
Verslag van teamfinale C2 Ons Tehuis 
 

Zaterdag 25 mei 2019 mocht Ons Tehuis C2 deelnemen aan het gewest voor teams. 
Hier proberen John Sanders, Dennis van Eldik, Kees Verwoert en Bart van Eldik zich 
te plaatsen voor het NK. 
 
De zaterdag begon John goed en won zijn 1ste partij tegen Texsaloon in 23 beurten. 
Bart zette zijn vorm van het seizoen door op dit gewest en zou weer van ongekende 
waarde zijn voor dit team, een zekerheidje zoals we dat zeggen. Hij won ook zijn 1ste 
partij. Dennis van Eldik won ook zijn 1ste partij met goed spel. Kees Verwoert verloor 
zijn 1ste partij, kon niet wennen aan de koude tafels met HD pro laken. 
 
Was inderdaad wennen voor ons allemaal dat je op een koude tafel speelt. De tafels 
liepen erg goed ondanks dat ze niet warm waren. 
 
John verloor zijn 2de partij tegen Paviljoen in een spannende pot waar hij een serie 
van 57 wist te maken, maar 3 caramboles tekort kwam. Bart won zijn 2de partij, 
eveneens won ook Dennis zijn 2de partij. Kees Verwoert kon deze dag niet winnen 
en verloor zijn 2de partij en ook zijn 3de partij. 
 
De dag was voorbij en alles was nog mogelijk. We hadden weliswaar geen 
matchpunten maar we moesten zondag nog de beslissende 3de wedstrijd spelen 
tegen teams en alles was mogelijk.  
 
Zondag begon John tegen DOS en deze moest gewonnen worden. Tot aan de pauze 
kon John alleen aanhaken bij zijn tegenstander maar kon niet de serie brengen die 
we nodig hadden. Na de pauze maakt John de partij in de 16e beurt met een serie 
van 37 uit. De eerste 2 match punten binnen. 
 
Dennis verloor zijn 1ste wedstrijd en Bart won zijn 1ste wedstrijd. Doordat Dennis 
verloor en Bart won hadden we toch 2 punten en stond het 2-2. 
 
Kees Verwoert die nog geen wedstrijd in Biddinghuizen gewonnen had, moest nu 
winnen anders was het kampioenschap heel ver weg. Maar Kees was doortastend 
genoeg en won zijn partij, tot grote opluchting van hemzelf. 
 
Bart won zijn partij en Dennis zijn laatste ook tegen Texsaloon waardoor wij hiervan 
ook gewonnen hadden. 
 
Er waren nog 2 wedstrijden en we moesten afwachten, het zou misschien wel op 
procenten beslist worden. Als Texsaloon van DOS zou winnen waren we kampioen. 
 
Het was heel spannend maar Texsaloon won en Ons Tehuis was kampioen. 
 
Op naar het NK! 
 
John Sanders 


