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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 te moeilijk vinden, ook een kans te geven is er 

sinds 2015 ook de Stokkersbokaal op de kleine tafel georganiseerd. 

Kortom alweer de 8ste editie van dit toernooi op de kleine tafel. 

 

Dit jaar hadden zich de volgende spelers zich gekwalificeerd, Harrie Rademaker vereniging 

de Grens/Ribbelt te maken 19, Gerritjan Valkman, vereniging KMO ‘74 te maken 23, Robert 

Scheggetman, vereniging BC Stokkers te maken 15 en René Lokin vereniging Twentse 

Senioren te maken 15 caramboles, dit keer bleken alle spelers afkomstig te zijn uit Enschede. 

De weg naar de finale. 

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

Harrie Rademaker door winst op respectievelijk Willie Kempe, Ton Bakker, Roelof ter Heide 

en Robert Scheggetman. 

Gerritjan Valkman door winst op respectievelijk Rene Dennekamp (winnaar in 2015 en 

2017), Eric van de Loo, Johan Nekkers en René Lokin. 

Robert Scheggetman door winst op respectievelijk Harry van Mylick, Theo Moes (winnaar in 

2016), Bert Rademaker, dan verlies tegen Harrie Rademaker en via de verliezersronde door 

winst op John Kosters. 

René Lokin door winst op respectievelijk Robert Stotijn, Louis Hollander (winnaar in 2018), 

dan verlies tegen Gerritjan Valkman en via de verliezersronde door winst op Wim Bourgonje. 

 

 

 

 

 

 

 



En de winnaar van de Stokkersbokaal 2022 driebanden klein is: 

René Lokin uit Enschede 

Eindstand 
Nr. Naam speler TM GM Aantal 

beurten 
Moyenne Hoogste 

serie 
Scorings 

percentage 

1. René Lokin 45 41 134 0.306 2 91.11% 

2. Robert Scheggetman 45 40 112 0.357 3 88.89% 

3. Gerrit Jan Valkman 69 59 115 0.513 4 85.51% 

4. Harrie Rademaker 57 44 123 0.358 3 77.19% 

 

Finale verslag driebanden klein. 
 

Ronde 1 

In de eerste ronde dienden Gerrit Jn versus Robert en Harrie tegen René het bal te openen. 

René had al snel de smaak te pakken en stond na 30 beurten al op matchpoint terwijl Harrie nog 

maar op 5 stond, de eindstand werd uiteindelijk 15 om 8 in 39 beurten, niet slecht om het toernooi 

mee te beginnen. 

Op de andere tafel was het na 12 beurten 8 om 7 in het voordeel van Robert, maar toen gebeurde 

het, Gerrit Jan zette de turbo er op en caramboleerde zijn 23 carambole in 24 beurten uit goed voor 

een super moyenne van 0.958, daarbij Robert achterlatend op 10 caramboles, wat ook niet slecht is 

qua gemiddelde. 

 

Ronde 2 

 

De winnaars moesten nu naar de andere tafel heen, dit om degenen die de eerste partij verloren 

hadden een theoretisch voordeel te geven. René moest nu tegen Robert en Gerrit Jan moest tegen 

Harrie in de ring. De genoemde theorie ging voor Robert op want hij won gedecideerd in 36 beurten 

van René met 15 om 11. En ook voor harrie ging de theorie op, hij won in 32 beurten van Gerrit Jan, 

die op20 caramboles bleef staan. Kortom alle spelers 1 gewonnen en 1 verloren, dat beloofd dus een 

ronde 3 vol spanning te worden. 

Ronde 3 

Nou eens kijken wie de sterkste zenuwen heeft, voorlopig geen van vieren want na 26 beurten zitten 

ze alle 4 nog onder de 10 caramboles, in beurt 35 kwam de eerste speler in de dubbele cijfers, wat 

wedstrijdspanning al niet met je kan doen!!! Uiteindelijk wist Robert in 52 beurten te winnen van 

Harrie die tot 17 caramboles kwam. René pakte vervolgens Gerrit Jan in na 59 beurten en Gerrit Jan 

dus blijkbaar de minst sterke zenuwen had.. Door dit alles pakte René met 1 carambole verschil en in 

percentage 2,22% de Stokkersbokaal ten koste van Robert, met Gerrit Jan op de derde plaats en 

Harrie als vierde. 

René van harte proficiat namens de toernooicommissie van BC Stokkers. 


