
Pieter v/d Geest KAMPIOEN van het NWN Kadertoernooi. 

14 en 15 september is bij de Liefhebber in Warmenhuizen het Noord West Nederland  Kadertoernooi 

gehouden. Biljart Centrum Schagen stond garant voor de perfect verlopen organisatie van het 

toernooi. Nadat iedereen zijn koppie koffie of thee op had en de poule indeling bekend was gemaakt, 

konden de eerste partijen starten.  

Poule 1 : Kees Klijbroek, Piet vd Geest, Rob Kok en Marco Hink. 

Poule 2: Pieter vd Geest, Joop Roelands, Frank Schouten en Harry Entes. 

Woensdag werden de eerste 2 ronde van de poulefase gespeeld. Na een paar spannende partijen die 

soms pas in de nabeurt beslist werden,  was er eind van de avond een duidelijke tweedeling. In poule 

1 hadden Kees en Rob beide partijen gewonnen en in poule 2 waren het Pieter en Harry die beide 

geen punten lieten liggen.  

Donderdag werd gestart met de derde en laatste partijen van de poulefase. Marco moest het 

opnemen tegen Piet vd Geest. Marco maakte halverwege de partij nog een leuke serie van 26, maar 

dat was niet genoeg, waardoor Piet met degelijk spel de partij toch nog wist uit te maken. Rob mocht 

samen met Kees de strijd aangaan om de eerste plaats in de poule. Vanaf beurt 3 kreeg Kees de 

ballen perfect over controle en liet 4 mooie series achter elkaar noteren. Rob antwoorden wel met 2 

mooie series, maar Kees wist toch overtuigend te winnen in 8 beurten. In de andere poule moest 

Joop van Frank zien te winnen om niet op 0 matchpunten te eindigen. Halverwege de partij stond 

Joop ruim voor, maar Frank wist nog een mooie eindspurt in te zetten, waardoor het toch nog 

spannend werd. Maar Joop zijn voorsprong was groot genoeg en won de partij. De laatste partij van 

de poulefase was tussen Harry en Pieter. Harry mocht de partij beginnen en maakte er 10 van acquit. 

Pieter antwoorden met een serie van 32. Harry maakte er in de tweede beurt nog eentje bij, 

waarnaar Pieter met een weergaloze serie van 188 de partij uitmaakte en zo bovenaan in de poule 

eindigde.  

Nadat de mooie nieuwe scoreborden van de Liefhebber weer waren ingesteld voor de finale partijen 

konden de beslissende wedstrijden beginnen. De nrs 1 van beide poules spelende om de plaatsen 1 

en 2, de nrs 2 om 3 en 4 en zo verder. Marco en Frank, beide uitkomend voor Sombroek Langedijk, 

mochten uitvechten wie er op de 8e plaats zou eindigen. Ze gingen gelijk op, Frank stond steeds een 

20 tal caramboles op voor, maar moest er ook 20 meer maken. Maar met 25 caramboles in de laatste 

3 beurten wist Frank de partij te winnen. Piet en Joop mochten strijden om de plaatsen 5 en 6. Piet 

die de vorige partij nog wist te winnen kon toch niet tegen het geweld van Joop op. Joop scoorde 3 

series van 40+ en ging in de 11 beurt uit met nog een serie van 27 en is zo als 5e geëindigd. Harry en 

Rob mochten strijden om het laagste treetje van het podium. Rob die tot nu toe mooi spel liet zien 

en nog op 19 gemiddeld stond kon tegen Harry niet in het goede ritme komen.  Harry daarentegen 

hield ze ballen perfect onder controle.  Met een serie van 60 in de derde beurt was de winst al bijna 

binnen. Rob kreeg nog 2 beurten van Harry, maar wist de ballen niet meer in positie te krijgen. Harry 

maakte de partij in de 5e beurt uit en werd derde.  

De 2 nrs 1 van de poules, Kees Klijbroek en Pieter vd Geest, mochten gaan strijden om het 

kampioenschap. Kees ging voortvarend van start met 23 van acquit en nog 19 in de 2e beurt. Pieter 

zetten hier maar 2 caramboles tegenover. Maar in de 3 beurten die volgde liet Kees maar 17 

caramboles noteren en Pieter sloeg genadeloos toe. Met een serie van 59 in de 3e beurt en nog een 

prachtige slotserie van 158 in de 5e beurt, won hij de partij overtuigd van Kees. Met 3 series van 100+ 

en een eindgemiddelde van 38,26 in het kader 57/2, is Pieter de overtuigende winnaar van het 

toernooi.  


