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West-Friesland

Op sportpark de Blauwe Berg komt
deze zondag de eeuwige rivaal Wa-
terland op bezoek. Ondanks de
strijd die wordt geleverd wordt het
duidelijk dat West-Friesland de af-
gelopen jaren veel ervaring is kwijt
geraakt. „We hebben een heel nieuw
team gekregen met veel nieuwe ge-

zichten”, vertelt speler Mike Joris.
„De nieuwe jongens zijn onervaren,
maar doen altijd hun uiterste best.
Alleen vaak gaat er nog veel mis.”
De afgelopen twee jaar zijn veel spe-
lers van West-Friesland gestopt of
overgestapt naar een andere club.
„Er heerst nu een andere mentaliteit
binnen de groep”, vervolgt Joris. „Ik
heb gevoel dat we het wel willen,
maar er wordt niet altijd hard ge-
noeg gewerkt. Er is sprake van een
andere generatie die het rugby er
meer naast doet dan voor het hele fa-
natieke.” 
Ondanks de onervarenheid laat
West-Friesland vandaag bij vlagen
mooi rugby zien. Zo breekt Jolle
Bakker al in de eerste minuut van de
wedstrijd door de defensie van Wa-
terland heen om zijn eerste try in

dienst van West-Friesland te maken.
Na de stormachtige beginfase komt
Waterland al snel langzij en staat bij
rust de stand van 13-12 op het score-
bord. Vlak na rust gaat het echter
mis voor de Horinezen. Kees Krij-
tenberg wordt vanwege een hoge
tackle met rood van het veld ge-
stuurd waardoor West-Friesland
verder moet met een man minder.
„Die rode kaart was het keerpunt in
de wedstrijd”, vertelt speler/coach
Johan Kruger. „Een rare beslissing

van de scheidsrechter die de hele
wedstrijd verandert.” Ondanks de
ondertalsituatie blijft West-Fries-
land lang bij, maar in de slotfase
slaat Waterland toe. Drie try’s in tien
minuten doet de ploeg de das om.
„Nu wordt het heel moeilijk om niet
te degraderen. Nog vijf wedstrijden
en we moeten nog tegen de hele top-
vier dus het is hopen op een won-
der”, concludeert Kruger na het ver-
lies. 
Zo kan het verkeren dat West-Fries-
land misschien wel na twee jaar op
rij te zijn gepromoveerd, binnen
evenzoveel jaar weer terug is bij af.
„Dat zou echt heel zonde zijn voor
de club en voor de nieuwe jongens”,
vertelt Mike Joris. „De derde klasse
is een goede klasse voor ons. Daarin
wordt veel meer echt rugby gespeeld

dan in de vierde klasse.” Kruger kan
zich vinden in de redenatie van Jo-
ris. „Van de vierde klasse wordt je
niet blij. Dan speel je vaak tegen on-
georganiseerde teams en is het altijd
maar de vraag of het niet op het laat-
ste moment wordt afgelast wegens
te weinig spelers”, aldus Kruger.
Ondanks het verlies en de sombere
uitgangspositie op de ranglijst is er
voor volgende jaar al wel weer goede
hoop. „Er komen vanuit de jeugd
een aantal jongens door die echt
heel goed kunnen rugbyen”, vertelt
Kruger. „Met hun er bij kunnen we
weer stappen maken.” Het is daar-
om te hopen dat het wonder waar
Kruger over spreekt gaat uitkomen
en RCWF niet wederom moet gaan
bouwen om vanuit de vierde klasse
weer omhoog te kunnen kijken. 

De rugbyers van West-Friesland gingen er vol in tegen Waterland, maar trokken uiteindelijk aan het kortste eind. FOTO MARCEL ROB

Andere groep
brengt een andere
mentaliteit met
zich mee

Nieuwe wind waait bij RCWF
Frank van der Meijden 

Rugby ✱ Nog niet heel lang geleden
keek men bij rugbyclub West-Fries-
land niet vreemd op als de grens van
honderd punten in een wedstrijd
werd gehaald. Het was een succes-
volle periode waarin twee jaar op rij
het kampioenschap werd behaald.
Anno 2017 hangt de vlag er heel an-
ders bij. De Hoornse formatie heeft
het sportief moeilijk en vreest voor
degradatie uit de derde klasse. 

