
Bv De Plas 3x N.K. rijker!!!

They did it, they really did it !!!!!!
Ongelooflijk maar waar, de mannen van bv De Plas (Dennis, Willem en Marco) zijn zondag

26 juni “NEDERLANDS KAMPIOEN” in de C3 klasse geworden na een zenuwslopende finale

partij tegen een geduchte concurrent uit Heerhugowaard.

Zoals de kop al aangeeft en zoals menigeen al weet is het Dennis, Willem en Marco gelukt

om de kroon op het toch al geslaagde seizoen te zetten en het allerhoogst haalbare binnen

te halen.

In een warme “biljartarena” van het sportcomplex Merwestein in Nieuwegein hebben zij

onder toeziend oog van zo’n 35 afgereisde supportersschare deze felbegeerde titel in de

wacht weten te slepen.

Om 10.00 uur vingen de poulewedstrijden aan wat dus inhield dat de heren zich al om 09.15

uur diende te melden. Dat dit voor een enkeling toch wel wat vroeg was na een late

zaterdagavond bleek wel uit het lijkwitte koppie van de kopman.

Dennis en Willem mochten de spits afbijten op tafel 5 en 12, welke achter elkaar gelegen

waren waardoor ze wel bij elkaar in de buurt speelden maar niets van elkaar konden zien,

tegen respectievelijk een tegenstander van de Kromme keu en S&O PTT waardoor zo ook

nog eens een shift werd gemaakt in de te verdelen punten. Dennis (85 car.) mocht

aanvangen tegen de heer ten Cate (80 car.) en Willem (65 car.) mocht starten tegen de heer

Oranje (65 car.). Dat het nog niet het tijdstip van Dennis was bleek wel uit de kansloze

nederlaag die hij leed met 80-65, waardoor de eerste 2 partijpunten richting de Kromme keu

verdwenen. Willem daarentegen liet zien dat zijn “trainingsstage” bij Danny en de komst van

vrouwlief Jannette zich direct uitbetaalde, want de heer Oranje werd door geslepen spel met

65-38 teruggestuurd naar zijn teleurgestelde collega’s. Door deze overwinning behaalde ook

wij onze eerste 2 partijpunten dus ook de Plas was gestart.

Ronde 2 gaf ons wederom Willem tegen de heer Bruggeman (70 car.) van bv De Graanbeurs

op zijn vertrouwde tafel, dus dat gaf ons goede hoop terwijl Marco (50 car.) het op mocht

nemen tegen de heer Kuiper (65 car.) van bv de Kromme keu op tafel 12. Deze wedstrijd was

direct al cruciaal want mocht Marco verliezen dan was er al van deze tegenstander verloren,

dus de druk lag al op die ranke schouders, maar een Marco met de vorm uit het Gewest kon

weinig fout doen. Na een vlot begin leek hij dan ook al gauw op rozen te zitten, want het

leek wel of zijn tegenstander stijf stond van de spanning, dus wij dachten allemaal wel even

erop en er overheen donderen, maar niets leek minder waar, want daar waar Kuiper zijn

zenuwen onder controle leek te krijgen werd Marco lamgelegd door diezelfde kwelgeest



waar zijn tegenstander in het begin last van had. Lang zag het er naar uit dat dit fout zou

aflopen, maar of het nu kwam door de inspiratie van vader Jan en moeder Ans, hij hervond

zich knap en zette uiteindelijk “gewoon een 50-49 op de klok en trok hiermee de

tussenstand gelijk tot 2-2. Hierdoor was gelijk de laatste wedstrijd in deze poule van

beslissende aard, welke door Willem afgerond zou moeten worden,

maar eerst moest Willem even de horde Bruggeman overlopen, alleen ging dat moeilijker

dan aanvankelijk werd aangenomen en moest een serie van 16 Willem over het dode punt

helpen en zo in de slotfase van de partij met een gerust hart de partij uit caramboleerde en

het scorebord 65-50 liet aantekenen. Zo stonden we ook tegen dit team met 2 partijpunten

voor en zag het er allemaal rooskleurig uit.

