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Mario Smink kampioen DK Hoofdklasse
In het weekend van 22 -24 februari werd de nationale finale driebanden
hoofdklasse gespeeld in Dordrecht. Mo Smink werd in deze finale ongeslagen
kampioen van Nederland. Dit was al de tweede titel voor biljartvereniging
Delft in 2008. Het districtsbestuur feliciteert Mo van harte met dit behaalde
resultaat.
Districtsfinale DK4
Tijdens de districtsfinale driebanden klein 4e klas kwam op de laatste speel-
dag Leo Petterson niet opdagen. Dit was niets voor Leo. Hij bleef nooit weg
zonder bericht van verhindering. Maandagavond bleek, dat Leo in de nacht
van zaterdag op zondag te zijn overleden.
Wij verliezen een fijne biljarter en een goede arbiter.
Kandidaat secretaris
In de algemene ledenvergadering wordt er een nieuwe secretaris geïnstal-
leerd. Er heeft zich een kandidaat aangemeld, namelijk Rob van Dorp van bil-
jartvereniging DVO'95 uit Vlaardingen.
KNBB
De districten van de KNBB aangesloten bij de sectie Carambole hebben in
vier regio bijeenkomsten het bestuur van de KNBB duidelijk gemaakt, dat zij
voor verzelfstandiging zijn. De hoorzittingen, die zijn aangekondigd als inven-
tariseringen, komen vrijwel op dezelfde conclusie neer. De huidige structuur
is voor de carambole districten niet wenselijk, omdat de inbreng van de sec-
tie Carambole oneindig veel groter is, dan de inbreng van de overige drie
secties.
De boodschap, die de districten meegegeven hebben aan het bestuur van de
KNBB is duidelijk:
-Maak er een minder complexe organisatie van.
-Juridische verzelfstandiging van secties.
-Samenwerking met andere secties binnen een federatiemodel.
-Houd het voor leden betaalbaar.
-Een klantvriendelijk en professioneel bondsbureau.
-Behoud van het huidige wedstrijdaanbod.
De nieuwe Sectievoorzitter Jaap van Labujère  zegt dat alle bijeenkomsten
worden geëvalueerd en dat op 31 mei in de voorjaarssectieraadsvergadering
een plan van aanpak en een beleidsplan voor de toekomst worden gepresen-
teerd.
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Landscompetitie
De kampioenen zijn inmiddels bekend. Er zijn dit jaar hele spannende compe-
tities gespeeld. En als je dan op de tweede plaats eindigt na 24 wedstrijden,
heb je nog één troost: Het team mag toch naar de regiofinale om een plaats
te veroveren voor een nationale finaleplaats in Nieuwegein.
Het bestuur wenst alle teams voor de regiofinales veel succes.

De voorzitter

Als U dit boekje doorbladert zit ik in de auto op weg naar huis of ben ik inmiddels
net gearriveerd. Tijdens mijn verblijf van 3 maanden in de Algarve (Portugal) heb
ik uw verrichtingen op en rond het groene laken natuurlijk op de voet gevolgd.
Vanaf mijn zonovergoten balkonnetje, een koud (alcoholvrij) biertje bij de hand en
de televisie op BVN zag ik de temperaturen en de files in nederland en met een
klein, niet te onderdrukken, glimlachje om de mond heb ik op u allen geproost.
Jaloers ben ik af en toe wel als ik de sfeer proef zoals die beschreven word in de
verslagen die via de email tot mij komen, vooral die van de finales waar ik zelf voor
mijn ziekte in uit kwam.
Hoewel ik zelf niet meer kan biljarten en dat heel erg mis maak ik nog steeds dit
boekje en blijf aldus in contact met de sport en de vroegere tegenstanders. Ik wil
vanaf deze plaats iedereen bedanken die mee heeft gewerkt aan het tot stand
komen van al die boekjes, de adverteerders en diegene die ze werft (Dorien), de
leveranciers van uitslagen en verslagen, de vrijwilligers die alles drukken en
samenvoegen en ik zou zeggen: vooral door gaan.
Blijft U verslagen inleveren en uw persoonlijke impressies van voorwedstrijden en
finales zodat een ander mee kan genieten van uw en andermans verrichtingen.
Warme (zeg naar hete) groetjes vanuit Albufeira,
uw redacteur,
Ed Vergroesen

VAN DE REDACTIE
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23 Maart  2008

Nog 2 districts finales, uitnodigingen zijn de deur al uit, tevens nog 2 Regionale
finales en dan zitten de persoonlijke wedstrijden er weer op, ja ja de tijd vliegt.
Zit al aan het nieuwe seizoen te denken.

