19-4-2018
Waarde biljartvrienden,

Het seizoen zit er op en we zijn niet als laatste geëindigd. Ik ben trots op
jullie.

Afgelopen maandag speelden we onze laatste wedstrijd tegen Boslust en we
hebben maar liefst met 7 – 2 gewonnen. Berry mocht het spits afbijten en
hij heeft heel behoorlijk gespeeld. Vooral het begin was bijzonder goed.
Later begon de energie wat minder te worden en hield de productie
langzaam maar zeker op. Na 54 beurten maakte Lambert Weeren de partij
uit. Berry heeft wel boven zijn gemiddelde gespeeld; 1 punt derhalve.
Daarna was klosmans aan de beurt. Gelukkig was klosmans niet in zijn
gebruikelijke doen en liepen de ballen vaker langs elkaar dan tegen elkaar.
Voeg daarbij dat Antoon Konings niet zijn beste spel speelde en dan krijg je
de volgende uitslag:
40 – 45 in 38 beurten.
Nog even speciale aandacht voor Antoon. Hij is een echte duizendpoot. Hij
verzorgt de drank, bakt snackjes, is een prettige gastheer en speelt ook nog
met een speels gemak biljart. Hij kan de dingen uitstekend combineren.
Richard kan hieraan een voorbeeld nemen. Als je de activiteiten van van
Voorst moet noemen, dan kom je tot:
1. De telefoon ter hand nemen
2. Kwijlen tegen de medestanders. (LET WEL: tegen de medestanders
3.
4.
5.
6.
7.

en niet tegen de tegenstanders)
Zwetsen
Zaniken
…..
….
En oja, biljarten

Chris was als laatste aan de beurt en hij heeft niet alleen gewonnen maar
ook boven zijn moyenne gespeeld. Hij maakte 23 caramboles in 50 beurten:

goed voor drie punten. Een mooi detail is nog dat Chris op het begin van
het seizoen zijn eerste wedstrijd als reserve van ons team ook bij Boslust
gespeeld heeft. Toen zagen Ruudje en ik nog dat hij gerust wat harder zou
kunnen spelen. Het percentage “slappe libre zeikballen” was toen nog aan
de hoge kant. Afgelopen maandag zagen we dat dit de goede kant opgaat!
Ga zo door!

Binnenkort zullen de meesten van ons weer meedoen aan het
koppeltoernooi bij de Kaketoe. En alhoewel ik bij voorbaat kansloos ben
(want ik speel namelijk met Richard) is dit wat mij betreft één van de
leukste biljarttoernooien van het jaar.
Na de zomer gaan we er met frisse moed weer tegenaan. In de
wandelgangen hebben wij gehoord dat Rik Hooghof graag ons team als
reserve wil versterken en we verwelkomen hem met open armen. In dit
team kun je namelijk niet genoeg reserves hebben!!

Met klossende groeten,

Peter

