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

copy@knbbwes riesland.nl

Cursiee
Het biljartseizoen is weer begonnen! De eerste ﬁnale is verspeeld.
Omdat verenigingen niet stonden te springen om de 5e klas libre onder te
brengen, besloot het bestuur om dat zelf te doen. Gelukkig konden de ﬁnalisten
2 en 3 september biljarten in het biljartcentrum van de Horna in Hoorn.

Het districtsbestuur West-Friesland bestaat in 2018

75 jaar.

Het feestcomité, bestaande uit Harry Scheerman, Antoon Steltenpool,
Jan Bakker, Jos Botman en Joyce Haakman, zijn druk bezig met een programma
op te ze2en om dit heugelijke feit te vieren. De datum staat al vast.
In elke Districtsmagazine tot ongeveer half maart, wordt er een klein 4pje van
de sluier opgelicht, wat het programma allemaal inhoudt.

Het bestuur wenst iedereen een produc4ef, gezellig en spor4ef biljartseizoen
toe. Haal het beste in u boven en wie weet zit er een ﬁnale in dit jaar.

Piet Koops, Nico Boots, Dennis Bakker, Cor Bleeker,
Thea de Weerd, Pieter de Haan en Joyce Haakman.
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HEEFT U ZICH AL OPGEGEVEN
VOOR DE ARBITERSCURSUS ???
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06-38108023
06-22401609
06-52455646
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Inschrijven ouder-kindtoernooi
Om de jeugd warm te maken voor de biljartsport wil het bestuur bij voldoende deelname een ouder-kind, opa-kleinkind of een oma-kleinkind toernooi te
houden.
Dit wordt gehouden in de periode rond Kerstmis. De loca3e hangt af van beschikbaarheid en het aantal deelnemers. Wie kijkt naar de jeugdspelers in
West-Friesland, zijn dat allemaal kinderen van biljartvaders. Dus het idee van
ouder-kind opa/oma-kleinkind leek het bestuur zo gek nog niet. Het lijkt hen
een leuk idee om vooral een gezellig toernooi op te ze9en, waarin de kinderen
kunnen kennismaken met de biljartsport.
Graag inschrijven via het e-mailadres van Cor Bleeker, deze vindt u op pagina 2
van dit magazine.
Verder wordt er ac3e worden ondernomen om ook bij de senioren meer leden
te werven. Ook hier loopt het aantal leden, vooral door de vergrijzing, steeds
verder terug. Het plan is om bij alle voetbalverenigingen posters op te hangen
wanneer mensen zo rond de 35-45 jaar stoppen met voetballen, warm te maken voor het biljarten. Het districtsbestuur geloo; dat er bij die mensen genoeg
animo is om, na de voetbalschoenen aan de zogenaamde wilgen te hangen, de
biljartkeu op te pakken. Deze mensen krijgen dan meer vrije 3jd. U ziet dat de
ideeën er wel zijn, maar dat de verenigingen en/of leden daar zelf ook hun
steentje aan kunnen bijdragen. Twisk is een goed voorbeeld met vijf nieuwe
leden voor de biljartclub.

