Beste biljarters,

Uitgerekend op de avond dat Feyenoord zijn 1ste wedstrijd
(thuis) in de halve finale van de Conference League (in een
kolkende en tot de nok toe gevulde Kuip) tegen Olympique
Marseille moest spelen, werden de laatste wedstrijden van
het seizoen gespeeld. Dit gezegd hebbende….
Op donderdag 28 april 2022, is na 5 rondes van het voorseizoen (15 juli t/m 12 augustus), en 25
rondes van het hoofdseizoen een eind gekomen aan het 47e biljartseizoen. Door de verplichte
coronastop die van 18 november t/m 20 januari doorliep, gingen 9 competitierondes de mist in,
inclusief het Kerst- en Paaskurken.
Met inachtneming van de Coronamaatregels was de opkomst op vele avonden matig. Hierdoor
konden vele biljarters 4 partijen per avond spelen. Dit resulteerde, dat een vijftal meer dan 65
partijen konden spelen. Om een ieder zijn 3e of 4e partij te laten spelen, moest er weleens een 3e
biljart ingeschakeld worden. In de regel verliep dit naar ieders tevredenheid wel goed!
Zo konden wij per avond gemiddeld 8 spelers begroeten. In totaal werden er 301 partijen gespeeld.
Dit leverde vele hoogte/ dieptepunten op. Hiernaast een opsomming.
Om in de eindstand te worden opgenomen moest men volgens de regels minimaal 30 partijen
gespeeld hebben. Maar door het missen van 9 competitierondes wordt hier vanaf geweken.
Als de regels nageleefd zouden worden, dan zouden Willy Moes en Jos van Oorschot uit de klassering
verdwijnen. Wij biljarten tenslotte allemaal voor ons plezier, het is geen broodwinning. Regels zijn
er om nageleefd te worden, maar ook om van af te wijken.
In de eindstand zijn 11 spelers opgenomen, Tonny Vermeulen en Leo van Steenpaal hebben door
allerlei redenen geen enkele partij gespeeld, zij gaan de boeken in als “niet gespeeld”
Geschokt en diep bedroefd waren wij door het plotseling overlijden (21 november) van onze
biljartvriend Willy van Damme op 81 jarige leeftijd. Willy was vanaf 2016 lid van onze vereniging.
Daarnaast speelde hij vanaf 1984 onder de PZEM, Delta NV/ Waterschap/ 't Karrekot mee in de
Bedrijfsbiljartcompetitie. Willy was een bijzonder vriendelijk, en zeer gewaardeerd lid. Hij zal gemist
worden.
Kampioen – van kop tot staart
In het seizoen 2019-2020 ging Gustaaf van Hecke met de titel ‘van kop tot staart’
het World-wide Web op.
Dit jaar was het de beurt aan Willy van Bree, vanaf de 2de ™ laatste ronde bleef hij
op kop. Na de laatst gespeelde wedstrijden volgde een snelle berekening van het
klassement, en kon hij worden gehuldigd als Kampioen. Met een achterstand van
7,22 eindigde Wil Thomas op de 2de plaats. De 3de plaats ging na een spannend
slotakkoord naar Aad Troost.
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Jos van Oorschot gaat er wederom, met de rode lantaarn vandoor. Ook dit seizoen wilden de ballen
niet rollen zoals hij wilde. Helaas, hopelijk blijft de term voor het komend seizoen van “3x
scheepsrecht” uit.
Waar men vroeger met een trofeetje, bekertje of een rijkelijk gevuld mandje naar huis ging, was het
nu de beurt voor een cadeaubon van € 25,00, te besteden bij BOL.COM. Alle drie de prijswinnaars
namen de ‘prijs’ hartelijk in ontvangst.

v.l.n.r: Aad Troost – Willy van Bree – Wil Thomas
Over deze huldiging wilde ik het volgende kwijt, wij als bestuur vinden het bedroevend dat tijdens
het berekenen van de eindstand er leden zijn die hun jas aantrekken en de zaal verlaten. Wij vinden
dit zeer ongepast en ongewenst, dit getuigt ook niet van enige betrokkenheid! Jammer, je staat er
altijd voor klaar, en probeert iedereen het naar zijn zin te maken. Je vraagt je af, waar wij het
allemaal nog voor doen. Er wordt veel tijd en energie ingestoken.
Tenslotte; niet alles is van zelfsprekend, er is ‘meer’ dan alleen je keu in/ uit elkaar te schroeven.
Haal/ breng ook eens spontaan de kopjes van/ naar beneden. Ruim na afloop zo nodig alles
gezamenlijk op. Lees ook uw mail, en reageer zo nodig! U hoeft zich aangesproken te voelen, maar
deze opbouwende kritiek is terecht. Ik ben benieuwd wie dit leest!
Over het algemeen werd er, in dit vreemde seizoen, redelijk tot goed gespeeld. Zes van de elf
deelnemers kwam boven de score van 100 procent uit. Ook kwamen regelmatig de hoogte- en
dieptepunten voorbij, hieronder een opsomming.
Hoogste partijgemiddelde (4,00)
Hoogste partijgemiddelde % (241,379)
Laagste partijgemiddelde (0,150)
Hoogste serie (21)
Hoogste serie % (53,125)

