
Clubkampioenschappen poolbiljart 2017 

In 4 poules wordt er dit jaar gestreden om het clubkampioenschap bij de Hook. Bart Houben is 

natuurlijk weer de grote favoriet nadat hij de voorgaande 4 seizoen ook al de beste bleek te zijn bij 

de Hook.  

In poule 1 is Erwin Caris met Jitze Glas favoriet. Deze 2 heren spelen beide in de Eredivisie en nemen 

het op tegen 3 heren uit de Hook 4. Joey Greijn, Roel van Bilzen en Martien van Kuijk. Enkele uren 

voor aanvang van de wedstrijden meldt Erwin zich met hoofdpijn af en stijgen de kansen dus voor de 

andere heren. Om 20.00 uur start de eerste wedstrijd van de poule en neemt Roel van Bilzen het op 

tegen Jitze Glas. Jitze krijgt verrassend met 3-0 op de broek en zal nu alle zeilen bij moeten zetten om 

de K.O. fase te bereiken. Roel van Bilzen wint ook zijn 2e wedstrijd met 3-0 van Martien van Kuijk. 

Joey Greijn zal pas rond 21.30 uur aanwezig zijn vanwege werkzaamheden en daarom spelen Jitze en 

Martien eerst. Martien kan het net niet bolwerken tegen Jitze en verliest met 2-3. Inmiddels is Joey 

gearriveerd en neemt hij het in zijn eerste partij op tegen Martien die graag op tijd thuis is en toch al 

is uitgeschakeld. Joey gaat met 3-0 over de knie en lijkt ook een snelle exit tegemoet te zijn. Niets is 

minder waar als Joey vervolgens met 3-0 van Roel wint en de laatste wedstrijd tegen Jitze dus 

uitsluitsel gaat geven wie er samen met Roel doorstoot naar de laatste 8. Jitze dus tegen Joey in de 

finale van deze avond. Joey komt 1-0 voor en de druk ligt bij Jitze die in partij 2 op zwart mag stoten. 

Hij pot de bal maar vervolgens loopt ook wit weg in hetzelfde gat. Joey op rozen en Jitze slaat op tilt. 

Het laatste frame is een formaliteit. Joey wint met 3-0 en zorgt voor een verrassing door Jitze naar 

huis te sturen. Joey wordt zelfs nog poulewinnaar doordat hij het onderlinge duel van Roel wist te 

winnen. 

Poule 2 heeft ook een afmelding op het laatste moment. Victor Overwater is door een sterfgeval in 

de naaste omgeving helaas niet van de partij en dus spelen Bart Houben, Marco Voermans, Servie 

Verstappen en Luc Vleeshouwers ook slechts 6 van de geplande 10 poulewedstrijden.  

Marco begint tegen Bart en krijgt kansen die het niet weet te verzilveren. Uiteindelijk wordt het dan 

een eenvoudige overwinning voor Bart maar er had zeker meer ingezeten voor Marco. Luc wint de 2e 

pot van Servie met 3-0 en zo staan Luc en Bart er goed voor na 2 wedstrijden in deze poule. Luc wint 

ook zijn 2e partij tegen Marco en als Bart in partij 4 ook van Servie wint is deze poule al beslist. Servie 

voelt er niets voor om nog om plek 3 te spelen en ook Marco vindt het wel prima. Luc en Bart spelen 

natuurlijk wel om de poulewinst aangezien dat een voordeel kan opleveren in de volgende ronde. 

Bart wint deze pot met 3-1 en is geplaatst als nummer 1 bij de laatste 8.  

In poule 3 begint Tom van Herten met een overwinning op schoonbroer Redmar de Vos en lijkt het 

voor Tom een vruchtbare avond te worden. Niets is echter minder waar want Tom wint vervolgens 

geen pot meer. Dennis Hendrikx, Kris Staekenborg en Ritchie van de Rieth blijken allemaal te sterk. 

Redmar herstelt zich tegen Ritchie van zijn nederlaag en na enkele wedstrijden in deze poule staan 

Redmar en Dennis op 2 overwinningen en moet Kris alle zeilen bijzetten. Kris is wat later binnen 

gevallen i.v.m. verplichtingen elders en moet in sneltreinvaart 4 partijen achter elkaar spelen. Winst 

tegen Ritchie en Tom brengen ook Kris op 2 overwinningen. Dennis laat een kans liggen tegen 

Redmar op de winst want hij mist de zwarte bal en verliest de pot dan ook. Hij speelt dus een finale 

tegen Kris want bij winst is Dennis met 3 overwinningen zeker van de laatste 8. Helaas gaat het 

opnieuw mis voor Dennis en ook nu krijgt hij kansen om te winnen. Kris staat inmiddels op 3 

overwinningen en speelt tegen Redmar om de poulewinst. Redmar toont zijn klasse en klopt Kris. 

