Kampioenschappen van Oss 2019

Kampioen Kader: Willy Rooyendijk
Kampioen Libre Theo van de Wetering
Kampioen driebanden Geert van Lith
Alle informatie (Nieuwsbrief 22 week 2)
Foto uit de biljartballen februari 2019

Kampioenschappen van Oss
Programma finales Kvo 12 januari aanvang 11 uur aanwezig 10.45 uur.
Halve finale libre
11:00 uur
tafel 1 Ruud van Loosbroek 115 - Johnny van de Camp 95
tafel 2 Guus Reys 125
- Theo van de Wetering 115
Halve finale kader
12:00 uur
tafel 1 Theo van der ven 110 38/2- Willy Rooijendijk 250 57/2
tafel 2 Ben Smulders 110 38/2 - Tonnie van de Wetering 150 38/2
Pauze
Finale 3 banden
tafel 1 Geert van Lith 27 - Cor van Uden 35
3 en 4 plaats libre en kader
tafel 1 verliezer hf libre tafel 1 - verliezer hf libre tafel 2
tafel 2 verliezer hf kader tafel 1 - verliezer hf kader tafel 2
Finale libre kader
tafel 1 winnaar hf kader tafel 1 - winnaar hf kader tafel 2
tafel 2 winnaar hf libre tafel 1 - winnaar hf libre tafel 2
Alle uitslagen van de voorwedstrijden

Kampioenschappen van Oss
Traditiegetrouw wordt er ook dit seizoen in district Oss gespeeld om het kampioenschap van Oss in
de spelsoort libre en kader.
De opzet is enigszins gewijzigd, mede omdat de periode tussen Kerst en Nieuw dit jaar ongelukkig
uitvalt. Daarnaast wordt door de organisatoren gehoor gegeven aan het verzoek om de driebanden
spelers een kans te geven te strijden om hun kampioenschap.
Op 2, 3 en 4 januari aanstaande worden er voorwedstrijden gespeeld in poules van 5 personen. Dit
vindt plaats op 2 locaties: in Megen en in Uden, bij de Vriendschap en Germenzeel. Er wordt
gespeeld op interval; tijdens de voorwedstrijden op 80% daarvan. Iedere deelnemer speelt dus 4
partijen, verdeeld over 2 dagdelen, zowel overdag als 's avonds, naar keuze van de spelers. Het
kampioenschap driebanden wordt ook op de 2.30 tafel gespeeld.
Alle finales worden gespeeld op zaterdag 12 januari bij de Mulder in Megen.
Wij verwachten weer een mooi toernooi met veel enthousiaste deelnemers. De organisatie is in de
vertrouwde handen van Piet Tilders en Johnny van de Camp.

Uitnodiging Kampioenschap van Oss Libre, Kader èn Driebanden
Ook dit seizoen wordt er weer gestreden om het kampioenschap van Oss. De opzet is enigszins
gewijzigd, mede omdat de periode tussen Kerst en Nieuw dit jaar ongelukkig uitvalt. Daarnaast
wordt door de organisatoren gehoor gegeven aan het verzoek om de driebanden spelers een kans te
geven te strijden om hun kampioenschap.

Wat gaat er gebeuren?
Op 2, 3 en 4 januari aanstaande worden er voorwedstrijden gespeeld in poules van 5 personen. Dit
vindt plaats op 2 locaties: in Megen en in Uden, bij de Vriendschap en Germenzeel. Er wordt
gespeeld op interval; tijdens de voorwedstrijden op 80% daarvan. Iedere deelnemer speelt dus 4
partijen, verdeeld over 2 dagdelen, zowel overdag als 's avonds, naar keuze van de spelers. Alle
finales worden gespeeld op zaterdag 12 januari, in d'n Iemhof. Het kampioenschap Driebanden
wordt gespeeld op de kleine tafel. We gaan er vanuit dat de spelers van een poule onderling zorgen
voor tellen en schrijven.

Hoe inschrijven?
Iedere speler met een moyenne van minimaal 4,00 (libre) of 0,500 (driebanden) mag meedoen.
Daarbij geldt als vereiste dat je lid bent van een biljartvereniging uit het district; ook als je
woonachtig bent in het districtsgebied maar elders een officieel moyenne hebt mag je je aanmelden.
Stuur vóór 8 december een mailtje naar johnnymegen@gmail.com en maak 8 euro inschrijfgeld
over naar IBAN NL69 RABO 0180 4573 22 van KNBB Oss.
In dat mailtje moet vermeld staan:
Je naam, de spelsoort waarin je uit wilt komen, het gemiddelde dat je speelt en of je overdag of 's
avonds de voorwedstrijden wilt spelen.
De inschrijving is definitief als een volledig ingevuld mailtje en het geld binnen zijn.

