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Historie 
De Biljartvereniging Marken is in 1966 opgericht en bestaat ruim veertig jaar.  
In 2006 heeft de vereniging het veertig jarig jubileum gevierd, hierbij zijn twee leden 
van het eerste uur in het zonnetje gezet. Ook is een artikel verschenen in de Nieuwe 
Noord-Hollandse Courant. 
De toenmalige uitbater van Hotel de Jong, Cor Veer, is in september 1966 gestart 
met de vereniging. De eerste leden waren waarschijnlijk vaste klanten. Een aantal 
mannen van het eerste uur die genoemd kunnen worden zijn Dirk de Groot, Klaas 
Piet Schipper Cees Zeeman, Piet Zeeman, Jan Lievendag, Piet Kes, Jan Schipper, 
Jaap Boes, Jacob Teerhuis en uiteraard Cor Veer. 
 
Begin jaren zestig bestond er op Marken al een biljartvereniging. Bij café-restaurant 
Land- en Zeezicht was in de zaak ook een biljart aanwezig waar goed gebruik van 
werd gemaakt. Natuurlijk werden er in die tijd ook onderlinge wedstrijden gehouden.  
 
In de loop der jaren zijn er diverse biljarters van Land- en Zeezicht overgestapt naar 
de B.V. Marken. Dit waren o.a. Klaas Piet Schipper, Sta, Outger Kes, Dirk de Groot 
en Piet Kes. In die periode kon het er tijdens de partijen heftig aan toe gaan. De 
emoties liepen soms zeer hoog op. Zo werd eens een keu doormidden geslagen op 
de rand van het biljart en het scheen regelmatig voor te komen dat personen een 
rondje om het hotel liepen om wat af te koelen.  
Trouwe supporters die genoemd mogen worden zijn Teessie en Douwe Pasdeloup. 
Een supporter die tegenwoordig regelmatig zijn gezicht laat zien is Piet de Waart en 
Klaas Piet. Vermeldenswaardig is dat ons huidig lid Pieter Moenis de kunst van het 
biljarten heeft geleerd van Cor Veer. Op 13 jarige leeftijd was hij al regelmatig te 
vinden op de Buurt. 
 
De biljartlocatie is altijd dezelfde geweest: Buurt II nr. 15, Decennia Hotel de Jong 
met als uitbaters Cor en Suze Veer en sinds een aantal jaren hotel / restaurant "Hof 
van Marken". Sinds 1 maart 2007 zijn Guido en Eveline Colijn de nieuwe eigenaren 
van het Hof van Marken. Het pand is inmiddels grondig verbouwd maar nog steeds is 
er een prominente plaats voor het antieke biljart.  
 
Het biljart dateert van rond 1905. Na de brand op de buurt in 1905 is door de 
toenmalige eigenaars Govert de Jong en Kees Breekveldt, het biljart nieuw 
neergezet tijdens de herbouw van Hotel Café de Jong. Het biljart staat er na alle 
verbouwingen nog steeds. Een antiek stukje werk met de hand ingelegd parelmoer in 
de poten, zes stuks. Tot op heden is het “antieke” biljart ieder jaar perfect 
onderhouden. Voor aanvang van ieder seizoen zorgt een onderhoudsbeurt, af en toe 
een nieuw laken en een waterpas ervoor dat er op het hoogste niveau gespeeld kan 
worden.    

Biljartvereniging Marken 
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Algemeen 
De biljartvereniging is actief in de periode van september tot eind april. De 
donderdagavond is de vaste speelavond van de vereniging. Met een ledental 
wisselend tussen de 10 tot 15 leden wordt op de vereniging gespeeld over 15 
beurten met als basis het individuele moyenne van de spelers afzonderlijk. Dit 
moyenne wordt berekend op basis van de prestaties van het voorgaande seizoen. 
Vroeger was dit altijd een minimum van 15 caramboles. Om het echter aantrekkelijk 
te maken voor de wat mindere goden is dit minimum sinds een aantal jaren verlaagd 
naar 10 caramboles.  
 
Het niveau is heel divers, het moyenne loopt uiteen van 1 tot 6. Sommige leden zijn 
zéér serieus, anderen komen wat meer voor de gezelligheid.  
Het wordt door een enkel lid zelfs gepresteerd om één, soms meerdere ballen, uit het 
biljart te stoten. Afgelopen zomer op een zwoele donderdagavond zijn meerdere 
leden in het donker nog op zoek geweest naar een biljartbal die door de geopende 
deur naar buiten was gevlogen. Deze werd op 30 meter afstand teruggevonden in de 
steeg. Ook vermeldenswaardig is de partij die onze beste biljarter kort geleden 
verloor in slechts 2 beurten. Zijn tegenstander miste in de eerste beurt, maar sloeg 
daarna verpletterend toe door alle caramboles achter elkaar te maken. 
 
