38e Kampioenschap van Onderdijk
Het 38e kampioenschap van onderdijk gehouden op 29-30 en 31 maart 2017
Na de eerste 2 avonden waren er nog 16 potentiele kanshebbers.
Er werd nu volgens het afvalsysteem verder gegaan wat de volgende uitslagen opleverde
achtste finale
Rinus Ankersmit - Erwin Houtop

2-0

Ted Broedersz

0-2

- Nico Dudink

Irene van Vliet - Martin Hauwert 2 - 0
Gerard Broedersz - Henny Stroet

0-2

Nico Weel - Miquel de Wit

0-2

Ton Swart - Arie Jong

0-2

Gerard Weel - Johan Koomen

0-2

Koos Swart - Hans Dudink

2-0

kwart finale
Rinus Ankersmit - Miquel de Wit

0-2

Irene van Vliet - Arie Jong

0-2

Nico Dudink - Johan Koomen

0-2

Henny Stroet - Koos Swart

0-2

halve finale
Koos Swart - Arie Jong

2-0

Miquel de Wit - Johan Koomen

2-0

Finale 3 en 4
Johan Koomen (200) - Arie Jong (35) 2 - 0
Finale 1 en 2
Koos Swart (40) - Miquel de Wit (40) 2 - 0
In de finale ronde om plaats 3 en 4 wist Johan Koomen ondanks dat hij de gehele avond aan de tafel had gestaan,
en 879 caramboles had gemaakt, de overwinning in 6 beurten naar zich toe te trekken met een slotserie van 109.
Arie Jong kon dit geweld niet volgen en bleef op 16 punten steken.
Het gevecht om plaats 1 en 2 tussen Koos Swart was ook een ongelijke strijd ondanks dat beide 40 punten
moesten maken was Koos veel te sterk en nam al in de 4e beurt afstand met een serie van 19 .
Uitslag 40 -14 na 9 beurten in het voordeel van Koos en dus de Onderdijker kampioen 2017.
De prestatieprijs ging dit keer naar Hilly die 3 avonden heeft zitten schrijven en dit naar ieders tevredenheid
heeft gedaan, ook ontving ze nog een bos bloemen van de voorzitter voor haar werk deze dagen.
Ook was er een bos bloemen voor Irene van Vliet die deze dagen als wedstrijdleider fungeerde en
Wilma van Eerde voor de goede verzorging
Hierna werd het toernooi afgesloten door de voorzitter met een dankwoord aan alle a anwezigen