–
–
–
–
–

Aad Troost
Willy van Bree
Jan de Moré
Aad Troost
Wil Thomas

Minst aantal missers (2) van 1 speler in 1 partij
Aantal missers van 1 speler in 1 partij (17)
Totaal aantal missers in 1 partij (29)
Aantal missers achter elkaar in 1 partij (12)

–
–
–
–

Willy van Bree
Jan de Moré 2x
Gustaaf van Hecke – Gerard Luijk
Willy Moes
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Bedrijfsbiljarten
Allereerst wil ik Wilmar Wullems -wedstrijdleider- nadrukkelijk bedanken voor het vele werk dat hij
het afgelopen seizoen heeft verricht. Gedurende het seizoen moest er geregeld met de ploegleiders
gecommuniceerd worden, wedstrijden verzetten of uit het rooster worden genomen. Daags na de
gespeelde wedstrijden konden wij al terecht om de resultaten te bekijken. Tot ieders tevredenheid is
dit goed uitgepakt. Mijn dank hiervoor.
Met een onderbreking van 3 maanden en een nieuw rooster is op 19 april een eind gekomen aan een
bewogen COVID-19 biljartseizoen.
Het seizoen begon op 5 oktober 2021 en eindigde alweer op 2 november 2022. Hierna volgde een
verplichte stop, in deze periode werd er in samenspraak een nieuw rooster gemaakt, de herstart
vond plaats op 8 februari 2022. Alle ploegen moesten wekelijks spelen om het rooster (voor iedereen
11 wedstrijden) rond te krijgen. Dat bleek voor alle biljarters en de nog heersende COVID-19
besmettingen een zware opgave.
Dit laatste was zeker voor het team van de Gemeente van toepassing, zij moesten hun enige
clubavond, inruilen voor de Bedrijfscompetitie. De overige teams hadden hier geen last van. De beide
teams van de DOW spelen op de woensdag en donderdagmiddag en ’t Karrekot op donderdagavond.
Tevens liep bij sommige ploegen het ledenaantal terug, mede hierdoor, hadden zij moeite om een
team op de been te brengen. Over heel de linie waren ook de resultaten van ‘Net Niet”
Dat het voor alle ploegen een kwelling is geworden, en niet voor herhaling vatbaar, is ook in het
algemeen- en ploegenklassement terug te zien.
Na lange tijd aan kop te hebben gestaan, zijn wij door de barslechte resultaten naar de 3de plaats
gezakt. Dow 1 is met 93,529 punten als eerste geëindigd, als 2de is de Gemeente geëindigd met
91,789, de 3de plaats gaat naar ’t Karrekot met 89,614, en de 4e plaats DOW 2 met 86,997. Niet eerder
werd er door alle teams zulke slechte resultaten behaald.
De slechte resultaten zijn ook in het individueel klassement terug te zien. Van de 24 spelers kwamen
er 6 boven de 100% uit.
Het enige lichtpuntje in dit vreemde
seizoen van (’t Karrekot), kwam van Jan de
Moré. Door zelf op de slotdag niet hoeven
te spelen (volgens rooster vanaf de start
van de competitie op de reservebank
gezet) en de offday van Ben Fu (DOW 2)
eindigt hij met een gemiddeld aantal van
117,647 op de 1ste plaats. In eerdere edities
eindigde hij 3x als 2e (1992-1993, 20032004 en 2006-2007). Proficiat met deze
bijzondere prestatie.

