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VRAGEN of ONDUIDELIJKHEDEN? 

 
Neem contact op met de organisatie tevens wedstrijdleiding. 
Adri Verhoef  telefoon: 06 – 52624532 / email: adri-bea@ziggo.nl 
Peter van de Scheur telefoon: 06 – 15150657 

mailto:adri-bea@ziggo.nl
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Het is al weer een jaar geleden dat onze goedlachse vriend  
Nico de Kleijn is overleden.  
Vanwege zijn handicap was Nico, tot veler opluchting, niet  
meer actief áán de biljarttafel. Rond de biljarttafel deed hij  
nog wel van zich horen: schrijven, tellen, ballen poetsen,  
speeltafels stofzuigen en borstelen óf de etagère gevuld  
met overheerlijke slagroomsoesjes en petit fours leeg vreten, 
niets was hem te veel. 
 
 
 
 

 
     
  
                                                                                                           Henk de Jong (trainer SC Cambuur) 
                                                                                                    vraagt aan Nico of hij wat hoger wil zitten 

                                              Etagère: één uur later!. 
                                                                                                             Nico kan niet wachten…… 

 

Etagère bij aankomst Nico  
 
Nico was zeer welbespraakt. Zijn verhalen en anekdotes bevatten veel verbale hoogtepunten. 
Nooit een onvertogen woord?  
Jazeker wel ..… Nico heeft ons leren vloeken! Vriend, ex-vriend of helemaal geen vriend, 
zonder scrupules werden zij door Nico verbaal gefêteerd op de meest vreselijke tropische 
ziektes waarbij de West-Afrikaanse ‘cholera’ en de Zuid-Chinese ‘rot tyfus’’ tot zijn meest 
favoriete verwensingen behoorden. 
     
De biljartuitjes 

Voor uitwedstrijden van met name team Megafa (Nationale competitie driebanden) moeten er 
nog weleens wat kilometertjes gereden worden. Zeker als het een uitwedstrijd betreft in een    
– op papier – gezellig stadje wordt er vooraf nog wel eens voor gekozen om aldaar een biertje 
te blijven drinken en een overnachting te boeken. Ik wil niet zeggen dat Nico daarbij altijd 
vooraan in de rij stond, maar daar waar mogelijk ging hij graag met de biljartuitjes mee: 
Hengelo, Sneek, Harlingen, Bussum, Sittard, Valkenburg, Maastricht en zelfs internationaal 
bij onze biljartvrienden in Antwerpen. Nico en wij, we vonden het welgemeend geweldig. 
 
Onze ‘biljartuitjes’ hebben veel leuke herinneringen en anekdotes opgeleverd. Wat hebben 
we gelachen en geweldig veel plezier gehad. In dit programmaboekje lees je enkele van deze 
anekdotes. Wij zullen Nico, de anekdotes en het plezier nooit vergeten.  
                veelpl 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sponsor NdK  2022 
 

NdK driebandentoernooi 

Het NdK driebandentoernooi is bedoeld om met vrienden en bekenden van Nico een 
gezellige en plezierige dag te hebben. Een dag waarin mee doen belangrijker is dan winnen, 
een dag waarin we biljarten met een glimlach en waar vooral veel ruimte is voor plezier.   
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

  

 

    
Telefoon: 06 - 54985950 

 

Zo hoog? 
 
Zie  
duimpje ….! 
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TOERNOOI OPZET, SPELREGELS & REGLEMENT 

Om op tijd te kunnen beginnen verzoeken wij je uiterlijk om 09.30 u. 
aanwezig te zijn. 
 
Kledingvoorschriften: 
Casual. 
 
Koppels, loting: 
Er wordt in koppels gespeeld (‘Scotch Doubles’). Voor samenstelling  
van de koppels wordt geloot. Alle koppels bestaan uit een speler uit  
pot 1 en een speler uit pot 2:  
 In pot 1 de lootjes van de spelers met het hogere moyenne;  
 In pot 2 de lootjes van de spelers met het minder hoog moyenne. 
 
Indeling speeltafels: 
Met de loting voor samenstelling van de koppels komt ook de indeling van de speeltafels vast 
te staan. 
 
Koppels, toerekenen aantal caramboles: 
Kleine tafel Iedere speler krijgt een vast aantal caramboles toegekend, gebaseerd op het 
competitie moyenne of inschatting daarvan. Als bekend is welke spelers een koppel vormen 
wordt het aantal caramboles van beide spelers bij elkaar geteld en vindt toerekening plaats 
overeenkomstig onderstaande tabellen.  
Grote tafel Voor de grote tafel wordt uitgegaan van het aantal caramboles wat de speler 
volgens de teamopstelling zou moeten maken. Is er geen moyenne bekend dan wordt daar 
een inschatting van gemaakt (organisatie).  
 
