
We hebben het geflikt, jubelde Jaap Middelie. Namens B & S won de 68 jarige Nieuwedieper 

in gezelschap van Jack Buisman(70), Cees Sanders (68) en Sebastiaan de Bruin (31) de 

nationale titel driebanden op de grote tafel in de A-klasse. 

 

Dat werd, na een lange dag op de tafels van sportcomplex Merwestein in Nieuwegein, 

uiteraard als groot succes gevierd. Voor het eerste stond er op dit niveau een Helderse 

vertegenwoordiger die er meteen met hoogste eer vandoor ging. “We waren tot de tanden 

gewapend om er iets van te maken” grijnsde Middelie. Het was een drukte van belang. “ Ook 

de finale B1 driebanden klein, en C1 libre werd gespeeld. Wij moesten het met 3 van de in 

totaal 23 tafels doen. 

De eerste ronde hadden we winnend afgesloten. De eerste 6 punten waren binnen.  

Mochten we de tweede ronde ook winnen, dan waren we al kampioen voordat de laatste ronde 

gespeeld moest worden, want dan hadden we de tegenstanders al genoeg verliespunten 

bezorgd zodat ze ons niet meer konden inhalen. Maar dat feest ging niet door. We verloren 1 

partij zodat voordat de finaleronde zou beginnen er 2 teams met elk 10 punten bovenaan 

stonden. 

De finale was zinderend spannend. Na een winstpartij en nederlaag was het laatste woord aan 

Jack Buisman. “ De man die blij was dat ie dit nog een keer mocht meemaken” 

Bij winst of een gelijk spel waren we kampioen. De partij bleef maar in evenwicht. Via 14-14 

en 18-18 kreeg de tegenstander bij 19-21 een gaatje. Met een serie van 4 door Jack werden de 

rollen omgedraaid. Bij 24-23 werd het nog spannend maar die nam Buisman met zijn 

winnende carambole weg. In de nabeurt kwam de eindstand op 25-24. KAMPIOEN VAN 

NEDERLAND.  

Het was een lange dag. ‘ s Morgens om 9.30 begonnen en pas om 20.00 uur was het 

afgelopen. Toen nog de prijsuitreiking. Voordat we naar huis gingen toch maar even langs het 

Snookercentrum, alwaar Lizet, de uitbaatster, ons opwachtte voor een warm onthaal en we 

nog even konden bijkomen van deze lange dag.  

Over support hebben we ook niet te klagen gehad. De gehele dag waren er afwisselend 

belangstellenden aanwezig. ( familie , Lizet en Piet Pols). 

 

Gr jaap  

 


