FRANK HENDRICKX CLUBKAMPIOEN 2019

Op zaterdag 21 december 2019 werd voor de 54e keer gespeeld om het
clubkampioenschap van BC Boekoel. Frank Hendrickx, Joep Beckers, Maan Clumpkens
en Jo Hendrickx gingen op het groene laken de sportieve strijd aan met als inzet de
fraaie wisseltrofee.
Na loting werd de eerste halve finale gespeeld tussen Maan Clumpkens en Frank
Hendrickx. Frank begon direct sterk aan de partij en had zijn 208 te maken caramboles
in de spelsoort kader al na 8 beurten bijeen, wat hem het hoge gemiddelde van 26,00
opleverde en een hoogste serie van liefst 93. Maan was door dit geweld volledig
kansloos en kon zo geen vervolg geven aan zijn mooie partij in de kwartfinale waarin hij
in 7 beurten uit was met een gemiddelde van 3,43.

De tweede halve finale tussen Joep Beckers en Jo Hendrickx ging beter gelijk op.
Gedurende de partij had Joep steeds een kleine voorsprong op Jo, maar met een sterk
slot wist Jo de partij toch in zijn voordeel te beslissing. In 29 beurten had Jo zijn 19 te
maken caramboles bij elkaar, wat een gemiddelde van 0,66 opleverde. Joep kwam tot
53 van de 62 te maken caramboles en dus een gemiddelde van 1,83.
De winnaar moest dus komen uit de finalepartij tussen Frank Hendrickx en Jo
Hendrickx. Frank moest weer 208 caramboles in het kaderspel spelen en voor Jo
stonden 12 caramboles in het libre op het programma. Ook deze partij begon Frank
weer sterk met in het begin van de partij een serie van 55 en een tussenstand van 150
tegen 4 in 9 beurten. Toen stokte de productie bij Frank en kwam Jo met twee kleine
series van 2 en 3 dicht bij de eindstreep. Na een uiteindelijk cruciale misser van Jo
maakte Frank in de 20ste beurt de partij uit met een serie van 23 en werd zo voor de
9e keer clubkampioen van Biljartclub Boekoel.

De finalisten v.l.n.r.: Frank Hendrickx (kampioen), Jo Hendrickx (2e plaats),
Joep Beckers en Maan Clumpkens (beide 3e plaats).