Biljarten is:
jong geleerd,
oud gedaan
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Notulen algemene
ledenvergadering KNBB
Voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole in Maarn op 10 juni
2017. Aanwezig: bestuursleden: Jaap Labrujere (voorzi9er), Janneke Horneman
(secretaris), Benny Beek (penningmeester) en Alex ter Weele (Wedstrijdzaken
Topsport). Districten: Afgevaardigden van aanwezige districten. Leden bondsraad: Bart Schoneveld, Piet Verhaar, Henk Vos en Wim Roseboom. Lid bondsbestuur: Garmt Kolhorn. Collega sec3es: Piet Lamberiks en Santos Chocron. Ereleden/leden van verdienste: Evert Hulleman. Bondsbureau: Willem La Rivière en
Rolf Slotboom. Pers: Ad Smout (de Ballen). Overige belangstellenden.
Afwezig/afmeldingen: Bestuur: Piet Verschure (Wedstrijdzaken). Bondsraad:
Hans Berkhout. Districten: Amsterdam, Twente, ’s-Hertogenbosch, Nijmegen
Ereleden/leden van Verdienste: Ad Vermeulen, Ad van de Griendt, Therese
Klompenhouwer, Dick Jaspers en Ria de Hek-Huijberts.
Opening
Voorzi9er Jaap Labrujere heet alle aanwezigen hartelijk welkom en opent om
13.03 uur de vergadering. Hij kaart daarbij de volgende punten aan:
1. Het KVC standpunt omtrent communica3e is al eens aangekaart in een van
de nieuwsbrieven. Communica3e is niet al3jd even gestructureerd. Soms worden berichten ook als kwetsend ervaren, wat zelfs kan leiden tot het beschikbaar stellen van posi3es. Kri3ek uiten is prima en wordt op prijs gesteld, zolang
deze maar niet beschadigend is.
2. De samenstelling van de WBC zal waar nodig aangepast worden. Er is behoe;e aan meer kennis en kunde, en de communica3e blij; een punt van aandacht.
3. De terugloop van het aantal leden noopt tot wijziging in de organisa3e van
kampioenschappen. Voorgesteld is dan ook om deze open te stellen voor iedereen (dus niet KNBB-leden).
4. De samenwerking met de sec3e Driebanden willen wij weliswaar verstevigen, maar van een fusie zal de komende 3jd geen sprake zijn. Wel staan de
neuzen op dit moment dezelfde kant op.
5. Financieel staat KVC er goed voor.
6. De districten worden bedankt voor hun inzet voor ledenwerving.
Vervolgens verzoekt de voorzi9er allen te gaan staan om op deze wijze onze
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overleden biljartvrienden te gedenken.
Vaststellen agenda
Piet Verhaar (Dordrecht) wil graag toevoegen: WBC. Dit wordt punt e in mededelingen.
Mededelingen
a. Biljartpoint KVC is in overleg gegaan met Biljartpoint in de overtuiging dit
binnen een jaar op de rails te hebben. Zaken blijken nu niet gereed te zijn voor
komend seizoen. Capaciteitsgebrek is als reden opgegeven. Wij worden steeds
geconfronteerd met problemen en vinden dit zeer betreurenswaardig. De
vraag voor ons is of wij een belang in Biljartpoint kunnen nemen. Veel collegabonden maken ook gebruik van Biljartpoint, we zouden ze op die manier nog
beter aan ons kunnen binden. En Biljartpoint wordt dan ook meer verzekerd.
Willem la Rivière inventariseert via een jurist of dit mogelijk is. In de najaarsvergadering zal dit weer op de agenda staan. Vragen: Piet Verhaar (Dordrecht):
Biljartpoint is het eerste informa3ekanaal in gewest West-Nederland. Hij vraagt
zich af waarom dit medium niet beter wordt benut voor allerlei prak3sche informa3e. We moeten dit door deskundigen laten bekijken. Janhans Berg
(Noord-Holland Midden): wanneer kan Biljartpoint wel iets opleveren? Hierop
is geen antwoord op gekomen vanuit Biljartpoint. Daarom stellen wij voor een
belang erin te nemen. Eerst wachten we nu het advies van de jurist af. Janhans
Berg adviseert om ook na te denken over een nega3ef advies. Peter Twilhaar
(Veen- en Rijnstreek): wie zijn de andere bonden? In Biljartpoint kun je alle
deelnemende organisa3es vinden. Sommige bonden hebben wel 6.000 leden.
Dooitze Nauta (Noord-Holland Midden): wil graag meedenken over integra3e
PK’s in Biljartpoint. Er moet eerst een goede func3onele speciﬁca3e komen.
b. Bondsraad Bart Schoneveld zal a;reden. Zijn bijdrage is bijzonder groot geweest. Voorzi9er Labrujere bedankt hem hier heel hartelijk voor. In juni 2018
treedt Jaap Labrujere als af als voorzi9er KVC, dit na het maximale aantal van 3
termijnen. Hij roept de aanwezigen op om met een kandidaat opvolger te komen. Hij stelt zich graag nog 1 termijn beschikbaar voor de bondsraad, na zijn