Het gaat prima met ons District, vijf regionale kampioenen. 
Naast Chris Wensveen is ook Mario Smink Nederlands kampioen geworden,
driebanden hoofdklasse, Gefeliciteerd, Daan Dijksman is derde geworden.
J. ‘t Hart werdt in Losser (Drenthe) ook knap 3e, allemaal gefeliciteerd.

Bandstoten 3e  Klasse, hier moeten Peet van Zweden en Hans van der Hek naar
Rotterdam op 28 t/m 30 Maart regionaal, hopelijk kan een van de twee zich
plaatsen voor de nationale finale, jongens doe je best.

Bandstoten 2e Klasse, hier moeten Wim Rozeboom en Richard Kramer zich nog
proberen zich te plaatsen voor de nationale finale in Den Haag 11 t/m 13 April.

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

Driebanden 2e klasse districtsfinale 3 t/m 5 April organisatie D.V.O. ’95 Café De
Kroon seizoen 2008-2009
2 man afgechreven en eentje weggebleven (niet voor het eerst) J.P. Jutte De
Tobbe.

Libre 6e Klasse districtsfinale 12-13 April 
Organisatie B.O.G. Café De Kleine Confiance ook 2008 - 2009 
Ook hier wat leuks, Kitty Kwarten schrijft af, bedenkt zich, belt mij of ze naar die
andere poule mag dan mist ze maar 1 week en anders 2, goed, regel dat voor
haar, poule begint met zeven vrouwen op 2 tafels, zij moet de vierde partij spe-
len, mevrouw zoooooooooonn gezicht , jammer dat ik niet kan tekenen, maar
goed ze wint in 52 beurten, niets mis mee in die klasse maar mevrouw was zeer
ontevreden. Daarna partij 2 hier had ze geen enkele intensie om een bal te
raken, ze deed maar wat en halverwege schroeft ze haar keu uit elkaar en zegt
aju paraplu en ze verdwijnt met de noorderzon…. scheen die eigelijk wel ????
nooit iets van gehoord.

Dit is alvast voor volgend seizoen 2008 – 2009, PK inschrijfformulieren zijn alle-
maal al bij de verenigingen, vul ze alstublieft goed in: naam adres telefoonnum-
mer en als het kan het email-adres.

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 ’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 reservedag gebruikt worden, 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 bij geen gehoor gewoon nog een
keertje proberen. Een ieder veel wedstrijdplezier, laat het plezier en sportiviteit
hoog in het vaandel staan.  
Willem Westhoff 
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UITSLAG VOORRONDEN LIBRE 6E KLAS

UITSLAG VOORRONDEN DRIEBAND KLEIN 2E KLAS

Uitslag Districtsvoorwedstrijden Libre 6e Klasse 2008-2009
Naam Carb. Brt. Moy. Rnr. Pnt. Rnr. Tot.Rnr. Bijz.

L. Ligthart  174 214 0.8131 1.0 10 2.5 3.5 F.P. 
N. Luken  170 225 0.7556 2.0 10 2.5 4.5 F. 
E. Daniels  180 266 0.6767 4.0 12 1.0 5.0 F. 
D. Schoneveld 157 228 0.6886 3.0 6 6.5 9.5 F. 
C. Molier  163 319 0.5110 7.0 8 4.0 11.0 F. 
Y. v/d Berg  167 260 0.6423 5.0 6 6.5 11.5 F. 
C. Zuijderwijk 148 271 0.5461 6.0 6 6.5 12.5 1e R.F.  
I. v/d Velden  145 309 0.4693 10.0 6 6.5 16.5 2e R.F.  
E. Dijkshoorn  128 261 0.4904 8.0 4 9.5 17.5   
D. van Zanten 145 330 0.4394 11.0 4 9.5 20.5   
S. Bruggeling  123 251 0.4900 9.0 2 12.0 21.0   
J. v Hoogteijlingen 

152 355 0.4282 12.0 6 12.0 24.0   
C. Roozeboom 103 259 0.3977 13.0 2 12.0 25.0   

K. Kwarten (‘t Groene Hart): Oudere dame in de overgang (misschien)???? 
Gaat niet naar haar zin, schroeft halverwege de partij haar keu uit elkaar, zegt aju
paraplu en is weg. Zeer onsportief, Kitty.

