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Hier is dan het eerste voorwoord van 2010.
Ik hoop dat een ieder zonder verwondingen het oude jaar heeft uitgeluid.
En U dit nieuwe jaar in goede gezondheid zult doormaken.
Ondertussen is de tweede helft van de competitie in volle hevigheid losgebarsten.
Dit betekent voor verschillende mensen een nieuw moyenne.
Houd daarom de site heel goed in de gaten,want alle informatie omtrent veran-
derde moyennes staat ook hier vermeld.
En wist u ook dat u via onze site ook geld voor ons district kunt verdienen.
Onze webmaster heeft banners op de site gezet, met reclame en andere informa-
tie.
Als u als bezoeker van deze reclame deze aanklikt krijgt het district voor elke
bezoeker een vergoeding uitbetaald.
Niet dat dit erg veel is, maar je krijgt het maar en als heel veel leden dit doen is
dat toch mooi meegenomen.
Dus ga naar de site van ons district en klik links aan.
Verder hoop ik dat onze finales wat beter bezocht gaan worden.
Het is een kleine moeite als er een clublid van uw vereniging in een finale moet
spelen, dat er enige belangstelling van uw kant mag zijn.
Ik weet uit ondervinding dat dit bijzonder op prijs wordt gesteld door de spelers.
Ik hoop dat u zonder problemen weer heel veel biljartplezier zult hebben

Sportgroeten 
Sjaak Verleg
Voorzitter
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ORGANOGRAM VLIETLANDEN 

ORGANOGRAM   BESTUURSSTRUCTUUR   DISTRICT   133   VLIETLANDEN

Algemene Leden Vergadering (ALV)
Verenigingen

Financiele Advies Commissie (FAC)
Voorzitter - A.Brouwer Commissie 1

Lid - L.v.d.Meer Commissie 2
Lid - Commissie 3

Ledenadministratie (LA)
J.J.M.Verleg Commissie 4

Dagelijks Bestuur (DB)
Voorzitter - J.J.M.Verleg Bestuur 1
Secretaris - R.van Gils Bestuur 2

Penningmeester - P.H.W. v.d. Beemt Bestuur 3

Vice - Voorzitter
vacature Bestuur 4

Algemeen Bestuurslid 1 (AB)
Willem Westhoff

Wedstrijdleider PK - W. Westhoff Bestuur 5
Wedstrijdleider Teams - N. Straathof Bestuur 6

Jeugdconsul - vacature
Coördinator 3 Bnd Groot -
Contactpersoon Arbiters - vacature

Coördinator Arbiters - vacature Bestuur 7
Contactpersoon Recreanten - J.J.M.Verleg

Lokaal Contact Persoon (LCP)
LCP - P. v.d. Beemt 
LCP - W. Westhoff 

Algemeen Bestuurslid 2 (AB)
P.H.W. v.d. Beemt

Sponsors/adverteerders - Mevr. D. Bleekendaal Commissie 5
Sponsors/adverteerders - W. Westhoff

Redactie Vlietzicht - E.A. Vergroesen Commissie 6
Redactie Vlietzicht - R. van Gils Commissie 7

Inkoop - P. v.d. Beemt 
Recreanten - Voorzitter - N.Bleekendaal

Recreanten - Penningmeester - P. v.d. Beemt 
Recreanten - Wedstrijdleider - vacature Commissie 8
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MIKE NIJMAN NEDERLANDS KAMPIOEN

In het weekend van 16/ 17 januari vond het Nederlands Kampioenschap plaats van
de biljartsoort libre Overgangsklasse. 

De finale was in Afferden (Limburg) en de partijlengte was 300 caramboles.

De deelnemers waren:

Hidde Lub (Abbekerk) 
Mike Nijman ('s-Gravenzande) 
Shane Hilgers (Rotterdam) 
Robin Bastiaan (Purmerend) 
Tom Hagenus (Eerbeek)  
Brian Duvalois (Lelystad)

De 1e ronde  op zaterdag speelde  onze plaatsgenoot Mike tegen Tom en won in
de zwakste partij van deze finale in 22 beurten met een hoogste serie van 66
caramboles. 
Wanneer je een slechte partij wint, lig je wel op kampioenskoers.  

