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Situatie KNBB.
In de sectieraadsvergadering in december is toegezegd dat de KNBB met de
districtsbesturen van gedachten wil wisselen over de toekomst van de KNBB
in het algemeen en die van sectie Carambole in het bijzonder.
Deze regionale bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 16 februari. Zoals jullie
hebben kunnen lezen op de website van de KNBB heeft de bondsraad in zijn
vergadering van 15 december j.l. de contributieverhoging voor de sectie Car-
ambole uitgesteld tot de voorjaarsvergadering. In de tussentijd zullen we ons
moeten bezinnen over maatregelen die zullen leiden tot:
-een minder complexe bestuurlijke organisatie
-een betere dienstverlening aan de leden
-verdere bezuinigingen
-evaluatie inrichting sectie Carambole
-evaluatie wedstrijdaanbod sectie Carambole
-een betere communicatie met de leden
Indien er meer over deze te nemen maatregelen bekend is, zal ik jullie hier-
van op de hoogte houden hetzij via Vlietzicht en anders via de website.
Respect voor arbitrage
De laatste tijd word ik geconfronteerd met het verbaal aanvallen van arbiters.
Niet alleen op districtsniveau, maar ook met regio- en nationale finales wordt
de arbitrage ter discussie gesteld. En dan is biljardé het grootste probleem.
Een biljartarbiter is een persoon, die alles wat bij een partij biljarten hoort in
goede banen leidt. Je moet zorgen dat de spelers rustig kunnen spelen, je
moet tellen, de score bijhouden en opletten, dat de spelers geen fouten
maken. Het grootste probleem voor een arbiter is het constateren van een
biljardé.
Wat is een biljardé? Als de pomerans op het moment van stoten contact
heeft met twee ballen. Dat is bijvoorbeeld mogelijk als de twee ballen heel
erg dicht bij elkaar liggen en je geeft mee-effect aan je eigen bal. Dan moet
je afgeteld worden!!! Het is vaak ontzettend moeilijk waar te nemen. In de
reglementen staat omschreven, dat de arbiter volkomen zeker moet zijn dat
het een biljardé is, anders mag hij niet aftellen.
Maar het aftellen of niet-aftellen van een biljardé zal altijd moeilijk blijven,
omdat niet iedere arbiter dezelfde kwaliteiten bezit. Maar dit is zeker geen
reden om de arbiter aan te vallen.
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Sportsignaal infothuis
Het bestuur zou het op prijs stellen, dat wanneer er een finale gespeeld wordt
de tussenstanden worden vermeld op infothuis.
Voor de wedstrijdleider betekent dit om via internet een stand te sturen naar
sportsignaal@infothuis.nl
Hierin worden de namen , het aantal ronden wat gespeeld is en de punten,
moyenne en hoogste serie vermeld.
Voor de biljartliefhebber is het ook makkelijk om de tussenstanden op de com-
puter te bekijken. Je gaat naar www.infothuis.nl/ Links in het scherm op
Menu: klikt je op >Info Thuis TV. Dan op InfoThuis Teletekst. Je gaat dan
naar de biljartpagina 616. Hier staan alle aangekondigde finales van de distric-
ten Vlietlanden en den Haag.

Nationaal Kampioen
Het bestuur is bijzonder trots op Chris Wensveen. Hij behaalde de nationale
titel in de libre 5e klas finale. Op de vrijdag won Chris alle twee zijn partijen.
Op de zaterdag onder toeziend oog van twee districtsbestuurders vlotte het
niet zo. Hij haalde slechts 1 punt uit twee partijen. De laatste drie partijen
won Chris, zodat op zondag het Wilhelmus voor hem werd gespeeld.
Chris van harte gefeliciteerd met je nationale titel.

De voorzitter

Libre  6e Klasse Finale 22-23  Maart 2008 Organisatie S(O)S

Poule A De Pittstop Poule B De Griffioen
Zaterdag 23 Febr. 01 – 08 Mrt Dinsdag 26 Febr 04–11 Mrt 
Reservedag Zaterdag 15 mrt Reservedag Dinsdag 18 Mrt
Y. v/d Berg P.L. ’t Groene Hart S. Bruggeling ’t Groene Hart
E. Daniels D.V.O. ‘95 L. Ligthart  P.L.De Griffioen
E. Dijkshoorn Wilskracht N. Luken ’t Groene Hart
J. van Hoogteijlingen Wilskracht C. Roozeboom De Griffioen
C. Molier Wilskracht C. Zuijderwijk 't Groene Hart
D. van Zanten De Oude Markt
P.L. 06 - 18703948 P.L. 06-24652088

INDELING LIBRE 6E KLAS 2008-2009
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02 Februari  2008
Veertien districtsfinales achter de rug en als dit boekje uitkomt zijn er al weer elf
regionale finale’s verspeeld, ja ja de tijd vliegt.

Het gaat prima met ons District, vijf regionale kampioenen, Chris Wensveen is
Nederlands kampioen geworden, libre 5e klasse Gefeliciteerd. 
Daan Dijksman moet het gaan proberen in het weekend van 15 t/m 17 februari in
Drunen, Mario Smink een weekje later in Dordrecht 22 t/m 24 februari en voor-
lopig als laatste J. ‘t Hart op 29 februari t/m 2 maart in Losser (Drenthe)

Bandstoten 2e Klasse 1 afschrijver ( Martin gouw Martin wordt dat weekend
vijftig jaar) Martin gefeliciteerd, gelukkig was Richard Kramer bereid om de open
gevallen plaats op te vullen (Richard welkom) zodat dit toch nog een finale van
zes man is.

