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gewestelijke wedstrijden landscompetitie
alle teamleiders hebben inmiddels het programma ontvangen van de geweste-
lijke wedstrijden van de landscompetitie. Sjaak heeft dit in een overzichtelijk
excel sheetje gezet, zodat dit voor iedereen duidelijk is. Op dit overzicht staat
netjes vermeld in welke districten de wedstrijden worden gespeeld. 
Op de buitengewone ledenvergadering zijn de reglementen voor deze gewes-
telijke wedstrijden unaniem aangenomen.
In artikel 7 van dit reglement staan de verplichtingen van de deelnemende
teams en sanctie.  Hierin staat duidelijk vermeld dat bij alle poules en finales
elk deelnemend team verplicht is een schrijver te leveren. Dit mag ook een
speler van het team zijn. Bij deelname aan een poule (geen finale dus) is elk
team verplicht een arbiter te leveren. Dit mag ook een speler van het team
zijn. Dit is een belangrijke wijziging ten opzichte van de gewestelijke finales,
zoals we gewend waren. Maar ik wil de deelnemende teams van ons district
wel hierop wijzen.

Kleding
Op de afgelopen najaarsvergadering van  KnBB vereniging Carambole kwam
er een voorstel van enkele districten om de kledingeisen aan te passen. De
strik of stropdas weer invoeren. Omdat in diverse districten de kleding een
zootje is. Op deze najaarsvergadering is het besluit genomen om de huidige
kledingeisen niet te wijzigen. Maar dan wel deze kledingeisen naleven.
Over de voorgeschreven biljartkleding staan zes pagina’s beschreven in artikel
6009 van het wedstrijdreglement van de KnBB vereniging Carambole. Deze
reglementen staan ook op de website.
Mijn persoonlijke mening is, dat iedere speler, die in wedstrijden, welke door
de KnBB georganiseerd worden zelf verantwoordelijk is voor het dragen van
de correcte kleding. je mag toch trots zijn om in je clubtenue te spelen. Ook
als waardering voor de clubsponsors.
Maar wat ik de laatste tijd gezien heb, deugt van geen kanten. Zelfs blauwe
spijkerbroeken zijn geen uitzondering.
Op mijn laatste gewestelijke finale libre 1e klas was er een wedstrijdleider, die
op de eerste avond drie spelers aansprak op hun niet correcte kleding. een
zwarte spijkerstof broek, geen clubembleem en het overhemd niet correct.
Indien zij de tweede dag hun kleding niet aangepast zouden hebben, werd
hen verdere deelname van deze finale ontzegt.
Maar aangezien wij als bestuurders geen politieagenten zijn, wil ik de verant-
woording bij de spelers zelf leggen.
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VOOrWOOrD Van De VOOrZITTer

WILLeMS WeL en Wee

Website
Zoals velen al gezien hebben is onze website nogal aangepast. Zo kan je van
iedere speler de competitie moyennes zien en ook de PK resultaten per speler.
Kortom een compliment voor onze webmaster.
Persoonlijk zou ik het leuk vinden, wanneer het gastenboek gevuld zou worden.
Suggesties over PK wedstrijden, landscompetitie, arbitrage of andere zaken kan
je hier allemaal in kwijt. Dus mensen schroom niet. Heb je een suggestie of
opmerkingen voor het bestuur, laat dit dan weten. Daar worden we als district
alleen maar sterker van.

De voorzitter
Wim roseboom

]

Maart 2012, Het seizoen loopt op zijn einde.
Libre 2e klasse,
gewestelijke finale, ons district heeft het niet slecht gedaan, 2e Peet Schippers en
3e jan ’t Hart, Klasse.

Libre 1e klasse,
ja de verwachtingen waren al niet hoog en als er dan ook nog mensen in meedoen
die in 3 beurten uitgaan, series van 100 maken dan nog niet promoveren, ja wat
hebben we er dan nog te zoeken, 4e jan Huis hele goede prestatie, klasse jan, Wim
roseboom onze voorzitter viel iets tegen,7e  maar dat is normaal in zulk geweld, is
niet leuk met spelers in een finale te spelen die veel en veel te sterk zijn voor deze
klasse, sorry dat ik dat moet zeggen.

