Biljartnieuws ’t Centrum ’47
Centrum 4 speelde uit bij BIOS 5 en won met 28 - 31. Henk Olde Klieverink won zijn partij. 25
beurten waren voldoende om 90 caramboles te maken, moyenne 3,600. Jan van der Heijden
verging hetb minder. Jan verloor en kwam niet verder dan 51 van de 65 te maken caramboles in 27
beurten, moyenne 1,888. Frans Koehorst deed het beter. Frans won zijn partij. In de 26ste beurt liet
hij zijn 60ste carambole noteren, moyenne 2,307.

Centrum 5 speelde de laatste competitie wedstrijd thuis tegen het team van BV´74 uit Enschede.
Hans van Bentem mocht als eerste zijn partij beginnen tegen Toon Sessink. Hans begon slecht
maar kon tegen het eind van de wedstrijd toch het verschil maken met zijn tegenstander. Hans won
de wedstrijd. Hij had zijn te maken caramboles in 22 beurten bij elkaar. Het gemiddelde dat daarbij
hoorde was 2,136. Als tweede mocht Henk Schulte aantreden tegen Herald Nijhof. Henk speelde
voor zijn doen een redelijke wedstrijd maar kon de partij niet winnend af sluiten. Henk behaalde 37
caramboles in 26 beurten wat een gemiddelde betekende van 1,423. Als laatste mocht Henk
Wijckelsma het proberen tegen Jannie Moes. In het begin liep Henk snel weg van zijn tegenstander
maar aan het eind van de partij lukte hem geen bal meer goed te spelen. Henk bleef steken op 36
caramboles in 35 beurten wat voor Henk een gemiddelde opleverde van 1,028. Het team won de
wedstrijd dan ook niet. Het werd 29-30.
Centrum 6 heeft het seizoen matig, om niet te zeggen slecht, afgesloten. Op 19 april 2018 peelde
het team de laatste competitiewedstrijd in Oldenzaal tegen Rouwhorst 2. De thuiswedstrijd werd in
december door ’t Centrum dik gewonnen met 36 tegen 16 punten, maar dat liet het team Rouwhorst
duidelijk niet weer gebeuren. Vervuld van revanchegevoelens werd de ene na de andere
Centrumspeler verslagen. Cor Hammer mocht het spits afbijten tegen Andreas Schothuis. Deze
matige partij duurde 41 beurten en eindigde voor Cor met 8 van de 12 matchpunten en een
moyenne van 1,146 bij een hoogste serie van 8. Henk Zekhuis trad hierna aan tegen Harry Loring
en ook hem verging het niet veel beter. Na 31 beurten was de strijd beslist in het voordeel van
Rouwhorst met 12 tegen 8 punten. Henk scoorde gemiddeld 1,354 met een hoogste serie van 5.
Niet het niveau dat we van hem gewend zijn. Maar het ergste moest nog komen. Toon van der
Heijden speelde in december tegen Peter Mantua zijn beste partij van het jaar. Peter, een oudspeler van ’t Centrum, werd toen in 14 beurten verslagen met een moyenne van 2,642 Dit was Peter
niet vergeten, dat bleek. Met 19 beurten, waaronder één met een serie van 13 voor Peter, was de
strijd beslist en bleef Toon achter met een moyenne van 1,315 en maar 6 wedstrijdpunten.
Einduitslag 36 voor Rouwhorst en 22 voor ’t Centrum. Daarmee besloot ’t Centrum 6 de competitie
2017-2018 met een 8e plaats van de 16 deelnemende teams. Niet echt slecht maar met alle
mogelijkheden tot verbetering in zich.

Wil je lid worden van onze vereniging? Kom dan gerust een keer langs bij onze vereniging bij Cafe
Restaurant Concordia aan de Lange Voor 4 in Denekamp of neem telefonisch contact op via 0541353633.

