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Biljartvereniging Marken
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Nr.
1
2
3
4

Partij
P.
E.
P.
E.

Moenis
Zwiers
Moenis
Zwiers

P.C. Schipper
P. Kaars
P. Kes
C. Teerhuis

Uitslag
0
0
1
2
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Caramboles
2
2
1
0
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40
2
83
11

-

16
21
30
11

Beurten
19
10
16
19

CPT

2021 / 2022

WETENSWAARDIGHEDEN BILJARTCOMPETITIE
Hoogste serie

P. Moenis

27 caramboles

24 / 3 / 2022

Hoogste moyenne:

P. Moenis

7.56

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

10 poedels

10 / 3 / 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,
Donderdag 14 april, de laatste speelronde van de biljartcompetitie 2021-2022. Drie weken later als
gepland, dit vanwege de corona besmettingen waar we binnen de BVM mee te kampen hadden.
Vanavond het hoogtepunt van de competitie. Het kampioenschap was nog niet beslist. Alles was nog
mogelijk voor de top 3 van het tussenklassement.
De 4 nog te spelen partijen moesten uitsluitsel geven wie aan de haal kon gaan met het
kampioenschap. De spanning was gisteravond om te snijden.
In volgorde de laatste 4 partijen van dit seizoen:
P Moenis - PC Schipper
E Zwiers - P Kaars

P Moenis - P Kes

E Zwiers - C Teerhuis

De aftrap werd verzorgd door Pieter Moenis tegen PC Schipper. Moenis ging goed van start met een
serie van 5 caramboles. Als snel zag het er naar uit dat hij niet de vorm had die nodig was om de partij
naar zijn hand te kunnen zetten. Het werd een lange partij waarbij Schipper toch met regelmaat zijn
caramboles wist te maken. Hij scoorde zijn beslissende carambole in de 19e beurt. De 2 punten voor
hem waren binnen. Hiermee kwam hij op gelijke hoogte met de koploper, 28 punten.
Vervolgens was het wachten op Pieter Kaars die wat later zou komen. Om half tien kon de tweede
partij wordt gestart waarbij Eb Zwiers het opnam tegen Pieter Kaars.
Eb Zwiers startte met een poedel. Vervolgens was het Kaars die in zn 1e beurt met een geweldige
serie van 8 caramboles de toon zette in de partij. Zwiers leek al vroeg de handdoek in de ring te
gooien want Kaars had de vorm en besliste de partij in de 10e beurt met een serie van 6 caramboles.
Een mooie zegen die zijn seizoen toch wat glans kon geven.
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Dan de 2 laatste alles beslissende partijen. Deze waren zo ingedeeld om de spanning maximaal op te
voeren.
De 3e partij: Pieter Moenis tegen Piet Kes. Door Moenis werd uit een ander vaatje getapt, dit in
tegenstelling tot wat hij had laten zien in zn 1e gespeelde partij.
Een fenomenale start van de partij waarbij Moenis in de 5e beurt een serie neerzette van maar liefst
21 caramboles. 35 caramboles konden worden genoteerd na 5 beurten. Kes daarentegen kon slecht
aanhaken en telde slechts 6 caramboles na 5 beurten. Duidelijk toch de spanning die hem parten
speelde. Moenis zette zijn offensief voort en in 8e beurt werd een serie van maar liefst 25 caramboles
gemaakt. In dit geweld was het opzienbarend dat Kes zich niet uit het veld liet slaan. Hij bleef
vertrouwen houden dat uiteindelijk werd beloond. Omdat Moenis het na beurt 12 met een stand van
79 caramboles liet afweten kon Kes aanhaken. In de 16e beurt maakte Moenis weliswaar de laatste
caramboles, maar Kes wist in de nabeurt met een goede afstoot op gelijke hoogte te komen. De
punten werden gedeeld. Ook Kes kwam hiermee op gelijke hoogte met de koploper, 28 punten
De laatste partij van dit seizoen moest ik het opnemen tegen Eb Zwiers. Ik had alles in eigen hand en
kon met een winst of gelijk spel het kampioenschap beslissen. Ik kon dit helaas niet waarmaken. Voor
mij een desastreus verloop en geen moment in de wedstrijd. Het werd één van mijn slechtst
gespeelde partijen van dit seizoen. Een lange partij met meer poedels dat gescoorde caramboles.
Mijn tegenstander Eb Zwiers had ook moeite met het maken van de caramboles. Pas in 17e beurt
kwam voor mij de man met de hamer. Zijn naam was Eb Zwiers. Zwiers maakte een serie van 5
caramboles en in de 19 beurt besliste hij de partij met 2 caramboles. Voor Zwiers een mooie
eindklassering op plek 8 van het klassement. Ik zelf zonder punten en met 28 punten op een gelijke
stand met PC Schipper en Piet Kes.
Een scenario dat in theorie mogelijk was maar in de historie van de BVM nog nooit is voorgekomen.
Drie man op een gelijke eindstand bovenin het klassement.
Na wat discussies is besloten op donderdag 21 april een barrage te houden waar de drie koplopers
het tegen elkaar op moeten nemen. De uitslag van de gespeelde partijen geeft hierbij de doorslag. Bij
een gelijk aantal punten worden de onderlinge prestaties berekend op basis van de seizoen
gemiddelden.
Een enerverende avond met toch wel een goede opkomst van de leden die al waren uitgespeeld. Een
bedankje aan hen is zeker op zn plaats.
NB. Het werd voor de meesten overigens wel een dure avond. De penningmeester vond het na
maanden eindelijk tijd om de kas te gaan opmaken en de verschuldigde contributie van dit seizoen te
gaan incasseren!
Iedereen fijne Paasdagen toegewenst.
Met vriendelijke groet,

Cornelis Teerhuis
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