Sam van Etten & Jeffrey van Heesch oogsten titels bij de Jeugd.
Tijdens een 3 voudig Nederlands Kampioenschap Jeugd op 1 & 2 oktober 2016 bij
Verploegen in Wijchen werd het publiek getrakteerd op uitstekend, vlot, vrij en
onbevangen biljart van onze jeugdige talenten.
Bij het kader 38/2 ging de strijd duidelijk tussen Daan Glissenaar en Jeffrey van
Heesch. In een rechtstreeks duel speelden zij ’s zondag de beslissende wedstrijd.
De clubgenoten van ABC ’t Töpke lieten vastberadenheid en durf zien. Ze gingen
de finale in met 2 partijpunten verschil en een overbrugbaar moyenneonderscheid. Uiteindelijk was het Jeffrey die alle wedstrijden wist te winnen en
een eindmoyenne scoorde van 10.64. Hij kreeg van KNBB Piet Verschure de
gouden medaille omgehangen. Daan ontving de zilveren medaille, speelde de
kortste partij (4 brt) van het toernooi en had de hoogste serie (57).
De 3e en 4e plaats waren voor Leon & Nick Dudink. Hoewel er op dit moment nog
duidelijk een niveauverschil is met de bovenste 2, tonen beide spelers een
inzicht, enthousiasme en talent waar iedereen blij van wordt. Ze beschikken over
rust in hun spel en een mooie afstoot. Allemaal ingrediënten om een topper te
worde. Bij hun vereniging Horna zal er ruimte zijn om hun talent te ontwikkelen
en wie weet worden ze dan de opvolgers van……Sam van Etten en Jordy Jong.
Sam van Etten kan na dit weekend weer 2 titels toevoegen aan zijn palmares.
Zowel de titel in het Libre Groot Jeugd, als die in het Ankerkader 47/2 gingen naar
Sam van Etten. Een verwachtte uitslag omdat we zijn talent onderkennen, maar
zeker NIET gewoon. Hij is een ongekend talent die zijn sport uitstekend weet te
combineren met het maatschappelijke leven en een studie. Jong als hij is, is hij
dan ook al ereklasser bij de senioren. Maar ieder toernooi op zich moet wel weer
de focus en prestatie geleverd worden. En dat is in deze laatste maanden van het
jaar bijna elk weekend gevraagd. Voorwaar geen kattepis.
En ja, Sam is een groot talent, maar niet de enige van deze tijd; Jordy Jong en Jim
van der Zalm behoren eveneens tot deze zeer talentvolle lichting jeugd, die zich
ook/zelfs tussen de senioren al profileren als geduchte tegenstanders.
In het libre ging het rechtstreekse finaleduel tussen Sam en Jordy. Beiden hadden
de 2 voorgaande partijen gewonnen en dus zou de winnaar kampioen zijn. Sam
gaf later aan dat hij absoluut zeer geconcentreerd was voor deze partij in de
wetenschap dat Jordy, als hij de kans kreeg, de winst in 1 beurt naar zich toe zou
kunnen trekken. Die kans heeft hij hem dus niet gegeven door zelf van acquit 250
caramboles te scoren. Sam werd dan ook ongeslagen kampioen Libre met een
eindmoyenne van 187.50. Jordy won het zilver. Het brons was voor Jim van der
Zalm die dit weekend helaas niet echt uit de verf kwam in het Libre.
In het ankerkader 47/2 was de strijd al vroeg beslist. Na 2 rondes stond vast dat
de titel voor Sam van Etten was. De spanning was gericht op Jordy en Jim. Beiden
maakten kans op de zilveren medaille. Jim had Sam als tegenstander en Jordy
speelde tegen Hans Snellen. Jim kreeg 5 opnames de kans om Sam te verslaan,
maar bereikte niet de 150 caramboles, Sam wel. Jordy versloeg Hans in 7
beurten. Hierdoor was wederom het zilver voor Jordy en het brons voor Jim. Het

resultaat van beide finales betekent tevens dat zowel Sam als Jordy naar
Brandenburg zullen afreizen.
Hans Snellen kwam in dit toernooi duidelijk nog tekort. De overstap van de kleine
tafel naar de matchtafel is niet makkelijk en dat merkte Hans dit toernooi. Met 2x
een 4e plaats was hij helaas het “haasje”. Hij ontving daarom net als Nick Dudink
een unieke “medaille”. Beide heren hebben gelukkig nog jaren voor de boeg
waarin er ongetwijfeld ook voor hen betere resultaten en mogelijke titels in het
verschiet liggen.
Het toernooi werd afgesloten door Piet Verschure met mooie woorden voor alle
jeugdige talenten en dank naar de nationale & districtsarbiter die de partijen
begeleidden. Bij de opening van het toernooi was er een minuut stilte in acht
genomen voor oud UMB-arbiter Harry Loeffen. Harry overleed vorige week na een
heftig ziekbed. Sinds het begin van zijn arbiterscarrière was Harry “huisarbiter”
bij Verploegen en BV Woezik. We zullen hem node missen, niet alleen als arbiter,
maar ook als mens met een passie voor het biljart.

