
District Finale Libre 2e klasse 2018 is van 19 t/m 24 november bij B.V. Wieringermeer’85, 
met een verrassende laatste finalewaardige speeldag. 
 
De District Finale 2e klasse libre is gehouden in het prachtige nieuwe biljartcentrum van  
B.V. Wieringermeer’85  welke officieel geopend wordt op 1 december a.s. 
 
Voor de eerste keer werd er in ons nieuwe biljartcentrum  in Slootdorp een finale gespeeld, dat gaf 
nog enige startersproblemen met de nieuwe scoreborden, maar dat werd met een ander scorebord 
direct opgelost.  De volgende 8 spelers hebben zich geplaatst:  Karel v/d/ Berg, Jaap Middelie, 
Marinus Tuithof, Cor de Graaf, Jan Breed, Flip Nijkamp, Han Nierop en André van Tillo. 
Na een welkomwoord van voorzitter Paul Wansink van Wieringermeer’85 voor de spelers, arbiters en 
schrijvers en het aanwezige publiek kreeg de wedstrijdleider Piet Karman het woord. 
Piet gaf de tafelindeling  aan van spelers en arbiters over de 4 biljarttafels en wenste allen een 
prettige finale.  De spelers in deze klasse, moyenne van 2.5—4.0 moeten 90 caramboles maken.   
 
De eerste ronde.  
Tafel 1. Karel van de Berg / André van Tillo. Karel had een goede start en nam gelijk afstand, Aad kon 
het nog niet zo goed vinden op het snellere materiaal dan in Den Helder, 47 caramboles.  In 22 
beurten maakte Karel het uit in met 4.09 en een serie van 12. 
Tafel 2. Jaap Middelie / Han Nierop. In deze gelijk opgaande partij tot de 32e beurt bleef Han aan de 
leiding met 73 tegen de 66 van Jaap, maar in beurt 35 maakte Jaap er 15 en dat was voor Han net 
teveel van het goede. Jaap 90 in 37, 2.43. Han 75 met 2.02.  
Tafel 3. Cor de graaf / Jan Breed. Voor Jan was het inmiddels bekend materiaal en bleef tot de 18e 
beurt voor op Cor met 52 tegen 41. Maar Cor ging in de achtervolging en won in 31 beurten met 90- 
2.90 en Jan 77 met 2.48. 
Tafel 4. Marinus Tuithof / Flip Nijkamp. Flip ging er in de 2e beurt gelijk meteen serie van 22 er 
vandoor. Ook Marinus uit Den Helder moest wennen aan de snellere tafel en moest de winst aan Flip 
laten in 21 beurten 90 met 4.28. Marinus 45 met 2.14. 
 
De tweede ronde. 
Tafel 1. Karel tegen Marinus. Karel ging met 9 van acquit, dat beloofd wat.  Pas in de 9e met 20- en de 
10e beurt met 15 caramboles ging Marinus in de aanval. Karel 79 met 2.92, Marinus 90 met 3.33. 
Tafel 2. Cor tegen Andre. Met een 3-5-7 nam Cor de leiding en stond deze niet meer af. Een serie van 
13 van André was niet voldoende om Cor te verslaan. 31 brt. Cor 90- 2.90 en André 73 met 2.35. 
Tafel 3. Jan tegen Jaap.  Twee spelers die maximaal gebruik maken van de tafel. Jan zat er lekker in 
en maakte met series van 3x10, 1x 12 en 1x 16, snel een einde in 23 beurten aan de partij. Jaap was 
nog teveel met zijn kampioenschap (afgelopen weekend) hoofdklasse 3 banden bezig. Jan 90 in 23 
met 3,91 en Jaap 48 met 2.08 
Tafel 4. Flip tegen Han. Flip bouwde zijn partij gelijkmatig op met series van 6 -7-9 en 11 en was in 31 
beurten uit. 90 met 2.90. Han bleef zoeken naar de caramboles,  hij eindigde met 46 met 1.48.   
De eerste avond zat erop met Flip en Cor aan de leiding.  
Dinsdagavond weer verder met nieuwe kansen voor de spelers.  
 
