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Presentatie tijdens de Simonis Biljartlakens
Landsfinale op 27, 28 en 29 juni in Nieuwegein
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Voorwoord
De kracht van samenwerking is dat het
tot meer resultaat leidt. Deze bundeling
van kennis, ervaring en creativiteit heeft
een nieuw biljartspel opgeleverd. De
slogan vanuit het jubileumjaar van de
KNBB is niet voor niets ‘samen biljarten
geeft meer effect’. Dit komt niet beter tot
uitdrukking dan in het nieuwe biljartspel
5-Ball.
5-Ball is een unieke combinatie van elementen uit carambolebiljart, poolbiljart
en darts en is tot stand gekomen door
de medewerking en input van vele personen en diverse organisaties. 5-Ball is
daarmee een goede vertaling van waar
de KNBB voor staat, namelijk ‘samenwerken’.
We mogen er daarom met z’n allen
best wel trots op zijn dat we als KNBB
een nieuw spel mogen introduceren.
5-Ball is bij uitstek geschikt om jeugd en
ook ouderen (opnieuw) met de biljartsport kennis te laten maken. Uiteraard
zal het laagdrempelige karakter van
5-Ball ook volwassenen aanspreken.
Het 5-Ball leent zich bij uitstek voor kennismakingsactiviteiten zoals open dagen, verenigingsactiviteiten, festiviteiten,
scholendagen, etc. maar is daarnaast
zeker ook een erg leuk spel om zelf te
doen.
5-Ball sluit dan ook prima aan als recreatievorm bij de verschillende sportvormen die de KNBB al aanbiedt. Een per-

fecte manier om mensen kennis te laten
maken met biljarten.
Zoals aangegeven is 5-Ball het resultaat
van samenwerking. Naar de personen
en organisaties die aan de ontwikkeling
van 5-Ball hebben meegewerkt past
hierbij een woord van dank! Zonder iemand te kort te willen doen willen we
graag enkelen bij naam noemen om onze dank en waardering uit te spreken:
Cees Benschop (voor de aansturing),
Bart Schoneveld (voor het eerste idee),
Sylvia van Mourik en Roy Riebeek (voor
de uitwerking), Bert van Manen (voor
de input op spelregels) en Saluc (voor
het geloof in dit spel).
In deze krant leest u meer over de ontwikkeling van 5-Ball en natuurlijk hoe u
zelf 5-Ball kunt spelen. Op de website
www.5-ball.nl is ook meer informatie
terug te vinden en ter ondersteuning van
het spel zelf is er gratis een 5-Ball app te
downloaden.
Op 27 juni is de wereldwijde lancering
tijdens de Simonis Biljartlakens Landsfinale en daarna kunt u zelf 5-Ball gaan
ontdekken en ervaren.

Wij wensen iedereen veel speelplezier
toe!
Willem La Rivière
Directeur KNBB

Drie biljarters over het nieuwe spel:
Therese Klompenhouwer, Sam van Etten en Jop de Jong

,,Meer snelheid, meer punten en
meer spanning’’
In Sportcomplex Merwestein in Nieuwegein wordt vrijdag 27 juni de kickoff gegeven van een nieuwe speldiscipline: het 5-Ball spel. De introductie
wordt door de KNBB gezien als de lancering van een nieuw project met als
doel om een nieuwe lichting voor biljarten te interesseren. Drie spelers,
Nederlands en Europees dameskampioene Therese Klompenhouwer, de
grote belofte in het artistiek biljarten, Jop de Jong en jeugdig talent in de
klassieke spelen Sam van Etten geven hun mening.
Heeft 5-Ball een kans om te slagen? Op welk publiek moet de KNBB zich
richten? Hoe moet de promotiecampagne eruit zien? Kortom: tien vragen
aan drie kenners en specialisten in de andere disciplines.
KNBB/Frits Bakker: Wat is jullie algemene mening over het 5-Ballspel, heeft
het een kans van slagen?
Jop de Jong: ,,Ik vind het een ontzettend
leuk spel. Dat komt vooral omdat er veel
meer elementen in zijn verwerkt, zoals
verdedigen en tactisch punten verzamelen. Of het een kans van slagen heeft,
daar ben ik niet zeker van. Het biljartspel wordt al honderden jaren gespeeld
op dezelfde manier. Ik vraag me dus af
of de overgang naar andere regels en
speelballen goed verloopt.’’
Therese Klompenhouwer: ,,Het heeft zeker een kans van slagen. De spelregels
zijn makkelijk te begrijpen, het is in verhouding makkelijker dan bijvoorbeeld
carambole biljart en als je best of 5
speelt vanaf 51 punten, is het een kort
en attractief spel.’’
Sam van Etten: ,,Zeker heeft het spel
een kans van slagen, mits er maar genoeg aandacht aan gegeven wordt.
Het is voor de beginnende biljarter erg
leuk, mede doordat het een stuk makkelijker is dan gewoon biljarten. Bij biljarten met drie ballen is het bij het begin
onwijs moeilijk punten te maken, wat
erg demotiverend is en waardoor velen
ook afhaken. Bij 5-Ball is de kans op
punten maken een stuk hoger.’’
KNBB/FB: Wat denken jullie: gaat het
spel een nieuwe impuls geven?
Jop: ,,Ik denk zeker dat het een nieuw
impuls kan geven door die nieuwe elementen die eerst niet te vinden waren in
het ‘gewone’ biljart.’’
Therese: ,,Ja, ik denk dat het voor de
jeugd leuk en interessant overkomt. En
misschien niet alleen voor de jeugd.’’