v.l.n.r. Ben Fu, Jan de Moré en Krijn de Graaf
Met 113,333 eindigt Ben Fu op de 2e plaats, zijn teamgenoot, Krijn de Graaf, bleef met 109,524 op
de 3e plaats steken. De titel ‘hekkensluiter’ gaat naar Wilmar Wullems van DOW 2, met een
gemiddeld aantal punten van 63,512 eindigt hij op de 24e plaats. Hopelijk heeft hij volgend jaar meer
geluk!
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Tevens wil ik benadrukken dat wij (’t Karrekot) als team winnen en verliezen, en niet als, “ondanks
mij”, “dankzij mij”, en “aan mij lag het niet”, enz. enz. Wij doen het allemaal voor ons plezier, het
ene jaar presteer je beter dan het andere. Dit terzijde..
Sluitingsavond
Afgelopen dinsdag de 26e volgde het sluitstuk van dit opmerkelijke seizoen. Na 2 jaar kon men weer
eindelijk een sluitingsavond houden. Op enkele spelers na waren 23 spelers aanwezig. Deze strak
georganiseerde avond werd zoals gebruikelijk door de beide teams van de DOW georganiseerd en
in het PVO gebouw gehouden. Ook hier mijn dank voor.
Het programma bestond uit het spelen met vaste teams van diverse biljartspelletjes (libre 1,2,3banden, met 4 ballen en kurken), een samenvatting van het afgelopen seizoen en in het zonnetje
zetten van de winnaars (DOW 1 en de no: 1, 2 en 3 van het
individueel klassement). De nummers 1, 2 en 3 kregen voor
hun prestaties ieder twee heerlijke flessen wijn.
Voor de 6e keer in de biljartgeschiedenis werd de
wisseltrofee aan de teamcaptain (Thijs Geuze) van DOW 1
overhandigd. Met dit kampioenschap kwamen zij op gelijke
hoogte met de Donateurs ‘De Blide’, DOW 2 en de
Gemeente. De overige winnaars ziet u in het onderstaande
staatje.

