
Het is een biljartspel waar alles in zit: spanning, 
plezier en precisie. Het nieuwe 5-Ball – bedacht 
in Nederland - is eind juni gepresenteerd en de 
kenners verwachten dat het spel een hype gaat 
worden. 5-Ball is een combinatie van darts, caram-
bole en pool. Het wordt gespeeld op de biljarttafel 
met 5 ballen. Eén speler speelt met de witte bal 
en de andere met de gele bal. Door caramboles 
te maken worden punten gescoord. Vooraf wordt 
afgesproken met hoeveel punten er wordt gestart, 
bijvoorbeeld 51 of 101. Wanneer er punten worden 
gescoord begin je met aftellen, maar je moet pre-
cies op 0 uitkomen. De punten kan je eenvoudig 
bijhouden via het scorebord van de biljarttafel. 
Sam van Etten uit Schermerhorn verwacht dat het 
spel een nieuwe impuls kan geven aan de biljart-
sport, zo liet weten aan de krant De Biljart Ballen. 
,,Zeker bij de jeugd”, zegt Van Etten. ,,De jeugd 
wil punten maken en het liefst zonder er al te veel 
voor te doen.” 

SpelregelS
Het 5-Ballspel wordt gespeeld in sets. Voor aanvang 

van het spel spreek je met je tegenstander af hoe-
veel sets er gespeeld worden. Bijvoorbeeld: Best of 
3, 5 of 7. Ook het aantal punten per sets, wordt van 
tevoren afgesproken. Bijvoor-
beeld: 51, 101, 151 punten.
Bij het 5-Ball spel tel je van het aantal afgesproken 
punten, terug naar 0 en je begint altijd met een on-
even aantal punten. De spelers stoten om de beurt. 
De speler die het eerst op 0 uitkomt, heeft de set ge-
wonnen.
Scoren
De cijfers op de ballen, vertegenwoordigt de waarde 
van de bal. Om punten te kunnen scoren, moeten er 
minimaal 2 ballen geraakt worden. De waarde van 
de geraakte ballen wordt bij elkaar opgeteld en dit is 
de score per beurt. De waarde van de eigen speelbal 
telt niet mee.
AAnvAng vAn het Spel 
Op het biljart staan stippen voor de plaats van de 
ballen. De rode bal ligt op de boven stip, de blauwe 
op de middelste stip de groene op de midden-onder-
stip, de witte bal op de rechts-onder-stip, de gele bal 
op de links-onder-stip.
De spelers bepalen door middel van tossen wie het 
spel mag beginnen. De speler die begint, speelt met 
de witte bal (rechtsonder). De tegenstander speelt 

met de gele bal. De spelers behouden tijdens de 
gehele partij de eigen kleur speelbal.
De speler die begint, moet bij de aanvangsstoot 
eerst de rode bal raken, alvorens een andere bal 
geraakt mag worden. Bij de volgende beurt mag je 
zelf kiezen welke bal je als eerste wilt raken.
Wordt door speler 1 bij de aanvangsstoot de rode 
bal gemist, dan blijven de ballen in deze positie lig-
gen en is de tegenstander aan de beurt. Er is een 
geldige score indien tenminste 2 andere ballen 
worden geraakt. Tel de waarde van de geraakte 
ballen bij elkaar op en dit is de score per beurt. 
De speler die na het stoten tijdens zijn speelbeurt 
op een puntenaantal uitkomt waarbij hij/zij in een 
volgende speelbeurt niet op 0 kan eindigen, heeft 
geen score. De beurt is ongeldig. De speler be-
houdt het aantal nog te maken punten en de te-
genstander is aan de beurt.  
Een spel is beëindigd als 1 van beide spelers op 0 
is uitgekomen.
Mocht een bal uit het biljart gestoten worden (de 
beurt is dan direct ongeldig), De bal wordt terugge-
plaatst op zijn eigen stip. Is die plaats geblokkeerd 
door een andere bal, dan wordt de uitgestoten bal 
op het eerste vrije stip geplaatst (volgorde: wit of 
geel, groen, blauw of rood).

Spanning, plezier en precisie met 5-Ball 
Nieuw biljartspel is combinatie van darts, carambole en pool

Aan de inhoud van deze biljartkrant is 
veel zorg besteed. Desondanks kunnen 
aan de inhoud van deze biljartkrant op 
geen enkele manier rechten, van welke 
aard dan ook, worden ontleend.
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Dit Schildersbedrijf is opgericht door Willem Stroet, 
een professionele schilder met meer dan 30 jaar ervaring. 

Is uw huis (binnen of buiten) toe aan een nieuwe frisse kleur, 
dan maak ik graag een vrijblijvende offerte voor u. 

Ook het vervangen/plaatsen van glas behoort tot de mogelijkheden.

Schilderbedrijf Stroet 

Voor als het echt goed moet!

Grutto 11, 1713 TV Obdam •  Tel: 06-22052779
Mailen kan ook: wlj.stroet@quicknet.nl 

Libre, bandstoten 
of driebanden ?

 
Zorg dat je het scherp ziet !

 
Wij doen een gratis oogmeting en

verzorgen de juiste biljart bril.
 

Maak vrijblijvend een afspraak.
 

