Biljartkring Cranendonck – Persoonlijk Kampioen 2e Klasse 2017

Jan Ras Persoonlijk Kampioen Klasse 2
De finalewedstrijden in de tweede klasse werden dit jaar georganiseerd door B.V. "De Bellevue" in Café "De
Bellevue" te Budel.
Van totaal 16 deelnemers wisten 6 spelers zich te classificeren voor de finale.
In deze finale worden 5 ronden gespeeld, waarbij iedere speler het telkens opneemt tegen een van de 5
overige deelnemers en altijd weer goed is voor de nodige spanning.
Na de eerste ronde nam Harrie Paridaens de leiding en wist dit vast te houden tot en met de vierde ronde.
Het was echter voor aanvang van de vijfde en laatste ronde nog geenszins duidelijk wie kampioen zou gaan
worden omdat zowel Jan Ras als Harrie Paridaens beiden nog kans maakten om kampioen te worden.
Hierdoor was de spanning te snijden want het zou voor beide spelers niet voldoende zijn om de laatste
wedstrijd alleen maar te winnen, dit moest ook nog wel even gebeuren met een zo hoog mogelijk moyenne
om het verschil te maken.
Jan Ras won als eerste zijn partij tegen Harrie Aarts op overtuigende wijze en kwam hiermee op gelijke
hoogte met Harrie Paridaens. Het was daarna aan Harrie Paridaens die het moest opnemen tegen Wiet van
de Kruijs. Deze laatste partij werd gewonnen door Wiet van de Kruijs.
Na enig rekenwerk bleek het moyenne van Harrie niet voldoende waardoor hij zijn titelaspiraties in rook op
zag gaan.
Jan Ras van B.V. "De Bellevue" werd hierdoor uitgeroepen tot "Persoonlijk Kampioen Tweede Klasse 2017".
Uitslag:
1 – Jan Ras
2 – Harrie Paridaens
3 – Wiet van de Kruis
4 – Jan Bax
5 – Huub Bergmans
6 – Harrie Aarts

8 Punten
8 Punten
6 Punten
4 Punten
2 Punten
2 Punten

98,91 %
95,61 %
83,43 %
84,23 %
84,42 %
77,48 %

Kortste partij: Harrie Aarts (Nooit Volleerd) 17 Beurten.
Hoogste serie: Jan Ras (De Bellevue) 30,19% (16 v/d 53)