Sam: ,, Zelf denk ik dat het 5-Ball een
nieuwe impuls kan geven aan de biljartsport. Zeker bij de jeugd. De jeugd
wil punten maken en het liefst zonder er
al te veel voor te doen.
KNBB/FB: Gaan de huidige carambole,
driebanden of artistiek biljarters dit spel
ook spelen, of wordt het een nieuw publiek dat geïnteresseerd raakt en 5-Ball
wil spelen?
Sam: ,,Ik denk het niet, want het spel is
misschien wat te makkelijk voor deze
biljarters. Bij carambole hebben ze al
allerlei spelsoorten bedacht om het voor
de biljarters (op een aardig niveau) juist
moeilijker te maken, door bijvoorbeeld
het kader in te voeren. Daarentegen
blijkt wel dat bijvoorbeeld het libre niet
leuk is voor het gemiddelde publiek (met
uitzondering van de echte liefhebber
van dit spel). Door het 5-Ball komt er
meer snelheid in en zal naarmate de
partij zich vordert ook de spanning toenemen.
Therese: ,,Ik denk dat hier voornamelijk
een heel nieuw publiek in geïnteresseerd is. De enige die ik zie overstappen, of dit spel erbij zie gaan doen, is
de carambole biljarter, omdat in mijn
ogen 5-Ball het dichtst bij carambole
ligt. Driebanders en artistiek spelers zullen liever bij hun eigen spelsoort blijven,
denk ik.’’
Jop: ,,Het zou zo maar kunnen dat beide categorieën dit gaan spelen, de biljarters om ook eens wat anders te proberen en de nieuwe lichting omdat het
makkelijker en spannender is dan het
’gewone’ biljart vaak lijkt.’’

Jop de Jong tijdens een demonstratie in Sluiskil.
Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen
KNBB/FB: Wat is het aantrekkelijke van
5-Ball op het eerste gezicht?
Therese: ,,Dat het makkelijk te begrijpen
is en misschien een heel makkelijk spel
lijkt. Maar je start op een oneven getal
en daardoor kan het toch heel lastig
zijn, aangezien je precies op 0 uit moet
komen met maar één bal, wat een oneven aantal geeft.’’
Jop: ,,Er is veel meer spanning: doordat
de speler plots heel veel punten kan halen in één beurt. Normaal gesproken
moeten daar lange series voor worden
gemaakt. Ook vind ik dus alle nieuwe
elementen in het spel erg leuk!’’
Sam: ,,De snelheid en de spanning die
erin komt. Doordat je altijd maar één
keer mag stoten per beurt, hoef je nooit
(zoals soms bij het libre of kader) een
uur te wachten voordat je een punt hebt
kunnen maken.’’
KNBB/FB: Je zou dus kunnen zeggen,
het is attractief voor de jeugd, die het
’gewone’ biljarten te moeilijk vindt?
Therese: ,,Dat kan, maar bovenal voor
de jeugd die misschien het 'gewone' biljart niet eens zo moeilijk vindt. Ik denk
overigens wel dat het 5-ball de jeugd
meer boeit dan het carambole biljart,
maar het kan voor jong en oud attractief
zijn.’’
Sam: ,,Vooral voor de beginnende biljarter wordt het attractief om te spelen.
En dan met name voor de jeugd. De
meeste jeugd heeft tegenwoordig naar
mijn mening weinig geduld om zo’n
moeilijk spel ook daadwerkelijk te leren.
Door het 5-Ball wordt het voor deze spelers wat makkelijker.’’
Jop: ,,Voor de jeugd is het in elk geval
een leuker spel, maar ze moeten er wel
vanaf weten. Vaak, als jeugdspelers het
biljarten te moeilijk vinden, verliezen ze
interesse en gaan ze wat anders doen.
Voor die jongeren kan 5-ball dus de redding zijn.’’
KNBB/FB: Hoe vinden jullie dat de
KNBB het 5-Ball moet promoten?
Therese: ,,Door middel van open dagen
en daar demonstraties geven met 5-ball.
Of door middel van gemeentelijke projecten waar scholen en verenigingen
zich voor kunnen inschrijven. Dan gaat
de school in plaats van een uur gymles
naar een sportclub toe om daar kennis
te maken met dit spel. Maar uiteraard
zijn de scholen belangrijk. Daar zul je
meer jeugd vinden dan in een biljartcafé. Maar wil de KNBB zich breed oriënteren en iedereen aanspreken, dan zou
ik zeker ook naar de biljartcafé's en biljartclubs gaan.’’
Jop: ,,De KNBB moet er zeker mee
naar scholen gaan om de jeugd te inspireren. En natuurlijk ook naar biljartcafé’s.’’
Sam: ,,Door toernooien te organiseren,
waarbij het 5-Ball wordt gespeeld. En
deze toernooien dan te laten spelen
door niet-biljarters, dus mensen die voor
het eerst met de sport in aanraking komen. Ook zou je misschien een keer
een wedstrijd kunnen organiseren waarbij je twee gevorderde biljarters tegen
elkaar het 5-Ball kan laten spelen en dit
misschien ergens uitzenden en te zorgen voor een (groot) publiek. Daardoor

