VERSLAG DISTRICTSFINALE Bandstoten 2e klasse (6 deelnemers, 75 car.)
Speeldagen: zaterdag 10- en zondag 11 maart 2018.
Lokatie: café De Buitenmolen Zevenaar.
Ronde 1
Frank te Boekhorst tegen Henk Zieverink
Frank heeft een heel goede start. Hij opent met een serie van 10. Henk begint wat rustiger maar blijft
toch aardig in het spoor van Frank, Na 6 beurten is de stand 20 voor Frank tegen 15 voor Henk.
Beiden blijven punten sprokkelen hetgeen na 16 resulteert in een gelijke stand: beiden 39. De partij
blijft doorkabbelen totdat Frank in de 23e beurt toeslaat met een serie van 14 en daarmee op 60
komt tegen 49 voor Henk. Het is dan ook Frank die de partij in 27 beurten wint. Eindstand: Frank
75/Henk 55.
Nick Jansen tegen Henk Brouwer
Deze partij kent twee gezichten. Nick loopt in het begin een beetje achter de feiten aan. Dat blijkt
dan ook uit de stand na 10 beurten: Nick 21/Henk 32. In de 11e beurt slaat Nick toe met een serie van
15 waardoor de stand dan nagenoeg gelijk is (36/38). Daarna begint Nick uit te lopen en loopt Henk
een beetje achter de feiten aan. Stand na 21 beurten: Nick 63/Henk 49. Daarna valt Nick stil
waardoor Henk weer bij kan komen en de spanning helemaal terugbrengt. Het is dan ook Henk die
de partij in 30 beurten naar zich toehaalt. Eindstand Nick 72/Henk 75.
Roland Duis tegen Hans Evers
De partij begint stroef, gaat de eerste 7 beurten gelijk op. Beide spelers hebben moeite om op gang
te komen. Roland moet de puntjes sprokkelen, kan geen echte serie maken. Hans daarentegen komt
wat beter in het spel. Met een serie van 8 in de 15 beurt en een serie van 11 in de 18e beurt en 9 in
de 19e beurt neemt hij ruim afstand van Roland. Stand na 19 beurten: Roland 28/Hans 54. Daarna
valt Hans een beetje stil en kruipt Roland langzaam maar zeker dichterbij en brengt de spanning
terug in de partij. Na 31 beurten is de stand Roland 68/Hans 73. In de 32e beurt echter mist Roland
en maakt Hans de partij uit. Eindstand: Roland 68/Hans 75.
Ronde 2
Henk Brouwer tegen Henk Zieverink
Henk Brouwer maakt in begin van de partij duidelijk wat zijn aspiraties zijn. Met een serie van 13 in
de 2e beurt en een serie van 16 in beurt 10 neemt hij snel afstand van Henk Zieverink. De stand is dan
39 voor Henk Brouwer tegen 22 voor Henk Zieverink. Henk Brouwer blijft goed doorgaan. Henk
Zieverib pakt wel een mooie serie van 8 in beurt 12 maar al met al is het niet genoeg. De spanning
keert nog wel enigszins terug maar het is Henk Brouwer die in 31 beurten de partij naar zich toehaalt.
Eindstand: Henk Brouwer 75/Henk Zieverink 63.
Nick Jansen tegen Hans Evers
Nick heeft moeite om op gang te komen. Hans daarentegen gaat erg voortvarend. Stand na 11
beurten is 10 voor Nick tegen 33 voor Hans. Nick blijft de hele partij achter de feiten aanlopen
(maakt het zich naar eigen zeggen vaak moeilijk voor zichzelf) terwijl Hans gestaag doorgaat.
Ondanks het heel goede begin heeft Hans toch nog 39 beurten nodig om te winnen. In die 39
beurten weet Nick toch nog 69 keer te scoren. Eindstand dus: Hans 75/Nick 69.
Frank te Boekhorst tegen Roland Duis
Tot en met beurt 12 gaat de partij redelijk gelijk op. De stand is dan Frank 37/Roland 32. Maar in de
beurten 13 en 14 slaat Roland toe. Series van 13 en 9. Daarmee creëert hij een dusdanige afstand die

