
Moyenne van 0,00 tot 5.00 

Aantal caramboles 0 

 

Voor het eerst werd er door BV De Pol uit Zelhem dit weekend een districtsfinale 
georganiseerd. De libre dames die van start ging met de partij tussen Roxane ter Huerne van 
De Nijman tegen Patricia Thuss van De Pol die voor de eerst aan een districtsfinale mee deed. 
Mede door de plankenkoorst van Patricia werd het een ruime overwinning voor Roxane met 
25 caramboles in 35 beurten waarbij Patricia bleef steken bij (10/19). De onderlinge strijd 
tussen de clubgenoten Renate Jansen-Albers (37) en Sylvia Lammers (27) van Slootermeer & 
Scholtenhof werd in 36 beurten een ruime overwinning voor Renate omdat Sylvia in de 
slotfase niet meer tot scoren kwam en bleef steken bij 17 caramboles. In de tweede ronde 
speelde Sylvia mede door een serie van 7 een gedegen partij waartegen Roxane geen verweer 
had en bleef steken bij (14/25). Ook Renate liet zich van haar beste kant zien want met slechts 
6 poedels werd het in 21 beurten (moyenne 1,76) een ruime overwinning waarbij Patricia net 
verder kwam dan 6 caramboles. In de derde ronde zorgden Sylvia en Patricia voor veel 
spanning met een tussenstand van 12 tegen 12 na 23 beurten. Het werd een spannend slot 
want na 40 beurten moesten zowel Sylia als Patricia nog 1 carambole. Dat lukte uiteindelijk 
Sylvia na 45 beurten. De partij tussen Renate en Roxane ging lange tijd gelijk op omdat 
Renate niet in haar spel kwam. Na 30 beurten was de tussenstand 13 caramboles voor Roxane 
en 20 caramboles voor Renate. Toen ging het ineens wel lopen bij Renate en dat betekende 
dat na negen beurten de ontbrekende 17 caramboles maakte om Roxane bij (20/25) te laten 
staan. In de vierde ronde wist Sylvia geen revanche te nemen op de nederlaag in de 
openingsronde want Renate wist met 2 series van Patricia had daar ondanks een serie van drie 
geen verweer tegen en moest met 10 van de 19 te maken caramboles genoegen nemen. 
Hoewel Sylvia en Roxane lange tijd gelijk gingen was het Sylvia die met series van 4 en 3 
afstand nam en in 31 beurten won. Roxana moest met 19 van de 25 caramboles genoegen 
nemen. In de slotronde wist Patricia in aanwezigheid van veel clubgenoten haar tweede 
overwinning te behalen met winst in 35 beurten (moyenne 0,542) tegen Sylvia die veel 
"bijna" caramboles zag missen en bij (13/27) bleef steken. Renate wist de ongeslagen status 
ondanks een tussenserie van zeven niet vast te houden. Roxane wist in een goed gespeelde 
partij in 29 beurten te winnen en Renate bij (31/37) te laten staan. Renate zal ons district van 
9 tot en met 11 maart 2018 vertegenwoordigen tijdens de gewestelijke finale bij BV 
Overkamp in Eibergen. 

 


