mogelijk voor een 

afname van het eigen vermogen. Contribu/everhoging moet worden voorko-

men, in het verleden is gebleken dat dit veel leden kost.  

Hans Berkhout meldde dat er binnen het district wel 150.000 tot 200.000 men-

sen biljarten. Hij vroeg de verenigingen alle leden aan te melden als lid van de 

K.N.B.B. en het district. Als iedereen meedoet aan de persoonlijke kampioen-

schappen en teamwedstrijden, dan hee7 het district meer vermogen. In de sta-

tuten staat dat het verplicht is alle leden aan te melden bij de K.N.B.B. Dat 

wordt niet gehandhaafd door alle verenigingen. Die verplich/ng leidt tot verwij-

dering van verenigingen uit de bond, is in het verleden gebleken. 

 

De volgende ALV vindt plaats op maandag 25 april 2016. 
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Wordt sponsor 

van het District. 

€ 25.- per jaar 
 

Vermelding in het 

“Bewaarexemplaar” 

U helpt de 

biljartsport in 

West-Friesland 

Advertenties 

Adverten�es hard nodig 
 

Het onderwerp adverten�es vergaren kwam �jdens de Algemene Leden Ver-

gadering (ALV) nog even op tafel. Adverten�es heeE de KNBB, district West-

Friesland nodig om te blijven bestaan en om voor de leden de kosten zo laag 

mogelijk te houden, met name de contribu�e. 

 

Benny Beek, onze penningmeester, tracht dit vol te houden sinds de laatste 

verhoging in 2006. Dat is een mooi streven, maar niet vol te houden als de in-

komsten van het district niet ergens vandaan worden gehaald. Dit door middel 

van adverten/es te vragen aan biljarters die bijvoorbeeld hun  bedrijf in het 

Districtsmagazine willen plaatsen. De prijzen zijn niet hoog, al vergelijk je dat 

met andere blaadjes, ook omdat de adverten/e in elk Districtsmagazine staat 

die in het biljartseizoen uitkomt. Lieve biljartcollega's, denk er nog eens over 
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na. Aan de ene kant zet je jouw bedrijf in de picture, want zoals gezegd hee7 

het district West-Friesland veel bondsleden, waar het boekje eens per maand, 

met uitzondering van het zomerseizoen, op de deurmat valt. Het verspreidings-

gebied is behoorlijk groot. Het Districtsmagazine komt uit in A-5 formaat en de 

adverten/ekosten zijn: 

 

En kwart pagina € 135,- 

Een halve pagina  € 225,- 

Een hele pagina € 400,- 

 

Bewaarexemplaar en uitgave ALV 

Sinds een jaar staan in het bewaarexemplaar en op de uitgave van de Algemene 

Leden Vergadering ook kleine adverten/es. Deze kosten maar € 25,- en komen 

in beide edi/es in kleur te staan. Hier kan een biljarter zijn bedrijf opze=en, 

maar ook biljarters, die het district waar zij biljarten een warm hart toedragen, 

kunnen vanuit zichzelf een adverten/e maken met één of andere kreet. Ge-

woon om te sponsoren. € 25,- missen niet veel mensen aan het eind van het 

jaar, dus laat het even inzinken en neem dan contact op met Joyce via  

 

spm.haakman@quicknet.nl  
 

en geef je op voor deze adverten/e. Nogmaals ze komen voor die € 25,- in bei-

de uitgave. Een prikkie dus. 

Wedstrijdleiding PK 

Op de volgende pagina staat de concept agenda voor het komende seizoen. Op 

een stuk of 4 na zijn alle finales voorzien van een organisator.   Ook kleine ver-

enigingen zijn best in staat om eens een finale te organiseren.  Kijk b.v. eens 

naar Biljartvereniging Entree.  Slechts een handjevol leden, maar toch de orga-

nisator van de districtsfinale driebanden klein hoofdklasse. Niet in het eigen 

lokaal, maar in De Schoof in Wervershoof.  Grote klasse mannen !!!! 

Schroom dus niet en help mij even om de laatste paar finales een baas te ge-

ven.   In de volgende edi/e van dit magazine staan de uitslagen van de voor-

wedstrijden D-3, D-2 en D-1.  Kunnen sommigen reeds rekening houden met de 

vakan/e. 
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Wk Datum Finale Org. Vereniging 

        

37 12-sep-15 Districtsfinale D-3 BCBS/Nieuw Leven 

38 19-sep-15 Districtsfinale L-5 De Torenschouw 

39 26-sep-15 Districtsfinale D-2 NHD 

40 03-okt-15 Districtsfinale L-4 Kunstgenot 

        

41 10-okt-15 Districtsfinale L-3   

42 17-okt-15 Gewestelijke finale L-5 Dames Bonte Paard 

43 24-okt-15 Nationale finale D-E De Hoop ??? 