Tot slot:
Wij verwachten weer een mooi toernooi met veel enthousiaste deelnemers. De organisatie is in de
vertrouwde handen van Piet Tilders en Johnny van de Camp. Hoewel er met boven beschreven
opzet ruimte is voor veel deelnemers, kunt u zich voorstellen dat zij op een gegeven moment
moeten zeggen “vol is vol”. Eigenlijk zou dat wel mooi zijn ….

De kampioenen van Oss libre kader: Henk en Ben van harte gefeliciteerd 2018
De kampioenen van het KVO libre /
kader zijn bekend. Beide finale
partijen waren uitermate spannend.
Bij het kader wist Ben van de
Boogaert zijn zenuwen het beste in
bedwang te houden en won van
Walco van de Ven.
De finale van het kaderspel ging dus
tussen Ben v/d Bogaert en Walco
v/d Ven. Beide spelers moeten 125
caramboles maken. Het zou 16
beurten gaan duren voordat de
kampioen bekend was.
Ben v/d Bogaert toonde zich de sterkste. Walco kwam tot 93 caramboles. De finale van het libre
werd een regelrechte thriller.
Guus bereikte als 1e zijn te maken aantal caramboles maar Henk wist in de gelijkmakende beurt
zijn resterende 3 caramboles te maken. Dan gaat een shoot out (van aquit proberen om een zo hoog
mogelijke serie te maken) bepalen wie zich de winnaar mag noemen.
Henk Vugts gaat van aquit en mist zijn stoot. Guus hoeft hem maar te maken en is de winnaar.
Zenuwen…. misschien maar ook Guus mist zijn aquitstoot. Bij de 2e poging komt Henk tot een
serie van 4.
Ook Guus mag weer aanleggen voor zijn poging en bij de 3e bal gaat het mis voor hem.
Zodoende wordt Henk Vugts de nieuwe libre kampioen van Oss en mag samen met kaderkampioen
Ben v/d Bogaert plaatsnemen op het erepodium.
Mannen, van harte gefeliciteerd met jullie kampioenschap.
Lees het volledige verslag in Nieuwsbrief 19 week 01 van 2018

Fotoverslag prijsuitreiking en spelers
Foto's finaledag 29 december
Foto's 2e dag 28 december
Foto's 1e dag 27 december

Uitslagen kwartfinales libre:
Johnnie vd Camp (100) 69 22 3,13 10
Jan van Geffen (100) 100 22 4,54 25
Henk Vugts (120) 120 20 6,00 33
Theo vd Wetering (120) 119 20 5,95 36
Jan Wingens (150) 124 23 5,39 53
Hans van Erp (100) 100 23 4,34 22

Rien van Gaal (120) 102 15 6,80 32
Guus Reijs (120) 120 15 8,00 32
Uitslagen halve finales libre:
Jan van Geffen (100) 80 24 3,33 23
Guus Reijs (120) 120 24 5,00 20
Henk Vugts (120) 120 19 6,31 15
Hans van Erp (100) 53 19 2,78 9
Derde - vierde plaats libre
Jan van Geffen (100) 99 27 3,66 18
Hans van Erp (100) 100 27 3,70 17
Finale libre
Guus Reijs 120 120 21 5,71 27 shoot out 0 - 2
Henk Vugts 120 120 21 5,71 32 shoot out 0 - 4
Uitslagen halve finales kader:
Ben Smulders (125) 89 23 3,86 28
Ben vd Bogaert (125) 125 23 5,43 37
Harold Megens (175) 146 12 12,16 40
Walco vd Ven (125) 125 12 10,41 40
Derde - vierde plaats kader
Ben Smulders (125) 125 8 15,62 35
Harold Megens (175) 102 8 12,75 50
Finale kader
Ben vd Bogaert (125) 125 16 7,81 36
Walco vd Ven (125) 93 16 5,81 25

Kampioenschap van Oss Libre kader de poules
De kwartfinalisten van het libre en halve
finalisten van het kader zijn bekend:
De poule uitslagen
De kwartfinales libre
De halve finales kader
Hans van Erp is de enige die alle partijen in de
poule fase heeft gewonnen.
De finale is vrijdag 29 december vanaf 11.00 uur,
iedereen is van harte welkom

Kampioenschap van Oss Libre Kader aanvang
Traditioneel wordt het kampioenschap van Oss libre
kader tussen Kerst en Nieuwjaar georganiseerd. Dit
jaar voor de tweede keer in Dn Iemhof te Oss
Van 27 tm 29 december strijden de beste libre en
kader spelers van district Oss om het
kampioenschap.
U bent op deze dagen van 11:00 uur tot ongeveer
17:00 van harte welkom om dit mooie
kampioenschap mee te maken.

