
Beste soosleden, 

Dit bericht is voor de leden die meedoen aan het 10-over-rood tournement. 
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat andere leden niet hoeven te komen. Hoe meer de deelnemers worden 

aangevuurd, des te beter wordt het spelniveau. Alhoewel er in de 1e ronde diverse “knijnen” 

werden geconstateerd, maar ja ze tellen wel! Loek is daar een meester in en staat daarom in de 

bovenste regionen, samen met William die wel hele mooie caramboles maakte. De resterende 

deelnemers volgen op eerbiedige afstand. 

Maar………….ze kunnen worden ingehaald. 

Enkele leden die zich voor de 1e ronde hadden opgegeven kwamen niet opdagen, waarvan alleen 

Gerard Koenders zich had afgemeld wegens ziekte. Had bij de anderen de angst al toegeslagen? 

Voor volgend jaar liggen er ook voor hen nieuwe kansen, dus oefenen, oefenen, heel veel oefenen! 

  

Bijgaand stuur ik jullie dan ook het wedstrijdschema voor de 2e ronde 10-over-rood. 

Deze ronde staat gepland op woensdag, 7 februari a.s. te beginnen om 20.30 uur met poule A, 
gevolgd door poule B. 

Fijn weekend gewenst, met vriendelijke groeten, 

Bestuur sociëteit “De Club” 

  

  

Beste leden van de soos, 

Even een bericht over het 10-over-rood tournement.  

Het was afgelopen woensdag een spannende race tussen de 20 overgebleven biljarters. Helaas is de 

voorzitter in deze strijd gesneuveld. 

Hij maakte weliswaar een schitterende carambole uit de losse pols maar daar bleef het bij. Met één 

punt uit 10 beurten kom je niet ver.  

Even leek het er op dat ook Loek de finale niet zou halen maar in de laatste drie beurten 7 caramboles 

maken verraadt toch een zekere klasse. 

Drie spelers eindigden gelijk met 7 punten, een barrage leek op komst. Maar de wedstrijdleider 

zwaaide met het reglement, er was geen ontkomen aan. 

Wie in de laatste partij de meeste punten verzamelde kreeg het voordeel toegekend, in dit geval Ted 

Jonkheer. Wim de Bock en Cees Jongbloed bleven met lege handen achter, 

Nou ja………….lege handen, met een keu uiteraard. De volgende 10 personen spelen a.s. woensdag 

de finale en beginnen met de caramboles die in de vorige partijen zijn behaald. 

William van Dril (21), Niek Vink (18), Jan v.d. Linden (18), Loek van Braam (17), Wim Mink 

(16), Piet Versteege (14),  Ehran Ester (13),  Theo v.d. Werff (13), Jan Tromp (10), Ted Jonkheer 

(7). 
De laatste 5 lijken kansloos, maar een fanatieke inhaalrace is mogelijk. Zet hem op!!!!! 

We starten weer op woensdag, 14 februari a.s. om 20.30 uur.  Inspelen kan vanaf 18.30 uur!! 

Tot dan en vriendelijke groeten, 

Jan v.d. Linden, wedstrijdleider en Cees Jongbloed, scribent. 

 

Beste leden van de sociëteit, 

Op 14 februari 2018 werd de finale gespeeld in het 10-over-roodtournement. Na de eerdere 

voorwedstrijden bleven de 10 beste spelers over. 

Van deze finalisten stonden de eerste vijf spelers nagenoeg dicht bij elkaar. Het verschil bestond uit 

vijf caramboles.  

De spanning was te snijden en bij sommigen gierden de zenuwen door de keel of moet ik zeggen door 

de hand waarin de keu werd vastgehouden. 

Maar daar was bij William van Dril weinig van te merken. Hij ging van start met vier caramboles 

hetgeen bij de deelnemers de opmerking werd gedaan 

dat dit met enig geluk tot stand was gekomen. De toeschouwers begrepen dat dit voortkwam uit 

jaloezie. De voorzitter gaf nog enkele hints om het spelpeil 

te verhogen maar deze aanwijzingen werden in de wind geslagen met het uiteindelijke resultaat tot 

gevolg. 



In deze laatste partij produceerde William uit 10 beurten 17 caramboles hetgeen zijn klasse wel 

bewees. Teleurstellend was het optreden van 

Loek van Braam, Niek Vink en Jan v.d. Linden (toch klassespelers) die niet verder kwamen dan 7 en 6 

caramboles. Met een rood hoofd van de inspanning  moesten zij hun 

nederlaag erkennen. De uiteindelijke uitslag was: William van Dril met 38 caramboles, verdiend in 3 

weken biljart. 

Henk Weijers had voor een leuk uitziende beker gezorgd vergezeld van een fles wijn die de winnaar 

met een vergulde blik in ontvangst nam. Ondanks het late uur belde hij 

gelijk met het thuisfront en de voorzitter, die het mobieltje ter hand nam, hoorde van José dat zij erg 

trots was op haar echtgenoot. De voorzitter nam de gelegenheid te baat 

om Jan v.d. Linden  te bedanken voor het indelen en de begeleiding van dit sportieve evenement.  

Vervolgens trakteerde William de soos op een consumptie dat in dank werd aanvaard. Hierbij werd dit 

evenement in traditie beëindigd. 

Cees Jongbloed, scribent. 

  

 

 


