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Na tal van afmeldingen werd de districtsfinale verspeeld met 6 spelers, waarvan ook nog 
eens 4 spelers op uitnodiging deelnamen. We hebben geprobeerd om er het beste van te 
maken immers moeten de goeden niet onder de kwade lijden. Wel is er duidelijk gemaakt 
dat spelers welke afmelden (wat de reden hier dan ook voor is) vaak niet beseffen wat een 
lokaliteit en organiserende vereniging moet bewerkstelligen om een finale te kunnen 
organiseren. 
 
In ronde 1 liet men meteen zien waarom dit de hoofdklasse is. Mark Reijnders versloeg 
Johan Bosters met 40 driebanders in 38 beurten met een mooie serie van 8. Piet van Steen 
had wat opstart problemen maar eenmaal op gang was er voor Brian Bakkers geen houden 
meer aan Piet trok in 51 beurten aan het langste eind. Jac Matthijssen kwam als nieuwste 
aanwinst voor de hoofdklasse meteen als sterkste uit de 1e ronde hij versloeg Frank de Graaf 
in 37 beurten, wat later dan ook de kortste partij van het toernooi bleek te zijn. 
 
Ronde 2 wonnen dezelfde 3 spelers opnieuw waarin de partij van Piet in 38 beurten de 
kortste was. Dat betekende in ronde 3 dat de nrs 2 en 3 tegen elkaar dienden te spelen. Piet 
van Steen bleek veel te sterk (mede door een prachtige serie van 13) voor Jac Matthijssen en 
won met 40-18 in 45 omlopen. Mark won van Frank in 51 beurten en Johan versloeg Brian in 
een ware thriller 40-39 in 49 beurten. 
 
In ronde 4 herpakte Jac Matthijssen zich erg knap en snoepte Mark Reijnders de punten af 
waardoor zij weer gelijk kwamen op 6 mp. Piet won echter gewoon van Johan Bosters en 
leidde dus nog steeds met de maximale score van 8 mp uit 4 partijen. Brian versloeg Frank 
en kwam daarmee eindelijk van de 0 af. 
 
In de laatste ronde won Johan Bosters van Frank de Graaf waardoor laatstgenoemde het niet 
lukte om van de hatelijke 0 af te komen. Jac Matthijssen speelde een wereldpartij tegen 
Brian Bakkers alleen kon hij het jammer genoeg niet vasthouden waardoor Brian zijn kans 
zag en steeds dichterbij kroop. Na een zinderend slot was het toch Jac die aan het langste 
eind trok. In de finale tussen de vrienden Mark en Piet sloeg Piet al snel een gaatje wat hij 
gedurende de partij ook niet meer weg zou geven. En dus werd Piet van Steen zeer terecht 
districtskampioen! 
 
Eindstand:       MP Moy. HS   

1. Piet van Steen  bv W.B.V.  10  0.840 13 
2. Jac Matthijssen bv Bellevue  8 0.700 5 
3. Mark Reijnders bv Real biljartbal 6 0.798 8 
4. Johan Bosters  bv de Kastanje 4 0.662 9  
5. Brian Bakkers  bv Z.B.G.G.  2 0.729 6 
6. Frank de Graaf bv Z.B.G.G.  0 0.718 8 


