Biljartkring Cranendonck Kampioen der Kampioenen
Teamkampioen 2016 - 2017 “Het Wapen van Budel 1”

V.l.n.r: Jac van Rooy, Jan de Laat, Wiel van Leeuwen, Pierre Brandts

Voor de vijfde keer in de geschiedenis van de Biljartkring Cranendonck vond op woensdag 26 april een speciale
ontmoeting plaats tussen de kampioenen uit de eerste en de tweede klasse.
De normaal streng gescheiden klassegrenzen worden hierbij voor een keer opzij gezet om te strijden voor het
ultieme kampioenschap tussen beide klassen.
Zowel de teamkampioenen als de persoonlijk kampioenen uit beide klassen nemen het hierbij tegen elkaar op.
Het team “Het Wapen van Budel 1” nam de strijd op tegen het team “B.V. Gastel 1”om de titel
“Teamkampioen 2016 - 2017”.
Wiel van Leeuwen zette de toon door de eerste partij te winnen van Wim Verhoeven in 31 beurten.
Hein Baten van Gastel 1 speelde een uitstekende tweede partij tegen Jac van Rooy waarna de stand kwam op 3
– 2 in het voordeel van Gastel 1.
De derde partij tussen Pierre Brandts en Peter de Goey werd gewonnen Pierre Brandts die hiermee de
tussenstand bracht op 4 – 4.
De vierde en laatste partij moest nu de beslissing gaan brengen en de spanning was dan ook af te lezen van de
gezichten van alle spelers en toeschouwers.
Jan de Laat en Peter Vermeulen hadden de zware taak om deze partij tot een goed einde te brengen om
zodoende het kampioenschap te bezegelen.
Jan de Laat bleek over de beste zenuwen te beschikken en won deze partij in 27 beurten en bracht hiermee de
eindstand op 6 – 4 in het voordeel van zijn team waardoor “Het Wapen van Budel 1” werd uitgeroepen tot
Kampioen der Kampioen 2016 – 2017.
Door het spannende wedstrijdverloop en de uitstekende organisatie door B.V. De Poedels kan hiermee wederom
terugzien op een zeer geslaagd evenement.
Namens Biljartkring Cranendonck is een speciaal woord van dank verschuldigd aan de plaatselijke kastelein
“Josef” voor de uitstekend verzorgde catering die zorgde voor een feestelijk tintje.

Persoonlijk Kampioen 2017 “Jan Ras”

Jan Ras

Beide persoonlijk kampioenen André Cardinaal van “Nooit Volleerd” uit Budel en Jan Ras van “De Bellevue” uit
Budel streden om de hoogste persoonlijke titel.
Het lukte André aanvankelijk niet echt om in de wedstrijd te komen terwijl Jan de wedstrijd langzaam opbouwde.
e
Toen Jan in zijn 16 beurt een geweldige serie maakte van 10 caramboles moest André nu echt aan de bak om
nog een kans te maken op de winst.
e

André slaagde er vanaf de 23 beurt in om terug te komen met een drietal uitstekende beurten van 9 en 11
caramboles waarna de spanning er weer goed in zat.
e

Het mocht echter voor André echter niet meer baten omdat Jan de partij vanaf de 21 beurt onverstoord
voortzette.
Hij wist hierdoor zijn uitstekende gemiddelde op peil te houden hetgeen voldoende was om de partij in zijn
voordeel te beslissen.
Jan won de partij in 30 beurten met een percentage van 109 % terwijl André bleef steken op 73 %.
Hierdoor werd Jan Ras uitgeroepen tot “Persoonlijk Kampioen der Kampioenen 2016”.
Namens Biljartkring Cranendonck feliciteren wij beide kampioenen met het mooie resultaat.