Driebanden 4e klasse 3 afschrijvers en twee uitvallers en 1 wegblijver.
Driebanden 3e klasse is bezig of gaat deze week beginnen, geen afschrijvers tot

WILLEMS WEL EN WEE

Ook voor tussen-
standen van de com-

petities kijkt U op
onze website:

www.knbb-vlietlanden.nl

je wordt er wijzer van !
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WILLEMS WEL EN WEE

nu toe dan.

Driebanden 2e klasse veel wijzigingen, tot nu toe 2 afzeggingen, waarvan eentje
niet zo leuk voor de man zelf Herman moet met een been minder proberen, zich
staande te houden, (Herman sterkte) 

Finales de eerst volgende weken,
Districtsfinale’s
01 t/m 02 Maart Bandstoten 2e klasse  De Griffioen (organisatie Start ’75)
22 t/m 24 Februari 3 Banden 4e klasse Stars & Bars (organisatie Centrum)

Regio Finales
22 t/m 24 Februari Bandstoten 4 klasse Café Rotterdam organisatie Wilskracht
28 t/m 30 Maart bandstoten 3e klasse Biljart Soc. Kralingen Rotterdam 
11 t/m 13 April Bandstoten 2e Klasse Den Haag lokaliteit niet bekend

Nationale Finales
15/17 Februari driebanden groot 3e klasse Daan Dijksman De Tobbe in Drunen
22/24 Februari driebanden hoofdklasse Mario Smink Delft die mag naar Dor-
drecht. En tot slot 29 Febr. 02 Maart Jan ’t Hart Libre 2e klasse naar Losser
Mensen gefeliciteerd en heel veel sucses. 

Hier nogmaals de aanvangstijden, er zijn nog steeds mensen die het niet 
begrijpen of niet willen begrijpen, avondwedstrijden van Maandag tot Vrijdag
19,00 uur ’s Zaterdag spelen we alleen in de ’s middags aanvang 13,15 kunt u
dit niet redden altijd even de pouleleider inlichten, of mij zodat ik dit op de
envelop kan zetten, zodat het bekend is, en moet de reserve dag gebruikt wor-
den, royaal op tijd de pouleleider inlichten, het is niet zo, o ja volgende week
ben ik er niet, wordt niet geaccepteerd
(altijd afschrijven bij de wedstrijdleider P.K en pouleleider)  
Bij problemen altijd de wedstrijdleider P.K. (dus niet ik weet het niet)

Willem Westhoff 0174-296640 of 06-26624161 huistelefoon kan 
ingesproken worden. Maar 06!!!!!!!!!!!nummer niet inspreken, wel MSN en
anders gewoon nog een keer proberen. En een ieder veel wedstrijdplezier, laat
het plezier en sportiviteit hoog in het vaandel staan.  
Willem Westhoff
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VAN DE RECREANTEN

Eindverslag recreanten seizoen 2007-2008

De voorwedstrijden zitten er op met een paar slippertjes is het weer een goed
seizoen geworden. Daar was eerst het overlijden van Leo wat voor de recreanten
en het district een groot verlies is verderop een verkeerde plaatsing van een
team nogmaals sorry de eerste reserve de nummer 33 is dit seizoen Pyletuinehof
geworden, zij mogen volgend seizoen gratis meespelen. Niet geplaatst Backerhof
B, t Mazzelltje A, de Hunselaer C en D, Emma, Soenda A en U.N.G. zij hadden de
plaats van Voeks ingenomen.

We gingen 21 januari dus met 32 door, die wedstrijden zijn dus geweest inmid-
dels zijn we met 24 teams bezig, op 4 februari zijn we daarmee gestart.

t Smitje- de Hunselaer C  T.O.C. A –Backerhof A  5 Feb het Anker 83/5 –de Prin-
senhof A.
Den Hoorn B – het Anker 83/5  6 Feb het Anker. C –t Mazzeltje A. Europoort-de
Prinsenhof b
Donderdag 7 Feb D. O. C –de Driehoek B S. G. Z.- Soenda A 11 Feb T. O. C. C-
de Hunselaer E de Dames de Carambole A- de Prinsenhof C Donderdag 14 Febru-
ari T. O. C.- S. T. V. de Carambole B- t Wittepaard B 
Dan vallen er weer 8 teams af en gaan we met 16 teams door op 18, 19, 20 en
21 februari. Dan 2 dagen voor de laatste 8 teams dan K.O. voor de Finale op 24
april. Willem neemt Vlietlanden Delftse gedeelte en Trijnie het Vlaardingse
gedeelte met de loterij. Stel hen niet teleur want er is 22 mei de regiofinale in de
Griffioen.
Kom eens een keertje buurten en als U die dag wat wint kunt U het gelijk mee-
nemen.

