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KEU(VEL)NIEUWS DECEMBER 2019, NR. 10 
 
Wild Double winnaar Kersttoernooi 2019. 
Reeds voor de 34e keer werd het jaar afgesloten met het traditionele Kerstoernooi biljarten, 
gehouden in Sportcafé de Peppel te Dinxperlo. 
Reeds 10 jaar neemt team Wild Double deel aan dit toernooi, en vrijwel ieder jaar werd 
minimaal de kwartfinale behaald. 
Waar het de afgelopen jaren niet wilde lukken, ondanks 2 eerdere eindfinales, werd nu 
eindelijk de titel behaald door in de finale nieuwkomer Abdijmannen te verslaan met 28-27. 
 
In de ruim 6 weken dat het toernooi duurde werden maar liefst 21.090 caramboles gescoord 
door de 124 opgegeven spelers van de 21 deelnemende teams. 
De kortste partijen kwamen op naam van Erik van Schaik en Gerry Winands die beiden hun 
90 te maken caramboles scoorden in slechts 9 beurten. 
De hoogste relatieve series kwamen op naam van de broers Ferdinand en Eddy Jansen, met 
respectievelijk 31 en 84 caramboles in 1 beurt. 
Stef Bolwerk had de pech een aantal tegenstanders te treffen die in weinig beurten hun partij 
uitmaakten, waardoor zijn scores achterbleven. 
Ondanks een prima gespeeld moyenne kon hij daardoor weinig punten bij elkaar 
caramboleren, en ontving de zgn. “aanmoedigingsprijs” als minst productieve speler. 
Hans Obbink had de “eer” een partij met 10-0 aan de broek te krijgen. De gevleugelde 
uitspraak “het promillage was hoger dan het moyenne” ging hier tot hilariteit op. 
Tot meest productieve speler werd William Willemsen gekroond, met een 100% score uit 
liefst 9 wedstrijden. 
 
De strijd om de 3e/4e plaats werd een prooi voor Old Dutch door titelverdediger Grensstoters 
met 27-25 te verslaan. 
Na 2 partijen was de stand nog 17-20 in het voordeel van Grensstoters na winst van Han 
Rutgers op Frank Gerritsen en Hans Schoppers op Sjaak Sessink. 
De laatste partij wist William Willemsen echter om te zetten in een fraaie 10-5 winst op Frans 
Rengelink, waarmee de 3e plaats veilig gesteld werd. 
 
De finale tussen Abdijmannen en Wild Double gaf eveneens een spannend verloop. Na de 
eerste 2 partijen was hier de tussenstand 19-18 in het voordeel van de Abdijmannen. 
Gerry Winands verloor nipt met 9-10 van Peter Bongers, en Johan Coenradi versloeg na een 
stroeve start Jelmer Maurick met 10-8.  
De laatste partij tussen Ronnie Freriks en Erik van Schaik moest de beslissing brengen. Het 
was een lange dag geweest en de vermoeidheid en waarschijnlijk ook spanning speelden 
een rol. 
Her en der werden speldenprikjes uitgedeeld, maar beide spelers bleven in elkaars spoor.  
In de 22e beurt maakte Erik zijn benodigde 90 caramboles vol, en bleef Ronnie op 121 van 
de te maken 150 caramboles steken. 
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De eindstand van deze partij 8-10 en daarmee een nipte 27-28 overwinning voor team Wild 
Double en een fraaie 2e plaats voor de Abdijmannen. 
Op de finaledag werden zij begeleid door een strak in het pak gekleed arbiterkorps 
bestaande uit Cor Zorn,  Jan Kingma en Michel Sessink, geassisteerd door Willy Philips. 
 
Het toernooi werd afgesloten door organisatoren Bert Veldhuis en Christiaan te Beest met 
een dankwoord van Jan Kingma, voorzitter van BV Ons Huis. 
Speciale dank ging uit naar deelnemers, sponsoren, Joop Peppelman en organisator van het 
eerst uur, Franko Speldekamp. 
 
