Biljartcompetitie 2021 / 2022
Biljartvereniging Marken
Uitslagen 3 maart 2022
Nr.
1
2
3
4
5

Partij
K. Roos
E. Zwiers
P.C. Zeeman
K. Zeeman Kz.
P. Kes

P. Schipper
K. Zeeman Hz.
C. Teerhuis
P.C. Schipper
P. Kaars

Uitslag
2
2
0
0
2
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-

Caramboles
0
0
2
2
0
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24
11
17
6
38

-

7
12
18
18
8

Beurten
15
13
15
10
15

CPT

2021 / 2022

WETENSWAARDIGHEDEN BILJARTCOMPETITIE
Hoogste serie

P. Moenis

22 caramboles

Hoogste moyenne:

P. Moenis

7.56

9 / 9 / 2021 +
7 / 10 / 2021
17 / 02 / 2022

Kortste partij:

D. Schipper - P. Kaars
J. ten Napel - C. Teerhuis

6 beurten
4 beurten

24 / 2 / 2022
12 / 8 / 2021

Langste partij:

K. Zeeman Hz. - P. Kaars

24 beurten

16 / 9 / 2021

Partij met meeste poedels:

D. Schipper - K. Roos
K. Zeeman Hz. - P. Kaars
P. Schipper - E. Zwiers

30 poedels
30 poedels
30 poedels

12 / 8 / 2021
16 / 9 / 2021
11 /11 / 2021

Hoogste serie poedels op rij

D. Schipper
P.C. Schipper
E. Zwiers

8 poedels
8 poedels
8 poedels

7 / 10 / 2021
27 / 1 / 2022
24 / 2 / 2022

Meeste poedels in 1 partij

E. Zwiers

18 poedels

Winstpartij / Remise zonder poedels

C. Teerhuis

4 beurten

16 / 9 / 2021 +
11 /11 / 2021
12 / 8 / 2021

Verliespartij zonder poedels

P. Moenis

9 beurten

10 / 2 / 2022

Hoogste serie afstoot:

P. Moenis

9 caramboles

17 / 02 / 2022

Hoogste serie nabeurt:

P. Moenis

16 caramboles

21 / 10 / 2021

Meeste caramboles in 1 partij

P. Moenis

90 caramboles

24 / 2 / 2022

Partij zonder poedels

VERSLAG:
Beste biljarters,
Afgelopen week was er op de WA de nodige verwarring over de tussenstand. Dit is nu recht getrokken
met het schrappen van de gespeelde partijen tegen Joris ten Napel.
Als jullie de huidige tussenstand bekijken heeft dit gezorgd voor een ongekend spannende
tussenstand na de gespeelde partijen afgelopen donderdag 3 maart.
Kes heeft alles in eigen hand maar een man of zes kan nog aanspraak maken op het kampioenschap.
De gespeelde partijen op donderdag 3 maart jl.
De aftrap van de avond was voor rekening van Klaas Roos en Pieter Schipper. Roos was wederom in
goede doen. Een degelijke start en een slotoffensief leverde heb de winst op. De slotserie van 9
caramboles was een bevestiging van de goede vorm van de afgelopen weken. Het leverde hem een
plek bij de 1e 5 van het tussenklassement. Voor Schipper een hopeloze partij net als het merendeel
van de gespeelde partijen dit seizoen. Met 7 caramboles na 15 beurten onder de streep een
teleurstelling voor hem.
De 2e partij werd gespeeld door Eb Zwiers en Klaas Zeeman Hz.
Van beide wisselend spel met veel poedels. Zwiers kon een aantal mazzel ballen op zn naam
schrijven en kreeg hierdoor het overwicht in de partij. Met een slotserie van 3 caramboles was de
partij in 13 beurten gespeeld. Zeeman had wel een goed slot met een mooie serie van 5 caramboles,
maar de achterstand was te groot om de zaak nog recht te trekken.
In de derde partij moest ik het opnemen tegen mn zwager PC Zeeman. Het eerste deel van de partij
was voor beiden sprokkelen om de caramboles te maken. Zelf had ik nauwelijks een aanvangsstoot.
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Ik kwam met een serie van 5 caramboles op voorsprong in de 8e beurt. De 15e en laatste beurt zorgde
voor een spectaculair slot.
Zeeman zette de partij op scherp met een serie van 7 caramboles en miste zn laatste carambole. Ik
had de moed al opgegeven want normaal gesproken kun je een verlies incasseren. Het tegendeel
was het geval. Een moeilijke eerste bal werd raak gestoten en de serie van 7 caramboles leverde mij
de winst op in de partij. Ongelofelijk.
De 4e partij werd gespeeld door Klaas Zeeman Kz. en PC. Schipper. Met de tussenstand in het
klassement voor beide en belangrijke partij.
Zeeman kon absoluut niet imponeren, meer poedels dan gescoorde caramboles. Schipper
daarentegen begon sterk en met een slotserie van maar liefst 9 caramboles werd hij de terechte
winnaar. Belangrijke punten want met een gedeelde 2e plek blijft hij kans maken op het
kampioenschap.
Dan de laatste partij vd avond, Piet Kes tegen Pieter Kaars.
Kaars had absoluut niet de vorm. Ook hier meer gemaakte poedels dan caramboles. Je mag wel
zeggen een schim van zijn prestatie van afgelopen week waar hij maar liefst 30 caramboles maakte in
slechts 6 beurten.
Kes speelde een sublieme partij Als we de wat mindere start vergeten, een bovengemiddelde
prestatie. In de laatste 4 beurten van de partij maakt hij maar liefst 24 caramboles.
Met de winst in zn partij consolideert Kes zn koppositie in het tussenklassement. De verschillen zijn
echter minimaal.
Tot vanavond en geniet nog van het mooie weer.
Met vriendelijke groet / Kind regards,

Cornelis Teerhuis
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