
Ben Duivenvoorde districtskampioen Duinstreek Driebanden-klein 1e klasse 

De finale van het driebanden in het Biljartcentrum Oegstgeest in het weekend van 29-31 oktober 
2021 kende een verloop met vele wendingen; geen hoge moyennes maar wel veel strijd. 
De vrijdag als eerste speeldag bleek al een soort ‘bijltjesdag’. Bijna alle favorieten lieten punten 
liggen en verrassende winstpartijen van Alex van Voorst en Leen v.d. Oever. Ben Duivenvoorde bleef 
als enige zonder verlies. Op zaterdag leidde menige spannende partij waarin echt om de winst werd 
geknokt tot bijzondere uitslagen: Duivenvoorde twee keer verlies, een steeds beter spelende 
Rozenhart en Den Heijer en Lijsen die ondanks een geweldige serie van 9 maar moeizaam tot winst 
kon komen. Witterland wisselvallig en weer waren het V.d. Oever en Van Voorst die verrassende 
winstpartijen binnenhaalde. Mede hierdoor werd een verwacht ‘avé-finaleverloop’ overhoop 
gegooid en was de tussenstand: op 1 Rozenhart met 8 mp met nog te spelen tegen V.d. Oever en Van 
Voorst, gevolgd door Duivenvoorde, Den Heijer en Witterland met 6 mp en Van Voorst, V.d. Oever en 
Lijsen met 4 mp. Verrassende hekkensluiter Rekmans met 2 mp. Iedereen kon nog beslissende 
punten binnenhalen waardoor in de eindstand nog alles mogelijk was. 
In de zesde ronde behielden Rozenhart en Duivenvoorde hun kans door respectievelijke winst op Van 
den Oever en Witterland die nu geen kans meer hadden. Ook Den Heijer haakte af door verlies tegen 
Rekmans en dit betekende een finale op twee tafels, t.w.: Rozenhart (10 mp) tegen Van Voorst en 
Duivenvoorde (8 mp) tegen Van den Oever. 
Een geweldige start van Van Voorst met 7 tegen 0 in 5 beurten en 18-13 in beurt 26 zette Rozenhart 
direct onder druk. Terzelfder tijd werd in de andere partij regelmatig gecaramboleerd en was na 30 
beurten een stand van 12-15 voor Duivenvoorde. Van Voorst zag nu Rozenhart terugkomen tot 18-19 
in beurt 39 maar wist in de volgende acht beurten de ontbrekende 9 caramboles te maken en werd 
nu vijfde. Door zijn verlies bleef Rozenhart op 10 punten staan en kwam nu op de tweede plaats 
want Duivenvoorde profiteerde van dat verlies. Hij speelde een sterkere tweede helft van zijn partij 
met na 53 beurten zijn verlossende winnende carambole. Door een beter moyennepercentage 
behaalde hij ook het kampioenschap. Van den Oever werd nu achtste. Den Heijer werd derde door 
winst op Witterland die nu zesde werd. Lijsen klom op naar de vierde plaats door winst op Rekmans 
die op de zevende plaats kwam. 
Namens de biljartvereniging deed Sandra Harteveld de prijsuitreiking waarbij zij de goede sfeer prees 
en dank zegde aan het arbiterscorps en de lokaliteit voor het prima materiaal. Zowel voor de arbiters 
als spelers was er een aandenken in de vorm van een ingelijste groepsfoto. Voor de spelers was er 
bovendien een oorkonde en voor de nummers 1, 2 en 3 nog een medaille. De vereniging had extra 
trofeeën voor de kampioen, voor Lijsen (hoogste serie 9) en Den Heijer (kortste partij 37 beurten). 
 
Namens de spelers deed Rozenhart een dankwoord voor alle goede zorgen en liet dit vergezeld gaan 
van een donatie van de spelers aan het arbiterscorps Duinstreek. 
 

Ben Duivenvoorde. 


