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Nationale finales
In ons kleine district plaatsten twee spelers zich voor Nationale finales.
Mike Nijman leverde een uitstekende prestatie in de PK kader 38/2. Hij won al
zijn partijen met een algemeen moyenne van 20,58. Dit resulteerde in promo-
tie naar de 1e klas en een plaats voor het Nationaal Kampioenschap. Dit
wordt gespeeld in het weekend van 17-19 december in het Twentse Losser. 
Jan Zwirs werd regionaal kampioen in de LK4 klasse. Deze puike prestatie
levert Jan een plaats op bij het Nationaal Kampioenschap. Dit wordt gespeeld
in het weekend van 14/16 januari in Waalwijk.
Beide spelers heel veel succes namens district Vlietlanden.

Competitie
De 2e helft van de competitie is al weer begonnen. Sommige rekenmeesters
zijn niet verhoogd. Maar bij veel spelers zie ik een knappe progressie in hun
te maken caramboles. De beste rekenmeester van het district Nico heeft het
toch weer gefikst om alle spelers van een aangepast moyenne te voorzien.
De herziening landscompetitie van de KNBB is een feit. Met ingang van het
nieuwe seizoen heeft het bestuur van de KNBB-vereniging Carambole besloten
om de landscompetitie drastisch te veranderen. De belangrijkste veranderin-
gen zijn in de libre C1 t/m C5 klasse. De libre klassen worden teruggebracht
tot drie klassen C1, C2 en C3. In alle klassen wordt met drie spelers gespeeld. 
De nieuwe moyennetabellen zijn tot stand gekomen door de resultaten van de
landscompetitie van de afgelopen tien jaar en zijn berekend op het aantal
beurten. Dit ziet er heel betrouwbaar uit. 
De KNBB is volop bezig om in het voorjaar het nieuwe concept van het com-
petitiereglement in concept gepubliceerd te krijgen.
Voor ons district moeten we dan voor de nieuwe competitie eens beraden wat
we met verbaal geweld gaan doen in het nieuwe seizoen. Vroeger kreeg je
voor verbaal geweld een administratieve heffing. Maar tegenwoordig wordt
alles maar getolereerd. En sommige spelers gaan echt over de schreef, wat in
mijn ogen niet kan.

Feestdagen
Ik wens namens het bestuur van district Vlietlanden iedereen hele fijne feest-
dagen toe en een voorspoedig 2011.
De voorzitter
Wim Roseboom
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WILLEMS WEL EN WEE

December 2010

Hier zijn we weer:
Libre 2e Klasse, 3 poules 5 afschrijvers, dik 27%, beetje veel.

Driebanden Hoofdklasse 25% afgeschreven.

Libre 1e Klasse 37% maar dit waren er wel 3 van de 8  

Bandstoten 5e Klasse, 26% negentien inschrijvers en 5 afschrijvers.

Bandstoten 4e klasse hier gaat het gelukkig veel beter, ook qua inschrijvingen 28
man en 2 afschrijvers

Bandstoten 3e klasse 21 inschrijvingen en tot nu toe 3 afschrijvers

Bandstoten 2 Klasse hier geen afzeggingen, we hopen dat het zo blijft.

Eerstkomende finales District Vlietlanden

Januari 7-8-9 Bandstoten 4e klasse lokaliteit De Vliethof
Februari 01t/m06 Bandstoten 3e klasse lokaliteit De Kleine Confiance
Februari 19-20 Driebanden 4e klasse lokaliteit ’t Oogh van Vlaerding
Februari 26/27 Bandstoten 2e klasse Lokaliteit Stars & Bars

De eerstkomende finales Gewest

Januari 7-8-9 Driebanden Hoofdklasse 
BV Schollevaar Borndiep 2a
2904 EW Capelle a/d Ijsel

Januari 28-29-30 Bandstoten 5e Klasse The Pittstop Vlaardingen
Februari 18-19-20 Bandstoten 4e klasse 

Café De Jantjes Wijdstraat 5a
2821 AN Stolwijk

Tot nu toe 6 gewestelijke finales achter de rug en we mogen tevreden zijn over
de prestaties.
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WILLEMS WEL EN WEE

UITSLAG FINALE BANDSTOTEN 5E KLAS

Libre 6e klasse een 2e, 6e en 7e plaats.
Nita Luken ’t Groene Hart was 2e
Libre 5e klasse 2e en een 6e plek. 
Daniélle van Zunderen was hier 2e
Libre 4e Klasse Kampioen en een 4e plek. 
Jan Zwirs De Vliethof is de gewestelijke Kampioen 
Jan veel succes in Waalwijk op 14-15-16 Januari, organisatie Steeds Vooruit,
telefoon 0416344764

Driebanden 3e klasse 2e en 4e plek. 
Marco Boer Het Noorden was hier 2e
Driebanden 2e klasse  3e en 6e plek. 
Connie v/d Linden was hier 3e
Driebanden 1e klasse 2e en 5e plek. 
Pierre Paauwe Bij ’t Hof was hier 2e

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

Naam Pnt Car Brt Moy HS P. Moy 
Ch. Kortekaas 10 150 165 0,909 1.00 6
J. v.d. Maarel 6 135 145 0,931 1.30 6
P. van Velden 4 130 187 0,695 0.73 7
J.v. Marion 4 119 172 0,692 0.96 4
A. ‘t Hart 4 119 200 0,5950 1.03 5
C. v. Kooten 2 104 181 0,575 0.65 5

757 1050
TOERNOOIGEM: 0,721

verslag zie pagina 28



Districtsfinale 8 t/m 10 oktober - Organisatie: 't Oogh van Vlaerdingh
Naam Vereniging Pnt Car Brt Moy HS P.moy 
J. Cornelissen 't Oogh van Vlaerdingh 10 135 260 0.519 6   0.833 
H. Bernard D.V.K. '73 10 127 264 0.481 7   0.714 
H. v/d Hek De Tobbe 8 130 256 0.507 4   0.952 
M. Sekreve Bij 't Hof 8 123 251 0.490 5   0.833 
P. Jansen Harwich 6 115 262 0.438 4   0.454 
C. v/d Linden Weena 6 115 275 0.418 4   0.500 
W. Op 't Ende 't Oogh van Vlaerdingh 4 113 273 0.413 4   0.512 
J. Verleg Centrum 4 106 287 0.369 4   0.512 

Tournooigemiddelde: 0.453
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UITSLAG FINALE DRIEBANDEN GROOT 3E KLAS

UITSLAG FINALE DRIEBANDEN KLEIN 1E KLAS

Districtsfinale 16 en 17 oktober - Organisatie: D.V.O. '95
Naam Vereniging Pnt Car Brt Moy HS P. Moy 
P. Paauwe Bij 't Hof 10 150 200 0.750 6   0.967 
A. Schuller De Tobbe 6 139 188 0.739 6   0.937 
M. Sekreve Bij 't Hof 6 146 208 0.701 5   0.833 
D. Dijksman De Tobbe 6 134 230 0.582 5   0.612 
R. Molier De Oude Markt 2 120 194 0.618 5   0.731 
C. Wensveen Delft 0 107 206 0.519 5   Geen 

Tournooigemiddelde: 0.649



Regionale Finale
19 t/m 21 november in Schiedam
Naam District Pnt Car Brt Moy HS P. Moy 
A. van Diest Rotterdam 12 202 276 0.731 6 1.000 
P. Paauwe Vlietlanden 9 197 260 0.757 7 1.363 
I. v/d Lek Den Haag 9 193 264 0.731 8 0.909 
J. Verdel Veen- en Rijnst 8 188 266 0.706 6 1.034 
A. Schuller Vlietlanden 6 180 277 0.649 5 0.882 
R. van Leeuwen Midden-Holl 6 180 293 0.614 6 0.810 
A. den Hartog Dordrecht 4 168 269 0.624 7 0.666 
P. Kalkman Midden-Holl 2 156 271 0.575 5 0.750 

Tournooigemiddelde: 0.672
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UITSLAG GEWEST DRIEBANDEN KLEIN 1E KLAS

VOORRONDEN DRIEBANDEN KLEIN HOOFDKLASSE

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

W. Kroon 234 249 0,9398 1,0 8 2,0 3,0 F.
J. van der Bie 234 295 0,7932 4,0 9 1,0 5,0 F.
C. Smink 219 264 0,8295 2,0 6 4,0 6,0 F.
M. Boot 204 247 0,8259 3,0 7 3,0 6,0 F.

