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Inleiding 
 

Sinds het toernooi om de Stokkersbokaal in 1997 weer nieuw is in geblazen, heeft het traditioneel 

altijd op de grote matchtafel plaatsgevonden, om met de tijd mee te gaan en aan mensen die het 

spel op de grote tafel te moeilijk vinden, ook een kans te geven is dit jaar voor het eerst ook de 

Stokkersbokaal op de kleine tafel georganiseerd. 

Gezien het aantal inschrijvingen van 87, waarvan er 45 aan de maxi editie en 42 aan de mini editie 

deelnemen, is deze wijziging een goede geweest. 

Een andere wijziging die heeft plaatsgevonden is de opzet van de finale, dit was altijd in dezelfde 

vorm gegoten als de traditionele finales bij de persoonlijke kampioenschappen, dus met 8 personen 

drie dagen spelen. De finale werd nu gespeeld met vier biljartliefhebbers, wat inhoudt dat de finale 

op één dag kan worden gehouden en er dus geen heel weekend afscheid van huis en haard hoeft te 

worden genomen. 

De finale om de Stokkersbokaal driebanden klein wordt afgewikkeld op vrijdagavond 3 juli en de 

finale om de Stokkersbokaal driebanden groot op zaterdagmiddag 4 juli, beide vinden uiteraard 

plaats bij Biljartpaleis Stokkers sinds 1969 het mekka van de biljartsport in Enschede. 

 

En de winnaar van de Stokkersbokaal driebanden klein is: 

René Dennekamp uit Enschede. 

Eindstand 
Nr. Naam speler TM GM Aantal 

beurten 
Moyenne Hoogste 

serie 
Scorings 

percentage 

1. René Dennekamp 105 105 149 0.795 4 100% 

2. Peter  Stakenburg 129 128 135 0.948 4 99.22% 

3. Bertus  van der Molen 93 81 169 0.479 4 87.10% 

4. Hans Vriendts 150 100 159 0.629 4 66.67% 

 

 

 

 



Finale verslag driebanden klein. 
Ronde 1 

Om te beginnen mochten Hans Vriendts tegen Bertus  van der Molen en Peter  Stakenburg tegen 

René Dennekamp hun biljarttechniek demonstreren. 

Peter  en René maakten er een goede en spannende pot van, hoewel het er na 27 beurten er naar uit 

zag dat Peter  een beslissend gat had geslagen, getuige de tussenstand van 37 om 18 in 28 beurten, 

bleek René over een ijzersterk eindschot te beschikken, want na 39 caramboleerde René door 17 

caramboles in 11 beurten te maken de partij uit en liet Peter  met lege handen en 42 caramboles 

achter. 

De partij tussen Hans en Bertus  verliep enigszins anders, deze verliep gezien het aantal beurten van 

56 niet zo vlotjes, maar goed het is warm en gezonde wedstrijdspanning is ook een item. Bertus  wist 

uiteindelijk toch knap te zegevieren en liet Hans enigszins verrassend op 33 caramboles staan! 

Wat ook leuk was om te zien, dat er inmiddels toch redelijk veel mensen de moeite hebben genomen 

om de verrichtingen van de spelers te bekijken, chapeau. 

Ronde 2 

René mag het nu opnemen tegen Hans en Bertus  tegen Peter, kww. 

Peter  greep z’n kans en tikte Bertus  gedecideerd weg in 52 beurten met 43 om 25. 

René wist zijn partij tegen Hans, die duidelijk z’n dag niet heeft ook te verzilveren en zegeviert na 49 

beurten met 35 om 31!!! 

Ronde 3 

René staat fier bovenaan na de eerste 2 ronden, maar Peter  en Bertus  zitten op het vinkentouw, is 

René tegen deze ‘enorme’ druk bestand? We zullen het zo weten……… 

Voor René ziet het er veelbelovend uit want na 8 beurten staat hij met 8 – 0 voor, op de andere tafel 

gaan Hans en Peter  gelijk op….. Na 19 beurten was de stand enigszins dragelijker voor Bertus  

namelijk 10-8, Peter  stond ondertussen voor met 15-11 in 17 beurten….. Bij een stand van 15-15 in 

30 beurten maakte René een serie van 4, zou dat de beslissing brengen? Peter  en Hans gaan op dat 

moment qua caramboles nog gelijk op…. In de 40ste beurt maakte René er nogmaals 4 waardoor de 

stand op 26-21 kwam, kan bijna niet meer mis zou je zeggen…..Peter voerde de druk op de schouders 

van René ondertussen op door Hans te verslaan in 44 beurten met 43 om 36. René moest er op dat 

moment nog 3 maken en Bertus  8…. Na 61 beurten vond René het genoeg en maakte er een eind 

aan, Bertus  had er toen 25. 

René bleef aldus ongeslagen en een terechte kampioen, van harte proficiat René en geweldig dat je 

deze overwinning opdraagt aan jouw vriend Rob Olijve die ons onlangs is ontnomen. 

 

 