Naam Carb. Brt. Moy. Rnr. Pnt. Rnr. Tot.Rnr. Bijz.
J. ‘t Hart  150 283 0.5300 2.0 12 1.0 3.0 F. 
R. v/d Sar  140 259 0.5405 1.0 10 3.5 4.5 F. 
A. Weber  143 278 0.5143 4.0 10 3.5 7.5 F. 
R. Brons  141 280 0.5035 6.0 10 3.5 9.5 F. 
C. v/d Ende  137 296 0.4628 12.0 10 3.5 15.5 F. 
P. Plooij 132 263 0.5019 7.0 8 10.5 17.5 F. 
J. v/’t Leven  147 293 0.5017 8.0 8 10.5 18.5 F. 
J. Verleg  140 287 0.4878 9.0 8 10.5 19.5 F. 
C. Wensveen  144 320 0.4500 14.0 9 6.5 20.5 1e R.F.  
C. v/d Linden  139 269 0.5167 3.0 6 18.0 21.0 2e R.F.  
J. Phylipsen  136 300 0.4533 13.0 8 10.5 23.5   
C. van Bladel 148 337 0.4391 17.0 9 6.5 23.5   
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UITSLAG VOORRONDEN DRIEBAND KLEIN 2E KLAS

H. Jutte  145 324 0.4475 15.0 8 10.5 25.5   
F. Hoefnagel 130 256 0.5078 5.0 4 22.0 27.0   
R. Scholten  143 305 0.4688 10.0 6 18.0 28.0   
J. Thoen  143 328 0.4359 18.0 8 10.5 28.5   
A. v/d Caaij  122 263 0.4638 11.0 6 18.0 29.0   
P. Pigge  137 308 0.4448 16.0 6 18.0 34.0   
A. v Wensveen 136 329 0.4133 21.0 7 14.0 35.0   
B. v/d Bergh  140 331 0.4229 19.0 6 18.0 37.0   
H. van Hulst  119 288 0.4131 22.0 6 18.0 40.0   
N. Bleekendaal 124 303 0.4092 23.0 6 18.0 41.0   
M. Voets  120 290 0.4137 20.0 2 23.0 43.0   

L. Vis  133 336 0.3958   8     H.D. 
J. Zwirs  129 329 0.3921   5     H.D. 
Lau v/d Meer  139 360 0.3861   8     D.D. 
S. Rombout  119 310 0.3838   4     H.D. 
A. Visser  132 344 0.3837   6     H.D. 
M. Nederpel  141 373 0.3780   9     H.D. 
M. ‘t Hart 112 297 0.3771   4     A6021 
G. Pakvis  130 348 0.3735   4     H.D. 
R.de Brabander 115 310 0.3709   4     H.D. 
H.Speekenbrink 115 310 0.3709   2     H.D. 
P. den Hartog 112 303 0.3696   4     A6021 
C. Snijders  133 361 0.3684   4     D.D. 
W. Westhoff  138 375 0.3680   6     H.D. 
A.Hoogendoorn 139 379 0.3667   8     H.D. 
P. Zuijderwijk  120 343 0.3498   4     H.D. 
G. van Schie  121 353 0.3427   2     D.D. 
A. Kuipers  103 308 0.3344   0     H.D. 
G. de Bruijn 119 358 0.3324   4     H.D. 
R. Wesseling  110 341 0.3225   1     H.D. 
Leo v/d Meer  133 414 0.3216   2     D.D. 
R. Paauwe  114 356 0.3202   2     H.D. 

H. Glansbeek (D.O.C.): Correct. Herman, hoop dat het al weer een beetje beter
gaat.
F. Kooning (Wilskracht): Correct en niets op aan te merken.
J.P. Jutte (De Tobbe): Weggebleven zonder afzegging (is niet de eerste keer). 
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Uitslag Distr.voorwedstrijden Driebanden klein 3e Klasse 2008-2009

Naam Carb. Brt. Moy. Rnr. Pnt. Rnr. Tot.Bijz.

M. ‘t Hart 112 248 0,451613  8 D.P.
H. Schut 106 250 0,424000 8 D.P.
P. den Hartog 116 277 0,418773 10 D.P.
H. Strik 110 271 0,405904 8 D.P.

R. Prins 115 285 0,403509 1,0 9 2 3,0 F.P.
P. van Haaster 114 290 0,393103 2,0 10 1 3,0 F.
F. Smits 109 289 0,377163 3,0 8 3,5 6,5 F.
A. Krijgsman 108 300 0,360000 4,0 8 3,5 7,5 Afg.
M. Boer 104 317 0,328076 8,5 7 6 14,5  P.F
H. v/d Kraan 113 346 0,326590 10,0 7 6 16,0  F.
J. v/d Berg 111 317 0,350158 6,0 4 11,0 17,0  F.
R. Ducaneaux 104 317 0,328076 8,5 6 8,5 17,0  F.
N. Straathof 98 305 0,321311 11,0 7 6,0 17,0  F.
J. v/d Cijs 100 280 0,357143 5,0 3 13,0 18,0  1e R.F
C. van Kooten 94 285 0,329825 7,0 4 11,0 18,0  2e R.F
R. van Gils 97 310 0,312903 13,0 6 8,5 21,5
F. Hitzert 109 353 0,308782 14,0 4 11,0 25,0
P. Duijnisveld 100 315 0,317460 12,0 2 14,5 26,5
R. Somai 94 306 0,307190 15,0 2 14,5 29,5

