
“Biej Ton en Marij” te Kessel vonden op maandag 5 en op dinsdag 6 januari 2015 de Persoonlijke 

Kampioenschappen van de Seniorenbiljartbond Maas en Peel plaats. Van de 58 spelers in de 

voorronden hadden zich 10 spelers hiervoor gekwalificeerd. Er werden twee groepen van vijf 

geformeerd, die een halve competitie speelden. De bovenste drie van elke groep plaatsten zich voor 

de uiteindelijke finaleplaatsen 1 t/m 6, waarbij de resultaten uit de vorige groep werden meegeteld.  

 

Niemand kwam ongeschonden door de 1e groepswedstrijden, zodat de spanning tot het einde zou 

worden gewaarborgd. In groep A plaatsen zich Ben Gorts 6 matchpunten, Leo Janssen Beringe 6 

matchpunten. en Peter Rutten 5 matchpunten. In groep B plaatsen zich Lei Janssen Kessel, Theo de 

Bock en Piet Peeters alle drie met 4 matchpunten De enige vrouwelijke deelnemer, Marga Bettonvil, 

presteerde tweemaal gelijk te spelen door in de nabeurt de laatste carambole te maken! 

 

Lei Janssen verspeelde zijn kans op de titel in zijn laatste partij tegen Theo de Bock door in 31 

beurten te verliezen. Peter Rutten moest in zijn laatste partij van Piet Peeters winnen om nog kansen 

op de titel te houden. Dat deed hij met verve door in 14 beurten te winnen van Piet Peeters, 

moyenne van exact 10,00. De allerlaatste partij (dit was de 33e van het gehele toernooi) moest de 

beslissing brengen.  

 

Ben Gorts, die eerder had verloren van Lei Janssen uit Kessel, moest minimaal gelijk spelen tegen Piet 

Peeters om de titel te pakken. Ben speelde uiterst koel en geconcentreerd en won in 22 beurten en 

daarmee de nieuwe kampioen bij de senioren van de SBB Maas en Peel.De belangstelling was zeer 

goed en de toeschouwers leefden intens mee. Soms moest het publiek tot stilte gemaand worden.  

 

Naast de gebruikelijke prijsuitreiking door de organisatie, de heren Leo van de Boel en Piet Thijssen, 

ontvingen alle deelnemers nog een lekkere fles wijn en de nrs. 1 t/m 3 kregen van de gastvrouw 

Marij een prachtige bos bloemen. De horeca was uitstekend verzorgd door Ton en Marij. Leo van de 

Boel, onze webmaster, zorgde ervoor dat onmiddellijk na afloop van een partij, de uitslag op internet 

te zien was.  

 

Op onze website www.sbbmaasenpeel.nl kunt u alle informatie vinden van dit toernooi. Tevens wil ik 

u er op attent maken dat van onze competitie, bestaande uit vier poules, de uitslagen en standen te 

vinden zijn op www.biljartpoint.nl . 

 

De eindstand: 

 
    

 
gespeeld punten moyenne serie 

1)  Ben Gorts  Meijel            7 10 1.70 13 

2) Peter Rutten  Baarlo           7 9 5.92 85 

3)  Theo de Bock  Baarlo 7 8 1.51 11 

4)  Leo Janssen  Beringe 7 8 1.33 8 

5)  Lei Janssen  Kessel 7 6 0.94 8 

6) Piet Peeters  Panningen 7 6 1.53 13 

7)  Had Graat  Meijel 6 6 2.36 23 

8) Cor van Erp  Kessel 6 6 1.90 19 

9)  Marga Bettonvil  Kessel 6 4 1.00 9 

10) Johan Wegdam  Panningen 6 3 2.49 20 
 

 

 

http://www.sbbmaasenpeel.nl/
http://www.biljartpoint.nl/