De 2e ronde was Hidde Lub zijn tegenstander. Mike maakte de partij in de 11e
beurt uit met een moyenne van 27,27 en Hidde had 270 caramboles. 

De 3e partij speelde Mike zijn tegenstander Brian in 12 beurten van het groene
laken.  Brian had maar 61 caramboles. 

Zo werd de stand na 3 ronden: 

1.Mike 6 punten 
2 Shane 4 punten 
3.Robin 4 punten 
4. Hidde 2 punten 
5.Hidde 2 punten 
6.Tom 0 punten



De 1e partij op zondag moest Mike aantreden tegen Robin Hagenus. 
Mike begon heel zenuwachtig aan deze partij. Na 7 beurten had hij maar 34 caram-
boles en had na de 5e beurt al een sanitaire stop. 
Maar in de 8e beurt maakte Nike een serie van 172 (de hoogste van deze finale) en
nadat zijn tegenstander een serie van 20 maakte, ging Mike in de 9e beurt uit met
een serie van 92. De finale partij ging tussen Mike en Shane Hilgers. Mike had het
beste voor het laatst bewaard. Hij won deze partij op voortreffelijke wijze in 6
beurten met een hoogste serie van 151 en een moyenne van 50,00. 
Shane had hier niet van terug en strandde op 127 caramboles.

Mike werd ongeslagen Kampioen van Nederland in de overgangsklasse bij de jeugd
en bij de prijsuitreiking klonk het Wilhelmus voor Mike. 
En dit is een unieke prestatie voor onze jonge plaatsgenoot. 
Hij heeft hier jaren voor moeten trainen bij de jeugd van biljartvereniging 't Groene
Hart uit Naaldwijk. De trainingsuren bij de jeugdbegeleider John v.d. Zalm zijn niet
te tellen. Maar dit heeft uiteindelijk wel tot dit kampioenschap geleid. 
Op maandagavond werd hij gehuldigd bij 't Groene Hart en op donderdag bij bil-
jartvereniging EGBV/de Beurs. 
Want Mike speelt ook in een driebandenteam van de Beurs. 
En de Beurs is heel trots, dat er een Kampioen van Nederland in de Beurs speelt.
Mike kreeg dan ook de zilveren verenigingsspeld en cadeaubonnen voor dit fan-
tastische resultaat. 

De eindstand:
Punten Moy Hserie

1.Mike Nijman 10 25,00 172
2.Shane Hilgers 6 31,89 163
3.Robin Bastiaan 6 25,93 147
4.Tom Hagenus 4 20,50 145
5.Hidde Lub 2 18,76 150
6.Brian Duvalois 2 17,04 113

Wim Roseboom
Voorzitter BV de Beurs
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Uitslag Districtsvoorwedstrijden Bandstoten 3e Klasse 2009-2010

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

P. van Zweden 312 130 2,400 8 DP

N. van Roon 292 135 2,1630 1,0 8 4,0 5,0 F.
J. ‘t Hart 314 157 2,0000 3,0 8 4,0 7,0 F.
M. Sekreve 299 157 1,9045 6,0 10 2,0 8,0 F.
N. Bleekendaal 330 175 1,8857 7,0 12 1,0 8,0 F.
P. Paauwe 311 144 2,1597 2,0 7 6,5 8,5 F.
P. Jansen 281 147 1,9116 5,0 8 4,0 9,0 F.
G. de Jong 284 147 1,9320 4,0 4 9,0 13,0 F.
R.v/d Sar 287 156 1,8397 8,0 7 6,5 14,5 F.
J. Cornelissen 269 157 1,7134 9,0 4 9,0 18,0 Afgeschr.
M. Gouw 253 150 1,6867 10,0 4 9,0 19,0 1e R.F.
R. Molier 253 157 1,6115 11,0 2 11,0 22,0 2e R.F.