A. de Groot 84 281 0,298932 4 H.D
A. Slippens 95 341 0,278592 5 D.D
A. v/d Meijde 95 354 0,268362 2 D.D

Hele goede klasse, geen afschrijvers in de voorrondes, 
mensen bedankt zo is het leuk

9

UITSLAG VOORRONDEN DRIEBAND KLEIN 3E KLAS
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De organisatie van deze finale, die gespeeld werd op 8 – 9 en 10 februari  was in
handen van 

B.V. `t Witte Paard

De deelnemers, in volgorde van de moyennes,  J.`t Hart, A. Nijman, L. Paauwe,
H. van der Hek, thuisspeler G. de Jong, N. Veldhuijzen van Zanten, P. Paauwe en
P.van Zweden waren allen keurig op tijd aanwezig. De aanwezige 1e reserve spel-
er N. Bleekendaal kon, na enige tijd toegekeken te hebben, weer huiswaarts
keren.
Peet van Zweden geeft in de 1e ronde, nadat hij de keuze trekstoot heeft gewon-
nen, de beginstoot aan Jan `t Hart die de eerste raakt, maar helaas bleek die geen
daalder waard, daar er direct 3 missers op volgden. Na 7 beurten had Peet ruim
de leiding met 17 caramboles tegen Jan 3, maar halverwege de partij keerde het
tij, Peet ging ze missen en Jan raakte ze nu wel, hetgeen resulteerde in een gelijke
stand in de 22e beurt van 49 – 49 daarna volgde voor beiden een misser, Jan
maakt een serie van 5 en komt daarmede uit op 54 Peet lukt het dan de partij met
een serie van 6 winnend af te sluiten. 
Ook in de 2e ronde weet Peet zijn 2 punten veilig te stellen, ditmaal ten koste van
Arthur Nijman die in de 1e ronde ook al averij opliep tegen Nanne Veldhuijzen van
Zanten die aanvankelijk zeer slecht startte.
En dan begint op zaterdag de 3e ronde, Peet zit er ontspannen bij en de wedstri-
jdleider maakt tegen hem de opmerking dat die hem nog nooit zo geconcentreerd
heeft zien spelen als de vrijdagavond, waarop Peet antwoordt er zin in te hebben,
dat laat hij vervolgens ook blijken door in 25 beurten te winnen van Gerrit de Jong
die op vrijdag een zeer slechte 1e partij speelde tegen Hans van der Hek die in 18
beurten de partij winnend afsloot. 
Ook de 2e ronde leverde Gerrit al 2 punten in bij Pierre Paauwe die de punten
ondanks een serie van 11 pas behaalde in de 34e beurt, maar daarmede evenals



