
Districts Finale Driebanden klein 1e klasse.  Marc Borman  Kampioen 2019 
 
Op maandag 28- woensdag 30 oktober  en zaterdag 2 november werd het districtskampioenschap 
driebanden 1e klasse gespeeld in het biljartcentrum van B.V. Wieringermeer’85 in Slootdorp. 

Voorzitter Paul Wansink opende de finale door alle spelers welkom te heten, zo ook de ★★ arbiters, 

de wedstrijdleider en ★ arbiters en vrijwilligers van de vereniging . 
Wedstrijdleider Piet Karman verwelkomde ook de spelers en nodigde om 19.00 uur de spelers en de 
arbiters uit aan de 4 biljarttafels. 
Uitschieters in de 1e ronde was de partij op tafel  1 Cees te Buck tegen Jan van Oosten 33 - 0.500 in 
46 beurten speelde Cees zijn partij uit met 35 caramboles  0.760.  
Op tafel 2 speelde Loek Valk  37 tegen Marc Borman 27. Deze partij werd door Marc gewonnen in 48 
beurten met 0.562 . Loek was nog even zoekende naar de caramboles, 0.437. 
De 2e ronde op tafel 3 Jan van Oosten 33 tegen Marc Borman 27 . Ook deze partij werd door Marc 
gewonnen in slechts 40 beurten 0.675, hoe Jan ook zijn best deed eindigde hij toch met 23 met 0.575 
ook een mooi gemiddelde.  
Op tafel 4 Loek Valk 37 tegen Cees te Buck 35. Cees gaat rustig zijn gangetje, maak zich zichtbaar niet 
druk en speelde de partij in 48 beurten uit met 0.729. bij Loek ging het ook beter 31, waarin een 
hoge serie van 6, een stijgende lijn met 0.645.  
 
 

                          
 
Woensdag 30 oktober .Ronde 3  Tafel 1Rob van Aart 35 tegen Loek Valk 37. Een hele spannende 
partij die door rob in 42 beurten werd uitgemaakt met 0.833. Loek 32 met 0.730 weer even beter 
dan de vorige partij, maar ja… die wedstrijdpunten hé. 
Op tafel 2 ging Ben Rozie 29 tegen Jan van Oosten 33 , Ben wist deze te winnen in 47 beurten  met 
0.6217. Na 3 ronden stonden Cees te Buck en Marc Borman nog ongeslagen aan kop met ieder 6 
punten. 
Ronde 4 . Op tafel 2 Cees 35 tegen Fred Augustein 31. Fred zat er de hele finale al niet lekker in, net 
naast, weer  achterom . 21 in 55 beurten met 0.381 tegenover Cees 35 met een mooie serie van 7 
met 0.636. Op Tafel 3 ging de strijd tussen René Visser 35 en Cees concullega Marc 27. Marc won de 
partij in 46 beurten met 0.586. René moest genoegen nemen met 19 caramboles met 0.413. 
Zaterdag 2 november, rond 11.00 uur werd de 5e ronde uitgezet.  Tafel 4 Cees te Buck 35 tegen Rob 
van Aart 35 een gelijke strijd, maar uiteindelijk won Cees in de kortste partij van 39 beurten met 
0.897. Rob met een serie van 5, caramboles 30 met 0.769. Op tafel 1 werd de partij tussen Loek Valk 
37 en Fred Augustein 31 gespeeld Loek won deze partij glansrijk 37 met 0.804  - Fred  20- 0.434.  
Rond 13.00 uur was er tijd voor de lunch, soep met veel broodjes, melk, koffie en thee. 



Om 13.40 uur werd er gestart met ronde 6. Op tafel 4 begon Loek Valk 37 tegen René Visser 35 met 
een serie van 4. Dat beloofde wat, in de 10e beurt stond Loek op 9 en had René er pas 4. Maar na een 
sterke serie begon René de partij naar zich toe te trekken in 47 beurten won hij de partij met 0.744. 
Loek  helaas 0.510. Op tafel 3 werd een lange partij van 64 beurten gespeeld tussen Fred Augustein 
en Jan van Oosten. Uiteindelijk won Jan deze met 33 -0.515. Fred 23 met 0.359. 
Ronde 7 de finale partijen. Er was nog geen duidelijke winnaar aan te wijzen. Cees 12 en Marc 12 
punten. De langste partij 68 beurten, werd door Rob 35 en Fred 31 gespeeld . Eindelijk won Fred zijn 
eerste partij met 0.455 en was van de 0 punten af.  Loek 0.711 won ook zijn partij tegen Jan van 
Oosten0.557 met 37 -29 en was hiermee verzekerd van een terechte 3e plaats.  
De FINALE partij was voor Marc en Cees , hier ging het om plaats 1 en 2.  Ondanks de spanning ging 
de partij geheel gelijk op uiteindelijk eindigde deze in 27 -27 met 0.675. Marc kwam eerder aan zijn 
caramboles en won uiteindelijk  de Finale.   
 

                                                          
 
Gefeliciteerd Marc , Cees en Loek met plaats 1 -2 en 3. Jullie hebben mooi driebanden laten zien. 
Arnolda Kost overhandigde de spelers de eindresultaten uit en verzocht de spelers 1-2-en 3 of deze 
zich beschikbaar wilde stellen voor de Gewestlijke Finale 1e klasse driebanden in Abbekerk. 
Om 17.10 bedankte de voorzitter het publiek, alle vrijwilligers, arbiters en spelers voor deze 
spannende finale en wenste Marc en Cees veel succes in de Gewestelijke Finale.    
 

                                           