Het KVO wordt dit jaar gespeeld in drie poules, twee libre en één kader
Het kampioenschap speelt zich af bij de Iemhof en wordt gespeeld in drie dagen op woensdag,
donderdag en vrijdag.
De finale is op vrijdag 29 december.
KVO Poule indeling
KVO Speelschema

Uitnodiging Kampioenschap van Oss libre / kader 2017
Afgelopen jaar heeft het bestuur van district Oss voor de vierde keer het KVO libre / kader nieuwe
stijl georganiseerd.
Mede dankzij een aantal zeer enthousiaste deelnemers is het weer een succes geworden.
Wij nodigen u hierbij wederom uit in te schrijven als deelnemer aan dit toernooi.
Inschrijving staat open voor C1-spelers die een aanvangsmoyenne van 4,00 of hoger hebben.
Er wordt dit jaar op woensdag 27 en donderdag 28 en vrijdag 29 december in D'n Iemhof gespeeld.
De inschrijving is vanaf heden geopend en sluit op 3 december a.s..
Maximum aantal deelnemers: 28
Evenals alle andere PK kampioenschappen is het inschrijfgeld 8 euro
Alle informatie en hoe u zich kunt opgeven

Kampioenschap van Oss Libre / Kader 2016

De finaledag 30 december 2016
De loting koppelde de volgende tegenstanders aan elkaar:
Mark Robben was tegen Theo van de Wetering niet in de goede doen zoals in de poulefase. In maar
liefst 24 beurten wist Theo van Mark te winnen 100 (100) – 165 (200)
Jan Hein Clement een van de drie Kerkzicht spelers in de kwartfinale speelde een prima partij tegen
Guus Reijs. In slechts 10 beurten werd het 150 (150) – 106 (150) voor Jan Hein.
Johnny van de Camp tegen André Gras was eenzijdig en in het voordeel van André die in 18
beurten een prima partij speelde 54 (100) – 120 (120)
De Kerkzicht clubgenoten Ruud van Loosbroek en Wilfred Clement werden aan elkaar gekoppeld.
Voor hun doen geen hoogstaande partij van 21 beurten maar de beste libre speler Wilfred trok aan
het langste eind 101 (120) – 120 (120)

De halve finales:
Bij het kader werden Theo van de Ven en Wim Vissers aan elkaar gekoppeld. Wim draaide op volle
toeren, tot Theo het roer omgooide en met een mooie serie van 43 over Wim heen ging. De
productie van Wim stokte zodat Theo als eerste kon finishen 125 (125) – 101 (125)
Ben Smulders en Tonny van de Wetering maakten er een mooie partij van. Tonny maakte
regelmatige series waarvan de hoogste 55. Toch kon Ben 86 (125) lang bijbenen met oa een hoogste
serie van 34. In slechts 9 beurten tikte Tonny zijn 175 caramboles bij elkaar.
Theo van de Wetering speelde een uitstekende partij tegen André Gras die het spel niet in de serie
kreeg. In 15 beurten was de eindstand 100 (100) – 59 (120)
De heren Clement waren aan elkaar veroordeeld. Wilfred kwam niet echt in zijn spel en Jan Hein
had een bijzondere opbouw, series van: 11, 22, 33 en 44! In 17 beurten was Jan Hein klaar 150
(150) – 69 (120) en hierdoor de eerste finalist van de dag.
Om de derde plaats
Bij het libre speelden André Gras en Wilfred Clement om de derde plaats. Lang leek het erop dat
André eenvoudig zou winnen tot Wilfred in zijn spel kwam en met een serie van 26 het netjes
afmaakte. 114 (120) – 120 (120) 26 beurten
Bij het kader mochten Ben Smulders en Wim Vissers aantreden. Voor Ben niet echt prettig om twee
partijen achter elkaar te spelen. Het werd ook niet hoogstaand maar Wim kon niet voorkomen dat
Ben het eerste zijn 125 caramboles bij elkaar had. (125 (125) – 110 (125)
De finales
De broers Tonny en Theo van de Wetering speelden beide een finale. Theo in het libre en Tonny bij
het kader. Een bijzondere prestatie.
Theo had Jan Hein Clement als tegenstander. Zowel Theo als Jan Hein hadden het in de halve
finales prima gedaan, dus dat beloofde wat. Maar Jan Hein kreeg totaal geen greep op het spel en
Theo steeg boven zichzelf uit. Met een serie van maar liefst 37 en slechts 13 beurten had Theo zijn
100 caramboles bij elkaar.
Theo van de Wetering werd met dit resultaat de terechte libre kampioen van Oss 2016
De kader finale ging tussen Tonny van de Wetering en titelverdediger Theo van de Ven. Dat Theo
die titel niet wilde afstaan werd al in de poulefase duidelijk. Theo was hierin de sterkste en verloor
slechts één partij de enige in dit kampioenschap.
Tonny maakte weliswaar een keurig serie van 52 maar stond toen al ver achter, mede door de serie
van 54 die Theo in petto had. In voor Theo uitstekende partij in slechts 9 beurten was de kampioen
bekend. 125 (125) – 108 (175)
Theo van de Ven kampioen van Oss 2016 in het kaderspel.
De kwartfinales libre
De halve finales
De 3e / 4e plaatsen
De finales
Het programma van de finaledag, vrijdag 30 december er als volgt uit:
10:45 uur Spelers, arbiters en schrijvers aanwezig
11:00 uur De acht kwart finalisten van het libre spelen volgens een vooraf gehouden loting wordt
voor aanvang gehouden!
13:00 uur De halve finalisten libre en kader spelen volgens een vooraf gehouden loting.