Aan alle leden van Vlietlanden een bericht over Herman Glansbeek. 
De meeste leden in het District kennen Herman goed maar door de suikerziekte
moet hij een been missen. Als U belangstelling heeft of een kaartje op de bus
wilt doen geef ik het adres: 
Rijndam Revalidatiecentrum
Roerdomplein 20 postcode 3084 NM Rotterdam, bij voorbaat dank. Dit was het
voor deze maand. Nu nog wat over de P.K,s die gaan in de maand maart van
start wij hopen op een hoop inschrijvingen. De groeten van het bestuur maar
vooral van Trijnie en mij tot volgende maand.     
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VAN DE WEDSTRIJDLEIDER TEAMS

Van de wedstrijdleider Competitie

Geachte Biljarters

Het komt steeds vaker voor dat er zonder overleg met de wedstrijdleiding wedstrij-
den verzet worden, het moet U allen nu toch wel bekend zijn dat dit in strijd is met
de gemaakte afspraken. Een wedstrijd eerder spelen mag altijd, mits die wedstrijd
gespeeld wordt in dezelfde speelhelft, dit i.v.m. eventuele verhogingen voor de
tweede helft van de competitie.
Een wedstrijd mag maximaal een week naar achteren verplaatst worden, maar in
zo`n geval dient de wedstrijdleiding altijd geïnformeerd te worden. Wilt U de wed-
strijd verder naar achteren verplaatsen dan ook altijd overleg plegen met de wed-
strijdleiding, en het mag nooit verder naar achteren dan voor de laatste 3 ronden.
Verder iets over de wedstrijdformulieren, indien U de wedstrijduitslag niet per e-mail
doorgeeft, dient U er voor te zorgen dat het officiële formulier zo spoedig mogelijk
bij de wedstrijdleiding bezorgd wordt, dit gaat het snelste per post. Het komt te vaak
voor dat W.Westhoff in een locatie komt en dat het formulier daar niet aanwezig is,
of de speler heeft het nog in zijn zak of het is geheel zoek geraakt. Eer we een wed-
strijduitslag dan kunnen verwerken zijn er twee weken verstreken, en ontstaat er
een te groot verschil in het aantal gespeelde wedstrijden in het overzicht op de site.
Daarnaast kunt U wedstrijdpunten verspelen indien later blijkt (door het niet tijdig
inleveren) dat een speler reeds z`n 6e partij heeft gespeeld en eigenlijk na de 5e
partij verhoogd had moeten worden. U wilt graag weten wat een team heeft gedaan,
nou dat is ook zo met de andere teams. Dus levert ze op tijd in.
Dan nog even een aantal zaken in z`n algemeenheid.
De laatste 3 ronden mogen niet verzet worden.
Een team mag gedurende de gehele competitie niet meer dan 6 dubbelpartijen spe-
len.
In de laatste 3 ronden mogen er geheel geen dubbelpartijen gespeeld worden.
Dubbelpartijen moeten altijd door de laagste speler in de opstelling gespeeld wor-
den, en altijd met een interval hoger, tegen de laagste speler van het andere team.
De wedstrijdformulieren van de laatste ronde altijd direct per post, of per e-mail
doorgeven, dit in verband met het tijdig kunnen opgeven voor de Regiofinales.

Bij voorbaat allen heel hartelijk bedankt voor Uw bereidwillige medewerking,

Met vriendelijke sportgroeten, Nico  
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UITSLAG VOORRONDEN BANDSTOTEN 3E KLAS

Uitslag Districtsvoorwedstrijden Bandstoten 3e Klasse 2007-2008
Naam Carb. Brt. Moy. Rnr. Pnt. Rnr. Tot.Rnr. Bijz.

L. Paauwe 326 164 1,9878 3,0 10 2,0 5,0 F.
A. Nijman 320 159 2,0126 2,0 9 5,0 7,0 F.
P. van Zweden 327 177 1,8475 8,0 10 2,0 10,0 F.
H. van der Hek 310 156 1,9872 4,0 8 7,5 11,5 F.
N. Veldhuijzen 329 174 1,8908 6,0 8 7,5 13,5 F.
J. ‘t Hart 307 140 2,1929 1,0 6 13,0 14,0 F.
D. Dijksman 300 163 1,8405 9,0 9 5,0 14,0 F.
C. Zoon 321 180 1,7833 12,0 10 2,0 14,0 F.
G. de Jong 306 160 1,9125 5,0 6 13,0 18,0 1e R.F.
P. Paauwe 285 153 1,8627 7,0 6 13,0 20,0 2e R.F.
N. Bleekendaal 303 180 1,6833 13,0 7 9,0 22,0
A. Bleekendaal 309 168 1,8393 10,0 6 13,0 23,0
R. v/d Sar 320 199 1,6080 18,0 9 5,0 23,0
C. Voets 272 151 1,8013 11,0 6 13,0 24,0
C. Smink 295 176 1,6761 14,0 6 13,0 27,0
D. van Oosten 271 167 1,6228 17,0 6 13,0 30,0
A. Alleblas 316 191 1,6545 15,0 5 17,5 32,5
A. v/d Caaij 294 178 1,6517 16,0 4 19,0 35,0
R. van Dorp 290 190 1,5263 19,0 5 17,5 36,5
M. Sekreve 273 182 1,5000 20,0 1 20,0 40,0
H. v/d Kraan 278 206 1,3495 4 D.D.
C. Goes 250 191 1,3089 1 H.D.
J. Thoen 227 175 1,2971 2 H.D.
W. Westhoff 218 182 1,1978 0 D.D.