kun je kijken of het inderdaad ook voor
het publiek leuker is.
KNBB/FB:
Gaan jullie zelf ook een poging doen?
Sam: ,Ik zou best een keer een poging
willen doen, om het misschien wat aantrekkelijker te maken voor het publiek.
Alleen vind ik zelf het biljarten met drie
ballen juist een uitdaging en ik denk dat
met 5-Ball de uitdaging een stuk minder
zal zijn, omdat je heel snel en gemakkelijk punten kan maken.
Therese: ,,Ik zal het zeker gaan spelen,
want ik ben er enthousiast over, maar
mocht het zo ver komen, dan niet in
competitieverband. Ik ben verliefd op
het driebanden en wil me competitief alleen daar op richten.’’
Jop: ,,Natuurlijk, elk nieuw spel is een
nieuwe uitdaging en je leert er weer
nieuwe dingen van. Die kun je ook
weer toepassen bij de andere disciplines.’’
KNBB/FB: Wie hebben een voorsprong
als ze 5-Ball gaan spelen? Driebanden
en carambole spelers, snooker of poolspelers?
Sam: ,,Carambolespelers zullen volgens mij het meeste voordeel hebben.
Ten eerste lijkt het 5-Ball al het meeste
op carambole , omdat het ook de bedoeling is dat jouw bal via een andere
bal weer een bal moet raken. Bij 5-Ball
is het niet zo dat het regels betreft hoe je
die twee ballen raakt, zoals bij driebanden het geval is. Bij snooker en pool
gaat het in eerste instantie om waar bal
twee precies terecht komt, daarna
wordt gekeken naar waar je je speelbal
kunt leggen, waardoor het ook minder
op 5-Ball lijkt dan carambole.’’
Therese: ,,In mijn ogen carambole en
driebanden spelers, maar dat durf ik
niet met zekerheid te zeggen. Dat zal
de tijd uitwijzen.’’
Jop: ,,Volgens mij zullen poolspelers en
driebandspelers het meeste gevoel hebben voor dit spel. De poolspelers kunnen namelijk hun kennis van het poolen
gebruiken in het 5-ball. Dat kan bij het
’gewone’ biljarten vaak niet zo. En de
driebanden spelers natuurlijk vanwege
het inzicht om over de hele tafel te spelen en de klos te berekenen. Dat kan
ook meehelpen bij het 5-Ball.’’
KNBB/FB: Wat is er nodig om 5-Ball tot
een succes te maken?
Sam: ,,De aandacht en de promotie die
eraan geschonken wordt. Als op een
gegeven moment blijkt dat veel publiek,
dat eigenlijk geen verstand heeft van biljarten, dit spel juist wel leuk vindt om
naar te kijken, zal er meer aandacht
aan worden besteed en zou het misschien wel uitgezonden moeten worden. Zo krijg je misschien toch wat
nieuw leven in de biljartsport.’’
Therese: ,,Veel promotie en enthousiasme. Vooral promotie via de social media.’’
Jop: ,,Een goede bekendheid en een
leuke sfeer zijn essentieel bij het promoten van het 5-Ball: laten zien dat het
geen langdurig, saai spel is, maar juist
heel spannend kan zijn en leuk!’’
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Het 5-Ballspel …. een verrassende variant in de biljartsport !!!!

Tijdens een ziekenhuisverblijf een nieuw
biljartspel verzinnen, dat is over het algemeen niet de plaats waar dergelijke
zaken uitgedokterd moeten worden.
Normaal gesproken zouden je gedachten af moeten dwalen naar het herstel
waarvoor je in het ziekenhuis bent opgenomen, maar ja, .. je ligt op bepaalde momenten toch na te denken. En als
je hart dan bij de biljartsport ligt en er
op dat moment heel veel Dartwedstrijden op de televisie zijn, nemen je gedachten weleens de “vrije” loop.
Je probeert een link te leggen tussen het
Darten en het Biljarten. Je gedachten
dwalen af naar de sport waar je hart
ligt en je stelt jezelf de vraag, zou het
mogelijk zijn om een biljartspel te bedenken wat net zoveel aandacht krijgt
als het Darten.
Dit overkwam Bart Schoneveld (ex-penningmeester van de KVC) ongeveer anderhalf jaar geleden. Tijdens zijn ziekenhuisopname lag Bart naar de Dartwedstrijden op de televisie te kijken en
dwaalden zijn gedachten af en begon
zich af te vragen “Zouden we een ver-

band kunnen leggen tussen het Biljarten
en het Darten”.
Bart stelde zichzelf deze vraag met de
wetenschap, dat we als KNBB zien dat
het aantal georganiseerde biljarters de
laatste jaren aan het verminderen is.
We zien met name een snel teruglopend aantal jeugdleden. Dit zou de georganiseerde biljarter zorgen moeten
maken, want de jeugd heeft nou eenmaal de toekomst en zouden onze
mooie sport moeten kunnen voortzetten.
De bovenkamer van Bart bleef maar
malen en er kwamen steeds meer vragen naar boven. “Hoe kunnen we de
biljartsport een nieuwe impuls geven
zonder het oude vertrouwde biljarten
met 3 ballen aan te tasten”.
Er wordt al sinds jaar en dag met 3 ballen op tafel gebiljart. Daar hebben we
al vele van varianten op bedacht. In
Frankrijk had men ook al een variant
bedacht. Het zogenaamde “honderden” met 4 ballen op tafel. Maar zou er
ook een variant te bedenken zijn met 5
ballen en hoe zouden we dit dan moeten gaan spelen.
Het ziekenhuisverblijf van Bart was lang
genoeg om daar iets op te bedenken,
want toen Bart uit het ziekenhuis ontslagen werd, had hij inderdaad een variant bedacht om met 5 ballen te gaan
biljarten, gerelateerd aan de Dartsport.
Bart had in grove lijnen iets bedacht.
Bart heeft na zijn ziekenhuisopname

