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2016 / 2017

WETENSWAARDIGHEDEN BILJARTCOMPETITIE
Hoogste serie

P. Moenis

32 caramboles

22 / 9 / 2016

Hoogste moyenne:

P. Moenis

8.73

6 / 10 / 2016

Kortste partij:

K. Zeeman - P.C. Zeeman 7 beurten
P. Schipper - J. ten Napel 7 beurten
C. Teerhuis - C. de Groot 7 beurten

15 / 9 / 2016
24 / 11 / 2016
8 / 12 / 2016

Langste partij:

C. Veer - J. ten Napel

28 beurten

22 / 9 / 2016

Partij met meeste poedels:

PC. Schipper - E. Zwiers

32 poedels

8 / 12 / 2016

Hoogste serie poedels

P.C. Zeeman

10 poedels

13 / 10 / 2016

Meeste poedels in 1 partij

E. Zwiers

19 poedels

8 / 12 / 2016

Winstpartij / Remise zonder poedels

beurten

Verliespartij zonder poedels

beurten

Partij zonder poedels

beurten

Hoogste serie afstoot:

J. ten Napel

6 caramboles

P.C. Zeeman

6 caramboles

8/9 + 20/10 2016
+24/11 2016
27 / 10 / 2016

Hoogste serie nabeurt:

P. Moenis

20 caramboles

10 / 11 / 2016

Meeste caramboles in 1 partij

P. Moenis

96 caramboles

6 / 10 / 2016

Verslag
Vandaag, 8 december 2016, precies op de helft van de biljartcompetitie. Voor de koplopers een
belangrijk moment want ze spelen de beslissingspartij voor de periode titel.
Vanavond toch een wisselend beeld gezien qua prestaties; uitzonderlijke verrichtingen maar ook
mindere partijen. Dit is terug te zien in het overzicht wetenswaardigheden en de persoonlijke
verrichtingen (HS, LP en KP).
Na wat pijn en moeite had de wedstrijdsecretaris van vanavond een programma samengesteld van
acht te spelen partijen. Een aantal dubbele wedstrijden voor degenen die moesten inhalen.
In de eerste partij was Kaas Zeeman, net als de afgelopen weken, goed bezig in zijn partij tegen Cor
Veer; wel veel poedels maar de serie van 10 caramboles was mocht er wezen; een aanscherping van
zijn HS dit seizoen. Hij won de partij in 16 beurten.
In de tweede partij waren Joris ten Napel en Pieter Moenis elkaars tegenstanders. Hier werden
uitzonderlijke prestaties neergezet. In het begin van de partij was Moenis een klasse apart. Na 5
beurten was de stand 6 tegen 54 caramboles. Het venijn zat hem echter in de 13e beurt en laatste
beurt. Joris die al in het begin van de partij het hoofd liet hangen, haalde het beste in zich naar
boven. Met een serie van maar liefst 22 caramboles kwam hij uit op 35 en was uit. In de nabeurt
maakte Moenis het spektakel compleet. Met een serie van 14 caramboles werden de punten
gedeeld. Dat is biljarten op z’n best.
In de derde partij liep Cor Veer aan tegen zijn tweede nederlaag van de avond. Zijn tegenstander Dirk
Schipper besliste de partij in de 24e beurt. Beiden waren opgelucht dat de beslissing was gevallen.
De vierde partij van de avond had Piet Kes zich waarschijnlijk anders voorgesteld. Hij had zich
ingedeeld tegen Otto Visser. Beiden begonnen matig aan de partij. Voor Kes een slechte voorbode
want Otto pakte de winst in 17 beurten. De slotserie van Kes (7 caramboles) is voor de statistieken.
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Dan de beslissingspartij voor de periodetitel.
Een prachtig moment om deze te spelen, want zowel Cees de Groot als ik stonden op gelijke hoogte
met 20 punten en waren dit seizoen nog niet tegen elkaar uitgekomen.
Ik miste de afstoot en vervolgens was het Cees de Groot die een serie van 3 caramboles maakte. De
toon was gezet.
Voor beiden was er de focus en in de beginfase ging het gelijk op. De beloning viel voor mij in de
zevende beurt. Met een serie 11 caramboles (een aanscherping van mijn hoogste serie dit seizoen)
besliste ik de partij in slechts 7 beurten. Cees de Groot had het nakijken.
Met een 14e plek in de rangschikking na 3 speelrondes, zonder punten, is het moeilijk voor te stellen
dat je na 14 speelrondes winterkampioen bent geworden met 22 punten. Ik ben er blij mee.
In de zesde partij moest PC Zeeman het opnemen tegen Pieter Schipper. Een spannende pot want
beiden waren aan elkaar gewaagd. Het was Schipper die in de 13e beurt met een serie van 6
caramboles de beslissing forceerde. Hij kon twee punten bijschrijven.
Dan een partij van de lange adem. PC Schipper moest het opnemen tegen Eb Zwiers. Deze verliep
bijzonder moeizaam. Zwiers maakte te viel missers en had zelfs ook nog materiaal pech. Halverwege
de partij vloog de pomerans eraf. Verder spelen met een geleende keu leverde ook niet het gewenst
resultaat. PC speelde zeer wisselend tot grote ergernis van zichzelf. Met drie keer een serie van 4
caramboles wist hij toch te scoren. Hij won de partij uiteindelijk in 25 beurten. De partij wordt
opgenomen in de lijst met wetenswaardigheden.
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Piet Kes en PC Zeeman, voor beiden hun tweede
partij. Het venijn zat hem in het laatste deel van de partij. In de 11e beurt was er een serie van 8
caramboles van Zeeman waardoor de wedstrijd volledig werd gedraaid. In eerste instantie was er
geen antwoord van Kes . Dit werd in de 13e en 14e beurt rechtgezet.
Zeeman maakte het uit in de 14 beurt. Na de serie van 7 caramboles in de 13e beurt maakte Kes een
slotserie van 8 caramboles in de nabeurt. Een nette prestatie want hiermee werd toch een punt
binnengehaald.
Het was een lange speelavond maar niemand heeft zich verveeld.
Met precies 100 gespeelde partijen kan de balans worden opgemaakt. Een goed uitgangspunt voor
de tweede helft van de competitie.
Cornelis
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