A. Broos Bij ‘t Hof  afgeschreven zoals het hoort en royaal op tijd.
C. van Kampen Delft geen lid meer maar wel correct afgeschreven
J. Slettenhaar Centrum correct (overlijden van zijn moeder)
D. v. Noorloos De Beurs correct (ziek)
L. Vis De Vliethof Correct( vakantie)
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UITSLAG VOORRONDEN DRIEBAND KLEIN 4E KLAS

Naam Carb. Brt. Moy. Rnr. Pnt. Rnr. Tot.Rnr. Bijz.
F. Hitzert 90 220 0,40909 11 D.P.
C. Kuipers 90 272 0,33088 12 D.P.
C. Batens 84 269 0,31227 6 D.P.
A. van Stam 81 268 0,30224 10 D.P.

P. Ouwendijk 80 279 0,286741,0 8 2,5 3,5 F.
C. Cinjee 89 315 0,282543,0 10 1,0 4,0 F.
M. Taal 81 288 0,281254,0 6 5,5 9,5 F.
K. Vis 75 265 0,283022,0 5 8,0 10,0 F.
Th. Burger 72 265 0,271705,0 6 5,5 10,5 F.
L. Peterson 82 363 0,225909,0 8 2,5 11,5 F.
P. Schoneveld 73 277 0,263547,0 6 5,5 12,5 F.
W. Helderman 69 261 0,264376,0 4 9,5 15,5 F.
O. v/d Ster 72 343 0,2099110,0 6 5,5 15,5 1e R.F.
J. Keijzer 71 275 0,258188,0 4 9,5 17,5 2e R.F.
J. v/d Meide 66 326 0,2024511,0 3 11,0 22,0
J. Hanjoel 69 348 0,1982812,0 2 12,0 24,0
L. v/d Zalm 55 307 0,1791513,0 0 13,0 26,0

M. Sonneveld De Dijk afgeschreven (en afgeschreven zoals het hoort prima)
J. v StaalduinenBij’t Hof was het vergeten (belde met excuses)
B. v/d Band Start ‘75 afgeschreven(en afgeschreven zoals het hoort Prima)
R. Nesse S(O)S afgeschreven door de vereniging S(O)S geen lid meer
Tr. Fictorie Start ‘75 moest afschrijven na val (pols blessure)
R. Vermaat Wilskracht ook Ria moest afzeggen (griep)
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Oké  het is inmiddels, tijdens het uitwerken van dit verslag, al weer bijna een maand
geleden dat deze finale gespeeld werd in Café – Biljart  “van oudsher”`t Witte
Paard.
Als verslaggever wil je uiteindelijk de verslagvergoeding niet onthouden aan je ver-
eniging, maar soms ontbreekt de tijd er gewoon voor, die tijd heeft ondergeteken-
de dan nu genomen.
Op 5 en 6 januari mochten de volgende spelers, zonder voorrondes gespeeld te
hebben, de strijd met elkaar aangaan. 
Voor de 3e keer mocht W.Roseboom zijn titel verdedigen en dat mocht hij doen
tegen clubgenoot J.Nowee, beiden van B.V. De Beurs, J.v.d. Baard en M.Gouw van
B.V. Centrum, P.van Zweden van B.V. Centrum West en als 6e man P.Paauwe van
B.V. bij `t Hof, zij wilden het hem niet gemakkelijk maken.

Jan Nowee kon in de 1e ronde niet winnen van Wim Roseboom die in de 20e brt.
125 car. voor hem op het bord zag staan. De laatste 5 deden toch zeer bij Wim,
eerst wist hij er nog 2 te maken en met nog 2 x1 ging hij uit in de 23e daar waar
Jan eindigde op 86 car.

In de 2e ronde mocht Jan het opnemen tegen Johan v.d. Baard, die in de 1e ronde
veel moeite had met Martin Gouw, beiden konden in de 1e ronde niet echt goed los-
komen en namen om beurten de leiding, pas in de 18e brt: wist Johan een goede
serie van 23 neer te zetten. Doch Martin gaf zich nog niet gewonnen en wist met
een serie van 21 weer op voorsprong te komen, op dat moment gaf het scorebord
een stand aan van 109 – 108, Johan die er in de 30e brt. nog 2 moest maken wist
steeds opnieuw op een sublieme manier de kleine gaatjes te vinden, gelukkig voor
hem zat het ook Martin tegen, 4 poedels in 5 brt. De uiteindelijke winst was voor
Johan, het was een spannende partij, echter met te veel missers.

Verder met de partij van Jan en Johan. Johan mist de aquitstoot en zag Jan er 9
maken. Johan geschrokken van zijn eerste misser herstelde zich met 17 in de 2e
brt. Doch Jan liet zich niet gek maken en gaf direct een antwoord van 35 car. Nog
even mocht Johan terug komen middels series van 19 en 20 doch in de 19e brt. was
het gedaan voor Johan en pakte Jan zijn eerste 2 punten door een slotserie van 17
te laten aantekenen.

Ook Wim wist in de 2e ronde weer 2 punten te pakken, ditmaal ten koste van Peet
die in 7 beurten al 5 missers had, Wim stond op dat moment al op 74 ondanks de
twee mooie series van Peet (27 en 18) speelde Wim de kortste partij en verloor Peet
in 11 beurten

11
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In de derde ronde moest Wim de eer laten aan Martin in 21 beurten, Martin speel-
de z`n beste partij en behaalde z`n eerste 2 punten, naar later zou blijken tevens
z`n laatste 2 in deze finale, ook evenaarde hij in deze partij z`n hoogste serie. nl
25

Johan herstelde zich in de derde ronde van z`n verlies in de 2e van Jan redelijk,
hij wist in de partij door middel van veel kleinere series te winnen van Pierre, deze
maakte wel een hogere serie dan Johan 16 tegen 13 maar dat leverde hem toch
niet de winst in de partij.