Na de wedstrijden wordt het pas echt heftig. Er wordt dan “10 over rood”gespeeld, 
waarbij de verliezers de klos zijn. Zij dienen de overige spelers te trakteren op een 
goudgele rakker. Het niveau van de spelers is bij dit partijtje vaak hoger dan bij hun 
eerder gespeelde wedstrijd. Maar ja, het gaat dan ook om bier. 
Vaak duurt dit serieuze spel tot in de late uurtjes.  
 
Rond de kerst wordt ieder jaar een toernooi gespeeld. De vereniging pakt dan altijd 
uit mooie prijzen. Zorgvuldig geselecteerd is er voor ieder lid van de club een prijs. 
De winnaar van het toernooi mag als eerste kiezen. Jaar op jaar blijkt dat de manden 
met een vleesassortiment meestal als eerste worden gekozen! Een aantal jaren terug 
lag een deel van de pakketten nog in het pad. Op weg naar de minneweg ging in de 
vroege uurtjes na afloop van de kersttornooi bij gladheid en slecht zicht een aantal 
leden onderuit met de fiets. 
 
Naast de eigen toernooien wordt ook nog wel eens een uitwisselingstoernooi 
gespeeld met andere verenigingen. Genoemd kunnen worden "t Stootje uit 
Oosthuizen" en in vroeger dagen biljartvereniging café de Zwaan en het Wapen van 
Monnickendam. Inmiddels is dit alweer een aantal jaren geleden. Ook is een aantal 
keren gespeeld in Monnickendam bij het Mirror paviljoen. Dit was echter snel over 
omdat sterk werd getwijfeld aan de gemiddelden die gespeeld moesten worden. 
Er zijn echter ook leuke ervaringen overgehouden aan de wedstrijden en trips naar 
Oosthuizen met taxi Zondervan, de gemoedelijke sfeer en grote biefstukken eten bij 
"Hans en Piet".  
 
Meestal wordt het seizoen afgesloten voor eind april, dit vanwege de voorbereiding 
voor de festiviteiten van 30 april. Het biljart wordt dan voor een aantal weken 
weggehaald voor o.a. het nodige onderhoud.  
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Contactgegevens Biljartvereniging Marken 
 
Correspondentie: 
Indien U informatie nodig heeft of contact wil opnemen met de biljartvereniging kunt 
U zich wenden tot één van de bestuursleden. 
 
Correspondentieadres: 
Biljartvereniging Marken 
Zeilstraat 13 
1156CJ Marken 
 
Vereniging: 
De Biljartvereniging Marken is als vereniging ingeschreven in het handelsregister van 
de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland te Alkmaar onder nummer 37128943. 
 
Bestuur: 
Naam Positie E-mail Tel. 
Martin Zeeman Voorzitter  martinzeeman@planet.nl 601817  
Cornelis Teerhuis Secretaris cornelisteerhuis@hetnet.nl 601915   
Eb Zwiers Penningmeester elbertzwiers@hetnet.nl 601883  
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Biljartseizoen 2007- 2008 
De biljartcompetitie is dit seizoen gestart op donderdag 13 september 2007. 
In tegenstelling tot de afgelopen jaren telt de biljartvereniging dit seizoen weer 14 
leden. Afgelopen zomer heeft Piet Kes zich als nieuw lid aangemeld. Na een 
onderbreking van 7 jaren komt hij dit seizoen de biljartclub weer versterken. 
In onderstaande tabel is het ledenoverzicht weergegeven met de individueel te 
spelen moyennes van dit seizoen. Deze moyennes zijn vastgesteld op basis van de 
prestaties van het afgelopen seizoen. Tevens is een correctie toegepast voor de 
twee slechtste partijen die in het afgelopen seizoen zijn gespeeld. 
 
