Districts finale 4e klas bandstoten 2015
Henk de Jong wint vierde klas bandstoten
ONDERDIJK – Biljartvereniging de Opkomst verzorgde 18, 19 en 20 december
de districtsfinale vierde klas bandstoten in café De Welkomst in Onderdijk.
Arie Jong nam de wedstrijdleiding op zich en gaf dat de laatste avond over
aan Antoon Haakman.
De spelers wisten van Henk de Jong wel dat hij aardig kon biljarten, maar Rien
Bakker ging voortvarend van start en eindigde de eerste avond op de eerste
plaats met een gemiddelde van ruim 2. Ongekend! En dat terwijl hij met een
gemiddelde van 1,339 als achtste was geplaatst.
Pim Uitentuis is ook een mannetje die veel ballen kan maken, hij kwam pas later in de finale op gang.
Marcel Sijm had heel veel pech. Hij speelde iets te rustig op de biljarts van De
Welkomst en hij had vaak de bal net achterom. Toch wist hij op cruciale momenten toch toe te slaan.
Gelijk de bal zien en stoten, dat is Maarten Kuil. Helaas wil hij wel eens zijn koppie laten hangen als hij achter staat.
Sjaak Timmerman biljartte best aardig deze finale, maar tegen bepaalde toppers kon hij niet opboksen.
Ton Leijen kon een enkele keer laten zien wat hij in huis had, want dat die man
biljarten kan is duidelijk. Hij zat natuurlijk niet voor niets in deze finale.
Als enige vrouw tussen de mannelijke biljarters, hield Joyce Haakman zich aardig staande. Ze was heel tevreden over haar behaalde plaats in de middenmoot.
Alles verliep volgens plan volgens de wedstrijdleider en zaterdagavond werden
de laatste partijen gespeeld. Ton Leijen en Sjaak Timmerman speelde om de 7e
en 8e plaats. Marcel Sijm en Maarten Kuil streden om de 5e en 6e plaats. Joyce
Haakman en Pim Uitentuis biljartten om de 3e en 4e plaats en de kampioenenstrijd ging tussen Henk de Jong en Rien Bakker.
Rien had nog enigszins kans op de eerste plaats, maar Henk toonde zich het
hele toernooi de allersterkste, ondanks hij van Marcel een partij verloor. Met
een serie van 20 caramboles in een partij ervoor, liet hij even zien hoe bandstoten moest.
Uitslag:
1. Henk de Jong - 12 mp. - gem. van 1,834 en een hoogste serie van 20;
2. Rien Bakker

- 8 - 1,694 - 12.

3. Pim Uitentuis

- 8 - 1,385 - 11.

4. Joyce Haakman

- 6 -1,387 - 9.

5. Marcel Sijm

- 6 - 1,339 - 9.

6. Maarten Kuil

- 6 - 1,300 - 8.

7. Ton Leijen
8. Sjaak Timmerman

- 6 - 1,220 - 10.
- 4 - 1,240 - 10.

Henk en Rien mogen naar de gewestelijke finale van 30 januari tot en met 1
februari in Den Helder. Wie daar wint mag naar de nationale finale van 13 tot
en met 15 maart in Leusden.

