
bloemschikken.nl      .    Café de Mijnen     .     Hektischbiljartschool.nl  .      debiljartmakers.com 

De Plas 42 -  De Mijnen 41 
 
Storm. 
Er was verandering op komst, dat kan ook niet anders in deze tijd van het jaar. De temperaturen 
nog ongewoon hoog dan moet het een keer omslaan. En dat gebeurde, mensen wat een storm! 
Een brok natuurgeweld, met bomen om, schepen in moeilijkheden, dakpannen van het dak en ook 
het verlies van levens… Ik kan dan ook niet begrijpen dat mensen over een hek klimmen om op de 
pier aan zee om eens te gaan kijken of het wel echt hard waait…  
Voor mij ook wat Storm op komst vanwege een aanstaande beurs in Vijfhuizen wat er voor zorgt 
dat bij ons thuis het lijkt of die zelfde storm door ons pand heen raast. Die zelfde beurs zorgt er 
ook voor dat wij weer met rasse schreden richting de feestdagen gaan. Maar niet voor dat “onze” 
Zwarte Piet dan ook echt zwart gemaakt is. 
 
Is er nog wat te melden in deze stormachtige periode? Lijkt mij wel ja, er was nog een ronde te 
biljarten en wel tegen de Plas 42. Van de aanloop naar deze avond heb ik u als iets verteld, maar 
kent u het onderbuik gevoel?  Zeg maar wat onbestendig? Net als je een storm voelt aankomen 
heb je dat ook met dit soort avonden, en zo op reis naar Langeraar. 
 
Binnen bij de Plas had iemand een extra blokje op het spreekwoordelijke vuur gegooid…  
Binnen in het knusse biljartlokaal was de temperatuur al boven de 35c. Kijk mensen zo raken wij 
van slag. Je bent aan het omschakelen naar de aanstaande koude periode en nu moet je biljarten 
in tropische temperaturen. Dus na de koffie en de handen schudden dan ook direct aan de Spa om 
de vochtbalans op peil te krijgen, koffie drijft immers vocht af.. Nu begrijp ik ook pas mijn dorst na 
het biljarten.  
 
Voor mij was de start deze avond tegen Rob Uyttewaal 108 om 90. Nadat de “Trutelwax” weer 
eens rijkelijk over de ballen was uit gesmeerd mocht ik even inspelen. Dat is ook wel even nodig 
met zulke gladde ballen. Het leidt namelijk nog al af dat als je aanlegt voor het maken van een bal 
je steeds maar weer je eigen gezicht ziet in de bal.  
Leg ik ook nog maar even uit dat een bal een bol vorm is wat bijna gelijk is aan een lachspiegel, 
probeert u dan maar eens een serieuze partij te spelen.. 
Alle gekheid op een stokje, Ik kreeg er geen vat op deze avond en dat ligt aan mij zelf en de prima 
partij van Rob! In de 2e beurt al een serie van 27 gaf hem het juiste gevoel en zo speelde hij zijn 
gehele partij. Wat later in deze partij maakte hij nog een serie van 25 wat hem op 100 bracht en ik 
niet verder dan 42 caramboles was. Jammer voor Rob dat er in het slot wat missers waren maar in 
de 19e beurt was hij uit. 108 voor Rob en 59 voor mij. De felicitaties voor Rob, en met dit spel een 
kans hebber in de pk’s waar hij deze week in gaat starten. 
 