A. Schuller 265 179 1,4804 2 D.D.
A. Alleblas 261 180 1,4500 4 D.D.
A. v/d Caaij 263 201 1,3085 2 H.D.

R. van Dorp D.V.O. ‘95 Niet correct en op de dag zelf, zulke dingen zijn niet leuk 
A. Nijman De Beurs Correct wel te laat maar met excuses
C. Voets D.O.C. Correct en royaal op tijd (zo hoort het)
C. Smink Delft Correct en royaal op tijd (zo hoort het) gezondheidsproblemen
F. Hoefnagel De Vliethof Correct en royaal op tijd 

(kan iedereen een voorbeeld aan nemen)
L. Vis ‘t Witte Paard Correct (vakantie)
A. Bleekendaal Weena ook heel erg laat (overmacht hielspoor kan niet lopen)
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Uitslag Distr.voorwedstrijden Driebanden klein 4e Klasse 2009-2010

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

J. Collijn 90 263 0,34221 12 DP
J. v Staalduinen79 259 0,30502 8 DP

P. Klos 79 276 0,286232,0 8 1,5 3,5 F.
J. van Marion 75 256 0,292971,0 6 4,5 5,5 F.
W. Helderman 80 327 0,244654,0 6 4,5 8,5 F.
J. v/d Meide 74 333 0,222227,0 8 1,5 8,5 F.
J. Hanjoel 69 283 0,243825,0 6 4,5 9,5 F.
P. Rensen 77 312 0,246793,0 4 7,0 10,0 F.
O. v/d Ster 78 332 0,234946,0 6 4,5 10,5 1e R.F.
J. Keijzer 66 309 0,213598,0 2 8,0 16,0 2e R.F.
S. Wijnmalen 50 320 0,156259,0 0 9,0 18,0

M. Sonneveld Correct afgeschreven ( Marco beterschap)
G. Kooning (Gerrit Beterschap)
M. Slinger D.V.K 73 correct te veel aan de hand in deze tijd
K. Vink D.V.K. 73 Correct niets op aan te merken
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Finale District Vlietlanden 2e klasse libre
Gespeeld op 19, 21 en 22 november 2009 
in de "PITTSTOP" te Vlaardingen.

De organisatie van deze finale was in handen van biljartvereniging De Oude Markt.
Wij kunnen met z'n allen terug zien op een zeer geslaagde finale.
Sportiviteit stond bij de spelers hoog in het vaandel. 
Het verloop van de finale had een hele spannende slotronde tot gevolg.

Na ronde 1 was de stand
1. N. van Roon 2. A. Nijman 3. R. Molier
4. J. 't Hart 5. A. Bleekendaal 6. G. de Jong
7. N. Bleekendaal 8. J. Huis (!!)

Na ronde 2 vonden er wat kleine verschuivingen plaats maar de nummers 1 en 8
waren nog steeds dezelfde als in ronde 1.
Na ronde 3 op zaterdag nam J. 't Hart de koppositie over met 5 uit 3, gevolgd door

VERSLAG FINALE LIBRE KLEIN 2E KLAS

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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3 spelers met ieder 4 punten. 
J. Huis haalde zijn eerste 2 punten binnen en was daarmee 5e.

In de 4e ronde werd veel strijd geleverd en dat had tot gevolg dat A. Nijman en
R. Molier op een gedeelde 1e plaats terecht kwamen met ieder 6 punten. 
N. Bleekendaal sloot de rij met 2 punten.

In ronde 5 won A. Nijman zijn partij en bleef daardoor alleen aan de kop met 8
punten. J. 't Hart volgde met 7 en daarna J. Huis en R. Molier met 6 punten.

Na de voorlaatste ronde staat op eenzame hoogte J. 't Hart met 9 punten.
op 2, 3 en 4 gevold door J. Huis, A. Nijman en R. Molier ieder met 8 punten.
Dat beloofde dus grote spanning in de laatste ronde.

