Onderdijk
Het Kampioenschap van Onderdijk 2014 werd gehouden op 23-24 en 25 April
Op de eerste avond ging men voortvarend van start, Siem Haakman ging meteen van start met
een serie van 12 en als je er 20 moet is dat toch een leuk begin zijn tegenstander Joep
Lakeman werd dit partij maar 1 carambole gegund.
Johan Koomen maakte in de 5e beurt tegen Ruud Smit een slotserie van 129 en liet Ruud op
zijn stoel zitten. Henk Kraaijvanger tegen Johan Koomen leek op een regelrechte overwinning
voor Henk af te gaan 72-7 in 4 beurten maar Johan herpakte zich op een wonderbaarlijke
manier en pakte alsnog de overwinning 83-160. Henk Jongejeugd tege Joyce Haakman was
voor Henk een makkie en in 10 beurten bracht hij het partij ten einde.
Deze avond zagen we een andere Nico Dudink als normaal serieus en geconcentreerd , wat
we niet gewend zijn, plaatse ook hij zich voor de slotavond.
De tweede avond een ontketende Jan Haakman wist Kees Haakman in 7 beurten van het
biljart te spelen. Irene van Vliet liet zich ook weer zien als kanshebster door in 10 beurten
Simone Vriend te verslaan. Gerard Weel ook altijd goed voor een plaats op de slotavond
pakte zijn winst op Pe Kaarsemaker in 12 beurten
een Uitslagen eerste avond
Poule 1 Siem Haakman (20)
Poule 2 Piet Mol (60)
Poule 3 Henk jongejeugd (36)
Poule 4 Johan Koomen (160)
Poule 5 Ton Swart (58)
Poule 6 Nico Dudink (20)
Poule 7 Wilma van Eerden (24)
Uitslagen tweede avond
Poule 8 Freek Bosman (28)
Poule 9 Jan Haakman (43)
Poule 10 Irene van Vliet (20)
Poule 11 Miquel de Wit (30)
Poule 12 Gerard Weel (81)
Poule 13 Klaas Smak (28)
Poule 14 Nico Weel (34)
Poule 15 Gerard Mulder (60)
In de achtste finales werden de winnaars van poule 1 t/m 7 + de best geplaatste nr 2 geplaatst
tegen de
winnaars van poule 9 t/m 15
Er was helaas een afmelding van Henk Jongejeugd door ziekte waardoor Joyce Haakman
alsnog kon komen opdraven.
Om deze avond verder te komen moest je van goede huize komen alle partijen waren op 1 na
binnen de 20 beurten gespeeld.
Geplaatst voor de kwart finale
Partij 1 Siem Haak man (20) - Jan Haakman (43)
Partij 2 Johan Koomen (160 - Irene van Vliet (20)

Partij 3 Nico Dudink (20) - Gerard Weel (81)
Partij 4 Gerard Mulder (60) - Wilma van Eerden (24)
Het eerste partij Siem Haakman tegen Jan Haakman werd een overwinning voor Siem
haakman 20-34 in 18 beurten.Tweede partij Johan Koomen tegen Irene van Vliet werd een
zwaar bevochten overwinning voor Johan door in de barrage te beginnen, dit omdat in de
barrage gold dat als er een speler uit was de partij direct ten einde was, wist hij Irene die nog 1
carambole moest te verslaan.
Nico Dudink had in de partij tegen Gerard Weel zijn kruit verschoten maar kan terugzien op
een goed gespeeld kampioenschap.
Tenslotte Gerard Mulder tegen Wilma van Eerde hier wist Gerard de overwinning makkelijk
binnen te halen alles lukte dit partij en liet Wilma met 58-7 kansloos.
Naar halve finale
Partij 1 Gerard Weel (81) - Gerard Mulder (60)
Partij 2Johan Koomen (160) -Siem haakman (20
Gerard Mulder ging direct goed van start en wist het parij tegen Gerard Weel op een gedegen
manier in zijn voordeel te beslissen.
Johan Koomen tegen Siem Haakman leek op een overwinning van Siem af te stevenen echter
met een formidabele slotserie van 101 pakte Johan alsnog de winst 160-16
Finale
Siem Haakman (20) - Gerard Weel (81) om plaats 3 en 4
Johan Koomen(160) - Gerard Mulder (6) om plaats 1 en 2
Siem Haakman wist zijn partij op een prima wijze af te sluiten met 3 fantastische caramboles
en liet Gerard Weel op 71 staan.
De strijd om de eerste en tweede plaats werd een gemakkelijke prooi voor Johan Koomen het
lukte hem niet om de partij in 1 beurt uit te maken maar met 2 beurten, wat nog nooit is
voorgekomen bij het kampioenschap van Onderdijk, behoor je zeker thuis in het rijtje met
kampioenen zijn toernooi gemiddelde kwam uit op 16,50 over 6 partijen. Gerard Mulder
behaalde in deze partij het schamele aantal van slechts 3 caramboles maar kon desondanks
terugzien op een prima toernooi en genoot zichtbaar van het spel van Johan.
Eindstand
1 Johan Koomen
2 Gerard Mulder
3 Siem Haakman
4 Gerard Weel
Naast de gebruikelijke trofeeën was er voor de winnaar een verrassingstas met allerlei lekkere
dingen beschikbaar gesteld door Wilma en Gerrit. Na de gebruikelijke bedankjes werd de
avond afgesloten en hopen we iedereen volgend jaar weer terug te zien.

