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Door de uitbraak van het coronavirus hebben we de finale om het clubkampioenschap 
2021 ook dit jaar weer een jaar later kunnen uitspelen. Op zaterdag 2 april 2022 
hebben we het 56e clubkampioenschap gespeeld.   
Frans Fermont, Leopold de Moor, Pieter Vintcent en Leon Damen hadden zich via de 
voorronde en kwartfinale geplaatst voor de finale en gingen de sportieve strijd aan met 
als inzet de fraaie wisseltrofee.  
Helaas moest Leon zich wegens ziekte afmelden voor de finale. 
De overige 3 spelers hebben middels een halve competitie gespeeld om de titel. 
Na loting werd de eerste wedstrijd gespeeld tussen Frans en Leopold. Frans had een 
zeer goede start met 60 caramboles in 6 beurten. Daarna stokte het bij hem en kon 
Leopold met gedegen spel alsnog de overwinning naar zich toetrekken. Met 50 
caramboles in 18 beurten behaalde hij het prima moyenne van 2,78. 
In de 2e wedstrijd moest verliezer Frans het opnemen tegen Pieter. Pieter kwam deze 
wedstrijd niet in zijn goeie doen en verloor in 25 beurten van Frans, die een prachtige 
serie van 41 caramboles maakte. 
 
 
 



 
De laatste partij ging tussen Leopold en Pieter. Pieter moest winnen om nog kans te 
maken op het kampioenschap. Pieter begon sterk aan de partij en na een moeizaam 
slot wist hij deze partij toch naar zich toe te trekken. In 33 beurten was hij winnaar met 
een moyenne van 2,09. Leopold kwam 7 caramboles te kort en speelde nu 1,78 
moyenne. 
 
Alle drie hadden ze dus één partij gewonnen en moest uiteindelijk het procentueel 
gemiddelde uitmaken wie zich clubkampioen van 2021 mocht noemen. 
Frans kwam tot 86% ten opzichte van zijn aanvangsmoyenne, Pieter tot 98% en 
winnaar werd Leopold met 117%  
Leopold prolongeert hiermee zijn titel uit 2020 en wordt voor de 3e keer  
clubkampioen van  Biljartclub Boekoel.   
 
 

 
 

De finalisten v.l.n.r.:  Frans Fermont (3e plaats), Pieter Vintcent (2e plaats) en Leopold de Moor (kampioen). 
Leon Damen (3e plaats) ontbreekt op foto wegens ziekte. 

 
 