De tweede partij deze avond. Stefan tegen Dennis Sassen, 149 om 117. 
In het vorige verslag schreef ik nog wat over Dennis, nu was ik wel eens benieuwd hoe hij deze 
avond zou spelen in zijn veilige thuishonk. Moet ik u ook even melden dat Stefan op dit moment 
zeer gebrand is om zijn prestaties te verbeteren, kort gezegd ‘hij traint zich een ongeluk’.  
Dat word ook steeds meer merkbaar, zelfs onderhuids… Goed, de heren konden starten het begin 
was voor Steef met 2. Het antwoord van Dennis was ook 2 dus geen schade. Een serie van 37 
voor Steef bracht wat leven in de brouwerij… In de 4e beurt stak dan ook de “storm” op.  
Had ik u verteld van mijn onbestemde gevoel? In de serie van Steef telde Rob af na de 11e 
carambole. Dit tot ongenoegen van Steef, en dit zorgde voor wat commotie is de speelzaal.  
Even was de oude Steef weer terug… en die willen wij allen niet kennen. Na het stil leggen van de 
partij om de gemoederen iets wat te bedaren, en het door mij terug halen van Steef uit het toilet 
kon na het maken van de excuses de partij verder gespeeld worden. Ik hoef u niet uit te leggen 
wat ik hiervan vind, ik heb behoorlijk wat energie in dit team gestoken en stel zeker niet op prijs, 
het “standje” zal nog uitgedeeld gaan worden, en ik ook als team baas maak mij excuses aan Rob 
en zijn team. Goed ook deze storm luwde wat, maar Dennis was aangeslagen door dit gebeuren 
en kwam ook niet meer in zijn spel. Steef maakte de partij uit in de 8e beurt met een serie van 95. 
Dennis bleef staan op 14. Normaal zou ik blij zijn met deze prestatie, maar nu lag het toch een 
beetje anders. 
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Het was nu de beurt aan Rich. Opnieuw wat tegenwind, Rich belde mij vlak voor de aanvang van 
de avond dat hij wat later was, Maandag nog een Whatsappje dat hij niet kon spelen later weer 
een dat hij er wel was… Ik vertel u dit maar even om te laten weten wat ik mee maak als 
teambaas.. Soms…. Ach ook dit waait wel weer voorbij denk ik dan maar en zo kon ook deze partij 
zijn begin maken. Even inspelen, wat lachen in de ballen een aanvangen dan maar.  
Rich mocht spelen tegen Felix Schuurbiers, 162 om 135. 
Het begin van de partij was veel belovend. Beide heren zorgde voor wat gezonde spanning bij de 
toeschouwers. Na vijf beurten was de stand 49 voor Rich en 55 voor Felix dus dit zou best een 
spannende partij kunnen worden. Felix zat heel goed in het spel. Bleef ook mooi de ballen raken 
maar Rich kreeg het wat moeilijker. In de 10e beurt was de stand 87 voor Felix, en 73 voor Rich 
wat nog best goed is. Er lag ook wat druk op deze partij en Felix leek van plan de punten niet 
zomaar te schenken. Het wachten was eigenlijk op een serie, maar die kwam niet.  
Door het degelijk biljartspel van Felix begon Richard meer te missen. Het slot was dan ook voor 
Felix die in de 17e beurt de partij uitmaakte met 21, en Richard liet staan op 104 caramboles. 
De felicitaties voor Felix en de punten voor de Plas. 
 
Door het snelle verloop van deze avond bleef er nog voldoende tijd over om ook de partijen te 
volgen op de tafel naast ons waar Anton Slof een prima partij speelde tegen Danny Kind. 
En zo als u gewend bent gaat het kijken naar biljarten prima samen met de nazit.  
Ook het verschijnen van de teams die uit gespeeld hadden en even op adem kwamen komen in 
hun thuislokaal geeft toch weer een prima sfeertje. Ik was vooral benieuwd naar de prestaties van 
Wilco van Diemen. Een groot biljarter, bijna twee meter hoog doet een biljarttafel erg klein lijken. 
Ik weet dat hij ook graag op een grote tafel speelt en ik weet nu waarom, het past gewoon niet… 
Dat was een grapje Wilco (ook hij leest de verslagen) Net als mijn vriend Leo die ook het lokaal 
weer binnen kwam. Van wat ik weet is dat Wilco en Leo beide op een grote tafel spelen, ik laat nu 
het maken van verdere grappen aan u over. Toch maar even serieus naar de partij kijken van 
Wilco. Hij was immers bezig te spelen tegen Jan m(G)ompelman. Het begin was uitstekend en in 
dit tempo had Wilco zo kunnen aanschuiven bij de nazit. Maar helaas het liep niet zo als hij wilde 
net als bij Jan die bij ongeveer elke gemiste bal al “Gompelend” terug ging naar zijn plaats. 
Jammer voor Wilco, wel de overwinning maar in heel veel beurten. Toch eens gaan kijken als hij 
speelt op de grote tafel, misschien mag ik wel een keer mee met dat team om het verslag te 
schrijven…. 
 
Tot het volgende verslag. 
 
 
 
 
Het C1 Team, 
Ton van der Laarse  
 


