BILJART MAGAZINE WEST-FRIESLAND
Een uitgave van de KNBB district West-Friesland.
U kunt uw kopij vóór 1 mei 2017 inzenden aan:

copy@knbbwes riesland.nl

Cursiee
Het biljartseizoen nadert het einde.

De jaarvergadering wordt
24 april gehouden in De Werf,
Heemraadwitweg 2 in Hauwert.
Graag voor 20.00 uur aanwezig zijn.
Als er nu belangrijke dingen zijn, die u met de rondvraag wilt bespreken,
schroom niet. Het is juist belangrijk om posieve of wrange punten met elkaar
te bespreken. Probeer duidelijkheid te krijgen, als regels, beleid of andere
punten onduidelijk zijn.
Verder zijn er nog geen reaces gekomen op de funces

Wedstrijdleider PK
Penningmeester
Ik vraag mij af waar jullie blijven.
Joyce.
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Ereleden
Jos Botman
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Carlo Bot
Dirk Koning

Hans Visser
Piet Rempt

E-mail adressen
Kopij Districtsmagazine
NHD uitslagen
Koggenlander/Medemblikker
Weekblad Zondag
West-Fries Weekblad
NHD verslaggever
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www.knbbwestfriesland.nl
http://gewest-wn.knbbcarambole.nl
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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 OPGEGEVEN
VOOR DE ARBITERSCURSUS ???
Irma Huisman
Hans Berkhout
Irene van Vliet
Ben Haentjens

06-38108023
06-22401609
06-52455646
06-54655334
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Noteren
Drukken hoort bestreden en bestra3 te worden
In de bijna twaalf jaar dat ik schrijfsels produceer voor dit blad, ben ik er vaker
mee geconfronteerd. Is mij vaker gevraagd er over, maar vooral tégen te schrijven. Over het drukken, het met opzet meer of minder subel missen om zodoende een lager moyenne te bewerkstelliggen.
Het is van alle 0jden en dat blij1 het vermoedelijk ook. Er zijn al0jd mensen voor
wie de waarde van een beloning niet gekoppeld hoe1 te zijn aan de inspanning
die geleverd wordt, om die beloning te verdienen. Door de jaren heen heb ik vele malen mogen aanschouwen, hoe iemand trots was na het winnen van een
trofee, waarvoor hij maar op halve kracht hoefde te spelen. Soms denk ik dan
ook nog wel eens terug aan een districtsﬁnale van veer0g jaar geleden. Eerste
klas libre klein. Moyennegrenzen van 4.00 tot 7.00. Hoe een deelnemer met een
eindmoyenne van 4.90, het laagste moyenne van allemaal, kans zag om ze allemaal aan zijn zegekar te binden. Hoe trots hij was op zichzelf, om wat hij had
gepresteerd. Evenveel caramboles moeten maken als veel sterkers spelers maar
toch winnen.
Door de jaren heen hebben de reglementenmakers geprobeerd om manieren te
vinden om het drukken tegen te gaan. Er is onder andere een ar0kel opgenomen
in de reglementen dat, als een bestuur of wedstrijdleider van mening is dat iemands speelsterkte duidelijk hoger is dan opgegeven, hij verplicht hoger ingeschaald dient te worden. Ik heb het hier niet over één beurt meer of minder om
net boven een grens te komen of er juist net onder te blijven. Het zijn die ﬁguren
die veel sterker zijn dan de klassen waarin ze spelen, maar ervoor zorgen dat ze
er niet uit hoeven. Zoals mij onlangs ter ore kwam.
Een groepje biljarters speelt voorwedstrijden. Zes par0jen. Na vier ronden staat
één van de deelnemers op een moyenne dat 52% hoger is dan de promo0egrens
van die klasse. Hij wil echter niet promoveren naar een hogere klasse. Zegt dat
zelfs openlijk. Gaat daarom voortvarend te werk om zijn moyenne omlaag te
brengen. Doet dat zo opzich0g, dat de arbiter zich genoodzaakt ziet om hem een