Maak een slagzin en win!
Bedenk een pakkende, wervende of originele slagzin om het nieuwe biljartspel
5-Ball te promoten.
De beste inzendingen kunnen eventueel
gebruikt worden in promotie-uitingen van
de KNBB. Misschien wordt uw slagzin
straks wel gebruikt in communicatieuitingen rondom 5-Ball en wint u een originele set 5-Ball van Super Aramith!
Hoe doet u mee*
Bedenk een slagzin van maximaal 10 woorden. En stuur deze slagzin, samen
met bondsnummer en uw naam- en, adresgegevens uiterlijk voor 1 september
2014 in via e-mail: info@knbb.nl
Alleen complete inzendingen dingen mee. De beste slagzin wordt beloond met
de originele set 5-Ball van Super Aramith.
• Ingestuurde slagzinnen mogen altijd door de KNBB worden gebruikt voor promotiedoeleinden.
Met het insturen van uw slagzin geeft u de KNBB toestemming deze slagzin voor haar doeleinden
te gebruiken en doet u afstand van enig recht op deze slagzin.
• De winnende inzendingen worden na 13 september 2014 op de website www.5-ball.nl bekend
gemaakt.

zijn ideeën om met 5 ballen te gaan biljarten met een aantal mensen gedeeld
en doorgesproken.
Omdat het spel bedoeld was om de
jeugd te enthousiasmeren voor de biljartsport is de ontwikkeling terecht gekomen bij de commissie jeugdzaken.
De voorzitter CJC kreeg de opdracht
van het Bestuur KVC om het spel verder
te ontwikkelen. Er is op voordracht en in
samenspraak met Bart Schoneveld, aan
Bert van Manen gevraagd om een opzetje te maken van spelregels voor het
spel met de 5 ballen.
Toen deze regels er waren, konden we
het spel voorgeleggen aan een aantal
kleine groepen. Met de daaruit voortvloeiende ideeën zijn we de besprekingen ingegaan met Simonis/Saluc.

Simonis/Saluc was zeer verrast met de
nieuwe variant op het
biljartspel en we kregen
alle medewerking om
het spel verder te ontwikkelen.
Door contact te zoeken
met het Grafisch Lyceum,
hebben de leerlingen
daarvan het logo voor
het 5-Ballspel ontworpen:
We zijn naar verschillende lokaties geweest (biljartverenigingen, buurthuizen, jeugdclubs en later ook in een zorgcentrum) om het spel te
testen. De testresultaten
waren verbluffend. Zowel jongeren, ouderen,
biljarters en niet biljarters waren zeer enthousiast.
Dit gaf de ons de inspiratie om verder te gaan
met de ontwikkeling van
het spel. We gingen
steeds meer kansen zien
om het spel zo compleet
mogelijk op de markt te
gaan zetten. Doordat het
spel steeds grotere vormen begon aan te ne-

men, kregen we ondersteuning van
medewerkers van het bondsbureau. Zij
hebben heel veel werk verzet om het
spel nog completer te maken.
Door het spel op verschillende lokaties
en door gevarieerd publiek te laten
testen (mannen, vrouwen en jeugd) zijn
de spelregels tijdens de ontwikkelperiode iets aangepast, maar het uitgangspunt voor wat betreft de puntentelling is
gehandhaafd gebleven.
Het 5-Ballspel is een aanvulling op de
spelvarianten binnen de biljartsport. Het
is zeker geen vervanging van de huidige spelvarianten.
Het 5-Ballspel is een zeer laagdrempelige variant op de huidige spelsoorten.
De personen die het spel speelden vonden het een verrassend leuk en verslavend spel. Ook mensen die nog nooit
gebiljart hadden wilden het spel spelen
en waren niet meer van de tafel te krijgen.
Eerlijkheidshalve willen we vermelden,
dat de huidige biljarters het spel leuk
vinden om onder het genot van een
drankje te spelen, maar toch liever biljarten met 3 ballen.
De personen die het spel speelden zonder biljart achtergrond, vonden het een
uitdagend, leuk en verslavend spel.
We zijn ervan overtuigd dat het 5-Ballspel nog op vele fronten verder ontwikkeld kan worden. Er wordt op dit moment dan ook nog steeds hard gewerkt
om het 5-Ballspel te perfectioneren om
het spel nog completer en aantrekkelijker moeten maken.
Het 5-Ballspel zal tijdens de Landsfinale
op vrijdagmiddag 27 juni as. op een
zeer aantrekkelijke manier aan de pers
gepresenteerd worden.
We gaan er alles aan doen om dit een
groot succes te laten worden.
Het 5-Ballspel kan het hele weekend
van de Landsfinale bekeken en gespeeld worden. Er zal op 27, 28, 29
juni en tevens op 30 juni tijdens het
vrijwilligerstoernooi iemand aanwezig
zijn om uitleg te geven over het 5-Ballspel.
Tijdens de Landsfinale kan er bij de
stand van de KNBB een set ballen
voor de zeer aantrekkelijke prijs van
€ 125,00 aangeschaft worden.
Na de Landsfinale zijn de ballen voor
5-Ball alleen nog te koop in de winkel
van de vakhandel voor de prijs die
zal variëren tussen de € 140,00 en
€ 170,00. Wij zijn er zeker van dat het
5-Ballspel de biljartsport een nieuwe impuls zal geven.
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Biljartfabriek
Bierling-de Schepper
Wilhelmina Billards, nodigt u uit de kunst te ontdekken
van het combineren van vakmanschap en traditie,
opgedaan uit kennis en ervaring sinds 1898,
met hedendaagse ontwerpen.

