Petra Lips kampioen bij Finale 2e klasse Libre
Districts Finale 2e klasse Libre,
Wat een mooie dagen bij Biljartvereniging Aalsmeer! Als je dan toch eens biljarten moet gaan kijken… Afgelopen
donderdag 9 december was de start van de districtsfinale 2e klasse libre.
Je “proeft” het al snel… de sfeer. De speelzaal bij Aalsmeer was omgetoverd tot een kerstzaal vol met
versieringen die de sfeer zeker ten goede kwam. Na de koffie en handen schudden was het dan zover. De
partijen konden beginnen.
Petra Lips tegen Theo Gahrman, Ton van de Meer tegen Leo de Jong, Hans van Capel tegen Tom van Beek en
Jaap Verhoeven tegen René van Velzen.
U weet het, starten van een finale, je weet maar nooit. Wie heeft de vorm te pakken, het wennen aan de tafels, de
ballen ach noem maar op. Elke speler herkent hier wel iets in.
Intussen was Petra al drie beurten bezig in haar partij tegen Theo en stond al op 15 caramboles en Theo nog op
0. U leest, je komt ogen en oren te kort bij 4 partijen om je heen ondanks mijn strategische plaats in het lokaal
aan de bar.
Op een andere tafel was Leo de Jong aan het spelen tegen Ton van der Meer. Wat kan je zeggen? Leo speelde
deze eerste partij zoals ik hem nog nooit heb zien spelen!
Wij kennen allen Leo zijn spel, maar er moet getraind zijn en flik ook. Zijn fantastische spel zorgde er voor dat hij
in beurt 16 een serie maakte van 26 zodat hij in de 17 e beurt op 64 caramboles stond. Ton rustig als altijd zal
genoten hebben van zijn teammaat die in de 23e beurt een einde maakte aan de partij met een serie van 15! En
moyenne van 3,913 mocht laten noteren.
Hoe was het op de andere tafels? Hans van Capel stond in zijn partij tegen Tom van Beek na de 19 e beurt op 70
en Tom op 57. Maar hoe je een partij kan keren liet Tom zien door in de 22 e beurt op 89 caramboles te staan en
Hans op 80. U leest het goed Tom moest er nog 1…
Deze laatste carambole maakte hij een beurt later. Dus Tom uit in 23 beurten en Hans kwam niet verder dan 84
caramboles.
Hoe was het met René van Velzen en Jaap Verhoeven? Een blik op het scorebord liet een stand zien van 72 voor
René en 34 voor Jaap. Aan Jaap was te zien dat hij nog niet “warm” was zeg maar. René had beduidend minder
last van het starten en speelde vrolijk door om de partij uit te maken in de 25 e beurt. Voor Jaap bleef het bij 65
caramboles.
Hoe was het bij Petra en Theo? Na de voortvarende start van de partij van Petra stond de teller inmiddels op 66
voor Theo en 65 voor Petra in de 23e beurt.
Petra kon uiteindelijk de partij uit maken in de 35e beurt. Zo was de eerste ronde ten einde en kon de stand op
gemaakt worden.
De tweede ronde.
Na het eerste wapengekletter kon een begin gemaakt worden met de 2 e ronde van deze avond. Leo tegen Theo.
Met het zicht op de tellijst van deze partij nam Leo hier een voorspong op Theo in de 10 e beurt stond Leo op 43
caramboles en Theo op 12.
Dit vertelde wel hoe Leo in vorm was, de crambole machine van Leo stopte dan ook niet en wist in de 24 e beurt
een einde te maken aan deze partij. Theo kwam niet verder dan 38 caramboles wat niet genoeg bleek in dit
geweld.
Tom tegen Jaap op de andere tafel. De stand na de 10 e beurt liet zien dat Jaap nog niet helemaal op dreef was.
23 caramboles voor Jaap en 30 voor Tom, wat later in de partij in de 20 e beurt stond Jaap op 37 en Tom op 71.
Bij Jaap wilde de ballen niet wat Jaap wel wilde, hoe anders was dat voor Tom die de partij uit maakte in de 23 e
beurt en daar door ook een mooi moyenne liet noteren.
Ton van der Meer en René van Velzen speelde mooi gelijk op in hun partij. Na de 10 e beurt beide 32 caramboles,
en vanaf de 20e beurt was er een licht verschil te zien.
Ton had 79 caramboles en René 52 totdat René een serie van 21 liet noteren om weer langszij te komen. Na de
serie van René die er overigens nog 7 en 9 liet noteren ging toch de winst naar Ton. In de 23e beurt verzaakte
René nog één carambole te maken, maar Ton maakte wel zijn laatste 9… de winst dus voor Ton.
Hoe was het een tafel verder? Petra tegen clubgenoot en mede bestuurslid van de Plas Hans van Capel. Een
strijd mag ik wel zeggen. Hans die in de 2e klasse ook al diverse malen zijn stempel op deze finales drukte
leverde een flinke strijd met Petra. 10 beurten en een stand 27 om 32 caramboles, in de 20 e beurt 50 voor Petra
en 53 voor Hans maakte deze partij spannend tot aan de 38e beurt….. wel heel belangrijk voor Petra zij wist te
winnen met een punt verschil op Hans die ook verzaakte de laatste carambole te maken.
Vrijdagavond, een begin van de tweede avond van deze kampioenschappen.

