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Biljartvereniging Marken 

  Marken, 9 september 2013 

        
Cees de Groot Dirk Schipper Ed Vogel 
Piet Kaars Piet Schipper Klaas Zeeman 
Piet Kes Cornelis Teerhuis Pieter Zeeman 
Pieter Moenis Cor Veer Eb Zwiers 
Joris ten Napel Otto Visser  

Aan: 

   
  
Beste biljarters, 
Hierbij worden jullie uitgenodigd voor de  
 

~~~  Start van de nieuwe Biljartcompetitie Seizoen 2013 – 2014  ~~~ 
 
Datum:  Donderdag 12 september 2013 
Locatie:  
 

 
 
Na een lange zomerstop is de septembermaand het moment voor de start van het nieuwe 
biljartseizoen. Zoals te doen gebruikelijk kijken we kort terug naar de prestaties en 
wetenswaardigheden van het biljartseizoen dat achter ons ligt. 
Winnaar van het afgelopen seizoen was Piet Kes. Een belangrijk deel van de competitie was hij te 
vinden op plek 1 van de ranglijst. Tegen het eind van de competitie kreeg Kes te maken met 
vormverlies / hoogtevrees en nam de spanning toe waardoor hij pas in zijn laatste partij zeker werd 
van de titel. Kes heeft in totaal 38 punten behaald met een riante verbetering van zijn moyenne. 
Nummer twee van de ranglijst, Pieter Moenis, heeft net als het voorgaande seizoen jaar prima 
gepresteerd. Een totaal van 36 punten en wederom een significante verbetering van zijn moyenne. 
Op plaats drie van de ranglijst vinden we Otto Visser met 33 punten. Ook Otto is er in geslaagd zijn 
moyenne te verbeteren. In totaal hebben we het afgelopen seizoen met 14 leden 182 partijen 
gespeeld over 27 speelrondes, in de periode van september 2012 – april 2013.  
 
Met betrekking tot de wetenswaardigheden mogen de prestaties van Moenis zeker worden 
genoemd. Op 28/2/13 zette hij in zijn partij een serie neer van 49 caramboles, een absoluut record. 
Ook de hoogste serie nabeurt en de meeste caramboles staan op zijn naam.  Wederom extremen 
in partijen. Een kortste partij van slecht zes beurten en een langste partij van 26 beurten. 
In de lijst met overzichten van poedels vinden we opvallend de naam van Eb Zwiers terug. 
In tegenstelling tot eerdere jaren is het afgelopen seizoen helaas niet gelukt een partij zonder 
poedels in de statistieken te krijgen.  
Overall gezien kunnen we terugkijken op een goed seizoen. 
 
Voor de statistieken is de Eindstand en het overzicht met wetenswaardigheden 2012 - 2013 
bijgevoegd. 
 
Iedereen een gezellig en sportief biljartseizoen toegewenst. 
Tot donderdag 12 september 2013. 
 
Cornelis Teerhuis 
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