waarschuwing te geven. Vervolgens een tweede waarschuwing. Het vervolg is
mij niet geheel duidelijk.
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Duidelijk is dat de par0j werd gestaakt en de betreﬀende speler vertrok. Niet
duidelijk is wie de par0j staakte. Was het de speler, die uit boosheid over de
waarschuwingen niet verder wilde spelen? Ook dat is vaker voorgekomen. Met
als gevolg een straf voor de speler. Want je bent verplicht om jouw par0j of al
jouw par0jen uit te spelen. De enige geldige en toegestane reden om als speler
jouw par0j niet uit te spelen is overmacht. Bijvoorbeeld een brandweerman die
een oproep krijgt. Of in de biljartzaal gebeurt iets waardoor het biljarten de speler wordt belet. Een speler die zich boos maakt op zijn tegenstander of op de
arbiter en weigert verder te spelen, daar is het reglement niet mals over.
De arbiter hee1 de leiding 0jdens een par0j. Hij beoordeelt of er regels worden
overtreden. Hij waarschuwt als hij dat nodig vindt en als de speler die waarschuwing niet ter harte wil nemen, kan hij de speler het recht om verder te spelen
ontzeggen. De tegenstander wordt dan winnaar van de par0j. De arbiter houdt
vervolgens ruggenspraak met de -indien aanwezig- wedstrijdleiding en anders
met het bestuur. Hij maakt dan een schri1elijk rapport op. Het bestuur past de
voorgeschreven sanc0e toe en de speler -uiteraard tegen zijn zin, maar reglementair juist- in de hogere klasse plaatsen.
Piet Verhaar,
pietvangerte@hotmail.com.
Bron: BiljartTotaal.
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NK driebanden dames
Het eerste Nederlands kampioenschap driebanden klein voor dames werd
half maart gehouden in Lelystad, is bleek een groot succes. Al vlak na de bekendmaking van dit evenement meldden veel dames zich aan: 48 biljarters
speelden mee, in acht groepen van zes.
Naast een compe00ef karakter was dit evenement er zeker ook één van gezelligheid en om damesbiljart/driebanden voor vrouwen op de kaart te zeCen. En
dat is gelukt! Wereldkampioene driebanden groot bij de dames Therese Klompenhouwer was aanwezig om haar vriendin Chantal Seves te ondersteunen,
het jonge talent Andrea Hofman werd vergezeld door haar man, topdriebander Glenn Hofman, en Daisy Werdekker was niet alleen de jongste
speelster van het toernooi (21), ze was gezien haar derde plaats bij het NK driebanden groot voor dames één van de grote favorieten.
Geen van de genoemde namen zou uiteindelijk de 0tel pakken. Deze was weggelegd voor de sympathieke en ervaren Joke Breur, die de concurren0e nipt
voor bleef, en haar goede vorm van de eerste dag (ze maakte een serie van 12
caramboles) over het gehele toernooi wist door te trekken. Organisator Alex
ter Weele was in zijn nopjes door het succes en kondigde op Facebook aan:
Wegens groot succes geprolongeerd: 9 t/m 11 maart 2018, loca0e nog onbekend, het tweede NK dames driebanden klein!"
Bron: site K.N.B.B. Tekst: Rolf Slotboom.
De drie West-Friese biljarters Sabine Bakker, Bets Dekker-Boon en Marja Stroomer. Wachten hun kans volgend jaar af. Dit jaar viel een beetje tegen qua ranglijst, maar het toernooi was volgens Bets heel gezellig en ze kregen ook nog
een leuk presentje.
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53e Bonte Paard Toernooi
2017
Deelnemers:
Dirk Jan Kok
Harry Scheerman
Joop Rood
Leo Karels
Martin van den Hudding
Nico Groot
Nico Roet
Peter Ossebaar
Piet Koops
Piet Wijnker
Ronald Kok
Sjaak Steltenpool
Reserve: Ben Dudink
Dit evenement wordt verspeeld op woensdag 12,
donderdag 13, vrijdag 14 en zaterdag 15 april.
Aanvang 19.00 uur en zaterdag 13.30 uur in