15:00 uur
17:00 uur

De finales libre en kader en de plaatsen drie en vier
Huldiging door de voorzitter a.i. Joop Kampert

De 3e dag
Op de derde dag zijn alle kaarten geschud en is bekend welke spelers zich voor de volgende ronden
hebben geplaatst.
Bij het libre hebben acht spelers zich hebben geplaatst voor de kwartfinales.
In Poule A plaatsen zich:
Theo van de Wetering (100 car.) 6 punten en 5,88 moyenne 100 % perc.
Johnny van de Camp (100 car.) 4 punten en 4,40 moyenne 94 % perc.
In poule B plaatsen zich:
Ruud van Loosbroek (120 car.) 5 punten en 6,42 moyenne 100 % perc.
Wilfred Clement (120 car.) 4 punten en 9,90 moyenne 90,83 % perc.
In poule C plaatsen zich:
Mark Robben (200 car.) 4 punten en 22,88 moyenne 95,33 % perc.
Jan Hein Clement (150 car.) 4 punten en 9,95 moyenne 90,67 % perc.
Daarbij worden toegevoegd de twee beste nummers drie met het hoogste percentage:
André Gras (120 car.) 3 punten en 4,43 moyenne 90,00 % perc.
Guus Reijs (150 car.) 4 punten en 6,89 moyenne 88,89 % perc.
Bij het kader hebben de volgende vier deelnemers zich geplaatst voor de halve finales:
Theo van de Ven (125 car.) 6 punten 7,04 moyenne
Tonny van de Wetering (175 AK car.) 4 punten 14,67 moyenne
Ben Smulders (125 car.) 4 punten 7,24 moyenne
Wim Vissers (125 car.) 5,72 moyenne
Vrijdag ochtend om 11:00 uur wordt geloot voor wie tegen elkaar spelen
De poule winnaars

De nummers twee

De beste nummers drie

De kadristen

De 2e dag
Inmiddels is ook de tweede dag van het KVO achter de rug. De organisatie, spelers en arbiters
waren content met de belangstelling van biljartliefhebbers uit Oss en omgeving. District Oss doet
het nog niet zo slecht. Onder de vijfentwintig biljarters, twee jeugdspelers Nordin van Gogh en Joey
Bongers. Dat is acht procent, beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde bij de jeugd. Ook
mogen we niet mopperen over de dames arbiters. Antoinette Bek, Corry van de Laar en Jeannette
Habraken geven acte de présence tijdens deze vier dagen. Het bestuur olv Joop Kampert met aan
zijn zijde Coby en wedstrijdleider Piet Tilders mogen trots zijn op zo'n prachtig toernooi. Het zou
jammer zijn als zoiets bij gebrek aan bestuurders en vrijwilligers verloren zou gaan. De stand na
twee dagen

De eerste dag van het KVO 2016 is een feit.
De beste partijen kwamen van Wilfred Clement 120 in 4 beurten en Mark Robben 200 in 5 beurten.
Door een afmelding, spelen alle libre spelers 3 partijen voor een plek in de kwartfinale (3 poules
van 6). De kader spelers (poule van 7) spelen ieder vier partijen voor een plaats in de halve finale.
Bent u nieuwsgierig kom dan een kijkje nemen!

Het districtsbestuur en wedstrijdleider hebben dit jaar besloten het libre en kader kampioenschap
gescheiden te houden.
Hierdoor ziet de finaledag, vrijdag 30 december er als volgt uit:
10:45 uur Spelers, arbiters en schrijvers aanwezig
11:00 uur De acht kwart finalisten van het libre spelen volgens een vooraf gehouden loting
13:00 uur De halve finalisten libre en kader spelen volgens een vooraf gehouden loting.
15:00 uur De finales libre en kader en de plaatsen drie en vier
17:00 uur Huldiging door de voorzitter a.i. Joop Kampert
Het bestuur is erg blij met de hoeveelheid inschrijvingen voor het kampioenschap van Oss Libre
kader 2016. Vanwege het grote aantal inschrijvingen is het niet doenlijk om binnen drie dagen het
hele programma af te werken. Daarom is het programma verlengd naar 4 dagen.
Hierbij de uitnodiging en het programma. De poule indeling en speelschema.
Gespeeld wordt op dinsdag 27 december, woensdag 28 december, donderdag 29 december en
vrijdag 30 december.
Elke dag wordt gestart om 11:00 uur. Iedereen is elke dag van harte welkom.

