
Familie toernooi 2014 
 

Zaterdag 20 september 2014 is het eerste familietoernooi van B.V. de Plas gespeeld. Dat de strijd zo 

spannend tot het einde bleef was op voorhand niet te voorspellen! In totaal is er door 8 teams fel 

gestreden om deze prestigieuze prijs in wacht te slepen. Dat de strijd fel was bleek wel uit het feit dat 

de bowling kegels letterlijk door het lokaal vlogen wanneer er weer poging werd ondernomen om 

een “strike” te behalen.  

 

Het toernooi bestond uit 4 verschillende spellen die allemaal op de biljart tafel plaats vonden. Voor 

elk gewonnen spel kon 3 punten verdiend worden, voor gelijk spel 1 punt en bij verlies “kreeg” het 

team 0 punten. 

 

Het spits werd bij de Hamsterbak afgebeten door Miquel en oom Leo tegen Demie en tante Petra. 

Deze onderlinge strijd werd uiteindelijk in het voordeel van de mannen beslist en zodoende konden 

Miquel en zijn oom de eerste 3 punten bij schrijven. Bij het voetbal biljart mochten Pien met opa 

Jaap tegen Jet met surrogaat opa Rob als eerste de arena betreden. Hierbij trokken uiteindelijk Pien 

en opa Jaap aan het langste eind en verdienden zij ook hun eerste 3 punten. De eerste ronde van het 

toernooi zat erop en de overige teams stonden te trappelen van ongeduld om zich in de strijd voor 

de eerste 3 punten te mogen mengen. 

 

Ronde 2 werd geopend door Lisa en tante Angelique tegen Mara en oom Lenno, die als eerst 

mochten proberen hoe het voelt om te bowlen op een biljart tafel. Nadat surrogaat opa Rob als 

“kegel-terugzet-machine” wilde functioneren mochten Lisa en Tante Angelique ook hun eerste 3 

punten bijschrijven. Het beroemde ( of voor sommige beruchte) 6 ballen spel werd ook tijdens dit 

toernooi gespeeld echter met een klein addertje onder het gras voor de “professionele” biljarter van 

het team. Helaas was er door omstandigheden 1 team verhinderd maar deze lege plek werd door 

een wel heel speciaal team opgevuld. Lucien en oom Arno hadden de eer om als allereerste een 

partij te spelen tegen opa Hans en de legendarische oma Lida! Dat hiervoor 1 spelregel éénmalig 

moest worden aangepast werd door elke tegenstander geaccepteerd. “Een niet biljarter van 

maximaal 16 jaar” werd voor 1x “een niet biljarter van boven de 61 jaar”. Dat Lucien en oom Arno 

niet uit hun concentratie werden gehaald door deze verandering bleek wel uit het feit dat de 3 

punten in de pocket van Lucien verdwenen. 

 

De overige rondes werden met evenveel strijdlust en passie verspeeld. De teams waren aan elkaar 

gewaagd en hierdoor leverde elke ronde een spannende strijd op. Het kan niet anders als dat Jet en 

Pien de afgelopen weken voor het slapen gaan eerst een uitleg hebben gekregen van opa Jaap en 

surrogaat opa Rob over het diamond systeem. Dat Lisa en Mara uit een echte biljart familie komen 

en van kleins af opgroeien met de vele verhalen over het biljart kon je met de ogen dicht nog wel 

zien. Demie liet haar eigen tante af en toe versteld staan met de caramboles die ze ten toon spreiden 

en die ondanks haar lieve uitstraling een pittige tante aan de biljarttafel bleek te zijn. Er was echter 1 

team dat steeds aan het langste eind trok en hierbij steeds verder uit het zicht van de meeste 

concurrenten verdween. Hierbij op de voet gevolgd door het team van Lucien en oom Arno. Dit was 

het top team van Miquel en oom Leo, de vele trainingsuren voor aanvang van het toernooi begonnen 

hun vruchten af te werpen. Ondertussen vulde het biljart lokaal met vele belangstellende en 

hierdoor waren opa Hans en oma Lida genoodzaakt om zich terug te trekken uit de competitie. Maar 



niet voordat oma Lida haar zoon en schoondochter vriendelijk maar dringend verzocht hun 

vrijgekomen plaats in te nemen. Met het nieuwe biljarttalent uit de familie Pieterse aan tafel werd 

de strijd voort gezet. Echter de wissel kwam te laat om nog mee te dingen voor de prijzen. 

