Peter Vulto winnaar 25e Coupe de Haar
Op zaterdag 5 september was daar eindelijk de finaledag driebanden in
Sportcafé de Poortdijk van Coupe De Haar dat voor de 25e keer
georganiseerd werd door Gert Zweserijn en Hans van der Weiden. Zoals
bekend werd deze pas in september verspeeld vanwege de Corona.
Om klokslag tien uur was de loting voor de 12 finalisten, die zich
geplaatst hadden via de voorrondes. Tijdens de voorrondes werd een
toernooimoyenne gehaald van 0,502. We hadden drie finalisten die voor
de tweede keer op rij de finaledag mochten spelen, namelijk Ronald van
den Berg, Peter van der Horst en Joop Florie. Hans van der Weiden was
er voor de vierde keer bij. De loting werd vericht door Hans en Gert.
De finalisten waren: Ronald van den Berg, Hans van der Weiden,
Maurice Arts, Joop Florie, Peter van de Horst, André van Straten, Peter
Vulto, Ted Vermeulen, Gijsbert Broekhuizen, Arie Stigter, Ben
Verschraagen en Luuk van Batenburg, die er helaas niet bij kon zijn,
hiervoor kwam de beste verliezer Cora van den Eijnden.
De zes winnaars en de beste twee verliezers, op percentage caramboles,
zouden doorgaan naar de kwartfinales. Vervolgens werden de vier
kwartfinales gespeeld en de halve finales, alle partijen werden geloot.
Nadat de eerste partijen gespeeld waren, gingen Ben Verschraagen en
Peter van de Horst als beste verliezers mee naar de kwartfinales. Dus
voor vier spelers, Cora van den Eijnden, Maurice Arts, André van
Straten en Ronald van den Berg zat Coupe de Haar er op. Twee partijen
sprongen er uit, Peter Vulto (24 car.) maakte zijn partij uit in 30 beurten.
Hans van der Weiden (22 car.) won zijn partij on 27 beurten.
Wil had weer voor een heerlijke lunch gezorgd, soep, salade en lekkere
belegde broodjes, waar daankbaar gebruik van werd gemaakt.
In de kwartfinales kwamen Ben Verschraagen en Peter van de Horst als
eerste uit de koker, dit werd een spannende partij omdat Ben in de 48e
beurt en nog één hoorde en Peter nog acht caramboles moest maken.
Dankzij een mooie eindsprint en een paar jammerlijke misser van Ben
trok Peter uiteindelijk aan het langste eind.
Op de andere tafel werd de wedstrijd tussen Joop Florie en Arie Stigter
gespeeld. Beide heren gingen tot aan beurt 23 gelijk op, maar in de 24e
beurt maakte Joop een serie van vijf. Helaas voor Arie kon hij dit gat
niet meer dichten en was Joop de tweede halve finalist. Arie kwam in 30
beurten tot 14 caramboles.

De derde kwartfinale ging tussen Gijsbert Broekhuizen en PeterVulto.
Ook hier ging de partij gelijk op tot de 22e beurt. In de volgende twee
beurten liet Peter zien uit welk hout hij gesneden is, met series van vijf
en zes was het gat geslagen. Gijsbert probeerde het uiteraard nog wel,
maar Peter was niet meer in te halen. Peter ging uit in de 41e beurt en
Gijbert kwam tot 14 caramboles.
De laatste kwartfinale ging tussen Ted Vermeulen en Hans van der
Weiden. Ted had veel energie verspeeld in zijn eerste partij (70 beurten)
en kwam maar niet in zijn spel. Hans daarentegen had de smaak te
pakken en had in 8 beurten 11 caramboles tegen Ted één. Hans kon zijn
goede spel tot het einde van de partij volhouden, die uitmaakte in de 24e
beurt. De kortste partij van de dag, Ted kwam tot vijf caramboles.
Ook de halve finales werden geloot en gingen tussen Peter Vulto en
Joop Florie en tussen Peter van de Horst en Hans van der Weiden. De
eerste halve finale leek een overwinning te worden voor Joop, maar in
de 48e en nabeurt kwam Peter langszij en moesten er penalty’s genomen
worden. Dit werd bloedstollend, bij de eerste keer van aquit misten
beide heren. Maar bij de tweede keer maakte Peter de aquitstoot wel en
Joop mistte en was de eerste finalist bekend.
Op de andere tafel werd er gestreden om de andere finaleplek tussen
Peter van de Horst en Hans van der Weiden. Het werd een lange
slopende partij. Na achteraf bleek had Hans veel kruit verschoten in de
eerste twee partijen en had veel moeite met het verdedigende spel van
Peter. Wat hij ook probeerde het wilde niet lukken. Peter bleef zij n
puntjes regelmatig pakken en maakte de partij uit in de 53e beurt, Hans
kwam tot 15 caramboles. Sortief als Hans is feliciteerde hij Peter met de
woorden verdedigen is ook een gave, Peter beheerste dat tot in de
finesses, dus was hij de terechte tweede finalist.
De finale ging tussen Peter van de Horst en Peter Vulto. Tot aan de 38e
beurt waren de heren nog keurig in evenwicht, dus konden we spreken
van een spannende partij. De stand 13 om 14 caramboles voor Peter
Vulto. Helaas voor Peter van de Horst viel hij maar liefst 11 beurten stil,
maar Peter Vulto maakte hier handig gebruik van door in dezelfe 11
beurten 8 keer te scoren. Weer had Peter Vulto een gat geslagen en dat
gaf hij niet meer weg. In de 55e beurt maakte hij de partij uit, Peter van
de Horst bleef steken op 18 caramboles. Peter Vulto was deze dag de
meest constantste speler en dus de terecht winnaar van de 25e editie van
Coupe de Haar.