Michael Nobbe Optiek
0229-714022   Zwaagdijk

Feller Biljart Factory 10B, 1689 AL  Zwaag 
Telefoon 0229 – 214738 
E-mail info@fellerbiljart.nl
Website www.fellerbiljart.nl

•  Vrijdag 3 oktober 2014 

Reünie concert oud-SESAM 
Kaarten verkrijgbaar in café Stam

•  Zaterdag 4 oktober 2014 

SLAM FM
•  Zaterdag 25 oktober 2014 

INNOCENCE www.cafestam.nl

Raadhuisstraat 1
1687 AH Wognum
T 0229 - 57 12 63
E info@cafestam.nl

Voor een perfecte bruiloft, feest, 
verjaardag, spelletjesavond of receptie. 
Voor lunches, diners vergaderingen, 
koude- en warme buffetten.

Kom biljarten in De Brink!

www.debrinkobdam.nl
De Brink, Dorpstraat 155, Obdam, Tel. 0226 - 451791

Donderdag- en vrijdagavond voor heren
Woensdagavond voor dames

Dinsdag- en donderdagmiddag voor ouderen
Mail voor meer informatie naar info@debrinkobdam.nl

S A R T O
Dorpshuis & Café

Mooie zalen, gezellige sfeer, 
voor meer informatie voor  
uw feest of partij bel naar  
0228 591513 of kijk op 
www.sarto-andijk.nl 

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

– Westeinde 2 - 1636 VE  Schermerhorn - 
Tel. 072 - 5021203

Voor een smakelijk biertje in het gezellige voorcafé 
of een volledig verzorgde avond met warm en/of koud buffet 

in de sfeervolle feestzaal, bent u van harte welkom bij: 
Angelique en Kees van Etten. 

In het bruisend centrum van Schermerhorn

Appel notarissen
Dorpsstraat 40 /A, 1713 HJ Obdam
0226-451441
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Het was bij zijn eigen finalewedstrijden dat 
hij in het verleden in positieve zin opviel. ,,Ik 
deed altijd een woordje namens de spelers”, 
vervolgt de inwoner van Twisk. ,,Hierin be-
dankte ik de organisatie en dat ging vaak 
gepaard met een grap. Een woordje doen 
gaat mij meestal makkelijk af. Waarschijn- 
lijk zagen ze dat ook bij de bond want ik 
werd gevraagd om bestuurslid te worden. 
Het district West-Friesland had leden nodig. 
Ik kan goed mensen interesseren. Eind april 
ben ik voorzitter geworden. Een van mijn 
doelen is om meer jeugd aan te trekken. 
Ik weet zeker dat er in de regio zich ergens 
een verborgen WK-topper schuil houdt. Er 
zit al heel veel talent in het gebied. Samen 
met de bestuursleden Thea de Weerd, Joyce 
Haakman, Hans Berkhout, Benny Beek, 
Nico Boots en Cor Bleeker proberen wij veel  
bekendheid te generen aan het jeugdbil-
jarten. Ik ben dan ook blij met het nieuwe 

Van eieren zoeken tot voorzitter van district West-Friesland

Piet Koops interesseert spelers

spel 5-Ball. Al moet ik het zelf nog spelen, de 
verhalen die ik erover hoor zijn positief. Ik 
denk dat dit nieuwe aanwas met jeugdleden 
gaat opleveren.”

eieren zoeken
Koops raakte op jonge leeftijd besmet met 
het biljartvirus. Het spelletje werd gespeeld 
tussen de kippen. ,,Op de lagere school 
werkte ik op het kippenbedrijf van Cor en 
Piet Jonges in Twisk. Ik moest daar eieren bij 
elkaar zoeken in een mandje. Als ik dat had 
gedaan mocht ik biljarten. Daar stond een 
biljart van anderhalf bij één meter. Zo heb ik 
het spelletje geleerd. Vervolgens ging ik wel 
eens met mijn vader mee naar wedstrijden. 
Dan blijf je zomaar hangen. Het eerste toer-
nooi dat ik bezocht was het Klaas Koolhaas-
toernooi in café het Zwarte Paard in Twisk. 
Dat was een grote happening en als broek-
ie vond ik het geweldig om daar te mogen  

kijken.” In de jeugdjaren stond naast bil-
jarten het weekend ook in het teken van 
voetbal. Koops schopte het tot het eerste 
elftal speler van FC Medemblik. Zwakke 
knieën maakte op 27-jarige leeftijd een ein-
de aan zijn carrière. Het spelletje bleef hem 
trekken want tot zijn 47ste is hij bij onder 
meer ALC, Apollo ’68 en Vesdo hoofdtrain-
er geweest. Vervolgens kon Koops weer 
meer tijd vrij maken voor het spelletje wat 
hij toch wel liefste doet: biljarten.

De cArAmbole
De liefhebber komt dit jaar voor het eerst 
uit in de eerste klasse in het onderdeel libre. 

TWISK- Sinds april dit jaar is hij voorzitter van de Konink- 
lijke Nederlandse Biljartbond district West-Friesland. Piet 
Koops (63) uit Twisk is echter al langer geen onbekend ge-
zicht meer in het wereldje. Als speler, bestuurslid en als af-
gevaardigde bij finalewedstrijden heeft hij kennis gemaakt 
met menig biljarter. ,,Het maakt mij niet uit of wedstrijden 
in de eerste of vijfde klasse zijn”, vertelt Koops, eigenaar 
van Koops Caravan. ,,Ik vind dat iedere speler gelijk is en 
daarnaast is het biljarten ook mooi om te zien.” Dat Koops 
een liefhebber pur sang is komt na het interview duidelijk 
naar voren. Voor we de deur van zijn caravanbedrijf achter 
ons dicht doen om te vertrekken wordt eerst de keu in de 
hand genomen en een spelletje gespeeld. 

