
 

       
 

Kort verslag van de Gewestelijke Finale Libre 2-de klasse. 
 Op zaterdag 28 en zondag 29 januari zijn in ons gezellige en knusse biljartcentrum de 

Gewestelijke Finale wedstrijden libre 2-de klasse gehouden. Voorzitter Schellingerhout van het 

District NWN, heeft met vriendelijke en gepaste woorden, de opening verricht en alle deelnemers 

veel succes toegewenst. Hetzelfde deed ook de voorzitter van biljartvereniging Heerhugowaard, die 

de organisatie had van dit gebeuren. Het is tot de zevende ronde een spannende finale geworden. 

John van ’t Hoff van de vereniging T3B uit Abbekerk en Paul Wansink van de vereniging 

Wieringermeer ’85, stonden na 5 rondes nog ongeslagen aan de kop van de ranglijst, waarbij John 

wel een hoger moyenne had. Rinus Tuithof van de verenging Turnlust uit Den Helder, verloor in de 5-

de ronde zijn tweede partij en had daardoor zijn kansen om kampioen te worden, helaas te niet 

gedaan. In de zesde ronde verloor Paul Wansink van Rob Schram van de vereniging Onder Ons uit 

Beverwijk, in 21 beurten, waarbij Rob de partij uitmaakte met een mooie serie van 25 caramboles. 

Paul kon daardoor helaas geen eerste meer worden, omdat John van ‘t Hoff een veel hoger moyenne 

had dan Paul.  De spanning was er daardoor in de laatste ronde, helaas een beetje uit. Toch wist John 

van’t Hoff uiteindelijk ook zijn laatste partij tegen Paul Wansink te winnen, waardoor hij ongeslagen 

en terecht de kampioen is geworden. De hoogste serie van het toernooi was heel lang in handen van 

Alfons Dekker van de vereniging DVO uit Heerhugowaard, met 41 caramboles maar in de laatste 

partij van Paul Wansink tegen John van ’t Hoff, werd dit toch nog verbeterd door Paul met een serie 

van 42 caramboles. Al met al een erg goed geslaagd toernooi, met een terechte winnaar. We wensen 

John heel veel succes toe in de Nationale Finale, welke wordt gespeeld op 10, 11 en 12 maart bij de 

vereniging HBC in Hoogeveen. 

Het was wel jammer dat we de nummers 1 t/m 3 geen medaille om hebben kunnen hangen. Deze 

waren niet te vinden, of ze zijn niet geleverd. We zullen er zeker voor zorgen dat ze alsnog bij te 

terechte eigenaars zullen komen. 

De uitslag was als volgt: 

1. John van ’t Hoff 14 pnt  Gem.  4,375  H.S.  27 Car. 

2. Paul Wansink  10 pnt  Gem.  3,783  H.S. 42 Car. 

3. Rinus Tuithof    8 pnt  Gem. 3,957  H.S. 27 Car. 

4. Rob Schram    6 pnt  Gem.  3,609  H.S. 25 Car. 

5. Alfons Dekker    6 pnt  Gem. 3,606  H.S. 41 Car. 

6. Co Morsink    6 pnt  Gem. 3,550  H.S. 29 Car. 

7. Dick Manuputty   4 pnt  Gem. 2,765  H.S. 21 Car. 

8. Richard Boelé    2 pnt  Gem. 2,774  H.S. 14 Car. 
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