De 3e ronde leverde Jan weer een verliespartij op, ditmaal verlies van P.van Zwe-
den die aanvankelijk veel miste maar in de 19e brt. een prachtige serie wist neer
te zetten, Jan antwoordde met 22 wat niet genoeg was om de leiding in de partij
te behouden en was zelfs zo aangeslagen dat hij de partij, ondanks te veel poe-
dels van Peet, aan Peet moest laten.
Peet van Zweden die zeer slecht startte tegen P.Paauwe in de 1e ronde en zoals
eerder beschreven in de 2e verloor van Wim behaalde met dit resultaat zijn eer-
ste 2 punten.

De nummers 2 en 5 na de eerste ronde, Pierre en Martin speelden in de 2e ronde
een gelijk opgaande strijd tot de 17e beurt, Martin had op dat moment reeds 5
missers op zijn conto Pierre een serie van 22 en in de 27e brt. pas z`n 2e misser.
Daar kwam het moment dat Martin zich ging ergeren en zodoende er een tegen-
stander bij kreeg, hetgeen tot uiteindelijk verlies leidde 94 – 130 in het voordeel
van Pierre dus.
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3 Ronden waren er nu gespeeld en dat gaf de volgende stand

pnt. Moyenne H.serie P.Moyenne
1. W.Roseboom  4 6.43 29 11.81
2. J.v.d. Baard 4 4.60 23 4.48
3. P.Paauwe 4 3.87 22 4.19
4. J.Nowee 2 4.76 35 6.84
5. M.Gouw 2 4.01 25 6.19
6. P.van Zweden 2 3.92 40 4.81

De zondag begon evenals de zaterdag met voor alle spelers, arbiters, schrijvers, en
alle andere aanwezigen zoals  publiek enz. met het aanbieden door Coos en Kitty Bos
van heerlijk belegde broodjes en de keuze uit twee soorten soep. Met zo`n goede
verzorging konden de spelers het spel gesterkt vervolgen, met deze stand was
immers nog van alles mogelijk.  

Jan Nowee mag in de 4e ronde starten tegen Martin Gouw, beide spelers startten
slecht 23 – 6 in 6 beurten. Jan gooide de beuk er in, 10 en 20 car. maar kon dit niet
volhouden, waardoor Martin weer op een 50 – 40 voorsprong kon komen, Jan her-
vond zich zelf en maakt er 28-9 en 45 (hoogste serie) in 3 achtereenvolgende beur-
ten. Toen was het gedaan met Martin en won Jan een prachtige partij. Niet de kort-
ste partij maar wel 130 in 20 brt. tegen 67 voor Martin, maar wel de hoogste serie.
En niet minder belangrijk nu ook 4 punten.

Johan loopt deze ronde achter de feiten aan en mist evenals Wim de aquitstoot, Peet
maakt er direct 16 in die 1e brt. Johan is aangeslagen en komt totaal niet uit de verf,
ondanks dat z`n vrouw al wat verder weg is gaan zitten in de hoop dat het dan wat
beter zou gaan. Peet weet middels een serie van 33 in de 21e brt. boven de halve
degradatiegrens uit te komen, en z`n partij in de 29e brt. winnend af te sluiten. Nu
nog een mooie laatste partij om dat spook te ontlopen.

Wim mocht het opnemen tegen P.Paauwe met ieder 4 punten Wim mist de aquit en
Pierre maakt er 25, dan komen de ballen wat ongelukkig langs de korte band te lig-
gen en is Pierre genoodzaakt over een van de ballen heen te stoten, met als resul-
taat een kets, en dus mag hij gaan zitten. Wim heeft echter totaal het gevoel niet en
heeft steeds het nakijken, ondanks ook veel poedels van Pierre die in 22 beurten 105
car. heeft gemaakt. Over de laatste 25 deed hij nog 8 beurten, maar toch een een-
voudige overwinning in 30 brt. en daarmede als enige op 6 punten komend.

VERSLAG DISTRICTSFINALE LIBRE 1E KLAS
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Wim heeft bij het ingaan van de laatste ronde het hoogste moyenne maar staat 2
punten achter op Pierre die het moet gaan opnemen tegen Jan die op zijn beurt
weer een beter moyenne heeft dan Pierre. Indien Wim wint van Johan en Pierre
remise weet te behalen tegen Jan dan is Pierre kampioen.

Wim tegen Johan werd eigenlijk een armoedige partij, beide spelers konden geen
echte vuist maken, alhoewel Wim het nog wel enigszins probeerde maar waar-
schijnlijk niet meer met de beker thuis mocht komen i.v.m. het vele poetswerk voor
zijn vrouw. Johan zag het al helemaal niet meer zitten en in de 28e brt. waren de
spelers uit hun leiden. Johan eindigde z`n laatste partij met 88 car. Dus Wim nu ook
6 punten.

Peet nam in de partij tegen Martin al snel de leiding, Martin krabbelde nog wel even
terug maar een echte partij werd het niet, zeker niet nadat Peet er in 5 beurten 83
car.bij liet noteren.
Een mooie partij van Peet in15 brt. die daarmede de laatste plaats aan Martin liet.
Ook Peet 6 punten.

