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Tonny Freriks Horeca-makelaars
Van Gijselstraat 2 • 5712 HE Someren

Tel.: 0493-441200
www.tonnyfreriks.nl

Al méér dan 30 jaar
uw adviseur in:

• aan- / verkoop
• huur / verhuur

van horecabedrijven

Biljartbril

Bril speciaal op
uw sterkte

aangemeten en
aan uw stijl
aangepast

Diverse modellen
handgemaakt dus
alles is mogelijk!

Nu vanaf € 199,-

Markt 26, 6651 BC Druten
Telefoon: (0487) 51 16 30

www.a1biljarts.nl

A1
BILJARTS
A1
BILJARTS

Hét adres voor al uw biljart- 
en dartartikelen en sportprijzen.

Webwinkel en showroom••Winkel/werkplaats 800m2

Emmaplein 28 • 4615 KK Bergen op Zoom

Tel: 0164 - 24 41 64 • Fax: 0164 - 23 09 98

E-mail: biljart1@planet.nl • www.biljart-boetiek.nl

Wij bestaan 20 jaar.....

Iedere maand een 

knallende aanbieding
De goedkoopste biljart, dart en sportprijzen leverancier

OPENINGSTIJDEN: ma. van 13.00-17.30 uur, di. t/m vrij. van 11.15 tot 17.30 uur

za. van 10.00-16.00 uur, verder volgens afspraak

Bezoek ook onze site: www.biljart-boetiek.nl

De goedkoopste..

manier van printen !

Dekkers
B I L J A R T S

Leverancier 
Wilhelmina 
Biljarts

Carambole, Snooker, Pool, 
Electronische scoreborden, Schroefkeuen, 
Biljarttruien en vesten en alle accessoires

Dorpstraat 73a 5241 EB Rosmalen
Telefoon 073-6415464 Fax 073-6488888
www.biljartsupplies.nl www.dekkersbiljart.nl

NK driebanden extra klasse in Hulst

Van 3 t/m 5 april 2009 wordt in het
Zeeuws Vlaamse vestigingstadje Hulst
het Nederlands kampioenschap extra
klasse driebanden klein georganiseerd.
De organisatie is in handen van de plaat-
selijke vereniging B.V. Reynaert. Dit NK
is een onderdeel van de festiviteiten rond
het 25 jarig jubileum van deze club.
Ook ziet de organisatie dit als een op-
warmer als zij volgend jaar het EK an-
kerkader 47/2 in hun stad gaan organi-
seren. De wedstrijden worden gespeeld
in Café De Herleving, Nieuweweg 2 te
Hulst. Berry Dallinga uit het naburige
Sluiskil zal ook meestrijden om de titel.

Ongetwijfeld zal hij naast Rob Mans van
BC Tegelen ook van de overige finalisten
flink tegenstand ondervinden. De partij-
lengte is 50 caramboles met moyenne-
grenzen van 1.000 tot 1.500. Er wordt
gespeeld op Verhoeven biljarts voorzien
van Iwan Simonis Rapide 300 lakens.

Deelnemers
Naam Moy. Vereniging Woonplaats
1. Mark Jetten 1.427 BV Huisman Nijmegen

2. John F. Schollink 1.395 Bartelshoek Almelo

3. Rob Mans 1.389 BC Tegelen Tegelen

4. Bert Hoefnagels 1.330 D.V.R. Barendrecht

5. Henk Overmars 1.327 NHD v/d Borden Appel Andijk

6. Berry Dallinga 1.176 S.B.C. Sluiskil

7. Gert Jan Esvelt 1.145 D.V.S. Arnhem

8. Koos Groot 1.117 NHD v/d Borden Appel Andijk

Streekfavoriet Berry Dallinga Foto: Frank Sanders, www.quadphotos.eu

Op vrijdag 3 april beginnen

de wedstrijden om 12.00 uur . 

Voor zaterdag 4 en zondag 5

april is de aanvang gepland

op 11.00 uur . 

Als bondsofficial zal Jaap

Labrujere zondagmiddag de

kampioen huldigen.
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Driebanden extra klasse 

Rob Mans de baas bij nationale
voorronde in De Mixx te Geldrop 

In biljartcentrum De Mixx te Geldrop
was al snel duidelijk dat Rob Mans hoge
ogen zou gooien tijdens de nationale
voorronde driebanden klein extra klas-
se. De speler van BC Tegelen had na
vier ronden acht punten en 1.333 achter
zijn naam staan. Daarmee had hij vier
punten voorsprong op naaste achtervol-
ger Ad Vermeer (1.123). In de vijfde ses-
sie schroefde Mans zijn productie verder
op door Christiaan Steenbakkers met
50-26 na 31 beurten te verslaan en dat
leverde met een gemiddelde van 1.612
de kortste partij op. In het afsluitende du-
el tegen Leon Keulen stond Rob Mans na

35 pogingen aan de finish van vijftig
treffers. Met twaalf punten en een alge-
meen moyenne van 1.388 plaatste
Mans zich voor het NK, dat van 3 tot en
met 5 april in Hulst wordt gehouden. Hij
realiseerde in Geldrop met twaalf ca-
ramboles ook de hoogste serie.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Rob Mans BC Tegelen 12 1.388 12
2. Leon Keulen Fairplay 6 0.944 7
3. Eric Aerts ’t Trefpunt 6 0.944 6
4. Jaap Peerenboom Biljartakademie E’ven 6 0.889 8
5. Ad Vermeer De Vrachtkar 4 1.000 7
6. Ch. Steenbakkers Karper '83 4 0.860 7
7. Maarten Wiersema DBA 4 0.832 6

Onder vlnr: Eric Aerts, Ad Vermeer en Rob Mans. Boven vlnr: Maarten Wierse-
ma, Leon Keulen, Christian Steenbakkers en Jaap Peerenboom

Regio Midden Nederland  Bandstoten-klein  3e klasse 

Nico Mortier van BV Rembrandt
kampioen 
De regiofinale derde klasse bandstoten
van Midden Nederland kenmerkte zich
door de strijdlust van de deelnemers.
Maar liefst zes finalisten speelden een
remisepartij. De als eerste geplaatste
Kuijpers uit Ravenstein kon de race met
de latere kampioen volhouden tot in de
finale. Zelfs na elf beurten bij een stand
van 35 om 20 leek er voor hem niets
aan de hand. Maar toen kreeg Nico
Mortier van BV Rembrandt uit Arnhem
vleugels. Ondanks fel verweer van Kuij-
pers zette hij in Sportfoyer De Hazelaar
te Rosmalen met een serie van elf in de
twaalfde beurt en een slotserie van ne-
gentien in de veertiende beurt de partij

naar zijn hand. Kampioen met het hoog-
ste gemiddelde en de kortste partij!! De
organisatie van deze finale was in han-
den van Biljartvereniging Rosmalen.
Nico Mortier speelt van 1 t/m 3 mei het
NK te Warmond
Eindstand
Naam Pnt Moy HS
1 N.A. Mortier 11 2,74 19
2 M. Coppes 9 2,37 15
3 M.C.J. Kuijpers 9 2,27 14
4 R. Groenendaal 7 1,88 11
5 J. van Alebeek 7 1,84 9
6 J. van Kleef 6 1,72 12
7 N.H.I.F. van Alebeek 5 2,08 16
8 T.W.J. Reuvers 2 1,53 10

