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Wolfgang Zenkner werd winnaar van het toernooi voor Martin Horn
INNSBRUCK - Wolfgang Zenkner, de nog altijd regerend wereldkampioen bandstoten, heeft het eerste
MYWebsport toernooi gewonnen. De Duitse specialist uit München ging van start in Innsbrück en werd
winnaar voor een andere Duitse topspeler: Martin Horn. Derde werd Arnim Kahofer, de beste Oostenrijkse
allround speler.
Het was een spannende avond met biljarten op vijf locaties die beschikken over de MYWebsport
faciliteiten en deelnamen aan het toernooi.
De top drie spelers in de eindstand hadden allemaal voor de laatste ronde nog kansen op de eindzege.
Arnim Kahofer moest dan wel winnen van Wolfgang Zenkner. De Duitser maakte de partij uit in zeven
beurten (50-37) en moest toen nog wachten op het resultaat van de wedstrijd tussen Martin Horn en
Markus Dömer.
In die wedstrijd, op hoog niveau, speelden de twee Duitser gelijk, 50-50 in vier beurten. Daardoor werd
Zenkner eindwinnaar met een beter gemiddelde (8.785) dan Horn (6.937).
Zenkner na afloop: ,,Ik ben blij dat ik het toernooi heb gewonnen met zo’n sterke concurrentie. Op de
beslissende momenten heb ik wat geluk gehad.’’
Martin Horn was niet helemaal tevreden over zichzelf, maar toonde zich een sportieve verliezer:
,,Wolfgang verdiende het om te winnen. Hij is al een eeuwigheid één van de beste bandspelers in de
wereld en kan zich nog altijd handhaven, ondanks zijn hoge leeftijd. Dat verdient het grootste respect.’’
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De toernooi organisatie was tevreden met de reacties en de resultaten: ,,We hebben aangetoond dat het met
MYWebsport mogelijk is om een ’grenzeloos’ biljart in compacte toernooivorm te laten spelen. Dat is een
aanvulling op de normale nationale en internationale kalender voor spelers die willen biljarten zonder te
reizen. Bovendien brengt het afwisseling in de dagelijkse toernooien.’’
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