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SETPRIJS   399.- 
-  PIERRE CARDIN MIX & MATCH PAK 
-  Olymp shirt 
-  Leren riem 
-  Stropdas 
-  Sokken 
-  Eventueel vermaken. 

  69.95 

Trui     99.95 
Shirt     89.95 
Jas    199.-- 

  109.95 
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Welkom 
 

Graag wil Biljartvereniging Bergharen alle deelnemers aan het 1ste Open 
NK kader 57/2 welkom heten. Een felicitatie is op zijn plaats voor de 
spelers die op de ranking voldoende punten behaald hebben en de 
spelers die door de kwalificatiewedstrijden zijn heen gekomen. 
Uiteindelijk zal één speler aan het slot, als winnaar tevoorschijn komen 
en als kampioen van Nederland worden gehuldigd. Voorwaar een 
prestatie van formaat. 
Ook voor ons als organiserende vereniging is het wederom een spannend 
toernooi. Na de succesvolle organisatie in 2016 van het NK ankerkader 
38/2 1ste klasse is het zeker een uitdaging om als eerste een open NK op 
de kleine tafel te organiseren. We hebben ons best gedaan om voor 
iedereen de meest ideale omstandigheden te creëren. 
 

Gezien de grote belangstelling bij het vorige NK hebben we dit keer 
gekozen voor een heuse biljartarena in de theaterzaal beneden van De 
Zandloper, incl. boarding en tribune. Hier kunnen meer toeschouwers 
van dit schouwspel  genieten. Wij zien de toewijzing van dit NK aan ons, 
ook als een waardering van de KNBB voor onze inzet voor de biljartsport. 
Een woord van dank aan Ad Klijn van de KNBB voor zijn adviezen en 
prettige contacten in de voorbereidende fase is op zijn plaats. 
De werkgroep is sinds september bezig geweest om het houden van dit 
kampioenschap mogelijk te maken. Dit was onmogelijk geweest zonder 
de hulp van vele leden. Een woord van dank is ook op zijn plaats aan al 
degenen, die ook tijdens dit weekeinde, in de weer zijn. Een speciaal 
woord van dank aan Jos Arntz, de beheerder van De Zandloper, voor zijn 
nimmer aflatende inzet en zijn altijd positieve meedenken in termen van 
oplossingen. 
 

Het is nu aan de spelers om hun kunnen te laten zien zodat het publiek 
volop kan genieten van dit mooie spel.  
 
De werkgroep Open NK Kader 57/2 
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Van de Burgemeester 
 

Koningsklasse 
Laat ik de loftrompet nu eens niet onder het 
groene laken steken. Als je binnen je eigen 
gemeente het Open Nederlands kampioenschap 
Kader 57/2 in huis haalt, dan is dat immers iets 
héél speciaals. Biljartvereniging “De 
Vriendenkring” heeft het voor elkaar gekregen de 
Koningsklasse naar Bergharen te halen. 
 

Toen de KNBB begin dit jaar het Nationaal Kampioenschap ankerkader 
38-2 in Bergharen organiseerde, was dat al een mooi gebaar. Nu het NK 
Kader 57/2 op dezelfde locatie wordt georganiseerd, zegt dat volgens mij 
veel over de perfecte organisatie van dat toernooi. De KNBB was dik 
tevreden. Dat verbaast mij niets, want de gepassioneerde leden van De 
Vriendenkring laten bij het organiseren van toernooien niets aan het 
toeval over.  
 

Biljarten is een mooie sport waarbij opperste concentratie vereist is. In 
juli hebben wij dit als gemeentebestuur zelf eens mogen ervaren. Met de 
keu in de hand gingen we aan de slag. En zagen van dichtbij het 
kaderspel en de techniek die er komt kijken bij de biljartsport.   
 

De lange voorbereidingen zijn achter te rug. De theaterzaal in de 
Zandloper is speciaal voor de Koningsklasse omgebouwd tot een ware 
biljartarena. Van 5 tot en met 7 januari strijden de beste spelers om de 
felbegeerde Open Nationale titel Kader 57/2. Kijk en geniet van deze 
topsport.   
 
Graag wens ik alle spelers en biljartliefhebbers een succesvol en sportief 
toernooi toe. 
 
Hans Verheijen 
Burgemeester  
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Van de voorzitter van de KNBB vereniging Carambole 
 

Beste biljartliefhebber, 
Allereerst wil ik bij deze alle spelers feliciteren met het behalen van deze 
finale. Wij mogen niet vergeten dat dit al een prestatie van formaat is. 

