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

U kunt uw kopij vóór 1 september  2015 inzenden aan: 
 

copy@knbbwes�riesland.nl 

NIET VERGETEN !!!! 

SLUITING INSCHRIJVING PK 

15 JUNI 2015 

Cursie�e 

 

Dit maal maar eens een klein cursie�e zo aan het eind van het seizoen. Eigenlijk 

valt er niet zo veel meer te vertellen . Alle PK klassen  zijn verspeeld en we ma-

ken ons alweer op voor het seizoen 2015-2016.  Op één na zijn alle finales onder 

de pannen.  De laatste krijgt ongetwijfeld ook wel een baas. 

 

Het Districtsbestuur  wenst u allemaal een hele pre+ge, warme, ontspannende, 

indrukwekkende, zonnige, spor-eve, enerverende, maar bovenal gezonde va-

kan-e en hoopt u komend seizoen weer regelma-g aan de tafel te zien. 

 

Het bestuur  
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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 IJsvogel 88  1695 LE Blokker 
   Tel: 0229-271803 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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Nieuwsbrief KVC / 1 

GEEN FUSIE, MAAR WEL MET VOLLE KRACHT VOORUIT!  

 

Nu een fusie tussen KNBB en KVC van de baan is, komt er voor vele bestuurders 

meer *jd beschikbaar om zich te wijden aan zaken die even wat op de achter-

grond zijn geraakt maar minstens zo belangrijk zijn. Hieronder geven we in het 

kort onze visie op het fusieproces en een blik naar de toekomst.  

Wat ging er niet goed?  

Heel duidelijk is naar voren gekomen dat een toekomstvisie werd gemist op alle 

onderdelen van het beleid, doch vooral op financieel gebied. De niet sluitende 

begro*ngen van Pool en de KVC waren de aanleiding voor een discussie over de 

financiën op de lange termijn. Nog steeds bestaat de vrees bij een deel van KVC 

dat de kleine sec*es zichzelf niet kunnen bedruipen. Ook de communica*e met 

diverse geledingen in de organisa*e was onvoldoende.  

Hadden we dan geen toekomstvisie?  

Bij de opstelling van het fusiedocument hebben beide besturen zich op het 

standpunt gesteld dat daarin globaal de koers van de KNBB zou kunnen worden 

aangegeven, maar dat verdere uitwerking moest worden overgelaten aan het 

nieuw te benoemen bestuur.  

 

Eenheid van bestuur  

Het belangrijkste doel van een fusie was eenheid van bestuur te bewerkstelli-

gen. Minder bestuurslagen en daardoor slagvaardiger.  

Financieel beleid  

Slinkende ledenaantallen en vermindering van subsidies nopen meer dan in het 

verleden tot het maken van keuzes. Het komt er in feite op neer dat de tering 

naar de nering moet worden gezet, indien we het opgebouwde eigen vermogen 

in stand willen houden. Nog nimmer is de financiële administra*e van de bond 

zo transparant geweest. De penningmeester kan thans op elk moment de 

meest actuele stand van de financiën zien. Voortaan zal erop moeten worden 

toegezien dat begro*ngen en rekeningen van een heldere toelich*ng zijn voor-

zien. Vaak horen we nog kri*ek op het financiële beleid onder verwijzing naar 

het verleden. Dit doet geen recht aan hen, die ervoor hebben gezorgd dat de 

KNBB thans financieel gezond is en dat moet blijven. Financieel gezond blijven 

betekent ook dat alle sec*es zichzelf financieel moeten bedruipen, hierover kan 

geen enkel misverstand bestaan. In *jden van schaarste zullen we crea*ef moe-

ten zijn om te kijken naar hoe we de wedstrijdsport efficiënter kunnen organi-
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seren en daarop kunnen besparen. Ideeën hierover zijn van verschillende kan-

ten al aangedragen en zullen ongetwijfeld in de komende maanden op haal-

baarheid worden getoetst.  

Ledenwerving  

Aan ledenwerving zal in de komende *jd hoge prioriteit moeten worden gege-

ven. Om nieuwe leden te kunnen aantrekken is echter meer nodig dan een aan-

trekkelijk wedstrijdaanbod tegen een redelijke contribu*e. Daarvoor is ook no-

dig dat binnen alle geledingen van de KNBB een cultuur ontstaat van “de KNBB, 

dat zijn wij”.  