Na een middag vol van biljarten door een sponsor van onze verenging met veel gelach en de nodige consumpties
(en het breken van een keu…) even snel naar huis.
U begrijpt dat na de eerste avond ik niets wilde missen van de rest van het kampioenschap.
Hoe zou iedereen zich houden op deze tweede avond? Zou er wat spanning verdwenen zijn?
|Genoeg gekeuveld van der Laarse, de 3e ronde was alweer bezig, de partij van Leo tegen Jaap was alweer
aardig op weg. Een voorsprong van Jaap in de 10e beurt tegen Leo liet zien dat het tij zomaar kan keren. Leo die
de eerste avond zeer voortvarend van start was gegaan had het nu moeilijk tegen Jaap die de eerste avond geen
schijn was van wat hij normaal is.
Die zelfde Jaap had zich nu hervonden en stond in de 20e beurt 61 en Leo maar op 38.
Jaap liet even zijn spierballen zien door in de 29e beurt uit te gaan met een serie van 17! Wat natuurlijk bijzonder
knap is.
Op de tafel naast hen ook een grote ommezwaai. Theo Gahrman was het die het Tom van Beek moeilijk maakte.
Theo ging uit in de 27e beurt en Tom bleef staan op 81. Dus de eerste winst voor Theo en een redelijk
gemiddelde.
Op tafel 4 René van Velzen tegen Hans “Chapell” een naam die hem blijkbaar gegeven is door zijn clubleden die
deze naam regelmatig lieten horen. U leest, wat wij horen schrijven wij dan ook op…. René vond zijn Waterloo
tegen Hans die de partij op zijn naam schreef in de 24 e beurt.
Op tafel 3 was Petra bezig in haar partij tegen Ton van der Meer. Beurt 10, 40 caramboles voor Petra en 25 voor
Ton. Petra hield de vaart er lekker in en stond in de 20e beurt op 78 en Ton op 66. Petra had nog negen beurten
nodig om de partij te winnen, maar hoe belangrijk die winst was werd nog duidelijk…..
De 4e ronde.
Na in de vorige ronde de partij te winnen was deze partij voor Petra een zware slag.
Tegen een ontketende Jaap Verhoeven bleef zij staan op 25 caramboles, terwijl Jaap uit ging in de 23 e beurt….
Een moyenne van 1,09….. en verloren, hoe kom je dat te boven…..
Wel de felicitaties voor Jaap die zo lekker in zijn ritme kwam. Ton die ook behoorlijk zijn mannetje staat liet in 21
beurten zien dat er met hem zeker rekening gehouden moest worden. Een moyenne van 4,258 en een serie van
16. Tom die zeker niet slecht speelde haalde toch nog 70 caramboles.
Hoe was het bij Leo tegen Hans op tafel 3? Een heel slecht begin van Leo gaf Hans de ruimte op in de 10 e beurt
al 54 caramboles te laten noteren. Leo had er nog maar 15. In de 20 e beurt stond Hans op 78 en Leo op 45. Had
ik het al eens over het tij keren? Dan moet u bij Leo zijn…. In de 24 e beurt maakte Leo een serie van 27! En
bracht daar niet alleen daar de hoogste serie op het bord maar bracht ook Hans aan het wankelen die dan ook
uiteindelijk bezweek en de zege moest laten aan Leo in beurt 27.
Op tafel 4 Liet René zien dat hij over genoeg veerkracht beschikte. Na het maken van een serie van 19 hield hij
de voorsprong op Theo die uiteindelijk niet verder kwam dan 65 caramboles. René uit in de 28 e beurt en de winst.
Zo kon men zich opgaan maken voor de laatste dag voor nog drie partijen voordat de winnaar bekend zou zijn.
De laatste dag. Ronde 5.
Wie kan biljarten s ’morgens? Dat is toch wel de vraag in een finale. De partijen beginnen voor ons als biljarters
toch op een raar tijdstip daar wij gewoon zijn te spelen in de avond.
Ronde 5 startte bij Ton en Theo. Over wie van vroeg biljarten houd kan geen onduidelijkheid over bestaan, Ton
van der Meer! Ton uit in 19 beurten met een serie van 17!
Tja, ik kan mij voorstellen dat Theo daar geen antwoord op had, maar Theo klampte aan bij deze uitstekende
prestatie van Ton. Hij maakte toch nog 73 caramboles.
Hoe was het Met Jaap en Hans? Ook Jaap houd van vroeg. Jaap uit in de 23 e beurt en Hans achter laten met 67
caramboles geeft aan wie normaal op tijd uit de veren is.
Zou Leo ook van vroeg opstaan houden? Een vraag die u zich zelf best kan stellen.
Leo die deze kampioenschappen zich zelf liet zien, liep aan tegen René die toch nog wat vroeger opstaat dan
Leo. René ging uit in de 23e beurt en liet Leo staan op 81.
Tom tegen Petra, het ging niet meer om vroeg opstaan….. deze partij was ongekend spannend en kende twee
winnaars. In 30 beurten beide 90 caramboles dus ook beide een punt. Juist dit ene puntje verschil mocht Petra
meenemen in de lunch wat haar een broodje en wat soep beter heeft doen smaken denk ik. Voor iedereen een
pauze en wat te eten om zo de middag met een goed gevoel te laten beginnen.
Met nog de lucht van de soep in de gang kwam ik binnen in de speelzaal. Toch al behoorlijk wat toeschouwers en
supporters binnen! En dat is toch wel heel plezierig voor de spelers en de organisatie van deze
kampioenschappen.
Met de naam van Petra bovenaan aan de uitslagen en ronde 6 in het verschiet nog even snel wat foto’s gemaakt.
Een plaatje bij een verslag is toch zo plezierig. Wel leuk! Even door de lens de zaal in gekeken, vooral de mensen

