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Jolanda Looman met beste carambole percentage naar Gewest finale 
 
Dat de KNBB hun eerdere beslissing om het dames libre tweede klasse van de evenementenlijst 

af te halen weer ongedaan heeft gemaakt nadat landelijk tegenspraak werd gedaan was bij De 

Buitenmolen in Zevenaar ook de positieve gedachte want het werd een leuk toernooi waar niet 

alleen de speelsters maar ook het publiek hun voordeel hebben gedaan. Het enige minpuntje was 

dat door de afmelding van Diny Siebelink, er geen 8 maar 7 deelnemers waren zodat 

wedstrijdleider Hans Ratering het De Bruinsysteem had ingeschakeld.  

Na vier gespeelde partijen ging Marina Diks na verlies tegen haar moeder Elly met (19/24) in 41 

beurten met zes partijpunten en het carambole percentage van 94,79% aan de leiding met 

Jolanda Looman die eerder verloren had in 23 beurten met (41/64) van Renate Jansen-Aalbers 

als naaste concurrent met een carambole percentage van 91,01%. In de voorlaatste ronde was er 

duidelijk sprake van extra druk want Marina Diks verloor met (14/24) in 33 beurten van Ans 

Ederveen (47) en ook Jolanda Looman wist met (60/64) in 28 beurten niet tot winst te komen 

tegen Maud Sonneveldt (35). Met de slotronde voor de boeg ging Jolanda aan de leiding met 6 

partijpunten een tussenmoyenne van 1,92 en een carambole percentage van 91,56%. De 

Doetinchemse werd gevolgd door Roxanne te Huerne met (6-0,57 en 88,42%), Marina Diks met 

(6-0,60 en 87,50%) en Maud Sonneveldt met (6-1,11 en 87,42%). In de beslissende slotronde 

moest Jolanda aantreden tegen Marina en Roxanne tegen Maud. Na veel spanning won Jolanda in 

39 beurten van Marina en pakte Maud in dertig beurten de winst tegen Roxanne (15/19). Door 

deze ontwikkelingen werd Jolanda districtskampioen met acht partijpunten, een eindmoyenne van 

1,86 en een carambole percentage van 92,86%. Tweede werd Maud met eveneens acht 

partijpunten een eindmoyenne van 1,12 maar een carambole percentage van 89,52%. Jolanda 

zal dus van 13 tot en met 15 maart 2015 bij De Driesprong in De Krim deelnemen aan het 

Gewestelijk kampioenschap. In tegenstelling tot de andere Gewestelijke kampioenschappen hier 

dus één afgevaardigde per district omdat dit Gewestelijk kampioenschap voor het hele Gewest 

Noord en Oost Nederland (Noord en Zuid) geldt. In Zevenaar zorgde Jolanda met 12 voor de 

hoogste serie maar ook de serie van 10 van Ans mag zeker genoemd worden. Hat algemeen 

toernooigemiddelde bedroeg 0,98.  

 

Eindstand: 

 

 

 Deelnemers Vereniging Pnt Car Brt A.Moy % Car H.S 

         

1 Jolanda Looman De Veemarkt 8 357 191 1,86 92,86% 12 

2 Maud Sonneveldt Beumerskamp 8 188 167 1,12 89,52% 7 

3 Roxanne ter Huerne Velswijk 6 99 175 0,56 86,84% 5 

4 Marina Diks Scholtenhof 6 122 214 0,57 84,72% 4 

5 Elly Diks Scholtenhof 6 118 191 0,61 81,94% 5 

6 Renate Jansen-Albers Scholtenhof 4 201 173 1,16 81,70% 6 

7 Ans Ederveen Doetinchem 2000 4 198 197 1,00 70,21% 10 

 

 

 


