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Voorwoord
We kunnen verder, maar niet zonder zorgen.

Deze titel klinkt niet echt vrolijk. Maar we hebben in alle sporten en dus ook in de
biljartsport na de Corona nu te maken met een ander probleem.

We kunnen vanaf het begin van dit seizoen al lekker biljarten. De voorwedstrijden
en teamwedstrijden lopen goed. Natuurlijk is niet iedereen tevreden over het
resultaat, maar dat kennen we.
Natuurlijk komen er wel mensen in de finale. En we hebben al een aantal
kampioenen mogen huldigen. Zelfs een gewestelijk kampioen: Nico Weel in
Driebanden klein 3e klasse!

Maar …. Menig vereniging heeft wel zorgen. De komende ( koude ) wintermaanden,
zullen voor de speellocaties wel redelijk op temperatuur gehouden moeten worden.
Na de schrale ( oftewel nul komma nul ) omzet bij de locatiehouders tijdens de
Corona beperkingen, rijzen nu de energielasten de pan uit. Dat is voor hen een
zware last.

In veel locaties ging men al over op nieuwe lakens. De synthetische lakens hoeven
niet te worden verwarmd. Voor veel spelers is dit materiaal nieuw, maar het blijkt in
het algemeen een positieve ervaring te zijn.

Ongetwijfeld zullen er verhogingen komen in de consumptieprijs, contributie enz.
Toch hoop ik, dat het u niet weerhoudt om te blijven spelen en zo uw vereniging te
steunen. De echte biljartliefhebber zal doorgaan.

Voor die verenigingen die meer info willen, hierbij de link naar de site van de KNBB
Vereniging Carambole, waar u info kunt vinden over de steunmaatregelen van het
kabinet:

https://www.carambole.nl/nieuws/energiekostencompensatie-voor-sportaanbieders

Ik wens u met uw naasten en / of vrienden een mooie decembermaand toe. En een
goede start van 2023!

Thea de Weerd
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Wedstrijdleiding PK
Hieronder de uitslagen van districtsfinales en gewestelijke finales voor zover die nu
gespeeld zijn. De volledige totaaluitslagen voorwedstrijden per speelsoort en klasse
kan je terugvinden op https://knbb-livescore.nl.
Kies Wedstrijdkalender voor Disrict West-Friesland, gewenste toernooi en dan op
link Totaal uitslag.

Uitslag Districtsfinale - Driebanden klein 3e klasse 2022-2023

Bets Dekker-Boon Districtskampioen Driebanden 3e klasse. Zij gaat samen met
Nico Weel naar Gewestelijke finale.

Uitslag Gewestelijke finale - Driebanden klein 3e klasse 2022-
2023

Weer lid van De Opkomst naar Nederlands kampioenschap biljarten
 
Nico Weel uit Onderdijk is het gelukt om in Wormerveer de gewestelijke titel te
pakken in de derde klas driebanden. Met 12 matchpunten uit 7 partijen wist hij Bets
Dekker-Boon van ’t Moddermannetje, die 10 machtpunten haalde, uit Grootebroek
achter zich te houden. De andere 6 deelnemers bleven ver achter de deelnemers
uit district Westfriesland.
 
Opmerkelijk is te noemen dat in een paar jaar tijd al een aantal leden van de
Onderdijker biljartvereniging zich hebben kunnen plaatsen voor een nationale finale
bij zowel een persoonlijk alsmede teamfinale, waarbij dan ook nog de titel gehaald
wordt. Deze nationale finale wordt gehouden op 13, 14 en 15 januari 2023 in
Maasdam.

https://knbb-livescore.nl/


Uitslag Districtsfinale - Driebanden 2e klasse klein 2022-2023

Van donderdag 3 tot en met zondag 6 november is in eetcafe Sels in Andijk het
districts-kampioenschap driebanden 2e klasse gehouden.

De nummer 1 geplaatste Erwin Boots meldde zich helaas te laat bij de
wedstrijdleiding zodat 1e reserve Harry Meester zijn keu in elkaar mocht draaien.
Naast plaatselijke favoriet Rene Roozendaal nog een extra speler van
organiserende vereniging BV de Hoop.

Op de goedlopende nieuwe lakens is gedurende 4 dagen op een sportief en op een
mooi 2e klasse niveau gestreden. Voor de ultieme spanning en climax naar zondag
toe was het wat jammer dat de strijd om de titel zaterdag al was beslist maar de
terechte winnaar (met alle partijen winst) werd Gerard Weel van BV de Opkomst.
Samen met zijn neef John gaat hij de West-Friese eer hooghouden tijdens de
gewestelijke finale in Slootdorp.