die je dan niet opmerken geven de mooiste plaatjes, nu nog even de camera stil houden en ik kan u ook laten
mee genieten van deze momenten…. Verder op laat ik u de foto’s die wel gelukt zijn aan u zien.
Genoeg over het wel en wee van de verslaggever, een blik op de tafels waar de spelers hun plek al weer
gevonden hebben. De tafel van Hans en Ton. Kan een clubgenoot je helpen aan een zege? Dit borrelde zo maar
even op. Petra stond op een punt verschil boven aan gevolgd door Ton van der Meer. Misschien gaf deze
gedachte wel een bepaalde druk bij Hans. Van Hans van Capel weten wij allen dat hij een behoorlijke bal kan
raken. Niet in deze partij, in de 20 e beurt stond Hans nog maar op 36 caramboles en Ton, de tweede op de
ranglijst al op 78. Hans kon dus geen potten breken en in de 23e beurt was het dan ook afgelopen en was de
overwinning voor Ton.
Omdat Petra speelde op de tafel vlakbij Ton en Hans kon ik de beide partijen goed gade slaan. René speelde
tegen Petra, een partij met behoorlijk wat gewicht… dat was merkbaar, beide spelers voelde de druk en de partij
bleef vrijwel gelijk op gaan. Wij weten alle dat er ook series gemaakt kunnen worden zodat een partij zomaar kan
omslaan. Jammer voor René maar opnieuw wilde de laatste carambole er weer niet op. Zodat Petra in de 30e
beurt haar laatste 7 kon maken en ook deze partij kon winnen.
Op tafel 4 was Jaap bezig tegen Theo. Zou Jaap nog eens een knappe partij kunnen spelen?
In ieder geval heeft hij zijn best gedaan door te winnen van Theo die hem nog dicht naderde. In de 37e beurt ging
de winst naar Jaap, Theo kwam er 8 te kort. Maar hoe was het met Leo? Leo was aan het spelen tegen Tom. De
belangen waren erg groot er waren nog steeds veel kanshebbers op de eindzege, Leo had door zijn uitstekende
partijen zeker nog zicht op de overwinning. Er moest wel gewonnen worden door Leo. In deze partij deed hij wat
er van hem verwacht werd en won de partij in de 33 beurt. Tom hield de druk er goed op maar kwam niet verder
dan 83 caramboles.
De laatste ronde…..
De spanning liep nog wat hogerop als aan het begin van deze dag. Ook de wedstrijdleiding hielp nog een handje
mee door de partijen van de kanshebbers iets later te starten zodat iedereen mee kon kijken naar de laatste
ballen voor de ereplaatsen.
Op tafel 1 speelde Tom tegen René. Tom wist de partij te winnen inde 28 e beurt.
Op tafel 2 was het Hans die de laatste kans op punten voor Theo in rook deed opgaan door de overwinning te
pakken in de 36e beurt.
De volledige aandacht was dus voor de laatste twee tafels waar inmiddels de partijen al in volle gang waren. Ton
van der meer wist zijn partij te winnen van Jaap Verhoeven.
Wel in de 39e beurt wat genoeg vertelde over de belangen. Voor Ton was de winst heel belangrijk. De rest lag in
handen van Petra en Leo.
In deze partij stond het in de 10e beurt op 28 caramboles voor Petra en Leo op 46.
Het wachten was op een serie die kwam dan ook.
In de 15e beurt één van 17 wat Petra bracht tot 60 caramboles, Leo op 66.
In de 20e beurt 76 caramboles voor Petra en 81 voor Leo, hoezo spannend??

