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Biljartcompetitie 2021 / 2022
Biljartvereniging Marken

Uitslagen 17 maart 2022

Nr. Partij Uitslag Caramboles Beurten

1 P. Moenis K. Zeeman Hz. 0 - 2 72 - 20 15

2 K. Roos P.C. Zeeman 0 - 2 17 - 18 11

3 C. Teerhuis K. Zeeman Kz. 2 - 0 17 - 5 10

4 D. Schipper P.C. Schipper 2 - 0 12 - 11 12

5 P. Moenis P. Kaars 0 - 2 71 - 24 14

6 P. Schipper P. Kes 2 - 0 22 - 12 16
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VERSLAG: 
Beste biljarters, 

We komen dicht in de buurt van de afronding van de biljartcompetitie seizoen 2021-2022. Een aantal 

van jullie hebben op 17 maart hun laatste partij gespeeld. Jammer dat het zo is gelopen. 

Pieter Zeeman heeft via de WA het overzicht gedeeld van de resterende partijen die nog moeten 

worden gespeeld.  

Nog 9 partijen te spelen: 

P Moenis - PC Schipper P Moenis - P Kes P Moenis - K Zeeman Kz   

P Moenis - K Roos  P Moenis - E Zwiers E Zwiers - P Kaars   

E Zwiers - D Schipper  E Zwiers - C Teerhuis C Teerhuis - D Schipper 

 

Hopelijk kunnen we volgende week de laatste partijen spelen. Zoals te zien valt of staat dit met de 

opkomst van Eb Zwiers en Pieter Moenis. We gaan het zien. 

Donderdag 17 maart 2022: 

Alles leek er op dat het een gelopen race was voor de koploper. Met het resultaat na de 6 gespeelde 

partijen van donderdag 17 maart ligt alles open en gaan we een zeer spannend slot tegemoet. 

In vergelijking met andere speelavonden is er goed gespeeld. Korte partijen en relatief weinig poedels. 

Eén van de spelers viel duidelijk uit de toon. Meer hierover verderop in het verslag. 

Eerste partij van de avond nam Pieter Moenis het op tegen Klaas Zeeman Hz. Voor Klaas de laatste 

partij van het seizoen. Beide spelers gingen goed van start. Moenis na 6 beurten op 33 en Zeeman op 

10. Na een minder middendeel voor beiden leek Moenis af te stevenen op de winst. Een mooie serie  

van 17 in de 15e beurt mocht niet baten want in dezelfde beurt haalde Zeeman uit met een serie van 7 

caramboles, Dit leverde hem de 2 punten op. 

WETENSWAARDIGHEDEN BILJARTCOMPETITIE 2021 / 2022
Hoogste serie P. Moenis 22 caramboles 9 / 9 / 2021 + 

7 / 10 / 2021

Hoogste moyenne: P. Moenis 7.56 17 / 02 / 2022

Kortste partij: D. Schipper - P. Kaars 6 beurten 24 / 2 / 2022

J. ten Napel - C. Teerhuis 4 beurten 12 / 8 / 2021

Langste partij: K. Zeeman Hz. - P. Kaars 24 beurten 16 / 9 / 2021

Partij met meeste poedels: D. Schipper - K. Roos 30 poedels 12 / 8 / 2021

K. Zeeman Hz. - P. Kaars 30 poedels 16 / 9 / 2021

P. Schipper - E. Zwiers 30 poedels 11 /11 / 2021

Hoogste serie poedels op rij D. Schipper 10 poedels 10 / 3 / 2022

Meeste poedels in 1 partij E. Zwiers 18 poedels 16 / 9 / 2021 +

11 /11 / 2021

Winstpartij / Remise zonder poedels C. Teerhuis 4 beurten 12 / 8 / 2021

Verliespartij zonder poedels P. Moenis 9 beurten 10 / 2 / 2022

Partij zonder poedels

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
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De 2e partij: Klaas Roos tegen PC Zeeman. Voor Zeeman zn laatste partij vh seizoen. Beiden waren 

aan elkaar gewaagd. Zeeman maakte meerdere keren een aantal luizen waardoor hij in de 11e beurt 

met 18 tegen 17 de winst wist op te strijken. 

De 3e partij moest ik het opnemen tegen Klaas Zeeman Kz. Voor mij stond er veel op het spel want 

wilde ik nog kans maken op een hoge klassering dan was winnen de enige optie. Ik moet zeggen een 

prima partij gespeeld in slechts 10 beurten de partij gewonnen. De mindere start werd meer dan 

goedgemaakt. Zeeman daarentegen begon sterk maar had veel pech. Diverse ballen net mis. Hij kon 

het niet waar maken, slecht 5 caramboles. 

De 4e partij was het een Schipper onderonsje. Dirk tegen PC. Een titelgevecht. Voor beiden een 

moeizame start . De serie van Dirk in de 9e beurt maakt uiteindelijk het verschil. In 12 beurten was er 

de winst voor hem. PC Schipper moest het doen met een schamele 11 caramboles. Voor Dirk een 

belangrijke overwinning. Voor PC Schipper een gevoelig verlies.  

De 5e partij speelde Pieter Moenis tegen Pieter Kaars. Het was dat in het eerste deel vd partij Moenis 

niet zo goed scoorde want het tweede deel van zn partij speelde hij bijzonder goed. Voor Kaars een 

zwakke start die in het tweede deel meer dan goed werd gemaakt want een serie van 8 en 2 van 4 

caramboles brachten hem de winst in 14 beurten. 

Dan de laatste partij van de avond. Voor Pieter Schipper zn laatste partij van competitie. Hij moest het 

opnemen tegen de koploper Piet Kes. 

Voor beiden een dramatische start. Na 6 beurten een stand van 3 tegen 1. Ik gaf al aan dat 1 van de 

spelers uit de toon viel deze avond. 3 keer raden wie dat was. Onze koploper. Hij kwam totaal niet in 

de wedstrijd. Speelde het lange wachten of de spanning en rol?. We zullen het nooit weten. Hij 

speelde een waardeloze partij. Schipper daarentegen speelde een goed middenstuk en met een serie 

van 4 maakte hij dit compleet in de 16e beurt. De 2 punten waren binnen. 

Voor Schipper toch nog een mooie afronding van zijn competitie. Voor Kes een hard gelag. De 

concurrentie zit hem nu op de hielen. 

Kijken we naar de tussenstand dan zijn er 4 personen die nog meedingen voor de titel. Ik zag deze 

week dat Kes zich al goed aan het voorbereiden was voor komende donderdag. Een knipbeurt bij de 

lokale kapper. je weet nooit waar het goed voor is. 

 

Nog een hele fijne dag. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Cornelis Teerhuis 

 


