Verslag NK persoonlijk VG-Biljarten
Zondag 11 juni 2017 te Hoorn

Op zondag 11 juni werd het Nederlands Kampioenschap Individueel gespeeld voor biljarters met
een verstandelijke beperking. Gastheer was wederom Biljartvereniging Horna te Hoorn.
Het aantal biljarttafels bij Horna is dermate groot dat we als commissie besloten hadden dat er
maximaal 48 spelers aan dit NK konden deelnemen. Het duurde niet zo gek lang na de
uitnodigingen aan de spelers en de club, of dit aantal was al bereikt.
De Commissie had dit jaar tevens besloten het aantal te maken caramboles vast te stellen op
basis van 15 beurten (was 20 beurten) met een minimum van 6 caramboles (was 7 caramboles)
en een tijdslimiet van 25 minuten (was 20 minuten). Uit onderzoek van vorige jaren was
namelijk gebleken dat met name de betere spelers nauwelijks aan het uitspelen van hun partij
toekwamen en dus zelden het maximaal aantal te behalen punten konden halen. De commissie
gaat deze nieuwe aanpak uitgebreid evalueren, waarbij ook de uitslag van de gehouden
enquête betrokken zal worden. Binnen enkele maanden zal de commissie hierover aan de
deelnemers en begeleiders rapporteren.
Om 10.15 uur vond de officiële opening plaats door het binnendragen van de vlaggen door de
kampioenen van vorig jaar en het zingen van het Wilhelmus. Daarna werd er in twee poules
gespeeld; de A-poule voor de 24 spelers met de hoogste moyennes en de overige spelers in de
B-Poule. In elke poule werden 5 ronden gespeeld.
Na 3 ronden werd er even gepauzeerd om onze voorzitter, Wim Schippers, die vandaag aftrad,
flink in het zonnetje te zetten. Wim is meer dan 13 jaar voorzitter geweest van de commissie en
werd wegens zijn verdiensten voor de biljartsport door bestuurder Bennie Beek van Carambole
onder luid applaus van de aanwezigen geridderd (niet met een zwaard maar met een keu) tot
bondsridder van de KNBB. Wim was zichtbaar geraakt door deze onderscheiding en beloofde de
aanwezigen dat hij weliswaar wel aftrad als voorzitter maar dat hij zeer betrokken zou blijven bij
de VG-Biljarters.
Na 5 ronden plaatsten de volgende spelers zich voor de halve finale en de finalepartijen:
A-Poule
Wouter Kiezenbrink van De Reiger
Chris Otte van Het Groene Laken
Ed den Elsen van 1 en nog 5
Kari Fleerakkers van Goed Geplaatst

B-Poule
Perry Sengers van De Blokhut Pluryn
Leen Bakker van 1 en nog 5
Niels Kromhout van 1 en nog 5
Michel Sip van De Blokhut Pluryn
Alle partijen waren spannend en leverde uiteindelijk de volgende einduitslag op:
Poule A
1.
Kari Fleerakkers
kampioen van Nederland
2
Chris Otte
3
Wouter Kiezenbrink
Poule B
1.
Niels Kromhout
2
Michel Sip
3
Perry Sengers

kampioen van Nederland

Uitzonderlijke prestaties:
Hoogste serie in percentage te maken caramboles
1
Andre Wessels, 10 van de 12, dus 83%
2
Brian Wolters, 5 van de 6, dus 83%
3
Norbert Huibers, 5 van de 6, dus 83%
4
Leo Rutten, 7 van de 9, dus 78%
Kortste partij
1
Peter Jansen, 4 beurten
2
Leen Bakker, 4 beurten
3
Andre Wessels, 4 beurten
4
Brian Wolters, 4 beurten
Uiteraard was er een prachtige loterij en een overheerlijke maaltijd voor alle spelers en arbiters.
De commissie kijkt terug op een buitengewoon geslaagd NK en dankt alle leden van BV Horna
voor de uitstekende verzorging; dank ook aan de arbiters en de tellers, de speakers-lady en de
wedstrijdleiders. Op naar het NK voor teams in februari 2018 in Egmond aan Zee !
Namens de Commissie VG-Biljarten
Hans Eekels, 06-10018943, hanseekels@gmail.com
(Foto’s kampioenen worden apart aangeleverd).

