BILJART MAGAZINE WEST-FRIESLAND
Een uitgave van de KNBB district West-Friesland.
U kunt uw kopij vóór 1 maart 2018 inzenden aan:

copy@knbbwes riesland.nl

Cursiee
Wedstrijdleider Dennis Bakker snijdt een onderwerp aan waar
sommige leden geen duidelijkheid over hebben. Hopelijk krijgt iedereen
zo meer inzicht over de gang van zaken.

Plaatsing gewestelijke ﬁnale
Hoe is de plaatsing geregeld vanaf de districtsﬁnale naar de gewestelijke ﬁnale?
Binnen het district West-Friesland is het als volgt geregeld: de kampioen plaatst
zich sowieso. Als diegene niet kan, wordt de nummer 2 op de ranglijst
aangewezen. Als nummer 2 degene is met het hoogste gemiddelde,
dan wordt de nummer 3 aangewezen.
Als de persoon met het hoogste gemiddelde niet kan, gaat degene met het op
één na hoogste gemiddelde.
Als reserve wordt degene aangewezen met de hoogste rangschikking.
Bij het sluiten van de ﬁnale vraagt de oﬃcial, die opent en sluit, aan de kampioen
of die als afgevaardigde van het district West-Friesland meedoet aan de
gewestelijke ﬁnale en vraagt dat uiteraard ook aan degene met het hoogste
gemiddelde. Daarna wordt de reserve aangewezen. De organiserende
vereniging/wedstrijdleider gee, deze informa-e door aan de wedstrijdleider
van de KNBB West-Friesland.

1

Belangrijke adressen
Bestuur district West-Friesland
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Wedstrijdl. PK
Wedstrijdl. Teams
Jeugd + PR
Redactie DM
Commissie jeugd
Voorzitter

Piet Koops
Tel. 0227-604122
Nico Boots
Tel. 0229-572417
Pieter de Haan
Tel. 06-10680239
Dennis Bakker
Tel. 06-53238581
Thea de Weerd

Dorpsweg 92 1676 GG Twisk
info@koopscaravans.nl
Stolphoevelaan 4
1687 VV Wognum
nbj.boots@kpnmail.nl
Oostwouder Dorpsstraat 46
1678 HG Oostwoud
pieter@dehaanenbuis.nl
P.J. Jongstraat 60
1614 LG Lutjebroek
info@trendtapijt.nl
Zuidermeerweg 72 1652 CV Zuidermeer

Tel. 0229-561650
Cor Bleeker
Tel. 06-29500150
Joyce Haakman
Tel. 06-53192023

thea-deweerd@hetnet.nl
Mandrill 8
1687 VN Wognum
cbleeker63@hotmail.com
Schepenlaan 41
1671 TA Medemblik
spm.haakman@quicknet.nl

Cor Bleeker
Tel. 06-29500150

Mandrill 8
1687 VN Wognum
cbleeker63@hotmail.com

Districts tucht commissie
Voorzitter
Arie Vlaar
Tel. 0228-591933
Secretaris
Jac Peerdeman
Tel. 0229-271803
Lid
Joop Stokman
Tel. 0228-592488

Kleingouw 184
1619 CJ Andijk
arievlaar@yahoo.com
IJsvogel 88 1695 LE Blokker
peerdeman38@quicknet.nl
Steenpoortestraat 17 1619 CV Andijk
j.stokman@quicknet.nl

Vereniging van West-Friese arbiters
Voorzitter
Hans Berkhout
Tel. 06-22401609
Secretaris
Irma Huisman
Tel. 06-38108023
Penningmeester
Irene van Vliet
Tel. 06-52455646
Coördinator
Ben Haentjens
Tel. 06-54655334

b.huisman1967@gmail.com
Jochems 17
1693 HS Wervershoof
irene611209@gmail.com
P.J. Jongstraat 1
1614 LA Lutjebroek
bf.haentjens@quicknet.nl

Financiën
District
Arbiters

Oostwoud
Wervershoof

Pieter de Haan
Irene van Vliet

Kaagweg 76
1693 GE Wervershoof
ha.berkhout@quicknet.nl
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NL97RABO0329337947
NL79RABO0308606655