Ambacht is onze kracht

uit de kunst
neren van
gedaan uit
8, met

Wij maken en leveren carambolebiljarts,
poolbiljarts en snookerbiljarts.
Ook voor alle biljartartikelen bent u bij
ons aan het juiste adres.
Wij hebben onze eigen servicedienst.

Stadhouderskade 127, 1074 AV Amsterdam
Telefoon 020 - 662 19 19 • Fax 020 - 662 06 19
info@wilhelmina-billards.nl

Schuitendiep 82, 9711 RG Groningen
Telefoon: 050-3126702
www.bierling-deschepper.nl

www.wilhelmina-billards.nl

Evenementenshop.com

Frans Pelders
Houtduif 34
5161 SG Sprang-Capelle
tel.
06 128 150 82
e-mail:
info@evenementenshop.com
website: www.evenementenshop.com
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Spelregels
INLEIDING
Het 5-Ballspel wordt gespeeld in sets.
Voor aanvang van het spel spreek je
met je tegenstander af hoeveel sets er
gespeeld worden. Bijvoorbeeld: Best of
3, 5 of 7 enz.
Ook het aantal punten per sets, wordt
van tevoren afgesproken. Bijvoorbeeld:
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 oneven aantal punten.
De spelers stoten om de beurt. De speler
die het eerst op 0 uitkomt, heeft de set
gewonnen.
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
(zie tekening)
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 middenonder-stip, de witte bal op de rechts-on-

der-stip, de gele bal op de links-onderstip.
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 liggen 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 waarde van de eigen speelbal telt NIET mee.
VOORBEELD:
De speler speelt met de WITTE speelbal.
De ballen die tijdens de speelbeurt geraakt worden zijn ROOD(2) en
GEEL(4).
SCORE= 6 punten.
Dit is een GELDIGE score en mag van
het aantal nog te maken punten worden
afgetrokken.
Een beurt waarin meer punten worden
gescoord dan de speler nog had moeten maken, is ONGELDIG.
De speler behoudt het aantal nog te maken punten en de tegenstander is aan
de beurt.

VOORBEELD:
Een speler moet nog 5 punten maken
om op 0 te eindigen. Hij raakt tijdens
zijn speelbeurt de BLAUWE(6) en
RODE(2) bal. SCORE= 8 punten. De
score is ONGELDIG. Men heeft namelijk meer punten gemaakt dan nodig
was.

Een spel is beëindigd
als 1 van beide spelers op 0 is uitgekomen.

VOORBEELD: Een speler moet nog 9
punten maken om op 0 te eindigen. Hij
raakt tijdens zijn speelbeurt de GELE(4)
en GROENE(1) bal. SCORE= 5 punten.
De speler komt hiermee op 4 restant
punten. Bij een volgende speelbeurt kan
men niet op 0 eindigen, omdat er met
minimaal 2 ballen te raken geen 4 punten gescoord kan worden. De score is
ONGELDIG. De speler behoudt het
aantal nog te maken punten (9) en de
tegenstander is aan de beurt.
Mocht een bal uit het biljart gestoten
worden (de beurt is dan direct ongeldig), De bal wordt teruggeplaatst 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)
We wensen u heel veel biljartplezier!!!

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
behoudt het aantal nog te maken punten en de tegenstander is aan de beurt.

Programma Simonis Biljartlakens Landsfinale 2014
Klasse A zondag 29 juni
Team
Concordia
Hazefelder
BV Parkzicht
De Veemarkt

District
Maastricht eo
Noord-H. Midden
Het Sticht
Doetinchem eo

Klasse B1 poule 1
zaterdag 28 juni
Team
Baracuda
Delft
Rembrandt
B.V.V. '75

District
West Brabant
Vlietlanden
Veluwezoom
Berkel en Slinge

Klasse B1 poule 2
zaterdag 28 juni
Team
Op 't Kantje
't Fort
Maarschalk
H.B.C. Biljartc.

District
Zuid-limburg
Veen- en Rijnstreek
Het Sticht
Zwolle eo

Klasse B2 poule 1
zaterdag 28 juni
Team
Door Oef. Sterk
Biljartv. Bij 't Hof
De Zwijntjes
De Buitenmolen

District
Delta Zuidwest
Vlietlanden
Nijmegen
Doetinchem eo

Klasse B2 poule 1
zaterdag 28 juni
Team
Heer Biljartclub
Willen Is Kunnen
Het Groene Hart
BV. De Klaampe

District
Maastricht eo
Noord-H. Midden
Woerden eo
NO Overijssel

Klasse C1 poule 1
zaterdag 28 juni
Team
District
S.V.W.
West-Brabant
Sombroek Langedijk NW Nederland
Kerkzicht
Oss
B.C.A.
Twente

