
Friesland Cup(Bierling de Schepper Toernooi) Buren Ameland 2015 

 

In het weekend van 20, 21 en 22 maart werd er in “De Boeg”  voor de twaalfde keer een 

Open Amelander Drieband Toernooi gespeeld, een toernooi tevens meetellend voor de 

Friesland Cup (Een reeks van ca 14 3-band toernooien verspreid over geheel Friesland) 

Op Ameland is het echter altijd een zeer speciale editie. Naast kleine 20 Amelander 

deelnemers komen hier dan nog zo’n 100 !! deelnemers van heinde en verre(oa  

Gelderland, Overijssel, Noord-Holland, Drenthe, Groningen en Friesland) om behalve 

serieus aan het toernooi deel te nemen ook er even een gezellig weekend van te maken, al 

dan niet met aanhang. Nou dat lukt best, althans dat gezellig weekend. Niet wegnemend, 

dat het er ook in de biljartzaal een gezellig en serieus aan toe gaat. En dat alles onder 

leiding van ons aller Bart Molenaar met z’n vaste kompaan sigarenboer Klaas Kuindersma.! 

Enige feiten: 

(we laten de voorrondes even buiten dit verslag) Interessant wordt het in de tweede ronde. 

Hierin waren op zondag nog 11 Amelanders vertegenwoordigd. 

De volgende 8 moesten het daarna voor gezien houden: 

Anne Moll    moy.: 0,2766 Ab ten Have  moy: 0,5000 

Jan Brouwer 0,3125 Hendrik Engels 0,5208 

Geert Wijmans 0,1379 Anton Horn  0,5811 

Jozeph Molenaar 0,4175  Jan Wijnberg 0,6386 

De derde ronde werd nog gehaald door : 

Georg Molenaar  moy: 0,4510  en Willem Kooiker met 0,3091. 

In de vierde ronde, de kwart finale sneuvelde Bart Molenaar met 0,8333. 

 

Halve Finale/Finale leverde de volgende resultaten: 

4e prijs:  Johan Weidenaar, Bergum, met moy,: 0,6667 

3e prijs;  Jildo Keur, Leeuwarden, met 1,0584 

2e prijs:  Tammo Bijlsma, Leeuwarden, met 1,0709 

1e prijs:  Frits Meulensteen, Amersfoort met 0,9328 

 

Kortste partij voorronden:   

Peter Lammers(Workum) en Hendrik Engels(Ballum) : 6 beurten. 

Kortste partij Zondag: Gerrit Hoogers(Hattum): 5 beurten. 

Hoogste serie: Klaas Dijkman(Bergum) en Tammo Bijlsma: beiden 8 caramboles. 

 

Er werd in totaal voor zo’n  € 1500,- aan prijzen uitgereikt…….! 



 

Aan het eind werden alle deelnemers bedank en wel thuis gewenst door Anne Moll, de 

voorzitter van BC De Boeg. Hij bedankt speciaal, zoals altijd, Bart en Klaas voor de 

organisatie. Dat gaat dan steevast gepaard met het overhandigen van 1 liter van een 

bekend opwekkend middel. 

Verder ging dank uit naar alle sponsoren, Klein Vaarwater, het bedienend team, en het 

publiek. Degenen die het dit jaar niet haalden om in de prijzen te vallen werd beterschap 

gewenst. Dat kan dan weer het volgend jaar medio maart. 

Wie nog wat wil bijscholen kan dat doen op 2 en 3 mei  2015. Dan vindt het Mastertoernooi 

hier in De Boeg plaats, dan gaan de toppers van de Friesland Cup het nog een keer 

voordoen. JH. 

 

 

 


