NK Libre: tijden veranderen, maar ook weer niet...
In april 2018 wordt op de Sociëteit weer eens een Nederlands kampioenschap biljarten
gespeeld. Van alle spelsoorten en niveaus die er zijn, gaat het dit keer om het Nederlands
Kampioenschap Libre. In de voorgaande jaren zijn er een indrukwekkend aantal kampioenschappen
in het gebouw van de Harmonie aan de Schönfeldsingel gespeeld. Daar ging nogal wat aan
vooraf.
In 1909 werd binnen de Vereniging Sociëteit de Harmonie een
nieuwe club opgericht: Biljartclub De Harmonie. Er werd al wel gebiljart
maar om met de woorden uit 1984 van de toenmalige voorzitter Mr. J.G.
Heeres te spreken:
“De beoefening van de biljartsport heeft steeds een belangrijke plaats
ingenomen in de thans 175 jaren bestaande Sociëteit “De Harmonie”.
Teneinde deze tak beter te laten functioneren werd 75 jaar geleden de
biljartclub onder dezelfde naam opgericht als onderdeel van de Sociëteit. “1
In 1984 bestond de Sociëteit 175 jaar die biljartclub dus 75 jaar. Mr.
Heeres schrijft verder in het voorwoord van een programmaboekje:
“Dat ter viering van het 75-jarig jubileum van de biljartclub aan
haar organisatie van een Nederlands kampioenschap van klasse
wordt toegewezen is een eer, welke het actieve bestuur en de leden
zich zonder twijfel waardig zullen tonen. Moge het toernooi een
succes worden voor alle betrokkenen!”
Zoals de voorpagina van het programmaboekje laat zien gaat het om
de volgende data en wedstrijden:
•
op 14 en 15 april wedstrijden Libre en Cadre2,
•
op 27, 28 en 29 april “Het Kampioenschap van Nederland
Hoofdklasse libre”3
We schrijven nu 28 maart 2018 en de programmaboekjes voor
het NKL Libre liggen klaar bij Tjapko Mellema, met dank aan
de “drukker” Jan Wijmenga.
Alle functies en taken zijn bekend. Dus ook die van
wedstrijdleider. In 1984 was dat J.J. Van Boven. Jan is van 27
mei 1931. Hij is in juni 1976 lid geworden van onze vereniging.
Heel bijzonder: Jan is nog stééds lid en betaalt nog ieder jaar
zijn contributie. Immers, de club kan iedere
cent goed gebruiken.
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Programmaboekje jubileum Sociëteit de Harmonie 175 jaar
Het woord “libre” is gebleven. “Cadre” is kader geworden. En waarom? Het zou kunnen zijn dat dit woord “veranderregels” volgt van de r-metathese: drie→derde, padre →pater, cadre →kader. Is dit soort uitleg flauwekul? Let
wel: voor buitenstaanders hebben nogal wat biljarttermen een hoog abacadabra-gehalte. De dans, moyenne, entré, à
cheval, van acquite, carambole, ankerkader 38/2, 57/5, 57/1, neokader, bandstoten, driebanden enz. Mét uitleg
wordt het toch interessanter!
3
Ja, er wordt wat gegoocheld met hoofdletters!
2

In 1984 was Mr. E.J. De Boer de voorzitter van het geheel.
Wij hebben nog een tijd een interne competitie gehad: Mr. De
Boer competitie. Dat was goed voor het bepalen van
gemiddeldes van nieuwe leden èn het elkaar leren kennen.
Binnenkort gaan we iets dergelijks weer opstarten. Nog even
geduld.
Bladerend door het programmaboekje van 1984 is er het
nodige te zien of juist niet. Computers en mobiele telefoons
bestonden nog niet. Op de achterkant van het propgammaboekje
had iemand een telefoonnummer geschreven: 03497-3513.
De firma Bierling-de Schepper had als één van haar nummers
050-126702. In augustus 2017 horen we verontrustende
berichten. Dan wijst de kalender 11 juni 2017 aan en op internet
lezen we:
“Biljartfabriek Bierling-de Schepper te Leek, 485 kavels.
Online veiling. Vrijwillige beëindiging Biljartfabriek Bierlingde Schepper te Leek.”
Zo kwam er na 130 jaar een einde aan deze fabriek en dit “begrip” in de biljartwereld. De
Sociëteit moest op zoek naar een andere firma om onze biljartlakens te vervangen. We kijken met
grote tevredenheid terug naar de kwaliteit en service van Bierling-de Schepper.
Bij veel advertenties stond geen enkel telefoonnummer. Laat staan een website. Wel nog
alle prijzen in guldens. Weekend-menu (aangeboden door één van de sponsors) f 29,50. Er lijkt in
menig restaurant niet zo héél veel veranderd. De f is vervangen door een € ! Of toch wel? De
“Vrijheid Winschoten” heet nu Ying Ping en de prijs voor een menu voor twee personen is wel 36%
lager...
Het programmaboekje uit '84 is niet in kleuren gedrukt. Zwart-wit dus, foto's van matige
kwaliteit, geen vermeldingen van websites, mailadressen, Whatsapp, Facebook of Instagram. Niet
vreemd dat er in de doos waarin het programmaboekje gevonden is nog behoorlijk wat briefpapier
en enveloppen te vinden zijn. Het zou zó maar kunnen zijn dat ingeval van een verhinderde
(misschien wel als gevolg van een hardnekkige griep) speler op het laatste moment een telegram op
de Schönfeldsingel 37A heeft laten bezorgen. In Nederland is het al lang niet meer mogelijk om
telegrammen via de KPN (PTT) te versturen. Op 29 december 2017 zijn ze er in België mee
gestopt. Nog maar twee maanden geleden stond er een fax-nummer op onze oude
website. De fax zelf was al jaren kwijt! Eigenlijk was de hele Sociëteit via het
“vlaggetje” van Google-maps onvindbaar. Je kwam wel ergens in het mooie
Winschoten maar helaas bijna een kilometer verderop....