Kampioenschap van Oss Libre / Kader 2016-2017
Wij als bestuur zijn erg blij met de hoeveelheid inschrijvingen voor het Kampioenschap van Oss
Libre/kader 2016-2017. Echter vanwege het grote aantal inschrijvingen en de beschikbaarheid van
“slechts” 4 tafels (met de mogelijke inzet van een vijfde tafel) is het niet doenlijk om binnen een
termijn van drie dagen het hele programma af te werken. Daarom is het programma verlengd naar 4
dagen.
Hierbij de uitnodiging en het programma. En bijgesloten het wedstrijd schema
Gespeeld wordt op dinsdag 27 december, woensdag 28 december, donderdag 29 december en
vrijdag 30 december.

Uitnodiging kampioenschap van Oss libre / kader 2016
Afgelopen jaar heeft het bestuur van district Oss, voor de derde keer het KVO libre / kader nieuwe
stijl georganiseerd. Mede dankzij een aantal zeer enthousiaste deelnemers is het een groot succes
geworden.
Wij nodigen u hierbij wederom uit, in te schrijven als deelnemer aan dit toernooi
Inschrijving staat open voor spelers lid van district Oss en of woonachtig in het districtsgebied.
Het moyenne dient vier moyenne libre en hoger te zijn.
Dit jaar wordt op dinsdag 27 en woensdag 28 en donderdag 29 december gespeeld.
Lokatie de Iemhof te Oss
De volledige uitnodiging met alle informatie
Inschrijvingsformulier

KVO Seizoen 2015 - 2016
Theo van de Ven kampioen van Oss kader-libre
Theo van de Ven van KOT Ravenstein heeft
tijdens het 75e jubileumjaar van district Oss
beslag gelegd op het kampioenschap van Oss
kader-libre.
In de finale won Theo van Rien van Gaal (BC
Zeeland). Theo als enige kader speler bij de
halve finalisten, produceerde in 19 beurten zijn
125 caramboles 38/2. Rien kwam 17 caramboles
(100) te kort.

Wilco Bijvelds van Germenzeel won de strijd om 3e en 4e plek van Henk Vugts. De partijen waren
misschien niet hoogstaand maar zeer zeker spannend te noemen.
Alle uitslagen KVO Libre-kader 2015

In poule A waren het Rien v Gaal en Nordin v Gogh die beiden 2 wedstrijden in winst om
wisten te zetten, dit ten koste van Peter Huvenaars en Hans v Erp die slechts 1 partij wisten te
winnen.
Rien v Gaal wist in zijn poule de kortste partij te spelen. Tegen Hans maakte hij zijn partij uit
in 15 beurten (6.66) met een hoogste serie van 17.
In poule B werd Henk Vughts op het laatste moment nog toegevoegd wegens afzegging van
een speler. Meteen maakt hij van de gelegenheid gebruik om zich dan ook maar direct naar de
finaledag te spelen. In deze poule wisten 3 spelers 2 partijen te winnen en voor Andre Gras en
Theo Kuijpers was op dinsdag hun kampioenschap ten einde. Andre wist wel 4 punten te
halen, maar werd op percentage geklopt door team-en clubgenoot Wilco Bijvelds.Henk

speelde in zijn poule de kortste partij tegen Andre Gras; in slechts 5 beurten (24.00) had hij
de benodigde 120 caramboles gemaakt met een hoogste serie van 72.
Dit was ook de hoogste serie van deze poule.
In poule C slechts een speler die 2 wedstrijden wist te winnen. Carel Hurkmans wist zich
met 4 punten te kwalificeren voor de finaledag. Guus Reys en Mark Robben moesten beiden
een puntendeling toestaan en eindigden op 3 punten. Op percentage mocht Guus Carel
vergezellen naar de finaledag en voor Mark en Henk eindigde hier hun kampioenschap.
Helaas voor Guus maar hij kampte op de dinsdag al met lichamelijk ongemak en dat werd
gaandeweg erger. Hij moest voor de woensdag afzeggen en zo kon Mark zich alsnog op gaan
maken voor het spelen van de kwartfinales.
De kortste partij in deze poule werd gespeeld door Carel; in 10 beurten had hij zijn 150
punten bij elkaar (15.00). Ook Mark deed het bijzonder goed; hij moest er 200 en daar deed
hij 13 beurten over (15.38).
De hoogste serie van 138 werd gescoord door Mark.
In poule D traditiegetrouw de beste spelers van ons district. Allemaal kaderspelers waarvan
Tonnie v/d Wetering als extra handicap met ankers moest spelen. Dat wil zeggen dat er op de
snijpunten van de lijnen “vierkantjes” getekend worden, de zogenaamde ankers. Voor de
speler een extra moeilijkheid en ook voor de arbiters is het zeer goed opletten geblazen.
Maar voor de toeschouwers is het genieten geblazen. Hoe deze spelers de ballen op het laken
positioneren om de volgende carambole weer te maken getuigt van een zekere mate van
magie. Prachtig om naar te kijken en het vergt ontzettend veel training om zover te komen.
Theo v/d Ven lukte het als enige speler om in de poulefase ongeslagen te blijven. Met de
volle 6 punten bleef hij Tonnie v/d Wetering ver voor. Tonnie moest een puntendeling
toestaan en met een verloren partij kwam hij uit op 3 punten. Genoeg om door te mogen naar
de finaledag. Wim Vissers eindigde met 2 punten op de 3e plaats en Ben Smulders nam met 1
punt de laatste plaats in beslag.
De kortste partij kwam op naam van Tonnie; in 6 beurten stonden er 175 punten op het bord
wat goed is voor een prachtig moyennen van 29.16 en ook de hoogste serie van 95 werd door
hem gemaakt.

