Jan van den Boom Bokaal

nale gespeeld op 14 december 2018.
Korte samenvatting van de finale
Acht spelers wisten zich te plaatsen voor de finale:
finale Cor Dagevos, Theo Joosen, Hans Wildeboer, Piet
van Steen, Leo van de Luijtgaarden, Rinus Veraart, Cees Broeren en Piet de Wijs.
In de kwartfinale werden de volgende wedstrijden gespeeld.
(33)
Cor Dagevos(29) - Theo Joosen(33
Cor speelde een goede partij in 16 beurten uit met een serie van 10 caramboles.
car
Theo speelde niet
slecht maar had helaas geen kans. Cor won de wedstrijd met 29 tegen
egen 17 caramboles.
caramboles
Veraart
Leo van de Luijtgaarden(43) - Rinus Veraart(46)
Rinus speelde een goede partij en was de gehele wedstrijd de betere.
betere Rinus won de wedstrijd met 46
tegen 38 caramboles in 27 beurten.
Hans Wildeboer(36) - Piet van Steen(85)
Steen
Hans had de voorrondes sterk gespeeld maar kwam tegen Piet slechts 3 caramboles
amboles tekort. Piet won
de wedstrijd met 85 tegen 33 caramboles in 17 beurten.
Piet de Wijs(43) - Cees Broeren(66)
(66)
Cees gaf Piet geen schijn van kans en won vrij gemakkelijk deze wedstrijd met 66 tegen 18
caramboles in 21 beurten.
In de halve finale werden de
e volgende wedstrijden gespeeld.
Cees Broeren(66) - Piet van Steen(85).
Steen
Het was een spannende halve finale.
final Cees won met 66 tegen 73 caramboles in 22 beurten in een
moyenne van 3.00.
Cor Dagevos(29)- Rinus Veraart(46)
(46).
Cor kwam er tegen Rinus niet aan te pas.
pas Rinus won de wedstrijd met 46 tegen 18 caramboles in 30
beurten.
Cor en Piet moesten nu spelen voor de 3e en 4e plaats.
Piet v Steen(85) - Cor Dagevos(29).
Dagevos(29)
Cor ging tegen Piet strijden om de 3e plaats. Cor, die toch een zeer verdienstelijk toernooi heeft
gespeeld, kon het tegen Piet niet redden. Piet won met 85 tegen 18 caramboles in 22 beurten
waardoor Piet verdienstelijk 3de werd.
Finale.
De finale
inale ging tussen 2 clubgenoten van Amicitia, Cees Broeren(66) en Rinus Veraart (46).
(46)
Cees had tegen Rinus geen schijn van kans.
kans Rinus speelde gedreven om de Bokaal te winnen
w
en
maakte dit waar door in slechts in 17 beurten uit te spelen met een hoogste serie van 11 caramboles
car
in de 5e beurt en daardoor hij een zeer welverdiende winnaar van de Jan van den Boom Bokaal werd.

Jan van den Boom Bokaal

Het RBB bestuur bedankt Huis ten Halve voor de goed verzorgde finale,, eveneens bedanken we de
schrijvers, Herman Vink en Joop Dekkers,
Dekkers de arbiters Jan Mol, Fred Heijnen, Kees Lambregts,
Lambregts Kees
Nieuwlaats op deze dag en onze fotograaf Frits Terlouw.
Eindstand: 1e Rinus Veraart
2e Cees Broeren
3e Piet van Steen
4e Cor Dagevos

Amicitia
Amicitia
Oudenbosch
Ram

De prijsuitreiking vond plaats door mevrouw van den Boom en onze voorzitster Jeanne Backx
Ba
die
gezamenlijk de prijzen uitreikten
n.
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