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7 september 2015 

 

~  Terugblik Biljartseizoen 2014 – 2015  ~ 
 
Op 23 april 2015, op de laatste speeldag, hebben we een spannende afsluiting van biljartseizoen 
2014-2015 beleefd. Na de allerlaatste partij van het seizoen was het Pieter Kaars die uiteindelijk 
met de eer ging strijken. Na 19 jaar kon hij het kampioenschap weer op zijn naam bijschrijven.  
Hij was de eerste die nieuwe wisselbeker in ontvangst mocht nemen. 
 
In de voorlaatste partij wist Pieter Kaars  te winnen van Piet Kes. Hiermee nam hij met 1 punt 
verschil de koppositie over van Joris ten Napel. Dit betekende dat Joris ten Napel in de laatste 
partij moest winnen van Cor Veer. Het werd een zeer beladen partij waar Cor Veer het beste uit 
zichzelf wist te halen en Joris een kater bezorgde. Het kampioenschap missen op slecht één punt 
is absoluut niet leuk. Hiermee was het klassement gemaakt. 
 
De nummers 1, 2 en 3 van de ranglijst: 
Pieter Kaars: 37 punten; Joris ten Napel: 36 punten; Piet Kes: 30 punten. 
 
Over het gehele seizoen was Pieter Kaars de meest contante speler. Van de 29 speelrondes heeft 
hij slechts 6 speelrondes niet boven aan de ranglijst gestaan. In het eerste deel van competitie 
was de basis voor het kampioenschap al gelegd. Pieter Kaars was namelijk ook de winnaar van de 
periode titel. Een bijzondere prestatie. 
 
Als we verder de ranglijst bekijken, dan is er een grote middenmoot waarbij de onderlinge 
verschillen klein zijn, slechts een paar punten. Onder aan de ranglijst zijn het Eb Zwiers en Dirk 
Schipper die tijdens het seizoen vaak stuivertje hebben gewisseld. Vooral Dirk heeft een slecht 
seizoen gespeeld. Vorig seizoen nog op de derde plek, dit seizoen de hekkensluiter. 
 
In overzicht met wetenswaardigheden wil ik toch een bijzondere prestatie benoemen. In de 
gespeelde partij op 5 maart 2015 wist Pieter Moenis een gemiddelde te behalen van 10.0 (100 
caramboles in slechts 10 beurten). Verder veel poedels en een langste partij dit seizoen van 28 
beurten. 
 
Het was het eerste seizoen dat we onze thuisbasis in Dorpshuis “Het Trefpunt” hadden. Over het 
algemeen kan ik opmaken dat dit bij de meesten van ons goed is bevallen. Op basis van Aan de 
gerealiseerde moyennes over het seizen kan worden vastgesteld dat iedereen moeite had met het 
nieuwe biljart. Vrijwel iedereen heeft moeten inboeten op zijn gemiddelde. Aan de andere kant is 
dit gelijk een uitdaging om het nieuwe seizoen beter te gaan presteren. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Stichting 
Dorpshuis Het Trefpunt 
Kerkbuurt 90 
1156 BM Marken 
Tel. 0299 – 601279 
Email: info@trefpuntmarken.nl 
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Dit jaar hebben we aandacht besteed aan het vijftig jarig bestaan van de Biljartvereniging Marken. 
Het jubileum is op gepaste wijze gevierd waarbij ons oudste lid en oprichter van de vereniging in 
het zonnetje is gezet. Cor Veer, oprichter van de biljartvereniging in 1965, werd bedankt en verrast 
met een mooie plaquette. Onze lokale reporter PEP was ingeschakeld om er in de media aandacht 
extra aan te schenken.  
We hebben de landelijke media weliswaar niet gehaald maar in de regio en op internet was er 
voldoende aandacht voor de gebeurtenis. Dit heeft geresulteerd in artikelen in Ons Streekblad en 
het Witte Weekblad. Op internet is deze gebeurtenis ook vereeuwigd. Op diverse sites zijn 
artikelen met foto’s terug te vinden. Bijgevoegd bij deze terugblik twee artikelen.  
 
