
Verslag NK Nationale kadercompetitie 25 en 26 mei  2019 

Zaterdag 25 mei 11 uur, we zijn van start.  

Joop verloor zijn eerst partij. Wel een mooie serie 59. 

Rob won zijn partij in 15 beurten na te zijn terug gekomen van een verre achterstand. Dus de eerste 2 

punten zijn binnen.  

Nu was de beurt aan Pieter en Kees. Beide moeten 230 caramboles maken en beide tegenstanders 160. 

Kees stond na een mooie serie van 65 met 112-43 voor in de 5e beurt. Kees kreeg de mogelijkheid en 

bouwde zijn voorsprong uit tot 191-85 in 7 beurten. Maar hij gaf zijn tegenstander ook nog de kans en die 

kwam terug tot 219-103 in 10 beurten. Maar Kees kwam als eerste aan de finish en in 11 beurten won hij 

de partij met 230-146. Weer 2 punten voor BCS. 

Pieter kwam met een serie van 49 voor met 78-109. Maar zijn tegenstander zet hem onder druk. Na 9 

beurten mist zijn tegenstander bij de laatste 6 en moet Pieter er nog 80. Na 10 beurten was de partij 

gespeeld en had Pieter verloren met 160-191.  

3e ronde, laatste van vandaag is BCS tegen Velsen. Rob kon het niet vinden en bleef ver op achter. Hij 

maakte nog wel een mooie serie van 47, maar verloor de partij met 73-120 in 6 beurten. Bij Joop ging het 

beter. Met een paar goeie series achter elkaar, waarvan een serie van 63 als hoogste, wist Joop zijn partij 

in 11 beurten te winnen met 40-160. Nog 2 punten voor BCS. Totaal 6 punten voor BCS op de eerste dag.  

Zondag 26 mei. Vandaag begint de 2e helft van de 2e wedstrijd, BCS - BV Velsen. De nrs 1 en 2 van de 

teams moeten het tegen elkaar opnemen. Voor ons zijn dat weer Kees Klijbroek en Pieter van der Geest.  

Pieter speelde een wereld partij. Hij verloor de trekstoot en moest van zijn tegenstander beginnen. Maar hij 

ging er voor een startte met een ongelofelijke serie van 207. In 3 beurten won hij de partij met 230-4. 

Bij Kees gaat het moeizaam. Maar hij hield wel de overhand, na 6 beurten stond hij voor met 86-96 en zijn 

tegenstander moet er 40 meer maken. Hij wist zijn voorsprong met een paar leuke series uit te bereiden 

naar 130-209 na 11 beurten. In 13 beurten won hij de partij met 137-230.  

Met 2 punten achterstand op de nr 1 begonnen we aan de laatste wedstrijd. Joop en Rob mochten weer als 

eerste spelen. Het ging bij Rob weer niet van een leien dakje maar had wel een ruime voorsprong na 7 

beurten van 110-7, maar Rob moest er ook 90 meer maken. Halverwege kwam zijn tegenstander ook even 

in zijn spel en maakte een serie van 33. Maar Rob ging daar meteen met een serie van 60 overheen en gaf 

zijn tegenstander zo geen kans. In 13 beurten had Rob zijn partij gewonnen.  

Ondertussen op de andere tafel was het erg spannend. Joop moest er 50 meer maken dan zijn 

tegenstander en ze gingen gelijk op. In 9 beurten stond 82-70 in het nadeel van Joop. In 16 beurten tikte 

zijn tegenstander de partij uit en had Joop nog de gelijkmakende beurt, met nog 14 te gaan. Joop hield ze 

goed onder controle en maakte gelijk. Nu stonden we gelijk met de concurrentie, alleen ons onderling 

percentage caramboles was beter. En razend spannende finale dus. 

Kees en Pieter gingen er vol goede moet tegenaan. Na 9 beurten had Pieter en lichte voorsprong,  42-57, 

maar hij moest wel 60 caramboles meer dan zijn tegenstander. Halverwege de partij was het 97-57 in het 

nadeel van Pieter. Maar Pieter hielt stand en kwam geweldig terug met een serie van 76. In 17 beurten won 

Pieter de partij.  

Bij Kees ging het de eerste beurten gelijk op 54-54 na 9 beurten. Het bleef spannend tot het einde maar 

Kees bleef caramboles maken. Toen Pieter uit was waren we kampioen omdat Kees ook genoeg 

caramboles had voor het percentage caramboles bonuspunt. Maar ook Kees wist de partij nog uit te maken 

en won in 17 beurten. 

Dus BCS Kampioen van de Nationale kadercompetitie seizoen 2018-2019. 

 


