
Nick Vervoort winnaar Swalmer biljartcompetitie 2022  
 
 

 
 
Na een gedwongen pauze van 3 jaar door het Coronavirus werd op zaterdag 25 juni in Café Soranus 
(clublokaal BC Boekoel) voor de zesendertigste keer de finale om het Swalmer biljartkampioenschap 
gespeeld. In totaal deden er 19 spelers van de verenigingen BC 't Klumpke, BC Boekoel, BC Swalmen 
en BC Die Drie mee aan deze competitie.  
Na het spelen van de voorrondes en kwartfinales hebben zich uiteindelijk 4 spelers weten te plaatsen 
voor deze finale met als inzet de fraaie wisseltrofee. 
 De eerste halve finale werd gespeeld tussen Walther Kotschi ('t Klumpke) en Nick Vervoort 
(Boekoel).  Na een sterke start moest Walther uiteindelijk toch de winst aan Nick laten. Nick wist in 
24 beurten te winnen met een gemiddelde van 1,25. Walther speelde een gemiddelde van 1,75.  
 De tweede partij ging tussen de Sjeng Schaefer (Boekoel) en Jac Eggels ('t Klumpke). In het begin 
ging de partij gelijk op, maar na een beurt of 10 plaatste Sjeng met een paar mooie serie de 
beslissende voorsprong en won in 25 beurten. Sjeng speelde een gemiddelde van 2,48 en Jac 1,64.   
De kampioen moest dus komen uit de finale tussen de beide clubgenoten Nick Vervoort en Sjeng 
Schaefer. Voor Sjeng staan 62 caramboles en voor Nick 30 caramboles op het programma. Na een 
stroeve start van Sjeng was de stand na 10 beurten gelijk met voor beide 13 gemaakte caramboles. 
Nick rook zijn kans om de titel in de wacht te slepen, maar door de spanning miste hij een paar 
makkelijk te maken caramboles. Sjeng profiteerde hiervan en kwam terug in de partij en werd het 
bijzonder spannend wie dit gevecht ging winnen. In de 28e beurt maakte Nick zijn laatste 2 
caramboles, waarmee hij de partij uitmaakte. Sjeng stond op 58 en kwam dus 4 caramboles te kort. 
Nick (21 jaar) lost hiermee Louis Dingelstad (23 jaar in 1980) af als jongste winnaar van de Swalmer 
biljartcompetitie. 
De bekers, welke door de kasteleins van café Soranus en café 't Klumpke zijn gesponsord, werden 
uitgereikt en de organisatie bedankte allen die dit toernooi mogelijk hebben gemaakt. 
 



 
 
De finalisten op een rij.  
V.l.n.r.:  Nick Vervoort (kampioen), Sjeng Schaefer (2e), Jac Eggels (3e) en  Walther Kotschi (3e). 


