
Het toernooi is een initiatief vanuit
de Koninklijke Nederlandse Biljart
Bond (KNBB) district Noord West
Nederland. En in Schagen uitgedra-
gen door Fons Dekker. Voor het
tweede jaar op rij is hij er, met een

groepje welwillende vrijwilligers
achter zich, debet aan geweest dat
dit evenement plaats kon vinden.
,,De afgelopen keer hadden we
twaalf deelnemers, nu zijn dat er
dertien. Niet het aantal waar ik op
hoopte, maar zo kunnen we in ieder
geval wel verder’’, vertelt de organi-
sator. Positief is dat hij ondanks vier
afzeggingen ten opzichte van vorig
jaar, wel vijf andere talentvolle bil-
jarters heeft gestrikt voor dit klein-
schalige kampioenschap. ,,Zo zit er
eentje bijvoorbeeld in Amerika en
ook de anderen waren verhinderd.
Dat is natuurlijk lastig. Zijn zij er
volgend jaar wel, dan schiet het op.’’
Hij geeft zelf aan dat het aantal bil-
jarters niet onder de tien moet ko-
men. Dan is het de moeite niet meer.

Handdoek
,,We gaan de handdoek natuurlijk
niet in de ring gooien. Dit willen wij
heel graag blijven doen en in mijn
ogen kunnen we zo door. Er is zelfs

al iemand van zeven die volgende
keer sowieso meedoet. Alleen hopen
dat we nog meer jeugd aanspreken.’’
Dat is nou eenmaal lastig in een
sport die met name wordt beoefend
door ouderen. Maar in Markt 18 heb-
ben de aanwezige jongeren in ieder
geval aangegeven dat het ook anders
kan. Sommigen kwamen uit de
buurt, anderen maakten de over-
tocht vanuit Hoorn en Zwaag. En al-
lemaal tussen de twaalf en 23 jaar.
,,Toch is de respons van verenigin-
gen uit de buurt mij tegengevallen.
Dan reageren ze dat ze alleen senio-
ren hebben. Maar dan moeten zij

dus juist achter de jeugd aan.’’ Wat
dat betreft redt Dekker het niet al-
leen. Hoewel hij inmiddels iets heeft
neergezet dat in potentie groter kan
worden, is het de vraag in hoeverre
hij jeugd kan blijven aanspreken.

Honderd
,,We hebben hier in ieder geval ge-
noeg ruimte. Nu spelen we op drie
tafels, maar er is plek voor honderd
man. Dat zou toch wat zijn. Dan
moet ik er nog even flink aan trek-
ken. We gaan ervoor.’’ Hij weet in-
middels als geen ander hoe lastig
het is om jeugd enthousiast te krij-
gen voor de biljartsport. ,,De jonge-
ren die hier meedoen, spelen alle-
maal bij een vereniging. Ik wil juist
de beginners aanspreken. Hen ken-
nis laten maken met biljarten. Maar
die zijn veel te druk met mobieltjes
en andere technische dingen. Ze ko-
men zelfs niet meer buiten. Geen
idee hoe ik hen moet bereiken. Meer
dan dit kan ik eigenlijk niet doen.’’

Rens Hendrikse van vereniging Horna, één van de jeugdexponenten dit weekend. Net als clubgenoot Guido Schilpzand die de finale won. FOTO MARC MOUSSAULT
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Schagen Een gemêleerd gezel-
schap zaterdag in de biljartruimte
van Markt 18. Want het jongeren-
toernooi dat daar werd gehouden
trok naast jeugdige biljarters ook de
wat meer ervaren liefhebbers aan.
Om eens te zien wat voor jong vlees
verenigingen in de buurt nou eigen-
lijk in de kuip hebben. Met hier en
daar enkele uitschieters op het ge-
bied van kwaliteit, de meesten wa-
ren er toch om beter te worden en
vooral lol te hebben. Het evenement
bleek uiteindelijk een prooi voor de
pas twaalfjarige Guido Schilpzand.