M. v/d Cijs 212 284 0,7465 5 F.
N. van Roon 228 306 0,7451 6 F.
H. van der Hek 176 272 0,6471 3 1e R.F.
Chr. Voets 191 305 0,6262 4 D.D.

R. Venema Delft afgeschreven en royaal op tijd.
F. Smink Delft afgeschreven en royaal op tijd. (vakantie)

Uitslag finale zie pag. 11



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

J. Voorn 337 193 1.746 1.0 9 2.0 3.0 F. 
A. v/d Knijf 350 235 1.489 4.0 10 1.0 5.0 F. 
J. v/d Cijs 352 212 1.660 2.0 8 4.5 6.5 F. 
B. v/d Zalm 352 238 1.478 5.0 8 4.5 9.5 F. 
J. Zwirs 330 217 1.520 3.0 7 7.5 10.5 F. 
R. Prins 334 237 1.409 7.0 8 4.5 11.5 F. 
S. Suyker 304 209 1.454 6.0 6 10.0 16.0 F. 
W. Visker 336 259 1.297 13.0 8 4.5 17.5 F. 
J. Schippers 297 211 1.407 8.0 6 10.0 18.0 Afgeschr. 
J. Voerman 334 249 1.341 11.0 7 7.5 18.5 1e R.F. 
A. Wark 342 245 1.395 9.0 6 10.0 19.0 2e R.F. 
C. Kortekaas 333 247 1.348 10.0 5 12.0 22.0  
P. Roos 291 218 1.334 12.0 4 13.0 25.0  
A. Helderman 294 239 1.230  2   H.D. 
J. v/d Maarel 276 227 1.215  4   H.D. 
W. Houtman 314 261 1.203  8   H.D. 
J. van Marion 314 261 1.203  4   H.D. 
J. Harsveld 328 275 1.192  8   H.D. 
F. Hitzert 272 249 1.092  2   D.D. 
G. Glansbeek 211 246 0.857  0   D.D. 

H. Tetteroo (De Beurs): Ziekenhuisopname. Henk, van harte beterschap.
B. v/d Bergh (Centrum West): Heeft ook in het ziekenhuis gelegen. Sterkte Bernard.
A. Hoogendoorn (Delft): Correct afgeschreven (weet hoe het hoort). 
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Naam Vereniging Pnt Car Brt Moy HS P. Moy 
A. v/d Knijf Bij 't Hof 10 367 184 1.99 11 2.85 
J. Zwirs De Vliethof 10 394 224 1.75 13 2.30 
R. Prins Bij 't Hof 8 384 234 1.64 16 1.87 
J. Voorn Bij 't Hof 8 376 230 1.63 13 2.85 
J. v/d Cijs D.O.C. 8 384 238 1.61 11 1.87 
S. Suyker B.O.G. 6 379 264 1.43 11 2.72 
B. v/d Zalm 't Groene Hart 4 320 248 1.29 11 1.76 
W. Visker Morgenstond 2 298 252 1.18 7 1.62 

Tournooigemiddelde: 1.54

lees verslag op bladzijde 21

UITSLAG FINALE LIBRE 4E 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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UITSLAG VOORWEDSTRIJDEN LIBRE 3E KLAS
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26 t/m 28 november in Zwijndrecht
Naam District Prt Pnt Car Brt Moy HS PM 
J. Zwirs Vlietlanden 7 10 385 203 1.89 11      2.14 
J. Dekker Veen- en Rijn 7 10 405 251 1.61 11      2.50 
M. Velthuizen Dordrecht 7 8 387 175 2.21 18      3.00 
A. v/d Knijf Vlietlanden 7 8 393 229 1.71 13      2.60 
R. Fransen Veen- en Rijn 7 7 391 225 1.73 12      2.85 
R. van Drunen Midden-Holland 7 6 383 239 1.60 11      2.30 
T. Roest Midden-Holland 7 5 379 268 1.41 11      1.57 
W. Koedood Rotterdam 7 2 294 232 1.26 9       1.76 

Tournooigemiddelde: 1.65

Uitslag Distr.voorwedstrijden  Libre 3e Klasse  2010-2011

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

J. de Zeeuw 346 141 2,4539 1,0 8 3,5 4,5 F.
P. den Hartog 406 177 2,2938 4,0 9 1,0 5,0 F.
W. Vogels 368 154 2,3896 2,0 8 3,5 5,5 Afgeschr.
W. Westhoff 391 174 2,2471 5,0 8 3,5 8,5 F.
P. Groeneveld 406 171 2,3743 3,0 7 8,0 11,0 F.
P. v/d Leeden 382 186 2,0538 9,0 8 3,5 12,5 F.
R. Ducaneaux 383 179 2,1397 7,0 7 8,0 15,0 F.
W. Aarts 347 182 1,9066 11,0 7 8,0 19,0 F.
J. Mostert 389 188 2,0691 8,0 6 11,5 19,5 F.
G. van Schie 384 179 2,1453 6,0 4 14,0 20,0 1e R.F.
W. de Jong 369 202 1,8267 14,0 7 8,0 22,0 2e R.F.
J. Klaucke 384 212 1,8113 15,0 7 8,0 23,0
R. Somai 382 201 1,9005 12,0 6 11,5 23,5
G. v/d Arend 344 175 1,9657 10,0 4 14,0 24,0
R. van Gils 355 193 1,8394 13,0 4 14,0 27,0
K. Vis 406 227 1,7885 16,0 3 16,0 32,0
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UITSLAG VOORWEDSTRIJDEN LIBRE 3E KLAS

UITSLAG FINALE LIBRE 3E KLAS

UITSLAG FINALE DRIEBANDEN HOOFDKLASSE

M. Nederpel 331 195 1,697 6 H.D,
L. Hoogenboom 359 214 1,677 4 D.D.
R. Wesseling 279 205 1,361 1 D.D.

G. v/d  Leeden Centrum West Afgeschreven Correct doet niet iedereen.
A. Grootscholten De Vliethof kon 2 dagen van de 4 dagen niet jammer dan.
L. Vis t Witte Paard brak een botje in zijn hand, niet leuk volgend jaar 

beter.
L. v/d Meer De Tobbe moest uitvallen ziekenhuis opname Leo beterschap.
M. Voets B.O.G. was ‘t vergeten gelijk gebeld met excuces (zijn aanvaard)

Naam Vereniging Pnt Car Brt Moy HS P. Moy 
J. de Zeeuw 't Smitje 12 464 179 2.59 20 3.18 
J. Mostert 't Smitje 10 475 187 2.54 16 4.37 
G. van Schie De Vliethof 8 424 185 2.29 20 3.04 
P. den Hartog Centrum 8 459 205 2.23 16 2.80 
R. Ducaneaux D.V.O. '95 6 416 198 2.10 18 2.80 
W. Westhoff Bij 't Hof 6 417 203 2.05 10 2.59 
W. Aarts Centrum West 4 428 208 2.05 16 2.50 
P. v/d Leeden Centrum West 2 326 199 1.63 17 2.33 