Gedurende de avond werden door
Wilmar tientallen sfeerfoto’s gemaakt.
Tevens werd na de huldigingen foto’s
van de prijswinnaars ( individueel
klassement) en teamfoto’s gemaakt.
Deze zullen op zijn website te zien zijn.
Door de hectiek van de avond is de
teamfoto van DOW2 erbij ingeschoten.
Jammer, mede door het emigreren van
Rudy Wiemes, mag deze foto zeker niet
ontbreken. Naar zeggen wordt deze, komende week op de clubmiddag alsnog nog gemaakt.
Door het enthousiasme van alle deelnemers, en onder het genot van, koude- en warme drank, en
warm hapjes is het een onvergetelijke en gezellige avond geworden.
Met enige ogenblikken van stilte, werd tijdens de samenvatting stilgestaan bij het overlijden van;
Gidus van de Waeter – DOW2 op 3 juni, Freek Dieleman – Gemeente op 6 augustus en Willy van
Damme – ’t Karrekot op 21 november.
Met het ten perse gaan van dit verslag staat in de PZC te lezen dat Kees Hubregtse op 24 april jl. is
overleden. Kees heeft van 1983 ™ 2016 voor het Waterschap gespeeld.
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Vol met vragen over het ‘komende seizoen’ ging een ieder, na een gezellige avondje rond 22.15 uur
naar huis.
‘Het komende seizoen’
Je zou zeggen ‘probleemloos’ op naar het komende seizoen, maar niets is minder waar. Door de
Coronapandemie en de terugloop van het aantal leden, is het nog maar de vraag of wij in deze
huidige vorm door kunnen gaan.
Binnen niet afzienbare tijd komt Wilmar met suggesties/ voorstellen. Deze zullen wellicht gaan over
het aantal ploegen wat overblijft, samenvoegen DOW 1 & 2, een 2de team van ’t Karrekot (is niet
meer haalbaar), terugkomst van de Oudelandse Hoeve, La Redoute (wordt over vergaderd), een
enkele of dubbele competitie, het aantal spelers (4 man) per teamwedstrijd, enz. enz.
Met dit gegeven kan het brainstormen beginnen. Mijn inziens zou er voor juli een besluit moeten
liggen. Als alle neuzen de goede kant opstaan, en iedereen van goede wil is, moet dit kunnen, zo
moeilijk is het allemaal niet, en kunnen wij ongestoord genieten van de zomerperiode.
Ik hoop van harte op een voortzetting van deze mooie competitie, die in het voorjaar van 1978 met
een korte competitie van enkele maanden het levenslicht zag. In september volgde de 1e volledige
versie met 5 teams, te weten; De Blide, Donateurs 'De Blide', RWS, PTT en de PZEM, en waarvan ik
decennialang wedstrijdleider ben geweest, en lid (44 jaar vanaf de start) ben.
Ook ben ik mij ervan bewust dat er eens een einde aan komt. Wij worden allemaal een dagje ouder,
en ook bij menigeen kan de thuissituatie hier grote invloed op hebben. Helaas zullen wij het hiermee
moeten doen. Een aanwas van nieuwe leden zit er zeker niet in!
Daags na de sluitingsavond; “Zoals het er nu naar uitziet, hebben alle teams de intentie om in wat
voor vorm dan ook, het Bedrijfsbiljarten voort te zetten”. Op naar het 50-jarig bestaan!!
Alle resultaten van het afgelopen seizoen zijn te zien op: https://www.wilmarw.nl
Zomercompetitie
Met het beëindigen van de beide competities (Intern- Bedrijfs) zou een lange (zomer) stop inwerking
treden, en ging Henk Lucasse de geschiedenisboeken in als laatste winnaar (2019) van een
zomercompetitie.
Maar deze competitie komt na een afwezigheid van enkele jaren op 12 mei met 9 biljarters (Willy
van Bree, Gustaaf van Hecke, Henk Lucasse, Gerard Luijk, Jan de Moré, Jos van Oorschot, Joop
Pieters, Wil Thomas en Aad Troost) in volle glorie terug.
Tot en met 11 augustus wordt er wekelijks gespeeld. Mochten de temperaturen ver boven de 30
graden uitstijgen, dan volgt een afgelasting.
Voor de verandering wordt er ook van spelsysteem gewisseld. Van het traditionele 20
beurtensysteem, spelen wij deze zomer op caramboles (vele zijn hier mee bekend). Dit wil zeggen
dat de partij eindigt als u de caramboles in een partij gehaald hebt. Dit kan van 1 ™ het maximaal
aantal van 25 beurten zijn.
Het te spelen gemiddelde is afgeleid van het afgelopen (interne competitie) seizoen. Het aantal te
maken caramboles is het te spelen gemiddelde X 20 plus 5 caramboles.
Als een biljarter tijdens zijn partij nog 5 caramboles moet maken, zegt u, EN NOG 5.
Ook bij de 25ste beurt zegt u: LAATSTE BEURT.
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Het partijpercentage wordt berekend door het gespeeld gemiddelde delen door het te spelen
gemiddelde, dit met 3 cijfers achter de komma.
De puntentelling is als volgt:
Winst boven het gemiddelde :
5 pnt
Winst onder het gemiddelde :
3 pnt
Verlies boven het gemiddelde :
2 pnt
Remise boven het gemiddelde : 2,5 pnt
Remise onder het gemiddelde :
1 pnt
Verlies :
0 pnt
Mocht dit systeem naar ieders tevredenheid bevallen, dan bestaat de mogelijkheid om dit in het
komende reguliere seizoen 2022-2023 weer in te voeren.
Het was niet de bedoeling om het weer op te starten, maar navraag leert mij dat ruim 80% van de
biljarters in de zomer wil doorspelen. Normaliter hadden wij een kort voorseizoen van 4 á 5 weken
georganiseerd. Deze wordt nu door de ‘Zomercompetitie’ vervangen.
◼ Gezien het aantal leden (9) die met deze competitie gaan meespelen, is er ruimte voor ‘gastspelers’
Heeft u interesse, geef u dan op. U bent niet verplicht om iedere donderdag te komen, daar bent u
vrij in.
Via Wilmar Wullems hebben alle deelnemers van het Bedrijfsbiljarten hiervoor een uitnodiging
ontvangen.
Geschiedenis - Cache
Als u van mij een mailtje ontvangt dat de website is bijgewerkt, dan kunt er 100% zeker van zijn dat
dit ook werkelijk gebeurt is. Mocht u toch nog een oude stand zien, Wis dan uw geschiedenis/
tijdelijke internet bestanden. Zoals al eerder in een mail aangegeven.
Tot slot feliciteer ik de prijswinnaars, en bedank ik alle deelnemers (in beide competities) voor hun,
inzet, inbreng, deelname, sportiviteit en gezelligheid gedurende het ingekort en vreemde seizoen.
Mocht u niet met de Zomercompetitie meespelen, dan hoop ik u met de start van het nieuwe seizoen
(18 augustus) weer te begroeten op en rond de groene tafel. Mocht het nodig zijn, dan kunnen wij
wederom op een 3de en 4de biljart gaan spelen.
Verhoging contributie ‘t Karrekot
De contributie wordt met ingang van het nieuwe seizoen met € 5,00 verhoogd en gaat naar € 30,00
Helaas is de jaarvergadering erbij ingeschoten, met dit verslag krijgt u van Willy Moes, en via mij,
het financieel verslag toegestuurd.
De resultaten van het afgelopen seizoen blijven op de site nog een tijdje zichtbaar. Daarna zijn deze
alleen nog in de geschiedenis 1975-2022 (PDF) te zien.
Voor nu en goede gezondheid toegewenst, pas op uzelf en naasten.
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v.l.n.r: Martin Dekker, Thijs Geuze, Piet Boot en Henny Janse

v.l.n.r: Cor Bakker, Leen de Koning, Ronald Groothaert, Piet Roose, Ed Tolsma en Wim Bareman
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v.l.n.r: Gustaaf van Hecke, Aad Troost, Jan de Moré, Wil Thomas,
Henk Lucasse, Willy van Bree en Willy Moes

Aad Troost
Terneuzen, 29 april 2022
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