Tabel kleine tafel: 
1   – 40 caramboles (koppel)   14 caramboles 
41 – 50 caramboles (id.)        16 caramboles 
51 – 60 caramboles (id.)  18 caramboles 
61 – … caramboles (id.)   20 caramboles 
 
Tabel grote tafel: 
40 – 45 caramboles (koppel)     12 caramboles 
46 – 55 caramboles (id.)   15 caramboles 
 
Poules: 
Er wordt gespeeld in vijf poules: drie poules kleine tafel / twee poules grote tafel (de 
organisatie informeert vooraf bij de daarvoor in aanmerking komende spelers of zij klein dan 
wel grote tafel willen spelen). Iedere poule bestaat uit vier koppels. 
 
Caramboles tellen: 
Als de speler caramboleert dan komt de andere speler van datzelfde koppel aan de beurt. Op 
deze wijze speelt het koppel beurtelings door totdat één van de spelers van het koppel mist. 
In die situatie gaat de beurt naar het andere koppel. 
 
Puntentelling: 
De puntentelling (klein en groot) is overeenkomstig het Belgisch systeem, dat wil zeggen: 
 Het winnende koppel krijgt 12 punten; 
 Ook het verliezende koppel krijgt punten toegekend. Voor iedere tiende van het totaal te 

maken aantal caramboles 1 punt.  
       

Inspeeltijd: 
Geen inspeeltijd. 
 
Acquit: 
Per partij bepaalt het koppel in onderling overleg wie de trekstoot van acquit voor zijn 
rekening neemt. De speler van het koppel wat de trekstoot wint, heeft de keuze of hijzelf van 
acquit gaat of de speler die de trekstoot verloren heeft. 

 
    
    Telefoon: 06 – 55362624 
    Sponsor NdK 2022 

 
 
www.sitinjectietechniek.nl 
Telefoon  06 - 11889558 
Sponsor NdK 2022 
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Nabeurt: 
Geen nabeurt. 
 
Schrijven: 
In de voorronde zijn er per speeltafel vier koppels (acht  
Spelers) actief. Twee koppels (vier spelers) spelen hun  
partij, de overige vier spelers zijn ‘vrij’. Zij assisteren  
beurtlinks bij het schrijven. Na afloop van de partij worden 
de tellijsten bij de wedstrijdleiding afgegeven  
             Telefoon: 030 – 2658150 
Tellen:                 www.installatietechniekmibobv.nl  
Tellen door de spelers zelf           Sponsor NdK - 2022 
 
Partijduur: 
Uitgangspunt is dat iedere partij wordt uitgespeeld. Wat betreft de aanvangstijden geldt het 
wedstrijdschema als leidraad. Er is uitgegaan van een gemiddelde tijdsduur van 45 minuten 
per partij. Om partijen niet langer te laten duren als strikt noodzakelijk het dringende verzoek 
om: 

 na afloop van de partij direct door te gaan met de volgende partij; 

 geen rookpauzes in te lassen tijdens de partijen (rookpauzes na afloop van de partij).  
 

Als er desalniettemin tijdsproblemen ontstaan kan de organisatie in uiterste noodzaak 
besluiten tot het invoeren van tijdsbeperkende maatregelen (aanpassen van de tijdsduur, het 
instellen van een beurtenlimiet of het bijstellen van het aantal caramboles). 
 
Penalty’s: 
Indien er voor plaatsing voor een volgende ronde in dezelfde poule meerdere koppels met 
een gelijk aantal punten geëindigd zijn, dan wordt er tussen de gelijk geëindigde koppels een 
penalty serie gespeeld.  
 
Het koppel bepaalt onderling wie de ‘trekstoot’ gaat doen. Het koppel wat de ‘trekstoot’ wint 
bepaalt welk koppel het eerst van acquit gaat. Het koppel wat vanaf acquit beurtelings de 
meeste caramboles maakt gaat naar de volgende ronde. 
 
Halve finaleronde: 
Voor de halve finale (kleine tafel) plaatsen zich de winnaars van de kwartfinales, aangevuld 
met een willekeurig uitgeschakeld koppel (geloot). Voor de halve finale (groot) plaatsen zich 
de nummers 1 en 2 van iedere poule.  
De verliezende koppels uit de halve finale zijn klaar, de winnende koppels spelen de finale.  
 
De organisatie: 
De organisatie beslist in situaties waarin de opzet, spelregels en/of het reglement niet 
voorziet. 
 