Topteam jeugd poule 2

Wisselend succes A1 Biljarts/EGB

Speelronde 13. Horna – A1 Biljarts/EGB
2-4. Raymon Groot verloor met 55-75 na
zeventien beurten van Ramon Jillings.
Dennis Groot, serie van 113, versloeg Ri-
chard de Jong met 170-127 na veertien
pogingen. Hidde Lub ging met een moy-
enne van 13.57 onderuit tegen de
14.28 van Tom Hagenus. 
Horna – A1 Biljarts/EGB 6-0. Raymon
Groot revancheerde zich en Mail Bruil
bleek met 100-44 na zestien omlopen
het slachtoffer. Dennis Groot bleef Ri-
chard de Jong drie treffers voor: 170-
147 (14). Hidde Lub tegen Tom Hage-
nus kreeg een 250-181 score na tien
beurten. Er waren series van respectie-
velijk 94 en 64. 
Speelronde 14. A1 Biljarts/EGB – Pear-
le/OBIS 4-2. Richard de Jong bleef Fer-
ry Jong nipt de baas. Tegen Jeffrey Le-

naers trok Richard de Jong aan het kort-
ste eind. Tom Hagenus hoefde maar vijf
keer naar het biljart tegen Robin Basti-
aan gezien de 200-52 (5) zege. De win-
naar maakte een reeks van 155. 
A1 Biljarts/EGB – Pearle/OBIS 2-4. Ri-
chard de Jong trok met 148-110 na
veertien pogingen aan het kortste eind
tegen Jeffrey Lenaers. Dezelfde De Jong
boog in zijn vierde partij van de dag via
93-110 na tien omlopen voor Ferry
Jong. Tom Hagenus redde met een ge-
middelde van 28.57 de eer tegen Robin
Bastiaan. 
A1 Biljarts/EGB finishte met 27 uit 24 in
de middenmoot. Karel Lassche/De Vee-
markt en Horna strijden op zondag 5
april op het NK in De Veemarkt te Doet-
inchem. Zie voor aankondiging elders in
De Biljart Ballen.

Tom Hagenus: moyennes van 40.00 en 28.57
Inschrijven voor 3 april

Open driebandentoernooi kleine
tafel bij Thekes in Herpen
Vereniging Net Mis organiseert van maandag 6 april tot en met zaterdag 11
april 2009 de Grote Prijs van Herpen. Dit betreft een Open driebandentoernooi
op de kleine tafel. Maximaal 96 deelnemers en er wordt gespeeld in poules van
vier personen. Het inschrijfgeld bedraagt twaalf euro. Opgave is mogelijk tot ui-
terlijk vrijdag 3 april. Dit kan bij café Thekes of via telefoonnummer 0486-
411547. De eerste prijs bedraagt vijf-
honderd euro. De als tweede geëindigde
ontvangt driehonderd euro en nummer
drie krijgt honderdvijftig euro. Degene
die als vierde finisht, neemt vijfenzeventig
euro mee. Voor de hoogste serie en kort-
ste partij zijn elk vijftig euro beschikbaar. 
Café Thekes is gelegen aan Alard van
Herpenplein 9, 5373 AH Herpen. 
Telefoon 0486-411547. 

Libre hoofdklasse 24-26 april

Nationale finale in Rumpt
Vereniging Carambole zorgt van 24 tot
en met 26 april voor het NK libre klein
hoofdklasse. In deze klasse gaan de mo-
yennes van 7.00 tot 11.00 en de partij-
lengte is 180 caramboles. Boxtelnaar
Louis van der Meijden heeft zich met
14.42 als beste weten te plaatsen. Ra-
mon Drost uit Tiel is regionaal favoriet en
hij bezet met 11.05 de derde positie.
Sjef van Sambeeck behartigt op de zes-
de plek de belangen van 't Huukske uit
Hapert. De openingsronde staat vrijdag
24 april om 19.00 uur op het program-
ma. Zaterdag en zondag wordt om

11.00 uur begonnen. Aangezien Ca-
rambole beschikt over vier tafels, zal het
NK vlot verlopen. Plaats van handeling is
Boutensteinseweg 2b te Rumpt. 
Naam Plaats Vereniging Gem
1. Louis van der Meijden Boxtel 't Ivoor 14.42

2. Ap Severs Heerde DOS 13.47

3. Ramon Drost Tiel ’t Zwarte Paard 11.05

4. Patrick Leers Ter Aar Inn ’t Lely Veldt 10.98

5. Gerrit de Regt Wouw De Kade 10.93

6. Sjef van Sambeeck Bladel 't Huukske Hapert 10.73

7. Mark Witteveen Heeten Raalte ’90 10.73

8. Rinse Asma Enkhuizen Horna 10.52

Wilt u ook 
redactionele aandacht 

in De Biljart Ballen? Bel: 0416-343819
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Het volgende
nummer 

verschijnt
29 april

Copy inleveren bij voorkeur 

direct na de wedstrijden,

doch uiterlijk voor 22 april

Lossebander
BINNENGEKOMEN REACTIES:

Biljarten en andere aanverwante sporten zoals snookeren,
poolen en Russisch biljart hebben ook raakvlakken met de
meer reguliere sporten, die kunnen rekenen op een grote(re)
achterban dan wij meestal.

Wat te denken van rodelen: hoge concentratie en voorna-
melijk sturen op je spierkracht. Onbeweeglijk op het sleetje
en al bezig zijn met de volgende bocht. 

Wij als biljarters moeten ook over deze eigenschappen beschikken, als we ten-
minste een beetje op niveau mee willen draaien. Het maakt dan ook niet uit:
snookeren, poolen, Russisch biljarten of ankeren, kaderen, bandstoten, drie-
banden of libréren (werkwoord van libre uitspreken met de nadruk op de eer-
ste e, omdat libreren nergens naar klinkt), we hebben lichaamsbeheersing en
concentratie nodig.  
Golf, zowel mini als maxi, vinden we terug in het Russisch biljart, dat ook wel
wordt genoemd….golfbiljart. 
Concours hippique komt meestal ter sprake, als de speler zijn eigen speelbal
of de bal die hij raakt met een boog over de rand van het biljart laat verdwij-
nen, meestal ten gevolge van een iets mindere technische bagage of uitge-
voerd door een professionele biljarter in het kader van een demonstratie. 

ANDER NIEUWS:

Ton maakte pas geleden zijn debuut in de driebandencompetitie en verloor
kansloos met de cijfers 6-25. Dat ontlokte hem de opmerking: “maar ik heb
toch met 3-2 voorgestaan”.
Alle biljarters worden verzocht 12 mei 2009 te reserveren in verband met een
optreden van de Tobbers. Ze schijnen dan op te treden. Ik hou meer van Scho-
ne Schijn en mrs Bouquet (en niet Bucket zoals de meeste bellers haar noemen). 