Ja, en dan de partij die allesbeslissend zou worden.
Jan Nowee – Pierre Paauwe, Jan die eigenlijk nog herstellende is van een zware
operatie, had blijkbaar toch wel zin in een kampioenschap, startte heel sterk en had
er in de 2e brt. al 46 laten noteren. In de 3e brt. maakte hij er nog even 23 bij en
toen was de partij gelopen.
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Toch kwam Pierre nog even goed terug en eindigde de partij toch nog met een moy-
enne van 6 Jan eindigde de Partij in 14 beurten, hetgeen dus inhield dat Pierre er
84 had laten noteren. Daar Jan nu ook 6 punten behaalde, en tevens het hoogste
eindmoyenne op zijn naam liet noteren, mocht hij zich de nieuwe terechte kampioen
noemen.

Na de prijsuitreiking aan de 5 Niet Kampioenen nodigde de wedstrijdleider, die ook
maar een mens blijkt te zijn, de Districtsafgevaardigde W.Westhoff uit om de Kam-
pioen te huldigen, de medaille om te hangen en de eerste 2 spelers uit te nodigen
voor de Regiofinale. Dit deed hij na eerst de eigenaars van Café - Biljart   ”van ouds-
her” `t Witte Paard, Kitty en Coos Bos te bedanken voor het beschikbaar stellen van
het materiaal en de zeer goede verzorging, tevens bedankte hij  B.V. `t Witte Paard
en de wedstrijdleiding voor de organisatie.
Na dit alles kreeg Coos Bos nog het woord, hij hield een leerrede over strategie en
weet ik wat nog meer, maar de woorden en kwinkslagen die hij normaal voor iede-
re speler apart weet te vinden waren daarmede ineen verpakt.
Wederom was hij er weer in geslaagd voor de spelers, arbiters, schrijvers en wed-
strijdleiding een apart geschenk te vinden in de vorm van een prachtig schaakspel.
En wie weet hebben we binnenkort in ons district misschien wel een nieuwe schaak
kampioen. En hoe kan het ook anders, ook deze  keer waren er voor alle spelers en
personen die zich volledig inzetten voor de Biljartsport prachtige boeketten, even-
eens geschonken door Coos en Kitty..

Coos en Kitty, namens allen van harte bedankt.

Eindstand
Naam Pnt. Car. Brt. Moy. H.S. P.M
1. J.Nowee 6 589 103 5.71 46 9.28
2. W.Roseboom 6 576 113 5.09 29     11.81
3. P.v Zweden 6 531 113 4.69 40 8.66
4. P.Paauwe 6 567 135 4.20 25 4.33
5. J.v.d.Baard 4 565 139 4.06 23 4.48
6. M.Gouw 2 457 121 3.77 25 6.19

Voor verslag, Nico Straathof
N.B. De Regio Finale wordt gehouden op 15 t/m 17 febr. in Het Wapen van Ameide
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Wedstrijdverslag Districtsfinale Bandstoten 5e klasse
Dit verslag beschrijft de spelers van de districtsfinale bandstoten 5e klasse, welke is
gespeeld in Stars and Bars te Delft in het weekend van 14, 15 en 16 december 2007.
Deze finale werd gespeeld door de volgende 8 personen: Geert de Groot, Floor Hitzert,
Wim de Jong, Jan Keijzer, Hans Luken, Ferry van Oosten, Aad van Stam en Henk Tet-
teroo. Een uitgebreid verslag is terug te vinden op onze website.

Geert de Groot: De prijs voor meest aanwezige, gezellige speler gaat ongetwijfeld naar
Geert. Hij liet dan misschien niet het beste spel zien, maar door zijn aanwezigheid
gebeurde er in ieder geval van alles. Hij had moeite om zijn wedstrijden te winnen en
pas op zondag lukte hem dat in de 6e ronde tegen Aad van Stam. Als hij in de 7e
ronde vraagt of hij de acquit-stoot over 1 band via geel mag spelen, verzekeren eerst
Wim Roseboom, daarna Joop Bodde en tenslotte het halve cafe hem: ‘Dat mag niet,
Geert!!!’. Een 8ste plaats voor Geert, meer zat er helaas voor hem niet in, maar ik heb
genoten van deze kleurrijke persoon.

Aad van Stam: Ik denk de minst opvallende speler van het weekend. Hij speelt een
hele sterke partij tegen Floor Hitzert, maar komt na 24 beurten helaas net 1 carambole
tekort. Hij weet 2 partijen te winnen, een hoogste serie van 6 neer te zetten en op een
redelijk moyenne van 0.83 uit te komen, wat uiteindelijk genoeg is om de 7e plaats op
te mogen eisen. Ik ben eigenlijk ook zeer benieuwd naar z’n karaoke-kwaliteiten.

Jan Keijzer: Ook een rustig personage, al komt dat in zijn spel niet altijd naar voren.
Soms zag ik Jan de bal een behoorlijke stoot geven en dan verbaasd zeggen: ‘Hij doet
het!.’, alsof de achterliggende gedachte was: God zegene de greep. Toch heb ik Jan
ook een paar mooie partijen zien spelen, zeker in de 2e ronde tegen Ferry van Oosten.
Daarin stond hij na 11 beurten op 19 caramboles, maar moest de partij uiteindelijk
toch uit handen geven. De enige speler die ook vorig jaar in de finale bandstoten 5e
klasse stond en dit jaar een plaatsje is opgeschoven naar de 6e plaats. Misschien komt
dit doordat Nico Straathof dit jaar niet aan z’n tafel stond te arbiteren?

