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JAARVERSLAG VAN DE WEDSTRIJDSECRETARIS VAN BV “ONS HUIS”. 
 
SEIZOEN 2021 – 2022. 
 
DE COMPETITIE. 
 
Onze biljartvereniging nam dit seizoen met zes teams deel aan de competitie. 
 
Het eerste team speelde in de C1 klasse en eindigde op de negende plaats in een poule van 
elf teams. 
Het tweede team speelde in de C2B klasse en eindigde op de elfde plaats in een poule van 
twaalf teams. 
Het derde en vierde team speelde in de C3D klasse in een poule van 10 teams. 
Het derde team eindigde op de eerste plaats en speelt derhalve klasse kampioenschappen 
op 12 en 14 mei. Helaas eindigde hier het verhaal met een vierde plaats  
Het vierde team eindigde op de zevende plaats. 
Het vijfde team speelde in de C3C klasse en eindigde op de vierde plaats in een poule van 
12 teams. 
Het zesde team speelde in de C4C klasse en eindigde op de vierde plaats in een poule van 
tien teams. 
 
Omdat  door de genomen maatregelen over een lagere periode werd gespeeld en daarom 
de einddatum ook later was kwamen de NK wedstrijden te vervallen. 
 
Het bestuur hoopt dat iedereen een fijn seizoen heeft gehad en wenst jullie voor het 
komende seizoen veel succes en spelvreugde. 
 
DE KAMPIOENSCHAPPEN 
 
Op 30 en 31 oktober 2021 werd door bv Ons Huis bij sportcafé “De Peppel” de districtsfinale  
driebanden klein derde klasse georganiseerd. Deze werd gewonnen door Barry Mateman 
van BV De Peppel uit Dinxperlo. Dieter Westerveld eindigde hier op de vierde plaats 
Tellers en schrijvers, die hierbij hebben geholpen, hartelijk dank. 
 
Ook dit jaar werd door leden van onze vereniging weer deelgenomen aan de persoonlijke 
kampioenschappen van het district en het gewest. 
 
DE RESULTATEN. 
 
Op 9 en 10 oktober 2021 werden bij sportcafé “De Peppel” voorronden driebanden klein  
3e klasse gespeeld. 
Op 6 en 7 november werden bij Sportcafé “De Peppel” voorronden libre klein 4e klasse 
gespeeld. 
Op 14 november werden bij Sportcafé “De Peppel” voorronden libre klein 3e klasse gespeeld. 
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Op 26 en 27 februari 2022 werden er voorronden bandstoten 3e klasse gespeeld bij  
sportcafé “De Peppel”. 
 
Bij het libre klein waren er twaalf deelnemers van onze vereniging. 
 
Bij de districtsfinale libre klein 1e klasse behaalde Ronny Geven de tweede plaats en plaatste 
zich derhalve voor de gewestelijke finales bij “De Voorstad” in Deventer. 
Hij behaalde hier de vierde plaats. 
Bij de districtsfinale libre klein 4e klasse behaalde Hans Obbink de vijfde plaats. 
 
Bij het bandstoten waren er elf deelnemers van onze vereniging. 
 
Bij de districtsfinale bandstoten klein 2e klasse behaalde Henk Jansen de vierde plaats, 
Bij de districtsfinale bandstoten klein 3e klasse behaalde Dieter Westerveld de derde plaats. 
Hans Obbink eindigde als vijfde en Eric Salemink als zesde. 
 
Bij het driebanden waren er twee deelnemers van onze vereniging. 
 
Dieter Westerveld behaalde hier de vierde plaats bij het driebanden klein 3e klasse.. 
 
Alle deelnemers bedankt voor de deelname aan deze Pk’s. 
 
Het onderlinge persoonlijk kampioenschap jaargang 2021 van de biljartvereniging kon helaas  
niet doorgaan. 
 
Voor aanvang van de competitie was er geen tijd om het teamkampioenschap van de 
vereniging te spelen. 
 
Hiervoor in de plaats werd voor de vakantieperiode een 10 van rood toernooi gehouden. 
Christiaan te Beest won dit toernooi door Henk Rougoor te verslaan in de finale. 
 
Helaas konden zowel het Kersttoernooi als het Seniorentoernooi door de loc down geen 
doorgang vinden. 
 
 
Allemaal van harte gefeliciteerd met de behaalde resultaten. 
 
Iedereen, die zich heeft ingezet voor de vereniging en geholpen heeft bij een goed verloop 
van deze toernooien, hartelijk bedankt. 
 
 
Namens het bestuur, 
 
Cor Zorn, wedstrijdsecretaris.  
mei 2022. 