Meer informatie vind je op: www.facebook.com/bvonshuiskersttoernooi 
 
Wetenswaardigheden Kersttoernooi 2019 

 

WINNAAR 2019 WILD DOUBLE (tl. J. Maurick) 

Nummer 2 Abdijmannen (tl. R. Freriks) 

Nummer 3 Old Dutch (tl. W. Willemsen) 

Nummer 4 Grensstoters (tl. J. Kingma) 

Nummer 5 Noord Dinxper (F. Kousbroek) 

Nummer 6 Vriendenkring 1 (tl. G. Meekes) 

Nummer 7 Krietjes (tl. T. Stroet) 

Nummer 8 Vriendenkring 2 (tl. W. Bouwmeester) 

 

Titelverdediger 2018 Grensstoters 

Aantal teams 21 

Aantal deelnemers 124 

Aantal wedstrijden 71 

Aantal partijen 213 

Totaal gesc. car. 21.090 

Totaal aantal brt. 10.654 

Tournooimoyenne 1.98 

Hoogste serie (%) F. Jansen (55 car.) serie 31 (56.4 %)E. Jansen (160 car.) serie 84 (52.5 %) 
S. Sessink (170 car.) serie 81 (47.6 %) 

Kortste partij 100% E. van Schaik (90 car.) – S. Bolwerk (65 car.) uitslag 90-19 in 9 brt. 
G. Winands (90) – J. Kingma ( car.) uitslag 90-14 in 9 brt. 
E. Jansen (160 car.) – A. Wolsink (37 car.) uitslag 160-19 in 13 brt. 
W. Willemsen (220 car.) – S. Bolwerk (65 car.) uitslag 220-29 in 13 brt. 
S. Sessink (170 car.) – J. Eenink (60 car.) uitslag 170-24 in 13 brt. 

Kortste partij 70% W. Willemsen (154 car.) – J. Coenradi (91) uitslag 154-70 in 13 brt. 

Langste partij M. Berenschot (29 car.) – P. Barink (55 car.) uitslag 19-55 in 46 brt. 

Meest prod. speler W. Willemsen (220 car.) - 9 wed. 100% (P. Sessink Bokaal) 

Minst prod. speler S. Bolwerk (65 car.) 5 wed. 67.7 % (Aanmoedigingsprijs) 

 
 
Aanvulling:  
Wij danken Christiaan te Beest voor bovenstaand artikel. Verder dankt het bestuur van BV 
Ons Huis de organisatoren van het Kersttoernooi voor de perfecte organisatie waardoor het 
toernooi een vlekkeloos en gezellig verloop had. Ook een woord van dank aan de 
adverteerders van het toernooiprogramma en de beheerder van het sportcafé. Door het 
grote enthousiasme en inzet is dit toernooi niet meer weg te denken in de jaarlijkse 
activiteiten en reeds nu zien wij allen uit naar 2020, wanneer het toernooi van de 35e keer zal 
worden georganiseerd. 

http://www.facebook.com/bvonshuiskersttoernooi
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De winnaars van 2019: Wold Double 
 

 
Het arbitrale kwartet. 
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Seniorentoernooi 2020. 
Het volgende toernooi dat zich aandient is het zevende Seniorentoernooi dat zal worden 
gehouden van maandag 6 januari 2020 t/m vrijdag 31 januari 2020. 
Het programmaboekje is gereed. Het aantal deelnemers is 43, net zoveel als in 2019. Op het 
eerste gezicht een kleine tegenvaller, maar om verschillende redenen zijn er meerdere 
traditionele deelnemers afwezig (ik meen ca. 6 personen). Desondanks hetzelfde 
deelnemersaantal als vorig jaar, dus we mogen niet ontevreden zijn. Bij deze ook de 
complimenten voor de organisatie. De voorbereiding is perfect, goede communicatie naar 
sponsors, beheerder en deelnemers, mooi programmaboekje. 
Alle deelnemers heel veel succes en plezier.  
 
