
Verslag Gewestelijke finale 4e klas libre klein 

Op vrijdag 11 maart om 19.00 uur kwamen 8 finalisten van de 4 districten bij elkaar in Partycentrum 

“De Vriendschap” in `t Veld om de strijd aan te binden om het gewestelijk kampioenschap 4e klas 

libre klein. 

Na het welkomstwoord van de wedstrijdleider, waarin de reserve de heer Edwin van Schagen van 

Wieringermeer ‘85 werd bedankt voor zijn aanwezigheid als reserve, werd stipt om 19.00 uur gestart 

met de wedstrijden. Na de 1e avond met 2 speelronden stond Jeroen Compas met 2 winstpartijen 

bovenaan met een gemiddelde van maar liefst 1.782. Gevolgd dor Siem Smet met ook 2 winstpar-

tijen. 

Op de zaterdag ging er veel veranderen, mede door de zenuwen. Zowel Siem Smet als Jeroen 

Compas verloren een partij, waardoor Gerard Graas kon aanschuiven aan de top van het klassement. 

En Gilano Vloedmans, met 16 jaar de jongste deelnemer, won 2 partijen en deed weer bovenaan 

mee. Met nog 2 ronden op zondag hadden we 2 koplopers, Siem Smet en Gerard Graas, met 8 

punten en de nummer 3, Gilano Vloedsmans volgde met 6 punten. Jeroen Compas was ver terug-

gevallen door 3 verliespartijen. Hij stond met 4 matchpunten gelijk met Melvin Scholten, Koos van 

Diepen en Carla Hoeppe-Luchies. Rene van Kesteren stond met 2 matchpunten 8e, maar die werd 

duidelijk gehinderd door fysieke problemen. 

Op de zondag hadden nog 2 ronden te spelen met de beslissende partijen. Ronde 6 en 7 werden 

door de wedstrijdleider omgewisseld om de top van het klassement in de laatste ronde tegen elkaar 

te laten spelen. Siem Smet won in 23 beurten van Carla Hoeppe-Luchies en Gilano Vloedmans won 

wel, maar in 29 beurten van Jeroen Compas. Hierdoor ging Siem Smet t.o.v. Gilano Vloedmans met 

een licht moyenne-voordeel de laatste ronde in. 

De zenuwen vierden hoogtij. Siem Smet ging na 24 beurten met nog 4 caramboles te gaan achter de 

verkeerde bal staan, maar werd daar zeer sportief door Koos van Diepen tijdig op gewezen. Als dank 

maak te Siem de 4 caramboles en was uit in 25 beurten. Dat was Gilano te machtig. Hij won wel van 

Gerard Graas, en directe concurent, maar in 33 beurten, waardoor hij evenveel punten had als Siem 

Smet maar het op moyenne moest afleggen. 

Samenvattend een mooie en sportieve finale met een waardig kampioen, die we veel succes wensen 

in de landelijke finale in Westerhaar.  

Ten slotte één opmerking van de westrijdleider: Ik heb na overleg met de gewestelijke wedstrijd-

leider de instellingen moeten aanpassen. Van %caramboles naar %moyenne volgens regelement 

KNBB. Zie de wijziging ook op biljartprof. Dit heeft tot gevolg dat Rene van Kesteren van plaats 4 gaat 

naar plaats 5 en Melvin Scholten van plaats 5 naar plaats 4. Excuses hiervoor van mijn kant. 

Met vriendeljke groet, 

Bertus Biersteker                                                                                                                                          

Namens B.C. “De Vriendschap” 



 


