kampioenschap van Onderdijk 2015
Het toernooi werd voor de zesendertigste keer georganiseerd door biljartvereniging De Opkomst
Er deden 45 biljarters aan deel in 15 poules waarna er 16 spelers dienden over te blijven voor de
slotavond.
Achtste finale
De partij tussen Nico Weel en Gerard Weel werd in 22 beurten een gemakkelijke overwinning voor
Nico Weel.
Nico Schoutsen rekende na een slechte start af met Hans Dudink ook al in 22 beurten.
Johan Koomen tegen Gerard Weel werd een revanche voor de verloren finale in 2014 door Gerrit
Johan won toen in 2 beurten maar deze keer speelde Johan kader wat toch een heel ander spel is
Gerrit won dan ook in 23 beurten al was het wel nipt Johan kwam er 7 tekort voor de 140
Jan Beemster winnaar van de snertdag was ook nu weer in vorm en wist zijn partij tegen Jaap
Lakeman in 11 beurten ten einde te brengen.
Wim Mosman tegen Ton Swart werd een boeiende partij en Wim wist de overwinning maar net naar
zich toe te halen doordat Ton in de laatste 4 beurten slecht 1 punt wist te scoren hij kwam op het
einde 2 punten tekort
Hennie Stroet tegen Wilfried Haakman werd een eenvoudige overwinning voor Wilfried die na 9
beurten zijn aantal had bereikt en zich kandidaat stelde voor de eindoverwinning.
Nico Dudink liet geen spaan heel van Toon Stavenuiter en behaalde de overwinning in 13 beurten
Toon was precies op de helft van zijn te maken caramboles
Siem Haakman tegen Theo Koomen was voor een ontketende Siem een makkelijke prooi, een finale
tegen zijn broertje leek in het verschiet.
Kwart finale
Een getergde Nico Dudink die zich optimaal had voorbereid door Gerrit Mulder verbaal al naar zijn
nederlaag toe te praten speelde een prima partij en met een slotserie van 9 werd het een overinning
in 13 beurten
Wim Mosman tegen Nico Schoutsen werd eveneens in 13 beurten een overwinning voor Nico
Schoutsen.
Jan Beemster tegen Wilfried haakman werd in 14 beurten een overwinning voor Wilfried omdat Jan
die in 8 beurten naar de overwinning leek te gaan maar volledig het spoor bijster ra akte.
Nico Weel en Siem Haakman was een prima partij van beide maar Siem was de sterkste en won in 11
beurten
Halve finale
Nico Dudink ging geweldig van start tegen Wilfried Haakman en leek recht op de overwinning af te
gaan maar zoals wel meer bij Nico het geval is duurde het toernooi net even te lang en Wilfried ging
in 18 beurten met de overwinning vandoor.
De tweede halve finale ging tussen Siem Haakman en Nico Schoutsen beide hadden het toernooi in
het verleden al eens gewonnen dus werd er veel verwacht van deze partij en terecht het werd een
overwinning in 10 beurten voor Nico Schoutsen maar Siem had toch ook zichzelf weer overtroffen en
speelde een zeer goede partij en kwam uiteindelijk 8 caramboles tekort voor de overwinning

Finale
In de strijd om de derde plaats ging de overwinning naar Siem Haakman hij wist in 13 beurten Nico
Dudink, het hele seizoen al in goeden doen, te verslaan.
De strijd om de eerste en tweede plaats ging tussen Nico Schoutsen en Wilfried Haakman
Dit werd een gelijk opgaande strijd waarbij de remise in 25 beurten dan ook het uiteindelijke resultaat
was.
Een barrage (half partij extra) was dus nodig om deze partij te beslissen
hierin liet Wilfried dan ook zien wie de terechte kampioen is geworden door het 4 beurten la ter uit te
maken.
Uitslag
1: Wilfried Haakman
2: Nico Schoutsen
3: Siem Haakman
4: Nico Dudink
Prestatieprijs: Hennie Stroet kortste partij 5 beurten en een serie van 17 (moest er 22)
dat is 78% van zijn partijlengte