Ingezonden brief d.d. 17-03-2009:

Beste JP (niet Morgan),

In verband met huidige economische crises en alle problemen kom je een hoop
moeilijkheden tegen. Ik verzoek je toch ook de nodige aandacht te besteden aan
het bewaren en bewaken van een onderdeel van ons erfgoed uit vervlogen jaren
namelijk de biljartsport en daarvoor een paar schroeven en moeren van de JSF
te reserveren. 
Ik hoef je natuurlijk niet te wijzen op de vele voordelen die het biljarten met zich
meebrengt: geen rondcruisende jongeren op knetterende, opgevoerde brommers, 
geen stampende muziek uit auto’s, 
geen drugs- of alcoholmisbruik tijdens de wedstrijden en trainingen, 
geen harde muziek met teksten die op het randje zijn
en zo kan ik nog wel een paar voordelen opnoemen, die ook collega Andreas erg
goed in de oren zullen klinken.
Ik dank je bij voorbaat voor het meedenken en zie je antwoord met vertrouwen
tegemoet.
Succes met de besprekingen.
Met vriendelijke groeten,

PiZi

Eventuele reacties of suggesties graag via de redactie van De Biljart Ballen.

Alle competitiespelers succes tijdens de laatste wedstrijden van de op het ein-
de lopende competities en ook iedereen persoonlijk succes gewenst tijdens de
nakende persoonlijke kampioenschappen en toernooien.

HvdA

Automatisering voor de biljartsport

BiljartPoint.nl, deel 2: Competities
In de vorige editie heeft u kennisgemaakt met BiljartPoint. Deel 1 is terug
te lezen via www.debiljartballen.nl, editie Maart 2009. Deze uitgave wil-
len we graag wat meer vertellen over de biljartcompetities die worden
ondersteund door BiljartPoint software. BiljartPoint heeft als voordelen:
geen installatie nodig, geen updates installeren, computer en platform on-
afhankelijk. 
BiljartPoint is destijds begonnen met het
automatiseren van biljartcompetities. Dit
zijn de wat grotere competities met
meerdere teams per klasse. Op dit mo-
ment van schrijven worden er 105 com-
petities gespeeld via onze software. Dat
zijn duizenden biljarters die per week
hun voortgang van de competitie vol-
gen.
Wat veel mensen niet weten is wat de
software allemaal automatiseert aan bil-
jartcompetities. Er komt veel meer bij kij-
ken dan alleen het mogelijk maken van
het digitaal invoeren van een uitslag.
Daarbij is elke competitie/organisatie
uniek. Dit wordt allemaal per organisa-
tie bepaald en ingebouwd.
Om een paar voorbeelden te noemen.
Zo zijn er tientallen puntentellingen, wel
of geen strafpunten, verhogingen en/of
verlagingen, bonuspunten, beurtenlimie-
ten, dubbelpartijen en ga zo maar door.
Het systeem controleert bij elke uitslag
van elke speler wat de voortgang is en
wat er volgens de reglementen zou moe-
ten gebeuren. Doet een speler voor het
eerst mee, dan is het veelal het geval dat
de speler automatisch aangepast wordt
qua moyenne en caramboles. Uiteraard
worden alle betrokken partijen hiervan
op de hoogte gesteld via e-mail en
wordt overal op de site het moyenne
aangepast. Geautomatiseerd 1e helft

controles, einde-controles en archiveren
horen daar ook bij. Als de regels van uw
reglement te programmeren zijn, dan
voeren we dat door zodat de competi-
tiebeheerder daar geen omkijken meer
naar heeft. 
Andere rol competitieleider
De rol van de wedstrijdleider competitie
verandert van informatie creëren, naar
informatie controleren. De informatie die
gecontroleerd moet worden, wordt ook
nog eens op een gebruiksvriendelijke
manier gepresenteerd in een beheer-
scherm en e-mail. Wedstrijden verzetten
kunnen teams zelf indien gewenst, par-
tijen die niet op tijd binnen zijn krijgen
een herinnering via e-mail en wijzigin-
gen in moyennes komen ook automa-

tisch bij de competitiewedstrijdleider te-
recht. Deze kan alles doen wat nodig is
in een beveiligd beheerscherm.
Al deze unieke eigenschappen en toch
bezoeken de spelers allemaal 1 site en 1
systeem. Dat maakt BiljartPoint uniek. 
Eigenschappen van organisaties kunnen
ook gedeeld worden tussen organisaties.
Als u een regel of puntentelling ziet bij
een organisatie die u wilt uitproberen,
dan kunt u dat meteen instellen. 
Verdere uitbreidingen
Leuk om te melden is dat op dit moment
BiljartPoint in de laatste testfase zit om
onderlinge competities en clubkampioen-
schappen ook aan te gaan bieden. Er
worden namelijk regelmatig vragen ge-
steld of het mogelijk is voor verenigingen
of kleinere competities om ook via Biljart-
Point te gaan spelen. Als u gratis wilt
testen met uw kleine competitie/kampi-
oenschap kunt u een e-mail sturen naar
geoffrey@biljartpoint.nl.
Helaas kunnen we niet al onze informa-
tie over biljartcompetities kwijt in dit arti-
kel. Als u interesse heeft om geheel vrij-
blijvend eens persoonlijk uitleg te krijgen
over BiljartPoint, dan kunt u contact op-
nemen via info@biljartpoint.nl. We ko-
men dan graag, nogmaals vrijblijvend,

langs om te laten zien wat mogelijk is.
Voor de kosten hoeft u het niet te laten,
want u kunt er zelfs een aardig centje per
seizoen aan overhouden als organisatie.

Graag tot de volgende keer, editie 29
april. Dan willen we graag iets vertellen
over Persoonlijke kampioenschappen.
De KNBB werkt namelijk op nationaal ni-
veau met BiljartPoint software die tot op
de seconde nauwkeurig spelers kan in-
delen in poules, zodat de reistijd bij wed-
strijden tot een minimum wordt beperkt.
Met vriendelijke groet,
Peter Rijckaert en Geoffrey Molenschot
info@biljartpoint.nl
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NK 1e klasse libre jeugd
Raymond Groot
pakt titel in Tilburg
In het weekend van 15 en 16 maart
2009 is in Tilburg Raymon Groot uit
Hoogwoud Nederlands Jeugdkampioen
in de eerste klasse libre geworden. In
In de finale versloeg hij overtuigend zijn
Brabantse concurrent Fabian van Hees.
Groot behaalde ook de hoogste serie en
het beste gemiddelde. Het pas 12 jaar
oude talent Sam van Etten wist zich knap
staande te houden tussen zijn veel oude-
re medespelers en behaalde een
verdienstelijke vierde plaats.

Eindstand
Naam vereniging pnt moy hs
1. Raymon groot Het Witte Huis 8 7,75 56

2. Fabian van Hees JBV Effect 6 5,56 44

3. Brian Bakkers JBV Amorti 6 5,46 47

4. Sam van Etten Horna 4 6,24 47

5. Ivo Opstal Concordia 4 5,08 50

6. Wesley de Wildt OBIS 2 4,82 41
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IN MEMORIAM JOHAN PETERS
Biljartclub De Wester Mill (KNBB district Nijmegen)

Vrijdagavond 27 februari bereikte ons het droe-
vige bericht dat ons lid Johan Peters (48 jaar)
plotseling is overleden. Johan is medeoprichter
van de in 2001 gestarte biljartclub De Wester en
vanaf het eerste uur penningmeester.
De spelsoort driebanden is altijd zijn grote pas-
sie geweest. Samen met Twan Arts en Frans
Maas ging Johan iedere week op pad om weer
te genieten van de mooie biljartsport.
Altijd was Johan optimistisch en had veel respect
voor iedere tegenstander.
De prestaties van Johan waren vooral dit seizoen
opmerkelijk goed.