Klasse C2 poule 1
zondag 29 juni

Klasse C3 poule 4
vrijdag 27 juni

Team
De Herberg
't Moddermannetje
De Kuul
Olde Molle Neede

Team
Inaborg
OITO
De Poedel
Biljartclub Lekkum

District
Delta Zuidwest
West-Friesland
Nijmegen
Berkel en Slinge

Klasse C2 poule 2
zondag 29 juni

Dames poule 1
zondag 29 juni

Team
Heer Biljartclub
Wormerveerse BV
De Nieuwe Jutter
De Driesprong

Team
De Ram
Vlietlanden
Distr.team
Distr.team

District
Maastricht eo
Noord-H. Midden
Het Sticht
NO Overijssel

District
West Brabant
Vlietlanden
's Hertogenbosch
Doetinchem

Klasse C2 poule 3
zondag 29 juni

Dames poule 2
zondag 29 juni

Team
De Ram
De Midget Gilde
Rio-bar
De Bosrand '78

Team
Los Band
Distr.team
Distr.team
De Harmonie

District
West Brabant
Dordrecht
's Hertogenbosch
Stedendriehoek eo

District
Maastricht eo
West-Friesland
Het Sticht
Groningen-Drenthe

Klasse C2 poule 4
zondag 29 juni

Recreanten poule 1
vrijdag 27 juni

Team
Senioren BV H.K.B.
Merwehof
Welgelegen
Centrum

Team
De Ouwe Toren
Recr. Bollenstreek

District
Zuid-limburg
Dordrecht
Het Sticht
Groningen-Drenthe

Klasse C3 poule 1
vrijdag 27 juni
Team
Des Oons Thuis
Wormerveerse BV
De Breedeweg
BV Ellenkamp

District
Midden-brabant
N.Holland Midden
Nijmegen
Berkel En Slinge

Klasse C3 poule 2
vrijdag 27 juni
Team
Heer Biljartclub
Centrum West
Abc-rembrandt.
B.c. Van Koevern

District
Maastricht eo
Vlietlanden
Amsterdam
N.O. Overijssel

Klasse C1 poule 2
zaterdag 28 juni

Klasse C3 poule 3
vrijdag 27 juni

Team
De Oase
W.B.D.
Oso Biljartclub
Dronrijp

Team
Hof Van Holland
Westerhaven
D.W.S.
De Hoppe

District
Zuid-limburg
Den Haag
Het Sticht
Friesland

District
Venlo eo
Dordrecht
Eem- En Flevoland
Friesland

District
West-Brabant
Veen- En Rijnstreek
Nijmegen
Stedendriehoek eo

District
Midden-brabant
Duinstreek

De Bun
B.V. O.B.V.

Het Sticht
Groningen-Drenthe

Recreanten poule 2
vrijdag 27 juni
Team
OBV Middelburg
Recr. Bollenstreek
BV Bemmel
Recr. club Terborg

District
Delta Zuidwest
Duinstreek
Veluwezoom
Doetinchem eo

Tweede divisie driebanden
zaterdag 28 juni
Hultermans Inst. Bedr.
BV Sprundel 1/Q-lite

Derde divisie driebanden
zaterdag 28 juni
Voegersbedrijf W. Smetsers
Teletronika
B.C. Stokkers
BCO/Puzzlingworld.nl

Vierde divisie driebanden
vrijdag 27 juni
B.C. Capelle 2
van Rossum Tegelwerken
Vissenberg Sierteelt
Winnaar:
TOVV.NL 6 - Bevelandse Tafelridders
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Veel cafés herontdekken het biljart

Jannes Gelling nieuwe eigenaar
Bierling De Schepper

Jannes Gelling is trots op zijn bedrijf. Foto: Yolanda Visser

Jannes Gelling, tot voor kort directeur private banking bij ING wilde
eens wat anders en raakte gecharmeerd van de ambachtelijke biljartfabriek Bierling De Schepper. Omdat Gelling ook mogelijkheden zag in de
biljartbranche, nam hij onlangs het bedrijf aan het Schuitendiep in Groningen over.
In tegenstelling tot verontrustende berichten over te weinig aanwas van
jeugd in de biljartport, ziet de nieuwe
eigenaar juist mogelijkheden in de vergrijzing. “De babyboomers gaan met
pensioen en willen weer biljarten.
Vooral carambole trekt de aandacht
van deze groep. Maar ook pool doet
het goed” weet Gelling. Hij beaamt,
dat hij sinds begin van het jaar al meer
dan 60 biljarts heeft verkocht. “Niet alleen nieuwe hoor! Er wordt ook veel
gerenoveerd, maar er zit vooral weer
leven in de branche. De cafés herontdekken het biljart en dat is een goede
ontwikkeling. We hebben hier een ambachtelijk bedrijf, waar je de meubelmakers aan het werk ziet en de geur
van het zaagsel opsnuift. De historie
gaat terug naar 1887, toen de Belg De
Schepper zich als biljartbouwer in Groningen vestigde. Het huidige bedrijf is
kort na de tweede wereldoorlog ontstaan uit een fusie van drie biljartproducenten, waaronder dus De Schepper.” In 2012 werd nog het 125 jarig
bestaan gevierd.
Trots vertelt Jannes, dat zijn mensen
een rijke ervaring hebben en veel liefde hebben voor hun vak. Dat uit zich
dan ook weer in het product. Hij benadrukt echter wel, dat hoe ambachtelijk
het werk ook is, dat het wel een commer- cieel bedrijf is. In totaal werken
bij Bierling De Schepper zes mensen,
waarvan twee in de buitendienst, die
vervangen lakens en verrichten repara-