Zijn spel is de afgelopen twee jaar verbeterd 
en daar heeft Koops een reden voor. ,,Ik ben 
twee jaar geleden overgestapt naar biljart-
vereniging de Carambole. Daar zit ik goed 
op mijn plaats. Het is een goede vereniging 
waar ik kans krijg om het biljarten beter te 
leren spelen. Ik ben nu ook fanatieker gaan 
spelen. Naast libre kom ik in teamverband 
in actie in het driebanden. Daarin spelen wij 
in de tweede klasse. Het leuke aan biljarten 
is dat het een sociale sport is. Iedereen re-
specteert elkaar. Dat gecombineerd met de 
gezelligheid maakt biljarten zo mooi.”

Zusters Verhart hopen op biljartjeugd
in café Het Nieuwe Bonte Paard

ABBEKERK- Alles is weer vanouds. Het kloppende hart van 
Abbekerk is sinds begin van dit jaar weer in de vertrouwde 
handen van de familie Verhart. Was het 37 jaar geleden dat 
Cor en Thea Verhart het Bonte Paard in handen kregen en 
het maakten tot een horecazaak waar iedereen zich thuis 
kon voelen, daar zijn het nu de beide dochters Marjolein 
(47) en Laura (40) Verhart die aan het roer zitten.

De zusters, die overigens zelf nooit hebben 
gebiljart, pakken vol enthousiasme de draad 
weer op en geven het café weer een nieuwe 
impuls. Vandaar ook dat de naam is veran-
derd  van café Het Bonte Paard, in café Het 
Nieuwe Bonte Paard.  Het gemis in de Ab-
bekerker gemeenschap was dan ook groot 
toen door een tijdelijke sluiting van het café 
de verenigingen noodgedwongen  naar een 
andere locatie moesten uitwijken. Natuurli-
jk zijn deze weer op het ‘oude’ nest terugge-
keerd en kan er door de biljart-, darts-  en 

de schaakverenigingen weer volop gebruik 
worden gemaakt van de gastvrijheid van 
Marjolein en Laura. 

JeugDfinAleS
Ook zullen dan weer vele finales en toer-
nooien door de verschillende biljartclubs ge-
speeld worden. De gezusters hopen dan dat 
de jeugd weer gaat biljarten. Wie weet is het 
5-Ball hier van positieve invloed in. Verder 
kun je in Het Nieuwe Bonte Paard ook heer-
lijk eten, is er een daghap voor slechts zes 

De volgende uitgave van Biljart inZicht staat gepland op 
donderdag 27 november 2014. 

Wilt u adverteren? Mail dan naar biljartkrant@gmail.com.

euro en voor feesten en partijen zijn er vele 
mogelijkheden. Kortom:  Het Nieuwe Bonte 

Paard bruist als net als vroeger.



,,Dat ik de sleutel voor de eerste keer om-
draaide voelde het als thuiskomen”, vervolgt 
Nijkamp. We proberen De Liefhebber weer 
meer en meer op de kaart te zetten en dat 
gaat ons lukken.” Nijkamp geniet zelf ook 
van het spelletje. Hij speelt voor de bond 
in zijn eigen ontmoetingscentrum en daar-
naast op de vrije dinsdagavond in cafe de 
Uitdaging in ’t Veld. 
Een nieuwe uitbater trekt ook weer nieuwe 
mensen aan en zorgt voor nieuwe ideen. Zo 
wordt er op zondag 12 oktober een voor-
ronde gehouden in De Liefhebber voor 
G-biljarters. Onder meer spelers van Es-
dégé-Reigersdaal doen mee. De winnaar 
plaatst zich voor het NK in Veldhoven dat 
gehouden wordt in december. Daarnaast 
was ook het Strak- en Kantigtoernooi – ge-
houden van januari tot april dit jaar – een 
doorslaand succes. Mede dankzij de inzet 
van Jan Mosch deden 203 biljarters mee.

De Liefhebber dit seizoen trotse organisator van 
twee Nederlands kampioenschappen

Nijkamp waarborgt kwaliteit in 
biljartcentrum

nieuw beStuur
Voorzitter van biljartvereniging De Liefheb-
ber is Gerrit Schrijver uit Alkmaar. Met hem 
werd vorig jaar een nieuw bestuur gevormd 
dat nu verder bestaat uit secretaris Gerard 
Lenting uit Schagen, penningmeester Arjen 
Aarden uit Warmenhuizen, wedstrijdleider 
Laura van Balen uit Alkmaar en Leo Groot 
uit Petten die verantwoordelijk is voor de 
jeugdafdeling. ,,Wij zijn enorm blij met Flip 
als uitbater”, zegt Schrijver. ,,Er is veel mo-
gelijk. Wat er uit voort is gekomen is dat wij 
dit seizoen twee een Nederlands kampioen-
schap voor de jeugd organiseren. Daar zijn 
wij trots op. In maart en april wordt er een 
individueel kampioenschap gehouden. Het 
mooie hiervan is dat de bond ons heeft be-
naderd en niet andersom. Dat komt door 
het NK dat wij eerder dit jaar organiseerden. 
Mede dankzij Flip was dit uitstekend voor 
elkaar. Je kunt goed merken dat hij een bil-