5E JAARGANG, #006 / APRIL 2008

11

Peet na 3 ronden, op 6 punten kwam te staan. Jan `t Hart die zijn 2e partij wist te
winnen van Hans weet ook in de 3e ronde te winnen, ditmaal van Nanne, Hij komt
daarmede op 4 punten, samen met Hans die in 25 beurten Leen Paauwe het nakijken
gaf. Leen die in de 1e ronde van zoonlief verloor wist in de 2e partij te winnen van
Nanne en heeft dan 2 punten, evenals Nanne. Gerrit en Arthur zijn dan beiden nog
zonder punten, voor Arthur was er achtereenvolgend verlies van Nanne, Peet en
Pierre. 
Inmiddels doet een ieder (ook het publiek) zich te goed aan de broodjes en soep,
geschonken door Coos en Kitty Bos. Deze mensen weten wat gasten ontvangen is en
weten ook op de zondagen altijd een ieder van broodjes en soep te voorzien. 
Ook de hapjes op de drie dagen gingen er goed in. 
Dan mogen de spelers samen met de arbiters en sSchrijvers aan de 4e ronde begin-
nen. Arthur behaalt z`n eerste punten door verrassend in 19 beurten van Hans te
winnen. Ook Gerrit weet winst te behalen tegen Jan in 22 beurten. De vraag is nu of
de beide koplopers met 6 punten vormbehoud kunnen tonen. Pierre struikelt als
eerste over Nanne, die een zeer solide partij speelt. Peet heeft echter geen moeite
met Leen, die zeer veel poedels laat noteren, en komt als enige speler na 27 beurten
op 8 punten.
5e Ronde 
Peet, die dus 2 punten los staat van de rest, moet het in deze ronde opnemen tegen
Nanne en maakt evenals Nanne in de eerste beurt 6 caramboles, niets aan de hand
denkt Nanne maar Peet denkt er anders over, blijft zeer geconcentreerd spelen en via
series van 8, 7 en 12 loopt hij uit naar een ruime voorsprong, Nanne is duidelijk
aangeslagen en mist vier keer op rij. Peet weet uiteindelijk de partij te winnen in 18
beurten en laat er weer 2 punten bij schrijven.
Hans weet van Pierre te winnen en komt daarmede ook op 6 punten, het aantal
waarop Pierre blijft staan. Jan weet geen aansluiting te vinden door verlies tegen
Leen in 20 beurten en weet dan als eerst geplaatste speler, dat zijn kansen op een
kampioenschap voorbij zijn.
Arthur en Gerrit, met ieder 2 punten, strijden tegen elkaar om de onderste plaatsen,
Gerrit weet met een nipt verschil de strijd in zijn voordeel te beslechten en heeft nu
4 punten, daarmede Arthur op de onderste plaats zettend. Peet gaat vol vertrouwen
naar huis, wetend dat nummer twee, Hans 4 punten achterstand heeft, ook nummer
drie, Pierre staat op 4 punten. Het moyenne t.o.v. elkaar, Peet 2.39 Hans 2.34 Pierre
staat er slechter voor met 1.87 alles is dus nog mogelijk, ze moeten elkaar nog tref-
fen op zondag en Peet wacht eerst nog een zware strijd tegen Pierre.
6e Ronde 
Hans, strijdend voor de laatste kans, begint erg slecht tegen Nanne maar weet zich

VERSLAG DISTRICTSFINALE BANDSTOTEN 3E KLAS
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VERSLAG DISTRICTSFINALE BANDSTOTEN 3E KLAS

toch te hervinden, met nog 2 caramboles te gaan mist hij echter 4 keer op rij en
Nanne trekt uiteindelijk aan het langste eindje. Dag Hans denkt Peet dan.
Jan en Arthur strijden om des Keizers baard, hetgeen ook duidelijk aan het spel te
merken is, het word de langste partij, met voor ieder een moyenne van onder de
moyennegrens, een partij van 48 beurten moeten beide spelers maar snel vergeten.
Gerrit kan de vorm van de laatste twee partijen van zaterdag niet opnieuw
oppakken en loopt tegen Leen opnieuw verlies op, die door de winst nu ook 6 pun-
ten vergaard heeft.
Pierre moet nu niet meer alleen tegen Peet opboksen voor z`n kansen, maar qua
moyenne ook strijden om een goede eindklassering, daar de moyennes van de lager
geplaatste spelers elkaar aardig gaan benaderen. Zowel Peet als Pierre beginnen
nerveus aan de partij, Peet weet zich als eerste daar overheen te tillen door een
serie van 20 neer te zetten (tevens de hoogste van deze finale) en daarmede Pierre
op grote achterstand zette. In de 23e beurt weet Pierre toch nog op voorsprong te
komen middels een serie van 16 en ontstaat er de stand 50 – 48 in zijn voordeel.
Maar helaas voor hem maakt Peet er in die beurt  7 bij en heeft Pierre geen nabeurt.
Peet dus op 12 punten, gevolgd door 5 spelers met 6 punten en dus is hij al kam-
pioen.
7e Ronde
Om het kampioenschap word niet meer gestreden, dat is al bekend, maar wetend
dat de tweede plaats ook goed is om in de Regio uit te mogen komen zal er toch
nog volop gestreden moeten worden.
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Gerrit moet er voor zorgen niet te verliezen van Nanne om Arthur niet te laten
passeren 1.73 om 1.69, wel kan hij bij winst op evenveel punten komen als Nanne
alhoewel het verschil in moyenne vrij groot is 1.73 om 2.06. Inderdaad weet Gerrit
de winst te behalen in 24 beurten maar Nanne blijft op een moyenne staan van 2.06
en Gerrit komt op 1.81 uit.
Leen weet de partij tegen Arthur (die een slecht weekend had) in winst om te
zetten. Al snel stond Arthur op een achterstand van 25 – 6 en dus kon Leen zijn par-
tij in alle rust beeindigen en daarmede nog weer twee plaatsen stijgen, Arthur dus
definitief op de laatste plaats. Pierre, die alles uit de kast moest halen om nog kans
te maken op de 2e plaats begon goed met een serie van 9 tegen Jan, maar miste
vervolgens 2 beurten, hervond zich zeer goed en speelde de kortste partij, namelijk
14 beurten. Jan bleef steken op 28. Nu moest Hans nog met zeer ruime cijfers van
Peet verliezen, die wel ongeslagen kampioen wilde worden, maar hoe kan het
anders lopen als je reeds al kampioen bent. In 23 beurten won Hans de partij en
steeg daardoor nog 0.02 moyennepunt. Het gat was voor Pierre te groot om te
overbruggen.
De District afgevaardigde W.Westhoff mocht overgaan tot het omhangen van de
medaille bij de Kampioen na eerst Coos en Kitty, de arbiters, schrijvers, schrijfsters
en de bediening te bedanken voor al datgene wat die mensen voor de Biljartsport
over hebben.
Na de prijsuitreiking door de wedstrijdleider werd de Kampioen van vorig jaar,
Richard Kramer, die de wedstrijden zondag op de voet gevolgd had, uitgenodigd om
de wisselbeker aan zijn opvolger te overhandigen, hij verklaarde daarbij blij te zijn
dat hij de kampioen volgend jaar in de 2e klasse niet zal tegen komen, daar de kam-
pioen met een moyenne van 2.29 net onder de moyenne grens uitgekomen was. 

