
 

       
 

Kort verslag van de Districtsfinale 1-ste klasse libre van 20, 27 en 30 nov. 2019. 

 
Biljartvereniging Heerhugowaard heeft dit seizoen de Districtsfinale libre 1-ste klasse toegewezen 

gekregen. We moesten kiezen voor 2 woensdagen en een zaterdag, omdat het biljartcentrum op alle andere 

middagen bezet is met een biljartclub en de zondag geeft ook nogal eens problemen om schrijvers en arbiters 

te vinden. Ik moet zeggen dat het allemaal goed is verlopen en dat we mooie wedstrijden hebben gezien. 

We waren genoodzaakt om het programma PK-Special te gebruiken, omdat Dick Bernabela zich bleek te 

hebben afgemeld en dit niet in Biljartprof.nl was aangepast. De wedstrijdleiding kan dit helaas zelf niet 

oplossen, want dat kan alleen door Arnolda worden gedaan. Dit is volgens mij een tekortkoming van het 

programma Biljartprof.nl. Peter de Ruijter was reserve en heeft de plaats van Dick ingenomen. Dit deed hij erg 

goed, want na 3 rondes stond hij met 3 gewonnen parijen dik aan de kop van de ranglijst met een moyenne van 

precies 6,00. Na 4 rondes waren er zelfs 5 personen met 6 matchpunten. Dit waren: Peter de Ruijter, Marco 

Hink, Karel van den Berg, Bram Borst en Jan van Oosten. Na 6 rondes had Karel van den Berg, als enige, 10 

matchpunten en Peter de Ruijter 9 , omdat hij tegen Marco Hink nog net remise wist te maken. 

Het ging dus uiteindelijk tussen Peter de Ruijter en Karel van den Berg om het Districtskampioenschap te 

veroveren. Jan van Oosten en Bram Borst zaten op het vinkentouw, want die hadden allebei 8 matchpunten. 

Karel van den Berg won van Peter de Ruijter in 18 beurten en werd dus de Districtskampioen. 

Bram Borst won van Marco Hink in zijn laatste partij en Jan van Oosten deed dat tegen Jan Kant, zodat zij 

beiden 10 matchpunten hadden. Bram Borst had een iets hoger percentage gemaakte caramboles en werd dus 

tweede. Zowel Karel van den Berg als Bram Borst zullen ons District vertegenwoordigen op de Gewestelijke 

Finale, welke in ’t Veld zal worden gehouden, dus een thuiswedstrijd voor Karel. 

 Ik wil nog even iets zeggen over het systeem dat nu wordt toegepast met zgn. intervals. Hierover is 

niet iedereen tevreden. Karel van den Berg memoreerde in zijn speech tijdens te prijsuitreiking, dat hij zich een 

beetje bezwaard voelde, omdat hij niet de beste biljarter was, maar wel had gewonnen. Hij was er uiteraard 

wel erg blij mee. Je doet aan dergelijke wedstrijden mee om beter te worden en een hoger gemiddelde te 

halen en dat wordt hiermee een beetje te niet gedaan. Het is ook erg lastig als je 50 caramboles meer moet 

maken dan je tegenstander. Ik hoop dat het Districtsbestuur hierover nog eens goed gaat nadenken. We 

hebben tenslotte de verschillende klassen en niveaus gecreëerd om wedstrijden te verkrijgen van ongeveer 

gelijk niveau.  

 

Hieronder de volledige resultaten. 

 

Pos. Naam   Part Pnt Car Brt Moy H.S. P.moy % car %moy 

1 Karel van den Berg 7 12 685 131 5,229 31 7,14 97,85 117,26 

2 Bram Borst  7 10 729 132 5,522 35 8,46 94,67 122,18 

3 Jan van Oosten  7 10 737 122 5,221 39 8,33 91,00 116,54 

4 Peter de Ruijter  7 9 702 123 5,707 47 6,87 91,16 118,65 

5 Marco Hink  7 7 743 148 5,020 45 7,05 88,45   93,59 

6 Jan Kant   7 4 651 149 4,369 39 5,78 84,54   87,58 

7 Richard Stroet  7 2 622 123 5,056 45 7,14 59,23   75,61 



8 Rob Oliemans  7 0 508 150 3,386 23 0,00 60,47   64,80 

 

Han Nierop, wedstrijdleider BV Heerhugowaard 

 


