Verslag distr.finale 4e klas libre
Zaal Verploegen had 4 biljarts ter beschikking gesteld om in twee dagen dit toernooi af te
werken. Er ontstond dan ook een gezellige biljartsfeer waarbij er rondom het biljarten volop
ruimte was om na te genieten en een drankje te nemen, precies het doel wat BV Woezik voor
ogen heeft om de finales weer meer glans te geven.
Hoe moeilijk is het om je te concentreren op het biljarten als je de berichten en roddels
omtrent een nalatige penning meester van het district om de oren vliegen?
De een gaat daar kennelijk beter mee om dan de ander; typerend was dat nieuwkomer in de
biljartsport Willie Honing van BV Woezik en uitgerekend districtsbestuurder Jan Nabuurs het
hoofd koel wisten te houden en zaterdagavond beiden fier bovenaan stonden met 8
matchpunten.
Wie komt dan als beste uit de kleedkamer?! Is dan de vraag. Daarover was al snel
duidelijkheid, in de 5e en 6e ronde was het Jan Nabuurs die het nakijken had en beide partijen
verloor. Daarentegen ging Willy Honing nog altijd als een speer. Pas deze zomer begonnen
met biljarten, maar nu toch al te contouren zichtbaar van een biljarter met potentie, gezien zijn
rust in zijn spel en het toch al goede inzicht in de patronen. Twee winstpartijen op rij maakten
hem al tot kampioen nog voordat het kwam tot een ontmoeting met Jan Nabuurs.
Met een stralende kampioen, die nog als scherprechter kon spelen gingen we in de laatste
ronde op voor een spannende strijd om de 2e plaats die recht gaf op deelnamen aan de
regiofinale in het district Oss.
Het waren Jan Nabuurs, Rini Hofman en Henk van Kerkhof die uit gingen maken wie die
plaats opeiste.
Rini Hofman sloot zijn partij winnend af en zette een goed reeks op zondag neer met een
promotie naar de 3e klas, hij speelde ook in 19 beurten de beste partij van deze finale, maar
moest afwachten wat zijn medekemphanen gingen presteren. Henk van Kerkhof verloor van
Sjaak Spanjaard die tevens de hoogste serie van 16 neerzette, maar het was Jan Nabuurs die
aan het langste eind trok hij versloeg de kersverse kampioen Willie Honing die nog in de
wolken was en al zijn concentratie had verspeeld. De twee rivalen gaan in Oss ons district
vertegenwoordigen.
Tijdens de prijsuitreiking hield voorzitter van de Stichting Biljartevenementen Wijchen
Tonnie Verploegen in het bijzijn van districtsvoorzitter Cees Selten een pleidooi voor het
districtsbestuur om in de ontstane financiële situatie, vooral de rust te bewaren en met de
inmiddels betrouwbare en integere mensen omgeven, tot een juiste afhandeling van dit
indringend probleem te komen. Tevens riep hij alle leden van het district op om het bestuur
het vertrouwen en steun waar nodig te geven om tot de juiste oplossing te komen.
Na deze boodschap was er alle gelegenheid om de kampioen te huldigen en werden er
lovende woorden voor diverse deelnemers gezegd. Met name over de biljartkwaliteiten en de
onderlinge sfeer. De als laatst geëindigde Toon Hoenderop was met slechts 1 punt uiteraard
niet tevreden, maar hij had wel een leuke nacht gehad!!
Met een dankwoord van de kampioen en het slotwoord van Cees Selten ging iedereen met
een goed gevoel huiswaarts.