Redmar dus poulewinnaar en Kris toch knap 2e in deze poule.  

Poule 4 is de poule des doods om de zwaarste poule zo maar te bestempelen. Bart Urselmann en Luc 

Seerden spelen beide in de Hook 1 en Paul Seerden, Bartel Wulms en Tom Reemers spelen in de 

Hook 2. Luc en Bart zijn favorieten maar het is Tom die Bart meteen een voet dwars zet door met 2-0 



van hem te winnen. Ook Luc wint even later van Urselmann. Paul verliest van Luc en Bart maar 

begint sterk tegen Tom en moet de pot eenvoudig winnen. Paul verkloot zijn 2e frame echter en 

vergooit vervolgens de wedstrijd door ongeconcentreerd het laatste frame weg te geven. Tom komt 

dus goed weg. Partij 3 gaat voor hem verloren tegen Luc die vanavond te sterk is voor alle heren in 

de poule. Paul wint nog wel van Bartel maar blijft dus steken op 1 winstpartij. Ursel pakt er 2 en 

Bartel kan in de laatste pot nog winnen voor de eer tegen Tom. Dit lukt hem niet en daardoor is Tom 

met 3 overwinningen de gelukkige nummer 2 in deze zware poule. Luc wordt dus eerste en is ook 

geplaatst voor de laatste 8.  

Met 8 kwartfinalisten aanwezig starten we op maandag 21 augustus onze kwartfinales op.  

De loting wordt gedaan en de eerste 2 partijen die uit de koker rollen zijn die tussen Joey Greijn en 

Luc Vleeshouwers op tafel 1 en Bart Houben tegen Roel van Bilzen op tafel 2.  

Bart Houben toont vanaf de eerste stoot zijn klasse en laat Roel kansloos. Het wordt een eenzijdige 

partij die in 3-0 eindigt.  

Joey Greijn geeft Luc Vleeshouwers heel wat meer tegenstand. Luc laat links en rechts een kansje 

liggen en ziet daardoor een 2-2 tussenstand op het bord verschijnen. Joey opent de laatste pot erg 

sterk en stoot de tafel op 1 volle bal na helemaal leeg. Luc blijft rustig en weet vanuit achterstand 

terug te komen en de partij alsnog te winnen.  

Vervolgens start Luc Seerden tegen Kris Staekenborg en Redmar de Vos tegen Tom Reemers.  

Luc Seerden is favoriet in het treffen tegen Kris maar speelt niet groots. Gelukkig voor hem heeft ook 

Kris het vizier niet op scherp staan waardoor het alsnog een eenvoudige overwinning wordt voor Luc.  

Tom Reemers heeft na een goede poulefase vandaag een hele zwakke dag. Ook Redmar is niet in 

beste doen maar kan toch eenvoudig winnen met 3-0 en zorgt wellicht voor de grootste verrassing in 

deze ronde.  

In de halve finales dus 2 partijen tussen de Hook 1 en de Hook 3. Eredivisie tegen eerste divisie en 

dat is duidelijk. Het format wordt BO7 en de mannen uit de eredivisie komen beter in hun spel. Wat 

heet. Met name Bart Houben stoot weergaloos waardoor Redmar figurant in zijn eigen partij wordt. 

Het wordt 4-0 voor Bart met daarin een total clearance en 2 maal een clearance. Ook de andere 

partij eindigt in een 4-0 overwinning voor de Hook 1. Luc Seerden speelt dus in de finale tegen Bart 

Houben en zo hebben we de droomfinale met daarin de 2 beste biljarters van deze avond.  

In de finale gaat Bart door waar hij al de hele avond mee bezig is. Hij schiet nog enkele tafels binnen 

een beurt leeg en laat nu ook Luc vrij kansloos. Op een 4-0 stand krijgt Bart kans om de wedstrijd af 

te maken met een shot op zwart. Onfortuinlijk vliegt ook de witte bal het gat in waardoor Luc nog 

een frame achter zijn naam zet. Bart stelt orde op zaken in frame 6 en pakt de winst met 5-1 

waardoor hij voor de 5e achtereenvolgende maal clubkampioen wordt bij de Hook.  


