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Afgelopen werd de laatste ronde gespeeld van de Oosterhoutse drie-
bandencompetitie. In de tweede klas was vorige week al bekend dat 
Arena 1 hier met het kampioenschap aan de haal ging. In de eerste 
klas kon Sluisje 1 nog roet in het eten gooien van ‘t Hartje 1. Sluisje 
moest dan wel minimaal met 8-1 winnen van het team van Cortini. 
Zo ver kwam het echter niet. Wel werden de eerste 2 partijen gewon-
nen. Hier bleef het echter bij en zij moesten genoegen nemen met 5 
punten. Na de titel in de tweede klas libre kon bij ’t Hartje voor de 
tweede keer de kampioensvlag gehesen worden. 
Ook in deze laatste speelronde werden weer mooie partijen gespeeld. 
Willie Damen was de beste speler in de eerste klas. Met 48 carambo-
les in 31 beurten liet de kopman van N.G.D. een gemiddelde van 
1,540 noteren. Rob Houtepen sloot het seizoen met een partijgemid-
delde van 1,129. Tonny speelde een moyenne van 1,064. 
In de tweede klas was Ton Mangelaars met een gemiddelde van 0,666 
de speler met het hoogste gemiddelde. 
 
Na dat donderdag de laatste competitiewedstrijden zijn gespeeld wer-
den op vrijdag de bekerfinales gespeeld. De driebandenfinale ging tus-
sen Hartje 1 en Molenzicht 2. Als eerste werden hier bord 3 en 4 ge-
speeld. Het was ’t Hartje dat hier de winst al bijna veiligstelde.  Theo 
Bambacht speelde hier zijn partij tot 18 in 16 beurten uit en liet zijn 
tegenstander achter op slechts 2 caramboles. Ook John Krijnen gaf 
zijn tegenstander geen schijn van kans en won zijn partij in 24 beur-
ten. Hier kwam Peter Pals 5 caramboles te kort. Wally bol won wel 
voor Molenzicht. Aan Arie Hermans was nu de taak om te winnen en 
dat ook nog met een groot verschil in caramboles. Zijn tegenstander 
Anjo Krijnen liet dit echter niet gebeuren. In 40 beurten speelde Krij-
nen zijn partij tot 45 caramboles uit en haalde daarmee de bekerwinst 
naar ’t Hartje. 
In de bekerfinale libre pakte Wil Soeters de eerste winst voor ’t Zon-
neke 1. Tinus Zijlmans hield D.S.M.k 2 in de race door zijn partij te 
winnen nadat Gerry van Meel zijn Partij verloren zag gaan aan Gerard 
Snoeren. Johan van Nispen kon de winst veiligstellen als hij slechts 85 
caramboles zou scoren, Zijn tegenstander Sebastiaan Huijbregts 
speelde echter bijzonder sterk en liet van Nispen achter op 53 caram-
boles. Net als Hartje 1 bij driebanden werd hier met het kampioen-
schap en de bekerwinst de dubbel binnen gehaald.  
 
Direct na de finales werden alle kampioenen gehuldigd door het 
O.B.F.bestuur. De titels gingen naar. Libre 1ste klas D.S.M.K.2, libre 
2de klas Hartje 5, Driebanden 1ste klas Hartje 1, Driebanden tweede 
klas Arena-Linberg 1.    
 
      


