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Na een korte winterstop zijn de Oosterhoutse biljarters begonnen aan een bewogen bil-

jartweek. De libre-competitie lag nog een weekje stil maar de meeste libre-spelers kon-

den zich uitleven in de bekerwedstrijden. De laatste wedstrijden van de eerste ronde 

stonden hier op het programma. Hier werd in vier poules gestreden om 8 plaatsen in de 

kwartfinale. Meteen nadat de alle uitslagen binnen waren werd de loting verricht. Hier 

kwamen de volgende wedstijden uit de bus. Sluisje 1 – Zonneke 1, Zonneke 3 – ’t Hartje 

5, D.S.M.K. – Ridderhof en de Eekhoorn – Molenzicht. Deze wedstrijden worden ge-

speeld op 18 februari. 

In de driebandencompetitie werd ronde 14 gespeeld. In de eerste klas stelde N.G.D. 2 

zich weer nadrukkelijk kandidaat voor de titel door met 9-0 te winnen van Ridderhof. In 

de tweede klas verloor koploper Zonneke 2 bij de eekhoorn maar zij wisten de koppositie 

in deze bijzonder spannende competitie nog net te behouden. De voorsprong op de 

nummer 2, Molenzicht 2 is nog 3 punten.  

Jan Brouwers speelde deze week de beste partij. Met 33 caramboles in 26 beurten liet hij 

een gemiddelde van 1,269 noteren, Antoon Krijnen was met 45 caramboles in 42 beurten 

goed voor een gemiddelde van 1,071 en Cock Bakker, die in de tweede klas speelt, no-

teerde met 23 caramboles in 22 beurten een gemiddelde van 1,045. 

Volgens jarenlange traditie wordt op de tweede zaterdag van het jaar de Midden Brabant 

kampioenschappen georganiseerd. Dit jaar was dat voor 54ste keer. Hier werd echter wei-

nig succes behaald door de Oosterhoutse deelnemers. Na, winnaar, Tilburg en Dongen 

moest Oosterhout genoegen nemen met de derde plaats. Persoonlijke successen waren er 

voor Rinus Mekes en Ad Veltman bij het libre en voor Edwin Couweleers die de per-

soonlijke titel greep bij het driebanden.    

    

 
 
 