a;reden. Daarom stelt hij voor om nu niet de vacature voor Bart Schoneveld in
te vullen, maar met de huidige bondsraadleden verder te gaan en hem (Jaap
Labrujere) volgend jaar te benoemen.
Piet Verhaar (Dordrecht) ziet graag versterking door iemand die ﬁnancieel goed
onderlegd is, wellicht iemand uit de FAC.
c. Contribu e Een vereniging dagspelers in Midden Brabant wilde de KVC wilden verlaten. Men dacht dat wij de contribu3e wilden verhogen, maar dat is
beslist niet het geval. Bestuur KVC hee; besloten dat de contribu3e zeker een
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jaar niet verhoogd wordt.
d. Statuten KNBB Piet Verhaar (Dordrecht): er wordt gewerkt aan een statutenwijziging op gebied van strafrecht door Marcel Ceulen. Dit wordt in de bondsraadvergadering besproken. Piet hee; zelf ook e.e.a. ingediend hiervoor. Vanuit het KNBB bestuur is er verder nog geen reac3e geweest op het verzoek om
betere informa3e. Peter Spanjersberg (Stedendriehoek): gaan de voorstellen
van zijn district ook mee in dit verhaal? De statuten KNBB, KVC en districten
moeten op elkaar afgestemd zijn. Bij Stedendriehoek ging het over royementen, die niet overgenomen worden bij vertrek naar een andere vereniging. Deze
voorstellen zijn inderdaad meegenomen. Piet Verhaar (Dordrecht): het convenant wordt ook besproken in de bondsraad. Dit moet meer naar 2 kanten werken (KNBB en KVC). Jaap Labrujere: op dit moment is de verhouding tussen de 2
par3jen heel goed. Er wordt wel geïnventariseerd welke diensten wij afnemen
en in hoeverre dit klopt. Dit onderzoek wordt eerst uitgewerkt, de bondsraad
wordt daarover verder geïnformeerd.
e. Breedtesport Jaap Labrujere roept op om op een construc3eve manier met
elkaar om te gaan. De communica3e moet beter en kan beter en moet verder
doordringen naar alle leden. Er wordt een draaiboek hiervoor samengesteld.
Dagspelers vinden zich er een beetje ‘bijhangen’. Ook daar moeten we aan werken. Piet Verhaar (Dordrecht): we proberen de beleidsstructuur van bovenaf
steeds te verbeteren, terwijl dat juist andersom zou moeten. Voorstellen moeten vanuit de districten komen. Jaap Labrujere merkt op dat wij in de overlegrondes ook luisteren naar wat er in de districten lee;. Ad Koolen (WBC): hee;
ervaren dat de respons vanuit districten (bijv. op enquêtes) minimaal is. Hoe
kunnen we dan beleid maken? Ook hij gee; aan dat de individuele leden zeer
moeilijk te bereiken zijn.
Bart Schoneveld (Stedendriehoek): stelt voor om dagbiljarten uit de WBC te
halen en apart te regelen. Dus dit graag speciﬁek in het draaiboek opnemen.
Frans Schröder (WBC): gee; toe dat er nog veel terrein braak ligt voor het dagbiljarten. Hij vertelt dat hij nu 2x per jaar een overleg met de gewestelijke wedstrijdleiders dagcompe33e hee;. Verder willen we dag- en avondbiljarten dichter bij elkaar brengen. PK’s zijn ook hier aOankelijk van Biljartpoint. Dit kost
allemaal veel 3jd.
De wedstrijdcommissie Dagbiljarten vereist overigens wel uitbreiding. Janhans
Berg (Noord-Holland Midden) en Henk Vos (Midden-Brabant) hebben aanmerkingen op de communica3e vanuit het bestuur. Bij het insturen van e-mails zou
er op zijn minst een ontvangstbeves3ging moeten worden gestuurd en er moet
ook antwoord op vragen komen. Secretaris antwoordt dat zij haar uiterste best
doet om hier de nodige aandacht aan te geven.
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Ingekomen stukken
Geen.
Vaststellen notulen vergadering d.d. 14 november 2 016
Er zijn geen verdere op- of aanmerkingen op de notulen, deze worden hiermee
vastgesteld. Naar aanleiding van de notulen is het volgende opgemerkt:
Piet Verhaar (Dordrecht): men wacht nog steeds op informa3e over het open
provinciale kampioenschap in Noord-Brabant. Maria Blom (Kempenland): Karel
Swarts hee; een kort draaiboek geschreven. Zij hee; herhaaldelijk gevraagd of
zij weer iets konden betekenen en hee; daar niets op gehoord. De KNBB zou
het samen met Biljartpoint gaan organiseren. Dit is via Karel Swarts gegaan.
Benny Beek: memoreert het verzoek aan de districten voor een vrijwillige bijdrage aan het VG biljarten (50 euro). Hij dankt de districten die hieraan gehoor
hebben gegeven. Financieel en spor3ef is het NK teams zodanig goed verlopen,
dat zij nu ook het NK PK’s kunnen organiseren. De commissie VG hee; hier een