Als laatste kreeg de Voorzitter van B.V. `t Witte Paard en etablissementhouder Coos
Bos het woord. Natuurlijk? waren er weer naast de mooie woorden en vele
bedankjes aan allen, voor de spelers en arbiters prachtige plantenbakken, ook de
wedstrijdleiding en de afgevaardigde van het bestuur werden niet vergeten. Verder
werden velen, alhoewel hij dit keer niemand er op betrapt heeft  dat er met foutief
gekleurde sokken gespeeld werd, verrast met een handdoekje en 2 paar zwarte
sokken. Ook had hij er toch nog leuke bewoordingen voor, als afsluiting vroeg hij
aan de Hr.Westhoff, waar al die andere spelers waren die ook mee gedaan hebben
in de voorrondes, het zou een mooie oplossing voor het Arbiters en Schrijvers prob-
leem zijn.
Iedereen een goede thuisreis wensend sloot hij de finale onder luid applaus af.

VERSLAG DISTRICTSFINALE BANDSTOTEN 3E KLAS



EINDSTAND

Naam Pnt. Car. Brt. Moy. H.S. P.M.
1. P.van Zweden 12 369 161 2.29 20 3.05
2. H.van der Hek 8 361 162 2.22 16 3.05
3. P.Paauwe 8 347 166 2.09 16 3.92
4. L.Paauwe 8 329 170 1.93 12 2.75
5. N.Veldhuijzen van Zanten 6 336 163 2.06 17 3.05
6. J. `t Hart 6 346 173 2.00 12 2.61
7. G. De Jong 6 321 177 1.81 11 2.50
8. A. Nijman 2 323 200 1.61 16 2.89

Toernooigemiddelde 1.99
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Wedstrijdverslag Driebanden Klein 4e Klasse

“Leven is lijden”, hoor ik enkele malen Theo Burger verzuchten tijdens het finale-
weekend als er weer ’s een bal net mis gaat. Ik kan dat alleen maar be-amen en
ik zou het leven zelfs met een biljartwedstrijd willen vergelijken: je hebt hele
lange en hele korte partijen en ze kunnen soms zomaar ineens afgelopen zijn. Zo
was het ook met het leven van Leo Peterson: veel te kort en een veel te abrupt
einde. En dat hij daarmee niet de kans heeft gekregen om zijn grootste passie,
het spelen van een biljarttournooi, tot een einde te mogen brengen, maakt het
extra triest. Naar wat later blijkt komt Leo in de nacht van zaterdag op zondag in
dit finaleweekend te overlijden.