Om 18.45 was iedereen weer aanwezig om de tweede finale dag in te gaan. 
Piet Karman deelde de 4 tafels met spelers en arbiters weer in.  
 
De derde ronde. 
Tafel 1. Karel tegen Jaap.  Jaap had er meer zin of gevoel in dan gisteren. 90 in 24 beurten met 3.75. 
Karel staat in de 13e beurt nog ligt voor 45-57, maar 4 x een mooie bal net achterom?  79 met 3.29. 
Tafel 2. Jan tegen Marinus. Bij Jan lijkt alles (ook ruime ballen) te lukken in deze partij. 90 in23, 3.91  
 Marinus moet met de vele wijde ballen echt zoeken naar goede oplossingen. Niets lukt. 29 met 1.26. 



Tafel 3. Cor tegen Han. Zoals de stand al aangeeft ging Cor er als een speer vandoor.90 in 28 met 3.21 
Han vecht tegen zichzelf en vind dat hij niet thuis hoort in deze klasse.  Kop op Han! 56 in 28 met 2.00 
Tafel 4. Flip tegen André.  Een heel moeilijke start van Flip 9e beurt 12 caramboles. Uiteindelijk wint 
Flip met 90 in 38 brt. 2.36. André, probeert het wel maar kan het weer niet worden met de ballen. 69 
met 1.81. 
Eindstand 3e ronde.  Flip 1e  3.46 met 4 pnt , Cor 2e 2.90 met  4 pnt en 3e is Karel 3.44 met 2 punten.   
 
De vierde ronde. 
Tafel 1. Jan tegen Han. De spanning stijgt en Jan heeft duidelijk meer moeite de caramboles te maken 
90 in 33, met 2.72. Han begon goed maar de 2e helft ging het moeilijker,63 met 1.90  
Tafel 2. Jaap tegen André. Een super pot van Jaap, mooie serie van 14 en 20. 90 in 22 brt. met 4.09. 
André vecht voor wat hij waard is met een mooie serie van 11 komt hij toch tekort. 60 in 21 met 2.85  
Tafel 3.Flip tegen Karel.  Een partij waar Flip met zijn gedachte meer bij de operatie van zijn Pieternel 
bezig was dan met zijn partij en begrijpelijk ook. Het was moeilijk te concentreren, maar won 
uiteindelijk met 90 in 38brt. met 2.36. Karel had een slecht begin tot de 15e beurt  en behaalde met 
een mooie eindsprint in de nabeurt met 11 caramboles een remise. 1-1. 
Tafel 4.Marinus tegen Cor. Cor begon gelijk met een serie van 17 tegen de niet van zelfvertrouwen  
spelende Marinus. Hij kan weer niet zijn vorm vinden terwijl hij heel goed, ook het kleine spel, kan 
biljarten. Cor maakt uit 90 in 26 met 3.46. Marinus 26 in 26 met 1.00. Jammer, het is niet anders.   
Eindstand 4e ronde. Cor 1e 3.10 met 8 pnt, Flip 2.81 met 7 pnt, 3e is Jan 3.15 met 6 pnt en 4e is Jaap 
3.00 met 6 punten. Daarna 1x 3 pnt.  Karel, 1 x 2 pnt,  André en Han op 0 punten.   
Het toernooi gemiddelde is 2.63 aan de lage kant is. 
 