44 31-okt-15 Districtsfinale D-1 Het Groene Laken 

        

45 07-nov-15 Districtsfinale L-2   

46 14-nov-15 Districtsfinale D-H Entree 

47 21-nov-15 Districtsfinale G-3 NHD 

48 28-nov-15 Gewestelijke finale D-1 De Carambole 

        

49 05-dec-15 sinterklaasweek   

50 12-dec-15 Districtsfinale B-5 BCL/Wagenwiel 

51 19-dec-15 Districtsfinale L-1 DOET 

52 26-dec-15 kerstweek   

        

53 02-jan-16 nieuwjaarsweek   

1 09-jan-16 Gewestelijke finale G-3 NHD 

2 16-jan-16 Districtsfinale B-4 De Opkomst 

3 23-jan-16    

4 30-jan-16 Districtsfinale L-H DRL 

        

5 06-feb-16 Districtsfinale Dames L-2  

6 13-feb-16 Districtsfinale B-3 Twisk 

7 20-feb-16    

8 27-feb-16    

        

9 05-mrt-16 Districtsfinale B-2 De Wurf 

10 12-mrt-16 Gewestelijke finale B-3   

11 19-mrt-16    

12 26-mrt-16 Paasweek   
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Wedstrijdleiding teams 

In april star=en de gewestelijke rondes.  

 

De teams in de C3 speelden de kwalifica/e. Zowel het team van de Stompe-

toren als het team van het Wapen van Grootebroek, plaatsten zich voor de hal-

ve finale. Daar was het team van Acquit als districtskampioen al deelnemer aan. 

Het team van t Wapen werd poule winnaar, van Stompetoren nr 2 in de andere 

poule en van Acquit werd derde. De nrs 1 en 2 gingen door naar de finale op 19 

april. Daar waren de W-Fr. teams minder fortuinlijk. Stompetoren eindigde als 

derde en het Wapen als vierde.  

 

In de B2 kwalifica/es slaagden de W-Fr. teams er niet in om een plek voor de 

halve finale te bemach/gen. Ook het team van de Hoop wat als direct geplaatst 

team in de halve finale deelnam, kwam niet verder dan deze ronde.  

 

In ons district was de organisa/e voor de C1 teams. In de kwalifica/e was er 

succes voor beide W-Fr. teams: zowel het team van DOET 2 als van Tokoloco 1 

plaatsten zich voor de halve finale. Het team van Horna 10 voegde zich er op 2 

mei bij. Maar jammer genoeg, geen vervolg voor deze drie teams. Het team van 

de Muske/ers ( Zaandam / Edam ) werd overtuigend de gewestelijk kampioen. 

 

Het team van D.V.O.G. 1 won royaal met  twee keer 36 punten in de kwalifica-

/ewedstrijd voor de extra plek in de gewestelijk finale welke op 16 + 17 mei in 

Vlaardingen zal plaatsvinden.  

 

Rest nog de wedstrijden B1 en C2, welke nog in mei zullen worden georgani-

seerd.   In ons district nog de 2 poules kwalifica/e op 10 mei en de halve en he-

le finale in het weekend van 30 + 31 mei. Deze wedstrijden zullen bij Horna 

plaats vinden.  

Dezelfde datums gelden voor de B1 welke verspreid in het district NWN zullen 

worden georganiseerd.  

 

De Kader play-off zal op 17 mei in het Verenigingsgebouw in Bovenkarspel wor-

den verspeeld.  

 

Alle deelnemers veel succes gewenst en voor een ieder een fijne en gezonde 

zomer! 



24 

Wedstrijdleiding Nationaal 

In april waren er geen voorwedstrijden meer in de na/onale klassen. Wel was 

er de finale Bandstoten Groot 1
e
 klasse. Drie finalisten uit ons district en een 

‘gast’ lid.   

Leo Koomen werd voor de derde keer op rij, de na/onaal kampioen in deze 

klasse.  

Dat is klasse Leo!  Gefeliciteerd met deze presta/e.  

 
 

Wilt u inschrijven voor een na/onale klasse, dan dient dit 

voor 15 juni 2015 

te gebeuren. 

 

Nieuw dit seizoen: we gaan proberen om een Kader 38/2 4
e
 klasse te organise-

ren. Dit is alleen op gewestelijk niveau. Er is geen na/onaal vervolg aan verbon-

den. Wilt u daar meer over weten, dan kan ik u daar over informeren.  

 

Ik wens u allen een fijne zomer, en tot ziens in het nieuwe biljartseizoen 

 

Thea de Weerd 

  PP Moy 

1 Leo Koomen 11 5,06 

2 Sam v. E=en 10 6,25 

6 George Kenter 5 5,10 

7 Germ Bot 4 3,45 
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Ridder te voet ??? 

Verraste Hans Berkhout is  

Ridder in de Orde van Oranje Nassau 
 

Wervershover Hans Berkhout is dit jaar 25 jaar lid van het arbiterskorps en 

Ben Haentjes vond het �jd worden om hem aan te melden voor een lintje. 