BV de Hoop kijkt terug op een geslaagd toernooi en wenst de Welen heel veel
succes in hun vervolg. Hieronder de volledige uitslag.

Vlnr: John Weel (4e), Piet Blauw (3e), Nico van Diepen (2e) en Gerard Weel (districtskampioen)

Uitslag Gewestelijkefinale - Driebanden 2e klasse klein 2022-
2023



Uitslag Districtsfinale - Driebanden 1e klasse klein 2022-2023

Spannende 1e klas driebandenfinale bij NHD

Vanaf de eerste tot de laatste partij was er volop spanning in de districtsfinale 1e

klas driebanden die door biljartvereniging NHD weer als vanouds prima was
georganiseerd. Door de hoge aanvangsgemiddelde van de finalisten kon je ook
verwachten dat daarom ook iedereen van iedereen kon winnen.

In de eerste ronde haalde Jos Houtman, die het thuis voordeel had, al meteen uit
tegen William Bakker in 33 beurten, terwijl ook titel kandidaat Gertjan Dekker in 40
beurten won van Cor Bleeker. Gerrit Koster won van Peter Commandeur en Peter
Mak van Ben Kuin.

In de tweede ronde was er verlies van Gertjan Dekker tegen de ook al in eigen huis
spelende Peter Mak in 27 beurten, won Gerrit Koster in 28 beurten, met een
hoogste serie van 9! van William Bakker. Jos Houtman bleef ook foutloos tegen
Peter Commandeur en Ben Kuin won van Cor Bleeker.

In de derde ronde gebeurde er van alles, zo won Gertjan Dekker van Jos Houtman,
Ben Kuin van Gerrit Koster, Peter Commandeur van Peter Mak en alleen Cor
Bleeker bleef puntloos tegen William Bakker. Derhalve een stand van 5 spelers met
4 matchpunten en 2 met 2 matchpunten, dus in principe nog 7 kanshebbers.

In de vierde ronde verraste Cor Bleeker de op dat moment bovenaan staande Peter
Mak in 34 beurten, Gertjan Dekker won van Ben Kuin, Jos Houtman van Gerrit
Koster en Peter Commandeur won van William Bakker.

Op zaterdag nog 3 ronden met 2 spelers op 6 matchpunten en 4 met 4
matchpunten, dus nog van alles mogelijk. Medekoploper Jos Houtman ging
onverwachts onderuit tegen de op stoom komende Cor Bleeker in 39 beurten, bleef
Gertjan de baas over William Bakker, Ben Kuin nestelde zich ook in de top door van
Peter Commandeur te winnen en Gerrit Koster bleef titelkandidaat door winst tegen
Peter Mak.

In ronde 6 deed Gertjan Dekker goede zaken omdat hijzelf van Peter Commandeur
won en bijna al zijn mede concurrenten punten zag verspelen. Jos Houtman en
Peter Mak speelden remise waardoor Jos kansloos was geworden, Ben Kuin won
opnieuw, nu van William Bakker en  Cor Bleeker won ondanks een serie van 8 van
Gerrit Koster.

De laatste ronde was de titel door het hoge moyenne van Gertjan Dekker al bijna
zeker, hij mocht deze verliezen van Gerrit Koster en deed dat ook, maar de 1e

plaats kwam niet meer in gevaar want Ben Kuin kon het gat niet meer dichten met
matchpunten en gemiddelde door remise te spelen tegen Jos Houtman. Dat deden
ook Peter Commandeur en Cor Bleeker, terwijl William Bakker zijn 2e partij won van
Peter Mak.

Derhalve een prachtige finale die door districtsbestuurder Nico Boots samen met
wedstrijdleider Wim Knol een waardige afsluiting kende. Op 10 en 11 december
spelen Gertjan Dekker en Ben Kuin in Sassenheim voor een plaats in de nationale
finale in het Groningse Winschoten.

De eindstand hieronder.

Cor Bleeker

Gertjan Dekker districtskampioen Driebanden klein 1e klasse



Uitslag Gewestelijkefinale - Driebanden 1e klasse klein 2022-
2023

Uitslag Districtsfinale - Libre 4e klasse klein 2022-2023

Vlnr: Hans Kok (3e), Co Insing (districtskampioen) en Douwe Strikwerda (2e).

Co Insing en Hans Kok zullen ons district gaan vertegenwoordigen in de gewestelijke finale.

Uitslag Districtsfinale - Libre 3e klasse klein 2022-2023



Vlnr: Chris Wijsman (3e), Niels Koper (2e) en Rober Commandeur (districtskampioen)

Rober Commandeur en Carel ter Beek zullen ons district gaan vertegenwoordigen in de
gewestelijke finale.