A. Nijman deed wat hij moest doen + 2. Ook J. Huis pakte 2 punten.
J. 't Hart en R. Molier werd de spanning teveel, zij verloren hun laatste partij.

De eindstand is hierdoor geworden:
1e en kampioen van het district:  

J. Huis, 10 punten en een moy van 4.03
2e A. Nijman 10 punten en een moy van 3.35
3e J. 't Hart 9 punten en een moy van 3.42
4e R. Molier 8 punten en een moy van 2.92
5e G. de Jong 6 punten en een moy van 3.18
6e N. van Roon 6 punten en een moy van 3.04
7e A. Bleekendaal 5 punten en een moy van 2.91
8e N. Bleekendaal 2 punten en een moy van 2.55

De hoogste serie werd gemaakt door J. Huis: 36
N. van Roon maakte een serie van 27
Het toernooigemiddelde was 3,16

Rest mij iedereen te bedanken die heeft meegeholpen aan een goed verloop van
deze finale. Met name de verzorging door het team van de PITTSTOP was weer
geweldig. Zowel op zaterdag als op zondag in de pauze soep met heerlijke brood-
jes. Wij wensen J. Huisman en A. Nijman veel succes op de gewestelijke (of
Regio?) finale.                                  Kees Snijders (De Oude Markt) 
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VERSLAG FINALE LIBRE KLEIN 1E KLAS

Wedstrijdverslag Districtsfinale Libre 1e klasse 19/23 december 2009

In het weekend van 19 en 20 december 2009 zou de finale libre 1e klasse
gespeeld worden in Stars and Bars te Delft, georganiseerd door BV Centrum.
Zou, want het wordt uiteindelijk 19 en 23 december wegens hevige sneeuwval
op zondag de 20e. De finale wordt gespeeld door de volgende 6 personen (in
willekeurige, alfabetische volgorde): Martin Gouw van Centrum, Gerrit de Jong
van 't Witte Paard, Pierre Paauwe van Bij 't Hof, Wim Roseboom van De Beurs,
Cor Zoon van 't Groene Hart en Peter van Zweden van Centrum West.

Zaterdag 19 december
Ronde 1:
Een moeizame start voor alle spelers. Maar liefst 2 uur wordt erover gedaan,
zonder noemenswaardige prestaties. Hoogste serie 26 (Martin Gouw) en kortste
partij 31 beurten (zowel Cor Zoon als Pierre Paauwe). Aangezien Pierre een iets
hogere serie weet te maken dan Cor, neemt hij hiermee de leiding. Maar snel
naar de soep en broodjes om aan de 2e ronde te kunnen beginnen.

Ronde 2:
Een ronde die beter past bij het niveau van een 1e klasse. Een mooie 20-beur-
ten partij van Cor Zoon, maar vooral de partij Martin Gouw-Peter van Zweden is
er één van grote schoonheid. Neemt Peter eerst nog een grote voorsprong door
in de 8e beurt een serie van 40 te maken, in de 11e beurt staat het alweer
gelijk op 64-64. Op het moment dat de arbiter adem neemt om de spelers te
vragen of ze nog behoefte hebben aan een pauze, legt Martin een serie van 63
op tafel. 3 te weinig om te partij gelijk naar zich toe te trekken, maar dat doet
ie dan maar in de volgende, 13e beurt. Zowel de hoogste serie als de kortste
partij van het toernooi voor Martin Gouw, welke ook niet meer overtroffen zullen
worden. Door de winst van zowel Cor Zoon als Pierre Paauwe blijven deze twee
aan de leiding met een kleine voorsprong voor Cor op moyenne.