De vijfde ronde.  Zaterdag 12.30 uur. Het was een mooie zonnige dag en iedereen had er zin in.  
Cor tegen Karel. Cor had een mooie serie van 15 maar Karel gaat er met 11-10 en 19 overheen. 
De start voor Cor was teleurstellend in 19 beurten was Karel uit met 90- 4.73 tegen Cor 45-2.36. 
Tafel 3. Han tegen Marinus. Bij Han wilde het ook niet lukken(toch te vroeg? ) Marinus maakte de 
partij met mooi spel en twee series van 24 en 25 uit in 17 beurten met 5.29. Han 38 -2.23. 
Tafel 4. Jan tegen André. Ook voor Jan was het vermoedelijk nog te vroeg.  André die nog op 0 
punten stond begon goed en trok in 26 beurten 90 -3.46 zijn eerste winst naar zich toe. Jan 43-1.65.  
Tafel 2. Jaap tegen Flip. Een partij waar beide spelers tegen zich zelf aan het vechten waren. In 33 
beurten trok Jaap de winst naar zich toe.90 -2.72. Bij Flip wilde het maar niet lukken  61 met 1.84. 
 
De 6e ronde . Jaap tegen Marinus. Jaap begon zijn kansen op de titel te ruiken en speelde de partij 
met regelmaat in 25 brt. uit 90–3.60. Marinus moest in Jaap met 7x de 0 zijn meerdere erkennen, 72. 
Flip tegen Cor. In de 4e beurt kwam Flip met een serie van 14 op dreef en maakte in 25 beurten 90 
met 2.72 de partij uit. Cor was geen middag biljarter, meer voor de avond geschikt. 69 met2.76. 
Han tegen André.  Eindelijk is het Han gelukt een partij te winnen en van die vervelende 0 af te 
komen in 34 brt. 90 met 2.64. Slachtoffer, helaas André 74, wel met een serie van 11, 14 met 2.17. 
Jan tegen Karel. Een super partij voor Karel (gesteund door familie) in 18 beurten uit met series van 
25, 17 en 16 met 5.00! Hier kon Jan niet tegen op, wel een serie van 10.  52 met 2.88. 
 
Ronde 7. De laatste krachtmetingen. Flip tegen Jan. Een nerveus begin van Flip leidde met 2 series 
van 18 toch in 31 brt. naar de overwinning met 2.90. Jan beruste in de strijd met 67 met 2.16. 
André tegen Marinus. Wat kan familie toch een invloed hebben op het spel. Marinus was zeer 
gedreven en maakt in 15 brt. de 90 vol met 6.00!!! Klasse!  André moest genoegen nemen  39-2.60. 
Han tegen Karel. Hier was Karel weer de sterkste 90 in 19 brt. met een serie van 12-15-16 en20. 4.73.        
Han had er 41 met een mooie serie van 16 een gemiddelde van2.15. 
Cor tegen Jaap. Cor begon met een serie van 15, Jaap er gelijk overheen met 19.  In de verdere partij 
bleef Jaap steeds voor. In 24 beurten de volle winst 90 met3.75. Cor pakte zijn verlies 52 met 2.16. 
De Kampioen is duidelijk geworden;  JAAP MIDDELIE , van Harte Gefeliciteerd !          
 



Rond 17.00 uur is het tijd geworden voor de prijs uitreiking . 
Na mooie woorden van Paul voor alle spelers en de geweldige sportiviteit welke tijdens deze District 
finale 2e klasse Libre getoond is begint de huldiging.  Paul deelt de herinneringen en de uitslagenlijst 
van deze finale aan alle spelers uit.  Jaap Middelie Kampioen met 12 matchpunten, deze krijgt ook de 
bij behorende “goudenmedaille” namens het District NWN omgehangen. 2e Flip Nijkamp met  11 
matchpunten” de zilverenmedaille” en 3e  Karel van de Berg de welverdiende“ bronzenmedaille” . 
Beide eerste spelers willen deelnemen aan de gewestelijke finale in februari bij Turnlust in Den 
Helder.   
Jaap Middelie spreekt een woord van dank uit naar de organisatie, arbiters ,bediening en mede 
spelers en overhandigd namens de spelers een paar enveloppen met inhoud voor arbiters en 
vereniging, waarvoor dank. 
De voorzitter spreekt een laatste woord van dank uit naar alle aanwezige arbiters, wedstrijdleider, 
schrijvers,  publiek en bediening , ik geloof dat iedereen heeft genoten van een spannende en 
sportieve finale 2e klasse Libre.     

                    

 


