Mike v.d. Mast Kampioen Gewest BK5
Afgelopen weekend speelde Mike v.d.Mast de gewestelijke biljartfinale bandstoten BK5 in café ’t
Spatje in Zwijndrecht. De partijlengte van deze klasse is 30 caramboles. De eerste ronde speelde
Mike tegen Jan van Marion uit Vlaardingen en won deze partij in 25 beurten en nestelde zich op de
3e plaats van de ranglijst. De tweede ronde op de vrijdagavond kwam er een beetje ontspanning in
Mike zijn spel. Hij won op overtuigende wijze in 17 beurten en liet zijn tegenstandster Marion Gersch
gedesillusioneerd achter met slechts 12 caramboles. Mike stond na de eerste avond op de tweede
plaats achter Mark Honkoop, die twee beurten minder nodig had dan Mike. Zaterdagmorgen vroeg
de derde ronde. Mike moest nog een beetje op gang komen, maar dat gold ook voor zijn
tegenstander Mischa Dukker. In de 25e beurt trok Mike de overwinning naar zich toe. Zijn naaste
concurrent Mark verloor van districtsgenoot Jan van Marion. Hierdoor nestelde Mike zich aan de kop
van deze finale. De 4e ronde werd de spannendste. Tegen John van Klinken (de laatste van het
eindklassement) kwam Mike met de hakken over de sloot 30‐29 en John miste de nabeurt. De derde
ronde op zaterdag is altijd moeilijk. Zeker wanneer je al twee partijen hebt gewonnen. Maar Mike
kon de concentratie wel opbrengen en trakteerde Jurgen Spaan op een nederlaag. De stand na dag 2
was Mike 10 punten‐moyenne 1,30 2. Mark Honkoop 8‐1,14 en 3.Marion Gersch 6‐1,26. De zesde
ronde op zondag speelde Mike zijn beste partij van deze finale. In 16 beurten liet hij geen spaan heel
van Marc van den Eng. Dit was de kortste partij van deze finale. Met het ingaan van de laatste ronde
had Mike twee punten voorsprong en een groot moyenne voordeel. Zijn tegenstander Mark
Honkoop zou de partij in drie beurten moeten uitmaken en dan mocht Mike 5 caramboles maken. Dit
gebeurde niet. Onder toeziend oog van vele supporters van de Beurs begon de finalepartij en Mike
versloeg Mark in 19 beurten, terwijl Mark er twee te kort kwam.
Zo werd Mike ongeslagen kampioen van de gewestelijke finale BK5. Hij gaat het gewest
vertegenwoordigen op het Nationaal Kampioenschap BK5. Deze NK wordt gespeeld in het weekend
van 7‐9 maart in Sittard. Biljartvereniging de Beurs is bijzonder trots op deze schitterende prestatie.
Mike kan terug zien op een geweldig weekend. Over supporters had hij ook niet te klagen. Want er
zijn voor Mike meer supporters geweest, dan van alle zeven finalisten te samen. De eindstand is:
Mike v.d.Mast 14 punten‐moyenne 1,40‐hoogste serie 7 2. Mark Honkoop 10‐1,18‐10 3. Marc van
den Eng 8‐1,11‐9 4. Marion Gersch 8‐1,08‐9 5. Jurgen Spaan 6‐1,06‐9 6. Mischa Dukker 4‐0,94‐9 7’Jan
van Marion 4‐0,88‐8 8. John van Klink 2‐0,82‐7.

