Ben Derks winnaar 21e Coupe de Haar
Op zaterdag 12 maart was de finaledag in Sportcafé de Poortdijk van Coupe De
Haar dat voor de 21e keer georganiseerd werd door Gert Zweserijn en Hans van der
Weiden. Om klokslag half elf was de loting voor de twaalf finalisten, die zich
geplaatst hadden via de voorrondes. Tijdens de voorrondes werd een
toernooimoyenne gehaald van 0,580. We hadden één finalist die voor de derde keer
op rij de finaledag mochten spelen, namelijk Ivar de Hek. Ben Derks en Rene
Fokker waren voor de tweede keer op rij aanwezig. De loting werd verricht door
Hans en Gert.
De Finalisten waren: Ben Derks 60, De Plaats, Ben was tevens titelverdediger, Ivar
de Hek 40, Apollo, Ron van de Gaag 35, Rijnzicht, Rene Fokker 35, Entree, Huib
van der Markt 27, Walzicht, Cok Kortekaas 27, Padoc, Alfons Lieverse 25, De
Treffers, Peter Vulto 25, De Papegaai, Ronald van de Berg 25, Walzicht, Frans
Stigter 25, Het Groene Hart, Teun Endeveld 20, Het Groene Hart en Steef van
Oostrom 20 van Rijnzicht.
Huib moest helaas vanwege ziekte afzeggen, voor deed Ton Kerkhof 32, Rijnzicht
mee. Ook Alfons kon er niet bij zijn, hij had zich een week vergist met zijn
vakantie en zat nog in Curaçao, voor hem deed Carlos van Oosterom 25 R.C.N. mee.
De zes winnaars en de twee beste verliezers op percentage caramboles zouden
doorgaan naar de kwartfinales. Vervolgens werden de vier kwartfinales gespeeld en
de halve finales. De finale ging tussen Ben Derks en Carlos van Oosterom. Het werd
een eenzijdige partij met Ben in topvorm en Carlos blij dat hij zover gekomen was.
Ben maakte zijn 60 caramboles in slechts 34 beurten en dus was hij de onbetwiste
winnaar van het 21e Coupe de Haar.
Winnaar Ben Derks heeft al zijn partijen boven de één gemiddeld gespeeld, zijn
beste partij was de finale in 34 beurten 60 caramboles. Op deze finaledag maakte
Ben nog een serie van 11 en 12. In de voorrondes was Ben ook ongeslagen en
haalde hij een moyenne van 1,330.
Verliezend finalist Carlos van Oosterom, 25 caramboles, kwam deze dag tot een
algemeen moyenne van 0,549 en hoogste serie van zes. Leuk om te vertellen is dat
hij normaal gesproken helemaal niet aanmerking kwam als reserve, hij was
namelijk vierde reserve. Tweede reserve Maurice Arts en Jan Smit die een beter
percentage hadden, konden niet en zodoende kon Carlos meedoen met Coupe de
Haar. Carlos kwam in de finale door in de halve finale eerst van een achterstand
gelijk te komen en vervolgens Rene met penalty’s te verslaan.
Rene Fokker, 35 caramboles, de hele dag ongeslagen maar moest na penalty’s de
arena moeten verlaten. Zijn algemeen moyenne was 0,789 en zijn hoogste serie
was 6.
Ronald van de Berg, 25 caramboles, is vierde geworden met een gemiddelde van
0,489. Zijn beste partij maakte hij uit in 39 beurten en zijn hoogste serie was 5.
Ivar de Hek, 40 caramboles, is vijfde geworden met een kortste partij van 26
beurten. Op deze finale dag haalde hij een gemiddelde van 0,904, zijn hoogste
serie was 8.
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Ron van de Gaag, 35 caramboles, regelmatig in de finale aanwezig, maar het
toernooi dat bij hem in de schuur is ontstaan heeft hij tot nu toe nog niet kunnen
winnen. Zijn gemiddelde was 0,736 met een hoogste serie van zeven, net geen
halve finale.
Cok Kortekaas, 27 caramboles, is 7e geworden, hij strandde in de kwartfinales. Hij
haalde een gemiddelde van 0,582, wat een prima gemiddelde is, zijn hoogste serie
in dit toernooi was 6.
Frans Stigter, 25 caramboles, beleefde een uitstekend toernooi en kwam ook tot de
kwartfinales, zijn dagmoyenne was 0,506. Tijdens het toernooi haalde hij de
hoogste serie van allemaal op percentage, die serie was er een van 10.
Ton Kerkhof, 32 caramboles, als 1e reserve deze dag begonnen. Helaas voor Ton
werd hij meteen in achtste finales uitgeschakeld. Zijn hoogste serie was vijf en zijn
algemeen gemiddelde was bijna 0,600.
Peter Vulto, 25 caramboles, meester in bommetjes bij de tegenstanders neerleggen
en voor de eerste keer op de finaledag als speler aanwezig, hij werd in de achtste
finales uitgeschakeld door de latere winnaar Ben Derks. Hoogste serie van Peter
was vijf en zijn gemiddelde lag ruim boven de 0,500.
Teun Endeveld, 20 caramboles, ook voor de eerste keer als speler op de finaledag
aanwezig. Hij werd in de achtste finales uitgeschakeld en hoorde niet bij de beste
verliezers. Zijn gemiddelde was net geen 0,400, maar zijn hoogste serie van vijf
mocht er zijn.
Steef van Oostrom, 20 caramboles, was voor de eerste keer in de finale aanwezig,
helaas werd meteen uitgeschakeld. Ook zijn moyenne was bijna 0,400 en zijn
hoogste serie was vier.
De prijsuitreiking werd gedaan door Gert Zweserijn en Hans van der Weiden. Als
eerste zetten Gert en Hans nog een paar mensen in het zonnetje, waaronder
Hennie Verbruggen en zijn vrouw Wil en dochter Esther voor de goede verzorging
tijdens het hele toernooi. Voor Wil, Hennie en Esther was er een mooi
voorjaarsplantenbak, waar ze heel blij mee waren.
Verder had Gert voor Herman van Woudenberg, Anne Koch, Herman van ‘t Riet en
Gijs Zuurhout voor hun vele tel- en schrijfwerk een lekker flesje wijn gekocht. Ook
Hans van der Weiden kreeg een lekker flesje voor weer een jaar uitstekende
samenwerking. Voor de grote animator Gert was er eveneens een prachtige
voorjaarsbak.Gert reikte samen met Hans de geldprijzen uit, met voor de winnaar
een enveloppe van 250 euro, beschikbaar gesteld door sponsoren.
Voor dit evenement waren dat:
•
•
•
•
•
•
•