jarthart heeft.” De vereniging heeft dit sei- 
zoen een lichte groei in het aantal leden. 
,,Wij hebben zeven senioren en twee jeugd- 
teams ingeschreven. De jeugd is belangrijk 
bij ons. Op zondag spelen zij thuis als ook 
het eerste team van Constructor Staalbouw 
– dat uitkomt in de eerste divisie – in actie 
komt. Daarnaast speelt Valk Waarland, spe-
lend in de tweede divisie, hun thuiswedstrij- 
den op de donderdagavond. Dat is dan weer 
de trainingsavond voor de jeugd. Zo probe-
ren wij het aantrekkelijk te houden. Geluk-
kig pakken onze jeugdleden het goed op en 
nemen zij de lessen serieus.”

WARMENHUIZEN- De ster in het logo 
staat voor kwaliteit. En dat probeert 
Flip Nijkamp (56) te waarborgen. 
Sinds 1 augustus van vorig jaar is hij 
de uitbater van Biljart- en Eetcafé De 
Liefhebber in Warmenhuizen en hij 
ziet een groei in het aantal spelers. 
,,Een van mijn eerste acties is geweest 
om de hele week open te gaan”, vertelt 
Nijkamp. ,,Wij zijn een ontmoetings- 
centrum en dan ben je dat verplicht 
vind ik.” Door zijn passie voor de ho-
recawereld en de liefde voor het bil-
jarten is de naam ‘liefhebber’ in ieder 
geval van toepassing op de oud-inwo-
ner van ’t Veld.

Nuchtere Jos Dekker wil gemiddelde 
omhoog spelen

De Liefhebber plaatste zich overigens pas 
op het nippertje voor het Nederlands kam- 
pioenschap. Een 14-0 overwinning op NHD 
uit Zwaag in de competitie volstond voor een 
plek bij de eerste twee. Tijdens de nationale 
finale ging het crescendo met de ploeg uit 
Warmenhuizen. In de finale stonde De Lief-
hebber tegenover Inaborg uit Arcen. Last 
van zenuwen had Dekker niet en dat zag hij 
wel bij tegenstanders. ,,Gaan spelers ineens 
met hun krijtje gooien. Laten ze het vervol-
gens vallen en dan denk ik: Waarom doe je 
dat nou? Je moet het krijtje ook weer oprui-
men.” Het is typerend voor de nuchtere kijk 
van de Schagerbrugger op het spelletje. Wat 
ook meewerkte is dat Dekker al eerder deel 
had genomen aan het NK finales in team-
verband. In 2012 kwam hij in Zevenbergen 
in actie. Het werd geen doorslaand succes. 
Het team eindige als zevende. ,,Wij wisten 
nu wel wat ons te wachten stond. Al waren 

de accommodatie 
en tegenstanders  
natuurlijk wel 
nieuw.”

vroege morgen
De liefde voor de sport zat er al op jonge leeftijd in. 
,,Als kleine jongen oefende ik al op de vroege mor-
gen voor ik naar school moest. Speelde ik een par- 
tijtje tegen mezelf. Heel leerzaam. Ook na school- 
tijd was ik vaak aan het biljarten. Stilletjes aan werd 
ik een betere speler. Ging een bal mis, dan pro-
beerde ik het weer opnieuw. Ik zocht naar oplos- 
singen voor moeilijke situaties. Op twaalfjarige 
leeftijd meldde ik mij aan bij biljartvereniging Bios 
in Warmenhuizen. Dat was destijds de enige re-
gionale club met een jeugdafdeling. Ik ben gelijk 
competitie gaan spelen. In het tweede jaar mocht 
ik meedoen aan het kampioenschap van Noord- 
en Zuid-Holland in Den Haag. Ik eindigde direct 
als tweede. Ik dacht: Wat volgt er nog meer?” Het 

Biljart- en eetcafé De Liefheb-
ber houdt in het weekend van 
12 en 13 september een open 
jeugdtoernooi. Biljartliefheb-
bers tot en met 21 jaar kunnen 
zich opgeven. Het toernooi is 
bedoeld voor leden en niet-

OpeN jeugDtOerNOOi bij De LieFhebber

Op de foto boven van links naar rechts, Jos Dekker, Dennis Hoogland en Martijn Dekker.

De druk lag volledig op zijn schouders. Teamge-
noot Dennis Hoogland had zijn partij winnend af-
gesloten maar broertje Martijn ging net ten onder. 
Jos Dekker (19) uit Schagerbrug wist dus dat er 
slechts één restte: winnen. En dat gebeurde. ,,Ja 
en dan ben je Nederlands kampioen”, luidt het 
nuchtere commentaar van Dekker. ,,Mooi want 
wij speelden alleen om kampioen te worden.”



