Louis Opstal Kampioen Kaderbreed-toernooi Duinstreek 2017
Oegstgeest. Na een spannende finale met een onverwachte apotheose was het Louis Opstal die de
kampioenstrofee van het Kaderbreed mee naar huis mocht nemen.
In het weekend van 7, 8 en 9 april 2017 was het
Biljartcentrum Oegstgeest het decor voor de strijd
om de kampioenstrofee voor de kadristen van de
Duinstreek. 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 hetgeen op zaterdag werd
voortgezet. Partijen in minder dan 10 beurten waarvan Wijnnobel eerst met 6 de kortste. Hij verbeterde
dit op zaterdag nog naar een partij in 5 beurten. Hier dichtbij waren Kind en Opstal (Ivo) met 7,
Walgreen en Van Dijk met 8 en Opstal (Louis), Kind en Ketels met 9 beurten. Ook mooie series
waaronder 93 neokader van Filippo met ook de 76 van Wijnnobel en 74 van Ivo Opstal mochten er
zijn. Tenslotte was er op basis van de resultaten de samenstelling van de finalepoules. Door een
verlies van Filippo op één carambole miste hij de poule van 1-2-3 en kwam Juffermans er wel in na
een spannende strijd tegen Moerdijk. Ook Louis Opstal “sloop” net in deze poule door een minimaal
verschil in moyennepercentage ten koste van Van Dijk. De derde speler was de sterk spelende
Wijnnobel.
Dit drietal ging op de zondag voor de “podiumplaatsen” en de
andere drietallen voor hun plaats in het klassement. Dit zorgde
voor een zondag vol sportieve strijd waarin nog menige fraaie
serie werd gescoord. De belangstelling ging echter voornamelijk
naar de finalepoule waar Juffermans verloor van Opstal en
Wijnnobel (beide in 8 beurten). De beslissing moest nu komen in
de partij Wijnnobel (120) tegen Opstal (170). Met een serie van
81 in de tweede beurt leek Opstal goed op koers. Wijnnobel
reageerde in beurt vier en vijf echter met 22 en 65 zodat hij nu
degene was met een voorsprong. Hierna sloop de spanning er in
en was er een matige score. Vier beurten verder was het toch
Wijnnobel die zijn bevrijdende laatste carambole maakte. Met nog 61 te gaan had Opstal de nabeurt
en op zijn eigen karakteristieke manier ging hij voortvarend aan de slag en wist deze reeks inderdaad
vol te maken en behaalde zo remise. Beide spelers hadden nu in deze finale een exact gelijk resultaat
(3 mp en een maximale score in 17 beurten). Om toch een beslissing te krijgen vond nu onder grote
belangstelling een “shoot-out” plaats. Opstal maakte vanaf acquit 11 caramboles en Wijnnobel zag
zijn acquitstoot helaas mis gaan.
Een bijzondere 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 en vergezeld ging met heerlijke satés.
Als organisator mocht Ben Duivenvoorde de trofee uitreiken aan
Louis Opstal die deze trofee nu voor de tweede maal mee mocht
nemen. Tevens was voor hem een hieraan gekoppelde dinerbon voor
meerdere personen bij Van der Valk Sassenheim hetgeen bijzonder
in de smaak viel. 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. Als
“pleister op de wonde” mocht Wilfred Wijnnobel wel de prijzen
meenemen voor de kortste partij (5 beurten) én de hoogste serie (76
van de 120). Namens speler/Bakkerij Ketels kregen de deelnemers
ook nog heerlijk gebak mee naar huis. Uiteraard werden de arbiters
ook in het zonnetje gezet met wijn en foto 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, wedstrijdleider Ben
en ook werd de arbitersvereniging en barpersoneel niet vergeten.
Samengevat kan geconcludeerd worden dat dit toernooi door de deelnemers als zeer geslaagd wordt
ervaren en ook in de toekomst in deze format vervolgd moet worden.
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