Bandstoten 5e klasse,
De verwachtingen waren zeer hoog, helaas net niet, maar wel schitterend gespeeld,
zijn we trots op, 2e aad Schutter 3e Danny de Quasteniet alle twee gepromoveerd 

Bandstoten 4e klasse,
Ook hier weer een speler die veel en veel te laag ingeschreven was, speler gaf het
zelf aan maar van de wedstrijdleider P.K. rotterdam moest hij in de 4e klasse inschri-
jven ( helaas in de 2e klasse zou hij beter op zijn plaats geweest zijn) toch goede
plaatsen voor Sjon rombout 3e en jeroen Voorn 4e prima.
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Driebanden groot 3e klasse,
Ook hier weer een speler die er niet in hoorde, klasse loopt van 0.300 t/m 0.475
de 2e klasse van 0.475 t/m 0.650
en hij wordt kampioen met een moyene van 0.725, ergens klopt er iets niet. Will
op ’t ende toch een knappe 3e plaats met een moyenne van 0.427. Omdat de
eerste 2 niet naar het nationaal gingen, mocht Will het gaan proberen en behaalde
de 4e plaats keurig.

Bandstoten 3e klasse,
De verwachtingen zijn hier weer hoog, zowel voor Pierre Paauwe, gepromoveerd
naar de 2e klasse, als voor Chris Wensveen die tegenviel in de districtsfinale,
hoewel tegen viel.. 2e woorden is toch niet slecht , maar een moyenne van 2.07
ja Chris dat is te laag voor jouw, jongens succes, in Zwijndrecht.

Bandstoten 2e Klasse,
Misschien raar, maar hier heb ik ook hoge verwachtingen van, het zijn niet de
eerste de beste die naar het gewest gaan, Wim Kroon kan alles en geeft niet op
nooit, Mike nijman technisch de beste maar is nog jong, succes in woubrugge.

Finales de eerst komende weken. Districtsfinales
17-18 Maart Driebanden 4e klasse (organisatie D.V.O. ‘95) dit is de laatste finale
deze klasse (bestaat hier na niet meer)!!!!!!!!!!!!
23-24-25 Maart Driebanden 3e klasse (organisatie D.V.K. ‘73)
11-13-14 april  Driebanden 2e klasse (organisatie’t Witte Paard)

regiofinales
16 t/m 18 Maart Bandstoten 3e klasse Zwijndrecht
30 t/m 01 april Bandstoten 2e klasse Veen en rijnstreek

nationaaal
18 t/m 20 Mei Bandstoten 2e klasse Organisatie De Kleine Confiance   

(altijd afschrijven bij de wedstrijdleider Pk en eventueel bij de pouleleider maar
altijd bij mij). 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



naam Carb. Brt. Moy. rnr. Pnt. rnr. Tot.rnr. Bijz.

H. van der Hek 330 156 2,1154 2,0 12 2,5 4,5 F.
Chr. Wensveen 323 150 2,1533 1,0 10 5,5 6,5 F.
r. v/d Sar 330 167 1,9760 4,0 12 2,5 6,5 F.
M. Sekreve 330 179 1,8436 7,0 12 2,5 9,5 F.
P. Paauwe 314 159 1,9748 5,0 10 5,5 10,5 F.
D. Dijksman 300 147 2,0408 3,0 8 8,0 11,0 F.
a. v/d Caaij 330 214 1,5421 12,0 12 2,5 14,5 F.
L. Vis 300 163 1,8405 8,0 8 8,0 16,0 F.
j. Huis 260 141 1,8440 6,0 4 11,5 17,5 1e r.F.
g. de jong 317 199 1,5930 11,0 8 8,0 19,0 2e r.F.
a. Schuller 282 165 1,7091 9,0 4 11,5 20,5
P. groeneveld 276 168 1,6429 10,0 3 13,0 23,0
P. de Kok 303 199 1,5226 13,0 5 10,0 23,0

D. van Oosten 237 161 1,4720 2 HD
j. dos Santos L 304 211 1,4408 7 HD
j. Cornelissen 256 182 1,4066 4 HD
j. de Zeeuw 277 197 1,4061 6 a.6021
W. Ouwerkerk 221 161 1,3727 2 HD
g. van Schie 231 178 1,2978 2 DD
n. Bleekendaal 292 248 1,1774 2 HD