,,In het begin was ik wel zenuwachtig om 
met zulke toppers te spelen. Het is een hele 
show. Één situatie weet ik mij nog goed te 
herinneren. Toen ging Dick Jaspers op zijn 
knieën naast mij zitten. Dat maak je toch ook 
niet heel vaak mee. Jaspers op z’n knieën 
naast je aan de tafel. Wat ik ook heel leuk 
vond was dat alle spelers alle tijd namen om 
bijvoorbeeld een praatje met je te maken.  
Het was leuk om mee te maken.” Of dit nog 
niet genoeg was nam Dekker het vorig jaar 
in februari tijdens het 25-jarig bestaan van 
de Liefhebber op tegen Jaspers. En ja, dat 
won hij. Een prestatie die niet veel leeftijds- 
genoten kunnen navertellen.

‘t fAbeltJe
Net als broer Jos leerde hij spelletje thuis. 
Met een vader, een aantal ooms en een opa 
die het spelletje goed onder de knie kregen 
de broers het spelletje met de paplepel in-
gegoten. Al viel dit niet gelijk mee. ,,Ik vond 
het in het begin erg moeilijk. Door te trainen 
en te oefenen leer je steeds meer. Dat ik in 
groep zeven van de lagere school zat ben ik 
lid geworden van biljartclub Bios. Kreeg je les 
en dat is natuurlijk goed. In het eerste jaar 
mocht ik ook gelijk meedoen aan het Neder- 
lands kampioenschap libre klein zevende 

Met tips van wereldtoppers weet
Martijn Dekker de ballen te raken

klasse jeugd. Tijdens voorrondewedstrijden 
eindigde ik als derde maar omdat de num-
mer één niet heen ging mocht ik spelen.” 
Als jongste deelnemer aan het NK kwam 
hij in actie in café ’t Fabeltje te Oss. Zonder 
schroom begon de vierdejaarsleerling VMBO 
aan het Regius College in Schagen aan het 
toernooi en won direct zijn eerste drie wed-
strijden. Dekker plaatste zich uiteindelijk als 
tweede voor de finaledag. Hierin viel hij te- 
rug tot een verdienstelijke vierde plaats 
maar zijn naam was gevestigd in de sport.

Slechts elf jaar oud en al tips krijgen van wereldtoppers als Torbjörn Blom-
dahl, Raymond Ceulemans, Dick Jaspers en Semih Sayginer. Het ‘overkwam’ 
Martijn Dekker in 2010 bij een clinic tijdens de night of the magic balls in 
Heerhugowaard. De nu 15-jarige biljarter spreekt van een leerzame erva- 
ring. ,,We kregen heel veel uitleg”, aldus Martijn Dekker, die de tips dit jaar 
omzette in het winnen van het Nederlands kampioenschap met zijn team.

Hoogland was de eerste speler in de eind-
strijd die zijn partij afsloot en nog winnend 
ook. ,,Ik begon slecht aan de wedstrijd. Na-
dat ik eenmaal op gang was gekomen kwam 
het goed. Uiteindelijk won ik mijn partij nog 
ruim ook.” Wat volgde was toekijken bij zijn 
teamgenoten. ,,Dan kun je er zelf natuurlijk 
niks meer aan doen. Het waren spannende 
wedstrijden. Nadat Jos de beslissende wed-
strijd won werden wij gefeliciteerd. Dat was 
leuk. Mijn opa’s en oma’s, vader, moeder en 
broertje Tom waren te kijken. Iedereen was 
erg trots op ons en reageerden enthousiast.”

rAymonD ceulemAnS
Het biljarten leerde hij als jonge jongen bij 
opa Ben Hoogland. Na schooltijd ging hij 
op vrijdagmiddag naar opa en oma toe en 
daar werd de basis geleerd. ,,Ik vond het 
gelijk leuk om te doen. Bij opa speelde ik op 
een klein biljart en deden we veel spelvor-
men. Ik had vrij snel door dat het biljarten 
mij wel lag.” Het duurde vervolgens nog wel 

Het succes van Dennis Hoogland 
trekt vrienden aan

even voor Hoogland zich ging aanmelden 
bij een club. Sinds twee jaar is de leerling aan 
de Jan Arentszschool in Alkmaar lid. Het 
laatste zetje in de juiste richting kreeg hij na 
een bijzondere clinic. Niemand minder dan 
de grootmeester van het driebanden – Ray-
mond Ceulemans – gaf een demonstratie in 
de kerk van Dirkshorn. ,,Ik sprak daar onder 
andere met Jos en Martijn. Zij vroegen na 
de clinic of ik lid wilde worden. Dat ben ik 
gelijk geworden. Je speelt dan met beter ma-
teriaal en krijgt natuurlijk les. Ook speel je in 
wedstrijdverband en dat is toch anders dan 
wanneer je vrij speelt.”
Het talent heeft inmiddels ook al kennis ge-
maakt met het nieuwe spel 5-Ball. De eerste 
keer was in Hoorn en onlangs speelde hij het 
ook bij een toernooi in Benningbroek. ,,Het 
is anders dan het gewone biljarten. Maar ik 
vind het wel een grappig initiatief. Hopelijk 
trekt het nieuwe spelers aan.” Nieuwe spelers 
die Hoogland door zijn eigen successen al 
aantrok in zijn vriendenkring. ,,Na het win-

De koele kikker had voor de finale toch wel last van wat span- 
 ningen. Dennis Hoogland (15) uit Warmenhuizen wist dat het 
nu om de prijzen gingen. ,,We waren heel dichtbij”, laat een 
opgetogen Hoogland weten. ,,Ik had voor de laatste wedstrijd 
wel het gevoel van: ‘Als ik het nu verpest dan is het erger dan in 
de poulewedstrijden’. Gelukkig gebeurde dat niet en werden wij 
Nederlands kampioen.”