Het Nieuwe Bonte Paard Abbekerk.
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Piet Kok kampioen hoofdklasse
libre klein jeugd
De naonale ﬁnale libre klein hoofdklasse voor de jeugd werd op 4 en 5 maart
gespeeld in Biljart- en éétcafé de Lie0ebber -van Flip en Pieternel- in Warmenhuizen. In de goed georganiseerde ﬁnale onder leiding van Gerard Lenng, met helaas maar zes spelers (meer jeugd is er gewoon niet meer) deed
Piet Kok uit Lutjebroek mee.
Piet speelde de ﬁnale, als speler van de Horna in Hoorn, maar in zijn achterhoofd ook als speler van de Wurf in Lutjebroek. Want zoals menigeen weet
speelt hij sinds dit seizoen ook bij biljartclub de Wurf samen met vader, opa en
nog zeven andere Kokken (0en Kokken van de 21 leden). Terwijl hetzelfde
weekend drie Kokken (waaronder zijn vader en een mede Hornalid) troosteloos
ten onder gingen in de ﬁnale tweede klas bandstoten. Behoudens Mar0n van de
Hudding, die wel door is op moyenne en zij lieten dus niet hun beste visitekaartje achter in het biljartpaleis NHD in Zwaag. Jonge Piet Kok had hele andere
plannen namens beide verenigingen.
Door zijn lessen van Hein Smit, die hij verdiende samen met Rick de Wit bij de
talentendag in Zevenbergen West Brabant was hij gebrand om iets te laten zien.
Rick de Wit won al eerder dit seizoen derde klas libre jeugd.
Door een afmelding van Bongers, voor de na0onale ﬁnale, viel eerste klas na0onaal kampioen Marius Kroonen in als zesde speler. En ondanks dat hij alles zou
verloor, liet hij toch enorme progressie zien, klasse.
Er was vanuit de bond besloten dat Kenny en Marius er 100 caramboles moesten maken en de rest 120 punten.
De eerste ronde speelde Piet tegen Dennis Hoogland (lokaal toptalent, welke
normaal speelt in deze loka0e) met wie hij twee jaar daarvoor eerste en tweede
was in de eerste klas ﬁnale, liep vrij soepel, In 21 beurten was Piet klaar en won
de par0j.
Maar Dennis van Engelen (die vorig seizoen in deze klasse ook tweede werd
achter Leon Dudink en nu wel aan de 0tel dacht, omdat de beide Dudinkjes er
niet waren), won zijn par0j van Marius.
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Terwijl Silvy Glissenaar verrassend gelijk speelde tegen de eerste klas kampioen
van vorig jaar, de net gepromoveerde Kenny Boskamp. Sylvy sloot haar par0j af
met een slotserie, die gelijk was aan de openingsserie, namelijk 24 caramboles.
In de tweede ronde biljarCe Piet tegen Marius. Hij eindigde zijn par0j weer in
21 beurten, terwijl Dennis van Engelen won van Silvy en Kenny het aﬂegde tegen Dennis Hoogland in een puike par0j van 17 beurten.
Voor Piet was ronde drie zwaar. Hij weet wel in 27 beurten rela0ef eenvoudig
Kenny van zich af te schudden. Terwijl Dennis van Engelen Dennis Hoogland
achter zich laat, en Silvy zegevierde tegen Marius.
Na de eerste dag Piet met de volle mep aan kop met een gemiddelde van 5,21.
Terwijl Dennis van Engelen hem achtervolgd met dezelfde par0jpunten en
slechts een gemiddelde hee1 van 3,56.
Als de tweede dag aanbreekt, moeten de biljarters nog twee par0jen spelen. En
Piet moet als eerste tegen Silvy Glissenaar, die zo’n zes jaar gelden voor zijn
neus al eens een na0onale 0tel wegkaapte. Maar Piet is daar overheen en haalt
uit. Helaas kon hij, door een klein foutje in de één na laatste beurt net niet met
een gemiddelde boven 10 afsluiten. Maar in der0en beurten 120 caramboles
maken is gewoon top, inclusief een serie van 45. Dennis Hoogland won van Marius en Dennis van Engelen verzaakte ook niet in zijn plicht en boekt winst op
Kenny.
Als de laatste ronde ingaat staat Piet nog steeds op kop, met een enorm gemiddelde-verschil ten opzichte van Dennis van Engelen, maar met evenveel matchpunten. Dat betekende voor Piet, verliezen is weg 0tel.
De andere twee par0jen starCen eerst. Om plaats 3 en 4 spelen Silvy en Dennis
Hoogland, maar Dennis is op en verliest. Marius probeerde als eersteklasser
punten af te pakken van Kenny om alsnog beslag te leggen op plaats 5. Hij
slaagde daarin niet en bleef steken op de zesde plaats.
De ﬁnalepar0j starCe 25 minuten later en Dennis ging van acquit met een serie
van 18 caramboles, maar na zes beurten stonden de biljarters gelijk met 39 caramboles. Daarna stokte het van beide kanten. Zowel Piet als Dennis waren wat
angs0g, dus speelden ruim. Totdat Piet een kleine tussenserie maakte van 15
caramboles, zodat hij los kwam. Na de pauze halfweg was het eigenlijk gebeurt.
Piet was snel boven de 100 en Dennis probeerde met ruim spel Piet te ontwrichten maar dat was onbegonnen werk.
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Na 23 beurten pikt Piet het uit en pakt de 0tel onder toezicht van ouders, opa,
oma en de clubleden van zowel Horna, als de Wurf en mag op het hoogste
schavot luisteren naar het Wilhelmus.
Klasse gedaan en met de volle mep aan punten, hoogste par0jmoyenne, hoogste serie en hoogste gemiddelde, duidelijk en terecht de winnaar.
Zowel de fans vanuit de Horna (mooi woordjes van zowel van Leo Karels en
Anjo Nat), als die van de Wurf, bedankt voor jullie komst.
Uitslag
1. Piet Kok
2. Dennis van Engelen
3. Silvy Glissenaar
4. Dennis Hoogland
5. Kenny Boskamp
6. Marius Kroonen