Tournooigemiddelde: 2.17 lees verslag op bladzijde 27

Naam Vereniging Pnt Car Brt Moy HS P. Moy 
M. v/d Cijs Weena 8 189 190 0.994 6 1.142 
W. Kroon De Tobbe 8 194 210 0.923 6 1.212 
M. Boot Delft 4 189 233 0.811 8 1.212 
J. v/d Bie Weena 4 167 207 0.806 6 0.975 
H. v/d Hek De Tobbe 4 162 223 0.726 5 0.930 
C. Smink Delft 2 160 227 0.704 7 0.769 

Tournooigemiddelde: 0.822

lees het verslag van de finale



Districtsfinale hoofdklasse driebanden klein. Dag 1
Organisatie: Biljartvereniging Bij ’t Hof alias The Yellow Fellows uit Honselersdijk
Een verslag van Peter Rensen

Finale thuis
Voor het eerst in het bestaan van de vereniging organiseerde bv bij t Hof een
finale. En de eerste avond was direct geslaagd. Spannende partijen, dom geou-
we… u weet wel en goed biljart. Wat wenst een 3bandenfanaat nog meer?
Jammer dat onze eigen Nico niet aan de finale meedoet, om begrijpelijke, heel
begrijpelijke redenen, en fantastisch dat hij en vrouwlief de moeite namen langs
te komen en Nico telde zelfs nog een deel van een partij! Dat is hoofdklasse.

Met twee partijen tegelijk valt het voor de huiscorrespondent niet mee om alles
goed bij te houden. Dus hier en daar hulpPeten ingeroepen, en die kweten zich
buitengewoon goed van hun taak. Twee partijen tegelijk?, vraagt u zich af. Maar
café bij t Hof heeft toch maar 1 biljart? Ja, normaal wel, maar voor deze finaleda-
gen is een identiek exemplaar ingevlogen uit het mekka van het 3banden: Sluiskil.
Veel herrie door helicopters, maar dan heb je ook wat. En precies op tijd, want
met die storm (nou valt eigenlijk best mee) van donderdag had het net niet door
het dak gepast.

In het begin nam uw reporter plaats aan de bar. Het leek wel stereobiljart; rechts
en links getik van ballenen uitroepen van waardering of teleurstelling. Maar voor
het kijkgenot was die positie wat minder prettig. Dus paar minuten hier kijken en
dan een paar minuten daar.
Zo viel op dat Pino (Cock Smink) en Marcel Boot op tafel ons een heel snelle partij
speelden onder leiding van tellers Willem en Pierre met schrijver Richard. Snel in
tempo wel te verstaan. Op tafel geleend deden Mar Cijs en Jan vd Bie het ietwat
rustiger aan. Schrijver Jeroen en arbiters Conny (bedankt) en Marcel konden rus-
tig hun beste positie aan de tafel zoeken om de caramboles te tellen. Voor Willem
en Pierre was het af en toe een sprint om tijdig bij de derde bal te zijn.

Ondanks series van 7 en 8 wist Marcel het op tafel ons niet bol te werken tegen
Pino. In 52 beurten maakte Pino het uit. 40 tegen 36, maar daar had hij wel een
leeglopend konijnenhok voor nodig op het end. Waar hij eerder in de partij spor-
tief een konijn liet volgen door een misser, had hij aan het eind geen medelijden
meer met de tegenstander. Pino had wel wat problemen met de tafel. Een poging
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tot het maken van een losse eindigde in de uitroep: het biljart loopt af (en het tij
ook). Dat was het punt in de wedstrijd dat Marcel voor het eerst een voorsprong
nam. Dat kon Pino echter niet hebben en liep snel weer weg. Dat daarbij even
tussengas werd gegeven (nou, eigenlijk gedeeld met iedereen), bleek noodzake-
lijk! De boosdoener is onbekend, maar gas is alles, dus Pino lei er een paar lekker
op. Marcel was daarna vrijwel kansloos. En gelukkig nam Pierre het tellen over
van Willem, zodat laatstgenoemde eindelijk van zijn bakkie thee kon genieten; wat
een moordend tempo.

Op tafel geleend was het dus een totaal ander verhaal. Hier twee degelijk spelen-
de heren die de eerste 18 beurten gelijk opgingen. Daarna nam Mar het initiatief
en maakte hier en daar prachtige eenvoudig lijkende caramboles. Hij zette hier en
daar een kraakje dat wij dachten, daar kan Aage M nog een puntje aan zuigen.
Hoewel Mar zelf toegaf dat kraken langs de korte band toch iets makkelijker is
dan langs de lange. En dat in een week waarin juist het kraakverbod in de
belangstelling stond. Mar trok zich er niets van aan en kraakte er op los. De partij
was een prooi voor Mar in 36 beurten met als score 40-24. Moet wel gezegd dat
Jan redelijk veel kantklossen tegenkwam, maar ook een gelukkig konijn of 4
scoorde. Maar tegen Mar was geen kruid gewassen.
Ook opvallend: rondje voor spelers, arbiter, schrijver! En Lisa, onze lieve Lisa, vra-
gend: wat is een arbiter-dinges. Wordt toch tijd dat de yellow-ladies ook gaan bil-
jarten. Naast Lisa waren ook de bevallige ladies Sjan, Esmee, Eline en Carolien
aanwezig; dus voor een ieder wat wils.

Beide 2e partijen waren van een hoog niveau. Hoewel op tafel geleend Hans erg
langzaam op gang kwam; eigenlijk te laat op gang kwam. Serie van 5 in beurt 28.
De perstribune was deze keer goed bezet bij tafel geleend. Clubgenoten Wim en
Hans namen het tegen elkaar op. Natuurlijk werd er wat denigrerend gedaan over
de perstribune (voor zwangere vrouwen, lekker persen!!) en er werd zelfs gerept
over perslucht, hoewel dat ook pestlucht kan zijn geweest. Kwam het gas van
partij 1 van tafel ons toch nog overwaaien?
Hans kwam niet op gang en had zijn avond niet. Wim liet zijn clubgenoot en voor-
malig vriend (dat komt nooit meer goed!!) kansloos en was in 38 beurten klaar;
40-26. Je had af en toe het idee tegen Hans te zeggen: komt wel goed, schatje.
Maar als het niet loopt dan loopt het gewoon niet. Wim maakte de mooiste bal
van de avond en dat verleidde een toeschouwer tot de woorden: dat kunnen
alleen de heel groten (langs de lange band in het hoekje). 
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Opvallend: Wim had 1 keer het harkje nodig. Dat kreeg hij na een seconde of 30
overhandigd met de opmerking dat hij bij het missen de hark zelf moest terug
brengen. Ja, allebei dus fout.

Op tafel ons was het Marcel tegen Mar. Een partij die begon met het door Pino nog
open gelaten konijnenhok. Beide spelers grossierden erin. Marcel scoorde er lustig
op los. Terwijl Mar niet in het ritme van zijn eerste partij kon komen. In de aante-
keningen van collega-reporter Prins Carnaval begrijpen wij dat Mar uit de kast
kwam of alles uit de kast haalde. Wat het ook was, lukken deed het niet. 
In 33 beurten had Marcel het varkentje gewassen: 40-29. Beide dus 2 gespeeld en
1 gewonnen. Als je zelfs met een hakkie kunt scoren, kun je gewoon niet verliezen.
Nou effe afronden dan. Een geslaagde eerste avond met tijdige voorzieningen op
het gebied van drank en hartigheid. Was wederom goed geregeld. De vereniging
wacht een drukke zaterdag met vanaf 11 uur 8 wedstrijden. Wat betekent dat er op
zondag vanaf 12 uur nog drie matches worden afgewerkt. En dan weten we ook
wie de winnaar van deze districtsfinale is.

Wij houden u natuurlijk ook van de rest van het toernooi op de hoogte.

