Biljartcompetitie 2022 / 2023
Biljartvereniging Marken
Uitslagen 10 november 2022
Nr.
1
2
3
4
5
6

Partij
P. Kes
K. Roos
E. Zwiers
P. Schipper
P.C. Schipper
D. Schipper

K. Zeeman Hz.
P. Moenis
P.C. Zeeman
K. Zeeman Kz.
C. Teerhuis
P. Kes
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Uitslag
2
2
0
1
2
0

-

Caramboles
0
0
2
1
0
2
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33
21
9
18
17
9

-

16
68
19
22
11
32

Beurten
22
10
18
12
14
16

CPT

2022 / 2023

WETENSWAARDIGHEDEN BILJARTCOMPETITIE
Hoogste serie

P. Moenis

26 caramboles

3 / 11 / 2022

Hoogste moyenne:

P. Moenis

6.80

10 / 11 / 2022

Kortste partij:

C. Teerhuis - K. Roos
E. Zwiers - PC. Schipper

6 beurten
6 beurten

6 / 10 / 2022
13 / 10 / 2022

Langste partij:

C. Teerhuis - E. Zwiers

29 beurten

6 / 10 / 2022

Partij met meeste poedels:

C. Teerhuis - E. Zwiers

38 poedels

6 / 10 / 2022

Hoogste serie poedels op rij

E. Zwiers
K. Zeeman Kz.

9 poedels
9 poedels

13 / 10 / 2022
20 / 10 / 2022

Meeste poedels in 1 partij

E. Zwiers

22 poedels

6 / 10 / 2022

Winstpartij / Remise zonder poedels

C. Teerhuis - K. Roos

6 beurten

6 / 10 / 2022

Hoogste serie afstoot:

K. Zeeman Hz.
E. Zwiers

4 caramboles
4 caramboles

27 / 10 / 2022
10 / 11 / 2022

Hoogste serie nabeurt:

P. Moenis

22 caramboles

27 / 10 / 2022

Meeste caramboles in 1 partij

P. Moenis

76 caramboles

1 / 9 / 2022

Verliespartij zonder poedels
Partij zonder poedels

VERSLAG:
Donderdag 10 november, speelronde 12 van de biljartcompetitie 2022-2023. Afgemeld van Pieter
Kaars. Met 11 man 6 partijen gespeeld. Langste partij van de avond maar liefst 22 beurten; kortste
partij van de avond 10 beurten.
Ook vanavond op tijd gestart met de 1e partij vd avond. Piet Kes nam het op tegen Klaas Zeeman Hz.
Een moeizaam begin voor beiden. Pas in 10e beurt was het Kes die een mooie serie neerzette van 8
caramboles. Die was gelijk het beste deel vd partij. 22 beurten had Kes nodig om de overwinning op
te strijken. De serie van 5 caramboles is het vermelden waard. Klaas Zeeman had wederom veel
pech, hij kwam slechts 2 caramboles tekort.
De 2e partij werd gespeeld door Klaas Roos tegen Pieter Moenis. Wat een partij.
In de 2e beurt zette Roos gelijk de toon. Een serie van 9 caramboles werd uit de hoge hoed getoverd.
Een antwoord van Moenis liet op zich wachten, maar kwam er zeker. In de 5e beurt een serie van 13
en achtereenvolgens twee series van 16 caramboles. Wat een score! Het was uiteindelijk toch Roos
die de 2 ptn. pakte in slechts 10 beurten. Moenis kwam 7 caramboles tekort voor een gelijk spel..
In de 3e partij nam Eb Zwiers het op tegen Pieter Zeeman. Wat een opening van Zwiers. Het maken
van de afstoot en gelijk 4 caramboles op het scorebord. Zeeman wist niet aan te sluiten, maar Zwiers
verzaakte ook om door te pakken. Het was Zeeman die in het slot vd partij de caramboles maakte en
de winst opstreek in de 18e beurt.
In de 4e partij waren Pieter Schipper en Klaas Zeeman Kz. elkaars tegenstanders. In het 1e deel van
de partij was het Schipper die het betere spel liet zien. Zeeman had na 7 beurten maar 1 carambole
gescoord. Kennelijk was dit voor Zeeman de trigger om er wat aan te doen. Vanaf de 8e beurt werden
een aantal mooie series gemaakt. Schipper was ook goed bezig en met zn slotserie van 7 caramboles
stelde hij alvast 1 punt veilig. Voor de nabeurt had Zeeman nog 3 caramboles nodig. Deze werden
gemaakt en tel daarbij op nog 9 caramboles. Een ongekende serie van 12 caramboles werd gemaakt.
Hiermee werden de punten gedeeld. Spectaculair.
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In de 5 partij moest ik het opnemen tegen de koploper. Om nog enigszins de aansluiting te houden
stond de nodige druk op deze partij. Schipper had de afstoot en begon gelijk met een serie van 3
caramboles. Als je dan vervolgens onvoldoende tegenstand biedt, de scherpte mist en allemaal
opgelegde ballen laat liggen, dan speel je de koploper natuurlijk in de kaart. Schipper won de partij
eenvoudig in 14 beurten. Ik had slechts 11 caramboles gescoord, en absoluut niet voldaan aan de
verwachtingen.
De slotpartij werd gespeeld door Dirk Schipper en Piet Kes. Voor Kes zn 2e partij vd avond.
Van beiden een zwakke start. Net als in zn eerste partij was het Kes die het initiatief nam. In de 7e
beurt werd maar liefst een serie van 11 caramboles gemaakt. Van Schipper was er wel een gepast
antwoord, maar dit was niet genoeg. Kes had een bijzonder goed slot en won de partij in 16 beurten.
Na zijn winstpartij is Schipper met 20 punten 6 punten los van de nummer 2.
Halverwege de competitie voor hem een bijzonder goede uitgangsconditie om de titel te kunnen
prolongeren. De rest van het veld schuift wat meer in elkaar. Het verschil tussen de nummer 2 en
nummer 9 is slechts 5 punten. Onder aan de ranglijst Eb Zwiers met 4 punten.
Op basis van het aantal gespeelde partijen heeft het wedstrijd secretariaat in de WA groep
aangegeven dat komende donderdag wordt gestart met het 2e deel vd competitie, speelronde 12.
Tot donderdag 17 november as.
Met vriendelijke groet,

Cornelis Teerhuis
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