W. Kniep bij 't Hof  correect afgeschreven
a. nijman De Beurs correct afgeschreven
P. jansen Harwich correct afgeschreven
P. Schippers B.O.g. correct afgeschreven
Chr. Voets D.O.C. correct afgeschreven
a. Bleekendaal D.O.C. correct afgeschreven
V. nguyen Centrum correct afgeschreven
a. alleblas De Vliethof correct afgeschreven ( geen lid meer jammer)
C. Smink Delft moest opgeven op dokters advies
W. Westhoff Uitgeschakeld door val

al met al wel veel afzeggingen ( en dat is toch wel jammer)
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UITSLag FInaLe BanDSTOTen 3e KLaS

UITSLag FInaLe BanDSTOTen 4e KLaS

Persoonlijke Kampioenschappen - Seizoen 2011/2012
Bandstoten 4e Klasse (1.00 - 1.50)
aantal te maken caramboles: 40 
Districtsfinale 3, 7 en 8 januari - Organisatie: B.O.g.

naam Vereniging Pnt Car Brt Moy HS P. Moy
S. rombout Bij 't Hof 10 238 170 1.40 9 1.90
j. Voorn Bij 't Hof 10 249 194 1.28 7 1.60
r. Ducaneaux D.V.O. '95 9 260 161 1.61 9 2.66
a. v/d Knijf Bij 't Hof 7 234 188 1.24 11 2.85
P. den Hartog Centrum 6 247 183 1.34 11 1.66
r. Somai Centrum West 6 253 198 1.27 8 2.22
j. v/'t Leven Bij 't Hof 4 227 210 1.08 7 1.17
C. v/d ende De Tobbe 4 243 242 1.00 7 1.29

Toernooigemiddelde: 1.26

Persoonlijke Kampioenschappen - Seizoen 2011/2012
Bandstoten 3e Klasse (1.50 - 2.30)
aantal te maken caramboles: 55 
Districtsfinale 10 t/m 12 februari - Organisatie: De Tobbe

naam Vereniging Pnt Car Brt Moy HS      PMoy
P. Paauwe Bij 't Hof 11 362 139 2.60 17 3.92
C. Wensveen Delft 10 340 164 2.07 16 3.66
a. v/d Caaij Bij 't Hof 9 334 184 1.81 12 2.89
M. Sekreve Bij 't Hof 7 330 189 1.74 10 2.89
H. v/d Hek De Tobbe 6 369 175 2.10 14 2.75
D. Dijksman De Tobbe 6 337 179 1.88 13 2.89
r. v/d Sar Bij 't Hof 4 316 177 1.78 11 2.29
L. Vis 't Witte Paard 3 294 185 1.58 10 2.39

Toernooigemiddelde: 1.92



gewestelijke Finale
17 t/m 19 februari 2012 in Vlaardingen 

naam District Pnt Car Brt Moy HS    P. Moy   
raymond Timmers rotterdam 14 280 159 1.76 21    2.10
ger van Klink Veen- en rijns 12 279 184 1.51 10    2.35
Sjon rombout Vlietlanden 8 239 162 1.47 12    2.50
jeroen Voorn Vlietlanden 8 241 171 1.40 10    2.10
arnold van Son Dordrecht 6 251 162 1.54 12    2.50
arie v/d Berg Den Haag 4 197 164 1.20 7     1.60
Douwe van gemert Midden Holland 2 222 176 1.26 12    2.00
niels Muskens Midden Holland 2 173 180 0.96 7     1.60
Toernooigemiddelde: 1.38
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VerSLag FInaLe BanDSTOTen 4e KLaS

Op dinsdag 3 januari jl. verzamelden de deelnemers, Mukesh Somai, Sjon rombout,
Cees v.d. ende, jaap v.'t Leven, rob Ducaneaux, Peter den Hartog, jeroen Voorn en
arend v.d. Knijf zich in café De Kleine Confiance in Schiedam.

In de eerste ronde versloeg Mukesh Somai Peter den Hartog in 26 beurten. Ook jaap
v.'t Leven, Sjon rombout en Cees v.d. ende bleken te sterk voor hun tegenstanders,
arend v.d. Knijf, jeroen Voorn en rob Ducaneaux. Zij hadden hier respectievelijk 36,
27 en 31 beurten voor nodig.