Nuchtere Jos Dekker wil gemiddelde 
omhoog spelen

hoogtepunt uit de carrière van Dekker volde dus 
op zondag 1 juni van dit jaar. 

privéleS
Stilzitten doet de derdejaars leerling MBO bouw-
kunde in Heerhugowaard in ieder geval niet. 
Naast zijn lessen bij De Liefhebber krijgt Dekker 
ook om de week privéles in Noord-Scharwoude 
van Cees Tesselaar. ,,Achter iedere bal zit een ge-
dachte. Cees laat mij ook nadenken over spelsi- 
tuaties. Als je een sport beoefen dan wil ik er ook 
beter in worden. Ik hoop dit seizoen onder meer te 
groeien in mijn gemiddelde. Ik speel nu twee en wil 
naar de tweeënhalf. Dat zou heel mooi zijn.”

leden van een vereniging. Deel-
name is gratis. Op beide dag is 
de aanvang 11.00 uur. Inschrij- 
ven kan door een mail te sturen 
naar voorzitter Gerrit Schrijver  
(g.schrijver31@telfort.nl) of tele-
fonisch via 072-5126939.

OpeN jeugDtOerNOOi bij De LieFhebber

Op de foto boven van links naar rechts, Jos Dekker, Dennis Hoogland en Martijn Dekker.
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* Alleen op reservering 
   voor één van de volgende data; za. 20 nov
 za. 27 nov
 za. 4 dec

Driestedenweg 126 De Weere  tel. 0229 581373

een bruisende start 

gevolgd door een 3 gangendiner:

iedere gang een keuze uit 3 gerechten

voor  € 24,50*

Deze bon vindt u ook op onze website

www.centrumdeweere.nl

* Alleen op reservering 
   voor één van de volgende data; za. 20 nov
 za. 27 nov
 za. 4 dec

Driestedenweg 126 De Weere  tel. 0229 581373

een bruisende start 

gevolgd door een 3 gangendiner:

iedere gang een keuze uit 3 gerechten

voor  € 24,50*

Deze bon vindt u ook op onze website

www.centrumdeweere.nl

info@centrumdeweere.nl
www.centrumdeweere.nl

Restaurant
Partycentrum

Sportcafé
Catering

Op de dinsdagavond is er nog ruimte 
voor nieuwe leden bij de biljartclub

Westerblokker 80
1695 AJ Blokker

Telefoon: 0229 - 232691
Mail: info@hetgoudenhoofd.nl

Website: www.hetgoudenhoofd.nl

Maandag: Gesloten
Di, wo, do: vanaf 19:00

Vrij, zat, zon: vanaf 16:00

Snackbar met versgesneden friet 
Maandag t/m vrijdag* aanschuiven en eten 

wat de pot schaft!
Eetcafé met lekkere kaart 

Borrelen met H.N.B.P.-borrelplank
Heineken

Koffie van Manetti & huisgemaakt gebak

Gebruik van ruimte voor u privéfeestjes tegen 
betaling van gebruikte consumpties! 

(thema)Feesten & partijen

Catering
Biljartgelegenheid & Terras

www.hetnieuwebontepaard.nl
Geopend vanaf 12:00 uur. Woensdag gesloten*.

Dorpsstraat 54 1657 AD Abbekerk T 0229 - 58 17 64 E info@hetnieuwebontepaard.nl

Eten & drinken | Catering | (thema)Feesten & partijen

Wij bieden:

Interieur timmerwerk
Kozijnen
Ramen
Deuren
Buitenkeukens
Keukens
Dakwerk
Trappen
Verbouw
Aanbouw
Veranda’s

E-mail:info@bouwbedrijf-huiberts.nl
Website:www.bouwbedrijf-huiberts.nl

Telefoon: 0226 - 453 959
Mobiel: 06 22 459 470

Postadres:
Dr. Lohmanstraat 17

1713 TG Obdam
Werkplaats adres:

Kwelder 6
1713 GN Obdam

Hoofdstraat 206, 1611 AM Bovenkarspel
Tel. 0228-514913 

www.vereenigingsgebouw.nl

Een uitstekende locatie voor 
feesten, partijen, vergaderingen 
en andere bijeenkomsten.

Het Huis van Egmond, Hoogwoud
Tel: 0226-351464

• 4 biljarts 
• feesten en partijen, met vele mogelijkheden

  Ella en Louis

Wedstrijdkalender Finale

Wedstrijdkalender Finale

Datum Finale Org. vereniging Plaats

20 sep. DriebanDen De Hoop anDijk

 2e klasse

27 sep. libre 5e klasse De TorenscHouw opperDoes

18 okT. DriebanDen nHD V/D borDen appel Zwaag

 1e klasse

25 okT. libre 4e klasse jong leVen benningbroek 

1 noV. libre 3e klasse Horna Hoorn

8 noV. DriebanDen HeT wiTTe Huis HoogwouD

 HoofDkl.

