
Wim van Leeuwen

Geen tweede landstitel 
voor Wim van Leeuwen

Ten behoeve van enig inzicht in de biljartsport als geheel, volgt onderstaand een kroniek 
betreffende de biljartsport in breder verband.
Binnen dit kader wordt uit nostalgische overweging bovendien extra aandacht besteed aan 
deelnemer Wim van Leeuwen.

Gouwenaar Wim van Leeuwen (71) is er tijdens de 
onlangs gehouden Nationale Biljartfinale 1-ste klas 
libre voor Recreanten niet in geslaagd (weer) kampioen 
van Nederland te worden. Hij moest dit jaar genoegen 
nemen met de tweede plaats, achter winnaar  
G. te Nuijl uit Hilversum.  
 
Dit in tegenstelling tot de finale “ HATTUM – 2008 “, 
toen het wel lukte om op succesvolle wijze de  
kampioenstitel te veroveren. 

De landelijke eindstrijd seizoen 2010 – 2011 vond  
plaats op 9 juni j.l., gehouden in biljartcentrum  
De Wellse Vaert in het Brabantse Steenbergen.  
In totaal 24 deelnemers, verdeelt over 6 (moyenne-) 
klassen, bonden met elkaar de strijd aan om de zo fel 
begeerde titel van Nederlands Kampioen.  
Een te spelen finale onder auspicien van de Koninklijke 
Nederlandse Biljart Bond (K.N.B.B.).

WEDSTRIJDVERSLAG  NATIONALE   
FINALE 1e KLASSE  LIBRE
Op 9 juni van dit jaar verzamelden zich uit alle windstreken 
van ons land 24 deelnemende spelers in Biljartcentrum 
DE WELLSE VAERT, gelegen in het Brabantse Steenbergen. 
De Landelijke of Nationale P.K.-finale wordt steeds  
gezamenlijk als ook gelijktijdig gespeeld met/door  
6 verschillende klassen/moyenne-categorieen: van de 1e tot 
en met de 6e klasse. Alle partijen worden tijdens dit 
eendaagse biljartevenement afgewerkt. Elke wedstrijdklasse 
of overeenkomstige poule- samenstelling bestaat uit vier 
finalisten, de uitkomst van hun deelname aan lokale en 
regionale voorronden, eveneens finales genoemd. 



De realisatie van het totale wedstrijdprogramma vindt 
plaats in daartoe geschikte accommodaties, voorzien 
derhalve van 6 of meer biljarts. Elke klasse of poule kan 
zodoende het eigen tempo van de te spelen partijen  
bepalen. Leiding en arbitrage zijn daarvoor aanwezig.
Dit verslag beperkt zich tot het optreden van  
Wim van Leeuwen, deelnemer door als winnaar te eindigen 
tijdens de gehouden Gewestelijke Finale op 18 april in 
biljartcentrum “’t Hart van Lisse”. 
 
De poulesamenstelling bestond uit de  
volgende finalisten:
G. te Nuijl Hilversum moy. 11.39 200 caramboles
M. Spoelder Zuidwolde moy. 6.75 150 caramboles
H. Jansen Kaatsheuvel moy. 6.06 150 caramboles
W. van Leeuwen Gouda moy. 5.67 140 caramboles

Wedstrijdverslag finale  
1e klasse P.K. - seizoen 2010 -2011
De toernooistart begon voor Wim van Leeuwen met een 
teleurstellend verlopen 1e partij tegen de latere kampioen 
G. te Nuijl (200 tegen 118 caramboles in 18 beurten).  
Na een enigszins gelukkig tot stand gekomen serie van  
89 caramboles door tegenstander Te Nuijl, kon de  
daardoor opgelopen achterstand niet meer tijdig worden  
goedgemaakt. Dit ondanks een nog zelf geproduceerde 
serie van 65 caramboles.  
Spoelder wint in de openingsronde van Jansen.

De 2e ronde, partij tegen Spoelder, leverde niet alleen een 
overwinning en 2 matchpunten op, maar blonk tevens uit 
door het behaalde (partij-) moyenne van 10.76 
(140 caramboles in 13 beurten). In deze partij weet  
Wim ook z’n hoogste serie van 85 caramboles te maken. 
Een hoog/hoger eindmoyenne kan namelijk een extra bonus 
opleveren bij gelijke slotstand in wedstrijdpunten tussen  
2 of meer deelnemers in de betreffende poule.  
Voorlopig is dit nog niet aan de orde, omdat Te Nuijl ook 
zijn 2e partij in winst weet om te zetten. 

In de 3e en laatste speelronde, bepaalt door het wedstrijd-
programma, wordt als eerste de partij Te Nuijl - Spoelder 
gespeeld. Bij winst is Te Nuijl dus door geen enkele tegen-
stander in de poule meer te achterhalen (de maximale 
score van 6 matchpunten ). Een scenario dat bewaarheid 
wordt. Voor Wim van Leeuwen rest dan nog de 2e plaats, 
door middel van winst of remise in de slotpartij tegen 
Jansen. Het benodigde punt wordt vervolgens behaald in 
een uitermate zwak gespeelde wedstrijd  
(140 - 150 caramboles in liefst 41 beurten!). 

Eindstand:
1 G. te Nuijl (6 punten)
2 W. van Leeuwen (3 punten)
3 M. Spoelder (2 punten)
4 H. Jansen (1 punt )

bron: 

verslag: Piet Huisman 
realisatie: Cees Vermeulen 
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