
NK 5 pins door de ogen van een deelnemer……. Wij organiseren in Nederland prachtige Grand Prixes, 

Wereldkampioenschappen, Worldcups en aan het eind van het biljartseizoen ook een geweldige 

Masters en uiteindelijk ook nog de bekerfinale in Berlicum. Alle aandacht die hier aan gegeven wordt 

is ook niet meer dan normaal en dik verdiend, maar hoe anders is het wat ik heb ervaren op het NK 5 

pins in de Veemarkt te Doetinchem. Omdat ik me nooit en te nimmer zal plaatsen voor 1 van eerder 

genoemde evenementen besloten wij met onze biljart koppel van ZUID om gebruik te maken van 

deze “open” inschrijving voor een NK. Uitkomen op een NK is voor velen een droom, nou wij hebben 

er dus dankbaar gebruik van gemaakt.  

De spelregels al spelend uitleggen aan elkaar, YouTube gebruiken om spelsituaties te bekijken 

uiteraard de attributen aangeschaft voor het spelen van dit spel. We dachten allemaal wel dat we dit 

makkelijk onder de knie konden krijgen, misschien zat er wel een finale plek in, kon je wel NK worden 

en dan zat er toch maar mooi een uitnodiging voor het EK in…… Dus nog meer trainen, op de kleine 

tafel, de grote tafel, alles om maar zo vaak als het kon meters maken en dan vooral bal 2, die moest 

er echt aan geloven omdat dat de bal was waar we de punten mee konden scoren.  

NK was gepland van 21 t/m 23 oktober, dus met z’n zevenen ingeschreven en een leuk hotelletje 

geboekt in Zeddam vanaf de 20e . Krijgen we 1 week van te voren een uitnodiging dat het NK 

gespeeld wordt op 22 en 23 oktober….. Wij zijn dus al 2 dagen eerder aanwezig om toch maar te 

kijken of er nog wat getraind kon worden. Nou, dat is gelukt door de gastvrijheid van de Veemarkt, 

de lokale fietsenverhuurder, want ook op hoogte moest er getraind worden om dit conditioneel vol 

te houden. Zaterdag dan eindelijk de start van ons al zo lang gedroomde NK. Daar waar alles groots 

wordt aangekondigd door de KNBB, ben ik in de veronderstelling dat over dit te houden NK geen 

enkele vorm van communicatie heeft plaatsgevonden. Geen socialmedia aandacht, geen enkele 

vertegenwoordiger vanuit de bond om dit te openen/begeleiden, arbitrage?....welnee, dat kunnen 

de spelers makkelijk zelf..??? Gelukkig hadden we Brian en Ernst die er maar iets van moesten 

maken, wat ook gelukkig gebeurde. Wij hadden in de voorgaande periode moeite zat gehad met het 

doorkrijgen van alle geldende regels, puntentelling en nu op het uur U wordt er dan meegedeeld dat 

je zelf de arbiter bent in je eigen poule…. Gelukkig zijn dan de Nederlandse topspelers, die ook 

gewoon moeten spelen in de poulefase, gelukkig niet te beroerd om hier ook gewoon deelgenoot 

van te zijn en kregen we alle ondersteuning die nodig was. Niemand krijgt dus de finale in de schoot 

geworpen, er moest keihard voor gestreden worden. Starten om 10.00 uur in de ochtend, eindigen 

om 23.00 uur in de avond, je moet er wel wat voor over hebben om er wat moois van te maken.  

Diverse wedstrijden verder, een grote illusie armer, maar een geweldige ervaring rijker was het 

duidelijk dat wij tijdens deze editie dan toch maar tafelvulling waren… Dit pakken ze ons niet meer af, 

we hebben gestreden voor wat we waard waren, hebben gewoon punten weten te pakken maar 

vooral hebben we geweldige mensen uit de 5 pins wereld mogen ontmoeten die ook nog eens 

geweldige partijen hebben laten zien. Spelers als Ernst Jan, Peter, Herold en Marco, ze hebben ons 

toch maar laten zien dat dit ook topsport is die ver ondergewaardeerd wordt. Heel jammer dat dit 

dus niet de aandacht heeft gekregen waar deze mannen toch echt wel recht op hebben. Ook wel een 

beetje jammer dat alle spelers die niet doorgedrongen waren tot de laatste 8 ook niet meer de 

moeite namen om zich op zondag te laten zien om nog wat hand en spandiensten te verlenen en de 

wedstrijdleiding hierin maar een beetje te ondersteunen. Maar goed, dit wordt de trend denk in de 

huidige biljartwereld. Ondanks de vroege eliminatie van een zestal spelers, hadden wij toch 1 troef in 

de vorm van Chantal Arntz in handen, die doorgedrongen was tot de laatste 8 van Nederland. De 

enige dame in het mannengeweld, wij dachten wel even dat je daardoor ook NK was geworden bij de 

dames, maar helaas, ook dat zat er niet in….  



Wij bedanken café de Veemarkt voor de gastvrijheid, de gezelligheid, de service maar bovenal voor 

het beschikbaar stellen van het fantastische materiaal. Ook bedanken wij Brian voor zijn leiding, want 

zonder deze mensen kan er gewoon niets meer georganiseerd worden. Met allemaal drammerige, 

zeurende en teleurgestelde mensen om je heen moet je toch maar de rust en kalmte bewaren om dit 

tot een goed einde te brengen. Ernst Jan, gefeliciteerd met je NK, bedankt voor je tips, we gaan er 

mee aan de slag. Succes op het EK, stel ons niet teleur. Peter, gefeliciteerd met je 2e plek, verrassend 

maar niet minder verdiend. Herold en Marco, gefeliciteerd met plek 3, maar vooral voor jullie geduld 

en vriendelijkheid. Wij, de strijders van ZUID, komen dus sterker terug dan ooit, we weten nu wat er 

van ons verwacht wordt en dan zullen we er klaar voor zijn. Volgend jaar zullen wij wederom present 

zijn en zullen wij onze huid nog duurder verkopen dan dit jaar…..  
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