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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 René Lokin van de Twentse Senioren. 

Dit jaar, hadden de volgende spelers zich voor de finale op de grote tafel gekwalificeerd, 

Nico Haster uit Hengelo, vereniging De Haven te maken 25 caramboles, Hannes Battels uit 

Glanerbrug, vereniging BC Stokkers te maken 33 caramboles, Natasja Damen uit 

Haaksbergen, vereniging BC Stokkers te maken 15 caramboles en Mark Oude Alink uit 

Enschede, vereniging De Stoottroepen te maken 18 caramboles, kortom zoals vrijwel altijd 

een bezetting die garant staat voor spannende, leuke en sportieve partijen. 

Tot dusver is er nog niemand in geslaagd om het toernooi twee keer te winnen, we gaan 

kijken of daar nu wellicht verandering in komt met Hannes Battels de winnaar in 2020 in de 

finale. 

 

De weg naar de finale. 

De genoemde spelers hebben de finale gehaald door te winnen van de volgende biljarters: 

Nico Haster door winst op respectievelijk, Gerritjan Valkman, Hennie Weissink, Bertus van 

der Molen (winnaar in 2002) en Mark Oude Alink. 

Hannes Battels door winst op respectievelijk, Mike Noordman, Alex Bijsterbosch, Theo Moes 

(winnaar in 2016) en Jan Elshoff. 

Natasja Damen door winst op respectievelijk, Jan Nijkamp, Hans Vriendts (winnaar op klein 

in 2019), dan verlies tegen Mark Oude Alink en via de verliezersronde door winst op Alex 

Bijsterbosch en Jan Elshoff. 

Mark Oude Alink door winst op respectievelijk, Jan Willem Valk (winnaar in 2021), John 

Schollink (winnaar in 2009), Natasja Damen, dan verlies tegen Nico Haster en via de 

verliezersronde door winst op Harry Ditters. 

 

 

 

 



En de winnaar van de Stokkersbokaal 2022 driebanden groot is: 

Mark Oude Alink uit Enschede. 

Eindstand 
Nr. Naam speler TM GM Aantal 

beurten 
Moyenne Hoogste 

serie 
Scorings 

percentage 
Pnt 

1. Mark Oude Alink 54 53 125 0.424 3 98.15% 4 

2. Natasja Damen 45 40 1121 0.331 6 88.89% 4 

3. Hannes Battels 99 79 126 0.627 4 79.80% 2 

4. Nico Haster 75 57 114 0.500 3 76.00% 2 

 

Finale verslag driebanden groot. 
Ronde 1 

De indeling in ronde 1 is als volgt, Hannes versus Mark en Nico versus Natasja, maar zien hoe deze 

schermutselingen gaan uitpakken. Natasja wond er geen doekjes om en stond mede dankzij een 

serie van 6 na 11 beurten met 11 om 5 voor en na 31 beurten was daar ook de winst met 15 om 9, 

daarbij Nico enigszins verbouwereerd achterlatend. Ondertussen was het op de andere tafel na 21 

beurten 12 om 12 gelijk, althans op papier want Mark hoeft er dan nog maar 6 en Hannes nog 21 te 

maken, uiteindelijk wist Mark het te winnen in 39 beurten waarbij Hannes op 20 bleef staan. 

 

Ronde 2 

De winnaars dienden nu van tafel te wisselen om zodoende de verliezers van ronde 1 een betere 

kans te geven volgens de theorie, die gisteren overigens uitkwam tijdens de finale op klein, kww. 

Natasja versus Hannes en Mark versus Nico mogen nu hun biljartkunsten vertonen en of hun laatste 

kans grijpen of hun kansen verder vergroten…..Nico deed zijn uiterste best maar moest na 30 

beurten toch zijn meerdere erkennen in Mark met 18 om 23 (2 te kort dus voor Nico). Hannes stond 

tegen Natasja ondertussen met 21 om 10 voor na 27 beurten, Hannes won na 34 beurten met 33 om 

11 goed voor een moyenne van 0,971, niet slecht toch! 

 

Ronde 3 

In de laatste rond was het aan Natasja om de ongeslagen status van Mark te doorbreken om 

zodoende kans te houden op het kampioenschap en Hannes had geen kans meer  waardoor hij toch 

nog als eerste biljarter de Stokkersbokaal voor de tweede keer zou winnen, want bij een gelijkspel 

blijft Mark hem in punten voor en bij winst van Natasja is haar SP hoger, spannend is het in ieder 

geval wel…… Natasja na 14 beurten een 6 – 1 voorsprong en Hannes en Nico stonden na 19 beurten 

op 9 om 9 m.a.w. het kan nog alle kanten op.  Na 28 beurten had Mark echter het tij gekeerd en 

stond met 13 – 8 voor, Hannes en Nico stonden op 14 – 14 na 29 beurten. Beurt 53 allebei (M en N) 

nog 1. In beurt 56 scoort Natasja de winnende en mist Mark de nabeurt. Nico wist te winnen van 

Hannes en redde daarmee de eer. 

 

Mark namens de toernooicommissie van harte proficiat met het winnen van de Stokkersbokaal. 