 

Intussen hadden Miquel en oom Leo hun 4 rondes inmiddels gespeeld en er hiervan gingen 3 

wedstrijden de boeken in als gewonnen en 1 wedstrijd als gelijk spel. Er was nog maar 1 concurrent 

die op gelijke hoogte kon komen, dit was het team van hét supertalent van de vereniging Lucien met 

zijn oom, voormalig supertalent en nu een ervaren vedette, Arno. Lucien en oom Arno stonden op 1 

gelijk spel en 2 gewonnen wedstrijden. Hierdoor moesten Lucien en oom Arno nog 1 wedstrijd 

winnen om een finale af te dwingen tegen Miquel en oom Leo. Dit moest gebeuren tegen Lisa en 

tante Angelique bij het voetbal biljart. Dat oom Arno de laatste seconde nodig had om een doelpunt 

te scoren. En zo de overwinning en de laatste 3 punten uit het vuur wist te slepen was een voorbode 

voor de spannende finale. 

 

Beide top teams, Miquel met oom Leo en Lucien met oom Arno, hadden hierdoor 10 punten en 

moesten in de finale uitmaken wie het familietoernooi 2014 op hun naam ging schrijven. 

 

De finale: 

 

Zowel Miquel als Lucien had ieder 5 minuten om zoveel mogelijk caramboles te maken bij het 6 

ballen spel. De toss werd door Lucien gewonnen en na een kort overleg met oom Arno werd besloten 

om Miquel de eer te gunnen om het spits af te bijten. Hierna was het overleg met de teamgenoten 

ten strengste verboden en moesten de talenten het helemaal alleen doen. Dat Miquel geen overleg 

nodig had bleek wel uit het feit dat na 5 minuten een zeer respectabel aantal van 15 caramboles op 

het score bord vermeld stond. Zoals al vermeld de trainingsuren en de begeleiding van oom Leo voor 

het toernooi wierpen hun vruchten af.  

 

Lucien zou nog een enorme kluif hebben om dit aantal te gaan halen. Na een moeizaam begin kwam 

Lucien toch geleidelijk op stoom en kon je een speld horen vallen in het meestal zo luidruchtige 

biljart lokaal. De teller van Lucien bleef echter een tijd lang op 14 staan en met nog maar 30 

seconden op de klok werd het een race tegen de tijd en zenuwen. Oom Arno had geen nagels meer 

over en Miquel en oom Leo durfden bijna niet te kijken. Lucien echter bleek over stalen zenuwen te 

beschikken want carambole nummer 15 was een feit. De seconden tikten langzaam weg en met nog 

10 seconden op de klok had Lucien weinig tijd over. Er werd door het publiek al afgeteld op het 

moment dat Lucien zich klaar maakte voor de laatste stoot. In de allerlaatste seconde van de 

speeltijd werd carambole 16 op voortreffelijke wijze gemaakt!  

 

Lucien en oom Arno schreven historie door het allereerste familietoernooi van De Plas op hun naam 

te schrijven. Lucien en oom Arno nogmaals gefeliciteerd!  

 

Terug kijkend op het toernooi kan ik alleen maar zeggen dat het een zeer geslaagd toernooi was en 

dat het zeker niet de laatste keer is dat dit familie toernooi is georganiseerd. 

 

Iedereen hartstikke bedankt voor de geweldige dag! 

Marco Mank 


