Biljartuitslagen OBF
Oosterhoutse Biljart Federatie
Molenzicht verloor afgelopen week met 2-7 bij ’t sluisje. De koploper van de eerste klas
driebanden N.G.D.2 won daarentegen met 2-7 bij ’t Hartje 1. De voorsprong is daardoor
weer opgelopen tot 24 punten in het voordeel van N.G.D.2, In de tweede klas blijft molenzicht 3 aan de leiding, ondanks dat zij tegen Arena 2 genoegen moesten nemen met
slechts 2 punten. ’t Hartje 2 eed hier goede zaken door 9 punten te pakken. Daarmee
klommen zij naar een derde plaats op de ranglijst.
De beste partij driebanden werd gespeeld door Anton Krijnen. Voor 45 caramboles had
hij slechts 31 beurten nodig, Hiermee liet de kopman van ’t Sluisje 2 een gemiddelde van
1,451 noteren. Joop Messemaker speelde erg sterk in de tweede klas. 15 beurten had hij
slechts nodig om zijn partij tot 20 caramboles uit spelen. Zijn moyenne was hiermee
1,333. Anjo Krijnen begon zijn Partij tegen Peter Smans erg moeizaam maar hij wist te
herstellen en speelde met 50 caramboles in 41 beurten een gemiddelde van 1,219. Jeroen
Joosen en Sjef van Delft speelden ook sterk en noteerden respectievelijk gemiddeldes
van 1,166 en 1,037.
Ondanks dat ’t Hartje 3 deze week niet speelde blijven zij de ranglijst aanvoeren van de
eerste klas libre. Johan van Nispen kreeg hier het hoogste gemiddelde achter zijn naam.
Met 110 caramboles in 22 beurten noteerde hij precies 5,000. Gerry van Meel liet met 85
caramboles in 20 beurten een gemiddelde van 1,250 noteren.
In de tweede klas libre deed koploper Zonneke 3 goede zaken. Zij wisten bij ’t Hart 4
met 2-9 te winnen. De concurrentie, die in deze klas erg groot is, verspeelden allen meer
punten. De voorsprong liet hiermee op tot 7 punten op de Eekhoorn en 10 punten op
Ridderhof 2. Peggy van der Louw speelde hier erg sterk. Met 33 caramboles in 10 beurten noteerde zij een gemiddelde van 3,300.