Districtsfinale driebanden hoofdklasse. Dag 2

Midden in de nacht waren enkele verenigingsleden bereid hun slaap op te geven en
mee te helpen aan het goed laten verlopen van deze tweede finaledag. Waarvoor
natuurlijk onze eeuwige dank.
Ook voor de deelnemers bleek het geen makkie zich tijdig in ons thuishonk te mel-
den. Arbiter Conny en Mar waren verlaat, maar zonder enige reden. Dus wat moe-
ten we daar dan weer van denken. Als boete-doening ging Conny wel gekleed in
een (net te groot) geleend Yellow-Fellow-overhemd.

De eerste twee wedstrijden waren Jan tegen Wim en Hans die het tegen Pino
(=Cock) opnam. Wim wordt algeheel gezien als de kanshebber voor de overwin-
ning, zeker omdat grootste tegenstrever Mar donderdagavond zijn tweede wedstrijd
verloor van Marcel. Dus er was overal voor te spelen.
Beide ontmoetingen hadden ongeveer een gelijk wedstrijdverloop in het begin. De
man spelend met geel nam het initiatief en een kleine voorsprong. Daarna kwam
wit terug, maar vanaf dat moment lopen beide partijen anders. Wim ging op onze
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tafel na een tiental caramboles achterstand op en over Jan met een 34-40 eind-
stand na een 22-12 tussenstand. En dat alles in slechts 33 beurten, over kwaliteit
gesproken.
Pino ervoer dat een voorsprong van 13 punten geen garantie is voor een overwin-
ning. Hans kwam, net als de rest van deze finaledagen, langzaam tot bijna niet op
gang. Toen het effe wel liep, maakte Hans daar voluit gebruik van, haalde Pino in
(Cock maakte echt geen bal meer, zelfs de meest eenvoudige driehoekjes liepen
er ver naast) en maakte de partij uit na 53 beurten, 40-36. Het was wel een wed-
strijd met wisselende emoties. Hans die drie prachtige pogingen op los net mis
zag gaan, Pino die teleurgesteld was in zichzelf na een jammerlijke misser na een
prachtig gewonnen punt en beide spelers die goede pogingen op een fractie van
een millimeter zagen misgaan. Je zou voor minder haaruitval krijgen. Toen Pino
een algehele uitval van concentratie had, maakte Hans daar dankbaar gebruik van
om de partij te winnen.
Een tweede ronde afgerond met 1 koploper (Wim met 4 uit 2), 4 achtervolgers op
2 en een hekkensluiter Jan met 0 uit 2.

Inmiddels was het middag geworden en een beetje een schappelijk tijdstip voor
topbiljart. De zes heren roken de lunch naderen, dus werden de partijen snel
afgewerkt. Mar maakte Hans af, ondanks een begin van 4 poedels, met 40-28 in
45 beurten. Dat daarbij het konijnenhok door beide spelers regelmatig werd open-
gezet, mag de pret niet drukken. Gewoon een regelmatige overwinning na een
stroef begin.
Op tafel 2 (-de geleende tafel) maakten Wim en Pino er een spannende pot van.
Twee tegenstrijdige spelwijzen zorgden voor een gelijkopgaande partij. Pino leek
beter geconcentreerd en Wim wilde natuurlijk niet verliezen. In de laatste 10
beurten liep Wim toch weg van Pino. Ondanks een nabeurt van 3 trok Cock aan
het kortste eind en mocht Wim de ruiker van de overwinning meenemen, 40-37,
en een voorlopig eerste plek in de tussenstand voor Wim.

De lunch, de lunch, de lunch. Wat moeten we erover schrijven, opmerken, zeg-
gen, etc. Lisa had uren gezwoegd over tomatensoep, de voorzitter en partner
Sjan over een overheerlijk kippensoepje. Hoefde alleen maar opgewarmd te wor-
den, maar zelfs dat wist onze Suus te verknallen. De kippensoep was verzuurd en
kon gelijk door het riool (je moet dat langzaam op een laag, erg laag vuur met
een warmhoudplaatje ertussen op het kleinste pitje opwarmen, dat weet Peer
zelfs), terwijl zelfs de tomatensoep enkele millimeters aangekoekte vermicelli ten
toon spreidde. Daarentegen waren de witte kadetjes keurig ingesneden, besmeerd
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met een laagje boter en daarop voor ieder wat wils: ham, salami of kaas in heel
dikke plakken. Zo scoor je dus NIET als kroegeigenaars!

Het halfuurtje pauze was zo voorbij. Het was inmiddels aardig druk geworden met
vele toeschouwers. Gesterkt door whatever genuttigd was, gingen weer 4 heren
de strijd met elkaar aan. Op tafel ons maakte Mar korte metten met Pino. Laatst-
genoemde had zijn dag niet en ging de kiekenbak in met 21-40 in slechts 35
beurtjes. Ofwel: een topprestatie van Mar. Hij gaf daarmee nog maar eens aan
dat hij een geduchte kandidaat is voor de overwinning dit weekend. En dat terwijl
hij de eerste 5 beurten gewoon, net als ik regelmatig doe, poedels scoorde. Dus
daarna 40 uit 30; klasse hoor!
Daar er deze dag geen assistent-reporters aanwezig waren, zag uw verslaggever
zich genoodzaakt zich tot het volgen van 1 partij per ronde te moeten beperken.
Daarom koos ik voor de partij tussen Jan en Marcel. Jan moest winnen om nog
enige kans van slagen te hebben dit toernooi. Marcel moest effe wachten, maar
mocht onder bezielende steun van vrouw en zoonlief dan ook aan zijn zaterdag-
middagsport beginnen. We zagen tijdens deze partij een drietal opvolgende konij-
nen van Marcel. Maar ook een Jan die in alle eerlijkheid een fantastische caram-
bole maakte, maar daarbij de aanspeelbal toucheerde. Niemand die het zag, maar
eerlijk duurt het langst. Dus ook op dit competitief hoog niveau is nog ruimte voor
normen en waarden; klasse Jan! In 53 beurten was Marcel de meerdere over Jan
met 40-29. Geheel volgens de verwachting en de rol der ballen.

Toen uw reporter in de 4e ronde ook nog eens werd ingezet als schrijver bij een
partij, werd het duidelijk dat niet alles koosjer en objectief gevolgd kon worden.
De van zijn eigen PK teruggekeerde Jeroen bracht uitkomst. Na 15 beurten ging
Marcel favoriet Wim voor met 15-6. Dus leek het leuker de partij tussen Jan en
Hans te volgen. Beide spelers konden vrijuit spelen, daar er geen kans meer was
op een overwinning. Al een paar keer eerder heb ik reeds opgemerkt dat het niet
het weekend van Hans is. Ook in deze partij ging er veel net mis, maar koos hij
uit arren moede ook vaak de verkeerde optie. Jan daarentegen toonde aan beter
te kunnen dan tot dan getoond. Met een paar fantastische ballen trok hij de partij
in 44 beurten naar zich toe: 40-28.
Inmiddels bleek de andere partij niet zo te verlopen zoals door uw razende repor-
ter (kwaad kan ik daarvan worden man!) was verwacht. Om het moyenne te
drukken, of omdat het niet zo ging als gehoopt, Wim had het moeilijk tegen Mar-
cel. Maar mevrouw Boot had afscheid genomen en dat gemis liet zich gelden. Nog
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nagalmend op de zinderende aanwezigheid van vrouwlief pakte Marcel een voor-
sprong die na 35 beurten nog stond: 25-30. Wim sloop dichterbij maar bij 45
beurten was het nog 33-34. En toen was onze Delftse leeuw het zat; een kleine
tussensprint bracht hem voor en na 52!! Beurten eindigde de partij in 40-36.
Marcel kon geen verklaring geven voor zijn ineenstorting. Uit mijn woorden eer-
der in deze paragraaf weten wij precies waar de schoen knelde. Effe een joet
meer uittrekken voor de oppas, kan vrouwtje langer blijven en zijn alle zorgen
van de baan.