Dit zijn toch wel de finale partijen! Als je op je kruk op stoel
al dan niet gemakkelijk zat, hoe moet dat dan wel niet
geweest zijn voor de spelers?

Op naar Hollands-Midden ergen tussen 10 – 16 Januari
2011 voor de gewestelijke kampioenschappen. Veel
succes gewenst.

Beurt 22 Petra 83 en Leo 84. Enige druk was zichtbaar bij
Leo die toe moest zien hoe Petra haar laatste caramboles
maakte. Voor Leo bleef de nabeurt, helaas strandde deze
poging na 4 caramboles wat er twee te kort was voor de
overwinning.
De handen op elkaar om te applaudisseren voor het
Kampioenschap van Petra! Gefeliciteerd!

Nu zou ik graag gebruik maken van dit verslag om mijn afsluiting van het kampioenschap nog een kleine
toevoeging te maken.

In mijn onervarenheid ben ik vergeten de nummers 4,5,6,7 van dit kampioenschap te feliciteren. Heren ik schaam
mij diep en mij felicitaties als nog zijn zeker gemeend. Het is toch een prestatie op zich om te mogen deelnemen
aan dit kampioenschap! Vraagt u zich af waarom nummer 8 ontbreekt in mijn lijstje?
Helaas was die speler al naar huis…….Graag maak ik ook gebruik van deze gelegenheid om ook het
arbiterskorps te bedanken voor hun inzet, bij deze.
Aan de organisatie en de barmedewerkers van Aalsmeer, een vereniging om trots op te zijn!
Namens het district Veen en Rijnstreek,