Ledenoverzicht
Biljartvereniging MARKEN
Seizoen  2007 / 2008

moyenne
1 C. de Groot 1,80
2 P. Kaars 1,67
3 O. Kes 1,73
4 P. Kes 1,73
5 P. Moenis 4,73
6 D. Schipper 0,93
7 P. Schipper 1,33
8 C. Spruyt 1,27
9 C. Teerhuis 1,27

10 C. Veer 3,27
11 K. Zeeman 1,40
12 M. Zeeman 1,47
13 P.C. Zeeman 1,33
14 E. Zwiers 0,80

 
 
 
De te kloppen man dit seizoen is Pieter Zeeman, winnaar van de biljartcompetitie van 
het afgelopen seizoen 2006 - 2007. Pieter Zeeman was het afgelopen seizoen de 
overtuigende winnaar met een totaal van 34 punten, een voorsprong van 5 punten op 
de nummer twee Cees de Groot. 
 
In tegenstelling tot voorgaande jaren is de biljartcompetitie dit seizoen extra 
spannend. Waar vorig jaar ruim voor het eind van de competitie P.C. Zeeman een 
afgetekende voorsprong had zijn er dit seizoen meer kandidaten voor de titel. Eind 
maart zijn er nog vier titelkandidaten, te weten: Martin Zeeman. Cornelis Teerhuis, 
Piet Kes en Pieter Moenis.  
 
NB. 
Omdat de verrichtingen van de biljartvereniging pas recent op internet worden 
gepubliceerd zijn van de eerste 26 speelrondes van dit seizoen geen verslagen 
beschikbaar. 
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Speelronde 27 
Op 27 maart zijn in totaal zes partijen gespeeld. Door het minimale onderlinge 
verschil van slechts twee punten is het voor de titelkandidaten belangrijk om hun 
partij met winst af te sluiten. Helaas verloren Pieter Moenis en Piet Kes beide hun 
partij. Alleen Martin Zeeman deed goede zaken door in hun rechtstreekse duel in 
slechts 9 beurten te winnen van Piet Kes. Cor Veer is dit seizoen duidelijk niet in 
vorm, dit keer verloor hij van Outger Kes 
 
Speelronde 28 
Op 3 april zijn zes partijen gespeeld. Iedereen was blij dat Cornelis Teerhuis weer 
voldoende hersteld was om zijn resterende partijen van de competitie af te ronden. In 
de eerste partij werd al snel duidelijk dat zijn afwezigheid geen invloed had gehad op 
zijn topvorm dit seizoen. In slechts zes beurten had Cor Veer het nakijken. 
In zijn tweede partij verloor Cornelis echter van Piet kaars Deze was duidelijk te sterk 
en won in slechts tien beurten. Andere overwinningen waren er voor Cees de Groot 
(slechts 6 beurten), Pieter Moenis, Dirk Schipper en Klaas Zeeman. Uit de 
tussenstand valt op te maken dat alleen Martin en Cornelis nog kans maken op het 
kampioenschap. 
 
Speelronde 29 
Op 10 april zijn in totaal zeven partijen gespeeld. De meeste leden van de vereniging 
speelden deze avond hun laatste partij van dit seizoen. Winst was er o.a. voor Cor 
Veer, Outger Kes en Pieter Zeeman. Voor beide titelkandidaten was het van het 
grootste belang om geen steken te laten vallen. Uit het uitslagenoverzicht valt op te 
maken dat ook Cornelis en Martin hun gespeelde partijen hebben gewonnen. Beide 
titelkandidaten zijn op gelijke hoogte gekomen met een puntentotaal van 39 punten. 
Met nog twee partijen te spelen valt de climax tijdens de laatste speelavond van de 
competitie. Vooralsnog heeft Martin Zeeman de beste kansen. 
 
Laatste speelronde (30) 
Op 17 april zijn de laatste twee partijen van dit seizoen gespeeld. Door winst van Piet 
Kaars op Martin Zeeman ontstond er een unieke situatie waarbij de beslissing om het 
kampioenschap in de laatste partij moest vallen. Uiteindelijk trok Cornelis aan het 
langste eind en won in een rechtstreeks duel van Martin. Met een puntentotaal van 
41 punten is Cornelis Teerhuis op grond van zijn prestaties dit seizoen een terechte 
winnaar van het biljartseizoen 2007 – 2008. 
De eindstand van donderdag 17 april 2008 geeft een overzicht van de uiteindelijke 
rangen en standen. 
 
 
Afsuiting seizoen 
Als afronding van het biljartseizoen wordt donderdag 24 april as. het traditionele 
afsluitend toernooi gepeeld. Verdeeld over een aantal poules spelen de leden van de 
vereniging onderling een toernooi. Voor de finalisten wordt trofee in het vooruitzicht 
gesteld. Deze biljartavond is altijd supergezellig en eindigt meestal tot in de kleine 
uurtjes. Toeschouwers zijn van harte welkom. 