De kwartfinales
De finalisten in alle klasse waren nu bekend en door middel van loting werden de
kwartfinales bepaald.
Nordin v Gogh (100) kreeg als tegenstander Henk Vughts (120) en beide spelers maakten er
een mooie wedstrijd van. Henk nam in het begin een forse voorsprong en de wedstrijd leek
gelopen. Maar Henk viel stil en Nordin kwam stap voor stap dichterbij en op zeker moment
ging hij over Henk heen en maakte als 1e zijn partij uit. Routinier Henk moest in de nabeurt
nog gelijk zien te maken en warempel het lukt hem nog ook. Het percentage moest wederom
de doorslag geven en Henk was zodoende een ronde verder.
Carel Hurkmans (150) werd gekoppeld aan Theo v/d Ven (kaderspeler 125) en Theo wist het
pleit in 10 beurten in zijn voordeel te beslechten.
Rien v Gaal (100) en Mark Robben (200) waren het volgende koppel. In een gelijk opgaande
wedstrijd was het moeilijk te bepalen wie het beste eindschot in de keu had zitten. Het werd
Rien v Gaal die in de 15e beurt zijn 100e carambole liet noteren. Mark kwam tot 171.

De laatste kwart finale ging tussen Wilco Bijvelds (150) en Tonnie v/d Wetering (ankerkader
175).Terwijl Wilco goed in zijn spel zat, kon Tonnie niet aan de gang komen. Normaliter is
hij bijzonder trefzeker, maar nu ging alles fout wat er maar fout kon gaan.
In de 18e beurt maakte Wilco een einde aan de ongelijke strijd en met 150 -49 verzekerde
Wilco zich van een plaats in de volgende ronde.

De halve finales
Er werd nu gespeeld om de plaatsen 5 t/m 8 en 1 t/m 4.
Mark Robben kreeg Nordin v Gogh als tegenstander en Nordin zette het goede spel dat hij al
vertoond had tegen Henk stug verder. In de 9e beurt stond hij op 54 en met een slotserie van
46 was de partij ten einde. Mark kwam uit op 118 car.
Ook Carel kon enigszins profiteren van de dip waarin Tonnie v/d Wetering verkeerde. Ook
tegen Carel kwam hij niet lekker uit de verf en met 150 – 94 trok Carel aan het langste eind.
Henk Vughts, opgeroepen als invaller, mocht het nu gaan proberen tegen Theo v/d Ven.
Henk moet er 120 libre tegen Theo 125 kader.
Maar Theo zit in de winning mood en ook Henk moet er aan geloven; in 24 beurten staat er
een stand van 125-84 op het bord en Theo mag zich op gaan maken voor de finale.
In die finale treft hij óf Wilco Bijveld óf Rien v Gaal.
Beide spelers gaan met de wedstrijd beginnen en ze lijken aan elkaar gewaagd. Geen van
beide spelers kan een echt gat slaan. Toch weet Rien in 15 beurten Wilco op de knieën te
krijgen en dat levert hem dus de finaleplaats op.

De finales
De laatste wedstrijden stonden op het punt van beginnen.
De finale ging tussen Theo v/d Ven en Rien v Gaal en de 3e en 4e plaats werd een strijd
tussen Wilco Bijvelds en Henk Vughts.
Ook om de 3e en 4e plaats ging het Henk niet voor de wind. Het zelfvertrouwen was ver te
zoeken en de precisie waarmee hij doorgaans zijn caramboles produceert, was ook niet
aanwezig.
Derhalve werd het een vrij gemakkelijke overwinning voor Wilco. Toch had hij nog 23
omlopen nodig om tot het vereiste aantal van 150 te geraken. Maar toen was de 3e plaats
veilig. Henk kwam tot een totaal van 46.
De finale startte ongeveer een kwartier later dan de strijd om de 3e en 4e plek.
Beide spelers tot op het bot gemotiveerd en niet van plan om te capituleren.
Maar Theo was tot aan de finale ongeslagen en probeerde uiteraard om deze status vast te
houden.
In de 19e beurt wist hij zijn laatste caramboles te produceren en toen was het aan Rien om in
de gelijkmakende beurt een behoorlijk gat dicht te spelen.
Het werd muisstil in de Berchplaets. Er moesten nog ruim 30 caramboles gemaakt worden en

