
Een geschiedkundige impressie
De wortels van het biljartspel gaan diep terug in de tijd. 
Niemand kan er zich op beroepen de oorsprong van het 
biljartspel met zekerheid ontdekt te hebben.  
Dat geldt evenmin voor de gevoerde strijd of het  
aanvankelijk ontworpen (biljart-) spel een Engelse of 
Franse uitvinding zou betreffen. Nochtans blijkt uit 
overleveringen in ieder geval dat het biljartspel in vele 
opzichten voor de ontspanning van mannen en vrouwen 
gezorgd heeft. Biljarten was destijds trouwens een spel 
van de betere standen, en werd daarom ook wel 
“het spel der Koningen” genoemd. Een kwalificatie die 
z’n bevestiging vindt in de langdurige uitvoering van het 
spel aan de hoven van de Koningen van Engeland en 
Frankrijk. 

Bekend is dat o.a. Lodewijk de 
Elfde een fervent biljarter was. 
Een speciaal voor hem  
vervaardigd biljart (ook tafel 
genoemd) bestond uit een mas-
sief houten blad met een fijn 
gespannen laken en voorzien van 
lederen opstaande banden. 
De biljarttafel zoals we die heden 

ten dage kennen, los van de spectaculaire ontwikkeling 
op het gebied van toepasbare materialen, zou dus van 
Franse oorsprong zijn. Een waarneming die terug gaat 
naar de zestiende eeuw. Te relateren aan het  
“koninklijke” karakter, kon mede daardoor het  
spelelement onder de noemer “ontspanning en  
vertier” voor een lange periode als standaard  
gehandhaafd blijven. 
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Deel 1a tweede drieluik 

Van (biljart-)spel 
naar (biljart)sport



Het moderne biljartspel
De Franse Revolutie blijkt echter zowel politieke als sportieve gevolgen te 
hebben. Vele Koninklijke lieden komen aan hun eind, hetgeen tevens leidt tot 
beeindiging van het biljartspel als elitair tijdverdrijf. 

De spelregels
De spelregels worden aangepast en men gaat met twee 
witte en een rode bal spelen. Vanaf die tijd neemt het 
biljarten als volkssport een hoge vlucht. 
Vooral wanneer in 1827 (door de Franse professor 
Mingaut) de pomerans wordt uitgevonden, vindt er een 
ware omwenteling in het biljartspel plaats. Inderdaad, 

dank zij dat kleine lederen dopje werd de kwaliteit van het stoothout 
(de keu) dusdanig verbeterd, waardoor zowel zijdelings effect als ook de 
trekstoot mogelijk werden. Door deze spectaculaire ontwikkeling ont-
stond in uitvoerende zin zelfs een geheel nieuwe basistechniek, en was 
daarmee feitelijk het moderne biljartspel geboren. 

Carambolespel
Bovendien een (zeer) effectief hulpmiddel bij het dan ontstane  
carambolespel, waarbij met name het produceren van aaneengesloten 
reeksen mogelijk zou worden. Reeds enkele decennia daarna heeft het 
carambolespel zich dusdanig (door-) ontwikkeld, dat eveneens  
ondersteunende spelpatronen aangeleerd als wel in de praktijk dienst-
baar kunnen zijn. 

Verzamelen der ballen
Dit met het onderliggende doel, door middel van het “verzamelen der 
ballen”, de productie per stootbeurt steeds verder te kunnen verhogen. 
Door deze continue verbreding c.q. verdieping in spelopvatting wordt 
gelijktijdig het individuele prestatieniveau als ook het onderlinge  
competitie-element gestimuleerd. 

Van biljartspel naar biljartsport!
Per saldo, als logisch gevolg, ontstaat daarmee eveneens de doorbraak 
van biljartspel naar biljartsport!. Een consequentie daarvan is  
bovendien, dat daarmee de organisatie van onder meer (officieële)  
wedstrijden, toernooien en diverse competities op Nationaal en  
Internationaal niveau worden aangevat.  Deze op zich positieve  
ontwikkeling gaf vervolgens aanleiding het carambolespel -ook het vrije- 
of libre-spel genoemd- in z’n uitvoering te verzwaren. 
Dit door middel van een aan te brengen moeilijkheidsgraad, waardoor 
diverse (afwijkende) spelvarianten zoals kadersoorten en bandstoten 
worden geintroduceerd. 
(zie evolutie materialen en biljarttechniek deel 2a) ). 
Al met al de toenmalige voorbode van de hedendaagse biljartsport.
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