Frank niet meer kan goedmaken. Na zijn slechte eerste partij maakt Roland duidelijk dat hij niet voor
niets als eerste is geplaatst. In 20 beurten trekt hij deze partij in overmacht naar zich toe. Eindstand:
Frank 44/Roland 75.
Ronde 3
Hans Evers tegen Henk Zieverink
Henk begint heel erg goed aan deze partij. In 9 beurten 40 caramboles. Ook Hans speelt goed maar
kan het sportieve geweld van Henk niet pareren. Hans staat dan op 22. Henk blijft daarna zijn punten
bij elkaar sprokkelen met als gevolg dat hij de partij in 26 beurten naar zich toe weet te halen.
Eindstand: Hans 47/Henk 75.
Frank te Boekhorst tegen Henk Brouwer
Henk heeft de smaak van winnen goed te pakken. Met series van 12/15/12 maakt hij duidelijk dat hij
weliswaar als vijfde geplaatste speler is binnengekomen in deze finale met een moyenne van 2.330
maar dat er wel degelijk rekening dienst te worden gehouden met hem. In 16 beurten trekt hij deze
partij naar zich toe. Eindstand is dan 44 voor Frank en 75 voor Henk
Nick Jansen tegen Roland Duis.
Ook deze partij is van redelijk korte duur. Na de slechte start van Roland in de eerste partij en na de
winst in 20 beurten van de tweede partij vind hij het schijnbaar genoeg geweest en laat niet meer
met zich sollen. De als eerste met een moyenne van 3,380 geplaatste speler in deze finale maakt
duidelijk dat hij net als 2 jaar daarvoor kampioen wil worden. Ook hij maakt, net als Henk Brouwer de
partij uit in 16 beurten. Eindstand: Nick 48/Roland. Kanttekening hierbij is wel dat Nick in deze partij
een mooie serie van 23 maakt en daarmee dat dit moment de hoogste serie heeft.

Ronde 4
Nick Jansen tegen Frank te Boekhorst
Nick begint goed aan deze partij. Na 9 beurten 27 (moy. 3.00). Frank heeft wat meer moeite. Hij staat
dan op 17. Het lukt hem deze partij dan ook niet om in te lopen op Nick. Die bouwt zijn voorsprong
steeds meer uit. Na 21 beurten is de stand Nick 62/Frank 40. In beurt 26 heeft Nick de benodigde
caramboles binnen. Frank staat dan 42. In de gelijkmakende beurt maakt Frank nog een hele mooie
serie van 24 en komt daarmee dan toch nog op 66. Tevens heeft hij hiermee tot nu toe ook de
hoogste serie op zijn naam. Eindstand dus Nick 75/Frank 66.
Henk Brouwer tegen Hans Evers
Henk heeft er zin in men is zich er goed van bewust dat hij op dit moment eerste staat en dat wil hij
uiteraard koste wat kost verdedigen. Hans kan Henk dan ook niet bijhouden. Stand na 14 beurten:
Henk 38/Hans 20. Maar, vanaf dat moment komt Henk in een dip die 5 beurten duurt. In die 5
beurten weet Hans de zaak om te draaien. Na 19 beurten is de stand Henk 38/Hans 39. Dan, in de 24e
beurt maakt Hans een serie van 20. Die tik komt Henk niet meer te boven en Hans wint de partij dan
alsnog in 26 beurten. Eindstand: Henk 57/Hans 75.
Henk Zieverink tegen Roland Duis.
Roland begint wel heel voortvarend aan deze partij. Na 6 beurten staat de stand 10 voor Henk tegen
24 voor Roland (moy. 4.00) op het scorebord. Henk blijft de hele partij aan het puntjes sprokkelen.
Met een serie van 17 in de 13e beurt neemt Roland definitief afstand van Henk. De stand is dan Henk
23/Roland 50. Toch duurt het dan nog even voordat Roland de partij naar zich toetrekt maar na 23