mp
10
8
5
4
3
0

moy
5,71
3,53
4,44
4,26
2,83
1,87

hs
45
23
25
30
21
11
Jan Kok.

Kampioen Piet Kok (m), Dennis van Engelen en Silvy Glissenaar.
Foto: Sandra Kok-Fontein
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Notulen jaarvergadering
25 april 2016
A8erichten
De heren Carlo Bot, Hans Visser en Piet Rempt.
De volgende verenigingen: 3 Haringen, BV Halfweg, Steeds Hoger.
Opening.
De heer Piet Koops neemt het woord en opent de vergadering. Er wordt een
minuut s0lte in acht genomen om de leden die ons zijn ontvallen te gedenken.
Mede namens het bestuur verwelkomt de voorziCer de ereleden, oud bestuursleden, de commissie openen en sluiten en de heer Koomen van de schrijvende pers.
Vaststellen van de agenda
Er zijn vanuit de verenigingen geen nieuwe agendapunten aangedragen.
Vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering van 20 april
2015
Er zijn geen op of aanmerkingen op de notulen.
Ingekomen stukken/mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken. De presen0elijst wordt doorgenomen. Afwezig
dit jaar Aquite ‘83.
Jaarverslagen
Jaarverslag secretaris Goed gekeurd Jaarverslag wedstrijdleider PK Goed gekeurd Hans Berkhout hee1 nog een aanvulling. Voor het seizoen 2017/2018 zijn
de inschrijvingen aan het binnenkomen van libre 5e klasse en driebanden 1e, 2e
en 3e klassen. De K.N.B.B. gaat alle klassegrenzen veranderen. Hoe e.e.a. eruit
komt te zien is nog niet duidelijk. Of het doorgaat is ook nog onduidelijk dit
hangt mede af van biljartpoint. De inschrijvingen kunnen gewoon doorgegeven
worden, we zien wel waar het schip strand. Jaarverslag wedstrijdleider teams
Goed gekeurd.
Thea de Weerd voegt hier nog aan toe dat er een nieuw overzicht is, dat komt
in het komende jaarverslag.
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Inmiddels is bekend dat het team van NHD 1e klasse driebanden zich geplaatst
hee1 voor de na0onale kampioenschappen. Jaarverslag wedstrijdleider na0onaal Goed gekeurd. Thea meldt dat er twee na0onaal kampioenen zijn. Driebanden klein extra klasse Henk Overmars en Kader 38/2 3e klasse Bas Bouwhuis. Bandstoten groot 1e klasse; Leo Koomen is als 7e geëindigd en George
Kenter als 6e. In dit overzicht staat niet vermeld dat Sam van ECen Na0onaal
kampioen is van de Grand Dutch. Jaarverslag wedstrijdleider jeugd Goed gekeurd. Cor gee1 door dat het Horna team jeugd zich geplaatst hee1 voor de
na0onale kampioenschappen. Er is een e-mail verzonden naar alle wedstrijdleiders aangaande het jeugdbiljarten. Het moet vanuit de verenigingen zelf komen. Jaarverslag V.W.A. Goed gekeurd. Jaarverslag D.T.C. Goed gekeurd.
Verslag kascontrole commissie
Hierop neemt de penningmeester het woord. Afgelopen donderdagavond
schoot het door het hoofd van de penningmeester; aankomende maandag is er
jaarvergadering en de kascontrole moet nog plaatsvinden. Hij hee1 geprobeerd
om afgelopen vrijdag de leden te benaderen. Het is gelukt om Antoon Steltenpool te bereiken, de andere leden hee1 hij niet te pakken gekregen. Antoon
Steltenpool hee1 dit jaar, bij uitzondering, de kascontrole alleen uitgevoerd.
Antoon Steltenpool hee1 de bescheiden gecontroleerd en is akkoord gegaan
met de ﬁnanciële verslaglegging. Het ziet er gezond uit en de ﬁnanciën zijn op
orde. Namens de vergadering wordt het bestuur gedechargeerd.
Jaarverslag penningmeester
De penningmeester gee1 een toelich0ng over diverse posten die voorkomen
op de exploita0erekening van ons district. Hier komen verder geen vragen op
vanuit de vergadering. Er is een nega0ef resultaat begroot van € 232,-. Hierin is
een fout geslopen. De bankkosten staat geboekt voor € 12,-, dit moet echter
€ 120,- zijn. Het nega0eve resultaat zal derhalve op ongeveer € 350,- uitkomen.
Benoeming kascontrole commissie
De heer Jaap Bakker meldt zich aan als reserve voor het komende jaar. De vergadering gaat hiermee akkoord. In 2017 zijn de heren D. Fons en F. Hart de leden van de kascontrole commissie.
Vaststellen van districtscontribue
Het bestuur stelt voor om de contribu0e te verhogen met € 1,- naar € 15,- en
de inschrijTosten pk met € 0,50 naar € 7,-. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Pauze
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Jeugdbiljarten
Cor Bleeker hee1 nog een verdere toelich0ng. Het zou mooi zijn als er vanuit
de verenigingen gestart wordt met 5-ball voor jeugdige biljarters. Dit zou kunnen in dorpshuizen of andere biljartgelegenheden. Dit zou mogelijk nieuwe
leden kunnen opleveren. In Opperdoes is laatst ook een 5-ball toernooi gehouden, dit was uitermate succesvol. Piet Koops spreekt de hoop uit dat er vanuit
de verenigingen zelf ac0e wordt ondernomen om het aantal jeugdleden weer
te laten toenemen.
Bestuursverkiezing
A1redend en herkiesbaar zijn Benny Beek en Hans Berkhout. Hierbij tekent
Hans Berkhout aan dat hij na komend jaar zal terugtreden als wedstrijdleider
Pk en uit het bestuur van ons district zal terugtreden. De voorziCer gee1 aan
dat er dus een nieuwe wedstrijdleider pk zal moeten opstaan. Het zou mooi
zijn als dit snel kan worden gerealiseerd dan kan hij of zij meelopen met Hans
Berkhout om de kneepjes van het vak onder de knie te krijgen. Kandidaten