De tweede ronde pakten ook rob Ducaneaux (26 beurten tegen jaap v.'t Leven) en
jeroen Voorn (41 beurten tegen Cees v.d. ende) hun eerste wedstrijdpunten.
Mukesh Somai (33 beurten) en Sjon rombout (21 beurten) waren tevens eerder uit
dan hun tegenstanders, arend v.d. Knijf (33 beurten) en Peter den Hartog (21
beurten).

Tijdens de derde ronde kwam iedereen van de 0 af. In deze ronde verdienden
namelijk ook Peter den Hartog en arend v.d. Knijf hun eerste partijpunten. arend
v.d. Knijf had hier zelfs slechts 14 beurten voor nodig tegen Sjon rombout en zou
hiermee het hoogste moyenne spelen van het weekend. Peter den Hartog had iets
meer beurten nodig, namelijk 24, maar bleek hiermee ruimschoots te sterk voor zijn
tegenstander rob Ducaneaux. Cees v.d. ende en jeroen Voorn wonnen eveneens
hun partijen in respectievelijk 31 en 33 beurten tegen jaap v.'t Leven en Mukesh



Somai. na deze ronde lag alles open en stonden 4 mensen op 4 punten en 4 mensen
op 2 punten. 

In de vierde ronde probeerde rob Ducaneaux de kortste partij over te nemen van
arend v.d. Knijf. Dit lukte echter net niet. Hij had 15 beurten nodig tegen Mukesh
Somai. jeroen Voorn, Sjon rombout en Cees v.d. ende hadden iets meer beurten
nodig, namelijk 25, 29 en 38, maar wonnen hiermee wel hun partijen tegen Peter den
Hartog, jaap v.'t Leven en Cees v.d. ende. Hiermee vergrootten Sjon rombout en
jeroen Voorn hun voorsprong en kwamen ze op 6 punten, gevolgd door Mukesh
Somai, rob Ducaneaux, arend v.d. Knijf en Cees v.d. ende met vier punten en Peter
den Hartog en jaap v.'t Leven met 2 punten. 

In de vijfde ronde ging rob Ducaneaux verder waar hij in de vierde ronde gebleven
was. nu had hij slechts 16 beurten nodig tegen jeroen Voorn. arend v.d. Knijf, Sjon
rombout en jaap v.'t Leven bleken eveneens te sterk voor hun tegenstanders Peter
den Hartog, Cees v.d. ende en Mukesh Somai (26, 28 en 34 beurten). 

Tijdens ronde zes werden de partijen uitgespeeld in 27 (jeroen Voorn tegen jaap v.'t
Leven), 33 (Sjon rombout tegen Mukesh Somai) en 34 (Peter den Hartog tegen Cees
v.d. ende) beurten. arend v.d. Knijf en rob Ducaneaux hadden tegen elkaar 31
beurten nodig, maar hadden hier beide voldoende aan om hun caramboles te maken
en eindigden daarmee in een gelijkspel. Tussenstand na deze ronde: Sjon rombout
10 punten, jeroen Voorn 8 punten, rob Ducaneaux en arend v.d. Knijf 7 punten,
Mukesh Somai, Peter den Hartog, jaap v.'t Leven en Cees v.d. ende ieder 4 punten. 

rob Ducaneaux had de laatste ronde slechts 18 beurten nodig tegen Sjon rombout.
Sjon rombout had hierbij slechts 20 caramboles. Desondanks was dit ruim voldoende
voor zijn kampioenschap. jeroen Voorn, Peter den Hartog en Mukesh Somai hadden
tegen arend v.d. Knijf, jaap v.'t Leven en Cees v.d. ende iets meer beurten nodig,
namelijk 25, 27 en 39. 