 

Communica%e  

Achteraf bezien kunnen we vaststellen, dat de communica*e *jdens het fusie-

proces beter had gekund. Het bestuur van KVC hee; wel al het mogelijke ge-

daan om de districten tussen*jds over de stand van zaken te informeren. Waar 

al jaren behoe;e aan bestaat is een meer gestructureerde aanpak van commu-

nica*e en PR die zich richt op werving. De vraag is: moet de KVC een eigen PR 

en communica*e voeren of is het raadzaam dit gezamenlijk te doen? Wij zullen 

hier voorstellen voor maken en die voorleggen aan de ALV van 13 juni.  

Tenslo?e en hoe nu verder  

Uit alle berichten (dus ook de mail van het district Duinstreek) die tot ons zijn 

gekomen, zullen we vaststellen wat raadzaam is om over te nemen c.q. zo 

spoedig als mogelijk in gang te ze?en. We zijn al aan de slag met vernieuwin-

gen zoals de inmiddels voorgestelde wijzigingen in de landscompe**e, maar 

voorstellen omtrent open provinciale kampioenschappen etc. volgen nog. En 

het is de bedoeling om in 2015 nog een pilot op te ze?en met betrekking tot 

het 5 ball project.  

Voor wat betre; kostenbesparingen willen we de gehele organisa*e toetsen 

aan de vraag of het efficiënter en goedkoper kan. Ook gaan we bekijken of we 

bijv. NK’s met 6 deelnemers moeten laten spelen of dat we de landsfinales kun-

nen decentraliseren.  

Op korte termijn gaan we, met ondersteuning van Bart Schoneveld en Bennie 

Beek, een door u gedragen beleidsplan maken met hieraan gekoppeld een fi-

nanciële meerjarenvisie. Uiteraard zullen we ook bezien of een andere contri-

bu*estructuur noodzakelijk en mogelijk is.  

Wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen en voorstellen.  

 

Namens het bestuur van de KVC  

Jaap Labrujere  
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Nieuwsbrief KVC / 2 

A-instructeur  

Op zaterdag 18 april jl. werd op het bondsbureau in Nieuwegein het examen A-

instructeur nieuwe s*jl afgenomen.  

Eind vorig jaar hadden zich twaalf kandidaten aangemeld om deze cursus te 

gaan volgen. Dit waren in alfabe*sche volgorde: Jacques de Beurs uit Maars-

sen, Edwin Brouwer (Beverwijk), Roger Cleuskens (Stein), Onno Dekker 

(Haarlem), Rob van Es (Ede), Wubbo Haayer (Beilen), Antonio Havenaar 

(Wormerveer), Henk Heller (Den Haag), Hans de Ridder (Asperen), Hein Smit 

(Velserbroek), Dick van Tent (Spankeren) en Jean Verbeet (Doorwerth).  

Hierbij dient vermeld te worden dat Hans de Ridder om privé-redenen de cur-

sus niet hee; afgemaakt en halverwege is afgehaakt. Alle cursisten zijn inmid-

dels geslaagd.  

De cursus werd gegeven in Vianen in het MFC Stadshof, waar we de beschik-

king hadden over twee tafels. De duur van de cursus was 7 zaterdagen van 

10.00 tot 15.00 uur. Hiervan mocht men één keer verzuimen. Op de extra dag 

liet bijna niemand verstek gaan omdat men het bijzonder interessant vond wat 

er *jdens de cursusdagen werd aangeboden.  

De cursisten moesten een porKolio maken waarin de testen, lesvoorbereidin-

gen en examens werden verzameld.  

De docenten waren Lion de Leeuw en Piet Verschure. Lion de Leeuw is een ex-

ereklasser die zich na zijn ac*eve carrière hee; toegelegd op het geven van 

lessen en ook heel ac*ef is in de mentale begeleiding van sporters. Dit laatste 

doet hij in alle takken van sport. Piet Verschure is bestuurslid van KVC met de 

portefeuilles Breedtesport en Topsport. Piet hee; zijn sporen verdiend in het 

onderwijs op de middelbare school. Hij is aan deze cursus toegevoegd om voor-

al de didac*sche principes van het lesgeven uit te leggen en te verduidelijken 

en is tevens de samensteller van de reader van de A- en de B-cursus biljar*n-

structeur.  

Wat in deze cursus vooral van belang is, is dat de cursisten leren “lesgeven”. 