Ook dit jaar hebben we de gebruikelijke eigen toernooien gespeeld. Ter voorbereiding van het  
kersttoernooi zijn door het bestuur de benodigde inspanningen geleverd om mooie prijzen 
beschikbaar te krijgen. Volgens mij een geslaagde exercitie, iedereen van de vereniging was 
aanwezig en kon zijn keuze maken. Winnaar van het kerstoernooi 2014 was Pieter Moenis. De 
finale werd gewonnen met 48 tegen 8 caramboles in slechts 9 beurten. Ed Vogel had als finalist 
het nakijken. 
 
Het afsluitend toernooi is met een uitgedund gezelschap (8 leden) gespeeld op 24 april 2015. Dit 
jaar was het Dirk Schipper die het toernooi op zijn naam wist te zetten. In de finale versloeg hij 
tegenstander Otto Visser. Beiden kregen een trofee overhandigd. Otto was overigens het vorig 
seizoen de winnaar van dit toernooi. 
 
De jaarlijkse uitwisseling met biljartclub Voor Anker, dit seizoen een vierkamp met 4 speelrondes 
op de vrijdagavond, twee in 2014 en twee in 2015.  
De organisatie was zoals gewoonlijk onder de bezielende leiding van Eb Zwiers. 
De laatste jaren zijn we niet in staat een rol van betekenis te spelen. Even leek het erop dat we na 
speelronde 3 een kans konden maken. Met een nipte voorsprong van 60 tegen 56 was er hoop. 
Helaas mocht het niet baten. Een eindstand van 70 tegen 86 voor de mannen van “Voor Anker” 
was dit jaar het teleurstellende eindresultaat.  
 
Ik hoop met deze terugblijk een goed overzicht te hebben gegeven van alle feiten en 
gebeurtenissen van het afgelopen seizoen.  
Iedereen een gezellig en sportief biljartseizoen toegewenst. 
 
Cornelis Teerhuis 
Tel. 601915 / 06-22128061 
 

 
 
 
 
Bijlagen bij Terugblijk biljartseizoen 2014-2015: 
 

- Eindstand biljartcompetitie 2014-2015 
- Wetenswaardigheden biljartcompetitie 2014-2015 
- Artikel 50 jaar BVM, Ons Streekblad met foto’s 
- Artikel 50 jaar BVM, PIM 
- Foto’s trofeeën biljartcompetitie 2014-2015 
- Groepsfoto, 17 april 2015 
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Biljartvereniging Marken
EINDSTAND Biljartcompetitie