Ereleden
Jos Botman
Ab Vos
Piet Rempt

Carlo Bot
Dirk Koning
Hans Berkhout

Hans Visser
Adrie Laan

E-mail adressen
Kopij Districtsmagazine
NHD uitslagen
Koggenlander/Medemblikker
Weekblad Zondag
West-Fries Weekblad
NHD verslaggever

copy@knbbwestfriesland.nl
sport.wef@nhd.nl
redactie.med@rodi.nl
yvonne@indrukmakers.nl
westfriesweekblad@bdu.nl
johan.koomen@quicknet.nl

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 OPGEGEVEN
VOOR DE ARBITERSCURSUS ???
Irma Huisman
Hans Berkhout
Irene van Vliet
Ben Haentjens

06-38108023
06-22401609
06-52455646
06-54655334
3

Koninklijke Nederlandse
Biljart Bond
Nieuwsbrief januari
Biljartlie0ebbers,
We zeggen het allemaal regelma4g: “We hebben weinig jeugd meer aan de biljar8afel. Zo gaat het de verkeerde kant op.”
Nog niet zo lang geleden kreeg ik een brief van een bezorgde vader die heel
graag zijn zoon aan de tafel wil houden, omdat zowel hij als zijn zoon het spelletje enorm leuk vindt.
Ik wil jullie zijn verhaal niet onthouden en publiceer zijn verhaal en ideeën voor
de toekomst in deze nieuwsbrief.
Om aan te sluiten bij zijn verhaal heb ik op de laatste jeugdleidersvergadering
naar voren gebracht dat wij, KVC, in elk gewest een talentenmiddag willen organiseren op het eind van dit seizoen. Zowel spelers die lid zijn van KVC als nietleden kunnen zich daarvoor inschrijven. Wij komen dan met onze trainers naar
de verschillende loca4es om de jeugd te beoordelen.
Zo’n beoordeling kan zijn dat de speler in kwes4e in eerste instan4e nog bij de
clubtrainer blij?, maar het kan ook zijn dat men terecht komt bij een van onze
regiotrainers. Dit zijn gecer4ﬁceerde mensen die in het bezit zijn van het diploma A-instructeur. Het kan ook zijn dat de speler terecht komt bij een van onze
assistent-bondstrainers. Dit zijn trainers die op het niveau van ereklasse hebben
gespeeld en ook gecer4ﬁceerd zijn. Het hoogst haalbare is les krijgen van onze
bondstrainer.
Wij kunnen het niet alleen. Wij hebben jullie hulp nodig om onze jeugd enthousiast te maken voor de biljartsport. In den lande wordt door verschillende verenigingen en districten al ac4e ondernomen om de jeugd binnen te krijgen. Zo
hee? er in Noord-Holland op zaterdag 13 januari een jeugdtoernooi plaats4

gevonden. Dit is een voorbeeld voor vele districten. Het gaat niet vanzelf.
In februari zal ik aan alle gewesten en de daarbij behorende districten een
brief schrijven met het verzoek om een geschikte loca4e met minimaal drie
biljarts beschikbaar te stellen voor onze talentenmiddagen. Kinderen, al of
geen lid van KVC, kunnen zich aanmelden om te laten zien wat ze al in hun
mars hebben. Wij komen met een aantal trainers naar de ze loca4es om de
kandidaten te beoordelen. Deze beoordelingen worden door ons besproken en
hieruit volgt een advies aan de kandidaat en zijn of haar ouders/verzorgers.
Laten we met z’n allen de schouders eronder ze8en om de jeugd enthousiast
te maken voor onze biljartsport.
Groet,
Piet Verschure,
portefeuillehouder Trainingen en Opleidingen en Jeugd KVC.