Het zijn vaak hele goede biljarters die graag hun kennis en kunde over willen 

dragen aan de beginnende of reeds gevorderde biljarter.  

Hierbij komen verschillende aspecten aan de orde. Op de eerste plaats de theo-

rie van het biljarten. Om een paar voorbeelden te noemen: Wat gebeurt er met 

de ballen na een botsing? Wat is de loop van een bal? Hoe leer je op een ver-

antwoorde manier iemand piqueren en masseren? Vervolgens wordt bespro-

ken op welke manieren je dit aanbiedt aan de leerlingen.  
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Over het algemeen is het grootste probleem bij nieuwe cursisten dat men 

denkt als speler en niet als instructeur. Tijdens de cursus proberen we hieraan 

te werken.  

Een ander aspect waaraan de nodige aandacht is geschonken is de mentale 

begeleiding. Dit was voor de cursisten een eyeopener. Lion wist dit met verve 

te brengen met veel anekdotes en opgedane ervaringen in zijn omgang met 

topsporters.  

Een ander aspect is de spelopbouw en de manier van trainen, die ook aan de 

orde zijn gekomen in deze cursus.  

Wanneer het *jds*p van 15.00 uur naderde waren we bijna al*jd nog volop 

bezig met de cursus en werd er vaak nog een half uur aan vast geknoopt.  

Nadat deze cursus lange *jd uit het gezichtsveld was verdwenen, zijn we blij 

dat we met deze enthousiaste groep zijn gestart. Zij hebben veel van de docen-

ten geleerd, maar wat misschien nog belangrijker is dat wij als docenten feed-

back hebben gekregen over deze cursus zodat we nu goed kunnen evalueren 

en eventuele aanpassingen kunnen doorvoeren.  

Het belangrijke doel van deze cursus is om een netwerk van instructeurs te krij-

gen in Nederland die de beginnende biljarter ondersteunt. Hierbij zou ik graag 

zien dat ze ook de jeugd onder hun hoede nemen. Verder moeten zij ook in 

staat zijn om zelf, na enige ervaring te hebben opgedaan, de cursus B-

instructeur voor spelers tot een moyenne van 4.00 te gaan verzorgen.  

 

Piet Verschure  

Docent A-cursus 

 



8 

Finalisten D-3 2015-2016 

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

            

142929 10875 Bakker R.  (Rien) 120 300 5 12 0,400 up 

178541 12115 Besseling C.  (Co) 117 293 4 8 0,399  

176387 10906 Koetsier J.  (Jan) 120 302 5 11 0,397  

206173 10914 Broers J.T.H.  (Jan) 119 300 5 10 0,397  

119044 10890 Bakker S.  (Sabine) 105 265 4 8 0,396  

153119 10897 Hijum IJ. van (Ed) 114 297 5 8 0,384  

207798 10928 Schilder J.N.M.  (Johan) 120 313 3 12 0,383  

116698 90000 Mol Th.  (Theo) 120 330 4 12 0,364  

         

181120 10894 Groot N.  (Niels) 120 351 3 12 0,342  

221511 15532 Koper N. (Niels) 108 290 4 8 0,372  

181799 10918 Kroonenburg I.  (Ids) 118 341 3 10 0,346  

Finalisten D-2 2015-2016 
Bnr.Bnr.Bnr.Bnr.    Cnr.Cnr.Cnr.Cnr.    NaamNaamNaamNaam    Car.Car.Car.Car.    Brt.Brt.Brt.Brt.    Hs.Hs.Hs.Hs.    Mp.Mp.Mp.Mp.    Moy.Moy.Moy.Moy.    Byz.Byz.Byz.Byz.    

            

156739 12115 Dekker K. (Klaas) 145 244 5 9 0,594 up 

116955 12459 Slagter P.  (Piet) 138 235 5 10 0,587 up 

128950 10894 Boon L.  (Loek) 150 260 6 12 0,577 up 

143907 10907 Campbell S.  (Steward) 137 242 5 10 0,566 up 

224915 10900 Bot E. (Evert) 150 271 7 12 0,554 up 

167533 12115 Feller P.  (Peter) 144 270 4 10 0,533  

117256 10921 Feld P.  (Peter) 146 279 4 10 0,523  

134250 10892 Vlaar Th.J.  (Dirk) 150 292 6 11 0,514  

         

116673 10887 Jong H. de (Henk) 147 282 6 10 0,521  

134472 10897 Koopman L.  (Louis) 150 305 6 11 0,492  

214681 10900 Bakker K.  (Kees) 138 260 4 8 0,531  
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Finalisten D-1 2015-2016 
Bnr.Bnr.Bnr.Bnr.    Cnr.Cnr.Cnr.Cnr.    NaamNaamNaamNaam    Car.Car.Car.Car.    Brt.Brt.Brt.Brt.    Hs.Hs.Hs.Hs.    Mp.Mp.Mp.Mp.    Moy.Moy.Moy.Moy.    Byz.Byz.Byz.Byz.    