uitstekende presta3e neergezet, waarvoor dank. Piet Verhaar (Dordrecht): reglement Heﬃngen en Maatregelen: de districten moeten aanpassingen kunnen
doen op de hoogte van de bedragen. Deze wijziging moet in het reglement komen en in de ALV bekrach3gd worden. KVC bestuur zal dit nakijken.
Verslagen
6.1 Inleiding: In najaarsvergadering worden de overige verslagen van de commissies aangeboden.
6.2 Wedstrijdzaken: jaarverslag Commissie Topsport 2016-2017 Over dit verslag
zijn geen vragen en opmerkingen. Voorzi9er complimenteert Alex ter Weele
met alle werkzaamheden die hij in korte 3jd op de rit hee; weten te ze9en.
6.3 Financieel jaarverslag 2016 + toelich3ng: Piet Verhaar (Dordrecht): bijdrage
koepelkosten is aanzienlijk hoger dan het jaar daarvoor. Dit is onvermijdelijk,
stelt penningmeester Benny Beek. Met name automa3sering en biljart-tv zijn
oorzaken van hogere kosten. Piet Verhaar vraagt verder of het veranderd beleid bij andere sec3es ook een oorzaak is. Dat is juist, het hee; te maken met
einde lidmaatschappen per bepaalde datum. Werkzaamheden op het bondsbureau wordt dit jaar gemeten, dit kan gevolgen hebben voor verrekening van
het convenant. Janhans Berg (Noord-Holland Midden): kunnen wij als KVC nog
een vuist maken tegen het tekort van Snooker? Piet Lameriks (lid FAC KNBB)
antwoordt hierop dat het tekort van Snooker wordt geﬁnancierd door de bestemmingsreserve van de sec3e Snooker zelf. Pool was al3jd verlieslatend,
maar hee; dit jaar een posi3ef saldo.
6.4 Verslag FAC: Dit uitvoerige verslag, opgesteld door de heren Wi9eman en
Reilink, is bij binnenkomst uitgereikt. De heer Wi9eman licht het verder toe. Er
zijn ook adviezen gegeven, wat zeer op prijs gesteld wordt. De FAC-leden zijn
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rela3ef kort ac3ef in de biljartsport en zijn verbaasd dat er zoveel nega3eve
reac3es komen op voorgestelde ideeën. Nietsdoen is volgens hen geen op3e.
Zij vertrouwen erop dat de aangedragen ideeën met de beste bedoelingen worden voorgesteld. Aanbevelingen: a. Waarom niet de nieuwe Nederlanders benaderen? Bijv. Polen. b. Benoem de kascommissie voor 2 jaar (i.p.v. 1 jaar). c.
Controle FAC koepel combineren met FAC KVC, dit voorkomt een hoop dubbel
werk. De FAC stelt tenslo9e voor om het bestuur decharge te verlenen. Benny
Beek stelt de vergadering voor om de kascommissie inderdaad nog een jaar aan
te laten blijven, met benoeming van 1 reservelid. Dit is akkoord, en moet in de
statutenwijziging meegenomen worden. Piet Lamberiks (lid FAC KNBB): hee;
van de kascommissie het KVC rapport ontvangen. Volgens hem zit er geen dubbel werk in, hij neemt zelfs zaken over hieruit, zo goed is het verwoord. Als reservelid kascommissie meldt zich ter vergadering Peter Twilhaar (Veen- en Rijnstreek) aan. Hij wordt met applaus benoemd.
6.5 Decharge bestuur: Met applaus stemt de vergadering in met decharge van
het bestuur.
Bestuursverkiezing
Penningmeester Benny Beek is a;redend en herkiesbaar. De vergadering stemt
met applaus in met zijn herbenoeming.
Huldigingen
Twee hardwerkende leden binnen de biljartsport worden in het zonnetje gezet,
met dank voor hun jarenlange inzet voor de KNBB in het district en gewest:
Harrie Rouschen (Zuid-Limburg) en Nico Kraakman (Noord-West Nederland)
worden beiden als bondsridder onderscheiden.
Open inschrijvingen PK’s - conceptvoorstel
Jaap Labrujere houdt een pleidooi voor het openstellen van de PK’s voor alle
biljarters en wil dit op zijn minst gaan proberen. De autonomie van de districten
wordt hiermee niet aangetast. De PK’s zi9en op een dood spoor, nog slechts
18% schrij; hiervoor in. Daarom moeten wij daar iets mee. Hij vraagt de vergadering het meegestuurde voorstel te steunen. Piet Verhaar (Dordrecht): zijn
district zal er niet aan meedoen. Men vreest dat de te betalen bedragen teveel
uit elkaar lopen en dat dat bij de huidige leden scheve ogen gaat geven. Janhans Berg (Noord-Holland Midden): zijn district wil er nog mee wachten. Opgave moyennes kan twijfelach3g zijn en er zijn veel prak3sche vragen.
Peter Twilhaar (Veen- en Rijnstreek): zijn district ligt in 3 provincies. Het is de
bedoeling dat men de wedstrijden en ﬁnale in het district speelt. De postcode
van de kampioen bepaalt bij welke provincie hij het vervolg speelt.
Voorzi9er vraagt de vergadering om toestemming om op deze manier de gren9

