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Dit seizoen is voor mij tot dit weekend bescheiden geweest. Misschien ben ik
wel erg verwend geweest dat ik elk jaar meerdere district- en regiofinales
mocht spelen. Ik heb mij weten te plaatsen voor de libre finale en de finale
bandstoten. Bij de plaatsing voor de bandstootfinale had ik dan geluk dat er
maar zeer weinig deelnemers overbleven waardoor mijn slechtste prestatie
in vele jaren toch voldoende bleek te zijn. De eerste dag van die finale was
niet veel beter als de voorwedstrijden maar leverde ondanks dit toch nog
voldoende punten op. Met de wetenschap wanneer ik zondag mijn
resterende partijen zou winnen ik mij toch zou kunnen plaatsen voor de
regiofinale. En op zondag was de vorm veel beter en lukte het inderdaad om
2 partijen te winnen.

Afgelopen weekend was dan deze regiofinale en wel op de plaats waar ik
ook mijn voorwedstrijden heb gespeeld. Toen had ik erg veel moeite mij
aan het materiaal aan te passen. Dat heb ik dit weekend dus uit mijn hoofd
kunnen verbannen.

Als 7e geplaatst en na de vrijdag was ik tot mijn eigen verbazing al
koploper met 2 punten meer als nummer 2. Ik wist op zaterdag ook al mijn
partijen winnend af te sluiten en om mij heen werden best wel punten
gemorst. Ook door naaste concurrenten. Zo sloot ik de zaterdag af met een
voorsprong van 4 punten op de nummer 2. Om mij heen werd al geroepen
dat de kampioen al bekend was maar ik wilde dit geluid toch vooral
afhouden. Hoe riant de positie ook was, 2 verliespartijen op zondag en ik
had helemaal niets. En met de herinneringen aan de voorwedstrijden en de
eerste dag van de districtsfinale was dit zomaar mogelijk. Maar ik zal er
alles aan doen om dit scenario te voorkomen. En daarbij stonden nog wel 2
lastige potjes op het programma. Partijtjes tegen de nummer 1 geplaatst en
Johnny Zeelen. Ik kan dus vol aan de bak.

Ik mocht zondag tegen de nummer 1 geplaatst beginnen. Iets waar ik
normaal geen last van heb stak in de eerste deel van de partij wel de kop op.
Ik was totaal gespannen en miste de makkelijkste ballen, werkelijk niets
lukte. Het enige voordeel van deze periode was nog dat mijn tegenstander
heel slecht spel kreeg waardoor hij niet bij mij weg liep. Na een carambole
of 25 nam bij mij de spanning af en begon ik toch te scoren. Na een korte

pauze kreeg ik de controle over de partij en met series van 10 en 17 was het
gat geslagen. Uiteindelijk maakte ik de 75 caramboles vol en dat was
voldoende. Voldoende om op 11-13 mei de nationale finale in Losser te
mogen spelen.

De druk was eraf en toen mocht ik tegen Johnny. Ik was bevrijd van alle
spanning en begon harstikke goed. 61 caramboles in 9 beurten. nog maar 14
punten maar het duurde uiteindelijk toch nog 12 beurten voor ik die
gemaakt had. Aangezien Johnny 11 van 13 benodigde caramboles in de
nabeurt maakte werd ik uiteindelijk zonder puntverlies kampioen.

Al met al een geweldig weekend met nog wat moois in het verschiet.
Erwin van de hoogen