kunnen zich melden bij de secretaris van ons district; nbj.boots@kpnmail.nl
Voorstellen vanuit de vereniging
Er zijn geen voorstellen vanuit de verenigingen ontvangen. Hierop neemt de
heer Sjaak Beers van DOS het woord. Hij verwijst naar eerdere e-mails met betrekking tot het versturen van het Districtsmagazine. Dit kan, als dit digitaal
wordt aangeleverd, een ﬂinke besparing opleveren. De secretaris gee1 aan dat
dit punt is opgenomen in het jaarverslag van de secretaris. Hier was verder
geen commentaar op. Binnen het bestuur is hier over gediscussieerd, niet iedereen hee1 een computer dus kan dit nog niet worden overgegaan tot het
digitaal versturen. Toelich0ng van Hans Berkhout. Er zijn maar 250 e-mailadressen bekend van de leden. Deze e-mailadressen zijn ook niet meer up-todate. Bij het versturen van e-mails kreeg Hans ongeveer tach0g e-mails terug
omdat het e-mailadres niet correct is. Bij andere verenigingen is gebleken dat
het digitaal verspreiden van nieuws het aantal leden terugloopt, dit is voor ons
ook een reden om dit niet door te voeren.
Onze penningmeester Benny Beek neemt nog het woord om het ﬁnanciële aspect toe te lichten. Het zijn niet alleen de kosten die wij maken maar ook de
inkomsten die hiertegenover staan. De inkomsten uit adverten0es moet je hier
ook in meenemen. Het bestuur ziet vooralsnog geen reden om over te gaan tot
het digitaal aanleveren van het Districtsmagazine. Wij blijven dit punt wel volgen en mocht er in de toekomst anders over worden gedacht zal dit zeker ter
sprake komen.
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Voorstel van het districtsbestuur
Het bestuur stelt voor om in het seizoen 2016-2017 te starten met de klasse
C4. In deze klasse spelen we met viertallen. In de C3 wordt het spelen met drietallen ingevoerd. Voorstel van het bestuur van de K.N.B.B. landelijk om niet
meer dan één interval halverwege de compe00e te verlagen dit gaat seizoen
2017/2018 in. Binnen ons district zal dit ook voor het komend jaar worden
doorgevoerd. De vergadering gaat akkoord met deze veranderingen.
Uitreiken onderscheidingen
Er zijn dit jaar geen onderscheidingen uit te reiken.
Vaststellen datum algemene ledenvergadering 2017
Het bestuur stelt voor maandag 24 april 2017.
Rondvraag
Loek Karsten vraagt zich af of er biljartspellen op de iPad kunnen worden gezet.
Hier is de jeugd mee bezig en wellicht s0muleert dit de jeugd om te gaan biljarten. Er zijn als biljartspellen op iPad. Het bestuur zal kijken of dit ook voor de
jeugd toegankelijk is.
Piet de Leeuw hee1 een vraag over het plaatsen van verslagen in de regionale
weekbladen. Hij ziet wel een verslag staan van een bestuurslid maar het verslag
die hij hee1 ingediend staat alleen in het Districtsmagazine. Hoe zit dit? Joyce
gee1 aan dat niet elke krant even dik is. De ene week zijn er 16 pagina’s en de
andere week 12 pagina’s. Als er meer pagina’s zijn is er ruimte om verslagen op
te nemen in de krant. Het beleid van Rodi is dat alles wat toekomende 0jd is
hee1 voorrang, verslagen zijn van minder belang en worden dan niet alsnog
opgenomen.
Thea Verhart vraagt zich af hoe het zit met de vlag van de K.N.B.B. bij ﬁnales.
De laatste keer was er geen vlag. Thea gee1 als reac0e dat iedere oﬃcial een
vlag in zijn of haar bezit hee1 en die dan ook zal meenemen naar de ﬁnale. Dat
dit afgelopen keer niet zo is gegaan zal niet meer voorkomen(als het goed is).
Antoon Steltenpool wil het districtsbestuur bedanken voor het afgelopen jaar.
Hij bedankt met name Piet Koops die 0jdens een gewestelijke ﬁnale met zijn
geliefde kwam binnenwandelen. Antoon en Jan Kok hebben dit zeer op prijs
gesteld.
Loek Boon sluit zich aan bij de woorden van Antoon Steltenpool. De Hoop hee1
afgelopen jaar het 50 jarig jubileum gevierd. Hij bedankt Hans Berkhout voor
het kundig arbitreren. Piet Koops voor het openen van de ﬁnale en Benny Beek
voor het afsluiten van de ﬁnale.
Ronald Kok vraagt hoe het zit met het aantal arbiters?
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Er hee1 iemand bedankt voor het arbitreren in verband met een conﬂict met
een van de deelnemende biljarters 0jdens een ﬁnale. Wordt het niet eens 0jd
dat hier tegenop wordt getreden. Hierop neemt Hans Berkhout het woord en
gee1 aan dat er een cursus op stapel staat voor nieuwe arbiters. Bij de ﬁnale
bandstoten 3e klasse in Twisk is door de vereniging zelf aangegeven dat er problemen worden voorzien omdat de heer Pijper zich hee1 geplaatst voor de ﬁnale en dat de heer Bosman staat ingepland om te arbitreren. Op basis van dit
signaal is de heer Bosman van deze ﬁnale afgehaald. Alle spelers hebben het
recht om op0maal te kunnen presteren 0jdens een ﬁnale. Daarom hee1 de
v.w.a. bovenstaand besloten. Hef feit dat er telefonisch contact is geweest tussen de biljarter en de partner van de arbiter kunnen wij als bestuur niets tegen
doen. Het enige wat de arbiter zou kunnen doen is aangi1e doen bij de poli0e.
Piet Koops neemt ook nog het woord en hoopt dat de speler bij zichzelf ter rade gaat. Wij zijn in ieder geval trots op ons arbiterskorps binnen ons district. Hij
spreekt de hoop uit dat de situa0e zich niet meer voor gaat doen. Een ﬁnale