Vrijdagavond 22 februari en ik probeer als wedstrijdleider van het tournooi zo
vroeg mogelijk aanwezig te zijn. Maar hoe vroeg ik ook ben, 1 speler is reeds
aanwezig en zit er al helemaal klaar voor: Leo Peterson. Ik kan hem dan ook als
eerste op de lijst van aanwezige spelers aanstrepen. In het komende half uur kan
ik dat ook doen met de overige 7 finalisten zodat ik helaas de reservespelers O.
v/d Ster en Jan Keijzer moet bedanken voor hun komst maar ze toch naar huis
moet sturen. Al staat het hun natuurlijk vrij om te blijven en van het spel van de
overige spelers te genieten.
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En dat waren:
Maarten Taal: De man die bijna het hele tournooi in de schaduw heeft gestaan van
zijn clubgenoot Karel Vis, maar deze op de laatste dag toch nog in weet te halen
en het districtskampioenschap hiermee weet op te eisen. Of dit nou komt door de
geleende strik of door de extra aanmoedigingen van zijn kleinkinderen zal nooit
opgehelderd worden, al heb ik hier zelf wel een vermoeden van. En gepromoveerd
naar de 3e klasse met een moyenne van 0.310. Waarmee gefeliciteerd!

Karel Vis: De man die vanaf de eerste ronde bovenin de ranglijst te vinden is en
pas in de laatste ronde, in een spannende, directe confrontatie, op 1 wedstrijdpunt
wordt ingehaald door Maarten en hiermee net naast de hoofdprijs grijpt. Maar toch
ook voor hem een mooie promotie naar de 3e klasse met een moyenne van 0.319.
Gefeliciteerd!

Patrick Schoneveld: De man die zich op vrijdagavond net op tijd meldt bij de wed-
strijdleiding en eigenlijk het hele tournooi een beetje onzichtbaar blijft. Zijn mooie
afstoottechniek valt echter wel op en ook zijn laatste partij, waarin hij na 8 beurten
al 9 caramboles heeft, is reden genoeg voor een positieve indruk.

Pierre Ouwendijk: De man die eigenlijk kampioen had moeten worden, tenminste
als je kijkt naar alle andere statistieken naast het aantal wedstrijdpunten. Het
hoogste algemeen gemiddelde (0.342 dus promotie naar de 3e klasse, gefelici-
teerd!), de kortste partij (18 beurten) en zelfs een nieuw districtsrecord met
betrekking tot de hoogste serie (8 caramboles) zijn echter niet voldoende en
wegen niet op tegen het tekort van twee wedstrijdpunten.

Annette Helderman: De vrouw die onverstoorbaar aan de tafel staat, zich niet laat
afleiden door wat er om haar heen gebeurt en rustig de tijd neemt voor elke bal.
Uitgaande van de filosofie dat je met elke gemaakte carambole de tijd van het
nadenken om deze carambole te maken ruimschoots goedmaakt. Annette speelt
vooral op vrijdag en zondag goed spel, maar laat het eigenlijk in haar partijen van
zaterdag helaas liggen.

Theo Burger: De man die regelmatig lijdzaam moet toezien hoe zijn ballen op een
haartje na misgaan maar ondanks dat toch het hele weekend de vrolijkheid zelve
blijft. Een zesde plaats maar toch gepromoveerd met een moyenne van 0.306, wat
duidelijk maakt dat Theo voor (bijna) hetzelfde geld makkelijk een aantal plaatsen
hoger had kunnen eindigen. In ieder geval gefeliciteerd met je promotie, Theo.

VERSLAG DISTRICTSFINALE DRIEBANDEN 4E KLAS
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Cor Cinjee: De man die dit weekend ook niet uitdrukkelijk op de voorgrond treedt
en met een eindmoyenne van 0.250 volgens mij ver beneden zijn kunnen heeft
gespeeld.

Leo Peterson: De man die ongetwijfeld de meest gemotiveerde speler van het
tournooi mag worden genoemd. Elke bal wordt met de maximaal haalbare snel-
heid gespeeld en geconcentreerd door Leo gevolgd totdat alle ballen stil liggen.
Een klos of een net gemiste bal probeert hij nog van richting te veranderen door
een soort danspasje uit te voeren. Hij speelt op vrijdagavond de langste partij van
het tournooi maar helaas blijkt hij later op zaterdag ook de laatste partij van z’n
leven te spelen: veel te kort en met een veel te abrupt einde. Als hij zondag niet
op het tournooi verschijnt wordt zijn plaats ingenomen door clubgenoot Jan
Keijzer, niet wetende dat Leo op dat moment al is overleden. We hebben met het
overlijden van Leo een markante, vriendelijke man en een sportieve, fanatieke bil-
jarter verloren.

Jan Keijzer: De man die het verloop van het tournooi weet te redden door zondag
op te komen draven als onduidelijk is waarom Leo Peterson niet aanwezig is. Hij
is echter duidelijk niet ingespeeld en weet z’n twee partijen niet met winst af te
sluiten.