Ronde 3 brengt Dennis en Marco binnen de biljartarena en in deze ronde zal Dennis toch

weer wat van zijn sterke spel moeten laten zien, want we zijn toch af en toe wel verwent

met het spel van hem, alleen moest het nu tegen de heer Stins (90 car.) van bv De

Graanbeurs wel even gebeuren. Marco moest het opnemen tegen de heer Moot van S&O

PTT (62 car.) en liet hier in het begin wederom geen gras over groeien waar dit vandaag

moest eindigen, alleen net als de eerdere partij viel hij geheel stil en kwam zijn tegenstander

angstig dichterbij, maar dichter dan 50-60 liet Marco het niet komen, dus met deze 2

partijpunten bij die 2 van Willem was deze wedstrijd al met 2-0 in wedstrijdpunten beslist en

was de eerste stap gezet naar de eeuwige roem. Dat Dennis zich terdege realiseerde dat hij

wat moest laten zien bewees hij in zijn partij, want de heer Stins was met recht “tafelvulling”

en mocht na 85-43 een diepe buiging voor hem maken, want in 21 beurten zat het erop voor

hem. Na de eerdere overwinning van Marco tegen de heer Moot was ook deze wedstrijd al

in ons voordeel beslist en hadden we al 4 wedstrijdpunten en kwam het echt op Willem aan

in zijn laatste partij tegen de heer Mol (65 car.) van bv de Kromme keu.

In ronde 5 kon Dennis er een trainingspartij van maken tegen de heer Slangewal (70 car.)

maar moest Willem vol aan de bak om die felbegeerde eerste plaats binnen te halen.

Dat Dennis niet in goeden doen was bleek wel uit zijn partij, want na 32 beurten vond zijn

tegenstander het welletjes en liet hij 70-82 op het formulier noteren.

De start in deze partij was voor de heer Mol en leek Willem bevangen door de nervositeit,

maar gelukkig voor alles en iedereen die de Plas een warm hart toedraagt kantelde de partij

en na een tussensprint van een serie van 11 was het verzet gebroken en haalde Willem met

een goede “concentratie boost” de broodnodige 2 partijpunten binnen en was ook deze

wedstrijd met 4-2 gewonnen wat ons weer 2 wedstrijdpunten opleverde en we dus op

konden gaan voor de partij waar alles om draait, namelijk de “FINALEPARTIJ” !!

Marco moest nog even zijn laatste poulewedstrijd spelen en zou deze even gebruiken om

een lekkere doorstart naar de finaleronde mee te nemen. Tegenstander de heer van den

Hoek (65 car.) wilde hier echter niet aan mee werken, want met het wegleggen van een

zooitje pleurisballen werd Marco op dit moment mentaal even getest en moest hij laten zien

dat dit geen invloed had op zijn mentale weerbaarheid. Na 34 beukbeurten zat de kwelling

erop voor Marco en liet zijn tegenstander 65-41 noteren en moest Marco zijn geest weer

even ledigen. Nu begon het vervelende wachten, want pas om 17.00 uur zou de finalepartij



aanvangen en tot die tijd moest iedereen doen waar hij/zij sterk in is. Om elkaar scherp te

houden deden wij datgene waar wij sterk in zijn door met het gehele gezelschap even een

biertje te happen waardoor de koppies even leeg gemaakt konden worden en de

beginnende nervositeit even een halt werd aangezegd. Ondertussen moesten er toch een

aantal supporters huiswaarts, want ook andere afspraken moesten worden nagekomen,

maar ze deden dit allen met pijn in het hart! Wel moesten we beloven om iedereen via het

mobiele netwerk op de hoogte te houden, want men wilde wel weten hoe dit af zou gaan

lopen.

Klokslag 17.00 uur is het dan eindelijk zover en onder het toeziend oog van nog steeds 20

supporters gaan de 3 partijen gezamenlijk van start, wat dus inhoud dat men niet bij elkaar

op kon letten en dus ieder alles uit de kast moest halen voor een goed resultaat.