Sponsorbeleid. 
Zoals reeds eerder aangegeven is aan de benadering van sponsors een impuls gegeven. De 
actie loopt volop en vanaf deze plaats danken we de sponsors dat ze hun steun (blijven) 
geven aan BV Ons Huis. De afronding zal plaatsvinden in januari 2020.  
Tot  nu toe hebben toegezegd: 
Van den Brink Bouwgroep  
Gustav Attema 
Machinefabriek Aalders 
Markebo Koeriersbedrijf 
OWM Achterhoek 
Saba Dinxperlo 
TCB Kitwerken 
Willemsen Bestratingen 
Nogmaals alle sponsors hartelijk dank. 
 
Competitie 2019-2020 
De competitie zal worden hervat op maandag 6 januari 2020. 
Zoals gebruikelijk heeft het district in de Kerstvakantie gekeken naar het aantal caramboles 
dat door de individuele spelers gemaakt dient te worden op basis van de prestaties van de 
eerste helft van het seizoen. Dat heeft er toe geleid dat 18 biljarters van BV Ons Huis 
aangepast zijn voor wat betreft het aantal te maken caramboles en hun moyenne in hun 
reguliere klasse. Jullie teamleiders weten hier alles van, want dit kan consequenties hebben 
voor de volgorde van spelen. Ook wanneer het aantal te maken caramboles gelijk gebleven 
is. 
Dat zijn: 
Franco Speldekamp 160 
Eddy Jansen   170 
Christiaan te Beest 180 
Frans Rengelink 75 
Ronnie Geven  110 
Olaf te Horst  55 
Theo Freriks  55 
Jan Kingma  43 
Bert Veldhuis  51 
Michel Sessink 55 
Harry Mateman 39 
Elroy Geven  43 
Cor Zorn  35 
Willem Baartman 37 
Rudie Lieftink  49 
Gerard Mateman 31 
Inmiddels is de speelvolgorde van de spelers van elk team ook al gecommuniceerd. Alle 
spelers veel succes en plezier in de tweede helft van het seizoen. 
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Jaarplanning 2020. 
Onderstaand een hernieuwde jaarplanning voor 2020. Er zijn ten opzichte van een maand 
geleden 2 wijzigingen. Deze zijn gearceerd aangegeven. Verder blijft e.a.a. bij het oude. 
Wij attenderen jullie extra op de 2 toernooien die in het Sportcafé worden gehoudenn en wel 
de Districtsfinale Libre 1e Klasse op 25 en 26 januari 2020 en de Gewestelijke Finale 
Bandstoten 2e Klasse op 6,7 en 8 maart 2020. Het loont de moeite om eens een kijkje gaan 
nemen bij deze toernooien. Het is sportief van een goed niveau en ook erg gezellig. 
 

Jaarplanning 2020 BV Ons Huis 

datum/periode activiteit 

6-1-2020 t/m 31-1-2020 Seniorentoernooi 

Week 2, 2020 Start tweede helft competitie 2019-2020 

25 en 26-1-2020 Districtsfinale Libre 1e Klasse 

6, 7 en 8-3-2020 Gewestelijke Finale Bandstoten 2e Klasse 

Week 15, 2020 Einde competitie 2019-2020 

Weekend week 16 Team classificatiewedstrijden Berkel & Slinge 

Woensdag 6-5-2020 Teamleidersvergadering 

Zaterdag 13-6-2020 Toernooi, ledenvergadering en buffet 

Begin juli 2020 Voorjaarsvergadering Berkel & Slinge 

Juli / Augustus 2020  Warm-up toernooi 

September 2020 Rabobank Clubkas Campagne 

September 2020 Start competitie 2020-2021 

Medio november/december 2020 Kersttoernooi 2020 

 
Website. 
Aan de ontwikkeling van de website zal in januari verder worden gewerkt. Hoe deze er 
precies uit komt te zien, weten we op dit moment nog niet. Het is natuurlijk een gegeven dat 
de functie van een website is veranderd. Het is geen dynamische informatiebron meer. Deze 
functie is bijna volledig overgenomen door sociale media zoals facebook, instagram en de 
groepsapps. We houden jullie op de hoogte. 
 
Fijne Jaarwisseling. 
Voor nu wenst het bestuur alle leden en sponsors van BV Ons Huis een Prettig Oud en 
Nieuw en een Gelukkig en Gezond 2020. 
 
 