Seizoen 2014 / 2015

Datum 23 april 2015
Speelronde 29
Gespeelde Partijen 182

Naam Punten Partijen Moyenne
#

Beurten Caramb. Hoogste  Kortste Langste Caramb. Start Poedels

Totaal Totaal Serie Partij Partij Huidig
#

4/9/14 Totaal

23/4/15

1 P. Kaars 37 26 1,75 ▼ 408 714 21 6 25 26,3 28 160

2 J. ten Napel 36 26 2,43 ▼ 394 959 25 8 24 36,5 38 141

3 P. Kes 30 26 2,37 ▼ 382 906 16 10 24 35,6 38 123

4 K. Zeeman 29 26 1,18 ▼ 364 431 8 9 24 17,8 20 169

5 C. Teerhuis 28 26 1,11 ▼ 423 470 8 12 22 16,7 20 193

6 E. Vogel 28 26 1,01 ▼ 401 405 7 8 24 15,1 17 198

7 O. Visser 28 26 0,98 ▼ 405 396 9 6 25 14,7 17 203

8 C. Veer 26 26 1,36 ▼ 448 608 11 8 28 20,4 27 199

9 C. de Groot 26 26 1,31 ▼ 409 536 10 10 25 19,7 26 190

10 P. Moenis 25 26 4,83 ▼ 406 1961 29 10 25 72,5 85 93

11 P.C. Zeeman 23 26 1,00 ▼ 411 413 10 9 24 15,1 20 214

12 P. Schipper 21 26 1,23 ▼ 402 493 11 10 21 18,4 23 171

13 E. Zwiers 14 26 0,54 ▼ 434 235 6 12 24 8,1 13 282

14 D. Schipper 13 26 0,75 ▼ 417 313 6 12 28 11,3 17 231

#  berekend moyenne en gemiddelde zonder correctie
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WETENSWAARDIGHEDEN BILJARTCOMPETITIE 2014 / 2015

Hoogste serie P. Moenis 29 caramboles 16 / 10 / 2014

+ 8 / 1 / 2015

+ 5 / 3 / 2015

Hoogste moyenne: P. Moenis 10,00 5 / 3 / 2015

Kortste partij: O. Visser - K. Zeeman 6 beurten 11 / 12 / 2014

D. Schipper - P. Kaars 6 beurten 13 / 2 / 2015

Langste partij: C. Veer - D. Schipper 28 beurten 5/ 2 / 2015

Partij met meeste poedels: C. Veer - D. Schipper 38 poedels 5/ 2 / 2015

Hoogste serie poedels E. Zwiers 11 poedels 30 / 10 / 2014

Meeste poedels in 1 partij C. Veer 21 poedels 5/ 2 / 2015

Winstpartij / Remise zonder poedels J. ten Napel 9 beurten 9 / 10 / 2014

P. Moenis 16 beurten 4 / 12 / 2014

Partij zonder poedels

Hoogste serie afstoot: P. Moenis 18 caramboles 12 / 3 / 2015

Hoogste serie nabeurt: P. Moenis 8 caramboles 9 / 10 / 2014

Meeste caramboles in 1 partij P. Moenis 100  caramboles 5 / 3 / 2015
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50 jaar Biljartvereniging Marken 

  De leden van Biljartvereniging Marken. (Foto: Pep) 

MARKEN - De Biljartvereniging Marken bestaat dit jaar vijftig jaar. Opgericht in 1965 door Cor Veer en 

nog steeds een actieve vereniging. Onlangs werd dit heugelijke feit gevierd, waarbij Veer een 
plaquette kreeg overhandigd door voorzitter Piet Kes. 

 

Er werd in 1965 gestart met tien leden en dat werden er in de loop der jaren wat meer. In de beginperiode 

was er op Marken ook nog een tweede biljartvereniging actief en wel bij de familie ten Napel in Café 

Restaurant ‘Land en Zeezicht’. In die begintijd was er nogal wat rivaliteit tussen deze twee verenigingen, die 

dan ook in onderlinge wedstrijden op het scherpst van de snede werd uitgevochten. Ook werden wedstrijden 

buiten Marken gespeeld. Legendarisch zijn de wedstrijden in en tegen Oosthuizen bij 'Ans en Piet'. Ook 

tegen het Mirror Paviljoen in Monnickendam is gespeeld, maar daar kregen de Marker biljarters toch grote 

twijfels over de moyennes (gemiddelden) die daar werden gehanteerd.  

Piet Kes is momenteel nog het enige huidige lid van de vereniging die ook bij deze oprichting betrokken was, 

maar werd door zijn werkzaamheden genoodzaakt een aantal jaren over te slaan. Een aantal andere leden 

van het eerste uur zijn ons helaas ontvallen of zijn afgehaakt. Veer is dus de enige die in deze vijftig jaar 

onafgebroken lid is geweest. Er wordt sinds 2014 tot volle tevredenheid gebiljart in dorpshuis ´Het Trefpunt´. 

De vereniging bestaat nu uit 14 leden. Meer kunnen er helaas niet worden toegelaten omdat er maar over 

één biljart kan worden beschikt en iedereen toch minimaal één partij per avond moet kunnen spelen. 

