
.  Biljartvereniging Wieringermeer’85   

 
 

Gewestelijke finale 2e klasse Bandstoten 6-7en 8 maart 2020 
               Topper Demelza Derksen verslaat in finale 7 heren ! 
 
 
Vrijdagavond om 19.00 uur opende voorzitter Paul Wansink, ook namens district NWN, met een 
welkom voor de finalisten, arbiters, schrijvers en supporters. Hij feliciteerden de spelers met het 
behalen van hun Districtkampioenschap en wenste de spelers een gezellige en sportieve 
Gewestelijke finale. Helaas kwam een speler, zonder enig afbericht,  niet opdagen waardoor de 
wél aanwezige reserve speler Theo van Schagen alsnog werd ingedeeld.    
Ook wedstrijdleider Piet Karman verwelkomde de spelers en aanwezigen en memoreerde dat er 
met intervallen van 39 tot 51 wordt gespeeld. 
 
De spanning voor de Gewestelijke finale was bij een aantal spelers in de openings partij wel te 
merken. Op tafel 1 Theo van Schagen won van Michel Kolkman 26 beurten met 42-33. Op tafel 2 
verloor Peter Besse kansloos in 34 beurten van Demelza Derksen met 35-48. Op tafel 3 Klaas 
Dekker tegen Vincent Steijger in deze partij was Vincent de bovenligende partij met de hoogste 
serie van 11 in 24 beurten won hij met 45 –23 voor Klaas.  Op tafel 4 werd een super partij  
gespeeld in 18 beurten door Gerrit Mulder (serie van10)  tegen Ger Groot 51-24.  
 
De sfeer zat er goed in de spelers hadden er zin in. Ronde 2, won Groot overtuigend van Steijger 
met 39-32  in 17 beurten. Mulder won zijn 2e partij tegen Dekker met 51 tegen 42 in 23 beurten. 
Derksen won ook haar 2e partij met een serie van beiden met 9 tegen Kolkman met 48-36 in 27 
beurten. Besse knokte voor zijn eerste winst tegen van Schagen met 45-38 in …..42 beurten. 
 
Omdat de partijen allemaal zo vlot verliepen werd in overleg met de spelers besloten om een 
derde partij te splen zodat er zaterdag om 13.00 uur gestart kon worden. Ronde 3 begon rond 
22.00 uur.  Besse tegen Steijger, ook deze partij kon Peter niet winnen en moest Vincent voor 
laten gaan met 45-25 in 24 beurten. Van Schagen tegen Groot was een spannende partij, Theo 
nog 2 te maken en Ger nog 4 . Ger won de partij met 39-40, Theo miste in de nabeurt.  Mulder 
versus Kolkman was ook spannend maar Gerrit won met 51-44  Michel had de hooste serie van 
10. Mevrouw Derksen tegen Dekker, Derksen won met een serien van 10 met 48-43.  Klaas 
maakte nog een mooie serie van 12. 1e G. Mulder 6 pnt, 2e D. Derksen 6 pnt.en 3e V. Steijger 4 pnt.  
 
Zaterdag 7 maart 13.00 uur .  
Om 12.30 uur liep de biljartzaal aardig vol. De sfeer zat er goed in, veel suporters kwamen de 
spelers ondersteunen. Precies om 13.00 uur deelde wedstrijdleider Piet Karman de tafels in.  
Ronde 4. Groot tegen Dekker 39-22. Ger won in 24 beurten. Steijger tegen Kolkman 45-41 een 
spannende partij waar beiden 45 carambols moesten maken. Vinvcent won in 29 beurten. 
Demelza Derksen mocht haar 2e plaats verdedigen tegen Theo van Schagen, dat deed ze goed 
met mooi spel won ze met 48-33 in 26 beurten. Nr. 1 Gerrit Mulder won overtuigend van Peter 
Besse met 51 -27 in 28 beurten. Er veranderde niets in de koppositie, hoogste serie in deze 
ronde 8. 
 
 



Ronde 5. Op tafel 1 begon Mulder zich als een winnaar kandidaat te presenteren. Tegen van 
Schagen won hij de partij overtuigend in 23 beurten met 51 -31 met een serie van 10. 
Op tafel 2 Groot tegen Kolkman. Michel liet voor de eerste keer écht zien wat hij waard was en 
won overtuigend met een mooie serie van 14 en gaf Ger het nakijken met 45-24. 
Tafels 3. Dekker tegen Besse. Een partij om gauw te vergeten, 44 beurten waren nodig om Klaas 
zijn eerste partij winnend af te sluiten. 51-44. 
Op tafel 4 was de spanning van beide spelers te voelen Derksen tegen Steijger, net mis, net 
achterom . Derksen wilde graag haar 2e plaats behouden maar Vincent kwam sterk terug.    
De spanning speelde een grote rol in deze partij. Uiteindelijk vlak voor het einde van de partij 
met nog 9 caramboles te gaan maakte Demelza een serie van 7 wat haar uiteindelijk weer enige 
rust gaf om de partij in 33 beurten winnend af te sluiten.  
 