Wim de Jong: Een trage starter. Zo’n beetje in elke partij komt Wim eerst op achters-
tand om zich daarna pas langzaam terug te vechten. Het tournooi begint voor hem
met 8 poedels en ook in andere partijen zie ik hem soms op grote achterstand staan.
Hij is echter ook de man die in korte tijd ineens een hoop caramboles uit z’n keu weet
te toveren en heeft een mooie persoonlijke hoogste serie van 9 op zijn naam staan.
Die serie had hoger kunnen zijn, maar hij maakte hiermee de partij uit. Met een eind-
moyenne van 1.03 is Wim gepromoveerd naar de 4e klasse (gefeliciteerd!) en bewijst
hij dat je ook met goed spel ‘slechts’ een 5e plaats kunt bereiken.
Hans Luken: Ook Hans had gemakkelijk hoger kunnen eindigen als hij wat constanter
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had gespeeld. Nu al legendarisch is zijn partij tegen Henk Tetteroo waarin hij een voor-
sprong van 21-7 uit handen weet te geven en ook zijn partij tegen Jan Keijzer leek die
kant op te gaan als hij een voorsprong van 24-12 langzaam ziet verdampen. Gelukkig
voor Hans weet hij die partij nog wel te winnen en eindigt hij uiteindelijk op een 4e
plaats met 8 punten. Ik had hem misschien wat meer op de ‘boven’-tafel moeten laten
spelen, want daar bereikte Hans op zondag zijn hoogste niveau. Of zoals hij het zelf
zei: ‘Kwaliteit komt uiteindelijk boven drijven’.

Ferry van Oosten: Of Ferry nou last had van zenuwen of dat er iets anders speelde zul-
len we nooit weten, maar helaas voor hem speelde hij zijn eerste partij erg slecht. Hij
verdient hiermee echter nog wel de twijfelachtige vermelding voor de poedelprijs: 21
poedels in 32 beurten, het hoogste aantal in 1 wedstrijd. De overige partijen waren
gelukkig een stuk beter wat uiteindelijk leidde tot een mooie partij tegen Floor Hitzert
waarin Ferry moest vechten voor een plaatsje in de Regionale Finale. Terug vechtend
van een grote achterstand (25-15) wist hij hier alsnog een remise uit te slepen. Helaas
wel net te kort voor de Regionale Finale, maar toch een mooie 3e plaats. 

Henk Tetteroo: De prijs voor de meest vechtlustige speler van het tournooi is voor
Henk. Ik heb een aantal wonderbaarlijke omwentelingen gezien dit weekend, maar om
van een achterstand van 21-7 terug te komen en uiteindelijk te winnen met 26-30 is
grote klasse. Achteraf vertelde Henk me dat hij er zelf op een gegeven moment ook
niet meer in geloofde, maar gelukkig voor hem heeft hij het nooit helemaal opgegeven.
Daarnaast staat ook de korste partij, 17 beurten, op zijn naam en was de promotie
naar de 4e klasse al in de voorronde bereikt (gefeliciteerd!), Al met al een zeer terech-
te 2e plaats en vanaf deze plaats veel succes toegewenst in de Regionale Finale.

Floor Hitzert: De bijna-ongeslagen kampioen en niet alleen de cijfers vertellen dat dit
zeer terecht was, maar ook iedereen die Floor dit weekend heeft zien spelen moet toe-
geven dat hij de terechte Districtskampioen is. Constant en sterk spel, een rustige per-
soon die onverstoord de tijd neemt en zijn concentratie bijna het hele weekend weet
vast te houden. De eerste twee dagen had ik de indruk dat Floor niet echt een prater
is, maar dit blijkt voornamelijk door de concentratie en de spanning te komen, want als
de druk zondag wegvalt en na de 6e ronde Floor onbetwist kampioen is, zie ik hem
duidelijk opleven. Hij heeft meer praatjes, lacht meer en is zichtbaar gelukkig met het
resultaat. Het siert hem verder dat ie ook in de laatste ronde niet verslapt en zijn spor-
tieve plicht gewoon blijft voldoen. Een hoogste tournooi-serie van 11 en een hoogste
tournooi-moyenne van 1.24 (promotie naar de 4e klasse, gefeliciteerd!) complemente-
ren zijn verhaal. Ook jij heel veel succes in de Regionale Finale, Floor.
Ik als wedstrijdleider heb in ieder geval een leuk en goed georganiseerd weekend ach-
ter de rug en wil vanaf deze plaats iedereen bedanken die mij daarbij heeft onder-
steund. Speciale vermelding hierbij voor Joop Bodde en Jan ’t Hart, die als arbiters opt-
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raden, voor An ’t Hart die spontaan de schrijverspen oppakte en voor alle clubleden
die aanwezig waren en ervoor zorgden dat alles vlekkeloos verliep.