Met nog drie wedstrijden te gaan, waaronder een echte finale, is ons debuut als
organiserende vereniging eigenlijk al geslaagd. Maar zondag maken we er
natuurlijk met z,n allen een feest van. Dus alle Yellow-Fellows zijn dan aanwezig,
met of zonder partner, moeten jullie zelf weten.
Het toernooigemiddelde ligt op 0,811 en dat ligt iets onder het verwachte
gemiddelde. Maar dat kan natuurlijk komen door een tafel waar je gehinderd
wordt door een trapje en gordijnen. Morgen/straks zien we wel weer wat er
gebeurd. Wij houden u natuurlijk ook van het slot van het toernooi op de hoog-
te. Alle clubleden zijn er zondag!! Laten we niemand missen, want dan zwaait er
wat!!
Districtsfinale driebanden hoofdklasse. Dag 3 (slot)
Op een veel redelijker tijdstip dan zaterdag verzamelden de usual suspects zich
weer om de laatste partijen van het toernooi te spelen. Deze keer was iedereen
ruim op tijd aanwezig en kon er op het juiste tijdstip afgestoten worden. 

Op onze eigen tafel begonnen Jan en Pino hun onderlig duel, terwijl op de
geleende tafel Hans en Marcel zich inspanden de toeschouwers een bekijkbare
wedstrijd voor te schotelen. Pino had het tijdens het instoten goed naar zijn zin
met de van hem bekende lekkere harde ballen. Dat hij daarna de trekbal vergat,
mag hem niet kwalijk genomen worden; al die supporters ook!!
Jan nam de wedstrijd iets serieuzer leek het wel. Begrijpelijk, want de verliezer
zou laatst eindigen en dat wil eigenlijk niemand. Maar om voor het begin van de
echte wedstrijd al om de hark te vragen: hoe moeilijk maak je het jezelf dan
niet? 
Jan begon goed aan de partij met 7 uit 5. Pino kwam echter in beurt erop en
erover met een serie van 7. Daarna ging het lang gelijk op totdat Jan in beurt 21
een konijn maakte dat 5 jongen wierp. Pino ging er niet beter op spelen, maar
dat valt ook niet mee met een dubbele nekhernia. Vind ik dat ie ze toch nog
redelijk stond te raken. Jan gaf de voorsprong niet meer weg, maakte de 40e in
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beurt 41 en zag Pino de trekstoot, ter lering ende vermaak voor het publiek, in de
nabeurt net misgaan. 
Een onderhoudende partij leverde Jan de 4e plek in de einduitslag op. Pino wordt
laatste, maar hield zich wel aan zijn belofte: tijdens de wedstrijd de bal uit het bil-
jart spelen. Het was effe wachten, maar in de 38e beurt was ie er dan; zomaar,
floep, over de band en zomaar op de vloer. Hoe kan dat nou?
Tenslotte nog even dit: Pino moet dinsdag voor een hartfilmpje naar het zieken-
huis. Zal zijn zenuwen geen goed gedaan hebben. Maar wij als Yellow Fellows
hopen dat het een positief filmpje wordt; succes.
Op de geleende tafel begon Hans eens niet langzaam. Hij vloog erin met 4 vanaf
acquit; dat doet ie normaal nooit! Na 15 beurten keek Marcel tegen een afgrond
van 14 caramboles aan, 22-8. En toch miste Hans nog enkele maakbare ballen.
Maar compenseerde dat middels het maken van heel mooie caramboles. Marcel
kwam niet echt op gang. Maakte wel een heel mooie lange Japio in beurt 13,
maar liep voortdurend achter de feiten aan. Ingecalculeerd of niet, wij weten het
niet! Hans maakte ondertussen ook de mooiste konijn van het toernooi in beurt
10 en dan weet je het wel als tegenstander; zo een dag is het!! 
Vanaf beurt 20 ging het met Hans wat minder en Marcel kende een opleving.
Waarbij een serie van 6 met de eerste 3 konijn, maar wel berekende konijnen. In
beurt 25 scoorde Marcel nmog een fantastische losse, maar echt dichterbij komen
lukte niet. Zondagspeler Hans, ging echt beter als op donderdag en zaterdag,
maakte na 43 beurten zijn 40e. Marcel deed in de nabeurt nog zijn stinkende
best, maar verder dan 3 kwam hij niet, wat hem op een totaal van 37 bracht. Hij
kwam daarmee wel op het schavot op het laagste treetje; derde dus. Hans werd
5e en dat is voor een oproepkracht (invaller voor onze Nico) geen slecht resul-
taat.

Vol verwachting keken we uit naar de finale. Maar eerst werd de innerlijke mens
versterkt. Suus revancheerde zich voor het kippensoep-debacle van zaterdag en
serveerde zeer smakelijke groente- en/of tomatensoep. Met de daarbij uitgedeel-
de broodjes kon iedereen er weer tegenaan.
De finale ging tussen Wim, die al zijn partijen had gewonnen, en Mar, die slechts
van deelnaamgenoot Marcel had verloren. Dat lijkt al een eeuwigheid geleden,
maar was toch pas afgelopen donderdagavond. Mar moest winnen om het toer-
nooi op zijn naam te zetten, maar wilde niet binnen de 41 beurten uit, omdat hij
dan naar de extra-klasse moet. En daar heb ik niks te zoeken, zei hij zaterdag-
avond. Remise of winst was voor Wim voldoende tot winnaar uitgeroepen te wor-
den. Prachtige gegevens voor een mooie, spannende pot biljart. 
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Wim nam het initiatief en bleef Mar steeds een paar punten voor. Wim had uit zijn
doe-het-zelf kit zin favoriete keu gepakt. Hij maakte mooie gecontroleerde ballen.
Waarvan er 1 zo mooi was, dat schrijver Jeroen van enthousiasme met zijn pen
ging gooien. 
Mar had een jammerlijke misser na een bal langs de lange band (net weggetikt
door rood). Wim uitte zijn teleurstelling over een misser door de karakteristieke
houding van de missende biljarter: keu in beide handen, door de knieën en hoofd
omlaag. Ondertussen werd hem drank gevoerd, maar door wie bleef een vraag.
Niet van Mar, want die had er natuurlijk een slaapmiddel ingestopt.
Bij een 21-17 tussenstand in beurt 24 werd de arbiter gewisseld en nam Wim een
sanitaire stop die hij achterin een hoek van het café doorbracht. Met lege blaas en
schoongemaakte bril maakte hij direct een beurt van 4. Dat bleek zijn grootste
voorsprong; 25-17. Nadien kroop Mar langzaam terug, daarbij geholpen door 3
konijnen onderweg. Ook maakte hij een prachtige 35e, met dank aan arbiter Pier-
re. Deze wierp zijn schaduw zo over Mar, dat deze de bal toch maar anders nam
en scoorde. Wat een vervaarlijk uitziende scheids al niet voor mekaar kan krijgen.
Ondertussen kreeg Pino slecht nieuws: er is geen tomatensap meer. Geen pro-
bleem, doe maar tomatensoep met ijs. Niet voor 1 gat te vangen, die jongen. De
gelaatsuitdrukking van een zich concentrerende Mar ging steeds meer lijken op
die de bij ons zeer bekende Piet W. Wenkbrauwen omhoog en net over de bril kij-
ken, prachtig. 
Mar nam het initiatief rond beurt 35 en gaf de voorsprong niet meer weg. Hij
moest nog wel even twee beurten aanmodderen, maar kon dan eindelijk in de
41e beurt zijn twee laatste caramboles noteren. Daarmee werd hij winnaar van dit
toernooi en nam hij alle illusies weg bij Wim. Hij eindigde met 34 in zijn laatste
partij een toch mooi gespeeld toernooi.

