Biljartnieuws ’t Centrum ’47
Kaderteam ‘t Centrum ‘47 verliest nipt
Afgelopen vrijdag speelde het kaderteam de thuiswedstrijd tegen B.C. Concordia. Namens de
Denekampers beten Andre Bruins en Frederik Alink het spits af. Eerstgenoemde ging goed van start
en leek de partij eenvoudig naar zich toe te trekken, maar een serie van 39 van de tegenstander
bracht daar verandering in. Na 15 beurten won Henk Veenstra van Andre Bruins. Op de andere tafel
het tegenovergestelde spelbeeld. Alink had na 8 beurten nog geen 30 van de 130 te maken
caramboles gemaakt terwijl zijn tegenstander al ruim over de helft was. Echter, uit het niets kwam
Alink op dreef en na 13 beurten besliste hij de partij in zijn voordeel. Vervolgens moesten Martin
Ros en Jeroen Schulte aan de bak. Ros kwam geen moment in zijn spel en zijn tegenstander, Tom
Hagenus, maakte de partij uit in de 9e beurt. Op de andere tafel ging het gelijk op. Echter was het
Schulte die als eerst zijn 180 te maken caramboles bij elkaar speelde. Het extra partijpunt ging naar
het team uit Brummen, eindstand 4-5.

Centrum 3 won thuis met 31 - 24 van Nova '88 - 3. Henk Olde Klieverink won zijn partij vrij
eenvoudig. Niet dat hij zo fantastisch speelde, al was het ook niet onverdienstelijk, maar het kwam
vooral doordat zijn tegenstander er compleet met de pet naar gooide. Al veel te vroeg wierp deze
onsportieve opponent de handdoek en leek hij totaal niet gemotiveerd er iets van te maken. Een
makkie daardoor voor Henk maar niet echt leuk. Zeker niet toen de NOVA-speler niet eens meer de
moeite nam om de nabeurt nog te spelen maar er voor koos zijn keu maar alvast uit elkaar te
draaien. Hoe dan ook, Henk was klaar met zijn 80 caramboles in 30 beurten, moyenne 2,667. Ook
Jan van der Heijden won. Dit was nu juist wel een heel erg leuke partij waarin zowel Jan als zijn
tegenstander sterk speelden, goede series maakten en het lange tijd gelijk op ging. Totdat Jan er
nog een schepje bovenop deed en een fraaie serie van 20 caramboles maakte. Toen was het snel
gebeurd. Al na 14 beurten ad Jan zijn 60 carambole laten noteren, moyenne 4,285. De druk op de
schouders van Frans Koehorst was nu enorm, zou hij ook de derde partij winnen en daarmee de
tweede pek op de ranglijst voor Centrum 3 veilig stellen? Helaas, het lukte Frans niet en hij verloor.
Na 20 beurten met 41 van de 55 caramboles op het scoreboard was het pleit beslecht, moyenne
2,050.
Centrum 4 speelde thuis tegen het team van Rouwhorst uit Oldenzaal. Hans van Bentem mocht
beginnen tegen Hennie Peters. Hans kwam direct ve op achterstand. Na 4 beurten stond hij al 16
caramboles achter. Maar Hans kwam goed terug en bracht zijn tegenstander geen bal meer. Hij
won de wedstrijd in 22 beurten wat een gemiddelde betekende van 2,318. Frank uit het Broek
mocht het als twede man proberen tegen Harry Scholten. Frank speelde een goede wedstrijd maar
was niet opgewassen tegen zijn tegenstander die een uitstekende wedstrijd speelde. Frank verloor
zijn wedstrijd in 16 beurten en hield een gemiddelde over van 2,00. Als laatste moch Jannie
Koehorst het proberen tegen Wim Rouwhorst. Jannie speelde een slechte wedstrijd. Niets wilde
hem lukken. Alle ballen gingen er rakelings langs. Jannie verloor zijn partij in 20 beurten met een
gemiddelde van 0,80. Het team verloor de wedstrijd uiteindelijk met 22 – 28.
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.

