
                       Verslag districtsfinale 2e klas libre bij B.V.Wieringermeer’ 85 

 

Als het goed is was dit de eerste finale die gespeeld werd in het nieuwe onderkomen van B.V. 

Wieringermeer ‘85. Op foto’ s had ik al gezien hoe de lokatie er van binnen uit zag, en ik moet zeggen. 

Als vereniging kunnen jullie er trots op zijn. 

Nu was het mijn taak om, als de finale achter de rug was, ik trots kon zijn op mijn resultaat. Nou, dat 

liet nogal te wensen over. 

Ik reed met 2 andere deelnemers uit Den Helder, van B.V. Turnlust, n.l. Rinus Tuithof en André v. Tillo. 

Zoals gebruikelijk wilden we niets aan het toeval over laten en vertrokken daarom op tijd. We wilden 

natuurlijk niet te laat komen. Nu waren we met z’n drieën en zouden toch benieuwd zijn als we alle 

drie te laat komen, wie er dan niet mee mocht doen. Lootjes trekken...?. Maar dat zou de 

wedstrijdleiding wel bepalen. Gelukkig kwam het niet zo ver. 

Nadat iedereen een beetje aan elkaar was voorgesteld kon de wedstrijd beginnen. 

Mijn eerste partij was tegen Han Nierop. Hij kon het niet erg vinden. Veel ballen achterom. Ik heb al 

zat finales gespeeld maar ondanks dat ben ik toch nog steeds nerveus. Gezonde spanning ?, nou, ik 

weet het niet. Maar ik denk dat mijn tegenstanders dat ook hebben hoewel ik dat nooit aan ze ziet. 

Zullen ze ook wel niet aan mij zien. Misschien vinden ze het al mooi dat ze in een finale staan, maar ik 

wil altijd winnen, dus het gaat mij niet alleen om meedoen, nee, ik leg mijzelf altijd veel druk op. 

Nu was mijn voorbereiding ook niet perfect. Op de club, B.V. Kaper, spelen we 1 keer in de week libre 

en als je pech hebt, een beurt of 20. Dat is alles. Nu was ik al niet veel op de club geweest, daarna een 

week vakantie, dus geen club, toen finale Hoofdklasse driebanden, dus geen club en dan moet je libre 

spelen met alle finesses die het spel in zich heeft. Nou, ik bakte er dus niets van, maar had het geluk 

dat Han er ook niets van bakte. (Sorry Han). Net op het moment dat ik dacht de partij te verliezen, 

kwam uit het niets een serie van 15 en nog een van 5 en was ik uit. Han gedesillusioneerd achter 

latend. Ik won dus deze partij in .......37 beurten. Dat mag natuurlijk niet, want normaal verlies je als je 

zoveel beurten nodig hebt. Maar oké, het waren 2 punten. 

De volgende partij was tegen Jan Breed. Het spelletje dat hij speelde deed aan mijn eigen spel denken. 

Een beetje ruim, maar wel accuraat. Ik was kansloos. Ik speelde tegen mijzelf. Ik snapte er niets meer 

van. Eerste driebanden en daarna libre, zeker geen goede combinatie om achter elkaar te spelen. Ik 

had slechts 48 caramboles in 23 beurten. Een goede partij dus van Jan, maar slecht van mij. Na 2 

wedstrijden, 2 punten met een totaalmoyenne van 2,30. Precies de promotie/degradatie grens. Wat 

een puinhoop. Maar ja, nog niets verloren en morgen weer een dag. 

Ik moest tegen Karel v.d. Berg. In de voorronden had ik al van hem verloren dus was bang van ‘m. 

Maar Karel is ook maar een mens die ballen kan missen en op wat voor manier. Gaatjes waar geen bal 

achterom kan speelde hij met de grootst mogelijke zuiverheid toch achterom. En dat wel 4 keer. Ik zei 

nog: Hoe is het mogelijk? Maar laat ik eerlijk zijn, ik had er geen moeite mee en het gaf mij de 

mogelijkheid om in ieder geval in zijn spoor te blijven. Ik hoorde via inside information dat hij vroeger 

hoofdklasse heeft gespeeld dus hij kan wel wat. Misschien is het niet waar hoor. Het blijft een mooie 

speler en , niet onbelangrijk, een aardige vent. Ik kan wel met ‘m worden. Enfin, ik won, wel met geluk 

dus, deze partij in een redelijk moyenne, 3,75 en bracht mijn totaal op 4 punten. 

De 4e partij was tegen André v. Tillo. Hij komt ook uit Den Helder, Turnlust, en heb wel eens tegen ‘m 

gespeeld in de voorronde. Een veel mooiere biljarter dan ik, maar komt net iets tekort. Ik ging 

voortvarend van start, maar het stokte toch. Ondanks dat ik ruim voor stond begon ik ‘m toch te 

knijpen, want André maakte een serie van 15 en vervolgens nog een serie van 10. Toen was het over 

en won ik ook deze partij in 22 beurten. Niet slecht dus en gaf me vertrouwen voor zaterdag. 