We kunnen als Yellow Fellows terugkijken op een geslaagde organisatie. Daaraan
refereerde wedstrijdleider Pierre dan ook na afloop tijdens de prijsuitreiking. Ook
de dank voor de bediening was op zijn plaats. 
De zwaarste opgave tijdens de prijsuitreiking was het op de foto krijgen van alle
zes deelnemers. De techniek liet even op zich wachten, maar de verdiende drank-
jes voor de heren deelnemers niet. Maar het lukte dan toch vanuit diverse hoeken
de groepsfoto te schieten.
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Naam Carb. Brt. Moy. Rnr. Pnt. Rnr. Tot.Rnr. Bijz.

J. Cornelissen 519 160 3,244 1,0 10 1,5 2,5 F.
A. v/d Caaij 524 177 2,960 2,0 9 3,0 5,0 F.
M. Sekreve 502 170 2,953 3,0 8 4,0 7,0 F.
J. ‘t Hart 504 183 2,754 6,0 10 1,5 7,5 F.
P. Schippers 521 180 2,894 4,0 7 5,5 9,5 F.
R. v/d Sar 503 183 2,749 7,0 7 5,5 12,5 F.
W. Ouwerkerk 472 170 2,776 5,0 5 9,0 14,0 1e Res. F.
A. Nijman 506 195 2,595 9,0 6 7,5 16,5 2e Res. F.
R. van Dorp 448 173 2,590 10,0 6 7,5 17,5
L. v/d Meer 442 169 2,615 8,0 3 10,0 18,0

J. Slettenhaar 420 181 2,320 2 DD
D. van Oosten 452 195 2,318 4 HD
C. van Bladel 417 194 2,149 1 DD

A. Bleekendaal D.O.C. correct afgeschreven wegens ziekte ( Andre sterkte)
N. Bbleekendal D.V.K. ‘73 eveneens correct en wegens ziekte (Nico ook sterkte)
R. Molier De Oude Markt correct en gelukkig niet ziek
N. van Roon Bij ‘t Hof correct, 

ziekte van zoon (Nico sterkte we hopen dat het goed komt)
D. Dijksman De Tobbe correct, had het ergens te druk
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Districtsfinale 26 en 27 november - Organisatie: Start '75

Naam Vereniging Pnt Car Brt Moy HS P. Moy 
J. 't Hart D.V.O. '95 8 418 135 3.09 27 4.28 
P. Schippers B.O.G. 6 399 117 3.41 18 5.62 
M. Sekreve Bij 't Hof 4 401 137 2.92 19 3.33 
R. v/d Sar Bij 't Hof 4 422 145 2.91 14 3.91 
J. Cornelissen 't Oogh van V 4 399 142 2.80 15 3.21 
A. v/d Caaij Bij 't Hof 4 388 142 2.73 15 3.75 

Tournooigemiddelde: 2.96



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

J. v/d Cijs 180 170 1,0588 12 D.P

C. van Kooten 174 202 0,8614 2,0 10 1,5 3,5 F.
Ch. Kortekaas 168 181 0,9282 1,0 8 3,5 4,5 F.
J. v/d Maarel 176 206 0,8544 3,0 10 1,5 4,5 F.
A. ‘t Hart 164 217 0,7558 5,0 8 3,5 8,5 F.
P. van Velden 165 225 0,7333 6,0 4 8,5 14,5 F.
J. van Marion 162 201 0,8060 4,0 3 12,5 16,5 F.
W. Blom 150 208 0,7212 8,0 4 8,5 16,5 1e R.F.
O. v/d Ster 159 248 0,6411 12,0 6 5,0 17,0 2e R.F.
P. Rensen 146 214 0,6822 9,0 4 8,5 17,5
S. Wijnmalen 155 228 0,6798 10,0 4 8,5 18,5
P. Klos 158 218 0,7248 7,0 3 12,5 19,5
G. Glansbeek 168 252 0,6667 11,0 4 8,5 19,5
E. Daniels 118 228 0,5175 13,0 4 8,5 21,5

H. Tetteroo De Beurs wegens ziekte Henk heel veel sterkte
D. v Zunderen De Haven correct en royaal op tijd (prima)
J. Hanjoel De Vliethof correct op tijd (lichamelijk ongemak Joop sterkte)
G. de Groot B.O.G.  Hartproblemen
S. Suijker B.O.G. te druk maar correct en op tijd.
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Op donderdagavond werden de 8 finalisten gefeliciteerd met het behalen van de
finale en de reserve Jaap Voerman (DVO’95) bedankt voor zijn komst, helaas
voor hem waren alle finalisten aanwezig en was er geen plaats voor hem.Spon-
taan was zijn aanbod; als je me nodig hebt wel ik best een partijtje tellen of
schrijven, hoor!! Toppie Jaap !! Waarna onze hulp WL Rob v. Dorp een plekkie
op het centre-court voor hem inrichtte.
Daar BVSOS een betrekkelijk kleine bv is hadden we veel moeite om 8
arbiters/schrijvers per dag bijeen te sprokkelen, maar door goede hulp van BV
DVO’95, de Oude Markt, Willem Westhoff ipp en de twee Sterretjes. is alles
prima verlopen.
Ineens kwam er op de tweede dag tekening in de strijd: Jan Zwirs op 6 pnt 
2. Alex v/d Knijff, 3 Jan vd.Cijs (kamp.2009), Richard Prins 4pnt. Jeroen Voorn 2



pnt. Sven Suijker 2 pnt, Bert vd.Zalm 2 en Willy Visker was nog puntloos, wel
met hoedje!! Keurig Willy!!!!!!!

Jan Zwirs op 6 en ja, wat er toen gebeurde??????? Rob van Dorp wees de spe-
lers hun plaats aan op de tafels en ging over in het ENGELS????!!!! Waar had hij
het over? Jan was de bietman, of de men toe biet, de beatman……,we zullen het
nooit weten.

De stand eind ronde 6;
Arend , Richard en de twee Jannen op 8pnt. Mooier kan haast niet, de finale
werd gesplist.

Willy tegen Bert, ja hoor Willy van de 0 hs 7 pmoy. 1.62 vond in Bert een fijne,
rustige speler, leverde haar 2 punten op in de eindstand.

Opvallend was de grote sportiviteit onderling; hoeveel er niet gezegd is: NEEM
DE ANDERE BAL, netjes hoor. De gele brigade ‘van’t Hof’ was op de hoogste
plaatsen terug te vinden en stak het roodborstje van Jan Zwirs een beetje af.
Ook werd de Duitse vlag gezien.
Deze gekheid was tekend voor de gezellige finale.

De kampioen Arend werd gehuldigd door Willem Westhoff, dankte de lokaliteit-
houd(ster) Yvette,Olga en Ingrid voor de bediening en wenste de regio-spelers
veel succes toe.

Eindstand;  1. Arend v.d. Knijff 10 pnt 1.99
2. Jan Zwirs              10 pnt 1.75
3. Richard Prins     8  pnt 1.64
4. Jeroen Voorn        8  pnt  1.63
5  Jan v/d Cijs         8  pnt  1.61
6. Sven Suijker            6  pnt  1.43
7. Bert v.d Zalm           4  pnt  1.29
8. Willy Visker          2  pnt  1.16

De finale werd gesloten door ondergetekende , dankte een ieder voor zijn en
haar aanwezigheid en wellicht tot volgend jaar.