Ook als wedstrijdleider bij persoonlijke kampioenschappen was hij zeer ge-
dreven en hij wilde graag dat het 100% goed voor elkaar was. Een gratis kop
soep en een broodje voor deelnemers en scheidsrechters mochten van hem
niet ontbreken.
Hij voelde het als een hele eer om in zijn mooie clubtenue te spelen. Daar was
hij erg trots op.

Johan heeft zich in al die jaren hooguit een enkele keer afgemeld. Hij was er
altijd en steeds keurig op tijd.
In 2008 werd Johan kampioen van het toernooi van Rood in De Wester in de
B-klasse.

Naast het biljarten is Johan als vrijwilliger en bardienstmedewerker ook al
vanaf het begin in 1995 werkzaam in zijn “De Wester”. 
Bovendien was hij als medewerker en hoofdredacteur van de Lokale Omroep
Mill een op en top muziekliefhebber met zijn eigen radioprogramma Love-
songs & Candlelight.

Het zal niet meevallen voor ons om een nieuwe speler in zijn plaats te krijgen
met dezelfde spontane en collegiale instelling als Johan.

Het bestuur en alle leden van biljartclub De Wester wensen Cynthia, Tom en
Myrthe, familie en kennissen veel sterkte dit grote verlies te dragen en wij zijn
dankbaar dat we Johan in onze club mochten hebben. Johan je blijft bij ons
in herinnering als een fijne sportvriend.

Bestuur Biljartclub De Wester Mill

Bandstoten groot 1e klasse 3-5 april

NK in De Veemarkt te Doetinchem
Met Robin Jonker als lijstaanvoerder
start op 3 april het NK bandstoten groot
eerste klasse. In Billardcafé De Veemarkt
aan Veemarkt 4 in Doetinchem zijn de
moyennegrenzen 3.00 tot 7.00 en de
duels gaan over honderd caramboles.
Jonker heeft 6.58 als gemiddelde achter
zijn naam staan. Willem Siebelink, als
zevende geplaatst via 4.59, speelt in
zijn thuisbasis. De eerste ronde begint
op vrijdag 3 april om 11.00 uur en er
wordt dan tot laat in de avond gestreden
om de punten. Zaterdag staat ronde vier
vanaf 11.00 uur op het programma en
het eerste deel van de zesde sessie is ge-
pland om 19.00 uur. Zondag 5 april
volgt het tweede deel om 11.00 uur,

waarna de slotronde om 13.00 en
15.00 uur plaatsvindt. In Billardcafé De
Veemarkt staan Verhoeven biljarts en die
zijn voorzien van Iwan Simonis 300 ra-
pide lakens en Super Aramith ballen. 
Naam Plaats Vereniging Gem
1. Robin Jonker Enschede Zandweerd 6.58
2. Leo Koomen Zwaag Entree 6.16
3. Harrie v. d. Boogaard Velden Woezik 5.89
4. George Kenter Hillegom Holland Spoor 5.85
5. Martien v. d. Tillaart Middelbeers BV Rosmalen 5.47
6. André Peereboom Zaandam Velsen 5.20
7. Willem Siebelink Doetinchem De Veemarkt 4.59
8. Louis Opstal Lisse De Engel 4.57
Res. 1. Eric Dericks Wijchen BV Rosmalen 4.72
Res. 2. Wiel van Gemert Heel BC Reuver 5.35
Res. 3. Jan Bijl ’s-Gravendeel De Posthoorn 4.01

Libre klein topklasse

Robert van Stevendaal wint NK op
moyenne in 't Vrijthof te Oirschot 

Boven vlnr: Robert van Stevendaal, Cor van de Groep, Edgar de Hek en Ronald
van Gooswilligen. Onder vlnr: Wim Ooteman, Wouter Heida, Martien van den
Tillaart en Alexander van Zanten

Met tien punten zette Robert van Stevendaal het NK libre klein topklasse
op zijn naam. In de fraaie biljartzaal van café 't Vrijthof te Oirschot dank-
te hij de titel aan zijn algemeen gemiddelde van 74.65, het beste van ie-
dereen. 
Regionaal favoriet Martien van den Til-
laart deelde de eerste klap uit door in de
openingsronde Ronald van Gooswilli-
gen met 350-132 in de eerste beurt op-
zij te zetten. Dit bleek achteraf goed
voor de kortste partij en tevens hoogste
serie van het gehele toernooi. De speler
uit Middelbeers kon er echter niet lang
van genieten want Wouter Heida was
hem vervolgens de baas. Robert van Ste-
vendaal won drie keer op rij maar hal-
verwege het toernooi versperde Heida
hem met 350-12 na vier pogingen de
weg. Van Stevendaal herstelde zich te-
gen Van den Tillaart en had na vijf ron-
den met acht punten de koppositie. In de
voorlaatste sessie nam de spanning toe
omdat Edgar de Hek de baas bleef over
de lijstaanvoerder. Het resultaat was dat
Robert van Stevendaal met acht punten
en 69.17 wel bovenaan bleef, maar
Wouter Heida (62.68) en Edgar de Hek
(56.75) met eveneens acht punten dich-
terbij zag komen. In de slotronde ging

Cor van de Groep met een serie van
332 van acquit en de misser werd jam-
merlijk veroorzaakt door butage. Op de
andere tafel kwam De Hek na winst op
Van den Tillaart als eerste op tien punten
maar hij kon alleen kampioen worden
als zijn twee concurrenten niet verder
kwamen dan remise. Dat bleek niet het
geval want Wouter Heida klopte Wim
Ooteman met 350-290 (10). Robert van
Stevendaal behaalde het Nederlands
kampioenschap omdat hij in drie beurten
via 350-188 vlotjes afrekende met
Alexander van Zanten. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Robert van Stevendaal Den Ouden Arend 10 74.65 294

2. Wouter Heida Horna 10 55.58 337

3. Edgar de Hek Hektisch 10 55.44 339

4. Cor van de Groep De Poedel 7 59.16 332

5. Alexander van Zanten De Harmonie 7 50.62 274

6. Martien van den Tillaart Wapen van Liempde 6 66.36 350

7. Wim Ooteman Horna 4 36.14 273

8. Ronald van Gooswilligen De Veemarkt 2 30.02 136

Bandstoten 2e klasse regio MN afdeling 2
Regiofinale in De Onderbouw te Doesburg
Vereniging De Markt organiseert van 10
tot en met 12 april de eindstrijd regio
Midden-Nederland afdeling twee in de
tweede klasse bandstoten klein. Plaats
van handeling is zalencentrum De
Onderbouw aan Juliana van Stolber-
glaan 5 in Doesburg. In deze klasse zijn
de moyennegrenzen 2.30 tot 3.50 en de
partijen gaan over 75 caramboles. Bur-
key Sibtsen uit Waalwijk heeft zich na-
mens BV Rosmalen als eerste weten te
plaatsen met een gemiddelde van 3.60.
De alom gevreesde John Zeelen volgt
hem op de tweede positie namens OGC.
Op vrijdag 10 april is de aanvang om