Zondag 8 maart de grote Finale dag. Om 13.00 uur heet voorzitter Paul Wansink alle aanwezigen 
een hartelijk welkom en wenst iedereen een sportieve, spannende finale en een mooie biljart 
middag toe. Piet Karman deelt de partijen uit. En spannend zou het zeker worden!  Met nog 2 
partijen te gaan staat op 1 vanaf het begin de ongeslagen Gerrit Mulder met 10 matchpnt. en een 
gemiddelde van 2.09.   2e. Demelza Derksen 10 pnt met 1.60.  3e Vincent Steijger met 6 pnt. 1.62.  
De kamioen is nog niet bepaald, er is nog alles mogelijk het zal er om gaan vandaag.   
Kolkman tegen Besse was snel klaar 45-16 in 19 beurten. Michel kwam helaas te laat in deze 
finale op gang, maar liet wel zien dat hij biljarten kon. Dekker tegen van Schagen 51-29 in 32 brt. 
Demelza Derksen tegen Ger Groot, Ger zat in de flow was constant en maakte mooie series, won 
de partij met 39-30 in 22 brt. De spanning was te groot de eerste verlies partij van Demelza. 
Op tafel 2 was een gevecht gaande tussen Mulder en Steijger . Vincent wist de partij naar zich toe 
te trekken maar Gerrit gaf niet op en maakte in de nabeurt remise. 51-45. Punten verdeling 1-1 
Gerrit Mulder gaat op kop met 11 matchpunten. Demelza Derksen blijft op 10 staan. 
 
Het in grote getale enthousisaste publiek begon zich rond tafel 3 te vestigen, de 
finalepartij ! Deze ging tussen Gerrit Mulder en Demelza Derksen 51 om 48.  Gerrit ging gelijk 
hard van stapel met een serie van 10. Demelza was op dat moment zoekende naar het betere 
spel. Op een moment stond het 38 voor Gerrit en 23 voor Demelza , die vanaf dat moment steeds 
beter ging spelen en mooie series van 7-8 aan het maken was. Nu werd Gerrit voor het eerst 
halverwege de partij op achterstand gezet en Demelza werd steeds vaster in het maken van haar 
caramboles. Uiteindelijk trok Demelza aan het langste eind en won de partij met 48-40 . Het 
waren zeer belangrijke 2 punten die haar gelijk Gewestlijk Kampioen met 12 matchpunten 
maakte. Gerrit nam sportief genoegen met zijn 2e plaats. 
Gefeliciteerd Demelza , wij allen hebben genoten van jouw mooie spel.   
Ger Groot won zeer overtuigend zijn 5e partij van Peter besse in 18 beurten en werd 3e met 10 
pnt. Ook Vincent Steijger en Michel Kolkman wonnen hun partijen en werden respectievelijk 4e 
en 5e. Plaats 6 was voor Klaas Dekker en 7e werd de reserve Theo van Schagen en 8e Peter Besse.   
 
Wieringermeer ’85 voorzitter Paul Wansink sprak een dankwoord uit naar de spelers die een 
fantastiesche, sportieve finale hadden gespeeld. Tevens bedankte hij de KNBB arbiters en 
Clubarbiters en schrijvers, de wedstrijdleider en chef van de kantine Henk van Schaik, die 3 
dagen van hun vrije tijd, voor deze mooie finale, hadden opgeofferd. Wedstrijdleider Piet  
Karman reikte de bijbehorende papieren en medailles uit . Bemelza gaat in april in Rijswijk 
proberen Landskampioen te worden. Veel succes! Daarna was er nog een woord van dank door 
de spelers, Gerrit Mulder bedankte de arbiters en de club voor de fantastische finale en reikte 
aan de arbiters en vereniging een mooie enveloppe met inhoud uit. Met fraaie bossen bloemen  
vergezeld werd er een groepsfoto genomen van de deelnemers en sloot de voorzitter, ook 
namens het District Noord West Nederland, de finale af en wenste iedereen een goede thuisreis.  


