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Op 9 -, 11 en 12 september werd bij B.V. Wieringermeer’85 in Slootdorp het Kampioenschap 

Kadertoernooi gespeeld. Maar wat was het jammer dat wij ondanks de grote ruimte van de 

biljartzaal bij zo’n mooi kampioenschap geen supporters, vanwege de Covid 19 maatregelen en de 

1½ meter afstand, konden ontvangen. Het bestuur kon en wilde geen enkel risico nemen met het 

steeds meer de kop opstekende Corona virus. 

Met 7 top spelers van B.C.S. Kees Klijbroek (NEO 200), Pieter v/d Geest (57/2  220 ), Piet v/d Geest 

(57/2  140 ), Rob Kok (38/2  220 ),  Joop Roelands (38/2  180),  Nico Zuurbier (38/2  90 ),  Harrie Entes 

(38/2  90 ) en de voor K.O.T. spelende Willem Hummel (57/2  150 ) was een garantie dat er voor het 

Kampioenschap gestreden ging worden. In 2017 werd er in ons District NWN het laatste gehouden, 

daarna werd het 2 keer in de Viaanse molen in Alkmaar met het dubbele aantal spelers uit diverse 

districten gespeeld. 

Na een welkomwoord van voorzitter Paul Wansink aan spelers, arbiters, wedstrijdleider, schrijvers en 

zeker niet te vergeten de kantinebeheerder Henk werden de spelers per tafel door de wedstrijdleider 

Piet Karman ingedeeld.  

Direct op tafel 1 was er gezonde spanning de eerste 3 beurten was het zoeken maar daarna  maakte 

Joop Roelands met een hoogste serie van 73 zijn partij uit in 13 beurten 180. In de na beurt maakte 

Willen Hummel remise de 150 caramboles waren binnen. Piet v/d Geest won met 140 van Kees 

Klijbroek 133. Harrie Entes (90) versloeg met een serie van 35 Pieter v/d Geest die zoekende was 

naar een grote serie eindigde met 118. Ook nieuweling op dit niveau Nico Zuurbier 90 wist 

overtuigend te winnen van Rob Kok  73 .   

Ronde 2. Rob Kok speelde overtuigend zijn 220 caramboles met een serie van 109 tegen Piet v/d 

Geest 93 uit. Pieter v/d Geest maakte ook zijn 220 caramboles uit in 10 beurten met een serie van 74 

tegen Joop Roelands 160. Nieuwkomer in dit kampioenschap Harrie Entes liet zien waarom hij mocht 

deelnemen met een prachtige serie vanaf aquitte met 68 was hij in 4 beurten uit tegen kees Klijbroek 

30. Hier was geen kruid tegen gewassen, wat een mooi resultaat voor Harrie.  Willem Hummel begon 

hoopvol aan zijn 2e partij en won deze met 150 tegen Nico Zuurbier met 58.     



Ronde 3. Pieter won overtuigend 220 met een serie van 109 in 7 beurten van Rob Kok met 67. Ook 

Nico Zuurbier 90 in 14 beurten was te sterk voor Piet v/d Geest 64. Kees Klijbroek had het wederom, 

ondanks een mooie serie van 101, het moeilijk tegen Willem Hummel in 4 beurten uit 150 met een 

serie van 67. Joop Roeland won zijn partij met 180 en een serie van 69 tegen Harrie Entes 79.   

Ronde 4 . Hoe spannend kan het zijn, Joop Roelands mist net zijn laatste carambole om de partij 

winnend af te sluiten 179. Nico Zuurbier moest er in de nabeurt nog een serie van 29 en maakte 

deze, top 90. Willem Hummel kon zijn partij tegen de nu sterk spelende Rob Kok voor de eerste keer 

niet winnen, Rob sloot de partij 220 caramboles winnend af een serie van 29.  Harrie Entes (nog 

steeds op de eerste plaats )maakte in 11 beurten en een serie van 31 zijn partij 90 uit tegen Piet v/d 

Geest 70.  Ook Kees Klijbroek wist zijn eerste partij naar zich toe te trekken en won met 200 van 

Pieter v/d/ Geest 132.  Eindelijk de 2 punten binnen.    

 Ronde 5.  Joop won overtuigend met een serie van 46 van in 11 beurten van Kees klijbroek.  Harrie 

Entes deed wat hij als nr. 1 op de ranglijst moest doen winnen. Dat deed hij wéér met 90 tegen Rob 

Kok, die niet lekker in het kampioenschap zat 107. Pieter v/d Geest maakte met een geweldige serie 

van 128 zijn partij tegen Nico Zuurbier winnend af met 220 – 46.  Ook de sterk spelende Willem 

Hummel won zijn partij overtuigend in 5 beurten 150 met een serie van 61 tegen Piet v/d/ Geest 9. 

Ronde 6. Wat een geweldige partij was die van Rob tegen Kees in 7 beurten won Kees met een super 

serie van 129 (NEO) en maakte zijn 200 caramboles. Rob speelde ook een hele mooie partij met 

series van 48 en 58, en eindigde met 210 caramboles. Harrie Entes tegen Nico, beiden 90 liep toch 

anders dan Harrie had gehoopt. Het verdedigen van de 1e plaats gaf enige spanning en Nico maakte 

daar gebruik van en sloot de partij winnend af.  75 – 90. Joop Roelands won zijn 4e partij tegen Piet 

v/d/ Geest met 180 -97.  Het wilde bij Piet maar niet lukken, zit tussen mijn oren zei Piet.                   

Als sluitstuk van ronde 6, Pieter tegen Willem. Een mooie korte partij in 7 beurten die Willem met 

winst afsloot. 150 -144, met een mooie serie van Willem van 105. Met deze overwinning plaatste 

Willem zich op de 1e plaats.  

Ronde 7 . Kees won overtuigend zijn partij 200 met een serie van 81 tegen Nico die zijn laatste partij 

met 66 eindigde. Joop tegen Rob werd een mooie partij die Joop winnend afsloot in 13 beurten met 

180 -159. De beide 57/2 spelende Piet v/d/ Geest tegen zoon Pieter. Pieter had in 9 beurten zijn 

partij van 220 caramboles gewonnen van vader Piet 82. De finale partij nr.1 tegen nr. 2 Willem tegen 

Harrie . De altijd op karakter spelende Willem liet zich niet verrassen en  opende met een serie van 

79, spanning alom Harrie miste en in 7 beurten eiste Willem het Kampioenschap Kadertoernooi 2020 

/ 2021 voor de 5e, 6e of 7e keer??, wie het nog weet mag het zeggen, weer op. 

1e  Willem Hummel  11 punten,  2e  Joop Roelands 9 punten en 3e  Harrie Entes 8 punten. 

Om 18.30 uur sloot de voorzitter Paul Wansink, onder dankzegging aan alle aanwezigen die zich 

hebben ingezet tijdens dit Kampioenschap Kadertoernooi 2020/2021.    

                                                           