            

178545 12115 Hoogland G.C.J.  (Gerrie) 180 228 6 12 0,789 up 

116954 12459 Slagter M.  (Martin) 175 238 6 10 0,735  

203520 10875 Jong K.  (Kees) 177 244 6 8 0,725  

156416 10890 Koper B.  (Ben) 172 238 6 8 0,723  

116751 10890 Stavenuiter G.P.  (Gerrit) 157 219 6 8 0,717  

147546 10890 Vertelman E.  (Emiel) 179 256 6 10 0,699  

120198 10874 Kaarsemaker R.  (Rob) 176 263 6 10 0,669  

117079 10908 Wijnker P.G.  (Piet) 172 260 5 9 0,662  

         

157509 10898 Knijn F.  (Frank) 172 247 10 8 0,696  

116840 10894 Vries J.N. de (Jan) 168 252 6 8 0,667  

161256 12115 Mol D.  (Dick) 168 258 7 8 0,651  

Ferry Jong toernooi 2015 

Het derde 57/1 Ferry Jong toernooi vindt zaterdag 13 en zondag 14 juni plaats 

in café De Wi7e Valk, Dorpsstraat 175, in Zwaag. De naamgever van het toer-

nooi, in dit geval Ferry Jong, mocht bepalen in welke loca%e het toernooi 

wordt verspeeld en welke tegenstanders er worden uitgenodigd.  

 

Uitgangspunt is om het biljarten eens naar de speler te halen in plaats van de 

speler naar het biljart. En als hij dan ook nog eens zijn vrienden als tegenstan-

der mag uitnodigen, wordt het vast heel erg gezellig. Dat bleek al bij het eerste 

57/1 Sam van E?en toernooi in Schermerhorn en bij het tweede 57/1 Hidde 

Lub toernooi in Abbekerk. Zeger Karsten van de Wi?e Valk was gelijk enthou-

siast om het toernooi bij hem te houden. Het feit dat het vrienden zijn die de 

strijd met elkaar aanbinden, betekent zeker niet dat er niet gestreden wordt 

voor de overwinning. Eenmaal aan de tafel, gaan alle remmen los en wordt er 

een bikkelharde strijd geleverd. Het levert zeker een mooi kijkspel op, want 

57/1 is bepaald geen makkelijk spel. Feitelijk is het de meest moeilijke kader-

soort op de kleine tafel. Geen plaatsingsstootje tussendoor om een verzamel-
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stootbeeld te realiseren, maar direct in de goede posi*e krijgen bij elke caram-

bole. Twee aanspeelballen in één vak, geen entree, maar direct de dans.  

Gelukkig staan er uitstekende arbiters aan tafel om alles in goede banen te lei-

den en restée de dans direct te vertalen in: “gaat u maar weer zi?en”. Het is 

zeer de moeite waard, voor wie van biljarten houdt, om deze jonge biljartbal-

kunstenaars, waaronder verscheidene Europese en Nederlandse kampioenen, 

aan het werk te zien.  

De eerste ronde start zaterdag om 10.00 uur. Rond 19.00 uur wordt de vierde 

ronde gespeeld. Zondag wordt wederom om 10.00 uur gestart om de resteren-

de drie rondes te spelen.  

 

De spelers 

Ferry Jong, Sam van E?en, Guido Kauffeld, Jordy Jong, Raymon Groot, Robin 

Bas*an, Bas Bouwhuis en Kevin De Decker. 

 

De arbiters 

Sabine Bakker, Irma Huisman, Jack Dudink, Cees Benschop en Arnold van Ron-

gen. 

 

Wedstrijdleiding 

Rien Bakker. 

 

Graag tot ziens op 13 en of 14 juni in De Wi?e Valk. Mis dit spektakel niet! 
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Onze sponsoren. 