Ik sluit dit verslag met gemengde gevoelens af. Aan de ene kant een geslaagd
tournooi waarin de gezelligheid hoogtij viert en aan de andere kant het verlies van
Leo. Ik wil vanaf deze plaats in ieder geval iedereen bedanken die heeft meege-
holpen om het weekend te doen slagen: alle clubleden van BV Centrum voor arbi-
trage en schrijven, Mukesh Somai en Tinus Nederpel voor hun schrijvershulp,
Stars and Bars voor het materiaal en de verzorging en in het bijzonder Sjaak Ver-
leg voor zijn bijdrage zondag in het vinden van een oplossing. En natuurlijk zeker
niet in de laatste plaats de spelers en het publiek voor het verzorgen van de span-
ning en de ambiance.

Met vriendelijke groet,
Richard van Gils
Wedstrijdleider BV Centrum

Ter nagedachtenis aan Leo Peterson.
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Verslag van de Nationale Finale Libre 2e klas van Jan ’t Hart in Losser.

Op vrijdag 29 februari was het dan zover. 
Uiteraard waren alle deelnemers keurig op tijd en ook korrekt gekleed aanwezig.
Na een kort openingswoord van de regio afgevaardigde en de wedstrijdleider,
konden wij aan de slag en werd de eerste partij al gespeeld om 12.00 uur !!!
Daar ik als laatste speler binnen was gekomen mocht ik in de eerste ronde al
gelijk aantreden tegen de speler die als hoogste binnen was gekomen met een
moyenne van maar liefst 5,76.
Arme ik met mijn 3,30. Niet dus. Na 24 beurten stond er een remise op de bor-
den. Iets waar de organisatoren van deze finale achteraf niet helemaal ongeluk-
kig mee waren.
2e partij ook winnend af kunnen sluiten en wel in 22 beurten en stond ik als 2e
(!!!) op de lijst.
Toen kwam de 3e partij. En die ging niet en werd dan ook prompt verloren en
zakte ik naar de 4e plaats en en duikelde mijn moyenne van 4,34 naar 3,58.
Ondanks dat, ’s nachts toch heel goed geslapen in een hotelletje op loopafstand.
Hooguit zo’n 150 meter.
Zaterdagmorgen begonnen om 11.00 uur. Afhankelijk van je positie na de 2e
ronde die dag speelde je 2 of 3 partijen. Want voor zondag stond er slechts 1,5
ronde gepland.
De eerste partij kunnen winnen in 27 beurten en schoof ik op naar de 3e plaats.
De 5e ronde zowaar ook gewonnen en wel in 26 beurten waardoor mijn moyen-
ne weer op een wat beter niveau was gekomen namelijk 3,88. 
Mijn hoogste serie stond op dat moment op 18 terwijl er al een 46 caramboles
had gescoord. Ik had het geluk dat mijn plaatsing zodanig was dat ik de laatste
2 partijen op de zondag kon spelen en dus geen 3e op de zaterdag.
Zondag ging helaas de 1e partij verloren in 19 beurten met maar 7 verlies 
caramboles.
De laatste ronde werd derhalve heel cruciaal. Er was nog een kleine kans om op
het podium te komen maar dan moest er wel gewonnen worden. 
En dat lukte gelukkig. 
Het werd wel een bloedstollend potje.  
Ik moest het namelijk opnemen tegen een speler met een man of 15 aan 
supporters. 
Maar gelukkig waren An en Marco erbij.  En die telden samen in mijn gevoel ook
voor 15. 
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Deze partij uiteindelijk toch kunnen winnen in 28 beurten, waarbij dan de een en
dan weer de ander voor stond. 
Tevens een speler waarbij je vaak de ballen over de hele tafel bij elkaar moest
zoeken. Maar ja, als ik de kans had deed ik dat ook.
Aan het eind werden er natuurlijk weer de nodige complimentjes uitgedeeld. Een
hoogste serie van 62, een kortste partij in 9 beurten (moyenne 11,11) beiden
gescoord door de uiteindelijke kampioen en ik was de enige speler die een winst-
partij had zonder poedels.
Uiteraard werd dit weekend afgesloten met de uitreiking van medailles en bekers
en natuurlijk het Wilhelmus (en dat geeft toch een heel apart gevoel als je dan
zelf op het podium staat), 
En er was ook een grote tas met levensmiddelen ter beschikking  gesteld door de
grote kruidenier die op de kleintjes blijft letten. 
Tot slot (of had ik hier eigenlijk mee moeten beginnen ?) wil ik alle supporters,
die in het weekend aanwezig waren en  sms-jes en telefoontjes gepleegd heb-
ben, bedanken. 
En natuurlijk ook diegene die mij de dagen erna gebeld of gemaild hebben. 
Het was een onvergetelijk weekend.

Jan ’t Hart.