19.00 uur. Zaterdag gaan de spelers om
11.00 uur van acquit en zondag om
12.00 uur. 
Naam Vereniging Gem
1. B. Sibtsen BV Rosmalen 3.60

2. J. Zeelen OGC 3.12

3. A. van den Berg BV Rosmalen 3.10

4. J. Erpeka 't Pumpke 3.04

5. G-J. Manders Nooit Gedacht 2.90

6. H. Schamp EHBV 2.88

7. L. van Maasacker KOT 2.74

8. A. Klaassen Rembrandt 2.73

Res. 1. M. Broers De Methorst 2.52

www.debiljartballen.nl
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Boxtel: 0411-611166

Fax: 0411-675095

Mobiel: 06-26 54 45 56

J.B. de Vocht

jbfashion@home.nl

Fashion
Specialist in kleding voor:

Ook kindermaten 

Biljarten 

Darten 

Muziekdiv. Balsporten en Horeca

• Met de betere pasvorm
• Uitmuntende stofkwaliteit
• Dartblouses
• Prijzen op aanvraag
• Informatie en bestellingen
• Opmeten en bezorgen
• Smokings voor speciale prijs

Ook gespecialiseerd in verschillende kleuren overhemden met diverse mouwlengtes

Libre klein 3e klasse jeugd

Lisan van Os van acht naar één op
NK in Lichtenvoorde

In een klasse tot 2.50 als achtste op de
uitnodiging staan met 2.19 en vervol-
gens het NK winnen, dat presteerde Li-
san van Os tijdens het NK libre klein der-
de klasse jeugd. De 15-jarige speelster
uit Reeuwijk begon met twee overwin-
ningen maar vervolgens ging ze twee
keer onderuit. Winst in de vijfde en zes-
de ronde, brachten haar dus op acht
punten. Jurian de Mol uit Heeswijk-Din-
ther had toen al negen punten. In de slot-
ronde trok De Mol met 43-80 na 27
beurten aan het kortste eind tegen Ra-
mon Jillings. Lisan van Os maakte geen
fout want ze versloeg Martijn Bastiaan-
sen met 80-71 (38) en daarmee was het
Nederlands kampioenschap voor haar.
In Lichtenvoorde zorgde Melvin van
Doorn met 2.32 voor het beste alge-

meen moyenne. Martijn Bastiaansen re-
aliseerde met 22 de hoogste serie en
zette via 3.80 tevens de kortste partij op
zijn naam. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Lisan van Os De Musketier 10 1.97 15

2. Jurian de Mol Asperia 9 2.13 10

3. Ramon Jillings EGB 8 2.17 15

4. Maik Bruil De Kroon 8 2.06 18

5. Melvin van Doorn De Jol 7 2.32 21

6. Erwin Ligtenberg 't Vaartje 6 2.15 16

7. Martijn Bastiaansen OBF 4 2.25 22

8. Marc Groot Cultura 4 2.05 20

Toernooigemiddelde: 2.13.

Foto: Ruben de Boer

Libre klein 2e klasse

NK titel in Kerkrade voor Henk van
der Vlist en Harrie Maas tweede
Harrie Maas van vereniging Touché heeft in Kerkrade deelgenomen aan de
nationale finale tweede klasse libre klein en wist daar een mooie tweede
plaats te bereiken. In het beslissende afsluitende duel tegen Henk van der
Vlist was de speler van Het Hart van Lisse een maatje te groot.  

Maas gaf meteen in de openingswed-
strijd zijn visitekaartje af met honderd
caramboles in negentien beurten (moy.
5.26). Zijn volgende twee wedstrijden
wist hij ook winnend af te sluiten en zo-
doende stond de speler uit Oss na drie
omlopen mede aan kop. In zijn vierde
partij tegen Gijs van Rijn moest hij een
nederlaag incasseren: 69-100. Ronde
vijf en zes wist Harrie Maas weer win-
nend af te sluiten en ronde zes was te-
vens zijn beste wedstrijd met honderd
treffers na zestien pogingen, dus moyen-
ne van 6.25. De laatste wedstrijd kwam
hij tegenover de kampioen te staan en
als Henk van der Vlist die partij wist te
winnen zou hij ongeslagen kampioen
worden. In slechts vijftien omlopen, het
kortste duel van het hele toernooi, kreeg
hij Harrie Maas op de knieën en dus

werd het Wilhelmus gespeeld voor de
man uit Zoetermeer. Hij tekende ook
voor de hoogste serie en die bedroeg
36. Een waardig kampioen dus met ook
het beste algemeen gemiddelde 
Peter Craenmehr van BC De Jordaan uit
Horst eindigde net naast het erepodium.
Hij had evenveel punten als nummer
drie Gijs van Rijn maar die beschikte
over een hoger moyenne.  
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Henk van der Vlist Het Hart van Lisse 14 4.63 36
2. Harrie Maas Touché 10 4.34 28
3. Gijs van Rijn 't Centrum 9 4.52 32
4. Peter Craenmehr De Jordaan 9 3.96 24
5. John Rouwhorst 't Kevelder 6 3.71 26
6. Mathieu Ververs Op tijd Krijten 4 4.04 27
7. Albert de Wilde Harlingen 4 3.10 19
8. Frans Schroder De Maasstad 0 3.79 23
Toernooigemiddelde: 3.98

Bandstoten 4e klasse regio
MN afdeling 2
Henk Schipper 
winnaar in Nijmegen
De regiofinale Midden-Nederland afde-
ling twee is in de vierde klasse bandsto-
ten klein een prooi geworden voor Henk
Schipper. In zijn woonplaats Nijmegen
had hij niet alleen met elf de meeste pun-
ten maar was zijn gemiddelde van 1.75
ook het beste van iedereen. Daarmee
bleef hij dus ongeslagen want er waren
slechts zeven deelnemers. Schipper reali-
seerde via 2.35 tevens de kortste partij
met veertig caramboles na zeventien
beurten. Henk Toonen van 't Zwaantje
(Rijkevoort) eindigde met negen punten
als tweede. Hekkensluiter Martijn van
Uden produceerde namens BC Zeeland
met 21 treffers een opvallende hoogste
serie. Het NK is van 3-5 april in het
district Maastricht. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Henk Schipper Hoogeerd 11 1.75 14
2. Henk Toonen 't Zwaantje 9 1.67 8
3. Joop Peterse F’Eckt 6 1.37 10
4. Frank Uitterhoeve Zambomba 6 1.33 8
5. Ben de Visser Elsie 6 1.32 7
6. Jan Dunk Dorstige Hert 2 1.44 9
7. Martijn van Uden BC Zeeland 2 1.42 21

Bandstoten 4e klasse 
3-5 april

NK in Maastricht
Vereniging De Keizer heeft van 3 tot en
met 5 april de leiding van het NK band-
stoten klein vierde klasse. John Evertse uit
Swifterbant heeft zich bovenaan de rang-
lijst weten te plaatsen met een gemiddel-
de van 1.98. De moyennegrenzen in de
vierde klasse zijn 1.00 tot 1.50. De par-
tijen gaan over veertig caramboles. Men
begint op vrijdag 3 april om 19.00 uur.