 

Op de pagina links van u staan alle mensen en bedrijven die zich spontaan als 

sponsor van het District West-Friesland hebben aangemeld.  

In het Bewaarexemplaar komen deze sponsoren in kleur op de omslagpagina’s. 

 

Mocht iemand nog behoe;e hebben om bij deze illustere groep te komen 

staan , dan kan dit nog. Voor € 25.– krijgt u hierbij een plaatsje. U ligt dan het 

gehele biljartseizoen 2015-2016 bij alle PK spelers op de leestafel. 

 

Niet alleen leuk om te doen, maar u sponsort hiermee het biljarten in West-

Friesland. 

 

Even een mailtje naar Joyce Haakman (spm.haakman@quicknet.nl) en alles 

komt goed.  
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Burgemeesters Horna 

West-Friese burgemeester promoten biljartsport 
 

In het historische pand van Horna biljartvereniging in Hoorn vond een uniek 

treffen plaats. Burgemeesters van West-Friesland kruiste vrijdag 1 mei jl. de 

degens (keuen) op het groene laken. Een biljartcompe%%e in het libre-spel 

tussen de eerste burgers van de zeven gemeenten in de regio West Friesland. 

Een ware %tanenstrijd! 

 

Na de koffie werd eerst een korte demonstra*e van het driebandenspel gege-

ven. Vervolgens star?e de compe**e. Dit leverde twee finalisten op; de heren 

Nijpels van de gemeente Opmeer en de heer Van Veldhuizen van de gemeente 

Hoorn. Een spannende finale, maar nu speelden de burgervaders met een han-

dicap. De heer Nijpels moest 15 caramboles maken en de heer Van Veldhuizen 

25. Laatstgenoemde speelde een gemiddelde van 1,2. Een man die ac*ef diver-

se sporten beoefent met een echte winnaarsmentaliteit. Toch maakte hij maar 

21 punten en bereikte de heer Nijpels na 18 beurten zijn 15 caramboles. De 

dolgelukkige winnaar ontving van de voorzi?er van Horna een bos bloemen. 

Ook de partners van de burgemeesters amuseerden zich kostelijk.  
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Noteren 

De dames kregen onderricht in de biljartsport, waarna met veel plezier het vlot-

brugspel en het 5-ball werd gespeeld. Ook de dames ontvingen ieder een heer-

lijke ruiker. 

 

Het was een goed idee van de heer Van Veldhuizen om voorafgaand aan het 

jaarlijkse diner met de West-Friese burgemeesters gezellig met elkaar te biljar-

ten. Goed voor de onderlinge saamhorigheid en voor ons voor het promoten 

van de biljartsport. Het gezelschap was bijzonder te spreken over het pand met 

ruime biljarKaciliteiten. Ideaal en betaalbaar voor jong en oud, temeer omdat 

het biljarten in cafés  afneemt, die zeker geen ideale omgeving zijn voor de 

(school)jeugd. 

                                                                                                                                                                                                        

Daan Fons, biljartvereniging Horna. 

SOMS KUN JE REGELS LEZEN, SOMS KUN JE ZE AFLEIDEN 

Het Spel en Arbitrage Reglement (S.A.R.) regelt zo goed mogelijk alle aspecten  

waar een eerlijke par%j aan dient te voldoen. Zo goed mogelijk, want een re-

glement kan natuurlijk niet alles wat zich mogelijkerwijs zou kunnen voor-

doen, in ar%kelen vangen. Vaak moet je –kún je ook- iets wat niet expliciet is 

beschreven, afleiden uit wat wel is beschreven. 

Zo is er door de jaren heen al heel wat gesteggel geweest rond de gelijkmaken-

de beurt, waarbij de gemoederen soms flink kunnen oplaaien, zoals blijkt uit 

het voorval dat mij onlangs ter ore kwam. Speler A maakte zijn laatste caram-

bole, dus de arbiter zegt -na natuurlijk eerst de carambole te hebben geteld- 

keurig: „ noteren (….) de heer A, (…..). Gelijkmakende beurt de heer B”. En toen 

ging het fout……… De arbiter begint de ballen in de beginposi*e te plaatsen zo-

als dat hoort voor de gelijkmakende beurt. Speler B wil behulpzaam zijn en 

duwt met zijn keu een wat verder weg liggende bal rich*ng acquit. De arbiter 

reageert meteen op de enig mogelijke manier: „ noteren, nul de heer B, nul”. 

