
 

Verslag NK Bandstoten 3e klasse op 21-23 april 2017 

bij Biljartvereniging OnderOns ’67 te Beverwijk 

 

Biljartvereniging OnderOns ’67 viert dit jaar (2017) haar 50-jarige bestaan. De biljartbond (KNBB 

Vereniging Carambole) heeft op grond daarvan de organisatie van het Nederlands 

Kampioenschap Bandstoten 3e klasse aan OnderOns toegewezen. Deze finale werd gespeeld in 

het weekend van 21 tot en met 23 april 2017in ons clublokaal op sportpark Adrichem te 

Beverwijk. 

De deelnemers hadden van tevoren al een leuke 

foto en een stukje tekst over zichzelf aan de 

organisatie toegezonden, zodat we de bezoekers 

konden verrassen met een kleurrijk boekje 

waarin de spelers werden voorgesteld. Deze 8 

spelers hadden zich allemaal via een lange weg 

voor deze finale geplaatst, na voorwedstrijden in 

hun eigen district, een finale op districtsniveau en 

daarna nog op gewestelijk niveau. 

 

De wethouder Haydar Erol van Sport van Beverwijk heette de 

spelers van harte welkom, had een fraaie speld van de 

gemeente voor alle deelnemers meegenomen en mocht deze 

Nationale finale officieel openen met de acquit-stoot. 

Daarna werden er op vrijdag 2 ronden gespeeld, op zaterdag 3 

ronden en tenslotte op zondag nog 2 ronden, zodat elke 

deelnemer al zijn mede-finalisten een keer aan de tafel kreeg. 

De biljarters konden rekenen op een enorme schare aan 

meegereisde supporters. Op alle dagen zat onze lokaliteit 

bomvol, hetgeen uniek genoemd kan worden, gelet op het feit 

dat de deelnemers echt vanuit alle delen van Nederland naar Beverwijk waren afgevaardigd. 

De eindstrijd was een ware thriller. Twee ronden voor het einde stonden 2 spelers bovenaan in 

de stand. Zij hadden het in eigen hand en het wedstrijdprogramma (AVE-systeem voor 

ingewijden) had al een fraaie finale tussen die twee uitgerekend. Het liep echter anders; beide 

koplopers verloren hun 6e partij, zodat er ineens (in theorie) weer 5 spelers waren die 

Nederlands kampioen konden worden. 
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Het werd uiteindelijk Dennis Bakker van Biljartvereniging BV De Paus uit Lutjebroek. 

 

Tweede werd Wesley Verhagen van Biljartvereniging Steeds Vooruit uit Drunen en de bronzen 

medaille ging naar Peter van Erp van Biljartvereniging Royal Event Palace uit Heeswijk-Dinther. 

Afgevaardigde Arie Klomp van de KNBB huldigde de kampioen en overhandigde de 

organiserende vereniging een fraaie oorkonde van de biljartbond. OnderOns kan terugkijken op 

een zeer geslaagd evenement, met een sportieve groep spelers, met een ongekend aantal 

bezoekers en een aantal zeer gemotiveerde leden die zich wekenlang hadden ingespannen om 

van deze finale een succes te maken. 

OnderOns ‘67 

Jan Dekker  (voorzitter) 

Frank Trappmann (wedstrijdleider) 

 

 

Deze finale is administratief verwerkt met PK-Online van SpecialSoftware. 

De stand was het hele weekend live te volgen via onderstaande link (waarmee ook de eindstand kan worden 

bekeken): https://www.specialsoftware.nl/Bezoekers/Finale1/toonstand.php?finale=14 

Persvragen over dit evenement: Hans Eekels, 06-10018943, hanseekels@gmail.com 

 

 

 

 

 