De finale van dit “Open NK 57/2” met de 
prékwalificatie als voorproefje is een nieuwe 
opzet. Wij hopen dat deze vorm aan zal slaan 
en dat de biljartliefhebbers mooie 
wedstrijden voorgeschoteld krijgen. 
Persoonlijk reken ik mij ook tot deze 
liefhebbers, dus vind ik dit soort finales 
mooie biljartevenementen die een 
toegevoegde waarde hebben voor onze 
sport.  

 

Bij deze wil ik alle spelers en ook de organisatie een heel mooi en 
spannend kampioenschap toewensen, maar zeker ook een onvergetelijk 
biljartweekend. Het spelen om een nationale titel heeft toch iets heel 
speciaals dus zeg ik met nadruk “geniet er ook van!”. Verder hoop ik dat 
dit kampioenschap tevens aanslaat bij onze doelgroepen zoals jeugd, 
collega-bonden, dames en overdagspelers. Zodat dit een bijdrage levert 
aan ons beleid, want wij willen een biljartbond zijn waar een ieder zich 
thuis voelt.  
 

Bij deze een speciaal woord van dank richting “Biljartvereniging 
Bergharen” voor de organisatie en natuurlijk alle vrijwilligers en arbiters 
die hieraan hun steentje bijdragen. Ik kan niet genoeg benadrukken dat 
wij als KNBB Vereniging Carambole niet zonder de inzet van al die 
vrijwilligers kunnen. Tevens hoop ik dat er veel publiek aanwezig zal zijn 
want dat geeft de deelnemers extra impulsen en voor de organisatie is 
dit tevens een vorm van waardering. Ook wil ik de sponsoren van harte 
bedanken voor hun bijdrage. Alle deelnemers  wens ik veel succes toe en 
graag tot ziens.  
 
Groet, 
Jaap Labrujere, voorzitter KNBB vereniging Carambole.   
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Van de voorzitter Biljartvereniging Bergharen 
 

Beste biljartvrienden, 
Vorig jaar heeft Biljartvereniging Bergharen voor het eerst een NK Kader 
mogen organiseren. Een achttal biljarters streden 
toen om de nationale titel Kader 38/2 1e klasse. 
Wij zijn er als vereniging trots op, dat dit toernooi 
toen naar tevredenheid is verlopen. 
 

De toewijzing van het eerste open NK 57/2 is dan 
ook een teken dat de KNBB er alle vertrouwen in 
heeft dat wij ook dit evenement op een goede 
manier kunnen neerzetten.  
Zeker omdat op de kleine tafel voor het eerst een 
nieuwe opzet wordt uitgeprobeerd waarbij we te maken hebben met 64 
deelnemers. Na de pré-kwalificatie in het eerste weekend van december 
hebben zich 32 deelnemers weten te plaatsen voor het eindtoernooi, 
waaronder een aantal van Vriendenkring, onze eigen vereniging.  
 

Het succes van vorig was zo groot dat ons biljarthome het aantal 
toeschouwers nauwelijks kon herbergen. Daarom hebben we er nu voor 
gekozen om in samenwerking met “De Zandloper” en “Fleuren 
Biljartservice” een tijdelijke biljartarena in te richten in de theaterzaal. 
Zowel spelers als publiek hebben nu alle ruimte. 
Een woord van dank is zeker op zijn plaats voor iedereen, die een 
bijdrage heeft geleverd aan het welslagen van dit finale-weekend. Ik 
denk daarbij op de eerste plaats aan ons organisatiecomité. Ook aan 
onze leden, die steeds weer een onmisbare bijdrage leveren (arbiters, 
schrijvers, barbediening, klussengroep, etc...). Tenslotte wil ik alle 
sponsors bedanken voor hun financiële bijdrage. 
 

Laten we dit weekend samen gaan genieten van onze mooie sport. 
Ik wens spelers en arbiters daarbij alle succes toe en zeker ook veel 
plezier. 
 