Ronde 3:
Ook de derde ronde verloopt weer moeizaam, wellicht dat de vermoeidheid een
rol begint te spelen. De hoogste serie (37) en kortste partij (21 beurten) gaan
allebei naar Pierre Paauwe. Verder valt op dat zowel Wim Roseboom als Gerrit
de Jong niet in hun gebruikelijke spel weten te komen, alhoewel Wim nog wel
de derde partij naar zich toe weet te trekken. Gerrit blijft ongewonnen op 0 pun-



ten. Wim, Peter en Martin hebben na de eerste dag 1 gewonnen partij en dus 2
matchpunten en de kopgroep wordt nog steeds gevormd door Cor en Pierre (alle-
bei 6 punten), waarbij Cor nog steeds nipt op moyenne de koppositie inneemt.

Zondag 20 december
De telefoon gaat om half 10. Cor Zoon, met de vraag of ik al naar buiten heb
gekeken en of de finale vandaag wel doorgaat. Ik schuif m'n gordijnen open en
zie een dik pak sneeuw liggen. Tja, wat moet ik beslissen? Willem Westhoff
gebeld en die weet het ook niet. 'Zolang er geen afmelders zijn gewoon door
laten gaan,' is zijn antwoord. Dan belt ook Wim Roseboom met dezelfde vraag en
even later Gerrit de Jong. Ik spoor ze aan om toch maar vooral te proberen Delft
te bereiken maar even later belt Gerrit terug met de melding dat het toch echt
geen doen is. Dan toch maar beslissen om de zaak af te blazen en te verschuiven
naar een latere datum. Hoeveel telefoontjes en mailtjes het heeft gekost om
iedereen op de hoogte te brengen en te mobiliseren voor woensdag de 23e zal ik
u besparen, maar het is gelukkig uiteindelijk allemaal gelukt.

Woensdag 23 december
In plaats van de geplande kerstavond dan toch maar de laatste 2 finaleronden
vanavond. Het is een drukke periode qua werkzaamheden zo aan het einde van
het jaar en niet iedereen is even blij met de gekozen datum. Gelukkig is iedereen
wel begripvol en bereidt zich in het lot te schikken. Mijn dank daarvoor.
Ronde 4:
Het is duidelijk dat iedereen zo snel mogelijk weer naar huis wil. De vierde ronde
verloopt vlot met één partij van 23 beurten en twee partijen van 20 beurten. De
hoogste serie van 47 gaat in deze ronde naar Wim die duidelijk beter in vorm is
dan zaterdag. Ook Peter van Zweden speelt een mooie partij en doet goede zaken
voor Pierre door de koploper Cor te verslaan. Hierdoor komt Pierre alleen aan kop,
met nog maar één ronde te gaan. Cor blijft echter op moyenne nog wel iets
boven Pierre, zodat het een spannende finalepartij beloofd te worden.

Ronde 5:
Gerrit de Jong speelt deze ronde zijn beste partij met een moyenne van 3.51. Hij
heeft beide dagen helaas niet weten te imponeren en blijft op 0 matchpunten en
een 6e plaats steken. Voor iemand die net uit de 2e klasse is gepromoveerd wel-
licht niet geheel onbegrijpelijk. Volgend jaar beter, Gerrit.
Martin Gouw wint de laatste partij nog wel van Gerrit, maar blijft hiermee op een
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5e plaats staan. Martin kan toch terug kijken op een geslaagd toernooi volgens
mij met een mooie hoogste serie (63) en kortste partij (13 beurten). Voorwaar
geen slechte prestatie.
Wim Roseboom heeft het duidelijk zaterdag laten liggen. Zijn moyenne ligt
woensdag beduidend hoger, al verliest ie de laatste partij tegen Peter van Zwe-
den. Maar dat ligt meer aan het goede spel van Peter. Een 4e plaats voor Wim.
En een reserve-plaats voor de Regionale Finale, aangezien de nummer 3 dat
weekend niet kan.
Peter van Zweden wint de 5e partij overtuigend. Zowel de kortste partij (17
beurten) als de hoogste serie (28) van de ronde gaan naar hem. 3 gewonnen
partijen is echter niet voldoende om het toernooi te winnen en Peter eindigd op
een 3e plaats.
Pierre Paauwe hoeft alleen nog maar de laatste partij te winnen of gelijk te spe-
len om kampioen te worden, maar slaagt hier (misschien door de zenuwen) niet
in. De eerste 10 beurten maakt hij weinig en kijkt hij tegen een achterstand aan
van 52-19. Dan vecht hij zich langzaam terug tot 94-94 in de 24e beurt. In de
eindstrijd moet hij toch z'n meerdere erkennen in Cor Zoon, die met een serie
van 19 en 13 de partij en daarmee het kampioenschap naar zich toe weet te
trekken. Toch een mooie 2e plaats voor Pierre, waarmee hij het district mag
gaan vertegenwoordigen op de Regionale Finale. Heel veel succes, Pierre.
Cor Zoon, die in 30 beurten de finalepartij tegen Pierre weet te winnen en daar-
mee op moyenne zijn Districtskampioenschap weet te prolongeren. Grote klasse
en hij ontvangt hiermee (van zichzelf) de wisselbeker, de medaille (van de dis-
trictssecretaris) en de kampioensbeker (van de wedstrijdleider). Cor, ook jij heel
veel succes tijdens de Regionale Finale in februari.