BVSOS Chris Vermeulen vz
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Regionale Finale
29 t/m 31 oktober in Vlaardingen

Naam District Pnt Car Brt Moy HS P. Moy 
G. Gruijs Rotterdam 11 209 299 0.69 6 0.96 
N. Luken Vlietlanden 10 202 298 0.67 7 0.85 
M. v/d Eng Midden-Holland 10 197 337 0.58 6 0.75 
W. Leurgans Dordrecht 8 202 321 0.62 5 0.75 
R. Hielema Midden-Holland 6 193 318 0.60 5 0.71 
S. Bruggeling Vlietlanden 5 174 316 0.55 7 0.63 
S. Hermans Vlietlanden 4 175 321 0.54 5 0.58 
A. v/d Kraats Dordrecht 2 183 324 0.56 4 0.65 

Tournooigemiddelde: 0.60
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VERSLAG REGIOFINALE LIBRE 6E KLAS

Het was weer fijn om zo’n finale van deze klasse te mogen organiseren. 
Hier zijn ze altijd nerveus, hebben respect voor elkaar en doen nooit moeilijk
tegen de arbiters. 
Helaas voor dhr. Michels ging deze finale aan z’n neus voorbij. 
Hij was 20 minuten te laat. 
Maar voor Sonja was het een feest om mee te mogen doen.

In de 1e ronde kwamen de 2 oudste deelneemsters (70 en 71 jaar) tegen elkaar.
Voor beide dames (Willy en Ans) heb ik veel respect zoals ze in dit toernooi
hebben gespeeld. Na een spannende partij liet Willy in de 40e beurt Ans op 28
staan. Mariëlle nam het op tegen Sonja die in was gevallen en die ging goed van
start: 31e beurt was het 16-20. Maar toen kwam Mariëlle op gang met een serie
van 5 en liet Sonja staan op 25 caramboles. Nita startte niet goed tegen Susanne
(12e beurt 04-10) maar haalde Susanne toch in en in 42 beurten ging ze uit.
Patrick en Gerrit waren de enige heren in dit toernooi. In een goede partij had
Patrick het op het einde toch moeilijk, want Gerrit nam een eindsprint in 5
beurten 8 caramboles en ging in 31 beurten uit.



2e ronde
Ans-Nita. Nita maakte haar 1e carambole in de 12e beurt en Ans had er al 8. Maar
Nita presteerde het om toch in 39 beurten Ans te laten staan op 27 caramboles
(is toch 30 caramboles in 28 beurten, knap van Nita).. Mariëlle nam het op tegen
Patrick. Het was een spannende partij. Beiden waren gespannen en misten veel
kansen. Toch lukte het Mariëlle in de 55e beurt te winnen: 30-29. Susanne stond
in de 26e beurt tegen Willy 13 tegen 14. Toen miste ze 12 keer, maar Willy ging
gewoon door en won in 49 beurten: 30-25. Sonja-Gerrit was een spannende en
gelijk opgaande partij die 51 beurten duurde. Gerrit miste 4 keer en zo kon Sonja
de 30e maken. Maar Gerrit had de nabeurt en verdiende de gelijkmaker. Dus een
remise. Heel mooi. Tijdens deze ronde kregen we nog een broodje kroket van de
lokaalhouder. Dat werd in dank afgenomen (lekker hoor).

3e ronde
Gerrit-Ans. Na 43 beurten was het na een gelijk opgaande partij gedaan voor Ans.
Gerrit liet Ans op 28 staan. Mariëlle-Susanne. Mariëlle was goed op gang: 20 in 18
beurten. Na 8 missers een serie van 6. Stand na 30 beurten: 28-17. Bij Susanne
ging het lopen en Mariëlle kon na weer 9 missers de laatste 2 maken in de 40e
beurt. Susanne kwam er 2 te kort.. Nita-Patrick. Hier was Patrick toch de sterkste
en ging in de 45e beurt uit: 23-30. Sonja-Willy. Sonja deed het goed tot de 22e
beurt. Toen ging Willy er vandoor en won de party in 46 beurten: 19-30.

4e ronde
Nita-Sonja zijn clubmaatjes en nu tegenstanders van elkaar. Maar hier was Nita
toch de sterkste en liet Sonja staan na 35 beurten op 14 caramboles. Gerrit-
Susanne. Beide waren misschien bang om een carambole te maken. Na de 11e
beurt staat het 01-02. Toen was Gerrit de zenuwen de baas en ging in de 38e
beurt uit: 30-16. Ans-Mariëlle. Stand 49e beurt was nog 23-24, maar Ans kreeg
toch vaker last van haar hand (artrose) en Mariëlle kwam op gang en won in 53
beurten: 25-30. Willy-Patrick. Was een leuke en spannende wedstrijd en weer een
partij met 1 carambole verschil want Patrick won in 48 beurten met 29-30.
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Na de heerlijke soep en broodjes begon de 5e ronde.

Nita-Gerrit. Nita zal nog veel aan deze partij terug denken. Het was heel spannend
en van beiden goed. Maar ze miste een gemakkelijke bal, wat haar de partij en
wat later bleek het kampioensschap koste want Gerrit maakte het uit en won in
42 beurten: 30-29. Mariëlle-Willy. Willy ging goed van start: 10 in 4 beurten. Mar-
iëlle speelde niet goed. Willy had toch nog 46 beurten nodig om te winnen: 21-
30. Ans-Sonja. Ans ging goed van start. Na 12 beurten was het 12-4. Toen kreeg
Sonja het spelletje door en kreeg er weer kijk op en Ans kreeg weer last van die
hand. Sonja won in 49 beurten: 22-30. Susanne-Patrick. In een matige wedstrijd
won Susanne haar 1e partijtje in 51 beurten: 30-25. Na deze ronde bleven er voor
de zondag nog 4 kandidaten over voor de titel. De stand was: Gerrit 9 punten -
Willy en Mariëlle 8 punten - Nita 6 punten - Patrick 4 punten - Sonja 3 punten -
Susanne 2 punten - Ans 0 punten.

Na 1 uurtje langer te hebben kunnen slapen, begonnen we aan de slopende laat-
ste 2 ronde’s.
6e ronde

Patrick-Sonja. Patrick speelde rustig en beheerst en Sonja speelde tegen zichzelf.
Na 38 beurten staat het 27-14. Maar ze kreeg vleugels en verraste iedereen. Een
serie van 7 en van 4 deden Patrick erg schrikken maar kon hij het toch uitmaken
in de 42e beurt: 30-26.

Ans-Susanne. In een slechte partij van 54 beurten verloor Ans opnieuw. Nu van
Susanne die halverwege nog een woededansje maakte omdat het niet wou
lukken. Ans bleef kalm door ervaring in al die jaren dat ze biljart: 30-27.

Nita-Willy. Ook hier was het weer spannend. In een gelijk opgaande partij kon Nita
Willy toch 1 carambole voorblijven en zo de partij in 47 beurten uitmaken: 30-29.
Mariëlle-Gerrit. In een matige partij was Mariëlle Gerrit toch te slim af en won in
49 beurten, weer met 1 punt verschil: 30-29. De stand was nu nog spannender
geworden. Mariëlle 10 punten - Gerrit 9 punten - Nita en Gerrit 8.
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7e ronde

Patrick-Ans. Patrick begon goed: 10 beurten 11-5. Maar Ans vocht voor de laatste
kans om punten te scoren. En in de 41e beurt was er een hoera en een
vreugdedans van Ans. ‘Het is mij gelukt om er 1 te winnen!’. Patrick bleef op 28
staan. 

Sonja-Susanne. Susanne was helemaal opgebrand en Sonja speelde redelijk maar
won wel in 47 beurten: 30-23.