zen naar niet-leden te openen. Bij stemming zijn er acht districten tegen, één
district hee; geen mening. De meerderheid is voorstander, dus wordt dit aangenomen.
Commissies
Alex ter Weele hee; een nieuwe kadercommissie gevormd; voorheen bestond
deze uit de poule-coördinatoren van de kadercompe33e. Omdat de kaderspelers zich niet kunnen vinden in zowel de Breedtesport als de Topsport, is gekozen voor deze nieuwe opzet. Benoeming van een zelfstandige commissie moet
formeel in de ALV bekrach3gd worden. De commissie kan uitsluitend adviseren
voor hun spelers en er zijn geen ﬁnanciële gevolgen. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Rondvraag
Maria Blom (Kempenland): hoe gaat 5-pins in het volgende seizoen vorm krijgen? Alex ter Weele: het NK zal gepland worden in april. Om zover te komen,
zullen er eerst clinics georganiseerd worden in het land. De districten worden
gevraagd om dit op korte termijn op te geven, voor groepen van 10 personen
voor een middag of avond. Verdere informa3e is te vinden op www.5-pins.nl.
Tinus Harms (Groningen-Drenthe): is er nog een invulling/vervolg op de contribu3e commissie? De commissie hee; de opdracht teruggegeven aan het
bondsbestuur. Daarna is er niets meer vernomen. Binnen KVC houden we de
contribu3e gelijk. Het is wenselijk om het verschil tussen dag- en avondcompe33e op te heﬀen, maar het is vrij las3g om dit op te lossen. Benny Beek hee;
diverse berekeningen gemaakt, maar komt daar nog niet uit. Gijs van Rijn (’t
S3cht): gaan de open districtskampioenschappen de gewestelijke kampioenschappen vervangen? Nee, de gewestelijke ﬁnales blijven vooralsnog bestaan.
Bart Schoneveld (Stedendriehoek): wijst er nogmaals op dat bij contribu3ewijzigingen alle elementen goed bekeken moeten worden.
Peter Twilhaar (Veen- en Rijnstreek): is het mogelijk om een compe33e te maken voor teams met 1 libre-1band-1driebanden speler? Dit kan zeker, maar dan
op districtsniveau.
Slui ng
Om 15.46 uur sluit de voorzi9er de vergadering, onder dankzegging voor ieders
komst naar Maarn. Tenslo9e herinnert hij de districten eraan om de communica3e goed te blijven stroomlijnen en er mede voor te zorgen dat alle relevante
informa3e bij alle leden terechtkomt.
De najaarsvergadering staat gepland op 18 november 2017.
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BCL 2 gewestelijke kampioen
BCL 2 uit Lambertschaag moest zaterdag 27 mei de halve ﬁnale spelen in
teamen C-4 in het biljartcentrum De Sport in Weteringbrug. De andere halve
ﬁnale, met daarin de Dames Bont Paard 1 uit Abbekerk, werd in Beverwijk
verspeeld.
BCL werd eerste met 4 mp - 12 par3jpunten voor en 6 tegen en een % van
96.32. De Band 5 werd tweede met 4 mp - en 10 par3jpunten voor en 8 tegen
en een % van 89.40. In Beverwijk werden de Dames van het Bonte Paard eerste
met 4 mp - 12 punten voor en 6 tegen en een % van 93.51. Hier werd Wieringermeer 85 tweede met 4 mp - 12 punten voor en 6 tegen en een % van 91.12.
Zondag 28 mei moesten deze vier teams in Beverwijk strijden om het gewestelijk kampioenschap. BCL verloor de eerste ronde van de dames met 2 - 1. Na de
tweede ronde een kleine voorsprong van 2 wedstrijdpunten voor BCL op de
dames van het Bonte Paard. De dames wonnen hun laatste drie par3jen en BCL
verloor er één. De heren van BCL hielden de stand niet bij en met een snelle
berekening uit het hoofd leken de dames gewestelijk kampioen te zijn en daarom al gefeliciteerd door BCL. Daarna kwam de wedstrijdleider met de uitslag.
Vierde was de Wieringermeer 85 en derde De Band uit Alkmaar. Toen vermelde
de wedstrijdleider dat er een verrassing was, hij had gezien dat BCL de dames al
hadden gefeliciteerd en vermeldde toen dat de Dames Bonte Paard tweede
waren geworden met 4 mp - 12 punten voor en 6 tegen en een % van 86.67 en
BCL eerste met 4 mp - 12 punten voor en 6 tegen en een % van 89.31. Voor BCL
een verrassing en nu werden de mannen gefeliciteerd door de dames en de
andere deelnemers.
Toch een knappe presta3e twee teams uit één dorp, 1 en 2 van het district en
van het gewest.
Op zondag 25 juni mag BCL in Nieuwegein proberen om de lands3tel binnen te
halen. Fred Schuurman, Piet de Leeuw en Ewald Simonis zullen het met z’n drieën moeten doen.
Cees Schilling geniet dan van een vakan3e op Ibiza en Johan Alberts en Lammert Odie verblijven dat weekend in Assen bij de TT. Alle teams kregen een
schildje waarop stond dat ze deel hadden genomen aan de gewestelijke ﬁnale
C-4, wat een beetje tegen viel. Voorheen was er nog wel een beker met daarop
de eerste plaats vermeld en een bosje bloemen. Maar ook de hier zullen de besturen wel moeten bezuinigen.
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Brons bij na onale Biljart kampioenschappen teamen C-4
Na kampioen te zijn geworden van het district en het gewest moest BCL 2 uit
Lambertschaag in Nieuwegein aantreden voor de na3onale 3tel. We moesten
dit doen met z’n drieën, Fred Schuurman, Ewald Simonis en Piet de Leeuw. We
waren ingedeeld in poule A, hierin werden we tweede. We hadden wel het
hoogste percentage gemaakte caramboles, 94,16% tegen 91,11 % van de nummer 1, maar we kwamen 2 wedstrijdpunten te kort voor de eerste plaats.
Dus moesten we strijden tegen de nummer 2 van poule B om de derde plek,
wat brons op zou leveren. We hadden twee winstpar3jen nodig om het podium
te halen. Deze werden na een spannende strijd behaald door Piet op 1 en
Ewald op 2 caramboles, dus we waren op dat moment al zeker van het brons.
Fred had hier niets van mee gekregen en speelde geconcentreerd zijn wedstrijd
uit en won met 5 caramboles verschil van zijn tegenstandster. Toen hij klaar
was hoorde hij dat we al derde waren geworden, maar omdat hij onze uitslagen
nog niet wist wilde hij zijn par3j ook winnen. Daarna op het podium om gehuldigd te worden. Voor Fred en Ewald een geweldige presta3e, voor het eerst
meedoen met teamen en drie kampioenschapen behalen.
Voor ondergetekende
was
het viermaal is
scheepsrecht,
na drie keer
eerder voor de
3tel gestreden
te hebben nu
voor de eerste
keer op het
podium.
Een
geweldige presta3e voor BCL
2, te weten dat
er landelijk in
de voorronden
441 teams hadden
meegedaan.
Piet de Leeuw.
De heren van
BCL 2.
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Finale derde klas driebanden