ties. Twee van hen zijn voortdurend actief in de houtbewerking en kunnen
aan veel wensen voldoen. Zo is er pas
een mooi afgewerkte tafel geleverd
voor in een Fries landhuis. De afdekplaat fungeert als tafelstennistafel. En
voor een verzorgingstehuis heeft men
een biljart van wengé hout gemaakt
passend bij het overige interieur.
Gelling: “De vraag naar dit soort creaties krijg je steeds meer en wij kunnen
het maken. Ook richten wij geregeld
biljartzalen in. Wij zien ook groei in de
particuliere markt. Er zijn steeds meer
biljarters die een biljart aanschaffen
om thuis te oefenen. We beschikken
over de modernste houtbewerking-machines om de hoge kwaliteit te garanderen, echter de werkwijze is praktisch
dezelfde als rond 1900."

Biljart accessoires
Naast het produceren van biljarts levert
men vanuit de showroom en via de
website ook tal van merkartikelen,
waaronder: Ceulemans Biljartkeuen,
Buffalo biljartkeuen, Adam biljartkeuen, Artemis biljartkeuen, Super Aramith
biljartballen, Iwan Simonis biljartlaken
KNBB goedgekeurd, D&K electronics
scoreborden, Falcon poolkeuen, Adam
poolkeuen, Longoni carambole en
poolkeuen, Laperti biljartartikelen, James Howard snookerkeuen, Buffalo
voetbaltafels, Garlando voetbaltafels,
enz. Er wordt op dit moment gewerkt
aan een nieuwe website.

Wedstrijdbepalingen
Simonis Biljartlakens Landsfinale
De wedstrijden worden gespeeld volgens de bepalingen va het competitiereglement en het spel- en arbitragereglement. Het programma wordt zonder
tussenpozen vervolgd en het spelen van
dubbelpartijen is niet toegestaan. Het
team dat in een wedstrijd de meeste
partijpunten heeft behaald, wordt twee
wedstrijdpunten toegekend, het andere
team wordt geen wedstrijdpunten toegekend. Behalen beide teams evenveel
partijpunten, dan wordt aan beide
teams één wedstrijdpunt toegekend. De
deelnemende teams zijn per klasse ingedeeld in poules van vier. In de pouleronden ontmoet elk team de drie andere teams van zijn groep.

In de A-klasse wordt in één poule gespeeld om de plaatsen 1 t/m 4. In de
B1, B2 en C1, Dagcompetitie en Damesbeker wordt in twee poules gespeeld. De teams, die in hun poule als
nummer twee zijn geëindigd, spelen om
de plaatsen 3 en 4; de teams die als
eerste geëindigd zijn, spelen om de
plaatsen 1 en 2.
In de C2 en C3 wordt in vier poules gespeeld. De teams, die in hun poule als
eerste geëindigd zijn, spelen de kruisfinales tegen de winnaar van de andere
poule.
De winnaars van de kruisfinale spelen
om de plaatsen 1 en 2. De verliezers
spelen om de plaatsen 3 en 4.

Korte verslagen van een aantal
lokaties tijdens de testfase 5-Ball
NIEUWEGEIN – Bart Schoneveld en Bert
van Manen komen het 5-Ballspel presenteren aan de commissie jeugd. Het
spel werd met een willekeurig aantal biljartballen gepresenteerd en er stonden
uiteraard ook nog geen cijfers op de
ballen. De commissie jeugd mocht het
spel in de biljartzaal van het bondsbureau uitproberen. Er waren wat summiere spelregels gemaakt, maar dat
moest uiteraard nog verder aangepast
worden. Maar het spel werd door de
commissie zeer enthousiast ontvangen
en er kwamen al snel allerlei ideeën
naar boven.
Men was unaniem van mening dat dit
spel wel eens een doorbraak zou kunnen worden om de jeugd te enthousiasmeren voor de biljartsport.
Wat zou het toch mooi zijn als er officiële biljartballen met eigen kleuren
zouden worden ontwikkeld voor het
5-Ballspel en dat de ballen zouden
worden voorzien van cijfers, zodat de
“waarde” van de bal duidelijk zichtbaar zou worden. Het spel zou er spectaculairder uit komen te zien en dat zou
misschien voor de jeugd wel leuker zijn.
Met deze gedachten en ideeën op zak
heeft de commissie jeugd de opdracht
van het bestuur KNBB vereniging Carambole gekregen om het spel verder te
gaan ontwikkelen.
Er is vervolgens contact gezocht met de
Fa. Simonis/Saluc (biljartlakens en biljartballen).
De Fa. Simonis/Saluc was gelijk zeer
enthousiast en gaf aan dat zij de ontwikkeling van de biljartballen voor hun
rekening wilden nemen, zoals de commissie jeugd dat had voorgesteld.
Aangezien het nog nooit eerder in de
geschiedenis is voorgekomen dat caramboleballen zijn voorzien van cijfers,
was dit ook voor de biljartballenfabrikant een heel speciale opdracht. De verwachting zou zijn, dat de ontwikkeling
van de biljartballen ongeveer 12 tot 16
weken in beslag zou nemen.
Uiteindelijk zijn de eerste 5 testsets biljartballen voor het 5-Ballspel eind oktober 2013 afgeleverd.
Nadat de testsets binnen waren kon de
testfase voor het 5-Ballspel van start
gaan.
HOORN – De Biljartvereniging Horna in
Hoorn heeft al sinds jaar en dag een actieve jeugdafdeling, maar ook in Hoorn
kampen ze met een teruglopend aantal
jeugdleden. De jeugdcommissie van deze vereniging heeft het initiatief genomen om de scholen te benaderen om
een onderlinge scholencompetitie op te
gaan spelen. Er waren 8 deelnemers
van verschillende scholen van het voortgezet onderwijs uit Hoorn die op een
zaterdag bij BV Horna zouden komen
biljarten.
Dit aantal deelnemers zou uitstekend
geschikt zijn om het nieuwe 5-Ballspel
uit te proberen. Voor het merendeel van
de deelnemers was de biljartsport
nieuw en hadden nog nooit gebiljart.
We hebben contact gezocht met de organisatie van dit scholentoernooi en de
vereniging ging akkoord om het spel te
testen tijdens dit toernooi.
Het werd een overweldigend succes.
De deelnemers waren erg enthousiast
en men vond het een ontzettend leuk
spel. Tijdens de pauze van de deelnemers zijn de toeschouwers en arbiters
het spel gaan spelen en daar kwamen
ook alleen maar positieve geluiden vandaan.
De set biljartballen voor 5-Ball zijn enige weken achtergebleven bij de vereniging Horna om het spel tijdens de verenigingsavonden voor de jeugd te kunnen gebruiken.
Ook de al biljartende jeugd is positief
over het 5-Ballspel en vind het leuk om

