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Biljartcompetitie 2021 / 2022
Biljartvereniging Marken

Uitslagen 24 maart 2022

Nr. Partij Uitslag Caramboles Beurten

1 P. Moenis K. Roos 0 - 2 49 - 23 14

2 E. Zwiers D. Schipper 2 - 0 12 - 9 21

3 P. Moenis K. Zeeman Kz. 0 - 2 41 - 14 10

4 C. Teerhuis D. Schipper 2 - 0 18 - 6 13

5 P. Moenis E. Zwiers 0 - 2 76 - 11 16
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VERSLAG: 
Beste biljarters, 

Donderdag 24 maart zijn 5 partijen gespeeld. Eb Zwiers en Pieter Moenis kregen een drukke avond. 

 

In volgorde de gespeelde partijen:  

P Moenis - K Roos                                E Zwiers - D Schipper                       P Moenis - K Zeeman Kz                  

C Teerhuis - D Schipper   P Moenis - E Zwiers                        

 

De aftrap werd verzorgd door Pieter Moenis tegen Klaas Roos. Een dramatische start van Moenis. 

Voor Roos het tegenovergestelde. Met series van 4, 5 en 7 caramboles had Roos na 5 beurten een 

voorsprong van 17 tegen 4. 

Moenis wist de zaak nog goed bij te trekken tot 49 caramboles, maar na 14 beurten was de partij 

gespeeld. Klaas Roos had overigens wel een heel slecht middenstuk met maar liefst 6 poedels op rij, 

niet best, maar toch de twee punten. Voor Roos de laatste partij van het seizoen 

In de 2e  partij nam Eb Zwiers het op tegen Dirk Schipper. Zwiers had er heel veel zin in want de 

afstoot was zo krachtig dat hij de rode bal uit het biljart wist te stoten. Hier hangt natuurlijk een 

prijkaartje aan, hij krijgt met stip de rode bal toegewezen. Zowel Eb als Dirk speelden een moeizame 

partij. Heel veel poedels was het resultaat, maar liefst 26 stuks. Het was Zwiers die in de 21 beurt met 

een serie van 3 caramboles de partij besliste. 

De 3e  partij was Klaas Zeeman Kz. de tegenstander van Pieter Moenis. Moenis maakte wel de 

caramboles maar had niet het scorend vermogen om de partij naar zn hand te zetten. In het begin 

deel van de partij sprokkelde Zeeman zn caramboles. Hij had een sterk slot waarbij de partij werd 

beslist in de 10e  beurt. De serie van 5 caramboles in de 10e beurt is het vermelden waard. Klaas 

Zeeman is ook uitgespeeld dit seizoen. 

WETENSWAARDIGHEDEN BILJARTCOMPETITIE 2021 / 2022
Hoogste serie P. Moenis 27 caramboles 24 / 3 / 2022

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 4e partij moest ik het opnemen tegen Dirk Schipper. Voor ons beiden erop of eronder want verlies 

of winst was bepalend voor de klassering in de top vh tussenklassement. 

Voor mij pakte de partij goed uit. Een prima start, een matig middenstuk en een degelijk slotstuk. De 

serie van 5 caramboles in de 13e beurt leverde mij de 2 punten op. De partij die minder was gespeeld 

tov de koploper werd hiermee verzilverd. Voor Dirk werd het een deceptie. Geen enkel moment is de 

wedstrijd. Veel ballen net mis. Onder streep 6 caramboles en een 2e  verliespartij die moest worden 

geïncasseerd. Dirk speelde hiermee zn laatste partij dit seizoen. 

De partij werd overigens met argus ogen bekeken door mijn directe tegenstanders. Koploper Piet Kes 

na speelronde 23 en PC Schipper die op gelijke hoogte met mij stond. Ze hebben niet gespeeld maar 

waren wel aanwezig.  

In de slotpartij van de avond moest Pieter Moenis voor de 3e keer aantreden. Dit keer tegen Eb 

Zwiers. Moenis was aan zn stand verplicht om dit keer het beste uit zichzelf te halen. Het werd 

uiteindelijk zn 3e verliespartij maar wat kan die man biljarten. In de 7e beurt een serie van maar liefst 

27 caramboles en vervolgens in de 9 beurt een serie van 26 caramboles. Hier kan menigeen van 

dromen. Met de serie van 27 werd zijn seizoenrecord aangescherpt. 

Uiteindelijk kwam hij slecht 4 caramboles tekort. 

Het was Eb Zwiers die ondanks het lange wachten toch zijn caramboles wist te maken om in de 16 

beurt de 2 ptn binnen te slepen. 4 punten uit 2 gespeelde partijen de maximale score. 

 

Dat het een spannend slot van de biljartcompetitie zou gaan worden was inmiddels wel duidelijk. Na 

de 5 gespeelde partijen op donderdag 24 maart zijn de verschillen in de top van het tussenklassement 

minimaal en zal alles aankomen op de laatste speelavond, donderdag 31 maart as. Hier zal de 

beslissing gaan vallen wie met de eer gaat strijken. Kampioen van de BVM biljartseizoen 2021-2022. 

In de historie van de biljartvereniging is dit slechts een aan aantal keren eerder voorgekomen. 

 

De laatste 4 partijen van dit seizoen in geplande volgorde: 

P Moenis - PC Schipper     E Zwiers - P Kaars        P Moenis - P Kes       E Zwiers - C Teerhuis                

 

 

24 maart 2022 
De rode bal voor  
Eb Zwiers  

      

Nog een hele fijne dag. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Cornelis Teerhuis 

 