Toon Kersten, voorzitter Biljartvereniging Bergharen 

  



Open NK kader 57/2, 2017 - 2108 te Bergharen 

7 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dorpsstraat 42, 6617AE Bergharen 
Tel: 0487-542092 

www.fleurenbiljarts.nl  

 

Voordelig adres voor: 
 vervangen van biljartlaken 

keu verkoop / reparatie 
verkoop / verhuur van biljarts 

ballen / krijt / telboeken / barakbord 
topverlengers / handschoenen 
pomeransvormer / ballenpoets 
dvd / boeken / cadeau-artikelen 

tassen / koffers / keu rekken 
klokken / scoreborden 

en nog heel veel andere accessoires 
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Bergharen en Biljarten 
 

Daar trekt over de heuvels en door het grote bos, de lange stoet de 
bergen in…………… het Land van Maas en Waal. 
Deze tekst van het alom bekende lied van Boudewijn de Groot lijkt op het 
lijf geschreven van Bergharen, het dorp waar u dit weekend te gast bent. 
Bergharen, een parel op het grootste aaneengesloten rivierzand 
duingebied van West-Europa, grotendeels begroeid met bos. Nabij de 
beltmolen “De Verrekijker” bevindt zich een kapel met daarin een 
beeltenis van Onze Lieve-Vrouw ter Nood Gods. Het is een officieel 
bedevaartsoord. 
Wij raden u zeker aan tijdens één van de pauzes een wandeling naar het 
rivierzand duingebied te maken. Het is te voet slechts enkele minuten.  

 
Bergharen, een dorp met een rijk verenigingsleven. Biljartvereniging 
Bergharen is één van de vele verenigingen in het dorp en is dit weekend 
uw gastheer. Een actieve biljartverenging met momenteel 90 leden. In de 
competitie spelen 8 teams overdag en 9 teams in de avondcompetitie, 
waarvan 2 teams in de landelijke kadercompetitie. In de dagcompetitie 
onder de naam “KBO” en in de avondcompetitie wel bekend onder de 
naam “De Vriendenkring”.   
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Volgens de overlevering is de vereniging opgericht op 1 oktober 1964 na 
de Hoogmis in café Coppes. Omdat de bedachte naam al bestond in de 
Maas en Waalse Bond werd er na overleg met Max Coppes besloten om 
de vereniging “De Vriendenkring” te noemen. De contributie werd 
vastgesteld op fl. 0,25 per week.  
Het café van de fam. Coppes werd de speellocatie. Dit blijft zo tot 1 sept. 
1975 wanneer de fam. Coppes besluit te stoppen met hun café.  
Vanaf dan gaat men spelen in café “De Tolbrug”. Na enkele wisselingen 
van uitbaters in deze locatie trekt men in 2003 samen met de KBO in bij 
het Dorpshuis. Hier realiseert men een eigen biljarthonk. Na de bouw van 
de multifunctionele accommodatie “De Zandloper” in 2009, heeft men 
nu een eigen Biljarthome met 4 tafels. Om organisatorisch slagvaardiger 
te kunnen optreden werd besloten om in 2015 te komen tot de 
oprichting van “Biljartvereniging Bergharen”, waarin de biljarters van de 
“KBO” en ”De Vriendenkring” hun krachten bundelen. Sinds 1976 wordt 
er gespeeld in de competitie van de KNBB, district Nijmegen.   

Het huidige biljarthome 
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Kader1 
 

Tegenwoordig zijn drie soorten kaderspel nog in gebruik. Op de grote 
tafel zijn dat 47/2, 71/2 en 47/1. Daarbij geeft 47 of 71 de grootte van de 
kaders aan (47 is een derde van de lengte van de korte band, 71 de helft 
van de korte band) en met /2 of /1 wordt aangegeven hoeveel 
caramboles gemaakt mogen worden met beide ballen binnen het kader 
(driestootskader bestaat niet meer). Na de tweede respectievelijk eerste 
carambole moet een van de aan te spelen ballen het kader verlaten, 
maar mag wel terugkeren. Ook in het middenvak gelden dezelfde regels. 
Ook op de kleine wedstrijdtafel (2.30 x1.15) worden deze kaderspelen 
gespeeld zij het dan dat het hier gaat om de soorten 38/2, 57/2, 57/1 en 
vanaf 2011 is daar ook nog 38/1 bijgekomen. 

 
 
De moeilijkheidsgraad van de verschillende kaderspelen valt af te lezen 
aan wat zowel in Nederland als in België in de ereklasse de partijlengtes 
zijn: bij 47/2 gaat het om 300 caramboles, bij 71/2 om 250 en bij 47/1 om 
200 caramboles De partijen zijn tegenwoordig veel korter dan in de 
begintijd van het biljarten. Bij het moeilijke 47/1 bedroeg de partijlengte 
bij internationale kampioenschappen lange tijd 300 punten. 