Hennie en Wil Verbruggen
Robert-Jan Jongerius
Arno van de Heuvel
Frans Stigter
Hans Derks
Ron van de Gaag
Ben Verschraagen

Sportcafé De Poortdijk
Domstad Amusement
Onroerend Goed
Haars en Stigter Voegwerken
Restaurant De Engel in Houten
Restaurant Villa van Vleuten
Slijpen, Polijsten en Borstelen
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•
•
•
•
•

Hennie Overbeek
Cees en Gerard Boxce
Jan van der Lou
Rene Fokker
Jan Smit

Padoc
De Biljartmakers
Jack’s Grillhouse IJsselstein
Oesteren.nl
MeGaFa

De einduitslag van de 20e Coupe de Haar was.
1. Ben Derks
2. Carlos van Oosterom
3. Rene Fokker
4. Ronald van de Berg
5. Ivar de Hek
6. Ron van de Gaag
7. Cok Kortekaas
8. Frans Stigter
9. Ton Kerkhof
10.Peter Vulto
11.Teun Endeveld
12.Steef van Oostrom

De Plaats
R.C.N
Entree
Walzicht
Apollo
Rijnzicht
Padoc
Het Groene Hart
Rijnzicht
De Papegaai
Het Groene Hart
Rijnzicht

250 euro
150 euro
100 euro
100 euro
70 euro
70 euro
70 euro
70 euro
50 euro
50 euro
50 euro
50 euro

De prijzen voor de kortste partij en de hoogste serie, zijn respectievelijk gewonnen
door Henk Galenkamp en Ivar de Hek in 23 beurten en Frans Stigter met een
schitterende serie van 10. Zij wonnen een dinerbonnen van Restaurant De Engel in
Houten, OostWest in Vleuten en Jack’s Grillhouse in IJsselstein
De kersverse kampioen Ben gaf nog een rondje en het bleef nog lang nog gezellig
met onder andere de Bleus Brothersact van Wil en Ben. Hans en Gert wensten
iedereen wel thuis en nodigde de deelnemers alvast uit voor de 22e editie.
Winnaars van de vorige 20 edities van Coupe de Haar waren:
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Piet Schwarze
Piet Schwarze
Richard Portakal
Gert Zweserijn
Ben Schep
Kees de Jong
Hans Klinge
Ben Derks
Cees Jongmans
Henny Overbeek
Gert Zweserijn
Huib van der Markt
Cees van Heezik
Frank Schaap
Dennis Schouten
Cees van Heezik
Maurice de Vré
Jordy Biemans
Ben Verschraagen
Ben Derks

Rustoord in Haarzuilens
Rustoord in Haarzuilens
Victoria in Haarzuilens
Schoolzicht in Haarzuilens
Het Groene Hart
De Pommerance
Nieuw Zeist
Walzicht
Rijnzicht
De Pommerance
Rijnzicht
Walzicht
Walzicht
Kanaalzicht
De Plaats
Walzicht
Het Fust
De Windhoek
Het Fust
De Plaats