RCWF
W’land 2 18-38

Na een bliksemstart leek Pijper de
titel binnen onbedreigd te slepen,
maar naarmate de partij vorderde
werd zijn situatie steeds nijpender.
Als een sluipmoordernaar kroop
Beemster dichterbij, maar hij had
net niet de kracht om de winst voor
de neus van de titelverdediger weg
te kapen.
Het is dan ook niet gemakkelijk om
Pijper in deze klasse te verslaan. Hij
kent het klappen van de zweep en
staat niet bekend als Sinterklaas als
het gaat over kadootjes op de biljart-
tafel. Vorig jaar won hij eerst het dis-
trict, daarna het gewest en liet zich
tenslotte in Venlo kronen tot Neder-

lands kampioen in deze klasse. En
het is niet ondenkbaar dat de Mede-
mblikker dat dit seizoen herhaalt.
Toch was de overtuiging bij Pijper
minder dan vorig jaar. Na elf beur-
ten leidde hij weliswaar met 36-13 en
leek Beemster met huid en haar op
te eten, maar niets was echter min-
der waar. Stadsgenoot Beemster
wachtte geduldig op zijn kansen en
toen die er kwamen was hij na een
paar series van zeven weer terug in
de race. Pijper begon fouten te ma-
ken en sprokkelde zijn laatste tien
caramboles uiterst moeizaam bij el-
kaar. Toen de beslissende en laatste
carambole niet kwam, kreeg Beem-
ster de kans waar hij op had ge-
wacht. Op de tafel lag een moeilijke
opgave, maar het was wel een stoot-
beeld met perspectief. Met nog tien
puntjes te gaan leek het Beemster
nog te lukken ook. Hij raakte de ver-
zamelstoot perfect en de ballen kwa-
men prachtig bij elkaar. Na zijn vier-
de carambole liep bal drie echter iets

te ver door en dat werd hem uitein-
delijk fataal. Hij stootte een fractie
te dun en de bal ging via de verkeer-
de band op een paar centimeter mis.
De grootste verrassing van het toer-
nooi was echter niet de winst van
Pijper. Het was vooral Lutjebroeker
Dennis Bakker die opzien baarde
met zijn sterke bandstootspel. Bak-
ker, die zaterdagmiddag door Pijper
werd verslagen en zijn kansen op de
titel zag verdampen, was met zijn
moyenne van 2.653 eigenlijk de bes-
te biljarter. Als enige van de acht
deelnemers bleef hij ver boven de
promotiegrens van 2.30 en verzeker-
de zich daarmee van plaatsing voor
de gewestelijke finale.
„Ik kwam hier niet om per se te win-
nen”, aldus Bakker. „Ik wilde graag
naar het gewest en ik wilde promo-
veren. Dat is beide gelukt, dus ik ben
heel tevreden.”
Samen met Pijper vertegenwoordigt
Bakker het district West-Friesland
tijdens de gewestelijke kampioen-

schappen op 10, 11 en 12 maart in
Heemskerk.

Eindstand, achtereenvolgens: Punten,

moyenne, hoogste serie
1. Cees Pijper 10 2,079 19
2. Beemster 10 1.893 12
3. Bakker 8 2,653 15

Cees Pijper weer de sterkste bandstoter

Cees Pijper prolongeerde dit weekend zijn titel. FOTO HMC/JOHAN KOOMEN

Johan Koomen

Biljarten ✱ Net als vorig jaar heeft
Cees Pijper de titel veroverd in de
districtsfinale derde klasse bandsto-
ten. In dorpshuis De Nuwe Skoôl in
Twisk versloeg hij in de slotpartij
Jan Beemster, die tot de laatste partij
de ranglijst aanvoerde.