Nu waren de 4 kanshebbers aan de beurt. Op 2 tafels moesten ze tegelijkertijd
beginnen. Mariëlle-Nita en Willy-Gerrit. Mariëlle moest winnen om zeker te zijn. Bij
verlies ging het om de andere 3 spelers. Mariëlle ging goed van start: 14 beurten
10-4. Maar de zenuwen gingen een rol spelen. Ook Nita’s hart stond op springen
zei ze later tegen mij. Nita won deze slopende strijd in 48 beurten: 26-30. Mariëlle
was een sportieve verliezer. Op de ander tafel werd het nog spannender want nu
moest het van Willy en Gerrit afkomen. In de 8e beurt was het 8-5. Toen miste
Willy 11 keer en zo kon Gerrit, ook stijf van de zenuwen, Willy voorbij. In de laat-
ste 5 beurten maakte Willy 3 en Gerrit 9 caramboles en zo was er feest voor Ger-
rit. In de 45e beurt ging hij uit en Willy kwam er 5 te kort. Gerrit was nu de kam-
pioen.

Bij de prijsuitreiking werden de arbiters van het gewest en onze vaste schrijvers,
Hans en Wim, samen met de wedstrijdleider Nelis door mij hartelijk bedankt voor
hun inzet en voor het doen slagen van dit toernooi. Ook Fred en Hanny werden
niet vergeten vanwege de vele hapjes, soep en brood (geweldig). Toen ik de pri-
jzen had uitgereikt met een goed woordje aan de spelers kreeg Hanny nog een
mooi bloemstukje van de kampioen als dank namens de spelers voor alles wat ze
voor hun hadden gedaan. Sjaak Verleg nodigde Gerrit uit om voor het Nationale
Kampioenschap te gaan spelen en hij gaat er voor. Gerrit, heel veel succes
gewenst door iedereen en mijn persoontje. Na een heel gezellig en sportief week-
end ging iedereen weer naar huis.

Was getekend, Henk Steenhoek. Voorzitter van BV Tonegido.
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Dinsdag 2 nov. om 7 uur verzamelden de deelnemers zich in café De Kleine Confi-
ance in Schiedam.
In de eerste ronde werd door Joop Mostert meteen de toon gezet. Hij tikte de par-
tij in de 16e beurt uit en eindigde hierdoor na deze ronde op een 1e plaats met een
moyenne van maar liefst 4,37. Dit moyenne zou, naar later bleek, niet meer verbe-
terd worden. Tijdens de andere partijen bleken respectievelijk Gerrit van Schie, Wim
Aarts en Rob Ducaneaux te sterk voor hun tegenstanders.

De tweede ronde wonnen juist de andere spelers waardoor iedereen op 2 punten
stond voordat op zaterdag in de derde ronde de strijd zich zou voortzetten. 

In deze derde ronde werd de hoogste serie van het weekend gemaakt door Joop de
Zeeuw, namelijk 20 caramboles. Net als Joop de Zeeuw kwamen ook Joop Mostert,
Gerrit van Schie en Willem Westhoff deze ronde op 4 punten. 

In ronde 4 probeerde Gerrit van Schie de hoogste serie van 20 caramboles te klop-
pen. Dit is hem net niet gelukt, waardoor hij en Joop de Zeeuw, zoals later zou
blijken, samen de hoogste serie van het weekend zouden moeten delen. Wel pak-
ten Joop de Zeeuw en Gerrit van Schie de 3e zege van dit weekend, waardoor zij
beiden op 6 punten kwamen, gevolgd door 4 spelers met 4 punten en 2 met 2 pntn.

In ronde 5 zegevierden wederom Joop de Zeeuw en Gerrit van Schie, waardoor zij
de 8 punten uit 5 wedstrijden behaalden. Joop Mostert en Peter den Hartog won-
nen hun 3e partij van dit weekend. 

In ronde 6 bleek Joop Mostert te sterk voor Gerrit van Schie, waardoor Joop Mostert
langszij kwam en de 2e plek overnam van Gerrit. Beide hebben op dat moment 8
punten. Aangezien Joop de Zeeuw zijn partij ook weer gewonnen had, bleef deze
bovenaan staan met 10 punten. 
In de laatste ronde bleken beide Jopen wederom te sterk voor hun tegenstanders.
Joop de Zeeuw behield door zijn winst de positie, die hij vanaf ronde 2 bekleedde
en sindsdien niet meer had afgestaan,en eindigde hiermee als de nummer 1. Van
harte gefeliciteerd. 

Het zijn drie heel gezellige en sportieve wedstrijddagen geworden, waarin tot het
uiterste is gestreden. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde finale in een
goed verzorgde locatie. Iedereen dank die daaraan heeft bijgedragen.

Daniëlle van Zunderen
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Op zaterdag 11 december 2010 verzamelden de zes deelnemers zich in De Klei-
ne Confiance in Schiedam.
In de eerste ronde begon Jan van de Maarel goed. In de 23e beurt maakt hij zijn
30e carambole. Zijn tegenstandster, Paula van Velden bleef hierbij steken op 19
caramboles. Op de andere tafels bleken Chantal Kortekaas en An ‘t Hart te sterk
voor hun tegenstanders. Zij hadden hiervoor 33 en 45 beurten nodig.
In de tweede ronde waren Jan van de Maarel en Chantal Kortekaas wederom te
sterk voor hun tegenstanders. In 46 beurten pakte Kees van Kooten hier zijn eer-
ste winstpunten, ten koste van An ‘t Hart. Jan van de Maarel had voor zijn winst
de minste beurten nodig. Chantal Kortekaas had voor haar partij 35 beurten
nodig. Jan van de Maarel behield hierdoor zijn eerste plaats. Paula van de Vel-
den maakte deze ronde wel de hoogste serie van het weekend, namelijk 7, maar
dit bleek niet genoeg.
In de derde ronde bleek An ‘t Hart te sterk voor Jan van de Maarel. In de 29
beurten bleef hij steken op 20 car. Ook Chantal Kortekaas was deze ronde weer
te sterk was voor haar tegenstander. Nu was Jan van Marion het slachtoffer.
Hierdoor nam ze de eerste plaats over met 6 punten. Paula van de Velden wint
van Kees van Kooten en pakt hier haar eerste winstpunten.
In ronde 4 pakt ook Jan van Marion eindelijk zijn eerste punten. Dit ten koste
van Paula van Velden. Bovenaan blijken zowel Chantal Kortekaas als Jan van de
Maarel te sterk voor hun tegenstanders. Chantal Kortekaas en Jan van de Maarel
winnen beiden hun partijen, waardoor iedereen de plek behoudt waar hij of zij
zaterdag is geëindigd. Na deze ronde is ook duidelijk dat zowel Chantal Korte-
kaas (8 punten; 0.93)  als Jan van de Maarel (6 punten; 1.00) kampioen kunnen
worden. Maar ook op de plaatsen 3 t/m 6 kan het nog alle kanten op aangezien
het erg dicht bij elkaar ligt. 
In ronde 5 heeft Jan van Marion het licht gezien. Hij maakt het in de 31e beurt
uit en laat Kees van Kooten hierbij steken op 9 car. Tegelijkertijd blijkt Paula
van de Velden te sterk voor An ‘t Hart. Op de 3e tafel gaan Jan van de Maarel
en Chantal Kortekaas ondertussen gelijk op en lijken zij erg aan elkaar gewaagd.
Pas vanaf ongeveer de 15e beurt begint Chantal Kortekaas heel langzaam uit te
lopen en terwijl Jan van de Maarel even in een dipje zit, maakt Chantal Korte-
kaas korte metten. Ondanks dat zij ook nog heel even stil valt en Jan van de
Maarel dat moment benut om nog even een serie van 5 te maken, wint Chantal
Kortekaas uiteindelijk deze partij in 36 beurten. Zij is hiermee kampioen.
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde finale in een goed verzorgde loca-
tie. Iedereen dank die daaraan heeft bijgedragen.

Daniëlle van Zunderen
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