
Alborewa toernooi 3 mei 2022 te Woubrugge. 

 

In de vroege morgen van 3 mei om 07.45 uur verzamelden de biljarters van onze club zich bij 

het Anne Frank centrum om met 3 auto’s te vertrekken naar Woubrugge,  Cor ging zoals 

gebruikelijk weer op de fiets. 

Bij aankomst werd een ieder getrakteerd op koffie met een plak cake. 

Na het welkomswoord en een kleine uitleg over het gebruik van de klokken kon het toernooi 

beginnen. En met: spelers klaar, biljarten maar, ging het los. 

Onze biljarters startten buitengewoon goed. Van de 12 partijen werden er ‘s-morgen 8 

gewonnen. Je kon zien dat de spelers zeer gemotiveerd waren om nu eens te laten zien 

waarom zij waren uitgekozen om aan dit toernooi te mogen meedoen. De verloren partijen 

waren niet minder, slechts 2 of 3 caramboles te min, dus goed voor het puntentotaal. 

De wedstrijdleider kon de stand goed bijhouden en hield de  uitslagen op de andere velden 

nauwgezet in de gaten. Zo zag hij, dat Cor zicht had op de prijs voor de hoogste serie van de 

dag met 19 caramboles, maar een speler uit Bodegraven had eveneens 19 caramboles. Dan 

zou hij dit kunnen recht zetten in de middag partij. 

Tijdens de lunchpauze maakte de wedstrijdleider de voorlopige tussenstand bekend. 

Waddinxveen stond met 4 punten voor op Reeuwijk. Een magere voorsprong maar toch. 

De middagpartijen begonnen minder goed. Wim van Vliet had een slechte start. Van de te 

maken 32 caramboles kwam hij niet verder dan 8 in 9 beurten. Dat zijn dus maar 2 punten. 

Een waar drama voor Wim. Dit was ook gelijk de kortste partij van de dag.  

Zijn tegenstander Dhr. Dorrepaal van Bodegraven kreeg daarvoor een tegoedbon van de 

Intratuin. Leuk te vermelden: in zijn morgen partij maakte dhr. Dorrepaal ook van de te 

maken 37 caramboles er slechts 8  in 18 beurten. Dus net als Wim, maar dan andersom, ook 

maar 2 punten. 

De overige middagpartijen gingen beter. Ook nu weer van de 12 partijen werden er 8 

gewonnen. 

Maar nu alle aandacht voor Cor, hoe gaat dit aflopen. De wedstrijdleider werd er 

zenuwachtig van en bleef heen en weer drentelen. Cor moet 95 caramboles maken. Na 10 

beurten waren het er 30. Na 16 beurten 58.  Wel series van 13, 10 en 12 stuks, maar nog 

geen 20 wat nodig was. Bij 20 beurten stond de teller op 75. De wedstrijdleider had het niet 

meer. Op voor de laatste kans. In 1 beurt moest het nu gebeuren. Cor met een poedel, hoe is 

dit mogelijk!! Wellicht een adempauze voor de laatste inspanning? Dan toch maar even een 

schietgebedje. Kan wel eens helpen. En ja, het hielp, de caramboles liepen zo uit de keu, 

alles lukte. En met 20 caramboles in zijn laatste poging  verdiende Cor de prijs van de 

hoogste serie. Niemand  kon hem meer inhalen. Proficiat. 

Het eerste resultaat voor Waddinxveen was binnen.  



 

De overige partijen liepen gesmeerd. De punten bleven binnenstromen. Er werd nog nooit 

zo goed gespeeld. Fantastisch.  

De wedstrijdleider in zijn nopjes.  

De laatste Waddinxveense winst van het Alborewa toernooi was in 2005. En nu na jaren 2e 

of 3e te zijn geweest weer de beste. Goed gespeeld allemaal. 

De spelers van de Club Onder Ons waren deze dag de beste. Van de te maken 984 

caramboles werden er 900 gemaakt, dat is 91,46% met een puntentotaal van 218,99 en een 

moyenne van 1,372. 

De wedstrijdleider kon met trots de ALBOREWA wisselbeker aan de Voorzitter Bert van 

Noort uitreiken. Deze bedankte een ieder voor hun aanwezigheid, hun inzet en de goed 

geslaagde dag.  

Hans Ponsioen 


