
 

Diny Siebelink als kampioen en Renate Jansen-Albers naar gewest 
 

Voor het eerst werd ook binnen ons district de finale dames 2
e
 klasse met de moyennegrenzen 

van 0,25 tot 5,00 georganiseerd. Hoewel de inschrijvingen niet storm liepen mag toch gesteld 

worden dat de eerste uitgave met zes deelneemsters geslaagd genoemd mag worden met de 

duidelijke aantekening dat de landelijke evaluatie zal aangeven of dit toernooi vast op de 

kalender komt te staan. Omdat de speelsters hun eigen aantal caramboles bij aanvang van het 

seizoen maakten zal ook de reglementaire bepaling dat de hoogte van het percentage van het 

moyenne medebepalend is worden meegenomen. Bij Scholtenhof dat de eer van de eerste 

aftrap had werd een sportieve strijd geleverd. Met name Diny Siebelink ging als een speer van 

start met overwinningen in 36, 29 en 26 beurten tegen respectievelijk Jolanda Looman 

(51/72), Renate Jansen-Albers (36/38) en Ellie Diks (10/26). Na drie ronden ging Diny 

ongeslagen aan de leiding met zes partijpunten en een tussenmoyenne van 1,25 met 113,88 % 

van het moyenne. De Veemarktspeelster werd gevolgd door clubgenote Jolanda met 4/1,54 en 

70,34% van het moyenne). Op de tweede speeldag verloor Diny met (37/38) in 43 beurten op 

één carambole van Marina. Omdat met name Renate in 35 beurten won van Ellie (23/26) was 

de spanning nog volop aanwezig in de slotronde. Die spanning wist Renate vast te houden 

door in 22 beurten  te winnen van Jolanda (40/72). Met deze overwinning had Renate zes 

partijpunten verzameld met het uitstekende percentage van 115,64 % van het moyenne. Het 

was voor Diny dus zaak om op z’n minst gelijk te spelen in de slotpartij tegen Roxanne van 

Huerne. Het ging zeker niet vanzelf maar uiteindelijk wist Diny in 39 beurten te winnen van 

Roxanne (11/19) waardoor de Doetinchemse met acht partijpunten, een eindmoyenne van 

1,09 en een percentage van 99,30% van het moyenne districtkampioene werd. Diny zal samen 

met Renate van 22 tot en  met 24 maart bij Concordia’54 deelnemen aan het gewestelijk 

kampioenschap. In Etten speelde Renate met winst in 22 beurten (moyenne 1,72) de beste 

toernooipartij. Jolanda realiseerde met negen de hoogste serie. Het algemeen 

toernooigemiddelde bedroeg 0,93. 

 

Eindstand: 

 
 Deelneemsters Vereniging Pnt Car Brt Alg 

Moy 

H.S. Part. 

Moy 

% 

Car 

% 

Moy 

1 Diny Siebelink De Veemarkt 8 189 173 1,09 8 1,46 99,47 99,30 

2 Renate Jansen-Albers Scholtenhof 6 187 147 1,27 8 1,72 98,42 115,64 

3 Marina Diks Scholtenhof 6 112 173 0,64 7 0,86 86,15 92,47 

4 Jolanda Looman De Veemarkt 6 307 185 1,65 9 1,94 85,27 75,42 

5 Roxanne ter Huerne Velswijk 2 78 178 0,43 4 0,65 82,10 87,64 

6 Ellie Diks Scholtenhof 2 99 188 0,52 4 0,57 76,15 75,21 

 

 

  


