
Klaas Neuvel oppermachtig kampioen in gewestelijke finale libre-klein 3e klasse.   
 

Oegstgeest. Het Biljartcentrum Oegstgeest was in het weekend van 18 tot 
20 november 2016 het strijdperk voor de districtskampioenen in het libre 3e 
klasse. Op het prima materiaal en in een echte biljartambiance werd 
gestreden om de gewestelijke titel welke recht geeft op deelname aan het 
kampioenschap van Nederland. De organisatie was in handen van de 
biljartvereniging BCO De beste keus.  
Na het voorstellen van de deelnemers en uitreiking van een attentie aan de 
reservespeler J. Greven, die niet ingezet hoefde te worden, kon de strijd 
losbarsten. Klaas Neuvel maakte zijn plaatsing als eerste waar met direct 
een winstpartij met 5,00 gemiddeld maar ook Kees Jong begon sterk met 70 
in 18 brt. In de tweede ronde wisten alleen Neuvel (in 29 beurten) en Jong 

(in 18 beurten) nog ongeslagen te blijven waardoor aan het eind van de avond alleen zij met 4 punten 
aan de kop stonden.  
 

Op zaterdag was het nu de taak om de kansen in stand te houden. In de ochtend vielen op: Ger Groot 
een partij in 17 beurten en series van Han Nierop (20) en Cor Quist (21), terwijl Jong afhaakte door de 
eerste winstpartij van Demelza Derksen. Na de door de organisatie aangeboden lunch was er weer 
energie. Neuvel bleef winnen waaronder in 13 beurten ten koste van Jong en Quist verbeterde dit nog 
door winst op Piet Duif in slechts 12 beurten. Johan Stevens speelde zich ook van de “nul” af, maar 
helaas voor het toernooi, verloor de runner-up Groot na een spannende gelijk opgaande strijd van 
Nierop. Dit betekende dat Neuvel op zondag kon beginnen met een comfortabele voorsprong van 4 
punten op Groot en 6 punten op de rest. Stand: Neuvel 10 matchpunten met 3,30, Groot 6 met 2,62 
moyenne en zes achtervolgers met 4 matchpunten. Finalepartijen Neuvel-Nierop en Neuvel-Groot. 
 

Gelet op de stand kon de overwinning Neuvel eigenlijk niet meer ontgaan en ging de strijd voornamelijk 
om “het zilver en brons”. Toch kwam er nog een beetje spanning in de strijd door verlies van Neuvel 
(68-70 in 23) tegen Nierop. Door het verlies van Groot tegen Jong bleef de marge echter 4 punten en 
ging de belangstelling naar de andere strijd waarin Derksen en Stevens door winst nog in de race 
bleven. In de laatste ronde bewees Neuvel de ware kampioen te zijn door winst in 23 beurten op Groot. 
Stevens leek nu op een tweede plaats te komen doch Derksen wist een achterstand van 25 caramboles 
goed te maken en na 22 beurten te finishen. Stevens maakte de ontbrekende twee in de nabeurt en 
stelde daarmee zijn tweede plek veilig. Doordat de andere winnaars uit de vorige ronde nu verloren 
kwamen zij met vijf personen op 6 matchpunten en werd hun plek bepaald door het moyenne  
 

In het bargedeelte werd de huldiging tot gewestelijk kampioen 
gedaan de districtsafgevaardigde P. Walgreen en deed 
voorzitter Ben Duivenvoorde samen met wedstrijdleider/arbiter 
Co Zwetsloot de huldiging namens de vereniging.  Voor ieder 
was er een toepasselijk praatje, een ingelijste groepsfoto, fles 
wijn en een fraaie standaard van het gewest. De kortste partij 
in 12 beurten door Cor Quist, leverde hem nog een fles 
“prestatiewijn” op. Hij werd echter ook aangesproken op zijn 
korte partij van slechts 5 caramboles. De prestatiewijn voor de 
hoogste serie (20 punten) ging nu naar Han Nierop. 
 

Namens de deelnemers sprak Klaas Neuvel een dankwoord voor ieder en alles wat had bijgedragen 
aan dit geslaagde toernooi op prima materiaal. Hij liet dit vergezeld gaan met een gevuld envelop voor 
het arbiterscorps. Namens BCO had de voorzitter nog flessen wijn voor de bediening en de 
wedstrijdleider Co Zwetsloot. Samengevat kan weer worden teruggekeken op een geslaagd evenement 
mede dankzij de inzet van arbiters, clubleden, barpersoneel en, uiteraard, een enthousiast 
supporterspubliek.                      
 

Uitslag in cijfers:                                                                                             Verslag; Ben Duivenvoorde 

 Naam MP Car Brt Moy HS K.P 

1. Klaas Neuvel 12 488 152 3,21 18 5,38 

2. Johan Stevens 7 435 175 2,48 14 3,18 

3. Demelza Derksen 7 445 186 2,39 12 3,18 

4. Han Nierop 6 455 167 2,72 20 3,68 

5. Ger Groot 6 449 172 2,61 19 4,11 

6. Kees Jong 6 401 165 2,43 18 3,88 

7. Cor Quist 6 373 159 2,34 21 5,83 

8. Piet Duif 6 389 182 2,13 13 2,69 

 



 