moet voor iedereen deelneemt plezier opleveren en geen gezeur.
Hans Berkhout hee1 nog een aantal ﬁnales open staan, hij mist nog een aantal
verenigingen die normaal een ﬁnale aanvragen. Hij wacht nog tot 10 minuten
na de vergadering. De verenigingen kunnen zich bij hem vervoegen om dit alsnog te doen.
Sluing
De voorziCer wenst iedereen, namens het bestuur, veel biljartplezier, ook in
het nieuwe seizoen in goede gezondheid toe.
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Koninklijke Nederlandse
Biljart Bond
Nieuwsbrief
Veranderingen doorvoeren: wel of niet?
Deze vraag komt regelma0g bij mij naar boven als we in verschillende commissies proberen om zoveel mogelijk personen aan de biljarCafel
te krijgen.
Het is algemeen bekend dat veranderingen in structuren en organisa0es weerstand oproepen. Mensen zijn heel snel geneigd te roepen dat het nog steeds
goed gaat op de manier zoals we tot nu toe gespeeld hebben. Of het overal even
goed gaat, daar heb ik wel eens mijn twijfels over.
Feit is wel dat we steeds minder spelers hebben die aan de verschillende compe00es deelnemen. Een belangrijke reden kan zijn dat men niet de ﬁnanciële middelen ter beschikking hee1 om overal aan deel te nemen. Men zou ook niet
meer mee kunnen doen bij de persoonlijke kampioenschappen, omdat men toch
geen kans hee1 om de ﬁnale te halen! Wordt biljarten tegenwoordig meer gezien als een sociale bezigheid? We gaan gezellig een potje biljarten en dat is het
dan. Dit kunnen een paar redenen zijn om geen veranderingen door te voeren.
De Wedstrijd Commissie Breedtesport spant zich in om iedereen weer te laten
deelnemen aan de verschillende compe00es en kampioenschappen. In een vergrijzende groep, zoals ons ledenbestand laat zien, moeten we wel naar de toekomst kijken om op een of andere manier te blijven biljarten zoals we gewend
zijn.
We hebben een pilot opgezet om een paar gewestelijke ﬁnales te spelen op
twee dagen. Waarom doen we dit? Ten eerste uit ﬁnancieel oogpunt en voor de
deelnemers aantrekkelijker: d.w.z minder overnach0ngs- en verblijfskosten. De
organisa0e hoe1 een dag minder aan te treden, waardoor verenigingen misschien eerder bereid zijn om een ﬁnale te organiseren. Voor de arbiters kan het
ook beter uitkomen dat men een dag korter aan de tafel moet staan. Kortom:
veel voordelen. Het nadeel is dat men in een dergelijke ﬁnale op twee dagen niet
alle tegenstanders tre1. Wil men kampioen worden, moet men in de poulefase
bij de eerste 2 in de poule komen. Vervolgens speelt men nog de volgende dag
tegen de nummers 1 en 2 van de andere poule om uit te maken wie er kampioen
wordt. De nummers 3 en 4 in de poule spelen om de overige plaatsen.
Tot nu toe zijn een paar van deze ﬁnales gespeeld. Het nega0eve commentaar is
niet van de lucht. Sommigen dreigen om voortaan niet meer mee te doen met
deze kampioenschappen.
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Beste mensen, in een snel veranderende maatschappij zullen wij ook mee moeten veranderen. Waarom meteen de hakken in het zand zeCen en alle voorgestelde vernieuwingen onderuit halen? Volgens mij komen al deze nega0eve
zaken die geven0leerd worden uit een verkeerd ik-gevoel. Mensen stellen zich
te vaak op een standpunt dat wanneer ik het niet goed vind, dat het dan ook
maar meteen de grond ingeboord moet worden. Zou het misschien ooit nog
zover komen dat er weer een wij-gevoel ontstaat? Dat men zichzelf wegcijfert
om een groepsdoel te bereiken? Ik hoop van wel. Onze genera0e is toch opgevoed met het idee dat je niet al0jd je zin kunt en zult krijgen?
Ik hoop dan ook dat we bij de volgenden veranderingen, die zeer zorgvuldig
worden voorbereid door de verschillende commissies, op jullie steun mogen
rekenen.
In een vorige uitgave van BiljartTotaal heb ik geschreven dat ik nog terug zou
komen op het NK-teams voor mensen met een verstandelijke beperking.
Op 4 en 5 februari hee1 dit evenement plaatsgevonden in een schiCerende
zaal van hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. Je mag gerust spreken van een
happening. De spelers, begeleiders, arbiters en onze eigen commissieleden van
VG-Biljarten waren dolenthousiast over het verloop van dit kampioenschap. De
direc0e van hotel Zuiderduin hee1 ook een belangrijke ﬁnanciële bijdrage geleverd om dit kampioenschap mogelijk te maken. Bij de prijsuitreiking werden zij
nog eens extra in het zonnetje gezet bij de overhandiging van de oorkonde.
Men hee1 ook al de toezegging gedaan om volgend seizoen weer volop mee te
werken aan een volgend kampioenschap. Het team dat beslag hee1 weten te
leggen op de 0tel was: De Blokhut Pluryn team B.
Ik heb bij mijn aanwezigheid daar geen enkele wanklank gehoord. Na dit kampioenschap kwamen er vele dankbetuigingen binnen van mensen die geroerd
waren door dit geweldige kampioenschap. Menigeen hee1 al weer een toezegging gedaan voor een volgend kampioenschap. Een bijzonder woord van dank
aan de Commissie VG-BiljarCen is hier op zijn plaats. Zonder de tomeloze inzet
van deze mensen was dit mogelijk geweest. Bedankt.
Piet Verschure,
Portefeuillehouder Wedstrijdzaken Commissie Breedtesport.