Rien ging voortvarend van start. De aquitstoot werd gemaakt en er lag een mooi patroon op
het laken. Vanuit deze positie slaagde Rien er in om toch nog een heel eind te komen, maar
de titel ging uiteindelijk naar de man die er het meeste recht op had. Met 125-83 was de
wedstrijd gespeeld en had de 3e editie van het Kampioenschap van Oss een waardig opvolger
van Jo v Dijk in de persoon van Theo v/d Ven.

Kampioenschap van Oss libre / kader 2015
District Oss van de KNBB sluit tussen Kerst en Nieuwjaar haar jubileumjaar af met het
kampioenschap van Oss. Op maandag 28, dinsdag 29 en woensdag 30 december komen de
beste libre en kader spelers van de regio tegen elkaar uit. Dit toernooi staat open voor
spelers, actief en/of woonachtig in het district en wordt nu voor de derde keer georganiseerd
op deze wijze, namelijk op interval.
Het districtsbestuur is bijzonder verheugd dat weer ruim voldoende spelers zich hebben
aangemeld.
De spelers spelen op maandag en dinsdag in vier poules tegen elkaar, de beste 2 per poule
gaan door en plaatsen zich bij de laatste acht, die op woensdag gaan uitmaken wie de
kampioen wordt. Omstreeks 18.00 uur wordt deze gehuldigd. We maken wederom graag
gebruik van de gastvrijheid van de Berchplaets in Berghem, één van de weinige plaatsen in
ons district met maar liefst zes biljarttafels.
De uitslag zal uiteraard worden gepubliceerd op www.knbb-oss.nl
Het uitgangspunt is een gezellig, aantrekkelijk en spannend toernooi te houden waarover nog
lang gesproken wordt, zowel door de spelers als ook door de supporters en liefhebbers van
de biljartsport.
Zij zijn op alle speeldagen vanaf 12:00 uur van harte welkom in de Sportstraat in Berghem.
De toegang is gratis.
De uitnodiging en volledige programma

KVO Libre Kader 2014

Jo van Dijk de nieuwe kampioen van Oss Libre-kader
In een zinderende finale wist Jo zijn zenuwen het beste onder controle te houden. Mede
finalist Tonnie van de Wetering (kampioen van 2013) had na 9 beurten een riante
voorsprong van 144 tegen 72 maar Jo vocht zich terug met een serie van 42 in de 10e beurt.
Tonnie had daar geen antwoord op en in de 12e beurt finishte Jo met een serie van 11. In de
gelijkmakende beurt produceerde Tonnie nog met 13 maar dat was onvoldoende.
De eindstand 125 kader 38/2 tegen 158 (175 kader 38/2)
Willy Rooyendijk behaalde de derde plaats door een overwinning op de verrassende Mario
van de Sanden. Willy wist meteen aan het begin van de partij een snelle voorsprong te
nemen door van aquit een serie van 75 te produceren.
In 13 beurten maakte Willy zijn 200 caramboles in het 57/2 uit.
Mario speelde een prima partij maar met 95 (120) caramboles was dat net te weinig.
Het kampioenschap van Oss libre / Kader beleefde zaterdag een slechte start. Al vroeg in de
ochtend werd het Brabantse land, dus ook Oss en omgeving, verrast met veel sneeuw.
Gelukkig waren de enthousiaste spelers, arbiters en schrijvers nagenoeg allemaal op tijd
aanwezig. Twee ongelukkige laatkomers reden hun auto in een greppel die met een tractor
eruit moest worden gehaald. Uiteindelijk kwam alles in orde en speelde alle 21 inschrijvers
hun partijen.

De Poulefase
De poules A en B met de Libre spelers kende beide een spannend verloop. Tot de laatste
partijen bleef het onduidelijk wie zich plaatsten. In poule A streefde Rien van Gaal zowel
Hans van Erp als Mario van de Sanden voorbij. Alle drie spelers haalden twee
overwinningen. Op percentage bleef Mario Hans net voor. Mario behaalde de kortste partij
en de hoogste serie (10,90 en 35)
In poule B een vergelijkbare situatie. Ook hier drie spelers met twee overwinningen. Theo
Kuipers haalde niet het hoogste gemiddelde maar produceerde wel procentueel de meeste
caramboles. Guus Reijs bleef Karel Hurkmans nipt voor. Karel behaalde in deze poule wel
de kortste partij en de hoogste serie (12,50 en 60)
In de C poule met de kaderspelers won Jo van Dijk alle partijen met een prachtig
gemiddelde van 12,09, een kortste partij met 15,62 moyenne en een hoogste serie van 92.
Theo van de Ven werd tweede met twee overwinningen.