 

Pieter Pereboom     Artikel geplaatst op maandag 20 april 2015 - 13:38 

 

 

 

 

 

 

 

   Uitreiking plaquette door de Voorzitter   Een trotse Cor Veer Plaquette 
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Biljartvereniging Marken bestaat vijftig jaar 

zondag 19 apr. 2015 12.13 uur | laatst gewijzigd: zondag 19 apr. 22.43 uur | auteur: Redactie PIM 

 

De Biljartvereniging Marken bestaat dit jaar vijftig jaar. Opgericht in 1965 door Cor Veer en nog steeds een 

actieve vereniging. Afgelopen donderdag werd dit heugelijke feit gevierd, waarbij de heer Veer een 

plaquette kreeg overhandigd door voorzitter Piet Kes. 

 

Er werd in 1965 gestart met tien leden en dat werden er in de loop der jaren wat meer. In de beginperiode 

was er op Marken ook nog een tweede biljartvereniging actief en wel bij de familie ten Napel in Café 

Restaurant ‘Land en Zeezicht’. In die begintijd was er nogal wat rivaliteit tussen deze twee verenigingen, die 

dan ook in onderlinge wedstrijden op het scherpst van de snede werd uitgevochten. 

Ook werden wedstrijden buiten Marken gespeeld. Legendarisch zijn de wedstrijden in en tegen Oosthuizen 

bij ‘Ans en Piet’. Ook tegen het Mirror Paviljoen in Monnickendam is gespeeld, maar daar kregen de Marker 

biljarters toch grote twijfels over de moyennes (gemiddelden) die daar werden gehanteerd. Het moest wel 

eerlijk blijven natuurlijk!! 

Piet Kes is momenteel nog het enige huidige lid van onze vereniging die bij deze oprichting betrokken was, 

maar werd door zijn werkzaamheden genoodzaakt een aantal jaren over te slaan. Een aantal andere leden 

van het eerste uur zijn ons helaas ontvallen of zijn afgehaakt. Cor Veer is dus de enige die in deze vijftig jaar 

onafgebroken lid is geweest. Op zich niet zo vreemd, want hij was vele jaren de kastelein van ´Hotel de 

Jong´ en speelde altijd een thuiswedstrijd. Ook toen ´Hotel de Jong´ werd verkocht en er nieuwe uitbaters 

kwamen bleef hij lid van de biljartvereniging. Hij was en is een uitstekend biljarter die nu misschien wel een 

beetje van zijn vroegere scherpte is kwijtgeraakt, maar nog altijd een groot liefhebber is van het spelletje. 

Er wordt sinds 2014 tot volle tevredenheid gebiljart in dorpshuis ´Het Trefpunt´. De vereniging bestaat nu 

uit 14 leden. Meer kunnen er helaas niet worden toegelaten omdat er maar over één biljart kan worden 

beschikt en iedereen toch minimaal één partij per avond moet kunnen spelen. 

De vereniging op Marken beschikt over de meest uiteenlopende type biljarters. Zo worden er moyennes 

gespeeld van 1 tot 6. De beste biljarter is Pieter Moenis, waar we nog steeds veel van kunnen leren, iets 

wat evenwel nog niet altijd lukt. Dit mag echter de pret niet drukken want het is iedere donderdagavond 

weer heel gezellig, zeker tijdens het spelen van het traditionele ´Tien Over Rood´ aan het eind van de 

avond. 

 

Er is in het dorpshuis ook nog een andere biljartvereniging actief. Ook tegen deze vereniging worden 

onderlinge wedstrijden gespeeld. Deze gaan in een wat meer ontspannen sfeer en zijn heel gezellig. 

 

Tekst en foto's: Pieter Pereboom / www.markernieuws.com 
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Nieuwe wisseltrofee Glasstandaard voor de winnaar 

 

           
 

Trofeeën voor de nummers 1, 2 en drie van het klassement 
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Groepsfoto leden Biljartvereniging Marken, 17 april 2015 

 