Dennis moest het op nemen tegen de heer Mol (80 car.), Willem was gekoppeld aan de heer

Oudeman (70 car.) terwijl Marco onze vriendelijke vriend Marcet (65 car.) moest bedwingen.

Onze toppers gingen moeizaam van start, maar gelukkig was ook de tegenstander niet in

goeden doen en konden we op alle 3 de tafels een kleine voorsprong nemen wat dus weer

hoopvol gestemd was. Maar nadat de heer Mol een serie van 25 laat noteren knakt er toch

wat in het witte koppie van Dennis en hierdoor is hij even van slag, waardoor deze partij op

een deceptie lijkt af te gaan. Willem is ook het vertrouwde spoor even kwijt en staat

halverwege dan ook tegen een achterstand aan te kijken, dus ook daar loopt het niet. Marco

heeft wederom na een goede start ook weer de man met de hamer ( BA Baracus!) gezien en

gaat met een achterstand richting toilet. Of dit nou achteraf het breekpunt in de wedstrijd is

geweest zullen we nooit weten, maar met “good old” Teun Los als arbiter aan de tafel lijkt

bij Dennis ook het vertrouwen weer terug te komen en gaat hij geleidelijk aan de prooi te lijf.

Ook Willem heeft het wisselmoment goed opgepakt en maakt in rap tempo gehakt van de

heer Oudeman en laat na 25 beurten 65-58 op de teller zetten en hebben wij de eerste

overwinning in “the pocket”. Op dit moment konden wij al zeggen “one down, two to go!”

BA daarentegen verpulverd Marco in een soepel slot en op het moment dat Marco er nog 4

moet maakt hij zijn 65e carambole en zo zorgde hij ervoor dat dit wel eens de

allerbelangrijkste nabeurt uit Marco zijn nog prille carrière kon worden. De eerste zat er

gelukkig goed bovenop en zo moest hij er nog 3, ook de volgende was iets te hard geraakt,

waardoor er bij “en nog 2” een gemene trekbal bleef liggen. Als je dan op zo’n moment alle

rust kan bewaren en de stoot voortreffelijk aanspeelt blijft er nog 1 liggen en doordat hij de

trekbal goed aangespeelt had was ook deze geen probleem. Een remise partij was het gevolg

en nu was het afwachten wat Dennis zou doen, dus alles en iedereen richtte zich op tafel 5

waar Dennis na een mooie serie uitkwam op “en nog 3”. Doordat de tegenstander van

Willem er al 12 te kort kwam was het allemaal al in ons voordeel beslist want percentage

gezien waren wij het al en was het een geroezemoes van jewelste, want ‘onze jongens

waren Kampioen van Nederland!’. Toen ook het besef bij Dennis was doorgedrongen dat

het al voldoende was, kon hij eigenlijk niet meer achterblijven bij zijn teamgenoten en nadat

hij alsnog die laatste 3 gemaakt had barste er een oorverdovend gejuich uit onze

“Plascorner” los, want alle emotie kon de vrije loop krijgen want ze hadden het gedaan, het



eerste jaar samen als team en dan dit al presteren, was iets waar wij allemaal bijzonder trots

op waren. Dat ook de tegenstander van Dennis remise maakte gaf maar des te meer aan dat

we konden spreken van een bijzondere spannende finale, waarin de beste altijd aan het

langste eind trekt, met als hoogtepunt de “gouden medaille”.

Wat een prestatie zeg en alle complimenten van de nog aanwezige supporters waren niet

van de lucht, want wat was iedereen gespannen en wat hebben er een hoop billen

samengeknepen op de stoelen gezeten.

Het “moment suprême” was rond half 7 want toen mochten onze jongens de gang naar het

podium maken en werd het wel heel duidelijk dat wij voor even de sporthal in beslag hadden

genomen, want wat een emotie kwam er los bij het uitreiken van de bokaal en medailles en

bloemen, waardoor het maar weer blijkt dat we 1 grote biljartfamilie zijn. Foto’s vanuit alle

hoeken, gezang, gehos en gespring, het hoort er op dat moment allemaal bij.

