
Verslag Gewestelijke Finale C1 

De mannen van Ons Tehuis C1 stonden in de Gewestelijke finale in Lent die bij 

biljartvereniging Moira werd gehouden. Zaterdag 21 mei 2016 begonnen ze aan het toernooi. 

De wedstrijd tegen BV Hazelaar was voor de kopmannen niet spannend. Raymond kon geen 

grip op de tafel krijgen en verloor dik. De 2e man Theo had meer succes en won met goed 

spel, waardoor het weer een gelijke stand werd. Dus kwam alles neer op de schouders van 

John en die leek erg eenvoudig te gaan winnen. Maar zijn 17 jarige tegenstander kwam heel 

goed terug door na de pauze in 3 beurten met een serie van 28 en een serie van 35 de partij 

uit te maken. Deze jongen speelde bijna 8 gemiddeld en als je er dan 83 moet is dat erg 

knap gespeeld. John speelde ook 8 gemiddeld, maar dat is niet genoeg als je er 22 meer 

moet. Daarmee hadden we de eerste match verloren en dan moet je vervolgens aan de bak. 

 

De 2e match tegen Kerkzicht won onze 2e man Dennis heel gemakkelijk. De tegenstander 

had zijn dag niet en kon niet meer maken dan 26 caramboles in 23 beurten. Raymond 

speelde vervolgens een bloedstollende partij tegen de kopman en wist in de nabeurt gelijk te 

komen. Dat betekenden dat op zondag de laatste wedstrijd tegen Kerkzicht door Theo 

gewonnen moest worden. Als Theo zou verliezen was het kampioenschap verspeeld. Maar 

Theo, die al het hele seizoen erg sterk speelt, won met mooi spel en de tegenstander kwam 

maar net aan de helft van zijn caramboles. 

Nu stonden we 2e en moesten we nog tegen de koploper. Als Ons Tehuis met 6-0 zou 

winnen werden we kampioen, bij 4-2 werd het rekenen geblazen en zou het carambole % de 

doorslag moeten geven. 

John moest tegen Moira in de eerste partij terugkomen van een achterstand, maar hij won 

toch zijn partij. Je kon merken dat allebei de spelers zenuwachtig waren. De laatste 2 

partijen moesten Dennis en Theo aan de bak. Theo won zijn partij van de 2e  man in een 

heel spannende wedstrijd. Dennis kon geen vuist maken tegen de 1e man van Moira en 

verloor met 89 caramboles. 

Dus werd het rekenen voor de wedstrijdleider. De concurrent was Kerkzicht die met 81,17 % 

2e werd. Ons Tehuis was met 81,41% (maar 0,14 % verschil ! ) de kampioen. 

Een heel sportief en spannend toernooi, we gaan ons opmaken voor het NK in Nieuwegein 

op 25 juni 2016. 

 

John Sanders 