het te spelen.
Maar eerlijk is
eerlijk, men biljart
liever met 3 ballen op tafel.
WARMENHUIZEN – Ook in Biljartcentrum “De Liefhebber” in Warmenhuizen
heeft men al enige jaren een aardige,
enthousiaste jeugdafdeling. Ze timmeren aardig aan de weg en pakken zo af
en toe hun prijzen mee. De wisseling
van eigenaar van het Biljartcentrum “De
Liefhebber” heeft gelukkig geen invloed
gehad op het aantal jeugdleden.
Ook hier maar eens proberen wat de
jeugd van het spel vindt. Na een korte
uitleg over de spelregels zijn de jeugdspelers het spel gaan spelen tijdens de
clubavond. Men vond het ook hier heel
leuk. Een van de jeugdleden heeft het
initiatief opgepakt om er een competitie
van te maken en heeft er een heus
competitieprogramma voor gemaakt in
Excel. Op die manier is de stand op een
heel serieuze manier bijgehouden.
BARCHEM – Tijdens de Grand Dutch in
Haarlo heb ik overnacht in een hotel De
Groene Jager in Barchem (Achterhoek).
Bij terugkomst en het inchecken in het
hotel zag ik dat er een biljart in het
cafégedeelte van het hotel stond. Er waren een aantal mensen heel enthousiast
aan het biljarten. Het leek wel een competitiewedstrijd. Later bleek dat ze niet
aangesloten waren bij de KNBB, maar
dat het wedstrijden waren voor de regionale bond (de naam is mij even ontschoten). Het fanatisme van het biljarten
droop er van af. Nadat de spelers klaar
waren met biljarten heb ik ze toch nog
maar even aangesproken met de vraag
of zij interesse hadden in een nieuw biljartspel. Ik heb uitgelegd, dat we als
KNBB bezig waren met de ontwikkeling
van een nieuw biljartspel. Ik heb de biljartballen gepakt en op tafel gelegd. De
spelers werden al enthousiast tijdens de
uitleg van de spelregels. De spelers hebben het spel tot sluitingstijd gespeeld. Ze
vonden het een ontzettend leuk en verslavend spel. Ze waren dan ook zo enthousiast dat ze de biljartballen niet
meer terug wilden geven. Het werd ok
de volgende avond in het café gespeeld
en de eigenaar zou graag de biljartballen willen hebben. Men kijkt uit naar de
datum dat het 5-Ballspel gelanceerd
wordt zodat ze de ballen kunnen
kopen.
MIDWOUD – Tijdens de scholencompetitie bij de BV Horna in Hoorn waren diverse district- en gewestelijke arbiters
van het district West-Friesland aanwezig. Eén van de arbiters was lid van een
biljartvereniging die aangesloten is bij
de West-Friese ouderenbond en hun locatie in het plaatselijk dienstencentrum
in Midwoud heeft.
Een aantal weken na de scholencompetitie werd ik benaderd door een van de
arbiters met de vraag of hij het 5-Ballspel mocht uit proberen bij de ouderenvereniging in Midwoud. Ik heb gelijk
toegestemd en aangegeven dat ik bij
de introductie aanwezig wilde zijn.
Er waren die middag een zestal leden
van ongeveer 70 jaar. Na een korte
introductie zijn ze het spel gaan spelen
en al snel waren de leden enthousiast
over het spel. Ze hebben vervolgens de
hele middag het 5-Ballspel gespeeld. Ik
heb de ballenset achtergelaten bij de
vereniging zodat ze het enkele weken
konden proberen.
Na een aantal weken ben ik wederom
naar het dienstencentrum gegaan om te
informeren hoe de stand van zaken was
met betrekking tot het 5-Ballspel.
De meeste leden van deze vereniging
vinden het een leuk spel en spelen het
met heel veel plezier.
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