Ik (Stefan) ben trotse vader van
Sebas Len4ng (foto).
Sebas is net als zijn vader gek
van het spelletje en hee? daar
onwijs veel plezier in. Maar omdat in zijn regio (NO) geen ac4e
wordt ondernomen, zit Sebas
nu zonder compe44e thuis!!
Daarnaast is zijn trainer plotseling overleden waardoor hij dus
nu s4lstaat. Ik zie in Sebas een
nieuwe Dave Chris4ani, een
Dick Jaspers wellicht! Hierom
zou ik het zonde vinden om dit
op zijn beloop te laten en daarom deze oproep aan de KNBB.
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Ik heb een aantal ideeën over nieuw te werven jeugdleden en wil dit graag met
de KNBB bespreken.
Deze ideeën zal ik hieronder beschrijven, in de hoop dat we samen aan een
mooi plan kunnen gaan werken om meer jeugd aan tafel te krijgen.
Toekomstvisie: Om de jeugd aan tafel te krijgen zullen we ze moeten confronteren met het mooie spelletje, dit zal enige inspanningen kosten, maar kan ook
resultaat brengen op moment dat ze er eenmaal aan geproefd hebben. We zien
nu jaarlijks steeds minder jeugdleden. Als hier niet ac4ef op gestuurd gaat worden, zal er over 50 jaar geen KNBB meer bestaan, omdat er dan geen leden
meer over zijn, of te weinig om de kosten van de organisa4e te kunnen dekken.
Hoe bereiken we de jeugd? Werven van jeugdleden bij: Scholen: Bij scholen
zou ik voorstellen om eens per jaar een demonstra4e voor de hele school te geven door bijvoorbeeld Dave Chris4ani en/of Sander Jonen om de kinderen geïnteresseerd te laten raken door wat ze te zien krijgen. Daarna natuurlijk onder
begeleiding van deze 2 toppers de kinderen zelf een balletje laten stoten. Sportkan!nes: Hierbij denk ik aan hoe ik zelf met biljarten in aanraking ben gekomen,
bij de lokale voetbalclub stond in het jeugdhonk een biljart, door daarop een
balletje te stoten en te horen dat ik talent had, ben ik uiteindelijk besmet met
het biljartvirus, wat naar mijn mening met geen pil of medicijn te bestrijden is,
en dat willen we juist bewerkstelligen! Misschien kunnen we met een fabrikant
van biljarts deals afsluiten om de infrastructuur hiervoor gereed te maken. Beurzen openbare ruimtes: Tijdens beurzen of drukke openings4jden in een winkelcentrum een tafel neerze8en met 2 of 3 lokale toppers, die de jeugd aanspreekt
om eens een balletje te spelen tegen hun.
Met als doel het virus over te brengen zoals bij sportkan4nes beschreven staat.
Gemeente: Bij heel veel gemeentes kunnen de schoolgaande kinderen sporten
uitproberen voor een aantal keer, hier betalen ze € 5,00 voor 3 tot 5 keer een
proeﬂes meedoen. Hier zit veel werk in, maar brengt ook veel lijkt mij.
Ik zie het zo voor me dat in elke stad of dorp wel een biljart staat. Via de lokale
vereniging kunnen we mensen krijgen die de jeugd wil en kan begeleiden. Indien
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de vereniging hier niemand voor hee?, kan de bond mensen toewijzen of permanent aannemen om het hele land te rond te gaan.
De gemeente hee? ook belang bij de thuisblijvers, kinderen die niet naar
school gaan, maar wel leerplich4g zijn, hier kunnen we misschien zelfs geld
voor de gemeente voor krijgen. Het kost ze nu immers al heel veel geld.
Dit kan eventueel bij of in samenwerking met een orthopedagogisch centrum
(ADHD, Dyslexiezorg, au4s4sche kinderen, opvang thuisblijvers). Er zijn voorbeelden dat kinderen met ADHD beter zijn gaan leren op school door de biljartsport, betere concentra4e hebben en rus4ger zijn geworden. Door kinderen zelfvertrouwen te geven zullen ze zich eerder over hun angsten heen
ze8en en tot een presta4e komen. Ook op andere vlakken als biljarten. Het
orthopedagogisch centrum vangt toch al vaak de thuisblijvers op, win-win situa4e voor KNBB-Gemeente lijkt mij!
Hoe houden we de jeugd bij de vereniging: Door mensen van de lokale club
op te leiden tot jeugdbegeleider/trainer, kan je de jeugd bij de vereniging houden. Aandacht is hierbij het sleutelwoord. Dit kan een betaalde klus zijn voor
de begeleiders. Dit hoe? niet veel te zijn, maar het kan ook niet zo zijn dat iemand die zich vrijwillig in wil ze8en, zelf kosten moet maken om in café/
biljartzaal de jeugd te begeleiden.
Sponsors lokaal werven: Door lokaal sponsors te werven voor de jeugd krijg je
vaak eerder sponsorgeld. Dit kan je inze8en om de begeleiders te compenseren voor hun inzet.
Wat kan de bond doen: Zorgen dat er geen leden tussen wal en schip belanden zoals Sebas, breng in begin van compe44e in kaart welke leden wel of
geen compe44e kunnen spelen. Word er geen compe44e gespeeld, ga met de
ouders in gesprek om te kijken naar de mogelijke op4es.
Wat kan ik doen: Ik stel mij ter beschikking om lokale jeugd te trainen, heb
hiervoor geen diploma van de KNBB. Tevens wil ik mij beschikbaar stellen als
begeleider en wedstrijd coördinator voor de jeugd. Rekening houdend met
