
Oegstgeest. Na een spannende finale was het Louis Opstal die de kampioenstrofee van het 

Kaderbreed mee naar huis mocht nemen. 

 

Het weekend van 15, 16 en 17 april 2016 was het Biljartcentrum Oegstgeest gereserveerd voor 

19 (één afmelding) kaderspelers van het district Duinstreek. Zij  gingen met elkaar de strijd aan 

om de districtstitel “Kampioen KADERBREED”. 



 

In drie poules werd op zes tafels tegelijk gestreden voor een plek in de finalepoule die zondag 

beslissend zou zijn. Op de vrijdagavond waren er voor het publiek direct al mooie partijen te zien. 

Moyennes van tegen en boven de 20 en regelmatige series die echter tot 66 beperkt bleven. 

Naarmate de spelers meer partijen speelden kwamen er ook steeds betere scores. Dit bleek op 

de zaterdag. Louis Opstal stal de show met een partij in 4 en in 9 beurten, maar ook partijen van 

7 (Willemse), 8 beurten (Kerkman, Bakker) en vele 10 beurt-partijen passeerden de revue. Een 

hoogste serie van Opstal (103) werd later nog verbeterd door Duivenvoorde met 108. Na het 

spelen van de voorronden op vrijdag en zaterdag was het drietal bekend dat om de beker ging 

strijden. Opstal ongeslagen met 8 mp, Bakker ongeslagen met 7 mp en Duivenvoorde met 6 mp 

maar met een beter moyennepercentage. 



 

De overige deelnemers gingen ook per drietal strijden om hun plek in het klassement en dit 

zorgde voor een zondag vol sportieve strijd. In de poules werden nog fraaie series gescoorde en 

diverse gelijke spelen gaven aan dat zij aan elkaar gewaagd waren. De belangstelling ging echter 

voornamelijk naar de finale poule waar Bakker verloor van Duivenvoorde (in 11 beurten) en 

Opstal (in 6 beurten waarin Opstal de hoogste serie bracht op 118 caramboles). De beslissing 

moest nu komen in de partij Duivenvoorde tegen Opstal die in moyennepunten voor stond. Het 

leek voor Opstal makkelijk te gaan met een voorsprong van 42-142 in 7 beurten. Duivenvoorde 

kreeg echter het ritme weer te pakken en met series van 73, 22 en 23 wist hij toch als eerste de 

finish te bereiken. Met nog 7 te gaan had Opstal de nabeurt en bijna elke carambole had een 

moeilijkheidsfactor. Tenslotte was het een rondspeelbal over vijf banden die vol op de derde bal 

eindigde die het zevende en laatste punt betekende en daarmee de benodigde remise. 



 

Een fraaie en spannende afsluiting van een sfeervol toernooi waar het de spelers aan niets had 

ontbroken. Na deze ontknoping was het tijd voor de prijsuitreiking die in een geanimeerde sfeer 

plaats vond bij de bar. Als organisator mocht Ben Duivenvoorde de trofee uitreiken aan Louis 

Opstal. Bijzonder dat na zoon Ivo (2015) nu vader Louis de beker thuis een plekje mag geven 

(voor één jaar). Daarnaast was er namens de organiserende vereniging BCO voor iedere 

deelnemer een fles wijn als napratertje en een ingelijste foto van de hele spelersgroep met 

arbiters. De prijs voor de kortste partij was voor Louis opstal voor zijn partij in slechts vierbeurten. 

Voor de hoogste serie meldde zich ook Cas Juffermans met een serie van 79 (van de 120), doch 

Duivenvoorde bleef hem én Opstal (118 van de 190) in percentage voor (108 van de 160). 

Uiteraard werden de arbiters ook in het zonnetje gezet met wijn en foto (zij werden zelfs 

geconfronteerd met een touché van een gevallen krijtje) en ook werd de geweldige inzet van het 

barpersoneel met een wijntje onderstreept. Bij monde van Louis Opstal werd dank uitgebracht 

voor de goede verzorging van het materiaal (Biljartcentrum Oegstgeest), wedstrijdleiding (BCO) 

én de inwendige mens (Stichting en Vereniging BCO). Hij had daarom attenties voor de 

vereniging BCO en het wedstrijdleiderskoppel Ben en Janine. Ook de arbitersvereniging werd 

niet vergeten en omdat zijn zoon nu node zijn trofee moest inleveren, ook voor hem een attentie. 



Samengevat kan geconcludeerd worden dat dit toernooi, ondanks de matige moyennes, door de 

deelnemers (vorig jaar 16 nu 19) als zeer geslaagd wordt ervaren en ook in de toekomst vervolgd 

moet worden. 

De uitslag: 
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