Als klap op de vuurpijl mochten onze jongens ook nog eens de “Joop van den Hoek bokaal”

in ontvangst nemen. Dit was de wisselbeker voor het team dat de afgelopen dagen het

hoogste percentage gemaakte caramboles wist te produceren, dus kregen we er nog een

bokaal bij waarin Dennis kon gaan kamperen en waar volgens vele ‘makkelijk’ 2 kratten bier

in zou gaan, maar dat mocht niet worden uitgeprobeerd daar de deksel was vastgezet……

Hoogtepunt was ook natuurlijk het Wilhelmus wat uit volle borst werd meegezongen en de

hierop volgende fotoshoots, want iedereen wilde de mannen op de gevoelige plaat

vastleggen, want “this is one’s in a lifetime”. Ondertussen waren alle teamleiders op de

hoogte gesteld om door te geven aan de teamleden dat we rond half 9 de jongens in ons

clublokaal zouden gaan huldigen. De overige bestuursleden die niet aanwezig konden zijn in

Nieuwegein gingen er voor zorgen dat het aan niets zou ontbreken, dus dat beloofde nog

wat! Toen we dan ook huiswaarts kwamen met de hele club supporters bleken er toch nog

30 leden de moeite genomen te hebben om deze jongens te feliciteren. Met een ledenaantal

van 51 competitie spelers viel het mij toch wel tegen, want dit is toch iets waar we als club

trots op mogen zijn en het komt zeker niet jaarlijks voor!

Gelukkig heeft het de pret niet gedrukt en rond 23.00 uur gingen de meeste leden wel heen,

behalve de jongens zelf, want die hadden wel een biertje verdiend na de vele liters water uit

Nieuwegein.

Kortom, het was een geweldige zondag 26 juni 2011, waarin we als vereniging weer een

enorme stap hebben gezet op “de prestatieladder” en dit zeker voor komend seizoen de

inspiratie bij menigeen zal doen aansporen om wederom present te zijn in Nieuwegein.

Er is dan een bijkomend voordeel, we moeten die wisselbokaal weer meenemen en dat is

dan wel net zo makkelijk, scheelt weer een postzegel!

Dennis, Willem en Marco willen de volgende mensen heel erg bedanken voor hun support:

Dave, Danny, Wilco, Jan, Ans, Leo, Petra, Arno vd V, Bianca, René, Isabel, Belinda, Rob, Paul,

Patrick, Arno H en ook Gerben en Chris van de Sport, klasse!



Ook de familie en vrienden van Willem, want sorry hier weet ik niet alle namen meer van,

maar met zo’n 15 man waren jullie sterk vertegenwoordigd en kunnen jullie ook zeggen

aanwezig te zijn geweest op deze memorabele dag in juni!

Heren biljarters, bedankt voor deze onvergetelijke dag, want reken maar dat we er nog lang

over zullen ouwehoeren!

Leo Lips

Pr bv De Plas

p.s. Dennis heeft ook het Nederlands Record “bal uit de bak rossen” op zijn naam gezet,

want het lukte hem zelfs 2 keer om de speurhonden op pad te sturen om de ballen te

zoeken!

p.s. We hebben de wisselbeker voor wel een aangepaste naam gegeven, aangezien we een

wat bekendere Joop hiervoor hebben weten te strikken!

p.s. Hans en Lida en Hans v. C. bedankt voor de zorg in ons eigen home!

p.s. Lenno en Angelique bedankt voor het regelen van de bloemen!

p.s. Ook een woord van dank naar het Fort daar er toch nog enkele waren die ondanks dat ze

vroegtijdig waren uitgeschakeld hebben gereageerd op het kampioenschap, klasse !

Als laatst toch een kleine kritische noot, aangezien we geen enkele afgevaardigde uit ons

eigen district hebben mogen begroeten in Nieuwegein!