mijn eigen drukke biljartagenda in zowel Nederland als Duitsland. Verder meedenken om plan van aanpak te maken, waarbij het opleiden van de lokale
mensen een taak van mij zou kunnen zijn, nadat samen beleid gemaakt is.
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Digitaal
Het bestuur zit erover na te denken, om toch over te gaan op een digitale
nieuwsbrief voor de leden. Al twee keer kwam het verzoek 4jdens de algemene
ledenvergadering om over te gaan op de digitale snelweg. Het bestuur had
daar wat moeite mee, omdat op deze manier niet alle leden worden benaderd.
Niet iedereen hee? tenslo8e een computer. Maar voor alles is een oplossing
en daar wordt naar gezocht.
Tijdens de jaarvergadering kan gestemd worden om afscheid van het DM te
nemen en nieuws via de e-mail te verspreiden.
Zoals u al aan de dikte van dit Districtsmagazine voelde, is er nagenoeg geen
nieuws binnengekomen. Dit is zeker één van de redenen om over te stappen.
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75 jarig bestaan
districtsbestuur West-Friesland
Het districtsbestuur van KNBB, afdeling West-Friesland bestaat volgend jaar 75
jaar. Hierbij zijn de bondsleden en partners uitgenodigd voor de recep4e op 10
maart 2018. Dit feestelijk samenzijn vindt plaats in De Post aan de Tripkouw in
Midwoud. U wordt ontvangen met een kopje koﬃe of thee met wat lekkers.
Uiteraard worden de aanwezigen die avond verwend met diverse garnituur en
hapjes.
De oﬃciële recep4e wordt gehouden van 16.00 tot 17.30 uur, met een uitloop
tot 21.00 uur. Wie voor die 4jd zijn muntjes hee? besteed, dan zijn de consump4es voor eigen rekening.
Toon Steltenpool is deze heugelijke middag/avond ceremoniemeester. Wie het
leuk vindt om een woordje te doen of misschien een leuke anekdote wil vertellen of iets waanzinnigs wil delen wat in die 75 jaar is voorgevallen, schroom
niet en bel 0229-261206.
Conferencier Piet Zee verleent zijn medewerking aan deze heugelijke dag en
treedt op om de aanwezigen te vermaken.
Aankleding van de zaal
Het zou leuk zijn als de zaal is aangekleed met memorabele krantenknipsels,
biljartgerichte producten of andere spullen die met biljarten te maken hebben.
Leuk om terug te kijken op de biljartcarrière van diverse leden. Het feestcomité
wil dat graag tentoonstellen in de Post. Bundel al het materiaal en dat kan gebracht worden bij Harry Scheerman, Meander 54 in Andijk, Antoon Steltenpool,
Westerhoog 7 in Midwoud, Jan Bakker, Azalealaan 60 in Lutjebroek, Jos Botman, Kromme Leekstraat 6 in Wervershoof en Joyce Haakman, Schepenlaan 41
in Medemblik. Wie niet in staat is om dat te doen, kan even bellen naar Joyce.
Dan kijkt het comité wie het kan ophalen. Na aﬂoop krijgt iedereen het weer
netjes terug
Graag aanmelden voor 15 februari bij:
Joyce Haakman, tel. 06-53192023 of spm.haakman@quicknet.nl.
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Theo Zwarthoed Nederlands
kampioen in Horna
De Asperenaar Theo Zwarthoed werd 19 januari met overmacht kampioen
van Nederland in de Topklasse Libre en promoveerde tevens naar Libre Groot
1e Klasse.
Het toernooi werd gespeeld bij één van de grootste verenigingen in Nederland,
namelijk biljartvereniging Horna in Hoorn.
In een zeer zwaar deelnemersveld, waar in de voorwedstrijden al drie spelers
boven de promo4egrens van 60.00 geëindigd waren, had Theo Zwarthoed het
weekend van zijn leven.
Het hele toernooi hee? hij bovenaan gestaan, met lange 4jd een moyenne van
meer dan 80.00, om uiteindelijk na een zenuwslopende ﬁnale te eindigen op
een eindmoyenne van 68,91, en Frank Diederen voor te blijven.
Zwarthoed, die 30 jaar lid was van de Carambole uit Rumpt, maar sinds vijf jaar
uitkomend voor biljartvereniging Padoc uit Woerden, was in zijn biljartcarrière
al vijfmaal tweede geworden in de Topklasse en pakte nu eindelijk de zo gewenste 4tel.
Bron: Website KNBB Carambole.
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Wedstrijdleiding teams
District afslui!ngen compe!!e 2017/2018
datum
klasse
soort
tms district
15-apr
alle klassen huldigingen 7
Wognum
22-apr
Kader
Play-oﬀ
3
Onderdijk
Gewestelijke rondes alle compe!!es 2017/2018
28-4
Gewest B2 kwaliﬁca4e 8
WF/Horna
5-5
Gewest B2 halve ﬁnale 8
WF/Horna
6-5
Gewest B2 ﬁnale
4
WF/Horna
26-5
Gewest C4 halve ﬁnale 8
WF/Horna
27-5
Gewest C4 ﬁnale
4
WF/Horna
Overige ﬁnales in andere districten
7-4
Dames
Finale
8-4
Dames
Finale
14 of 15-4 Gewest B1 kwaliﬁca4e
21-4
Gewest B1 halve ﬁnale
22-4
Gewest B1 ﬁnale
21 of 22-4 Gewest C3 kwaliﬁca4e
28-4
Gewest C3 halve ﬁnale
29-4
Gewest C3 ﬁnale
28 of 29-4 Gewest C1 kwaliﬁca4e
5-5
Gewest C1 halve ﬁnale
6-5
Gewest C1 ﬁnale
12-5
Gewest C2 kwaliﬁca4e
26-5
Gewest C2 halve ﬁnale
27-5
Gewest C2 ﬁnale
26-5
Gewest A halve ﬁnale
27-5
Gewest A ﬁnale
Thea de Weerd.

