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Inleiding 
 

Sinds het toernooi om de Stokkersbokaal in 1997 weer nieuw is in geblazen, heeft het traditioneel 

altijd op de grote matchtafel plaatsgevonden, om met de tijd mee te gaan en aan mensen die het 

spel op de grote tafel te moeilijk vinden, ook een kans te geven is dit jaar voor het eerst ook de 

Stokkersbokaal op de kleine tafel georganiseerd. 

Gezien het aantal inschrijvingen van 87, waarvan er 45 aan de maxi editie en 42 aan de mini editie 

deelnemen, is deze wijziging een goede geweest. 

Een andere wijziging die heeft plaatsgevonden is de opzet van de finale, dit was altijd in dezelfde 

vorm gegoten als de traditionele finales bij de persoonlijke kampioenschappen, dus met 8 personen 

drie dagen spelen. De finale werd nu gespeeld met vier biljartliefhebbers, wat inhoudt dat de finale 

op één dag kan worden gehouden en er dus geen heel weekend afscheid van huis en haard hoeft te 

worden genomen. 

De finale om de Stokkersbokaal driebanden klein wordt afgewikkeld op vrijdagavond 3 juli en de 

finale om de Stokkersbokaal driebanden groot op zaterdagmiddag 4 juli, beide vinden uiteraard 

plaats bij Biljartpaleis Stokkers sinds 1969 het mekka van de biljartsport in Enschede. 

 

En de winnaar van de Stokkersbokaal driebanden groot is: 

Adnan Meteer uit Hengelo. 

Eindstand 
Nr. Naam speler TM GM Aantal 

beurten 
Moyenne Hoogste 

serie 
Scorings 

percentage 

1. Adnan Meteer 93 93 159 0.585 5 100.00% 

2. Peter  Stakenburg 99 91 149 0.611 4 91.92% 

3. Theo Moes 69 65 158 0.411 4 94.20% 

4. Johan Hoek 51 42 146 0.288 3 82.35% 

 

 

 

 



Finale verslag driebanden klein. 
Ronde 1 

Nadat de voorzitter van BC Stokkers, Jan Elshoff de spelers heeft verwelkomt en het toernooi heeft 

geopend, kon e.e.a. van start gaan. 

De line-up van de start van de finale was als volgt, Adnan Meteer tegen Peter Stakenburg en Johan 

Hoek versus Theo Moes. Aangezien ze alle 4 favoriet waren durfde niemand een voorspelling te 

doen, wie er met de felbegeerde bokaal vandoor zou gaan. 

Wat wel zeker was is dat er menig zweetdruppeltje zal vallen gezien de aangename zomerse 

buitentemperatuur van rond de 36°C, niet alleen bij de spelers maar ook bij het publiek en bij 

Doortje, die een ieder telkens van de benodigde drankjes en hapjes voorzag. 

Tot en met beurt 35 en 8 om 8 kabbelde de partij tussen Theo en Johan rustig voort toen was 

blijkbaar de diesel opgewarmd, want middels 2 series van 4 in beurt 36 en 38 nam Theo een 

beslissende voorsprong, die hij niet meer uit handen gaf, na 50 beurten moest Johan zich gewonnen 

geven met 23 om 11. 

De partij tussen Peter en Adnan was er één met meerdere gezichten, na 19 beurten was het 13-13, 

vervolgens liep Adnan uit naar 25 om 14 in 31 beurten, waarop Peter zich terug vocht tot 26 om 24 

na 45 beurten maar waarna Adnan over het beste eindschot beschikte en tenslotte na 52 beurten de 

partij uitcaramboleerde, 31 om 25. 

Ronde 2 

De winnaars tegen de verliezers oftewel Adnan versus Johan en Theo tegen Peter, zal hierna de 

strijd nog geheel open zijn of zal er al het e.e.a. beslist zijn…………. 

Na 20 beurten waren Adnan en Johan op de helft aangekomen, dat kan dus alle kanten nog op Peter 

stond na 23 beurten met 20-6 voor tegen Theo, hier lijkt de beslissing al te zijn gevallen… Een 

tussensprintje van Johan zorgde ervoor dat hij na 28 beurten “en nog 3” kreeg te horen, Adnan 

stond toen nog op 16…blijkbaar was het voor Adnan een wake-up-call want 12 beurten later tikte hij 

de partij uit en moest Johan er nog 1. Ondanks de grote voorsprong bleek Peter  nog de nodige 

moeite te hebben om van Theo, die sterk terug kwam, te winnen na 41 beurten was het verschil 

slechts 1 carambole. 

Ronde 3 

Door deze resultaten is Adnan ongeslagen en volgt Theo op plek 2 en Peter op plaats 3 en aangezien 

in de laatste ronde Adnan en Theo tegen elkaar moeten is dit een echte finale waarvan de winnaar 

de Stokkersbokaal in ontvangst mag gaan nemen, Peter  kan als hij van Johan wint en indien Theo 

verliest maximaal de tweede plaats nog bereiken. 

Na 12 beurten was de stand 9 om 8 in het voordeel van Adnan, maar gezien de te maken aantallen 

staat Theo er dus goed voor. Peter staat met 4-2 in 18 voor tegen Johan, die doen het dus rustig 

aan…..Na 35 beurten is het 19-6 voor Peter en Adnan leidt tegen Theo met 16-11 in 23 beurten, nog 

steeds geen duidelijkheid wie-o-wie…….Beurt 32 stand 17-13 voor Adnan….Peter maakt de partij na 

56 beurten uit en Johan blijft achter met 15 gemaakte caramboles. Ondertussen schiet het niet echt 

op in de finale 19-16 in 45, de spanning in de arm neemt duidelijk toe……. 22-17 in 55 beurten, licht 

voordeel voor Theo dus, maar….26-19 in 59….In beurt 61 is het “en nog 3” voor Adnan…In beurt 67 is 

het zo ver Adnan wint met 31 om 20. Het blijkt dus niet zo makkelijk te zijn om naast 

“snookerlegend” ook “driebandenlegend” te worden Theo, maar je hebt je kranig geweerd. 

Adnan van harte proficiat, dankzij drie gewonnen partijen ben je de terechte kampioen en kom je in 

het illustere rijtje van winnaars van de Stokkersbokaal, chapeau. 



 