Bandstoten klein 1e klasse 
3-5 april
NK in Almere
Almere '83 organiseert van 3 tot en met
5 april het NK bandstoten klein eerste
klasse. In deze klasse gaan de moyenne-
grenzen van 3.50 tot 6.00 en de partij-
lengte is honderd caramboles. Met een
gemiddelde van 6.59 heeft Dennis Pol-
man zich namens BV Rosmalen als beste
weten te kwalificeren. Op vrijdag 3 april
begint het NK om 12.00 uur. Zaterdag
en zondag is het aanvangstijdstip 11.00
uur. Biljartcentrum Almere '83 is gelegen
aan Bas van Gentlaan 10-12 in Almere. 
Naam Plaats Vereniging Gem
1. Dennis Polman Rosmalen BV Rosmalen 6.59
2. Dick Klevering Uithuizen Spoorzicht 6.25
3. Martijn Egbers Beek De Veemarkt 5.88
4. Marco van Dopperen IJsselstein 't Wapen 5.33
5. Cor van de Groep Bunschoten/Sp De Poedel 5.04
6. Arend Aarts Apeldoorn Excelsior 4.90
7. Willem Dullemond Laag-Soeren De Korenmolen 4.83
8. Theo Derksen Grave Discus 4.72
Res. 1. Michael Vuurens Spijkenisse Honky Tonk 5.84
Res. 2. Jac van Hoof Middelbeers 't Huukske 4.68
Res. 3. Boudewijn Alink Denekamp ’t Raedthuys 4.47

Van 27 t/m 29 maart
NK 1e klasse libre in
Gouda
Biljartvereniging Anti Poedel organiseert
in samenwerking met het district Midden-
Holland op 27, 28 en 29 maart de na-
tionale finale libre klein eerste klasse. De
wedstrijden worden gespeeld in De
Lustenburght op Boxce Biljarts voorzien
van Iwan Simonis lakens. Met een partij-
lengte van 130 caramboles zijn de moy-
ennegrenzen van 4.00 tot 7.00. Op vrij-
dag 27 maart vangen de wedstrijden
aan om 17.30 uur, op zaterdag 28
maart om 10.30 uur en zondag 29
maart eveneens om 10.30 uur. De plaats
van handelen is Rijnlust 41, 2804 LC
Gouda.

Deelnemers
Naam vereniging moy.
1. Gert-Jan de Vries Grens-Ribbelt 7.16

2. Bram Elmaci De Pomerans 7.16

3. Frank Trapmann Onder Ons ’67 7.08

4. Dick Knol Warfhuizen 6.74

5. Peter Rutten Vriendenkring 6.21

6. Felix Schuurbiers De Plas 6.13

7. Cees Vermeulen De Kade 5.65

8. Lambert van Maasacker K.O.T. 5.39

Zaterdag en zondag gaan de banden-
spelers om 11.00 uur van acquit. Café
De Keizer is gelegen aan Ambyerstraat
Noord 3 in Maastricht. 
Naam Plaats Vereniging Gem
1. J. Evertse Swifterbant Swift ’71 1.98

2. J. Verlaan Nieuwkoop Jacobswoude 1.96

3. H. Hofman Wildervank Central 1.85

4. H. Schipper Nijmegen Hoogeerd 1.75

5. P. Blom Waarde ONDA 1.68

6. R. Oosten Enschede DVO 1.61

7. W. Vloedmans Venlo De Poedelhaters 1.55

8. J. Groot Midwoud Doet 1691 EE 1.50

Brabander wint AGIPI
Masters in Schiltigheim
Kassa rinkelt in Frank-
rijk voor Jaspers
Dick Jaspers heeft in de Franse plaats
Schiltigheim de AGIPI Masters gewon-
nen. De Brabander schreef dit invitatie-
toernooi op zijn naam door in de finale
Torbjörn Blomdahl in 19 beurten(2.632)
met 50-39 te verslaan. Vorig jaar moest
Jaspers in de finale met 50-26 nog diep
buigen voor de Zweed. In de kwart fina-
le moest Eddy Merckx het met 50-44 ont-
gelden en Frédéric Caudron werd in de
halve finale met 50-43 naar huis ge-
stuurd. In dit toernooi verdiende Jaspers
ruin € 20.000.- aan prijzengeld.

Dick Jaspers Foto: Ted Gijsel
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Café de Donk
Donk 4   •   5525 KH Duizel   •   tel. (0497) 51 96 16

U kunt bij ons terecht:

• voor een goed glas bier

• om lekker te zwetsen

• voor een lekkere snack

• voor een partijtje biljart (4 tafels)

• en natuurlijk ook voor uw feestje ( 20 tot 175 pers.)

GEWOON
GEZELLIG

Bianca en Richard Groenendaal

Voor al uw:
• feesten • vergaderingen 
• koffietafels • of iets anders

2 biljarts 2.30-1.15

Kapelstraat 3a - 5447 AA Rijkevoort
Tel: 0485-371201

E-mail: info@cafezaalgroentjes.nl
www.cafezaalgroentjes.nl

Café-Zaal

* Groot terras
* Biljart
* Darts

Grotestraat 8b
Deest

U kunt bij ons terecht op 2 Wilhelmina-tafels, ook aan de darter
of kaartspeler is gedacht. 
Gezellig voor een drankje, eventueel met een lekker hapje erbij.

Meer informatie vindt u op onze site: www.renkumbiljart.nl 
of bel of mail ons op: 0317-312904, renkumbiljart@live.nlGroeneweg 30a

D. Aalbers
Dorpstraat 20 • Westerhoven • Tel. (040) 2013180

Tevens VVV agentschap

Malburgse Sluis 23 • Arnhem
Tel. 026-3515919

www.championbiljarts.nl
Open van ma. t/m vrij.: 09.30-17.00, Zat. van 12.00-16.00 uur

Of u nou op zoek bent 
naar een biljart, keu, 

accessoires of onderhoud, 
dan bent u bij ons 

op het juiste adres!