 
 
Voortreffelijke binnenlandse   Aardappelen, groente & Fruit        De beste vis & heerlijke 
& buitenlandse kaassoorten   van uitzonderlijke kwaliteit              visspecialiteiten 
Zaterdagmarkt Bisonspoor   Zaterdagmarkt Bisonspoor        Winkelcentrum 
Maarssen     Maarssen           Zwanenkamp, Maarssen 
08.00 – 16.00 uur    08.00 – 16.00 uur         Vrijdag 11.00 – 18.00 uur 
Sponsor NdK 2022    Sponsor NdK 2022         Sponsor NdK 2022 
 

 
 
 
 
 

  

 

http://www.installatietechniekmibobv.nl/
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Anekdote: bobbers 

Nico dronk al enige jaren geen druppel alcohol meer. Hierdoor werd Nico met regelmaat als 
‘BOB’ ingehuurd. Dit bracht de ‘meerijders niet alleen maar voordelen. Voor eigen bestwil 
moesten zij tijdens de rit verplicht een helm dragen.  
Reden: Nico zijn passie voor verkeersdrempels. Bij het zien van een dergelijk obstakel gaf 
Nico nog wat gas bij om zijn auto hélemaal los van het asfalt te laten komen en deze 
vervolgens meters verderop weer op het asfalt te laten landen. Met name de route Maarssen 
– De Meern waren ware ‘dodemansritjes’ 
 
Het verplicht dragen van de helm moest niet alleen verzekeringsclaims uitsluiten maar ook 
looporen, schedelbulten, hangwangen, haaruitval, rimpelgroeven, tandbreuk of ingedeukte 
fontenelletjes voorkomen.  
 
Voor diegene die de afgelopen jaren ergens wat gemist 
hebben: Nico miste beide onderbenen. Het aanvragen  
van een invalide parkeerkaart was logisch en volkomen  
legitiem.  
De keuringsarts had om onduidelijke redenen twijfels bij  
Nico en zijn handicap. De arts vermoedde ‘valsheid in 
geschrifte’, een misdrijf waarop een onvoorwaardelijke  
gevangenisstraf staat van maximaal 6 jaar !  
Onze goedlachse vriend was des duivels, greep naar zijn protheses, koppelde deze af en 
zette deze op het bureau van de incapabele en weinig empathische keuringsarts. De 
inmiddels zwaar transpirerende keuringsarts gaf zich gewonnen en de invalide parkeerkaart 
was ‘binnen’.  
 
Met de verkregen invalide parkeerkaart kon Nico zijn auto dichtbij elke gewenste bestemming 
parkeren. Nico nam dit wel heel erg letterlijk. In de veronderstelling dat de reikwijdte van zijn 
invalide parkeerkaart onbegrensd was, parkeerde hij zijn auto nabij ons hotel in Bussum 
boven op een rotonde, midden tussen de fraaie beplanting en bomen (zie situatieschets). 
  
DAG PLANNING (19 november 2022) 

09.00 - 09.30 uur Ontvangst deelnemers 
 09.30 uur Loting 
 10.00 uur Aanvang voorrondes 
 14.30 uur Aanvang kwartfinales  (klein) 
 15.30 uur Aanvang halve finales  (groot en klein) 
 16.30 uur Finales    (groot en klein) 
 17.30 uur Prijsuitreiking 
 18.00 uur Buffet 
19.00 – 22.00 uur Live muziek            
  
 
                
        
     
 
De ‘INTERNE’ MENS 

Naast het sportieve element is er natuurlijk ook aan de ‘interne mens’ gedacht. Bij aankomst 
ontvangt iedere speler 10 consumptie muntjes voor de ‘natjes’  LET OP: dubbele drankjes 
= dubbele muntjes. Zijn de muntjes op …… geen probleem. Aan de bar kun je – voor eigen 

rekening ☹ - gewoon je natjes blijven bestellen.   

 
Daarnaast heeft de lokaalhouder de menukaart voor dit toernooi 
uitgebreid met een keuze aan ovenheerlijke broodjes en lekkernijen.  
 
Tot slot wordt er na afloop van het toernooi een fantastisch warm en  
koud buffet geserveerd, aangeboden door het wijkcentrum ‘t Schuurtje.   

 

 

 
Situatieschets  

 

 
Moderne & verrassende mannenmode  
Bisonspoor Shopping Centre Maarssen 
Sponsor NdK 2022 
 
www.manoftheworldmaarssen.nl 
0346-554767 

http://www.manoftheworldmaarssen.nl/
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PARTNERS 

Voor de mentale ondersteuning zijn uiteraard ook de partners van harte welkom! ’s Ochtends 
vroeg of ’s middags laat, het is allemaal even goed. De partners kunnen tevens ‘for free’ 
aanschuiven voor het warm- en koud buffet (aanvang ca. 18.00 uur).  
 