Informae over de nieuwe website www.carambole.nl
Het is u vast opgevallen, dat de website van de KNBB een nieuwe look hee1.
Met een moderner uiterlijk, meer ruimte voor beeld, en betere mogelijkheden
om inhoud te delen via social media.
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Wat lang niet iedereen hee1 gezien, is dat ook elke sec0e nu zijn eigen website
hee1:

www.driebanden.nl
www.poolbiljarten.nl
www.snooker.nl
En, de vroegere website van KVC hee1 als nieuwe naam:

www.carambole.nl
Niet meer KNBB Carambole dus, maar gewoon Carambole als eigen merk. Immers, het gaat in de eerste plaats om het spel, en de link met KNBB is voor veel
(poten0ële) bezoekers minder relevant.
We zijn blij met de posi0eve feedback die wij hebben ontvangen over het uiterlijk van de website, waarbij woorden vielen als ‘mooi’, ‘fris’ en ‘modern’. Maar
we zijn nog lang niet tevreden, en u zult de komende maanden nog volop verbeteringen zien.
Om jullie inhoudelijk ook wegwijs te maken met de website, hier een kleine wegwijzer:
- De startpagina is niet meer een wirwar aan knoppen, maar alles is onderverdeeld in drie hoofdcategorieën: topsport, prestaesport en recreaesport. Als
je op één van deze drie gaat staan, verschijnt een submenu met alle relevante
links.
- Bij Topsport zijn dit o.a. EK Brandenburg, Ereklasse, Commissie Wedstrijdzaken
Topsport en Jeugd.
- Bij Presta0esport zijn dit o.a. Individueel, Teamcompe0e, Ar0s0ek en Gehandicaptensport.
- Bij Recrea0e zijn dit o.a. Spelregels, Les Volgen, Jeugd, Dames en Senioren en
nieuwe / lage-instap spelen zoals 5-Ball en 5-Pins.
- Onderdelen als ‘Jeugd’ kunnen dus staan in zowel Topsport als Recrea0esport,
aWankelijk van de inhoud.
- Alles wat te maken hee1 met bestuur, commissies, contact, nieuwsbrieven,
reglementen etc., staat uitgebreid onder de aparte knop Organisa0e. Hieronder vindt u ook alles over Arbiters, Districten, Gewesten of Verenigingen.
- Alle carambole evenementen staan gesorteerd in de Agenda. In duidelijke,
grote blokken, met begin- en einddatum van het event. Klik hierop en u komt
op de pagina die al0jd blij1 bestaan (‘perma-link’), en waar u alle informa0e
over dit event kunt vinden.
- Op www.carambole.nl komt uitsluitend nieuws over Carambole. Wilt u infor18

ma0e over bijvoorbeeld driebanden, ga dan naar www.driebanden.nl. Of, klik
linksboven op uw scherm op het KNBB logo, en u komt op www.knbb.nl waar
alle informa0e van Carambole, Driebanden, Poolbiljarten en Snooker verzameld staat.
- De website van KVC ziet er nu niet alleen mooi uit op uw gewone computer,
maar ook op uw mobiele telefoon. (In ICT-termen heet dit: ‘responsive’.) Heel
belangrijk, omdat steeds meer mensen interneCen via hun telefoon, en
steeds minder via desktop of laptop.
- Kun je iets niet vinden? Klik dan op het Vergrootglas rechtsboven. Voer daar
in wat je zoekt (bijv: Jeugd, Kader of de achternaam van een speler), en alle
resultaten verschijnen.
Tot zover deze korte wegwijzer!
Hee1 u vragen? Stuur ze naar rslotboom@knbb.nl.
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Simon Groot Stedebroec
driebandentoernooi 2017
in De Wurf,
Fresialaan 2 in Lutjebroek

Data voorwedstrijden
maandag 10 april
woensdag 19 april
maandag 24 april
woensdag 26 april

Halve ﬁnale 8 mei

Finale woensdag 10 mei
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Allrounder Sjaak Steltenpool
niet te stuiten
Door Johan Koomen.
Het was overduidelijk. Tijdens de districtsﬁnale bandstoten tweede klasse in
Zwaag was er maar één biljarter die aanspraak maakte op de tel en dat was
Sjaak Steltenpool. De Andijker bleek op alle fronten de sterkste speler.
Op de 'moeilijke' biljarts van BV NHD was het Steltenpool die als enige een
goed moyenne wist neer te zeCen (3,66) en ook nog eens een spectaculaire
hoogste serie van 38 wist te scoren. De biljarter van BV De Carambole was ook
als enige sterk genoeg om zich aan te passen aan de afwijkende omstandigheden. En dat werd uiteindelijk niet alleen beloond met de 0tel, maar tevens
met een zeer verrassende promo0e naar de eerste klasse. Hulde…
De 'moeilijke' biljarts vormden overigens een wezenlijk onderdeel van de discussie 0jdens de districtsﬁnale. Was het wel verstandig om een bandstooZinale
op dergelijk materiaal te houden. De banden van de biljarts in het Zwaager biljartpaleis zijn voorzien van een synthe0sche bandbekleding, het zogenaamde
PreciShot, waardoor de biljarts 'langer' lopen. En dat is een ideaal scenario
voor het driebanden, maar lijkt toch wel nadelig te zijn voor het bandstoten.
De biljarters moesten dan ook erg wennen aan het materiaal en hadden vooral
moeite met de snijstoten en éénbanders.
Waar zijn tegenstanders worstelden met het eﬀect en de lijn van de tafels, produceerde Sjaak Steltenpool zijn punten ogenschijnlijk probleemloos. Zijn eerste
par0j op woensdagavond was al van uitzonderlijke klasse. In 0en beurtjes
speelde Steltenpool zijn 75 caramboles bij elkaar. En om aan te tonen dat dat
geen toevallige uitschieter was herhaalde Steltenpool dat kunststukje op zaterdagmiddag nog een keer.
De enige medeﬁnalist die lang mee kon gaan in de strijd om het kampioenschap was Horna biljarter Mar0n van der Hudding. Van der Hudding had echter
veel meer moeite zijn par0jen winnend af te sluiten dan Steltenpool, maar
stond uiteindelijk toch met evenveel matchpunten in de alles beslissende slot21