15 noV. libre 2e klasse kunsTgenoT MiDwouD

22 noV. DisTricTsfinale nHD V/D borDen appel Zwaag

 g-3

29 noV. gewesTelijke nHD V/D borDen appel Zwaag

 fin. l-4

13 Dec. DisTricTsfinale b-5 

20 Dec. DisTricTsfinale b-4 De opkoMsT onDerDijk

Datum Finale Org. vereniging Plaats

17-20 sep. DriebanDen  s.D.s.  Den HelDer

 2e klasse 

1-4 okT. libre 5e klasse TeMpelHof  callanTsoog

3-5 okT. gewesTelijke fin. D-3     

15-18 okT. DriebanDen TurnlusT  Den HelDer

 1e klasse

22-25 okT. libre 4e klasse T.o.g. en royal Den HelDer

24-26 okT. gewesTelijke De liefHebber warMenHuiZen

 fin. D-2

2-noV. gewesTelijke D.n.o. ’86  HeerHugowaarD

 fin. l-5

5-8 noV. libre 3e klasse b.i.o.s.  warMenHuiZen

12-15 noV. DriebanDen ons genoegen warMenHuiZen

 HoofDkl.

26-29 noV. DriebanD grooT De liefHebber warMenHuiZen

 3e kl.

26-29 noV. libre 2e klasse sTeeDs beTer HippolyTusHoef

DIsTRIcT 
NOORD WEsT NEDERLAND

DIsTRIcT
WEsT  FRIEsLAND
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SLOOTDORP- ,, De toekomst 
in het biljarten moet niet 
meer gezocht worden in kroe- 
gen maar in centra zoals 
buurt- en gemeenschapshui- 
zen, biljartcafés en sport-
kantines.” Aan het woord is 
Leo Onnekink (71) uit Sloot-
dorp. Hij vervolgt: ,,Om als 
voorbeelden te noemen: Bil-
jart & Snookercentrum Den 
Helder, Horna in Hoorn,  
NHD in Zwaag, Biljart en 
Eetcafé De Liefhebber in 
Warmenhuizen, Eetcafé de 
Kastanjeboom in Dirks-
horn en Sporthal Geestmer-
ambacht in Noord-Schar-
woude.” Aangezien de sport 
steeds meer vergrijst zullen 
deze lokaliteiten een betere 
aantrekkingskracht voor de 
jeugd moeten hebben, maar 
Onnekink blijft positief. 

Hij hoopt door middel van clinics en 
demonstraties in het district in onder an-
dere Den Helder, Heerhugowaard en Scha-
gen de sport meer onder de aandacht te 
brengen bij vooral de jeugd. Onnekink ,,Dit 
met medewerking van de toppers bij de  
jeugd van vooral district West-Friesland die 
als voorbeeld kunnen gaan dienen. Eerder 
was dit al gebeurd met groot succes in Mid-
denmeer. Misschien kan het 5-Ball daar een 
rol in gaan spelen. Andere doelgroepen zijn 

de 35-jarigen die in andere sporten fysiek 
niet meer met de top meekunnen. Dat kan 
bij het biljarten natuurlijk wel.”

BevLOgen wijze
Onnekink geeft op zijn eigen bevlogen 
en enthousiaste wijze sturing aan zijn 
bestuursleden. De Wieringer is nu vier 
jaar voorzitter van het district Noord West 
Nederland van de KNBB. Op de één of an-
dere manier weet hij zijn visie te profileren, 
waarbij hij er van uitgaat dat het districts-
bestuur een sturende rol moet vervullen, 
met als opdracht  dat iedereen in een goede 
sfeer en met plezier zijn of haar zijn sport 
kan bedrijven.  Zijn rol als voorzitter bestaat 
voornamelijk uit het adviseren en bijsturen 
waar het fout dreigt te gaan. Ook zoekt  
Onnekink naar oplossingen waar een ieder  
weer tevreden door kan gaan met zijn of 
haar werk. Dat een ander denkt: ‘Maar dat 
kan helemaal niet’, daar ziet Onnekink altijd 
wel weer de oplossing en moet daar wel dan 
zijn overtuigingskracht voor gaan gebruiken 
om een ieder weer met de neus dezelfde kant 
op te krijgen. Voortkomend uit grote bedrij-
ven waar hij verschillende managersfuncties 
bekleedde was hij gewend aan het zoeken 
naar oplossingen. Daarom vindt hij ook dat 
een ieder zoveel mogelijk zich met zijn of 
haar eigen zaken zou moeten bemoeien bin-
nen het bestuur, waarbij Leo een sturende 
functie heeft. Ook de bestuursvergaderingen 
moeten dan ook niet gaan uitmonden in te 
lange discussies waarbij de kernpunten uit 
het oog worden verloren.

vanzeLf gaaT
Door de jaren heen heeft zijn hele leven in 

HOORN- Scholieren opgelet: Biljart- 
vereniging Horna uit Hoorn houdt op 
zondag 23 november het tweede Scho-
len Biljarttoernooi. Het kampioenschap 
wordt georganiseerd in samenwerking 
met negen scholen uit het middelbaar 
onderwijs uit de regio Hoorn.