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde finale. Iedereen dank die daaraan
heeft bijgedragen.
enkele cijfers: 
Beste partij: 14 beurten (arend v.d. Knijf)
Hoogste serie: 11 (arend v.d. Knijf en Peter den Hartog)
Hoogste algemeen gemiddelde: 1,61 (rob Ducaneaux)
Met vriendelijke groeten,   Daniëlle van Zunderen

9e jaargang, #004 / maart 2012
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In december is de finale Bandstoten 5e klas gespeeld bij café de Beurs in 's-graven-
zande. Op dinsdagavond om ruim voor aanvangstijd hadden alle spelers (speelster)
zich gemeld bij de wedstrijdleiding. Ook reserve Puck Velders had zich gemeld. Puck
heeft zelfs de 1e ronde gearbitreerd en liet hiermee zijn grote sportiviteit zien als
reserve. Biljartvereniging de Beurs had twee troeven in deze finale, namelijk Henk
Tetteroo en aad Schutter.

De eerste ronde speelden de twee spelers van de Beurs tegen elkaar. aad Schutter
won in 30 beurten van Henk Tetteroo. Sven Suyker (D.O.C.) speelde een schitterende
partij tegen janet v.d. Meide (S.(o).S.) en won in 16 beurten en behaalde een hoog-
ste serie van 11 caramboles. Later bleek dit de hoogste serie van deze finale te zijn.
jan van Marion (DVO ’95) begon ook sterk en versloeg j.v.d. Maarel (’t groene Hart)
in 23 beurten. De partij tussen Daniëlle v. Zunderen (de Haven) en Danny de Quaas-
teniet (Bij ’t Hof) eindigde in een overwinning voor Danny.

De tweede ronde wonnen dezelfde spelers, die ook de eerste partij hadden gewon-
nen. Sven versloeg Daniëlle in 25 beurten, jan versloeg janet en had hier 35 beurten
voor nodig. Danny versloeg Henk en aad had geen medelijden met jan. Zodat na
twee ronden er vier spelers waren met 4 punten en de andere vier nog puntloos
waren.

De derde ronde won Sven in 29 beurten van Henk, aad maakte in de 34e beurt zijn
partij uit tegen janet en Danny versloeg jan v.d.Maarel in 37 beurten. Daniëlle wist
haar eerste punten binnen te halen tegen jan v. Marion en deed dit in 33 beurten.

De vierde ronde bleven de drie koplopers Sven, aad en Danny ongeslagen tegen
respectievelijk jan v.d. Maarel, Daniëlle en janet. jan van Marion won van Henk.

na vier ronden waren er nog vier titelkandidaten over: Sven 8 punten met een
moyenne van 1,12, aad 8 punten en 1,03, Danny 8 punten en 0,88 en jan van Mar-
ion 6 punten en 0,92.

De vijfde ronde bracht spektakel. Sven verloor verrassend van jan v. Marion in 23
beurten. aad werd afgeslacht door Danny in 14 beurten (de kortste partij van deze
finale). Daniëlle versloeg janet en jan v.d. Maarel won van Henk.

aad versloeg in de zesde ronde Sven in 19 beurten met een hoogste serie van 10

10
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caramboles. Danny won van jan v. Marion in 25 beurten. Daniëlle won van jan v.d.
Maarel en Henk versloeg janet en haalde zijn eerste punten binnen. Met nog 1
ronde voor de boeg was de stand: 1. Danny 12 punten met een moyenne 1,03, 2.
aad 10 punten en een moyenne van 1,12. 3. Sven 10 punten en een moyenne van
1,14 en 4. jan v. Marion 8 punten met een moyenne van 0,93.

jan v.d. Maarel won van janet en Henk won van Daniëlle. Danny verloor van Sven
in 27 beurten en kwam twee caramboles te kort. Op de andere biljarttafel won aad
op sublieme wijze in 28 beurten. Terwijl zijn tegenstander nog twee caramboles
moest maken sloeg aad keihard toe en ging uit met een knappe serie van 9 caram-
boles.

aad werd op moyenne kampioen bandstoten 5e klas van district Vlietlanden. aad is
pas ruim een jaar lid bij biljartvereniging de Beurs en nu al een kampioenschap. Dat
belooft nog wat voor de toekomst. De gewestelijke finale wordt gespeeld in het
laatste weekend van januari in Lekkerkerk.

Biljartvereniging de Beurs bedankt iedereen die heeft meegeholpen om deze finale
tot een goed eind te brengen en wenst aad en Danny heel veel succes in Lekkerk-
erk.
namens de spelers bedankte jan v. Marion de organisatie en overhandigde een
envelop met inhoud aan de voorzitter voor de goed arbitrage.

