
Verslag PK bandstoten 3e klasse bij Biljartvereniging Boulevard. 30-11 / 2-12-2019

In de eerste ronde opende Connie Peijs en Dave Voetman het PK.   Dave maakte de par j  in 16
beurten uit en speelde precies 1 gemiddeld. Een goede start van het PK.  Connie had 11 caramboles
behaald en dat is ook een goed gemiddelde van 0,687. De tweede par j  speelde Corne Looijens
tegen Erna van Poppel. Erna speelde de par j uit in 17 beurten en speelde 1,058 gemiddeld. Ook
Corne speelde goed en haalde er  14 met een gemiddelde van 0,823. In  de  derde par j  speelde
Carlein van Gils tegen Hans Klaassen.  Deze par j duurde ietsje langer dan de vorige twee. Hans won
in 25 beurten met een gemiddelde van 0,760.  Carlein haalde 11 caramboles met een gemiddelde
van 0,440. In deze ronde speelden 5 spelers flink boven het opgegeven gemiddelde, van 119% tot
191%.

In ronde 2 begon Eric Klaassen tegen Carlein, ook Eric speelde een goede par j in 21 beurten met
een gemiddelde van 1,047. De tweede par j speelde Hans tegen Corne, Hans won dit keer in 21
beurten en kwam als eerste op 4 punten. De derde par j werd gespeeld door Erna en Connie, deze
par j duurde maar 11 beurten waarin Connie liet zien dat ze niet voor niets ingevallen was met een
gemiddelde van 1,545. De kortste par j tot nu toe.

In ronde 3 begonnen Erna en Dave. Dit werd een spannende par j waarin Erna goed begon. Dave
haalde haar bijna in maar kon de winst niet pakken. Erna won in 32 beurten en kwam op 4 punten. In
de tweede par j van deze ronde ging Carlein proberen haar eerste punten binnen te halen. Dat lukte
niet want Connie maakte het uit in 33 beurten en Carlein kwam er 2 te kort. Connie kwam hiermee
ook op 4 punten. De derde par j uit deze ronde zal op zondag gespeeld worden.

Zondagochtend, iedereen door de kou rich ng de boulevard gekomen om het vervolg van het PK
goed te laten verlopen. Corne en Eric begonnen met de laatste par j van ronde 3. Corne won deze
par j en kwam van de nul af, hij hield op het eind de spanning er wel in met een aantal achterom
demonstra es. Corne maakte ook een serie van 7 in deze par j, de hoogste tot op dat moment. 

In ronde 4 speelde eerst Erna tegen Hans, dit was weer een hele korte par j die gewonnen werd
door Erna in 15 beurten. Hans kwam nog op 11 door er in de nabeurt nog 4  te maken. De tweede
par j werd gespeeld door Carlein en Corne.  Deze werd gewonnen door Corne in 35 beurten. Carlein
bleef op 0 punten staan. De derde par j van deze ronde was voor Dave en Eric belangrijk om bij de
koplopers te blijven. Dave wist deze par j te winnen in 25 beurten. Eric kwam 4 caramboles te kort.
De stand was toen: Erna op 6 punten met 137% en 1 verliespar j.  Connie, Hans en Dave op 4 punten
met 1 verliespar j, Corne op 4 punten met 2 verliespar jen, Eric op 2 punten met 2 verliespar jen en
Carlein onderaan zonder punten.

De vijfde ronde speelde eerst Connie tegen Corne. In deze par j was het 12 om 3 in 13 beurten voor
Corne.  Connie kwam heel  sterk terug en won de par j in 28 beurten waardoor ze op 6 punten
kwam. De tweede par j moesten Eric en Hans het tegen elkaar opnemen.  Weer een spannende
par j waarbij Hans op het einde met een mooie serie van 3 de par j wist te winnen in 24 beurten en
dus op 6 punten kwam. De laatste par j uit deze ronde probeerde Carlein van de 0 punten af te
komen terwijl Dave moest knokken om bij de koplopers te blijven. Carlein had bijna de punten te
pakken  maar  Dave wist  met  een sterke  eindsprint  toch  te  winnen en haalde  dus  de  6 punten.
Daardoor waren er nu 4 koplopers met 6 punten en 1 verliespar j. Erna (137%), Connie (127%), Hans
(126%) en Dave (114%).



In de zesde ronde begonnen Connie en Eric. Dit  werd een lange par j  die gewonnen werd door
Connie in 45 beurten. Daarmee kwam Connie op 8 punten, haar percentage zakte naar 107%. De
tweede par j  tussen Hans en Dave  werd gewonnen door Hans in 17 beurten waardoor Hans ook op
8 punten kwam met een percentage van 134%. Op naar de ontknoping van dit PK op maandag.

De finale avond.

Met alle deelnemers was afgesproken om te starten om 19.00 uur. En ruim voor dit jds p was het
complete deelnemersveld aanwezig voor de ontknoping van hun P.K.

Hans Klaassen stond op  “ pole posi on” met 8 punten met in zijn kielzog Connie met eveneens 8
punten. Het enige verschil zat hem in het procentueel gemiddelde wat dus in het voordeel was van
Hans.

Erna moest op de finaleavond tweemaal aan de bak en kon met winst in de eerste par j tegen de
nog al jd puntloze Carlein in punten gelijk komen met de beide koplopers. Gedurende de hele par j
lag Erna aan de leiding en in de 13e beurt sloeg ze zelfs een behoorlijk gat met Carlein via een serie
van 5. Carlein was echter vastberaden om haar eerste 2 punten ooit in een P.K. nu dan maar eens
veilig te stellen en kreeg deze kans door Erna aangeboden omdat de scorings machine stokte. Na 22
beurten was de stand 17 om 12 in het voordeel van Erna. Daarna volgden 10 beurten waarin het Erna
niet lukte de laatste carambole te maken en Carlein dus zegevierend over de finish kwam.

Dit betekende dus meteen een einde aan de kampioens aspira es van Erna want ze bleef steken op 6
punten en bleef verder kansloos op de tel ongeacht nog de uitslag van haar 2e par j later die avond.

Intussen hadden Hans en Connie glimlachend dit tafereel aanschouwd, wetende dat de grote finale
nu tussen hen zou gaan.

De 2e par j om een plekje wat lager op de ranglijst tussen Corne en Dave bleek een prooi voor onze
gast  uit  Goirle  waarin  hij  en  passant  zijn  hoogste  toernooi  serie  van  7  caramboles  nog  eens
evenaarde.

De 3e par j tussen Erna en Eric kon Erna niet meer inspireren tot grote daden. Ze kwam dan ook geen
moment meer in haar vorm van de eerdere par jen en bovendien liet Eric in deze par j zien waarom
hij de kopman was van het gezelschap. Zijn 22 caramboles stonden na 15 beurten op het bord!

De finale tussen Hans en Connie vormde eigenlijk een kleine an -climax. Connie was geen schim van
zichzelf. Van de 25 beurten die de finale duurde scoorde ze slechts in 5 beurten, dus 20 poedels!
Hans scoorde daarentegen wel met grotere regelmaat zijn caramboles. Uitslag dan ook logisch 19
tegen 8 in het voordeel van Hans daarmee zijn clubgenote Connie gedesillusioneerd achterlatend.

Proficiat Hans en je club V.V.A. met je kampioenschap en iedereen bedankt voor een reuze gezellig
en geslaagd toernooi. En mag dit verslag andere clubs die een P.K. organiseren, inspireren om ook
een verslag te schrijven voor de website van de T.B.B.!!!
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