
Gelre op het Nationaal Kampioenschap 2021-2022 

In het Sportcomplex Merwestein in Nieuwegein zijn de NK’s gespeeld in de diverse spelsoorten. De 
grote sporthal was ingericht als een gigantische biljartzaal met meer dan 20 biljarttafels. De wanden 
mooi afgekleed met gordijnen, de biljarts in groepjes geplaatst binnen boardings, veel ruimte voor 
toeschouwers, nieuwe vloerbedekking. Kortom: een indrukwekkende ambiance. 
De spelers moesten wel wennen aan het gegeven dat de biljarts voorzien waren van nieuwe lakens 
en ook de speelballen waren nieuw. Met vreemde effecten als gevolg. 

Voor Gelre nam Frits Willemsen deel aan de 1e klasse Libre Dagbiljarten. Frits speelde in een poule 
van 4 spelers. Hij verloor al zijn partijen en eindigde op de 4e plaats. In één partij gebeurde iets wat 
niet vaak voorkomt. De arbiter maakte er een potje van. Ongeïnteresseerde houding, foutieve 
beslissingen, verkeerde posities aan de tafel. Een geïrriteerde Frits vroeg aan de organisatie of er een 
vervanger kon komen. Dat verzoek werd ingewilligd. Dat zegt eigenlijk al genoeg.  

In de 2e klasse Libre Dagbiljarten nam Dick Kremer deel. De eerste 2 partijen won hij. In de 3e partij 
had hij voldoende aan remise. Halverwege de wedstrijd zag het er naar uit dat hij op de overwinning 
afstevende, maar na de plaspauze trad er verval op met verlies als gevolg. Van de 75 caramboles 
maakte hij er 69. Slechts 6 te kort om Nederland Kampioen te worden! 
Drie spelers eindigden op de 1e plaats, maar Dick’s moyenne-percentages was niet best en zodoende 
belandde hij op plaats 3. Jammer. 

Het team Gelre 3 met Erick Herst, Frits Willemsen en Hans Stoop deed mee aan het NK Libre voor 
Dagteams. In totaal waren er 16 teams uit alle delen van Nederland. Verdeeld in 4 groepen van 4. De 
poulewinnaars zouden spelen om de uiteindelijke 1e plaats. 
Gelre 3 won 2 van de 3 wedstrijden en eindige met een ander team op de 1e plaats van de poule. Het 
carambole-percentage van Gelre 3 was echter een fractie minder dan dat van het andere team. Geen 
vervolg dus naar de halve en hele finale. 
Al met al kijkt het team tevreden terug: kampioen in de reguliere competitie, kampioen van het 
district Veluwezoom, kampioen van het gewest Midden Nederland.  