VerSLag FInaLe BanDSTOTen 5e KLaS

UITSLag geWeSTeLIjKe FInaLe LIBre 1e KLaS

gewestelijke Finale10 t/m 12 februari 2012 in Capelle a/d Ijssel 
naam District Pnt Car Brt Moy HS P. Moy
B. Mandemaker rotterdam 10 792 127 6.23 95 40.00
M. Frederiks Den Haag 10 693 126 5.50 42 9.23
g. de Hoog Dordrecht 8 720 120 6.00 53 15.00
j. Huis Vlietlanden 8 797 148 5.38 36 8.57
a. Maassen Veen- en rijnstr 8 749 140 5.35 40 8.57
C. Lingen Midden Holland 6 677 134 5.05 41 8.57
W. roseboom Vlietlanden 6 648 138 4.69 35 7.50
D. Bode Midden Holland 0 508 125 4.06 33 geen

Toernooigemiddelde: 5.27



Uitslag Districtsvoorwedstrijden Bandstoten 2e Klasse 2011-2012

naam Carb. Brt. Moy. rnr. Pnt. rnr. Tot.rnr. Bijz.

W. Kroon 450 153 2,9412 1,0 12 1,0 2,0 F.
M. nijman 413 150 2,7533 2,0 10 2,0 4,0 F.
P. van Zweden 414 175 2,3657 3,0 5 3,0 6,0 F.
W. roseboom 396 170 2,3294 4,0 2 4,0 8,0 F.

n. van roon 376 173 2,1734 4 H.D. F
j. 't Hart 392 189 2,0741 2 H.D. afg. 
n. Veldhuijzen 
v Z. 359 187 1,9198 4 D.D. afg.
F. Kool 295 155 1,9032 2 D.D. F.

P. jansen Harwich is correct afgeschreven door de vereniging (geen lid meer)
V. nguyen Centrum correct afgeschreven

naam Pnt Car Brt Moy HS P. Moy

Kroon Wim 10 375 133 2,820 3.40 20
nijman Mike 7 361 115 3,139 5.76 29
roon nico 6 333 139 2,396 2.34 12
roseboom Wim 4 340 140 2,429 3.94 16
Kool Frans 3 295 144 2,049 2.77 12
Zweden van, Peter 0 298 147 2,027 13

2002 818

eInDreSULTaaT
KaMPIOen: Wim Kroon lid b.v. De Tobbe
TOernOOIgeM: 2,4474

12

Vlietzicht
9e jaargang, #004 / maart  2012

VOOrWeDSTrIjDen BanDSTOTen 2e KLaS 

FInaLe BanDSTOTen 2e KLaS 

]



Pnt Carb. brt Moy. Hoogste P. Moy
serie

M. Drost 14 385 159 2,42 13 3,23
C. Kortekaas 8 340 197 1,72 10 3,05
W. Honing 8 311 193 1,61 13 2,29
P. gerritsen 7 326 155 2,10 14 3,05
a. Lathouwers 6 287 181 1.58 13 2,03
F. elderbroek 5 334 156 2,14 13 3,23
H. van Wordrager 4 300 183 1,63 16 3,05
F. Bijsterveld 4 324 210 1,54 9 2,89

Tournooigemiddelde 1,81

9e jaargang, #004 / maart 2012
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]

Voor eenieder die het weten wil.
Het kon niet uitblijven: er is weer een vereniging opgeheven. ja helaas. Het was
na 80 jaar B.V. Centrum niet meer mogelijk voor de leden om nog plezier in het bil-
jarten te kunnen hebben.
Het is een reden waar meerdere verenigingen helaas mee te maken kunnen krij-
gen: leden tekort. geen nieuwe aanwas. Dan is het niet meer plezierig als je als
vereniging, waarvan de meeste leden competitie spelen, te klein wordt om je
clubavonden vol te krijgen.
Daarom zijn we als vereniging tot de conclusie gekomen dat het zo niet verder kon
en zijn we gaan zoeken naar een alternatief. Deze hebben we gevonden door eerst
samen met biljartvereniging Het noorden te kijken of de leden van beide verenigin-
gen wel met elkaar konden opschieten. gelukkig was dit het geval en konden we
gaan denken: hoe gaan we het doen? Fuseren of een vereniging opheffen?
Het beste bleek een vereniging op te heffen en zo geschiedde het. Per 1 januari
2012 bestaat biljartvereniging Centrum na 80 jaar niet meer en zijn de meeste
leden lid geworden bij Het noorden.
Zo blijven alle teams en PK spelers actief. Hetzij dit biljartseizoen onder de naam
Centrum of Het noorden.
Dit ter informatie.
j.j.Israël, ex-secretaris B.V. Centrum          

