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BV Ellenkamp was de gastgever in het vermaarde Haarlose HCR Prinsen waar al menig
biljartevenement werd georganiseerd. Aanvankelijk zou in twee poules van 5 worden gespeeld,
maar afzeggingen van Jos Bongers en Hans Klok noopten de wedstrijdleider terug te grijpen op
het vertrouwde Avé systeem met acht spelers. Al in de derde ronde liep dit echter spaak toen
om onverklaarbare reden Christiani werd gekoppeld aan van Etten, terwijl beide spelers de twee
voorgaande partijen in winst hadden omgezet.
De Limburger wist deze partij winnend af te sluiten en dat betekende al een vroege afscheiding
van de favorieten voor de eindzege; want ook Swertz en van Silfhout stonden nog op een 100%
score.
In ronde vier verloor Raymund echter onverwacht van een goed spelende Micha van Bochem en
kwam daardoor op achterstand ten opzichte van de concurrentie. Hij moest de aansluitende
ronde daardoor in de rechtstreekse confrontatie tegen Dave zijn misstap goedmaken en slaagde
daar wonderwel in door na drie beurten de eindstreep te bereiken. Michel van Silfhout bleef ook
goed geconcentreerd z’n puntjes maken en voerde de ranglijst als enige ongeslagene aan. Hij
was tot op dat moment de meest constante en speelde erg sterk. De zesde ronde won hij van
Christiani, zij het in liefst 11 beurten. Winst was op dat moment echter belangrijker dan het
moyenne om zodoende de voorsprong in wedstrijdpunten op Raymund te behouden. Wel
kwamen beide kemphanen daardoor in moyenne nagenoeg gelijk te staan, dus een klein verlies
kon hij zich niet meer veroorloven in de finale.
Christiani stelde een podiumplaats veilig door winst op Micha van Bochem. Hij liet eindelijk zien
waartoe hij in staat werd geacht en tikte de 200 caramboles soeverein in 3 beurten bijeen. Op
de andere tafel won Swertz de keuzetrekstoot. Na zes puntjes miste hij echter een piqueetje en
met een klap op de omlijsting van de tafel vanwege inwendige frustratie droop hij af naar z’n
stoel. De weg voor van Silfhout lag open maar ook hij miste na 10 gescoorde caramboles
vroegtijdig.
Swertz kwam vervolgens naar de tafel om niet meer te missen. Met de hoogste serie van het
toernooi (194), maakte hij, zoals alleen de man uit Afferden dit kan, op fantastische wijze de
partij uit. Michel had weliswaar nog de gelijkmakende beurt maar niemand van de aanwezigen
kon nog geloven dat hij er een remise uit zou peuren.
Van Silfhout was echter een andere mening toegedaan. Bijzonder sterk spelend reeg hij de
punten aaneen, maar kon niet voorkomen dat de ballen zo nu en dan niet luisterden en uit
positie kwamen te liggen. Steeds opnieuw echter wist hij te repareren, en bij 100 gemaakte
caramboles werd hij beloond met enthousiaste vingerknipjes en verbale aanmoedigingen van de
aanwezigen en van zijn zeer sportieve tegenstander. Michel ging echter onverdroten verder:
120, 130, 140 en zorgde voor absolute stilte en aandacht. Het zou toch niet ?
Weer rolden de ballen anders dan de man uit Dieren zich had toegedacht en deze keer was hij
niet in staat dit ongedaan te maken. Zelfs de arbiter leek teleurgesteld toen hij na 161
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caramboles de annonce “noteren” moest geven en even waren net als Michel, de aanwezigen
verbijsterd uit het veld geslagen. Meteen daarop klonk echter een overweldigend applaus want
de titelverdediger had zijn titel geprolongeerd. Een groot deel van dit applaus was echter
bestemd voor van Silfhout. Wat had hij waanzinnig gevochten! Hij gaf cachet aan de finalepartij
en zorgde daarmee voor een geweldige apotheose.
Alle uitslagen:
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De eindstand:

Vlnr: Michel van Silfhout, Raymund Swertz en Dave Chrsitiani.

Foto, tekst en bewerking:
Alex ter Weele
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