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Anton Voesenek speelde afgelopen week een bijzonder sterke partij 
driebanden. Met 30 caramboles in 19 beurten speelde hij een gemid-
delde van 1,578. Ook Cees Daamen was weer op dreef met een ge-
middelde van 1,200. Antoon Krijnen had voor 45 caramboles 40 beur-
ten nodig. Hiermee kreeg de kopman van Sluisje 2 een gemiddelde 
van 1,125 achter zijn naam. 
De koploper van de eerste klas, N.G.D.2, vertoont nog steeds geen 
verzwakking. Nu werd de volle 9 – 0 winst behaald in de thuisderby 
tegen N.G.D.1. 
In de tweede klas driebanden gaat Molenzicht 3 deze week de koppo-
sitie proberen te verdedigen. Zij hebben 79 punten en worden op de 
voet gevolgd door ’t Hartje van Oosterhout en Ridderhof 2 die beiden 
75 punten hebben.  Frans van Nunen speelde hier sterk. Met 25 ca-
ramboles in 33 beurten noteerde hij een gemiddelde van 0,757. 
In de eerste klas libre worden bijna wekelijks bijzonder mooie moy-
ennes gespeeld. De beste partij was nu voor Johan van Nispen die aan 
15 beurten voldoende had om 110 caramboles te maken. Zijn gemid-
delde was hiermee 7,333 Voor hetzelfde aantal caramboles had Edwin 
Harthoorn 20 beurten nodig en reikte hiermee naar een gemiddelde 
van 5,500. Peter de Leeuw speelde sterk met 75 caramboles in 15 
beurten.   
’t Hartje 3 voert hier nog stevig de ranglijst aan met 88 punten uit 14 
wedstrijden. De voorsprong op D.S.M.K.2 is inmiddels 16 punten. De 
koploper heeft echter wel een wedstrijd meer gespeeld. 
In de tweede klas libre was Wil van Wanrooij weer de beste speler. 
Met 75 caramboles in 18 beurten speelde hij een gemiddelde van 
4,166.  Zonneke 4 wist de koppositie weer te heroveren De inhaal-
wedstrijd tegen de Eekhoorn werd weliswaar met 5-6 verloren, maar 
in de wedstrijd tegen Ridderhof 2 werden 7 punten behaald.    