OPHeFFIng B.V. CenTrUM



Persoonlijke Kampioenschappen - Seizoen 2011/2012
Driebanden groot 3e Klasse (0.300 - 0.475)
aantal te maken caramboles: 20 
nationale Finale 10 t/m 12 februari 2012 in Deurne 

naam District Pnt Car Brt Moy HS P. Moy
jacky geerlings 10 134 279 0.480 5 0.714
jan geerlings 10 122 284 0.429 3 0.625
rene van Slingerland 8 116 261 0.444 7 0.606
Wil op 't ende Vlietlanden 8 117 290 0.403 4 0.555
ronnie Freriks 6 118 231 0.510 4 0.909
Frans Opdam 6 116 279 0.415 5 1.176
Dick Schluter 4 111 245 0.453 3 0.714
remco Kroder 4 105 287 0.365 5 0.476
Toernooigemiddelde: 0.435
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VerSLag FInaLe LIBre 2e KLaS geWeST 

Op vrijdag 13 januari jl. startte in café De Kleine Confiance in Schiedam het gewest-
elijk kampioenschap 2e klas libre. Deelnemers waren: Dennis Sassen, Hans van der
Waart, jan 't Hart, Peter v.d. Vegt, Pedro Huisman, Peet Schippers, romke Steens-
ma en Louw de groot.

De eerste ronde begon goed voor jan 't Hart. Hij won zijn partij tegen zijn dis-
trictgenoot Peet Schippers in 22 beurten. Peet Schippers bleef hierbij steken op
slechts 22 caramboles. De districtsgenoten Peter v.d. Vegt en Pedro Huisman leken
meer aan elkaar gewaagd te zijn. Pedro Huisman tikte de partij uit in 44 beurten,
waarbij Peter v.d. Vegt op 88 caramboles bleef steken. Louw de groot en romke
Steensma bleken eveneens te sterk voor hun tegenstanders, Dennis Sassen en Hans
van der Waart en hadden hier 22 en 25 beurten voor nodig.

In de tweede ronde pakte Peet Schippers zijn eerste partijpunten. Hij had slechts 20
beurten nodig tegen Dennis Sassen. Op de andere tafel maakte Hans van der Waart
een mooie serie van 38 caramboles. Het mocht ondanks de mooie serie echter niet
meer baten: Pedro Huisman tikte deze partij in 19 beurten uit. Tijdens de andere
partijen bleken romke Steensma en jan 't Hart in 21 en 35 beurten te sterk te zijn
voor hun tegenstanders, Louw de groot en Peter v.d. Vegt. 

]



In de derde rond gingen romke Steensma en jan 't Hart verder waar ze gebleven
waren en wonnen ze wederom hun partijen. jan 't Hart had hiervoor 24 beurten
nodig tegen Louw de groot. romke Steensma speelde een schitterende partij met
een hoogste serie van 29, waarbij hij zelfs maar 7 beurten nodig had tegen Peter
v.d. Vegt. Peet Schippers had voldoende aan 19 beurten tegen Hans van der Waart
en Dennis Sassen was in 24 beurten klaar tegen Pedro Huisman. 

In de vierde ronde bleven romke Steensma en jan 't Hart onverslaanbaar in 22
en 21 beurten (tegen Pedro Huisman en Hans van der Waart). Dennis Sassen
probeerde nog de 7 beurten te evenaren. Dit lukte echter net niet. Hij had uitein-
delijk 9 beurten nodig tegen Peter v.d. Vegt. Peet Schippers was in 35 beurten uit
tegen Louw de groot. De tussenstand na deze ronde: romke Steensma, jan 't
Hart (beiden 8 punten), Dennis Sassen, Peet Schippers (beiden 6 punten), Pedro
Huisman (4 punten), gevolgd door Hans van der Waart, Peter v.d. Vegt en Louw
de groot, ieder 0 punten.