Uitslag Districtsfinale - Libre 2e klasse klein 2022-2023

John van 't Hoff en Co Morsink zullen ons district gaan vertegenwoordigen in de gewestelijke
finale.

Uitslag Districtsfinale - Libre 1e klasse klein 2022-2023



Rober Commandeur en Carel ter Beek
zullen ons district gaan
vertegenwoordigen in de gewestelijke
finale.

Finalisten districtsfinale Libre klein 1e
klasse. Nrs 1 t/m 8 van voor naar achter.

Podium districtsfinale Libre klein 1e
klasse. (vlnr: bronzen Willem, zilveren
Jos en gouden Evert)

Evert Bot en Jos Noordeloos zullen ons district gaan vertegenwoordigen in de gewestelijke
finale.

Wedstrijdleiding Teams
In de gewestelijk vergadering zijn er wat wijzigingen voor de teamcompetitie
besproken.
 

Na de corona seizoenen, blijken er minder teams te zijn. Daarom komen de
kwalificaties te vervallen. In één weekend nu halve finale met 2 x 3 of 2 x 4
teams op zaterdag en de finales met 4 teams op zondag.
Er zijn plannen binnen de KNBB om een eigen software programma te maken
voor de teamcompetitie. Maar ons gewest is voor behoud van BPoint. Daar
gaan we ons in de KVC sterk voor maken.  Daar willen we mee doorgaan.

Onderzoek is nodig of het juridisch mogelijk is. Omdat de andere disciplines in de
KNBB een ander programma willen, waar we mogelijk samen mee moeten gaan.
En daar moeten we als KVC dan wel aan mee betalen

In de C1 klasse werd een groot aantal wedstrijden uitgesteld. Het was allemaal



moeilijk te plannen.
Mijn voorstel om volgend seizoen mogelijk met 2 spelers een team te vormen, werd
niet enthousiast ontvangen. 6 van de 10 teamleiders reageerden met NEE. Dus dat
voorstel is voor nu van de baan.

Een paar dagen voor Kerst, ga ik de moyenne herberekening toepassen.
Wijzigingen gaan vanuit BPoint naar de Teamleider. Extra aandachtpuntje: voor de
opstelling altijd de volgorde van BPoint aanhouden. Ook al is het actuele moyenne
lager, dan blijft het aanvangsmoyenne gelden.

Ik wens u mooie feestdagen en alle goeds voor 2023

Thea de Weerd
 

Wedstrijdleiding Nationaal
In november werden de voorwedstrijden Kader 38/2 extra klasse gespeeld.
Het resultaat was bij de deelnemers vast niet naar tevredenheid.

Als deelname onder de ondergrens wordt toegelaten om aan een klasse deel te
nemen, dienen ze op de ondergrens te worden ingeschreven.  Zakken tijdens het
seizoen kan / mag niet meer en degradatie komt pas aan het einde van het seizoen.

Halve degradatie wordt niet meer gehanteerd. Het moyenne bepaalt waar u het
volgende seizoen kan / mag inschrijven.

Thea de Weerd



2023 is voor Biljartvereniging Horna een heugelijk jaar.
90 jaar geleden werd deze vereniging opgericht en dat
gaan we in 2023 vieren.

De eerste activiteit is een speciale editie van ons
clubtoernooi. Voor de eerste voorronde die op 15
januari gespeeld wordt, nodigen we ook de besturen
van de Westfriese KNBB biljartverenigingen uit.
 
INSCHRIJVEN KAN DOOR HET STUREN VAN EEN
MAIL Het verzoek is om dit, uiterlijk 31 december
2022 te doen.
 

Mocht u zo goed presteren, dan is de kans zeer groot dat u mee mag doen met de
finale rondes die worden gespeeld op 18 en 19 maart 2023. Hier komen dan ook de
spelers die zich hebben geplaatst via de voorrondes voor de leden en oud-leden.
 
Indien u graag meer informatie wil hebben, dan kan u even contact opnemen met
Anjo Nat. 06-53604558 b.g.g.:Graag even een berichtje inspreken met naam en
telefoonnummer.
 
Inschrijven kan door het sturen van een e-mail voor 31 december 2022 naar:
 
secretaris@horna.nl en jeugdzaken@horna.nl onder vermelding van:
 

Naam
 

Adres
 

Telefoonnummer
 

Vereniging
 

Moyenne
 

Spelsoort: libre, bandstoten, kader
 
Deelname is gratis.
De enige verplichting is dat u aantreedt in uw clubtenue.
 
We zien uw inschrijving graag tegemoet en hopen er, samen met u, een mooie
lustrumeditie van te maken.