Zoals zo vaak werd de ﬁnale van de derde klas driebanden in het eerste weekend van september gehouden en dat is dan ook al jd in het begin van het biljartseizoen. En dit werd een ﬁnale om nooit meer te vergeten, want er deden
namelijk drie mensen van biljartclub de Hoop uit Andijk mee.
En er waren ook nog biljarters die elk een andere na3onaliteit hebben: een
Duitser, een Engelsman en een Nederlander. Dat is voor zover de clubleden weten nog nooit eerder voorgekomen.
De man van Duitse aWomst is Norman Werzner. Hij woont al jaren in Nederland
en is bloedfana3ek. En u weet hoe het gezegde is: van een Duitser heb je pas
gewonnen als hij het café uit is.
Dan was er nog een Engelsman: dat is Gary Pritchard. Hij is lid van de Hoop en
tevens compe33eleider. Hij staat bekend om zijn miraculeuze driebanders (ook
wel kraaien genoemd). Met een Engelsman is het zo: geef ze voldoende bier en
ze zijn niet meer te stoppen.
De Hollander die tegen het geweld moest opboksen heet Piet Buis. Hij hee; het
voordeel dat hij zeer ervaren is met zijn 91 jaar. Ja u leest het goed; 91 jaar.
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Hij stond voor het eerst in zijn leven in een ﬁnale. Natuurlijk was dat al een
presta3e op zich, misschien is het een vermelding waard in het Guinness Book
of Records.
De clubleden van de Hoop weten er niet van dat er eerder iemand van 91 jaar
oud in een ﬁnale stond. Dat het in ieder geval een aparte en bijzondere ﬁnale
was, dat staat vast.
De volledige lijst met ﬁnalisten zag er als volgt uit: Bert Spoelstra, Mar3jn Weel,
Gary Pritchard, Piet Buis, Norman Werzner, Ton Cor3e, Jan Schouten en Bets
Dekker-Boon. Reserves: Jan de Vries, Gerard Visser en Ben Haentjes.
De ﬁnale vond 7, 8 en 9 september plaats in Café pension het Ankertje, Dijkweg
338 in Andijk. De organisa3e was in handen van biljartvereniging de Hoop.
Bij het ter perse gaan van dit districtsmagazine, werden de ﬁnales verspeeld.
De uitslag was bij de redac3e nog niet bekend.