8
4
8
8
4
8
8
4
8
8
4
8
8
4
8
4
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NWN
NWN
NHM
NHM
NHM
NWN
NWN
NWN
Duin
Duin
Duin
Duin
Duin
Duin

Algemene Leden Vergadering
De Algemene Leden Vergadering
wordt 23 april om 20.00 uur
gehouden in Het Wi8e Huis,
Herenweg 61a in Hoogwoud.
Schrijf de datum op in de agenda.

Inschrijven Medemblikker open
Het Medemblikker open in wordt in april gehouden in eetcafé Halfweg, Buurt 20
in Midwoud.
De eerste voorronden worden gehouden op dinsdag 17, woensdag 18, dinsdag
24 en woensdag 25 april en dinsdag 1 en woensdag 2 mei.
De nummers 1 en 2 van elke poule gaan door naar de tweede ronde, die gehouden wordt op dinsdag 8, woensdag 9, dinsdag 15 en woensdag 16 mei.
De nummers 1 en 2 gaan door naar de ﬁnale.
De beste biljarters gaan door naar de ﬁnale en zij spelen op vrijdag 18 mei voor
het kampioenschap van Medemblikker open.
Alle wedstrijden beginnen om 19.30 uur, zorg dat je vij?ien minuten voor 4jd
aanwezig bent.
Wesdtrijdleider Klaas Singer zorgt dat iedere speler op sterkte wordt ingedeeld
in poules.
Opgeven voor 18 maart via 0229-573322 of klaassinger@gmail.com. Geef een
voorkeursdatum op voor de eerste ronde en het juiste gemiddelde.
Het inschrijfgeld is € 3,-.
Hopelijk hee? de vereniging weer een goed en gezellig deelnemersveld.
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Finales 2018
Eind januari vond de districtsﬁnale bandstoten 5e klas in Benningbroek plaats.
Het was weer gezellig en leuk dat de mensen hun verenigingsleden ondersteunen om een kijkje te nemen.
DF = districtsﬁnale en GF = gewestelijke ﬁnale.
3 feb 2018
10 feb 2018
24 feb 2018

GF
DF
DF

Libre 1e klasse
Bandstoten 3e klasse
Bandstoten 2e klasse
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De Carambole, Andijk
BV Twisk, Twisk
NHD, Zwaag