                                                           
1 Bron:Bommeltje.nl 
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De Nederlander Hans Vultink was de eerste die er in slaagde om de partij 
in één beurt uit te maken. 
Komen de ballen beide in eenzelfde kader te liggen dan zegt de 
scheidsrechter “entrée” (binnengekomen). Liggen na de volgende 
carambole de ballen nog steeds in het vak (bij 47/1 mag dat dus niet), 
dan zegt de scheidsrechter “dedans” (binnen).  
Verlaat bij het volgende punt geen van de aan te spelen ballen het vak 
dan heet de positie “restée dedans” (binnen gebleven) en is de speler af 
en kan gaan zitten.  
De spelers streven ernaar om de ballen steeds aan beide zijden van een 
lijn te houden, die positie heet “à cheval” (te paard). Vooral rond de 
kruising van lijnen zijn er mogelijkheden om grote series te maken. Er 
wordt dan vaak een “rappel” (terugroep) gespeeld. Eén van de aan te 
spelen ballen gaat dan ongeveer via de lijn naar de band, keert terug en 
tikt zachtjes de achtergebleven ballen weer in een perfecte positie. Het 
moeilijkst is een “lange rappel”, waarbij een bal helemaal naar de andere 
kant van het biljart moet. Genoemde serie van 300 van Vultink bevatte 
een dergelijke rappel, die dan ook een ovatie uitlokte toen hij op de 
millimeter slaagde.  
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Eindstanden NK Ankerader 57/2 
seizoen 2016 - 2017 
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Algemene informatie 
Organisatie: Biljartvereniging Bergharen 
Voorzitter org.: Toon Kersten 
Wedstrijdleiding:  Gerard Buijs en Wim de Klein 
Schrijvers: Leden Biljartvereniging Bergharen 
 

Aanwezig: Vrijdag 5 jan 2018 om 09:30 uur of 15:30 uur 
 Zaterdag 6 jan 2018 om 09:30 uur of 11.30 uur  
 Zondag 7 jan 2018 om 10:30 uur  
 

Locatie: Biljarthome Bergharen 
 Gevestigd in MFA De Zandloper,  
Adres: De Weem 1, 6617 BG  Bergharen 
 Tel. 0487-532072  
 

Clubgegevens: Opgericht 1 oktober 1964 
 90 leden 
 

Website: www.biljartverenigingbergharen.nl 
KNBB Official:   Alex ter Weele/Frank Uiterhoeve 
 
 
Partijlengte: Vrijdag  175 caramboles 
 Zaterdag  200 caramboles 
 Zondag  200 caramboles  
Aantal biljarts: 4 biljarts (Van den Berg)  
Merk en type lakens: Iwan Simonis Rapide 300 
Biljartballen: Super Aramith  
 
Huisregels: 
Gebruik van telefoon in de biljartzaal is niet toegestaan. 
Horloges en/of armbanden tijdens het spelen afdoen. 
Biljartkoffers op de daarvoor bestemde plaats. 
Roken niet toegestaan. 
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Uitslagen wedstrijden Prékwalificatie 
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Eindstand poules Prékwalificatie  
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Ranking lijst deelnemers: 

1 Megens, Lyon  17 Lubbes, Michael  

2 Dopperen, Marco van 18 Dopperen, Tommie van 

3 Heida, Wouter  19 Sven Nabuurs 

4 Peereboom, André  20 Prakke, Robert  

5 Dericks, Eric  21 Vreekamp, Martin 

6 Koomen, Leo  22 Klijbroek, Kees  

7 Derksen, Theo  23 Vink, Bert  

8 Groep, Cor van de 24 Bastiaan, Robin  

9 Egbers, Martijn  25 Jong, Jordy  

10 Ulijn, Alex  26 Kanters, Jordy  

11 Deelen, Roland  27 Hofland, Mike  

12 Stevendaal, Robert van  28 Hummel, Willem  

13 Bree, Peter de 29 Dijke, Wilbert van 

14 Dongen, Jan van 30 Driessen, Fred  

15 Geest, Pieter van der  31 Wetering, Tonnie van de  

16 Braak, Brian ter 32 Jansen, Sjef  

 
 
De arbitrage wordt verzorgd door: 
1.  J.W. Hofman   5.  L.J. Molenaar 
2.  M.B. Scheffer (mevr.) 6.  M. van Gerven 
3.  H. Hagens   7.  E. Dijkstra 
4.  I. Huisman (mevr.)  8.  H.C. Goossens 
 
Beoordelaar: J. Grootenboer 
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Poule indeling Hoofdkwalificatie en verdere indeling toernooi 
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