Omdat B het daar beslist niet mee eens was, probeerde de arbiter hem daarna 

uit te leggen dat ook de gelijkmakende beurt deel uitmaakt van de par*j en de 

speler dus met keu of handen van de ballen af dient te blijven, totdat de arbiter 

aangee; dat hij mag afstoten voor zijn laatste beurt.  



15 

B bleek echter niet voor rede vatbaar en hee; daarop zelfs boos het lokaal ver-

laten. 

 

Toch hee; speler B het helemaal en alleen aan zichzelf te wijten. Want de ge-

lijkmakende beurt is wel degelijk een onderdeel van de par*j. De par*j is pas 

geëindigd als beide spelers evenveel beurten hebben gebruikt. Tenzij natuurlijk 

vooraf is bekendgemaakt dat er geen gelijkmakende beurt zal zijn, zoals bij 

sommige wedstrijden wel gebeurt. Dat was hier niet het geval. En ook al staat 

het niet expliciet in het S.A.R., uit wat er wel in staat is heel goed op te maken 

dat de gelijkmakende beurt deel uitmaakt van de par*j. Als we er het S.A.R. op 

naslaan, lezen we in art. 5204 lid 3: moeten *jdens de par*j of bij het einde van 

de par*j, voor de gelijkmakende beurt als bedoeld in art. 5606 lid 2, de ballen 

opnieuw in de beginposi*e worden geplaatst (………. enz.). Tijdens of bij het 

einde. Dat wil zeggen dat de par*j nog niet uit is. Gaan we vervolgens nog wat 

verder, naar de toelich*ngen: bij het herplaatsen in de beginposi*e mag de 

speler de arbiter niet behulpzaam zijn. Dit mag dus ook niet, als dat herplaat-

sen in de beginposi*e nodig is omdat de speler nog recht hee; op de gelijkma-

kende beurt.  Lee; eenspeler deze be[paling niet na, dan moet hij direct we-

gens touché worden afgeteld, ook al is hij nog niet met zijn beurt begonnen.  

Pakken we er nog een? Art. 5206 lid 2: hee; de in lid 1 bedoelde speler ( dus 

als speler A als eerste zijn aantal hee; gescoord) een beurt meer gebruikt dan 

zijn tegenstander, dan hee; de andere spelen nog recht op de gelijkmakende 

beurt, tenzij er vooraf bepaald is dat er geen gelijkmakende beurt zal zijn. 

 

Maar het aller- aller duidelijkst is wat we allemaal weten en waarvoor we geen 

reglement hoeven op te slaan: in je gelijkmakende beurt kun je nog remise ma-

ken. Als de gelijkmakende beurt niet binnen de par*j zou vallen, maar erna, zou 

je nooit remise kunnen maken. Toch? 

                                                                                                                                                         

Piet Verhaar 
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Seizoenskampioenen 

Districtskampioenen 

 

Libre klein 5e klasse  Jan Kroon   Twisk 

Libre klein 4e klasse  Tos Swart   Entree 

Libre klein 3e klasse  Sabine Bakker  De Carambole 

Libre klein 2e klasse  Ben Dudink   Horna 

Libre klein 1e klasse  Dick Mol   NHD 

Libre klein hoofdklasse  Jeroen Kruyt   ‘t Moddermannetje 

Bandstoten klein 5e klasse Sjaak Laan   ‘t Moddermannetje-

Bandstoten klein 4e klasse Henk de Jong  Twisk  

Bandstoten klein 3e klasse Piet Koops   De Carambole 

Bandstoten klein 2e klasse Sjaak Steltenpool  De Carambole 

Driebanden klein 3e klasse Aad van Winden  Twisk 

Driebanden klein 2e klasse Jaap Buis   De Hoop 

Driebanden klein 1e klasse Johan Nieuweboer  De Carambole 

Driebanden klein hoofdklasse Henk Jonker   De Hoop 

Driebanden groot 3e klasse Gerrie Hoogland  NHD 

 

Gewestelijke kampioenen 

  

Libre klein 4e klasse  Jan Schuitemaker  De Carambole 

Libre klein 2e klasse  Ben Dudink   Horna 

Libre klein 1e klasse  Jan Kok   De Wurf 

Libre klein hoofdklasse  Johan Koomen  Entree 

Bandstoten klein 4e klasse Henk de Jong  Twisk 

Bandstoten klein 3e klasse Piet Koops   De Carambole 

Bandstoten klein 2e klasse Sjaak Steltenpool  De Carambole 

Driebanden klein hoofdklasse Henk Jonker   De Hoop 

 

