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Eindelijk.  We mogen weer. Competitie wedstrijden spelen is toch wel leuker dan aan potje oefenen. 

De spanning en de beleving is dan toch wel weer anders.  

Dus biljarts opbouwen voor de echte wedstrijden. Alles is de afgelopen tijd klaar gemaakt voor de 

competitie. Computers netjes weggewerkt en de nieuwe lakens zijn al een tijdje ingespeeld. 

In de wedstrijd van Peter Bosman tegen Ko Smeltekop leek het snel bekeken voor Peter Bosman. Ko 

begon heel erg sterk. Maar een goed begin is nog geen garantie voor een goed eindresultaat. Dat 

bleek maar weer in deze wedstrijd. Peter hield goed vol en wist uiteindelijk te winst naar zich toe te 

trekken. 

Hennie Arisse speelde tegen Wim van Es. Het wedstrijd verloop bleek in het voordeel van Hennie 

omdat het bij Wim niet erg wilde lukken deze avond. Hennie tikte de partij met een redelijk 

gemiddelde naar de 12 punten. 

Aloys tegen Dick Horst was een wedstrijd waar we veel van konden verwachten. Aloys heeft wel eens 

een uitschieter naar boven maar deze avond was het een vrije val. Aloys bakte er weinig van en Dick 

was goed bezig. Aloys heeft de laatste weken teveel voetbal gekeken en heeft denk ik te weinig 

goede wedstrijden gezien. 

Co Hoonhoud tegen Frank Bosch was geen wedstrijd om over naar huis te schrijven. Frank won de 

partij maar ik denk dat beide heren niet tevreden zijn met de geleverde prestatie. De gemiddeldes 

kunnen wel wat omhoog. 

De reeds geoefende Jan Weert moet het opnemen tegen de bril loze Vincent. Vincent kwam op de 

tast de zaal binnen en kon nog maar net zijn flesje Hertog Jan vinden. Gelukkig was de tafel goed 

verlicht en had een van de biljartballen ook een lekker afwijkende kleur. Jan was werkelijk kansloos 

en Vincent doet denk ik voorlopig geen bril meer op tijdens het biljarten. 22 caramboles en in 13 

beurten uit. Dat doet hij anders nooit !!!! 

Jan Jacobs ( ingevallen voor Rudy de Mooij ) tegen Jos van Voorn. Jos was ook al een tijdje niet 

geweest en wist gelukkig de Engel nog wel te vinden. Jos liet Jan in het beging kansloos en mocht niet 

klagen over het nodige geluk dat hij had. Hoppa…. Weer een bal op de klos die het gewoon doet. Jan 

trek nog wel redelijk bij maar heeft in het begin te veel laten liggen. Jos heeft dit genadeloos 

afgestraft. 

Dan ons nieuwe Lid John Fontaine tegen onze verloren zoon Leo Zomer. Normaal gesproken 

behandelen we onze nieuwe leden met fluwelen handschoenen maar Leo had dat nog niet begrepen. 

Alsof hij nooit weggeweest was. Leo speelde vrijuit en John speelde voor wat hij waard was maar 

tegen deze Leo was geen kruid opgewassen. Schaamteloos tikte Leo zijn caramboles en John had het 

nakijken. John krijgt in de tweede helft van het seizoen nog in de herkansing. 

Broederstrijd.  Rudi tegen Arthur. Tot aan beurt 10 ging het gelijk op. Daarna was goed te zien dat 

Rudi net terug was van vakantie en dus nog energie overhad. Met een sterke eindsprint pakte hij de 

12 punten. 

BaoVU tegen Joop van Dijk. Vu kwam gelukkig redelijk op tijd omdat we door de corona maatregelen 

maar tot 23.45 kunnen biljarten. 24.00 uur moeten we echt buiten zijn maar gelukkig verliep alles 

vlotjes. Joop zat al een tijdje op zijn kruk te wachten en toen Vu binnenkwam konden ze direct aan 



de bak. Waar Joop worstelde met de ballen speelde Vu alsof hij al die tijd gewoon doorgespeelt had 

en er nooit een corona stop is geweest. Vu won in 25 beurten. 

Peter Dolewaard tegen hans Derks. Hans kwam laat binnen want die was weer druk geweest met 

koken bij de tennisvereniging. En als je druk bent geweest is alle begin weer moeilijk. En dat bleek 

ook wel. Hans bakte er niet veel van in het begin en daar sloeg Peter al zijn slag. In beurt 15 had Hans 

er pas 24. Ver beneden zijn stand. Het verzamelen lukt niet erg en lange ballen is Hans niet zo goed 

in. Dan wordt er een balletje voor Hans klaargelegd en komt het goede gevoel even terug. Serie van 

68 is toch wel weer top. Maar het was te laat. Peter pakt de 12 punten en Hans plofte neer na zijn 

zware en lange dag. 

Er werd ook weer een ouderwets spelletje 10 over rood gespeeld. Toch wel weer gezellig. 

Ik ben blij dat we weer begonnen zijn en ik hoop dat dat voorlopig zo zal blijven. Goed om iedereen 

weer te zien. 

Nog even leuk om te vermelden. 

We hebben aanvulling van nieuwe leden. 

John Fontaine , Ad Bitter en Cees van Lierop. 

Welkom heren en heel veel speelplezier. 

Er zijn naar aanleiding van het artikel in het groentje ook nog extra aanmeldingen geweest waardoor 

we nog een stuk of 6 kandidaten op de wachtlijst hebben kunnen zetten. 

Groeten Van Peter   

 

Ter info:  Voorlopig kunnen we dus maar tot 23.45 biljarten. 

                 Dan opruimen en naar huis. 

  


