Henk Ridderbeeks winnaar Swalmer biljartcompetitie 2019
Op vrijdagavond 14 juni werd in café ‘t Klumpke in Swalmen voor de vijfendertigste keer de finale om
het Swalmer biljartkampioenschap gespeeld. In totaal deden er 30 spelers van de verenigingen BC 't
Klumpke, BC Boekoel, BC Swalmen en de Seniorenvereniging mee aan deze competitie.
Na het spelen van de voorrondes en kwartfinales hebben zich uiteindelijk 4 spelers weten te plaatsen
voor deze finale. Op het groene laken gingen ze de sportieve strijd aan, met als inzet de fraaie
wisseltrofee.
De eerste halve finale werd gespeeld tussen Frank Hendrickx (Boekoel) en Wiel Heijmann (Senioren
vereniging). In een partij over 22 beurten ging de winst naar Frank met een gemiddelde van 11,36.
Wiel kwam niet goed in zijn spel en speelde een gemiddelde van 1,09. De tweede partij ging tussen
de clubgenoten Henk Ridderbeeks en Walther Kotschi, beiden van ’t Klumpke. Na een stroef begin
trok Henk de partij na zich toe. Walther kwam echter sterk terug maar moest uiteindelijk met
1 carambole verschil toch de winst aan Henk laten. De gemiddeldes waren 1,80 voor Henk en 1,66
voor Walther.
De winnaar moest dus komen uit de finalepartij tussen Frank Hendrickx (250 caramboles, spelsoort
kader) en Henk Ridderbeeks (53 caramboles, spelsoort libre). Frank startte sterk met series van 37
en 41 in de eerste twee beurten, maar moest gaandeweg de partij toch zijn meerdere erkennen in
een goed spelende Henk. Henk wist zijn 53 te maken caramboles uit te spelen 18 beurten, wat voor
hem het mooie gemiddelde van precies 3,00 opleverde. Frank kwam tot 208 caramboles en 11,55
gemiddelde. Henk heeft met deze overwinning met succes zijn titel van vorig jaar geprolongeerd en
is hiermee voor de 2e keer Swalmer Biljartkampioen.
Na de laatste partij werden de bekers, welke door de 3 kasteleins-echtparen worden gesponsord,
uitgereikt en bedankte de organisatie allen die dit toernooi mogelijk hebben gemaakt.

De finalisten op een rij.
V.l.n.r.: Walther Kotschi (3e), Henk Ridderbeeks (kampioen) en Frank Hendrickx (2e).
Wiel Heijmann ontbreekt op de foto.