LIVE MUZIEK: vanaf 19.00 uur 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anekdote: sjoelen 

We zijn op weg naar Hengelo voor een bekerwedstrijd van Megafa. We rijden met twee 
auto’s. Adri is een van de chauffeurs, hij had Nico en Jan Smit opgehaald. Nico zit 
comfortabel op de bijrijder stoel. Jan zit samengevouwen op de nog enige beschikbare 
zitplaats achterin de auto. Hij zit nogal krapjes omdat de grootste plek achterin ook door Nico 
geclaimd is voor het vervoer van zijn rolstoel. 
 
Op de A1, ter hoogte van afslag Stroe, rijden we plots in een  
zeer dichte mistbank. Jan en Adri schrikken enorm, Nico  
daarentegen blijft vrolijk en lachen. Bril of geen bril, de plots 
opdoemende zeer dichte mist lijkt niets te veranderen aan het 
gezichtsveld van ons lachuhbekkie.  
 
Het lachen zal Nico echter snel vergaan. 
Als gevolg van de zeer dichte mist trapt Adri de rem vol in waarna Nico gelijk een sjoelsteen 
van zijn stoel afglijdt en klem komt te zitten tussen de bijrijder stoel en het 
handschoenenkastje. Even later toen het zicht weer wat beter werd kon Adri de auto aan de 
kant zetten en kon Nico uit z’n benarde positie bevrijd worden. Een anekdote rijker werd de 
reis naar Hengelo voortgezet. 
 
Eenmaal in Hengelo aangekomen doen we ons tegoed aan een fantastisch diner, geserveerd 
in de plaatselijke snackbar. Even uitbuiken en naar het speellokaal. De goed uitziende 
biljartruimte was middels een fraaie lambrisering van het bar- en kijkgedeelte afgesloten. De 
lambrisering, jullie gaan het raden, was helaas net te hoog voor Nico om het biljarten te 
kunnen volgen. Vanuit zijn rolstoel kon hij de speeltafels helaas net zien (een duimpje had 
soelaas kunnen bieden  zie pagina 3). Rij je twee uur heen en twee uur terug, kom je klem 
te zitten tussen de bijrijder stoel en het handschoenenkastje en heb je geen enkele 
carambole gemaakt zien worden: ‘Nico heeft ons leren vloeken’!  
 
 
www.donkindustries.nl 
Telefoon 0348 – 551424 
 
Sponsor NdK2022 
 
 
 
 
 
 

rouwer 
Project Design 
Gespecialiseerd in 
laminaat en pvc vloeren. 
Telefoon: 06 - 15434171  
 
Sponsor NdK 2022 
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BARPERSONEEL 

Zaterdagochtend om ca. 08.30 uur staat het (vrijwillig) 
barpersoneel ‘fris en fruitig’ paraat. Tafels afnemen, 
stofzuigen, toiletten schoonmaken en – nadat de handjes 
gewassen zijn – de koffie en daarbij behorende lekkernijen 
klaarzetten.  
Het personeel heeft er al een klein uurtje opzitten als de 
eerste deelnemers, sommigen nors en chagrijnig als gevolg 
van een veel te korte nachtrust, arriveren. 
 

Met een lach en zonder ook maar één onvertogen woord zal het (bar)personeel het u 
vandaag zo goed als mogelijk naar de zin proberen te maken. Deel uw waardering. 
 
SPONSORS 

Zonder sponsors zou dit toernooi niet op deze wijze georganiseerd kunnen worden. De 
organisatie en de deelnemers aan dit NdK driebandentoernooi 2022 willen alle sponsors 
ontzettend bedanken voor hun inzet, bijdragen of anderszins. 
                          

     ONTZETTEND BEDANKT! 
 

L.S. 
Sponsors zijn van harte uitgenodigd 
tijdens de wedstrijden én het buffet 

 
Graag vooraf even doorgeven als u bij het  

buffet aanwezig wilt zijn: 06-52624532 
 

 
 
Anekdote: de wandeling 

Team Megafa speelt een ‘dubbel’: Vrijdagavond in het pittoreske Sneek, zaterdagmiddag in 
het mooie Harlingen. Tijdens de heenreis wordt onderweg een korte tussenstop gemaakt voor 
een eerste borrel en een nummer ‘1’ gehaktbal uit de jus. Nadat de gehaktbal genuttigd is, de 
zure sappen geneutraliseerd zijn en deze op natuurlijke wijze het lichaam verlaten hebben, 
rijden we door. Aan het eind van de middag nemen we ons intrek in het appartement voor die 
nacht, gelegen aan de KORTE PIJPSTEEG in Sneek.  
 