In poule D een combinatie van 57/2 en 38/2 spelers kende ook een duidelijke winnaar:
Willy Rooyendijk.
De 57/2 speler behaalde een gemiddelde van 15,78 en tevens een kortste partij in 3 beurten
(66,66) zijn hoogste serie was 93.
Tonnie van de Wetering, wilde zijn behaalde titel niet zomaar prijsgeven en vocht voor wat
hij waard was. Met twee overwinningen plaatste hij zich ook bij de laatste acht (hoogste
serie 91 en moyenne van 12,90)
Het bleef spannend tot het laatste moment maar de uiteindelijke finalisten zijn:
Rien van Gaal (120 Libre) - Willy Rooyendijk (200 kader 57/2)
Theo van de Ven (125 kader 38/2) - Tonnie van de Wetering (175 kader 38/2)
Theo Kuipers (150 Libre) - Jo van Dijk (125 kader 38/2)
Guus Reijs (150 Libre) - Mario van de Sande (120 Libre)

Kwart, halve en finales
Rien van Gaal had weinig in te brengen tegen Willy Rooyendijk: 59 tegen 200 in 15
beurten.
Theo ven de Ven creëerde wel kansen maar moest de overwinning aan Tonnie van de
Wetering laten 100 - 175 in 16 beurten.
De clubgenoten Theo Kuipers en Jo van Dijk speelden beiden onder hun kunnen: de partij
duurde 21 beurten. Jo wist de partij naar zijn hand te zetten; 125 tegen 95 voor kaderspeler
Jo. De spanningen in de partij tussen Mario vd Sanden en Guus Reijs liepen hoog op. Guus
zag een grote voorsprong slinken. Mario finishte als eerste, Guus leek aanvankelijk gelijk te
maken maar Mario mocht zich opmaken voor de halve finale. 120 - 139.
De partijen om de 5e tot 8e plaats: Rien van Gaal (120) - Theo van de Ven (125 38/2)
uitslag 88 - 125 in 19 beurten. Theo Kuipers en Guus Reijs beide 150 caramboles werd een
overwinning voor Theo in 15 beurten. Hiermee verzekerde Theo zich van de 5e plaats en
Theo van de Ven werd zodoende zesde.
De halve finales: Jo van Dijk (125 38/2) tegen Mario van de Sande (120). Hoewel Mario
aanvankelijk een voorsprong nam ging de winst toch naar Jo van Dijk 125 - 97. Op de
andere tafel was het bijzonder spannend en bleef de partij van de teamgenoten van DOS'71:
Willy Rooyendijk (200 57/2) en Tonnie van de Wetering (175 38/2) lang gelijk opgaan.
Tonnie scoorde als eerste zijn te maken caramboles 175 zodat hij zich op kon maken voor
het verdedigen van zijn titel. Willy bleef steken op 172.
De uitslagen van de poulefase op zaterdag
De uitslagen van de finale rondes
De uitslagen van de finale
De einduitslag van de beste acht
Dit verslag staat ook in nieuwsbrief 17 week 01 2015
Een foto reportage van het KVO Libre Kader

KVO Libre Kader 2013
Tonnie van de Wetering heeft het nieuwe
kampioenschap van Oss Libre Kader op
indrukwekkende wijze gewonnen. Hij won
achtereenvolgens van Jan Wingens in de
kwartfinale en van Jo van Dijk in de halve
finale. Guus Reijs, de andere finalist, klopte
Mario van de Sande in de kwartfinale en
Theo Kuipers in de halve finale maar was
niet opgewassen tegen Tonnie.
De acht kwart finalisten mochten uit handen
van een tevreden voorzitter Rémi Jansen een
fruitmand in ontvangst nemen en de eerste
drie, een blijvende herinnering. Tonnie
mocht tevens de wisseltrofee in ontvangst
nemen.
Initiatiefnemer en wedstrijdleider, van het Kampioenschap van Oss nieuwe stijl, Henry
Thijssen was zeer content met het verloop en het enthousiasme van de deelnemers. De
wisseltrofee duidt erop dat het toernooi komend seizoen zeker een vervolg gaat krijgen.
Alle spelers waren zeer lovend over de organisatie en dat lieten ze blijken door nagenoeg
voltallig op de slotdag, al waren ze uitgeschakeld, aanwezig te zijn.
Het volledige verslag staat in nieuwsbrief 20 week 01 2014
Alle uitslagen vanaf de kwartfinale KVO 2013
Fotoimpressie van het KVO Libre kader 2013
Fotoreportage spelers en arbiters KVO Libre kader 2013