In 2013 vond de eerste editie plaats. 
Acht deelnemers gingen de sportieve 
strijd met elkaar aan. De biljartclub 
wil met de organisatie van het scho- 
lierentoernooi de biljartsport wat ex-
tra onder de aandacht krijgen bij de 
jongere garde. Het idee voor dit toer-
nooi is niet nieuw, maar werd vorig 
jaar voor het eerst, in samenwerking 
met de scholen uitgewerkt. Horna 
hoopt met het toernooi biljart als 
sport meer bekendheid te geven onder 
jongeren. De vereniging hoopt met 
de extra aandacht het aantal jeugd- 
leden te vergroten. 
Deelnemers proberen de eer van de 
school hoog te houden. Om te oefen-
en stelt Horna zijn locatie beschik-
baar voor oefendagen op zondag 2 
en 9 november. Mail voor meer in-
formatie of om je op te geven naar 
aj.nat@tele2.nl. Het toernooi vindt 
plaats in het clubgebouw van Horna, 
aan het Achterom 53 in de binnenstad 
van Hoorn. Supporters zijn uiter- 
aard welkom.

Districtsvoorzitter Leo Onnekink uit Slootdorp positief de toekomst in

Clinics als lokmiddel voor jeugd

het teken van de sport gestaan. ,,Alles wat 
ik gedaan heb in de sport daar leek ik wel 
aanleg voor te hebben”, aldus de geboren en 
getogen Schiedammer. ,,Of het was op het 
gebied van voetbal, atletiek, boksen, golf of 
volleybal. Wat ik allemaal gedaan: Overal 
had ik plezier in en dan lijkt het wel of al-
les vanzelf gaat”. Hij stopte dan ook pas op 
54-jarige leeftijd met voetballen. Met de bil-
jartsport kwam hij al op jonge leeftijd mee 
in aanraking. Waar het vroeger nog een 
zogeheten ‘kroegsport’ was, en  natuurlijk 
niet dagelijks als tienjarige je op die leeftijd 
je vertier in het café zocht, werd hij toen al 
geraakt door een spelletje dat twee mannen 
aan het spelen waren toen hij toevallig eens 
in een horecagelegenheid kwam. ,,Met een 

‘stok’ een bal op een groen laken in bewe-
ging brengen waardoor er ook twee andere 
ballen gingen rollen vond ik een fascineren- 
de aangelegenheid”, aldus Onnekink. Dit 
tafereel heeft hem nooit meer losgelaten. Hij 
vindt dit nu nog steeds een mooie sport als 
het lukt maar toch ook een spel dat ze nooit 
hadden moeten uitvinden wanneer het niet 
lukt. Na in de zestigerjaren terecht te zijn 
gekomen in onder andere Wognum en Mid-
woud woont Onnekink nu met veel plezier 
in Slootdorp. Hij speelt iedere week met veel 
genoegdoening op tweede klas libre niveau 
bij Lotus ’81 in Wieringerwerf. Overigens 
niet in het bestuur wat hij al wel eerder een 
aantal jaren deed bij biljartvereniging Steeds 
Beter in Hippolytushoef.

Tweede scholierentoernooi 
bij BV Horna

Wist U dat….
N De eerste editie van deze krant een groot succes was…

N Deze tot ver buiten de provincie gelezen is…

N Het scholierentoernooi op herhaling gaat…

N  West-Friesland in Nederland en Europa dankzij de jeugdspelers stevig op de biljartkaart 

staat..

N Er diverse Nederlandse en Europese titels behaald werden…

N  Hier Ferry en Jordy Jong, Sam van Etten en Jeffrey Lenaers verantwoordelijk voor waren…

N  Het jeugdteam van De Liefhebber uit Warmenhuizen ook Nederlands kampioen is  

geworden…

N  Jos en Martijn Dekker en Dennis Hoogland dit voor elkaar kregen…

N  District West-Friesland sinds de jaarvergadering weer een volledig bestuur heeft…

N  Piet Koops (voorzitter), Nico Boots (secretaris) en Joyce Haakman-Dekker (redactie DM) 

de gelederen zijn komen versterken...

N  Dit mede dankzij Harry Scheerman…

N  De Liefhebber in het weekend van 12 en13 september een open jeugdtoernooi  

organiseert…

N Het nieuwe 5-Ball biljartspel een prima aanvulling op de andere spelsoorten is…

N De spelregels op de website staan (www.5-ball.nl)...

N KNBB-bestuurder Cees Benschop uit Zwaagdijk de grote promotor hiervan is…

N Dit uitermate geschikt is voor de jeugd om met biljarten te beginnen…

N  Het roteren van de bal bij bepaalde stoten, door wrijving, een temperatuur kan bereiken 

van 250 graden Celsius en hierdoor een witte punt veroorzaakt op het laken…

N  Er speciale biljarttafels worden gemaakt om in schepen geplaatst te worden en dat deze 

zichzelf waterpas stellen…

N  Marijn van Peer en Nick Tom uit Breda het wereldrecord biljarten met 110 uur achter 

elkaar spelen achter hun naam hebben staan…
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Dorpsweg K81A • 1676 GE Twisk • Tel 0227 - 547 445

Al jaren het vertrouwde adres voor  
verkoop en stalling. Tevens voor  

onderhoud en reparaties.
Voor onderhoud maak tijdig een afspraak

Tevens diverse accessoires, voortenten. 

Dagelijks open van 9.30 tot 18.00 uur, behalve zondags.
‘s Avonds op afspraak.

Wij zijn lid van

Zeer mooie jonge occasions voor een 
ABSOLUUT SCHERPE PRIJS! 

WWW.KOOPSCARAVANS.NL