Ondanks een chaotische zondag heb ik als wedstrijdleider in ieder geval twee
leuke en goed georganiseerde dagen achter de rug en wil vanaf deze plaats
iedereen bedanken die mij daarbij heeft ondersteund.

Eenieder bedankt en een sportief, biljart-rijk 2010 toegewenst.

Richard van Gils
Wedstrijdleider BV Centrum, Delft
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Het was een koud en guur winter weekend, maar een finale wordt gelukkig bin-
nen gespeeld. 
Na de aangeboden koffie door de gastvrouw van dit grandioze weekend Kitty Bos,
gingen we van start. Daar we op drie tafels spelen hebben we 10 rondes en is er
telkens een koppel vrij.

Ons District was goed vertegenwoordigd te weten Richard Venema, Mar v/d Cijs
en de toegevoegde Wim Kroon, je zou denken dat moet goed komen.

Vrijdag 1e ronde:
De beste partij is voor Wim Kroon 40 car. In 40 brt. Zwakke start van Mar v/d Cijs
33 car-59 brt
Vrijdag 2e ronde:
Richard Venema pakt de overwinning in 53 brt, Mar verliest ook zijn 2e partij 31
car. in 48 brt 
Wim kroon verliest nipt 39 tegen 40 car.
3e ronde:
Richard laat zien niet voor niets als eerste binnen te komen, 40 carb in slechts 25
brt, wat gelijk ook de kortste partij van dit weekend is, Wim herpakt zich van de
nederlaag van afgelopen ronde en pakt de punten in 42 brt.

Stand na negen partijen, Richard Venema 4 punten moyenne 1.025 2e Erik van
Haestrecht  0.879  
3e G. Bihari ook 4 pnt maar een moyenne van slechts 0.666 4e Wim Kroon 4 pun-
ten maar uit drie wedstrijden 0.814 5e M. Posthumus 2 pnt 0.760  6e I. 't Man-
netje 0.692 7e Mar v/d Cijs 0.598 en laatste G. de Jong 0.543. Alles bij elkaar moet
het morgen beter gaan.

Zaterdag vervolg 4e ronde:
Nadat de spelers  warm waren ontvangen, Buiten was het guur en koud, met de
mededeling broodjes en heerlijke erwtensoep staan de hele verdere dag voor spel-
ers toeschouwers en passanten klaar je hoefde maar te kikken, en het stond er,
zoals we de gehele dag verwend werden met snacks en borrelhapjes, grandioos.

Richard heeft een beetje medelijden met Mar maar maakt hem dan toch maar uit
in 53 brt.
Ies 't Mannetje (district Rotterdam) pakt zijn eerste punten ten koste van Glen
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Bihari (district Den Haag) maar wel 63 brt. Geert de Jong (district Midden Holland)
verliest ook zijn derde wedstrijd en blijft samen met Mar v/d Cijs zodoende op nul
punten staan.

