
 
Mierlo: 5 juni 2014 
Adres: biljartzaal De Vliegert. 
Thema: toestand biljarttafels. 
 
Om een einde te maken aan de toenemende kritiek op de biljarttafels en 
een beter inzicht te krijgen over de technische toestand en het 
onderhoud van deze tafels, is er een specialist uitgenodigd om 
helderheid te verschaffen. 
Diverse kritische en technisch geïnteresseerden van de biljartclub zijn 
uitgenodigd om deze inspectie en demonstratie bij te wonen. 
Helaas moet gezegd worden dat er enkele criticasters schitterden door 
afwezigheid, hun mening wordt in de toekomst niet meer zo serieus 
genomen. 
 
Als erkend biljarttafel kenner, en zelf een gerespecteerd Ereklasse 
speler, inspecteerde de heer Wiel van Gemert  onze biljarts. 
Hieronder zijn bevindingen. 
 
Na de eerste verkenning: gaf hij aan dat de lakens en biljarts er goed 
uit zagen. Hij had ze wel slechter gezien.  
Echter er viel aan de loop van de ballen nog veel te verbeteren. Dit hield 
verband met het onderhoud van de ballen en de neus (rand van de 
band) van de biljarts. 
 
De ballen: als eerste werd de aanwezigen duidelijk gemaakt hoe de 
ballen gepoetst moesten te worden. Nooit te glad was het credo. Nooit 
geweten dacht het “ publiek “. De manier van poetsen beïnvloed de loop 
van de bal, bewezen door een demonstratie. 
 
Conclusie: de ballen moeten anders behandeld worden bij het 
schoonmaken. Materiaal en werkwijze hiervoor werd door Wiel 
aangeprezen en gedemonstreerd, wij zullen deze opvolgen. 
 
Verdere opmerking van Wiel: alle typen aanwezige ballen ( drie typen) 
zijn van gelijkwaardige kwaliteit.  
Dit ontneemt de biljartclub gelukkig de nodige discussie wat de beste 
ballen zijn.  
 
Temperatuur van het laken: de verwarming is er om het laken te 
drogen niet om het biljart warm te maken. Hier (bij de Vliegert) is de 
temperatuur goed. Bij een warmer laken lopen de ballen niet beter of 
sneller, het is alleen maar duurder in elektriciteit. 



 
Onderhoud van de banden: tot vandaag zijn de banden onderhouden 
volgens ons bekende technieken en richtlijnen van de lakenlegger en 
biljartfabrikant. Strikt uitgevoerd volgens opdracht. 
Wiel kwam met een ons geheel nieuw systeem van gummen en zuigen 
dat aantoonde dat de loop van de ballen (met of zonder effect) 
aanzienlijk verbeterde bij zijn methode. Door een perfect uitgevoerde 
demonstratie van enkele caramboles in diverse patronen werd het 
verschil in looplijnen op een oud biljart en een door hem behandelde 
tafel duidelijk zichtbaar. 
Ook het bonken van de randen was door het nieuwe onderhoud 
aanzienlijk teruggebracht. 
 
Conclusie: wij zullen gaan werken met de door Wiel gedemonstreerde 
methode en materiaal. 
 
De rubbers: dat de rubbers na twee tot drie jaren na montage het beste 
werken werd door Wiel bevestigd. Na twaalf jaar neemt de kwaliteit weer 
langzaam af. Bij goede omstandigheden gaan de rubbers soms wel 20 
jaren mee. 
 
De neushoogte: de banden dienen strak op de lei te zitten. Hier en daar 
zit er bij ons verschil in afstelhoogte.  
 
Conclusie: dit verdient bij het verlakenen verholpen te worden. Zo niet 
zal het de loop van de ballen blijven beïnvloeden. 
 
Het laken: de bij ons gemonteerde lakens, Simonis, zijn van de beste 
kwaliteit, hier hoeft niks aan veranderd te worden. 
 
Het zuigen van het biljart: aangezien de lakens geen vleug hebben, 
maakt het niet uit hoe er gezogen wordt, in de lengte of breedte. Wel 
dient uitdrukkelijk vermeld te worden dat het laken nabij de randen extra 
aandacht nodig heeft aangezien hier de loop van de bal beïnvloed wordt. 
Als bijzonderheid werd een mondstuk gedemonstreerd om de randen te 
zuigen, dat dit zeer belangrijk is wees wederom een demonstratie uit. 
Het moet voorkomen worden dat de randen en of het laken vervuild 
worden door kalk van het krijt en talkvet van biljarters. Voor het biljarten 
de handen wassen en bij het krijten het overtollige krijt van de pomerans 
blazen of tikken. 
 
Conclusie: met het nieuw aangereikte materiaal (mondstuk en nieuwe 
handschoen) zullen de aanbevelingen worden opgevolgd. 



 
Het bonken: het bonken wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat 
de ballen bij een vettige rand in de rubbers klimmen. Ook een slechte 
bevestiging van de banden, zij het in mindere mate, heeft hier invloed 
op. Bij een schone vetvrije band zal het bonken tot een aanvaardbaar 
niveau dalen. Een demonstratie met een nieuw stuk laken bevestigde 
deze zienswijze. 
 
Conclusie: de banden krijgen periodiek extra aandacht en zullen met de 
gum worden schoongemaakt, door een nog aan te wijzen schoonmaker. 
Verder wordt het aan te schaffen mondstuk gebruikt om de randen te 
zuigen en de nieuwe handschoen om het te vervolmaken. 
 

 
 
Dit is in het kort een samenvatting van de aanbevelingen die door de 
heer Wiel van Gemert zijn aangereikt. 
Zijn uitleg gestaafd door demonstraties liet niks te wensen over. 
Na de technische kant van het verhaal en zijn schoonmaakactie op biljart 
nummer twee, liet Wiel de aanwezigen nog even genieten van zijn 
biljartkwaliteiten en de resultaten van zijn inspanningen. 
Kortom een leerzame middag, waaraan wij hopelijk nog veel biljartplezier 
kunnen beleven als de aanbevelingen worden opgevolgd, en iedereen 
zich houdt aan het schoonhouden van onze tafels. 
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