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Inleiding 
 

Sinds het toernooi om de Stokkersbokaal in 1999 weer nieuw leven 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 er sinds 2015 ook 

de Stokkersbokaal op de kleine tafel georganiseerd. Deze finale is vrijdag gespeeld en gewonnen 

door Erick Rafaela van vereniging De Vrieler. 

Ook dit jaar wegens de corona perikelen wat later dan gewoonlijk, hadden de volgende spelers zich 

voor de finale van de 23ste editie op de grote tafel gekwalificeerd, Luc Ikink, vereniging BC Stokkers te 

maken 23 caramboles, Mike Basoeki, vereniging BC Stokkers te maken 27 caramboles, Gerard 

Boerrigter, vereniging Minkmaat te maken 15 caramboles en Jan Willem Valk vereniging BC Stokkers 

te maken 17 caramboles, kortom wederom een bezetting die garant staat voor spannende en leuke 

partijen. 

 

En de winnaar van de Stokkersbokaal 2021 driebanden groot is: 

Jan Willem Valk uit Enschede. 

Eindstand 
Nr. Naam speler TM GM Aantal 

beurten 
Moyenne Hoogste 

serie 
Scorings 

percentage 
Pnt 

1. Jan Willem Valk 51 51 171 0.298 4 100% 6 

2. Gerard Boerrigter 45 39 147 0.265 3 86.67% 2 

3. Luc Ikink 69 59 134 0.440 3 85.51% 2 

4. Mike Basoeki 81 67 154 0.435 3 82.72% 2 

 

Finale verslag driebanden groot. 
 

Sinds de herstart van dit toernooi is nog niemand er in geslaagd om de felbegerde beker twee keer te 

winnen en gezien het feit dat net zoals bij de finale op de kleine tafel alle 4 de spelers nog niet eerder 

hebben gewonnen kunnen we dus stellen dat er sowieso weer een nieuwe kampioen bijkomt dit 

jaar, wie dat gaat worden zal de komende partijen gaan blijken.  

Mike en Jan Willem zaten vorig jaar ook in de finale en wie weet heeft één van hen dit jaar het geluk 

aan zijn zijde, maar dan zal er toch eerst afgerekend moeten worden met Luc en Gerard en die zullen 

dat ongetwijfeld niet zonder slag of stoot toelaten.  



De toernooicommissie bestaande uit Henk Mouw, Bertus van der Molen, Jan Nijkamp en André de 

Ruiter wensen een ieder heel veel sportief succes toe. 

 

Ronde 1 

Op tafel 1 is het Luc versus Mike en op tafel 2 Mogen Jan Willem en Gerard aantreden om hun 

biljartkunsten te vertonen. 

Uiteraard is het in eerste instantie aftasten geblazen en is voorzichtigheid troef, hierdoor duurt het 

dan ook wat langer alvorens één van de spelers op stoom komt………… 

Op tafel 2 was het na 37 beurten 9 om 2 in het voordeel van Jan Willem, terwijl op tafel 1 de 

tussenstand na 22 beurten 12 om 6 in het voordeel van Mike is, kortom de armen zijn nog niet vrij 

van spanning…… Uiteindelijk komt er natuurlijk wel een winnaar tevoorschijn, Jan Willem wist in 

beurt 64 zijn laatste carambole te maken en aangezien Gerard de nabeurt miste bleef hij steken op 

12 caramboles. Op de andere tafel waren ze nog bezig en is het na 44 beurten 20 om 14 in het 

voordeel van Mike, maar onder meer door 2 series van 3 was Mike winnaar in beurt 49, Luc had er 

toen 17 gemaakt. 

 

Ronde 2 

Goed in ronde 2 zal er va banque moeten worden gespeeld, in ieder geval door degenen die in ronde 

1 hebben verloren, willen ze tenminste nog kans maken op de eindoverwinning dan zal de tweede 

partij gewonnen moeten worden, echter de winnaars van ronde 1 zullen zich neem ik aan kranig 

verweren want de spanning van de eerste partij is nu als het goed is verdwenen. Ben benieuwd….. 

Gerard ging voortvarend van start en stond na 5 beurten met 4 – 0 voor, terwijl Luc dat op de andere 

tafel deed, maar dan na 4 beurten met 4 – 0 leiden, dus Mike en Jan Willem moeten zich wat laten 

invallen, spanning te over dus weer…... 

In de 30ste beurt is Jan Willem teruggekomen tot 10 om 11 en op de andere tafel deed Mike 

hetzelfde in de 33ste breurt maar dan 11 om 10 voor, het verschil is wel dat Mike er iets meer moet 

dan Gerard en Jan Willem moet er iets minder maken dan Luc. 

Gerard greep zijn laatste kans en wint met 15 om 21 in 46 beurten, terwijl op de andere tafel de 

tussenstand 15 om 19 is na 47 beurten, dus nog geen winnaar bekend, ware het niet dat Jan Willem 

het in beurt 48 uitmaakt en Luc de nabeurt vervolgens mist. 

 

Ronde 3 

Jan Willem is tot dusver de enige die ongeslagen is, zal hij in de voetsporen van zijn broer Gert, die 

de felbegeerde bokaal in 2010 wist te winnen weten te treden. Om dat te realiseren zal hij in de 

laatste ronde moeten afrekenen met Mike, die ook nog kans maakt op de eindoverwinning mits hij 

dik genoeg wint van Jan Willen en Gerard niet wint van Luc, want Gerard kan ook nog winnen mits 

Mike van Jan Willem wint, kortom spannend, spannend….. 

In beurt 10 staat Luc met 6 om 1 voor en Jan Willem staat met 4 om 3 voor, nog geen echte tekening 

in de strijd dus. Beurt 19, Mike neemt een voorsprong met 9 om 5 en Luc staat inmiddels met 10 om 

1 voor maar dan in beurt 17, Gerard doet in beurt 18 iets terug met een serie van 3, waarop Luc 

gelijk antwoord met eenzelfde serie. In beurt 35 komt Jan Willem met 13 om 11 voor, je zou zeggen 

het kan haast niet meer mis gaan voor hem…. Inmiddels de stand bij Luc versus Gerard 19 om 9 in 33 

beurten. Luc wint tenslotte in 37 beurten met 23 om 12. Ondertussen staat Jan Willem met 14 om 

13 voor in beurt 46. In beurt 59 klaart Jan Willem de klus en wint met 17 om 19 en daarmee de 

Stokkersbokaal. 

Jan Willem namens de toernooicommissie van harte proficiat en hopelijk tot de volgende editie. 

 