In ronde 5 liet jan 't Hart de eerste punten liggen. Dennis Sassen bleek in 20
beurten een te sterke tegenstander. romke Steensma ging echter wel door waar
hij was gebleven. Hij had tegen Peet Schippers voldoende aan 22 beurten. Ook
Hans van der Waart pakte eindelijk zijn eerste partijpunten door in 23 beurten van
Peter v.d. Vegt te winnen. Pedro Huisman en Louw de groot konden niet uitmak-
en wie er sterker zou zijn en eindigden in gelijkspel in 28 beurten, waarmee ook
Louw de groot eindelijk van de 0 af kwam. 

romke Steensma, Peter v.d. Vegt, Hans van der Waart en Peet Schippers bleken
in ronde 6 de winnaars te zijn in respectievelijk 18, 19, 20 en 23 beurten tegen
jan 't Hart, Louw de groot, Dennis Sassen en Pedro Huisman. Hiermee kwam ook
de laatste speler, Peter v.d. Vegt, van de 0 (partijpunten) af. 

In ronde 7 liet romke Steensma blijken dat hij de terechte winnaar zou zijn. Ook
zijn laatste partij won hij ruimschoots. Hij had hier 17 beurten voor nodig. Peet
Schippers had tegen Peter v.d. Vegt voldoende aan 14 beurten. jan 't Hart had
ondertussen slechts 15 beurten nodig tegen Pedro Huisman en ook Louw de groot
won zijn laatste partij tegen Hans van der Waart. 

Iedereen dank die heeft bijgedragen aan een geslaagde finale.

9e jaargang, #004 / maart 2012

15

VerSLag FInaLe LIBre 2e KLaS geWeST



enkele cijfers: 
Beste partij: 7 beurten (romke Steensma)
Hoogste serie: 38 (Hans van der Waart)
Hoogste algemeen gemiddelde: 4,77 (romke Steensma) 

Met vriendelijke groet,
Daniëlle van Zunderen
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P.K.’S reCreanTen 

alle klassen voor de recreanten die zich opgegeven hadden zijn gespeeld, de
opgave was niet groot . 
1 x 1ste klas, 4 x 2e klas, 9 x 3e klas, 2 x 4e klas, 2 x 5e klas. 
De 1ste klas is samen gespeeld met de 2e klas, voor de 1ste klas was het dus een
opwarmertje (W.roseboom). Voor de 2e klassers was het een complete competi-
tie van 6 partijen, daar is j. ‘t Hart als overwinnaar uit gekomen en mag dus spe-
len voor het gewest. jammer dat j. Huisman de laatste partijen niet mee kon doen
wegens ziekte. De andere 2 te weten j. de Zeeuw en n. Bleekendaal zijn beiden
direct gedegradeerd, bij de recreanten kent men geen halve degradatie vandaar.
De 3e klas was verdeeld over 2 poules, 1 poule van 4 (W.Westhof, g.v.Schie,
j.Mosterd, K.Vis. 1 Poule van 5 (a. Stolk, W. Kramer, M.v.d. Lippe, j. Bruin, a.
grootscholten). Voor de stand zijn de 2 poules gewoon bij elkaar gevoegd.
als winnaar is hier j. Mosterd uitgekomen en ook hij mag naar het gewest. 
De als 2e geeindigde a.Stolk is gepromoveerd naar de 2e klasse met een moyenne
van 2.503, veel sucses aad volgend seizoen. In deze klasse geen degradanten.
De 4e en de 5e klas waren dus weer samengevoegd. In de 4e klasse is B.noor-
dam winnaar geworden op moyenne. Beide spelers hebben wel een zodanig
moyenne gespeeld dat ze meer caramboles moeten gaan maken volgende keer
B.noordam 55 en C.Hardenbol 50. Ook Bram mag dus naar het gewest.
In de 5e klasse dus ook 2 spelers, hier is a Voskamp de winnaar geworden, ook
met een mooi moyenne, wat dus ook hem voor een hoger aantal (40) betekent,
ook arie dus naar het gewest.
Ik wens al de spelers veel succes bij het gewest dat gespeeld gaat worden in het
Oog v. Vlaardingen op 17 – 18 – 19 april.                                             
jan Bruin