      Onze reisleider (Peter) had om 18.00 uur een  
      goed geoutilleerd rolstoeltoegankelijk tapas 
      restaurant gereserveerd. Iets later als 
gepland 
      betreden we via een prachtig opgepoetste 
      rijplaat het restaurant.  
     Hoezo 
      Hoezo rolstoeltoegankelijk?  
Aluminium en hoge druk spuitgietwerk  Alle diner tafeltjes blijken op een sort of 
www.donkindustries.nl    podium te staan, zo’n halve meter boven het 
Telefoon 0348 – 551424   entree niveau. Met vereende krachten tillen 
Sponsor 2022     we Nico in zijn rolstoel op het podium.  
 
Eenmaal aan tafel neemt Nico de menukaart kritisch door en verlekkert hij zich aan de 
diverse heerlijkheden. Zijn keuze valt op de sateh, een 20 cm lange spies vol heerlijk gekruid 
vlees, een kwak pindasaus waar half Peking diarree van zou krijgen, heerlijke vlaamse frites, 
mayo en niet te vergeten een flinke portie ouderwetse appelmoes met kaneel. Het water liep 
Nico op voorhand uit de mond.  
 
Helaas blijkt onze reisleider niet geheel op de hoogte van het feit dat Nico zijn smaakpapillen 
slechts beperkt ontwikkeld waren. Hij had voor het hele biljartgezelschap een overheerlijk 

 

 

 

http://www.donkindustries.nl/
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tapasmenu besteld waartoe de sateh helaas NIET behoorde. Overtuigend werd getracht de 
serveerster te overreden voor Nico een uitzondering te maken. Helaas, zij bleek harteloos en 
onvermurwbaar. 
 
Klagend en piepend laat Nico de goeduitziende, naar  
knoflook en verse kruiden riekende lekkernijen aan  
zich voorbij gaan.  
Eigenwijs als hij was vulde Nico zijn lege maar – qua 
volume – buitenproportionele buikje met slechts wat  
droge korstjes onbelegd stokbrood. 
 
Na het hoofdgerecht werd een toetjestrio geserveerd. Email: 
De ‘oorwurm’ veranderde plots weer in het voor ons    info@onlinedeurbeslagshop.nl 
o zo bekende ‘lachuhbekkie’.             Telefoon: 085 - 8081705  
Bij het zien van zoveel klein geluk besluit de gehele    Sponsor NdK 2022 
biljart delegatie spontaan ook hun toetjestrio aan Nico  
te doneren.  
De geste werd zeer gewaardeerd, in recordtijd duwde Nico zo’n 24 toetjes in z’n voorhoofd 
en, nadat hij het laatste toetje door zijn inmiddels zwaar geïrriteerde en gezwollen slokdarm 
had laten glijden, snelden we naar het speellokaal.  
 
     De ijzige kou trotserend en met de tong op de  
     schoenen van de onverwacht lange wandeling  
     bereikten we het biljartlokaal. Rond 23.30 uur was de 
     biljartwedstrijd afgelopen en om snel en fit in het cafe 
     te geraken werd er een rolstoelvriendelijk taxibusje 
     besteld. Helaas …het busje bleek accu problemen
     te hebben en arriveerde pas rond 01.00 uur. Redden 
     wat te redden viel, snel terug naar de Korte Pijpsteeg
     Korte Pijpsteeg, keu wegbrengen, odeurtje op en 
naar Email: info@janseninstal.nl  het café om precies op tijd te zijn voor 

………… ‘de Telefoon: 085 - 8081705  laatste ronde’ !! ☹ Ons borreluurtje naar de 

kloten! 
Sponsor NdK 2022 
 
TOT SLOT: 
De anekdotes uit Harlingen (max 4 uur gratis parkeren voor invaliden), 
Valkenburg (Nico is autosleutels kwijt) en Maastricht (gratis pizza eten 
op het marktplein), zullen worden beschreven bij een volgende editie 
van het NdK - toernooi.  
Alsdan zullen we jullie ook het verloop van een gemiddeld kaartavondje 
inclusief verwensingen en alhier onbekende tropische ziektes zeker niet 
onthouden.  
      
 
 

                          MAX 4 uur   
 
            
           
             
           
           
           
           
           
           
           
           
    

 

 

 

 

mailto:info@onlinedeurbeslagshop.nl
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