De prijsuitreiking werd gedaan door Gert Zweserijn en Hans van
der Weiden. Als eerste zetten zij nog een paar mensen in het
zonnetje, waaronder Hennie Verbruggen en zijn vrouw Wil voor de
goede verzorging tijdens het hele toernooi. Voor Wil, hadden Gert en
Hans en Boedas met waxinelichtjes gekocht. Voor Hennie was er een
prachtig boek over karperen, zijn grote hobby.
Verder hadden Gert en Hans voor Herman van ‘t Riet, Peter van der
Gein en Jan Stomp voor hun vele tel- en schrijfwerk een ook een
aardigheidje mee genomen. Hans prees Gert nog voor zijn 25 jaar
organiseren van Coupe de Haar, Jaarlijks belt Gert zich een slag in de
rondte en zorgde hij voor de sponsoren, hij kreeg een daverend applaus
en een doos met heerlijke sapjes. Ook Hans van der Weiden kreeg een
lekker flesje voor weer een jaar uitstekende samenwerking.
Gert reikte samen met Hans de geldprijzen uit en natuurlijk de
schitterende wisselbeker, met voor de winnaar een enveloppe van € 250,
beschikbaar gesteld door sponsoren.
Voor dit evenement waren dat;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hennie en Wil Verbruggen
Sportcafé De Poortdijk
Arie Stigter
Arie Stigter
Frans Stigter
Haars en Stigter Voegwerken
Teun Endeveld
Metselbedrijf T.J. Endelveld
Ben Verschraagen
Slijpen, Polijsten en Borstelen
Gijsbert Broekhuizen
Gebr. Broekhuizen Voegwerken
Cees en Gerard Boxce
De Biljartmakers
Cees van Dam
Jan Smit
MeGaFa
Iwan le Blanc
Geva Onderhoud
Milko Schoen
Finesse Afbouw
Ron van de Gaag
Eric Zaal
Metaalbewerking
Rens Griffioen
Andre van Straten
Rob Geuze
Hans Blote
Franky’s Bowling Nieuwegein
En alle deelnemers met hun inleg

Einduitslag van de 25e Coupe de Haar;
1. Peter Vulto
2. Peter van de Horst
3. Joop Florie
3. Hans van der Weiden
5. Ben Verschraagen
6. Arie Stigter
7. Gijbert Broekhuizen
8. Ted Vermeulen
9. Maurice Arts
10. Cora van den Eijnden
11. André van Straten
12. Ronald van den Berg

Het Scheepje
Entree
B.V. Nieuwegein
B.C.H. 13
B.C.H. 13
Het Groene Hart
Het Groene Hart
De Windhoek
B.C.H. 13
De Rooie Reigers
Apollo
De Spijker

€ 250,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 70,00
€ 70,00
€ 70,00
€ 70,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00

De prijs voor de kortste partij ging dit jaar naar Arie Stigter van Het
Groen Hart uit Lopik, hij maakte zijn 22 caramboles in 21 beurten. Hij
won een diner bon van Jasmine Palace uit De Meern. De hoogste serie,
werd gewonnen door Ben Verschraagen B.C.H. 13 uit Harmelen. Hij
maakte een serie van zeven, wat 31,8% van zijn te behalen caramboles
was. Hij won een cdeaubon van Franky’s Bowling Nieuwegein die
bestond uit voor vier personen 1 uur bowlen gevolgd door een diner.
De kersverse kampioen Peterk gaf nog een rondje en het bleef nog lang
gezellig. Hans en Gert wensten iedereen wel thuis en nodigde de
deelnemers alvast uit voor de 26e editie, als de coronaperikelen het toe
gaat laten.
Winnaars van de vorige 24 edities van Coupe de Haar waren:
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Piet Schwarze
Piet Schwarze
Richard Portakal
Gert Zweserijn
Ben Schep
Kees de Jong
Hans Klinge
Ben Derks
Cees Jongmans
Henny Overbeek
Gert Zweserijn

Rustoord in Haarzuilens
Rustoord in Haarzuilens
Victoria in Haarzuilens
Schoolzicht in Haarzuilens
Het Groene Hart
De Pommerance
Nieuw Zeist
Walzicht
Rijnzicht
De Pommerance
Rijnzicht

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Huib van der Markt
Cees van Heezik
Frank Schaap
Dennis Schouten
Cees van Heezik
Maurice de Vré
Jordy Biemans
Ben Verschraagen
Ben Derks
Ben Derks
Teus Uitenbogaard
Maurice Arts
Cok Kortekaas

Walzicht
Walzicht
Kanaalzicht
De Plaats
Walzicht
Het Fust
De Windhoek
Het Fust
De Plaats
De Plaats
Entré
B.V. Nieuwegein
Padoc

Onderstaand nog wat sfeerfoto’s van de finaledag.

