Martin Gravemaker Kampioen Kaderbreed-toernooi Duinstreek 2022
In het fraaie Biljartcentrum Oegstgeest speelden veertien kadristen weer een geslaagd
toernooi. Met het mooie weer van het weekend van 14 en 15 mei als concurrent waren er weer
enkele nieuwe en verrassende titelkandidaten en werd Gravemaker de winnaar
Tijdens de poulewedstrijden zaterdag vielen Kerkman met een partij in negen beurten en
Gravemaker met een serie van 74 al op. Op zondag volgde de strijd in de finalepoules om de
klassering en met name de strijd om de eerste drie plaatsen. Cas Juffermans, die ongeslagen
was gebleven, moest nu de punten aan de beide tegenstanders laten en werd derde. Hierdoor
ging het nu tussen de nieuwkomers René Verkaik en Martin Gravemaker. In een
gelijkopgaande partij leek Verkaik eerst in de 17e beurt de strijd te gaan beslissen maar
strandde op ‘en nog vijf’. Gravemaker greep zijn kans en naderde de finish maar miste ook.
Na de eerste carambole van Verkaik werd een pikeerstoot te slap ingezet en kon hij gaan
zitten. Gravemaker maakte gebruik van deze onverwachte kans en sloot winnend met een
reeks van negen af.
Een bijzondere en spannende afsluiting van een sfeervol toernooi waar het de spelers aan
niets had ontbroken. Na deze ontknoping was het tijd voor de prijsuitreiking die in een
geanimeerde sfeer plaatsvond bij de bar en vergezeld ging van heerlijke snacks. Als
organisator mocht Ben Duivenvoorde de trofee uitreiken aan Martin Gravemaker. Daarnaast
was er namens de organiserende vereniging BCO voor iedere deelnemer een trofee en een
ingelijste foto van de hele spelersgroep met arbiters. Een speciale biljarttrofee voor de kortste
partij (9 beurten) was voor Jos Kerkman en die voor de hoogste serie (74) ging naar
Gravemaker.
Bij monde van Louis Opstal werd dank uitgebracht voor de goede verzorging en hij had daarom
attenties voor de wedstrijdleider Ben Duivenvoorde, de arbiters en ook het barpersoneel werd
niet vergeten.
Ondanks dat deze keer de moyennes niet hoog waren, werd dit toernooi door de deelnemers
als zeer geslaagd ervaren en ook in de toekomst in deze format vervolgd moet worden.
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