vroeger en nog!
Bij wedstrijden moet van alles worden bijgehouden. De “arbiter” stelt de punten –
sorry...caramboles – vast en geeft die ter plekke door aan een “schrijver”. De ingevulde en
gecontroleerde formulieren gaan naar de mensen die de scores moeten bijhouden, moyenne

nu

(gemiddelde) vaststellen, de tegenstanders voor de volgende ronde bepalen, uitslagen publiceren
enz. Nieuwe naambordjes bij de biljarts hangen en de volgende ronde kan beginnen. Dat was in de
jaren 80 èn daarvoor èn nog jaren daarna een hele klus. Het eindresultaat zag er dan zó uit.

CAR. = caramboles
BRT. = beurten
HS. = hoogste score in één
beurt
GEM. = gemiddelde over alle

beurten

Dat vroeg om heel wat schrijf- en rekenwerk. De bekende rekenmachientjes bestonden nog
nauwelijks. Wie veel specialistisch rekenwerk moest doen, gebruikte een rekenliniaal.
Ook de
tabellenboekjes voor legio vakgebieden waren populair.

Voor financiën

Scheikunde

Bouwkunde

Rekenen was meestal hand- en hoofdwerk... Gewoon op een
kladje. Maar ook de biljarters hadden hun tabellenboek: de Moyennetafel. Zo te zien werden die tafels heel intensief gebruikt.

In 2018 is de Moyenne-tafel al jaren uit
beeld. De gebruiksaanwijzing van computers
en bijbehorende programma's daarentegen zijn
nu gesneden koek voor de mensen die de
wedstrijdadministratie verzorgen. Wat knutselen
met het toetsenbord. De computer rekent alles
uit en dan rollen de gewenste formulieren uit
de printer : namen, beurten, scores,
gemiddeldes (moyennes), wie tegen wie in de
volgende ronde en wat niet al.
De “lopers”gaan met de papieren terug
naar de biljartzaal. De computerspecialisten
zorgen er intussen voor dat alle gegevens binnen
een paar minuten op internet staan zodat alle
geïnteresseerden of belanghebbenden over de
hele wereld de wedstrijden kunnen volgen.
Met Facebook en Instagram worden filmpjes en
foto's de aardbol rond gestuurd.
Toch is er – ondanks alle modernere technologieën – een
hardnekkig probleem, bij alle clubs, door alle jaren heen: wie
“loopt”, computert, arbitreert, schrijft, beheert de financiën, zorgt
voor de jeugd, houdt de bar draaiend, zorgt voor sponsoring,
onderhoudt het clubgebouw, enz.? Bij deze: dank aan alle
vrijwilligers en sponsors! Niemand gelooft in DE oplossing. In
iedere tijd zoekt iedereen naar creatieve oplossingen. Soms zit dat
mee en soms valt het vies tegen!
In 1984 waren “ze” er ook en volgens de aankondiging in het programmaboekje werd dat zo
nu en dan feestelijk onderstreept met een receptie en feestavond.
Tot slot nog een detail. Gevonden in de
archieven van
de Sociëteit. Het woord
“MASSAKAMP”. Waar dit
woord de lezer in
gedachten allemaal mee naar toe kan nemen!
Fijn dat
iemand die er bij stond uitlegde dat het ging om een
(biljart) wedstrijd tussen de Finsterwolder club De
Gezelligheid en de biljarters van Sociëteit de
Harmonie. Later
is De Gezelligheid – over het waarom
lopen de lezingen
uiteen – opgegaan in de Harmonie.
Laten we vooral zelf vast lol hebben vóór en over de mensen die misschien over 34 jaar naar
onze huidige “wels-en-wees” kijken. Met uitzondering van de technologie en taalgebruik is er niet

zo veel veranderd. Wij staan nog steeds op de schouders van mensen die in meer dan 200 jaar de
Sociëteit hebben opgebouwd. Hun belangrijkste bouwstenen waren passie voor de biljartsport en
inzet voor de Sociëteit de Harmonie. We hopen dat onze schouders ook wat ongemak mogen
verlichten!

Zoek de overeenkomsten en
verschillen!
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