Eenieder bedankt en een sportief, biljart-rijk 2008 toegewenst.
Richard van Gils, Wedstrijdleider BV Centrum, Delft
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VERSLAG DISTRICTSFINALE BANDSTOTEN 4E KLAS
Finale bandstoten 4e klas en wel gedurende het weekeinde van 11,12 en 13 januari jl.
in de locatie van ’t Groene Hart te Naaldwijk. Ruim op tijd melden zich de deelnemers
bij de wedstrijdleider Duindam. Correct aanwezig is ook reserve Wesseling van b.v. Het
Noorden. Hij maakt zich nuttig door tijdens het toernooi als schrijver te fungeren. Na
een welkomstwoord en een gelukwens aan de acht geplaatste finalisten worden zij
voor de eerste ronde verdeeld over de vier biljarts en kan onder leiding van de arbiters
en schrijvers (m.v.) de strijd een aanvang nemen. Jeroen Rodewijk geeft onmiddellijk
zijn visitekaartje af door in slechts 13 beurten de 40 caramboles bijeen te spelen ten
koste van Marco ’t Hart, die een ongewoon slechte start vertoonde. De winnaar bereikt
een moyenne van 3.07. Hetgeen achteraf gezien meteen het hoogste partijgemiddelde
van het toernooi blijkt te zijn. Mukesh Somai wil niet achterblijven bij Jeroen en boekt
in 23 beurten  met een serie van 10 een overwinning op Hubert Speekenbrink. Van de
oude rotten Martin Voets en Jacques Verleg wint Martin in beurt 27 ruim van Jacques,
die op 24 punten blijft steken. De Maasdijker Joop de Zeeuw verslaat knap Jan Engels
in een spannende partij. Tweede ronde. Marco verliest wel van Mukesh maar hervat
zich toch met 30 punten in 26 beurten. De winnaar haalt de 40 in een constant goede
partij. Joop gaat positief door tegen Hubert en blijft met 40 uit 31 aan de goede kant
van de score. Ondanks een ten ondergang tegen Jeroen een redelijk herstel van Jac-
ques van 35 in 32 keer. De 2e speeldag vangt aan met Jeroen Rodewijk op koppositie
door moyenne. In een poging de eentonigheid van de verslaggeving enigszins te ver-
mijden, volgen hieronder de resultaten van de ronden 3 t/m 5 met uiteraard een paar
opmerkingen.

Winst  Verlies   Punten   Totaal
Jeroen                      2 1 4 (8)  Verliest van Joop.
Joop          2         1  4   (8) Blijft duidelijk meedoen.
Martin         3! 0  6 (8) Prima dag goed gespeeld.

Serie van 8.
Mukesh   1   2   2        (6)      Vandaag uit vorm tegen 

Jan en Martin
Hubert   2    1  4        (4)  Hoogste serie van 12!
Jan                    1    2   2        (4)  Goede partij tegen 

Mukesh
Marco         1  2  2   (2)      Eindelijk herstel en wel 
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tegen Jan.
Jacques  0   3 0       (0)      Zijn dag komt nog.

De tussen haakjes vermelde punten hebben betrekking op de 5 gespeelde partijen.
Zondag de voorlaatste ronde. Nog 4 kandidaten voor de eerste plaats.
Martin verliest in een zeer spannende partij met één carambole verschil van Hubert.
Joop treft hetzelfde lot tegen Marco. Daardoor zijn de kansen op de eindzege voor
Martin en Joop danig geslonken. Te meer omdat Jeroen tegen Mukesh met 40 tegen
28 op het goede spoor blijft en nu met zijn 10 punten 2 voorstaat op zijn mededin-
gers. Tot slot van deze ronde een eerste en knappe zege met een serie van 11 van
Jacques op Jan. Die baalt: ”Het liep voor geen meter!”
De laatste ronde. Hubert behaalt de vierde overwinning en komt in de einduitslag op
de vijfde plaats. Verliezer Jan eindigt op plek zeven. Jacques schiet met 27 in 23 beur-
ten tekort tegen de losgebroken Marco (series van 9 en 10). Deze wordt nr. zes in de
totale rangschikking. Jacques heeft mede door een tijdelijke handicap een ongelukkig
toernooi gespeeld. Hij wordt laatste. Als districtsbestuurder is hij echter een topper.
Het is een schrale troost. Maar toch! Mukesh wint en bereikt plek drie in de finale.
Joop verliest weer, maar behoudt plaats twee. Martin vecht voor zijn laatste kans,
maar slaagt niet tegen Jeroen. Martin wordt uiteindelijk knap vierde en Jeroen Rode-
wijk onbedreigd kampioen met twaalf matchpunten.

Einduitslag.

Part Pnt Car Brt Moy HS  P.moy
Jeroen Rodewijk 7  12  271  191 1,41 8  3,07
Joop de Zeeuw   7  8  266     194 1,37 8        1,60
Mukesh Somai      7     8       229     180   1,27   10 1,73
Martin Voets    7     8       255     202     1,26   8        1,90
Hubert Speekenbrink  7     8       244     196    1,24  12   2,10
Marco ‘t Hart   7     6       226     166   1,36  10   1,73
Jan Engels           7   4       231     221   1,04  6      1,33
Jacques Verleg    7    2       212     190  1,11  11   1,25

Hennie Duindam reikt de prijzen en bloemen uit met voor elke speler een toepasselijk
woord en bedankt de arbiters en schrijvers voor hun belangeloze medewerking en
inzet. Tevens worden de barmedewerkers niet vergeten. Immers zonder de genoemde
groepen vrijwilligers valt er geen toernooi te organiseren. Rest nog het talrijke publiek
te bedanken voor hun aanwezigheid. Wetend dat onze club per 1 april a.s. de locatie
moet verlaten, hoopt ’t Groene Hart u elders weer te mogen verwelkomen. 
Een vrijwilliger. 
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