Dan begint de voorpret. Hoe houd je zoiets geheim voor Hans, maar laat je 

hem toch doen wat nodig is. Immers, Hans moest vrijdag 24 april vroeg in de 

ochtend klaar staan in zijn ne8e pak.  

 

Ben zocht contact met mevrouw Berkhout, hoe dat aan te pakken. Gré kreeg 

het idee om zoon Tom in te schakelen. Geruchten deden te ronde in de familie, 

dat Tom in het huwelijk wilde treden met zijn geliefde. De aanleiding tot een 

feestje, maar Tom hield zijn vader in het ongewisse, hij vertelde hem niet waar-

om hij op die bewuste dag in zijn ne=e kledij moest klaarstaan. 

Hans las ondertussen in de krant dat die vrijdag ook in de gemeente Medem-

blik onderscheidingen werden uitgereikt. Toen dacht hij bij zichzelf: “Het zal 

toch niet”, maar zekerheid had hij niet, want niemand liet iets los. 

 

Brandweerauto 

Toen hij vrijdagochtend door burgemeester Frank Streng werd opgehaald met 

zijn Gré wist hij het zeker, hij kreeg een onderscheiding. Opgelaten haalde hij 

samen met de burgemeester de andere voorgedragen mensen op. Dat waren 

Thomas van Hulsen uit Medemblik, Jan-Cees Koomen uit Midwoud en Nelly de 

Geus uit Abbekerk. Op naar het gemeentehuis. 

 

Ontvangst 

De decorandi kwamen ongeveer 10.45 uur aan bij het gemeentehuis in Wog-

num en werden met luid applaus ontvangen door familie en vrienden. Iedereen 

ging naar binnen voor de ceremonie. 

Eerst waren de andere drie vrijwilligers aan de beurt. Zij werden, omdat de Ko-

ning dat behaagde, benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Hans echter 

werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dat was werkelijk een 

kippenvel moment. 

 

Hans is op zijn 67e jaar ridder geworden. Hoe dat voelt? “Heel onwerkelijk”, 
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vertelt Hans, “maar even met de benen krom en er kan nog een paard tussen”. 

Vaak staan vrijwilligers niet s/l bij het feit wat ze allemaal doen voor anderen, 

juist omdat het voor hen zo gewoon is. Maar Hans hee7 zich ingezet voor de 

biljartsport tot op Europees niveau. Hij was districtsarbiter van 1990 tot 1992, 

gewestelijk arbiter van 1992 tot 1994 en bestuurslid en voorzi=er tot 2006 van 

de Vereniging West-Friese arbiters. Gedurende 10 jaar was hij voorzi=er van de 

Commissie Arbiters, lid van de Commissie Opleidingen, lid van de Commissie 

Biljart Academie en Na/onaal arbiter van 1994 tot 2007. Vanaf 1990 is hij be-

stuurslid en wedstrijdleider van de Persoonlijke Kampioenschappen in district 

West-Friesland. Hans is vanaf 2007 tot 2009 waarnemend voorzi=er van het 

district West-Friesland en is vanaf 1994 bondsdocent arbitrage. In deze func/e 

hee7 deze duizendpoot in de biljartwereld in samenwerking met NOC NSF mo-

dules ontwikkeld voor de opleiding van docenten en examinatoren. In de func-

/e van gewestelijk arbiterscoördinator, afdeling West-Nederland, deelde hij 

arbiters in voor de finales binnen het gewest. Van 2000 tot 2009 was hij lid van 

de Bondsraad en van 2001 tot 2003 voorzi=er van het Gewest West-Nederland. 

Tevens tot 2013 lid van het bestuur van de KNBB-vereniging Carambole. Inmid-

dels (sinds 2007) staat hij zijn mannetje als interna/onaal arbiter, tot 2012 Eu-

ropees arbiter en daarna voor de Union Mondiale de Billiard. Deze ongelooflijk 

lange lijst van trouwe dienst en inzet voor zijn geliefde biljartsport, maakt hem 

een ridder. 

 

Misschien kan ik niet voor iedereen spreken, maar ik doe het toch. Namens alle 

biljarters in West-Friesland feliciteer ik Hans met zijn benoeming tot Ridder in 

de Orde van Oranje Nassau. We zijn enorm trots op hem, voor wat hij doet 

voor de biljartsport en de bond in deze regio. 

 

Natuurlijk heb ik 

Hans ook persoon-

lijk gefeliciteerd en 

ik kan zeggen dat ik 

van een ridder een 

kus heb gehad. Een 

meisjesdroom die 

uitkomt.  

 

Joyce. 

 

 