5e Ronde:
Richard blijft het goed doen wint nu in 38 brt laat Bihari staan op slechts 22 carb.
Erik van Haestrecht ( Veen en Rijnstreek) blijft goed volgen met gedegen spel,Ies
is het slachtoffer 38 brt.
Wim Kroon loopt tegen zijn 2e nederlaag op, en heeft de sympatieke Geert de Jong
zijn eerste Pnt.

6e Ronde:
Gelukkig is Mar ook van de hatelijke nul af, slachtoffer M. Posthumus (Dordrecht)

7e Ronde:
Richard pakt zijn 5e overwinning M. Posthumus achterlatend op 28 car. 41 brt.
Erik van Haestrecht blijft op het goede spoor en pakt zijn puntjes mee 45 brt  blijft
een goede 2e.
Mar verliest weer, nu nipt en Wim blijft op de derde plek staan.
Wie kan Richard stoppen 10 punten moy. 0.952 Erik van Haestrecht ??????? 8 pnt
moy 0.884 of misschien toch Wim Kroon 6 pnt moy 0.838 de andere komen er zielig
genoeg niet meer in voor. 

8e  ronde:
Buiten is het koud en guur het sneeuwt, maar een ieder durfde het toch aan om
naar Poeldijk te komen. Maar Kitty heeft het weer prima voor elkaar, Broodjes en
Erwtensoep en voor degenen die dat niet lusten was er uiteraard ook een andere
soep.
Ies 't Mannetje moest vandaag drie partijen spelen, had nog iets goed te maken, en
deed dit gelijk tegen Geert de Jong 40 carb in 34 brt M. Postumus verlaat G. Bihari
in 54 brt, 
Richard Venema - Wim Kroon, wat kon er nog fout gaan, Richard hoefde enkel maar
te winnen, en dat ging niet, 44 brt uitslag 40 - 31 in het nadeel van Richard.

9e Ronde:
Wederom een partij van boven de een voor Ies en Mar kon het maar niet begrijpen
40-31 brt 37. Wim bleef in het goede spoor, weliswaar voor de derde plaats, maar
blijft toch een ere plaats.
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Erik van Haestrecht - Geert de Jong knappe zege voor Erik en achterhaald zodoende
Richard, op naar de laatste ronde.

10e Ronde:
Ies - Posthumus om plaats 4 en 5  in een goede partij eist Posthumus deze op 36-
40 brt 40 keurig.
Mar - Geert de Jong voor de onderste plaats en deze is voor Geert 40 - 30 in 50 brt.
Nu het klapstuk van dit weekend Richard Venema - Erik van Haestrecht, remise is
genoeg voor Richard, helaas in 10 brt 3-14 na 20 brt 24-7 Richard kan zich niet
rechten verliest kansloos 30 brt 40 tegen 18 carambole's   

Eindstand:
Erik van Haestrecht de terechte Kampioen, 12 pnt moy 0.967 sucses nationaal.
2e Richard Venema 0.876 10 pnt (zwarte zondag)
3e Wim Kroon 10 pnt moy 0.824 (degelijke speler geen uitschieters)
4e Martin Posthumus 8 pnt moy 0.784
5e Ies 't Mannetje 6 pnt moy 0.823
6e Mar v/d Cijs 4 pnt moy0.736 (ver onder zijn kunnen)
7e Glen Bihari 4 pnt moy 0.620
8e Geert de Jong 2 pnt moy 0.693

De prijsuitreiking werd gedaan door Coos Bos, Coos had voor alle spelers een
samenvatting met een vrolijke noot, voor spelers arbiters, schrijvers en 
wedstrijdleiding was er een mooie bos rozen, voor de spelers een setje preciese
gereedschap zodat ze alles na konden rekenen en uitmeten waar het dit weekend
fout ging en voor iedere toeschouwer die er op dat moment nog was een bos
Chrysanten, Kitty en Coos bedankt voor dit heerlijke weekend.

Wedstrijdleiding Poeldijk 10 Januari 2010
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