Na*onale kampioenen   

 

Bandstoten klein 4e klasse Henk de Jong  Twisk 

 

ALLEMAAL VAN HARTE GEFELICITEERD MET DE BEHAALDE PLAATS 
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Medembikker Open 

Het Medemblikker Open begon in april met 48 biljarters, verdeeld over 12 
poules van 4. Alle deelnemers waren ingedeeld op sterkte. Na een sportie-
ve slachting door de biljarters, die het beste bij zichzelf naar boven haalde 
door korte partijen te spelen, ging de helft door naar de tweede ronde. Joy-
ce Haakman had het Medemblikker Open de laatste twee jaar op haar naam 
staan, maar ging grandioos ten onder in de eerste ronde.  
 
De spanning was hoog bij de biljarters in de tweede ronde. Iedereen ging ervoor 
om naar de finaleronde te gaan. Acht kanjers bleven na deze ronde over en gin-
gen door naar de finale-avond. De sterkste spelers werden onderverdeeld in 
twee poules. 
Poule A 
Adrie Wijtman, Ger Voors, Roel Veenstra en Jan Broers. 
Poule B 
Gertrud Singer, Christine Jongbloed, Martin de Fost en Ton Koek. 
In de eerste groep werd Jan Broers 1e en Roel Veenstra 2e. In de B-poule ver-
overde Christina Jongbloed de bovenste plek en Martin de Fost bemachtigde de 
tweede plaats. Voor de finalepartijen begonnen, werd de trekking van de loterij 
gehouden. Veel 'schrift-schrijvers' gingen met een prijs naar huis of kregen die 
thuis bezorgd. 
De strijd om de derde en vierde plaats ging tussen Roel en Martin. Er kan er 
uiteraard maar eentje winnen. Roel maakte als eerste al zijn caramboles. Martin 
eindigde dus vierde van de 48 biljarters die biljartten in dit gezellige toernooi. 
Roel haalde door zijn winst de derde plek op het schavot. 
Jan en Christa streden om de gouden en zilveren plek. Jan liet zien dat hij de 
zenuwen onder controle had en liet zien de betere speler te zijn en won deze 
partij. Christa deed haar uiterste best. Tweede worden van vier dozijn biljarters 
is zo gek nog niet. Jan Broers won na drie speelavonden de beker van het Me-
demblikker Open en kan een jaar met de wisselbeker pronken in zijn woning. 
Ook ontbraken de bloemen niet. De andere drie finalisten kregen ook een beker 
en een boeket. 
 
Wedstrijdleider Klaas Singer bedankt Eetcafe Halfweg voor de gastvrijheid en 

goede verzorging, alle deelnemers en 
publiek. Misschien tot volgend jaar. 
Volgend jaar stuurt Klaas de vereni-
gingen weer een inschrijfformulier. 
Geef je dan op en wie weet ben jij de 
volgende winnaar van het Medemblik-
ker Open. 
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Wk Datum Finale Org. Vereniging Plaats 

          

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

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

39 26-sep-15 Districtsfinale D-2 NHD Zwaag 

40 03-okt-15 Districtsfinale L-4 Kunstgenot Midwoud 

          

41 10-okt-15 Districtsfinale L-3    

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

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

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

          

45 07-nov-15 Districtsfinale L-2 Horna Hoorn 

46 14-nov-15 Districtsfinale D-H Entree Wervershoof 

47 21-nov-15 Districtsfinale G-3 NHD Zwaag 

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

          

49 05-dec-15 sinterklaasweek     

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

51 19-dec-15 Districtsfinale L-1 DOET Hauwert 

52 26-dec-15 kerstweek     

          

53 02-jan-16 nieuwjaarsweek     

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

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

3 23-jan-16     

4 30-jan-16 Districtsfinale L-H DRL Venhuizen 

          

5 06-feb-16 Districtsfinale Dames L-2    

6 13-feb-16 Districtsfinale B-3 Twisk Twisk 

7 20-feb-16     

8 27-feb-16     

          

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

10 12-mrt-16 Gewestelijke finale B-3 Horna Hoorn 

11 19-mrt-16     

12 26-mrt-16 Paasweek     

          