par0j. Een slotpar0j waarin al snel duidelijk werd hoe de krachtsverhoudingen
lagen.
Steltenpool begon vanaf acquit direct met een serie van 13 caramboles en leek
van der Hudding met een ﬂitsende start meteen in de verdediging te drukken.
Na negen beurten was de voorsprong van Steltenpool al zo groot (57-21) dat er
van een spannend slotstuk geen sprake meer was. Van der Hudding knokte
voor wat hij waard was, maar kon niet echt inlopen op zijn tegenstander. In de
19e beurt maakte Steltenpool aan alle illussies een einde. Van der Hudding
strandde op 53, 22 punten voor de ﬁnish.
Omdat Sjaaks volle neef Antoon Steltenpool in zijn laatste par0j nog een remise
uit het vuur wist te slepen werd de oudste deelnemer (80 jaar) verrassend
tweede. En misschien was die presta0e nog wel de grootste. De gewestelijke
ﬁnale gaat echter aan de neus van Antoon Steltenpool voorbij, want het moyenne van Van der Hudding was hoger.
Winnaar Sjaak Steltenpool hee1 dus samen met Mar0n van der Hudding deelgenomen aan het gewestelijk kampioenschap van 31 maart tot en met 2 april
in Den Helder. Als daar één van de twee hee1 gewonnen dan mag die deelnemen aan het Nederlands kampioenschap in Leusden.
Eindstand

pnt

moy hs

1. Sjaak Steltenpool

10

3,66 37

2. Antoon Steltenpool

9

2,49 30

3. Mar0n v/d Hudding

8

2,88 17

4. Jan Kok

8

2,56 19

5. Ronald Kok

6

2,70 20

6. Peter Mak

6

2,45 14

7. Johan Koomen

5

2,76 20

8. Frank Kok

4

2,67 12
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Horna team kampioen
driebanden groot
Met een klinkende 11-3 overwinning eiste het team van Horna 147 het kampioenschap driebanden groot A klasse voor zich op. Het team, bestaande uit
Germ Bot, Sam van EFen, Bas Bouwhuis, Ferry Jong, Arnold van Rongen, Dennis Groot, Kevin De Decker en David Bron, was dit seizoen onbetwist de sterkste.
Het Horna-team had donderdagavond in de laatste wedstrijd geen kind aan de
nummer 2 op de ranglijst, Lang Rond uit Alkmaar. Vooral Van ECen en Bouwhuis
speelden sterk. Ze wonnen beide afgetekend met een goed moyenne.
“Het team van Horna was enkele jaren lang een redelijke middenmoter”, aldus
de opgewekte teamvertegenwoordiger Bas Bouwhuis: “In oorsprong zijn we allemaal kadristen, maar omdat we in de kadercompe00e allemaal in verschillende
klassen uitkomen, kozen we ervoor om voor het driebanden op de grote tafel te
gaan. Dan konden we allemaal met elkaar blijven spelen; dat was onze belangrijkste drijfveer toen we als team begonnen. De echte driebandspelers fronsten
vaak hun wenkbrauwen als we ons bij uitwedstrijden meldden”, vervolgt Bouwhuis lachend. “Het is natuurlijk prach0g dat we na een paar seizoenen middenmoot nu de compe00e als kampioen afsluiten…”
Johan Koomen.
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Finales 2017-2018
Nog niet alle ﬁnales voor het komende biljartseizoen zijn onderverdeeld bij de
verenigingen. Maak snel uw klasse kenbaar via ha.berkhout@quicknet.nl.
DF = districtsﬁnale en GF = gewestelijke ﬁnale.
2 sept 2017

DF

Libre 5e klasse

9 sept 2017

DF

Driebanden 3e klasse

23 sept 2017

DF

Driebanden 2e klasse

30 sept 2017

DF

Libre 4e klasse

14 okt 2017

GF

Driebanden 3e klasse

21 okt 2017

DF

Libre 3e klasse

28 okt 2017

DF

Driebanden 1e klasse

4 nov 2017

DF

Libre 2e klasse

11 nov 2017

DF

Driebanden hoofdklasse

18 nov 2017

GF

Libre 3e klasse

24 nov 2017

DF

Driebanden groot 3e klasse

9 dec 2017

DF

Bandstoten 5e klasse

16 dec 2017

DF

Libre 1e klasse

6 jan 2017

DF

Bandstoten 4e klasse

De Opkomst

13 jan 2017

DF

Libre hoofdklasse

’t Moddermannetje

20 jan 2017

GF

Bandstoten 5e klasse

27 jan 2017

DF

Dames libre 2e klasse

3 feb 2017

GF

Libre 1e klasse

10 feb 2017

DF

Bandstoten 3e klasse

24 feb 2017

DF

Bandstoten 2e klasse
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De Hoop

De Carambole