BILJARTVERENIGING HORNA 1933- 2023
UITNODIGING JUBILEUM VIKABE TOERNOOI

Huldiging arbiters
Op onze jaarvergadering mochten wij 2 personen huldigen met hun 12,5  actief lidmaatschap
als arbiter, n.l. Irene van Vliet & Cees Benschop.
Wij zijn nog steeds op zoek naar  enthousiaste gemotiveerde personen..zowel dames als heren
om de VWA te komen versterken.

mailto:secretaris@horna.nl
mailto:jeugdzaken@horna.nl


Ons district is dringend op zoek naar nieuwe arbiters.
Lijkt het jou leuk om arbiter te worden laat je dan
geheel vrijblijvend informeren over toetreding tot de
West-Friese Arbiters bij:
Ben Haentjens, tel: 0228-516844, mob: 06-54655334,
e-mail: benmarja1@gmail.com.

Arbiters gezocht!

Algemene mededelingen
Ontbrekende of foute (oude) E-mailadressen.

Vrijwel alles gaat tegenwoordig digitaal. Het is daarom van belang dat we de
juiste,actuele e-mailadressen hebben van onze leden. Bijvoorbeeld voor het
versturen van deze Nieuwsbrief, maar vooral ook om de finalisten van districts-,
gewestelijk of nationale finales te kunnen informeren. Aan alle secretarissen van de
biljartverenigingen het verzoek om de ledenbestanden up-to-date te houden. Niet
alleen de N(aam), A(dres) en W(oonplaats) gegevens maar ook de e‐mailadressen.

Het zogenaamde ‘drukken’ tijdens een biljartpartij.
Er kwam hier een vraag van een speler tijdens de voorwedstrijd over. Het blijkt dan
niet duidelijk wat je al tegenstander / arbiter / wedstrijdleider moet doen.

In het Spel en Arbitrage Reglement (SAR) wordt onder punt 5 genoemd, wat de
taak van de arbiter is.

En het ‘drukken’, of te wel ‘het naar het oordeel van de arbiter met opzet niet maken
van caramboles’ wordt onjuist gedrag genoemd. Dat is dan een overtreding

Overtreedt een speler een gedragsregel of naar het oordeel van de arbiter met
opzet een spelregel, dan mag de arbiter die speler een officiële waarschuwing
geven.

De arbiter licht meteen de Wedstrijdleider in.  De wedstrijdleider wijst vervolgens
een deskundig persoon vragen om te observeren hoe de speler het spel beoefent.

Blijft de speler volharden in het overtreden van bedoelde regel(s), dan kan de
arbiter de partij onderbreken om met de beoordelaar overleg te plegen. Indien
arbiter en beoordelaar van mening zijn dat de speler opzettelijk de spel- of
gedragsregels overtreedt, dan is de arbiter bevoegd de speler het verder spelen te
ontzeggen.  Er wordt een opmerking op de tellijst gemaakt, dat de partij gestaakt
werd i.v.m. een overtreding.

Het blijft altijd moeilijk om vast te stellen dat een speler dit bewust doet. Maar er



Website KNBB Vereniging Carambole Nieuwsbrieven KVC

Website KNBB Informatie inzake corona

zullen van deze spelers blijven, die bijvoorbeeld niet willen promoveren. En het blijft
lastig omdat er te weinig kennis is hoe je als teller/arbiter en wedstrijdleider van de
vereniging  hoort te handelen.

Bij de opgeleide bondsarbiters is meer kennis van de reglementen.

Piet Verhaar
 

KVC Nieuws en mededelingen
Hierbij link naar recente nieuwsberichten op de website van de KNBB Vereniging
Carambole.

KNBB Nieuws en mededelingen
Hierbij link naar recente nieuwsberichten op de website van de KNBB.

Aanleveren kopij nieuwsbrief
Om de nieuwsbrief wat meer body te geven, hebben we info van de leden en de
verenigingen nodig.
Van finales, of gewoon leuke dingen die u op de club mee maakt. Stukje tekst en /
of foto’s. Gewoon met een telefoon gemaakt. Dat is echt niet zo moeilijk.

In sturen uiterlijk op de laatste dag van de maand.

U kan dit naar mij sturen nieuwsbrief@knbbwestfriesland.nl , of naar iemand anders
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Website knbbwestfriesland.nl Facebook KNBBWestfriesland

van het bestuur. Onder vermelding van Nieuwsbrief

Wim Mosman

KNBB West-Friesland op Internet en Facebook
Alle informatie inzake KNBB West-Friesland kan je ook terug lezen op onze
internetpagina en op facebook.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede

ontvangst voegt u nieuwsbrief@knbbwestfriesland.nl toe aan uw adresboek.
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