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Inleiding 
 

Sinds het toernooi om de Stokkersbokaal in 1999 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 niet leuk of te moeilijk vinden, ook een kans te geven is er sinds 2015 ook de 

Stokkersbokaal op de kleine tafel georganiseerd. 

Ondanks alle corona perikelen was het gelukkig ook dit jaar weer mogelijk om dit toernooi te 

organiseren, iets wat zowel voor de spelers als de kastelein een aangename zaak is. 

Voor deze 7e editie hebben zich de volgende spelers zich gekwalificeerd, Nico Haster vereniging De 

Haven 35, Robert Stotijn, vereniging Twentse senioren te maken 15, Erick Rafaela, vereniging De 

Vrieler te maken 23 en Natasja Damen, vereniging BC Stokkers te maken 15 caramboles, Nico is 

afkomstig uit Hengelo, Natasja uit Haaksbergen en Erick en Robert uit Enschede, kortom een echte 

regiofinale. 

En de winnaar van de Stokkersbokaal 2021 driebanden klein is: 

Erick Rafaela uit Enschede. 

Eindstand 
Nr. Naam speler TM GM Aantal 

beurten 
Moyenne Hoogste 

serie 
Scorings 

percentage 

1. Erick Rafaela 69 69 167 0.413 6 100% 

2. Robert Stotijn 45 44 145 0.303 4 97.78% 

3. Natasja Damen 51 37 130 0.285 3 72.55% 

4. Nico Haster 105 85 148 0.574 5 80.95% 

 

Finale verslag driebanden klein. 
 

Ronde 1 

Nadat het toernooi is geopend door Wim Kuipers, kan het toernooi beginnen in de prachtige arena 

van Biljartpaleis Stokkers. 

In de eerste ronde is het Natasja versus Robert op tafel 1 en Nico versus Erick op tafel 2, kww. 

Uiteraard is alle begin moeilijk, bijna zoals te doen gebruikelijk kun je wel zeggen. 

Maar gelukkig worden de meesten na een beurt of 7 wel wakker en komen ze in hun ritme. 

Robert deed dat het beste in zijn partij tegen Natasja door in 37 beurten te winnen met 15 om 5, 

met een hoogste serie van 4. 



Op de andere tafel was het op dat moment nog onzeker naar welke kant de dominosteen zou vallen, 

want zij gaan redelijk gelijk op, met het verschil in te maken caramboles in het achterhoofd. Na 36 

beurten had Nico toch een gaatje weten te bewerkstelligen door te leiden met 24 om 13, dus nog 11 

en 10 te gaan. Echter Erick had blijkbaar het beste voor laatst bewaart, stond het na 53 beurten nog 

31 om 16 voor Nico, in beurt 54 was het plots 31 om 22 dankzij een sublieme serie van 6 door Erick. 

In beurt 57 was het gebeurd en won Erick met 23 om 34 van Nico. 

 

Ronde 2 

De winnaars van ronde 1 wisselen nu van tafel, m.a.w. Erick mag het opnemen tegen Natasja en 

Robert mag de degens kruisen met Nico, welk spektakel zal dit gaan opleveren……………….? 

Je leest het zo direct, tenminste als je verder leest. 

Robert ging tegen Nico direct sterk van start en stond na 6 beurten met  5 om 3 voor en blijkbaar is 

de eerste klap een daalder waard, want na 42 beurten had hij gewonnen met 15 om 20, wederom 

een voortreffelijke prestatie van Robert. 

Ondertussen op tafel 2 was Erick als een raket van start gegaan en stond na 14 beurten met 14 om 5 

voor, mede dankzij 4 series van 2 en een serie van 4, helaas voor hem kwam daarna de klad er 

enigszins in en legde Natasja hem het vuur nog aardig aan de schenen door in de 44ste beurt middels 

een serie van 3 op 15 te komen, maar eerlijk is eerlijk, Erick hield op dat moment het koppie koel en 

maakte zijn laatste carambole en wist dus de partij te winnen. 

Kortom in ronde 3 dus een echte finale tussen twee ongeslagen spelers………… 

Ronde 3 

Op tafel 2 mochten Natasja en Nico uitvechten wie er als laatste zou eindigen en wie de 

spreekwoordelijke eer gaat redden door toch een partij te winnen. 

Wat later ging ook de finalepartij van start om te bepalen wie-o-wie dit jaar de felbegeerde 

Stokkersbokaal binnen gaat slepen, zowel Robert als Erick zullen hier super blij mee zijn, de vraag zal 

zijn wie het beste tegen de druk  van het winnen bestand zal zijn, we zullen het zo weten…………… 

Na 19 beurten was de stand bij Nico en Natasja 6 om 9 in het ‘voordeel’ van Nico, dus nog steeds 

moeilijk om een winnend iemand aan te wijzen.  

Inmiddels zijn de finalisten begonnen met inspelen, spannend, spannend, wie-o-wie heeft het beste 

z’n zenuwen onder controle………. 

Natasja bleek over de sterkste zenuwen te beschikken en won van Nico in 49 beurten met 17 om 31. 

In de finalepartij was inmiddels de tussenstand 9 om 8 in 25 beurten in het voordeel van Robert, zou 

het een voorteken zijn of…….? 

Na 31 beurten was de stand in de finale 9 om 9, m.a.w. het is nog steeds niet duidelijk wie de 

sterkste zenuwen heeft ofschoon de balans lichtelijk richting Robert lijkt om te slaan………. 

Na 38 beurten is het 11 om 11, de balans lijkt steeds iets verder door te slaan……. 

Na 53 beurten is de stand 12 om 15, ze sluipen richting het eindpunt, maar wie zal het beste sluipen? 

Beurt 60 (eigenlijk had de partij er al af moeten zijn, maar ja finale hè!) 12 om 17, de balans komt 

langzaam weer in evenwicht…….Beurt 63 dankzij 2 poten (geluksballen) komt Erick middels een serie 

van 4 langszij en moeten ze beiden nog 2 caramboles maken om te winnen, de spanning stijgt ten 

top….In beurt 66 maakt Robert zijn 14de echter Erick antwoord met 2 en caramboleert daarmee de 

partij uit, Erick chapeau, een practige overwinning. 

 

Erick namens de toernooicommissie van BC Stokkers van harte proficiat met deze geweldige 

overwinning en hopelijk tot de volgende editie waar je jouw titel kunt verdedigen. 