• CARAMBOLE • POOL • SNOOKER 
• DARTS • VOETBALTAFELS 

• TAFELTENNIS • AIRHOCKEY

Gerard en Jacqueline Rooijakkers

Café Feestzaal Terras InterNos
Dorpsstraat 27

5758 AM Neerkant
Tel. 077 466 1987

06 53347070

www.cafe-internos.nl
info@cafe-internos.nl

Dart & Biljartcafé - Zalencentrum

DDDDeeee     OOOOnnnnddddeeeerrrrbbbboooouuuuwwww
Juliana van Stolberglaan 5 •  6981 EK Doesburg

tel. 0313-473984 en 06-22959921
4 biljarts (2.30-1.15)  •  www.onderbouw-doesburg.nl 

Neerkant
CAFÉ - DARTS - BILJART

FEESTJES - PARTIJEN

Tel. 077 - 4662000

Café the Paddock
Zeilbergsestraat 49

5751 LH Deurne-Zeilberg

Tel.: 0493-399316

+ 06-21631402

www.thepaddock.punt.nl

St. Janstraat 1 • 6595 AA Ottersum • Tel: 0485-324430

www.ottertje.nl 

Elke dag live webcam op biljart(s)

Kiki en Tonnie
Thielen

Vlierdenseweg 5 - 5753 aa Deurne
tel. (0493) 31 63 82

www.cafeturfke.nl 

Het laatste biljartnieuws
lezen 35.000 

biljartliefhebbers in



De Biljart Ballen, 12e jaargang, april 2009 pagina 7

www.biljartpoint.nl

Bandstoten 2e klasse district Veluwezoom

Gert-Jan Veldhuizen met volle buit
in biljartcentrum Arnhem

Gert-Jan Veldhuizen

Met twaalf punten na zes partijen mocht
Gert-Jan Veldhuizen zich laten huldigen

als districtskampioen Veluwezoom in de
tweede klasse bandstoten. De speler van
vereniging Gelre zorgde in biljartcen-
trum Arnhem met 3.94 tevens voor het
beste moyenne. Ook de kortste partij via
6.25 en hoogste serie van 34 kwamen
op naam van Veldhuizen. Runner-up Jan
Erpeka eindigde met twee punten achter-
stand maar gaat samen met thuisspeler
Arno Klaassen (Rembrandt) wel naar de
regiofinale. Die wordt van 10-12 april
georganiseerd door vereniging De Markt
in zalencentrum De Onderbouw aan Juli-
ana van Stolberglaan 5 te Doesburg. Dat
wordt daar dus paaseieren eten.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Gert-Jan Veldhuizen Gelre 12 3.94 34

2. Jan Erpeka 't Pumpke 10 3.04 20

3. Arno Klaassen Rembrandt 8 2.73 18

4. Hans van Reem De Markt 6 2.11 14

5. Martin Zwoferink De Markt 4 2.51 18

6. Henk Brouwer 't Pumpke 2 2.03 18

7. Maarten Broers De Markt 0 2.41 16

In Partycentrum Den Heuvel

Derde Mierlose driebandentitel
voor Juul Janssen

In het weekend van 27 en 28 februari en 1 maart werd in Partycentrum
Den Heuvel wederom gestreden om het kampioenschap driebanden van
Mierlo. Dit jaar hadden zich 28 spelers ingeschreven om mee te dingen
naar de felbegeerde titel, vier meer dan de voorgaande jaren.
In de eerste ronde moest iedere deelne-
mer drie partijen van 25 beurten spelen,
waarin zoveel mogelijk caramboles ge-
maakt dienen te worden. De twaalf spe-
lers met het hoogst gescoorde percenta-
ge caramboles plaatsen zich voor de
winnaarsronde en strijden zodoende om
de titel. De zestien spelers met het laagst
gescoorde percentage caramboles kwa-
lificeren zich voor de verliezersronde en
strijden om de troostprijzen.
Nadat alle poulewedstrijden gespeeld
waren, leek het niveau iets lager te lig-
gen dan voorgaande jaren. Er waren
namelijk slechts twee spelers, Hennie
Janssen en Peter Bergmans, die hun aan-
tal te maken caramboles ook daadwer-
kelijk hadden gehaald. Na de poule-
wedstrijden kon er daarom nog niet echt
gesproken worden van een duidelijke fa-
voriet voor de titel.
Op zondag werd in de winnaarsronde
in vier poules van drie gestreden om de
vier halve finaleplaatsen. Na een aantal
spannende partijen wisten Hennie Jans-
sen, Siem Engel, Peter Bergmans en Juul
Janssen zich te plaatsen voor de halve fi-
nales. In die halve eindstrijd nam Hennie
Janssen het op tegen Siem Engel en
speelde Peter Bergmans tegen Juul Jans-
sen. 
Beide halve finales waren zeer span-
nend en werden pas in de 25e en ge-
lijkmakende beurt beslist! Juul Janssen

zegevierde met 28 – 13 in 25 beurten te-
gen Peter Bergmans, wat tevens de beste
partij van het toernooi betekende. Hen-
nie Janssen wist in 25 omlopen met 13 –
9 van Siem Engel te winnen, waardoor
een vader-zoonstrijd moest gaan bepa-
len wie de nieuwe kampioen driebanden
van Mierlo zou worden.
De partij begon veelbelovend met een 8
– 8 tussenstand na evenzoveel pogin-
gen. Hierna was bij pa Hennie al snel de
pijp leeg en ging Juul ongestoord op
weg naar zijn derde titel. Na 25 beurten
stond dan ook een eindstand van 26 –
12 op het scorebord. In de finale van de
verliezersronde wist Frans Geubbels in
een eenzijdig duel Hans van de Laar met
16 – 2 te verslaan.
In totaal werden er tijdens dit kampioen-
schap 1383 caramboles gemaakt in
3575 beurten, wat resulteerde in een
toernooigemiddelde van 0.386, iets la-
ger dan voorgaande jaren. De beste par-
tij werd gespeeld door Juul Janssen met
28 caramboles in 25 beurten. De hoog-
ste serie kwam op naam van Hans van
de Laar en Juul Janssen met zes treffers.
Al met al kon de organisatie terug kijken
op een mooi, spannend en geslaagd
toernooi. Over de belangstelling mocht
eveneens niet geklaagd worden. Ook
voor volgend jaar hoopt de organisatie
weer op een grote belangstelling.
Verslag geschreven door Juul Janssen.

Winnaar Juul Janssen

15-05-1942      5-03-2009

In Memoriam Harry van Hoof
Tegen het einde van het vorige seizoen begonnen bij Harry de klach-
ten. Op 25 november 2008 speelde hij zijn laatste wedstrijd en drie
maanden later moest zijn lichaam de strijd staken. BV ‘t Huukske be-
staat dit jaar twintig jaar, het enige erelid was Harry en als die dan
komt te overlijden is dat een grote slag voor de vereniging. 

Hoe was Harry bij BV ‘t Huukske betrokken?