Finale organiseren
Elk jaar worden diverse ﬁnales, district, gewestelijk en na onaal, gehouden.
De ﬁnalisten zijn a8ankelijk van verenigingen en loca es, zodat zij een gooi
kunnen doen naar een kampioenschap.
Dit jaar was het niet makkelijk om alle ﬁnales onder te brengen. Eentje staat
nog open als op3e en het bestuur hee; begin september de districtsﬁnale 5e
klas libre georganiseerd. Na een zoektocht waren de benaderde verenigingen
niet bereid om die ﬁnale te houden. Een veelgehoord excuus was: “onze vereniging is te klein, we hebben niet genoeg mankracht om de ﬁnale te organiseren”
of “we organiseren om het jaar”. Misschien kunnen twee verenigingen de
schouders eronder ze9en en gezamenlijk een ﬁnale op zich nemen. In Lambertschaag lukt dat al enige jaren met veel succes. Het kan niet zo zijn dat we met
zijn allen leunen op die verenigingen die trouw elk jaar één of meerdere ﬁnales
op zich nemen. Het is toch leuk om een eigen clublid in een ﬁnale te hebben in
eigen huis? Bereken de kansen van de leden van de vereniging en vraag een
ﬁnale aan. Dit jaar ging de districtsﬁnale 5e klas libre bijna niet door, omdat er
geen vereniging gevonden kon worden om die te houden. Maar de ﬁnalisten
kan je niet in hun hemdje laten staan. Zij hebben tenslo9e hun uiterste best
gedaan om een plaats te veroveren om kampioen in hun klasse te worden.
Iets over na te denken?
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Invitatietoernooi Roode Leeuw
Het invita etoernooi Roode
Leeuw wordt 2, 3 en 4 november
gespeeld. Acht biljarters, waaronder Gerrit Mulder, Piet Bankersen, Adrie Wijtman, Pieter de
Haan en Henk de Jong nemen
het tegen elkaar op. Iedereen is
van harte welkom bij Bob en Janen aan Oosterstaat 38 in Benningbroek
Voor het Bandenpech invita etoernooi zijn ook acht spelers
uitgenodigd, onder meer Cees
Oud, Rob van Eerden en Niels
Koper.
Voor beide toernooien wordt een reservespeler uitgenodigd,
je weet het maar nooit. Wie als laatste eindigt valt af en de
reserve speelt het volgende jaar dan weer mee.
Kom kijken en geniet van de onderlinge, maar zeer spor eve,
strijd.
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Doe mee aan onderzoek
dopingpreventie
Zoals bij sommigen van jullie al bekend, is de KNBB betrokken bij een dopingpreven e project vanuit het Ministerie van VWS. Dit project heet Samen voor
een schone sport en is vooral gericht op preven e en bewustwording doping.
De volgende organisa es zijn betrokken in dit project: Fitvak, KNVB, Atle ekunie, Doping Autoriteit, NOC*NSF en de KNBB.
De KNBB richt zich op niet-bewuste dopingovertredingen (zoals bepaalde medicijnen bijvoorbeeld). De ontwikkelde producten en diensten zijn zoveel mogelijk
spor9ak-overs3jgend gedeeld en aangeboden. De genoemde organisa3es vervullen daarmee een voortrekkersrol om andere bonden in hun slipstream mee
te nemen. De Dopingautoriteit en NOC*NSF zijn primair de uitvoerende par3jen
voor de sportbrede ac3viteiten.
Het biljartgedeelte van dit project heet Samen voor een Schone Afstoot, met
als voorlich3ngswebsite www.schoneafstoot.nl en als boegbeeld Harrie van de
Ven. Doel van deze campagne is dat er onder de biljarters meer bekendheid
komt over geldende dopingregels. Over wat wel en wat niet gebruikt mag worden en wat je kan en moet doen als je met doping wordt geconfronteerd. Onderdelen van dit project: biljartkrijtjes in de vorm van een medicijndoosje, de
video met Harrie van de Ven en de speciaal voor het biljarten gemaakte anima3e over dispensa3e voor medicijngebruik.
Vorig jaar hebben we jullie een uitnodiging gedaan tot deelname aan een enquête over preven3e en bewustzijn doping. Dit betrof een zogenaamde ‘0me3ng’. Dank voor het invullen hiervan!
In de 1-me3ng van nu vragen we jullie de enquête (nogmaals) in te vullen. Dit
om de resultaten tussen de 0-me3ng en de 1-me3ng te kunnen vergelijken, en
om zo te zien of er een verbetering hee; plaatsgevonden. De enquête is geheel
anoniem, en wordt de komende week onder onze achterban uitgezet.
Plak h?p://digitale-enquete.nl/knbb/index.php/825715?lang=nl in uw browser en vul de enquête in.
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Geen maat op Sam van Etten
Ze zijn vrienden, maar op het groene laken worden er nooit cadeautjes gegeven. Waar iedereen op hoopte, gebeurde ook jdens het vierde onderlinge
57/1 kader toernooi op 1 en 2 juli in café-restaurant en partycentrum De
Wi?e Valk in Zwaag.
De op papier twee sterkste spelers, Sam van E9en en Ferry Jong, mochten onderling uitmaken wie of er weer voor een jaar de wisseltrofee in de al rijk gevulde prijzenkast mag ze9en. De van acquit gestarte Ferry leek een serieuze poging te gaan wagen, want met een prima start in de eerste beurt van 38 caramboles gaf hij meteen zijn visitekaartje af.
Sam was daarentegen niet in het minst onder indruk en begon met een rappél
over zeven banden te kennen dat hij op scherp stond en antwoordde met 51.
Ferry kwam hierna niet verder dan 8 caramboles in de tweede beurt, waarna
Sam in een hoog tempo de laatste 49 punten op het scorebord ze9e en de eerste plaats voor zich op eiste.
Dit was weer een prach3ge afslui3ng van het ‘Jordy Jong toernooi’, wat elk jaar
weer een andere naamdrager kent en waar voor het publiek het aantrekkelijk
maar o zo moeilijke kader 57/1 gespeeld wordt en waarbij de arbiters belangeloos en met veel plezier hun medewerking aan geven.
Ook deze keer stonden er weer na3onale en Europese kampioenen aan tafel.
Naamgever Jordy Jong had in samenwerking met de organisatoren Arnold van
Rongen en wedstrijdleider Rien Bakker van biljartvereniging Horna uit Hoorn
weer een uitermate sterk deelnemersveld uitgenodigd.
Debutant Leon Dudink uit Blokker, ‘dokter’ en biljartvriend Kevin de Decker uit
Hoorn, Guido Kauﬀeld uit Horst in Limburg, Robin Bas3aans uit Purmerend,
broer Ferry Jong uit Zwaagdijk-West, Brabander Hans Snellen uit Rijsbergen en
Sam van E9en uit Schermerhorn.
Dit 57/1 toernooi geldt elk jaar weer als afslui3ng van het seizoen, waarbij de
gezelligheid buiten de wedstrijden een belangrijke plaats in neemt. Vrijdag en
zaterdagavond wordt er bijvoorbeeld dan ook samen ‘gestapt’ tot in de late
uurtjes, wat overigens zondagochtend aan de presta3es met het biljarten nauwelijks te merken is.
Volgend jaar zal de naamgever mogelijk Guido Kauﬀeld zijn, waarbij het hele
gezelschap verhuist naar het Limburgse Horst.
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Eindstand
mp
1. Sam van E9en 12
2. Ferry Jong
9
3. Guido Kauﬀeld 9
4. Hans Snellen
8

