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Biljartcompetitie 2022 / 2023
Biljartvereniging Marken

Uitslagen 1 september 2022

Nr. Partij Uitslag Caramboles Beurten

1 P. Kes P.C. Schipper 0 - 2 27 - 19 16

2 J. ten Napel E. Zwiers 0 - 2 30 - 10 21

3 K. Zeeman Hz. C. Teerhuis 0 - 2 15 - 18 19

4 P. Kaars P. Moenis 0 - 2 8 - 76 13

5 K. Zeeman Kz. P.C. Zeeman 0 - 2 5 - 19 12

6 K. Roos D. Schipper 0 - 2 15 - 12 9
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VERSLAG: 
1 september 2022, de aftrap van het nieuwe biljartseizoen 2022-2023.  

Iedereen was goed geïnformeerd en dat was te merken aan de opkomst. 12 van de 13 leden hadden 

zich gemeld voor een avondje biljarten. 

De eerste personen die zich moesten melden bij het biljart waren de nummer 1 en 2 van de afgelopen 

biljartcompetitie. Pier Kes moest het opnemen tegen PC Schipper. De hoge verwachtingen werden 

helaas niet waargemaakt. Na een goede sart van beiden was het vervolgens zoeken naar de 

caramboles. Schipper troefde Kes af in de 16e beurt met een mooie serie van 5 caramboles. 

Na de 1e partij was het moment van de prijsuitreiking van de afgelopen competitie die uiteindelijk in 

een gespeelde barrage werk beslist. Verder in het verslag de details. 

In de 2e partij was het Joris die de strijd aanging met Eb Zwiers. Joris liet een paar mooie series zien 

maar moest het afleggen teen de minder spelende Zwiers. In 21 beurten viel de beslissing. Joris 

kwam slechts 1 caramboles te kort. 

De 3e partij moest ik het opnemen tegen Klaas Zeeman Hz. Net als de eerste twee partij ook een 

moeizaam verhaal. Sprokkelen om de caramboles. Zeeman maakte 2 mooie serie van 5 en 4 car. 

maar stond na beurt 19 met lege handen Ik wist mn laatste carambole te scoren. 

De rest vd partijen verliepen een stuk beter. Kaars en Moenis waren elkaars tegenstanders in de 4e 

partij. Moenis was ongenaakbaar. Zelfs 2 keer een serie van maar liefst 22 carambole werden 

gemaakt. De tweede in de 13e beurt was gelijk de beslissing. Bijzonder goed gespeeld. Kaars was niet 

opgewassen tegen dit geweld. 

K. Zeeman Kz. en PC Zeeman speelden de 5e partij. PC. Zeeman was heel goed op dreef slechts 12 

beurten had hij nodig voor de winst. 

De laatste partij vd avond was Dirk Schipper de tegenstander van Klaas Roos. 

Roos speelde een goede partij, maar de 2 serie van 5 car. waren niet genoeg tegen de ontketende 

Schipper. Met totaal 12 caramboles voor Schipper werd de wedestrijd in 9 beurten beslist. 

Opvallend om te melden. Niet één van de spelers die hadden afgestoten wist te winnen.  

 

  

WETENSWAARDIGHEDEN BILJARTCOMPETITIE 2022 / 2023
Hoogste serie P. Moenis 22 caramboles 1 / 9 / 2022

Hoogste moyenne: P. Moenis 5.85 1 / 9 / 2022

Kortste partij: K. Roos - D. Schipper 9 beurten 1 / 9 / 2022

Langste partij: J. ten Napel - E. Zwiers 21 beurten 1 / 9 / 2022

Partij met meeste poedels: J. ten Napel - E. Zwiers 23 poedels 1 / 9 / 2022

Hoogste serie poedels op rij E. Zwiers 5 poedels 1 / 9 / 2022

K. Zeeman Kz. 5 poedels 1 / 9 / 2022

Meeste poedels in 1 partij E. Zwiers 14 poedels 1 / 9 / 2022

Winstpartij / Remise zonder poedels

Verliespartij zonder poedels

Partij zonder poedels

Hoogste serie afstoot:

Hoogste serie nabeurt:

Meeste caramboles in 1 partij P. Moenis 76 caramboles 1 / 9 / 2022
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Prijsuitreiking biljartseizoen 2021-2023. 

Over het afgelopen seizoen is genoegd geschreven en gesproken. 

Voor de 3 best geklasseerde spelers waren er de gebruikelijke woorden van lof en de bijbehorende 

trofeeën met een flesje wijn. 

Een prachtige printplaat op houten bord voor de kampioen PC Schipper. Voor de nummers 2 en 3 een 

kleine troffee als aandenken. 

Ook Kaars werd in het zonnetje gezet. Hij kreeg ook een trofee. Na een moeizaam seizoen was deze 

troffee wel op zn plaats. 

 
 

 
 

 

 
 

Trotse winnaar PC Schipper was zeer in zn nopjes met de eerste prijs 
 

 
 

 

 
 

De top drie van biljartseizoen 2021-2022 Alle prijswinnaars op rij 

  


