
Duits team winnaar Coupe van Beem 2014 
Belgen tweede op podium voor Nederland 
 
AFFERDEN – Het Duitse jeugdteam heeft met succes een gooi gedaan naar de 
eindzege in de Coupe van Beem. Het toernooi tussen drie landen werd in het 
Nederlandse Afferden gespeeld. De Duitsers stonden op de slotdag op het 
hoogste schavot. 
 
De Belgische ploeg, die titelverdediger was, werd tweede, het Nederlandse thuisteam 
eindigde op de derde plaats. Voor Duitsland was het de zeventiende overwinning in de 
Coupe van Beem. De Belgen leiden met achttien zeges, Nederland won tien keer. 
 
De organisatie kon buitengewoon tevreden terugkijken op een fraaie drielandenwedstrijd, 
die een grote belangstelling kreeg van supporters en toeschouwers. 
 
De Duitsers, aangevoerd door de broers Simon en Lucas Blondeel uit Bochum en Annika 
Schramm grepen de eindzege met minimale verschillen. De beslissing viel onder andere in de partij tussen Daisy 
Werdekker (Nederland) en Lucas Blondeel (Duitsland), die een prachtig gevecht leverden. 
De 19-jarige Nederlandse moest in haar partij naar 275 caramboles, haar Duitse tegenstander naar 170. De technisch 
sterke Werdekker had een feilloze start en nam een grote voorsprong, maar kon in de nerveuze slotfase de winnende 
caramboles niet maken. Met kleine serietjes bereikte Blondeel de finish op een stand van 170-257 (15 beurten). 
De Duitsers hadden met Simon Blondeel en Annika Schramm twee spelers met de volle acht matchpunten en in Lucas 
Blondeel een speler met zes matchpunten. Dat gaf de doorslag voor het eindsucces. Voor Nederland verloor in de 
laatste partijen ook Daan Glissenaar van Bryan Eelen (130-123 in 23), waardoor het oranje team de tweede plaats nog 
verloor aan België. 
De uiteindelijke winnaar leidde ook al na de eerste helft van de interland met drie matchpunten en 18 partijpunten, 
voor Nederland met twee matchpunten en België met één punt. 
Het tweede part werd een gedeelde zege voor Duitsland en België, beide met drie matchpunten. De twee teams 
speelden tegen elkaar gelijk, beide versloegen Nederland met 9-7. 
 
De eindstand in matchpunten: 
1 Duitsland 6 
2 België 4 
3 Nederland 2. 
 
De Nederlander Jordy Jong haalde het beste gemiddelde: hij won drie partijen en speelde één keer gelijk met een 
eindgemiddelde van 36.66. Jong schitterde ook met de hoogste serie van 261. 
 
Simon Blondeel, (16.84), Nino Coeckelberghs (2.80) en Annika Schramm (1.84) eindigden het toernooi met de 
maximale matchpunten. 
 
De beste gemiddeldes: 
1 Jordy Jong (Nederland) 36.66 
2 Stef van Hees (België) 25.22 
3 Simon Blondeel (Duitsland) 16.84 
4 Gérôm Dieu (België) 13.82 
5 Lucas Blondeel (Duitsland) 13.78 
Tekst: Frits Bakker. 
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