Inmiddels had ik 6 punten en deed nog steeds mee. Inmiddels stond ik 4e met een moyenne van 3,00. 

Waar gaat het over. Op dat moment stond Flip Nijkamp bovenaan met 8 punten met een moyenne 

van 3,12. Dus geen groot verschil. 

 

 

 

 



Zaterdag: 

Vandaag nog 3 partijen, waarvan de 1e tegen Flip. Ik was niet echt bang van ‘m, want hij had de laatste 

2 partijen gewonnen in 38 beurten, geloof ik. Ook dat kan eigenlijk niet. Als een partij zoveel beurten 

nodig heeft dien je die eigenlijk niet te winnen, maar ja, de tegenpartij was dus net zo slecht. Nu 

schijnen meerdere biljarters toch een beetje problemen te hebben met de ballen en banden. Ik heb 

daar allemaal niet zo veel verstand van maar vond de biljarts soms moeilijk. Zal wel onkunde zijn van 

mij, maar andere hadden dit ook. Flip speelde niet echt sterk en mistte teveel opgelegde 

mogelijkheden. Kan gebeuren. Ik speelde ook weer niet best, maar net iets beter dan Flip. Uiteindelijk 

wist ik ook deze partij winnend af te sluiten in 33 beurten en daar de concurrentie punten begon te 

verspelen stond ik nu bovenaan met Flip. Hoe bestaat het. 

Daar het gewest bij B.V. Turnlust gespeeld wordt, in Den Helder dus, wilde ik graag bij de eerste 2 

eindigen, maar ja, er zijn er nog meer die dat willen en met mijn slechte spel is nog niets zeker, hoewel, 

de andere waren ook niet best. 

De 6e partij moest ik tegen Cor de Graaf. Die was de vorige partij afgedroogd en had tegen mij wat 

recht te zetten en was zeker nog kanshebber. Hij begon als een gek van 

acquit met 15 caramboles. Heb ik dat, dacht ik, maar maakte toch een terechte compliment voor zijn 

opening. Wat denk je, maak ik er 19 overeen. Hij bleef scoren maar liet mij niet onbetuigd en bleef 

goed volgen. Gedurende het verloop had ie een paar pechballetjes en ik een paar mazzelballen, maar 

zo gaat dat. Het ligt er net aan of je aan de goede kant blijft en ik had dat geluk. Binnen 15 beurten 

stond ik op 75 car. Toen was het ook bij mij op en deed nog 9 beurten over de laatste 15 car, maar 

won wel en had ik een concurrent afgewend. Voor zover ik mij nu kan herinneren ging het alleen nog 

om het kampioenschap en was het gewest zeker gesteld. 

De laatste partij was tegen Rinus Tuithof, ook van B.V. Turnlust. Wat een mooie biljarter is dat. Echt een 

libre speler. Wat een oplossingen om tot een verzameling te komen. Ik genoot er van, maar probeerde 

er niet in mee te gaan, want ik beheers dat nu eenmaal niet. Dus het was pang, pang en als er een 

moeilijk maakbare bal lag even kijken wat ik weg kon leggen, als ik daar verstand van heb, hoor. We 

gingen gelijk op. Daar Rinus al de kortste partij had, en series eruit toverde van 29, 25, 23, niet tegen 

mij hoor maar in eerdere partijen, was de overwinning nog ver weg. Ik bleef wel steeds 10-15 

caramboles voor staan, maar tegen hem zegt dat niets. Toch wist ik ook deze wedstrijd winnend af te 

sluiten in 25 beurten en was ik kampioen. 

Wat ging deze finale moeizaam en als kampioen met een moyenne van 3,12 naar het gewest, nou....er 

mag nog wel iets gebeuren. Mijn moyenne was niet best maar samen met Karel v. d. Berg ( 3,64) waren 

wij de enige 2 boven de 3,00. Karel was de enige die zijn moyenne haalde. Waarom deze finale zo 

matig was qua spel weet ik niet, maar ondanks dat, was deze finale wel heel spannend met op de 

laatste dag nog een handvol kanshebbers. 

Na de mooie afsluitende woorden van Paul Wansink reden we op tijd terug naar Den Helder en kan ik 

mij voorbereiden op het gewest bij Turnlust in Den Helder. Gelukkig duurt dat nog 3 maanden en kan 

ik nog oefenen......... en kan het kruipend af. 

 

P.s. Olof, ik zou misschien wat schrijven. Nou, bij deze dus. 

 

 
 

Gr. Jaap Middelie. 

 

 