beurten heeft hij de 75 caramboles binnen. Eindstand: Henk 45/Roland 75.
Ronde 5
Nick Jansen tegen Henk Zieverink
Deze partij kent maar één gezicht en dat is dat Nick van het begin af aan de leiding heeft. Henk kan
het in zijn 384e PK wedstrijd niet naar zijn hand zetten. Na 16 beurten staat Nick op een royale
voorsprong: 42 voor hem tegen 18 voor Henk. Er doen zich geen echt grote series voor in deze partij
maar het is wel met 9 dat Nick in de 29e beurt uit is. Henk scoort niet in de gelijkmakende beurt
waardoor de eindstand uit komt op 75 voor Nick tegen 42 voor Henk.
Frank te Boekhorst tegen Hans Evers
Een partij die lang gelijk op gaat. Beiden starten goed en dat blijkt dan ook uit de stand na 13
beurten: 38 voor Frank tegen 37 voor Hans. Hans neemt even de leiding maar daar steekt Frank toch
wel snel een stokje voor. Even een paar ‘tussenronden’. Beurt 17 Frank 39/Hans 41. Beurt 22: Frank
51/Hans 44. De voorsprong voor Hans was dus van korte duur. In 30 beurten weet Frank te winnen.
Hans maakt in de gelijkmakende beurt nog 3 caramboles maar dat is niet genoeg. Eindstand: Frank
75/Hans 63.
Henk Brouwer tegen Roland Duis
Henk ging deze tweede finaledag als eerste in. Maar zijn eerste partij tegen Hans op de tweede dag
ging voor hem verloren terwijl Roland tegen Henk Zieverink ‘hef wunnen’ waardoor Roland na 4
ronden bovenaan kwam te staan met een hoger car.%. Om een lang verhaal kort te maken: Roland
maakt in 20 beurten duidelijk dat hij koste wat kost districtskampioen wil worden. Henk weet dat het
hoogst haalbare de tweede plaats is en legt zich hier in deze partij bij neer. De eindstand van deze
partij is dan ook afgetekend: Henk 29/Roland 75. Compliment voor Roland dat hij na zijn slechte start
toch kampioen is geworden maar ook zeker een GROOT COMPLIMENT voor Henk Brouwer om als
vijfde geplaatste speler voor deze finale als tweede te eindigen!!
Op de vraag van Wim Schmitz of zowel Roland en Henk Brouwer bereid zijn om district Doetinchem
eo te vertegenwoordigen bij de Gewestelijke Kampioenschappen Bandstoten 2e klasse van 6 tot en
met 8 april 2018 in Hengelo (O) bij café De Haven antwoorden beiden volmondig met JA. Hans Evers
antwoord positief op het verzoek of hij in geval van verhindering van Roland of Henk Brouwer
wil optreden als reserve.
Einduitslag districtsfinale Bandstoten 2e klasse
Naam
Ptn
Car
Brt
Moy
1 Roland Duis
8
368
110
3,34
2 Henk Brouwer
6
311
123
2,52
3 Hans Evers
6
341
152
2,24
4 Frank te Boekhorst 4
304
119
2,55
5 Nick Jansen
4
339
140
2,42
6 Henk Zieverink
2
280
136
2,05

HS
18
16
20
24
23
12

P.moy
4,68
4,68
2,88
2,77
2,88
2,88

%Car
98,13
82,93
90,93
81,06
90,40
74,66

Roland Duis dus districtskampioen Bandstoten 2e klasse.

%Moy
98,97
108,51
106,32
107,78
95,70
86,14

Arbitrage tijdens deze finaledagen
Zaterdag 10 maart:
- namens de KNBB: Wim Scharren en Ans Ederveen;
- namens bv De Buitenmolen: Ronald Augustijn, Frank Hulshof, Marthen Roemohoira,
Riny Jeurissen en Jan Berentsen;
- namens bv Het Hooge End: Toder Philipsen.
Zondag 11 maart:
- namens de KNBB: Wim Scharren en Wim Schmitz;
- namens bv De Buitenmolen: Karel Derksen, Jan Kampes en Leon de Bie.
Café De Buitenmolen en bv De Buitenmolen wil hierbij alle spelers bedanken voor de leuke, sportieve
finaledagen en uiteraard ook alle arbitrage hartelijk bedanken voor hun inzet om wederom een
geslaagde finale PK bij café De Buitenmolen mogelijk te maken.