hs
88
65
65
47

gem
17.47
13.57
12.94
7.46

Jeugd West-Friesland
gehuldigd door district
Een goede gewoonte is om jdens het 57/1 toernooi de jeugd van WestFriesland te huldigen voor de geleverde presta es jdens het afgelopen seizoen, door de voorzi?er van de commissie jeugd Cor Bleeker.
Hij deelde oorkondes en een cadeaubon uit aan Rick de Wit, die werd na3onaal
kampioen 3e klas libre jeugd. Piet Kok na3onaal kampioen bij de hoofdklasse
libre jeugd, en 11e driebanden groot jeugd. Leon Dudink 2e libre klein topklasse, 3e kader 38/2 jeugd, 6e 3 banden groot en 2e Europees libre onder 17. Nick
Dudink 5e topklasse libre jeugd en 4e kader 38/2 jeugd. Jordy Jong 2e libre
groot, 2e kader 47/2 en 8e en 5e 3 banden groot. Sam van E?en Europees kampioen libre onder 21, Na3onaal kampioen libre groot, en 47/2, 2e en 3e driebanden groot bij de jeugd. Tevens was Sam meerdere keren Europees kampioen bij
de senioren. Het Horna 31 jeugd team bestaande uit Cees Kok, Rick de Wit, Piet
Kok en Michel van Weely was bij de landsﬁnale geëindigd op de 3e plaats, en
het Horna jeugdteam bestaande uit Jordy Jong en de broers Leon en Nick
Dudink behaalde op het Europees kampioenschap voor clubteams een 2e
plaats.

Coup van Beem
Het jaarlijkse toernooi met de sterkste jeugdspelers uit Duitsland, België en Nederland, de z.g. Coup van Beem, is dit jaar gewonnen door België. Deze teams
die bestaan uit de beste acht spelers van hun land kende ook drie spelers uit
West-Friesland. Dit waren Leon Dudink, Rick de Wit en Piet Kok. Gespeeld
wordt in verschillende disciplines en Nederland eindigde net voor Duitsland op
een keurige 2e plaats. Mannen van biljartvereniging Horna, jullie hebben het
uitstekend gedaan, proﬁciat!
Cor Bleeker.
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Finales 2017-2018
Nog één ﬁnale staat open voor dit biljartseizoen. De gewestelijke ﬁnale 5e klas
bandstoten hee; een vereniging onder voorbehoud. Zodra er duidelijkheid is
laat ik het u weten.
DF = districtsﬁnale en GF = gewestelijke ﬁnale.
2 sept 2017

DF

Libre 5e klasse

Horna, Hoorn

9 sept 2017

DF

Driebanden 3e klasse

De Hoop, Andijk

23 sept 2017

DF

Driebanden 2e klasse

NHD, Zwaag

30 sept 2017

DF

Libre 4e klasse

DRL, Venhuizen

14 okt 2017

GF

Driebanden 3e klasse

BCBS, Benningbroek

21 okt 2017

DF

Libre 3e klasse

Horna, Hoorn

28 okt 2017

DF

Driebanden 1e klasse

4 nov 2017

DF

Libre 2e klasse

11 nov 2017

DF

Driebanden hoofdklasse

De Wurf, Lutjebroek

18 nov 2017

GF

Libre 3e klasse

Horna, Hoorn

24 nov 2017

DF

Driebanden groot 3e klasse

NHD, Zwaag

9 dec 2017

DF

Bandstoten 5e klasse

BCL/’t Wagenwiel

Het Groene Laken, Lutjebroek
Torenschouw, Opperdoes

Lambertschaag
16 dec 2017

DF

Libre 1e klasse

Kunstgenot, Midwoud

6 jan 2017

DF

Bandstoten 4e klasse

De Opkomst, Onderdijk

13 jan 2017

DF

Libre hoofdklasse

20 jan 2017

GF

Bandstoten 5e klasse

3 feb 2017

GF

Libre 1e klasse

De Carambole, Andijk

10 feb 2017

DF

Bandstoten 3e klasse

BV Twisk, Twisk

24 feb 2017

DF

Bandstoten 2e klasse

NHD, Zwaag
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’t Moddermannetje, B’karspel