Op de oprichtingsvergadering op 22 juni 1989
werd Harry tot voorzitter gekozen; een functie,
die hij vervulde tot 14 juni 2001. Dat was echter
niet de eerste kennismaking van Harry met de bil-
jartsport. Bij biljartvereniging De Linden had hij er
al vele jaren ervaring opzitten en zodoende be-
gon hij niet alleen als voorzitter, maar ook als
kopman bij “zijn” nieuwe BV. Gestart werd met
12 leden, maar dat werden er allengs meer. In
1993 kwam er een tweede biljart in ’t Huukske en
dat was een extra stimulans. Niet alleen de vere-
niging was in opbouw, dat gold zeker ook voor
het KNBB-district.
Harry, zowel bestuurder als speler, hield de ont-
wikkelingen goed in de gaten en werkte verder

aan de uitbouw van de vereniging. Niet door ronselpraktijken, daar had hij
gloeiend de pest aan. Maar wel door op het juiste moment spelers kansen te
bieden, die zij ergens anders -op dat moment- niet, of niet meer hadden. Bij
Harry stond het belang van en de harmonie binnen de biljartsport bovenaan;
niet de grootte van de vereniging.
Communicatieman
Harry kende iedereen, praatte met iedereen en maakte van zijn hart geen
moordkuil. Dat gold bij zijn werk als chauffeur bij de CHV, maar ook in de bil-
jartsport. Daarbij toonde hij voor iedereen respect. Geen ontzag, maar res-
pect. Zijn standpunt was, “als je die mensen bovenin niet verteld wat er naar
jouw mening mis is aan de basis, dan mag je ook niet verwachten, dat ze er
ooit veranderingen in zullen aanbrengen”. En zo aarzelde hij ook niet om, op
bezoek bij de nationale teamkampioenschappen in Nieuwegein, de, toen nog
in functie zijnde, KNBB-voorzitter Piet Lamberiks direct op bepaalde problemen
aan te spreken. De mening van Harry kwam, helaas, niet meer op tijd om de
grote onrust binnen de KNBB af te wenden.

Erelid
Na twaalf jaar voorzitterschap legde zijn functie neer en werd vanwege zijn
vele verdiensten voor de vereniging benoemd tot erelid. En Harry bleef zich in-
zetten voor de vereniging. Niet meer op de voorgrond, maar op de achter-
grond. Het biljarten werd weer hoofdzaak en er volgde een overstap van de
spelsoort libre naar het driebanden. In het huidige seizoen belette zijn ziekte
hem om de prestatiecurve verder naar boven te laten wijzen. Slechts tweemaal
kan hij tevreden terugkijken op een gespeelde partij. Het was hem, helaas, niet
gegund om zijn laatste competitiewedstrijd, op 25 november, daar één van te
laten zijn. Men zal Harry missen vanwege zijn betrokkenheid en liefde voor
het spel. Voor de vele tips die hij kon geven om het spel te verbeteren; of om
bepaalde patronen beter onder de knie te krijgen. Hij zal gemist worden van-
wege zijn voorbeeldfunctie als het ging om inzet en verantwoordelijkheidsge-
voel in het algemeen. Zijn mening over sportiviteit kon dienen als een baken
om de zuiverheid van de sport in de gaten te houden. En om zijn hartelijkheid
en vriendschap. Ja, we zullen hem erg missen. De vereniging ’t Huukske is zich
ook bewust van het feit, dat Harry pas echt gemist wordt door Petra en haar fa-
milie. Zij en ook wij als redactie wensen hen heel veel sterkte.

Libre hoofdklasse MN afdeling 2

Regiotitel in Uden voor 
Louis van der Meijden
Wim Vissers (KOT) en Martin Gloude-
mans (De Leeuwerik) hebben op 7 en 8
maart deelgenomen aan de regiofinale
MN afdeling  twee in de hoofdklasse li-
bre. Deze werd gehouden in het district
Oss en wel bij Germenzeel te Uden.
Voor Gloudemans zat er niet veel meer
in dan een vijfde plek met slechts één ge-
wonnen wedstrijd. Pleister op de wonde
was nog wel dat hij de hoogste serie van
het toernooi kon laten registreren en dat
was 101.
Wim Vissers kwam aan het eind van de
rit twee punten tekort op de winnaar Lou-
is van der Meijden, die ook nog een be-

duidend beter eindmoyenne op de bor-
den kreeg. Henk Auener zorgde namens
Zambomba met 30.00 gemiddeld voor
de kortste partij. Winnaar Van der Meij-
den gaat door naar de nationale finale
welke georganiseerd wordt van 24 t/m
26 april in Rumpt.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Louis van der Meijden ‘t Ivoor 8 14.42 85

2. Wim Vissers KOT 6 12.75 74

3. Henk Auener Zambomba 6 11.71 87

4. Frits Willemsen Gelre 6 9.28 74

5. Martin Gloudemans De Leeuwerik 2 8.05 101

6. Jan Braks ‘t Zwaantje 2 7.62 93
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Waterbeemd 1
5705 DN  Helmond
Tel. +31 (0) 492-536756
Fax.  +31 (0) 492-537156
Website: www.lolaar.com
E-mail:   info@lolaar.com

VVoooorr  aall  UUww  
KKUUNNSSTTSSTTOOFFPPRROODDUUCCTTEENN

Ajm. Loverbos
Directeur, eigenaar

LLOOLLAAAARR  SSPPUUIITTGGIIEETTTTEECCHHNNIIEEKK  LLOOLLAAAARR  SSPPUUIITTGGIIEETTTTEECCHHNNIIEEKK  

Partycentrum voor 
feesten en partijen

Diessenseweg 34
5081 AJ Hilvarenbeek

Tel: 013-505 16 14

Biljart - Dart - PartijenBiljart - Dart - Partijen

2 Wilhelmina biljarts en 3 dartbanen

Kampeerboerderij ´t Caves
Familie Van Boxem

Veneind 5 • 5513 NE Wintelre
040-2051805

caves@iae.nl • www.hetcaves.nl

• Groepsaccommodaties (2x)
• Camping
• Midgetgolf
• Jeu de boules
• Kantine met o.a. 2 biljarts
• Restaurant

- bruiloften - recepties
- slapen - vergaderingen
- (bedrijfs)feesten en partijen 
- koffietafels - teambuildingsdagen

de Tipmast 48a
5531 NG Bladel
www.hoteldetipmast.nl
tel.: 0497-381810
fax: 0497-380257

HHootteell--GGrraannddccaafféé--ZZaalleenn  ddee  TTiippmmaasstt
BBaarrtt  &&  FFeemmkkee  vvaann  BBuusssseell

Wilhelminalaan 54 • 5541 CX Reusel
Telefoon 0497-641297 • Fax 0497-642523

VOOR EEN GOED GLAASJE BIER KOMT U NAAR CAFÉ

DE KDE KOENSOENS
John en Marian

Clublokaal

van BV

Vlokhoven

Tevens zaal
voor 

bruiloften
en partijen
Woensdags gesloten

Tonnaerstraat 14  5622 KZ
Eindhoven  Tel. 040-2436903

3 Biljarts!!!

Biljart en Dart Café Het Trefpunt
Paul en Ursela 

heten u van harte welkom

Kerkstraat 10 5087 BP Diessen
013 5182018

www.hettrefpunt.com

2 BILJARTS • 2 DARTBANEN

Full service voor al uw biljartwensen
Verkoop van keuen en accessoires

Reparatie en onderhoud van biljart en keu
Voor alle actuele aanbiedingen: www.poolbrothers.nl

Oss * Batavenweg 6H * 5349 BB * Oss
Tel.: 0412-644426

CAFÉ DE KARPER
Walvisstraat 34 

5706 CT Mierlo-Hout
Tel. 0492-537855

Ook speellocatie JB Fashion

JAN EN

ANNEMIE KOOLEN

MARKTSTRAAT 20
5701 RN HELMOND

E-MAIL: JKOOLEN@CHELLO.NL

TEL.: 0492-841863

Ook voor feesten en 
partijen tot 100 personen

U kunt bij ons terecht voor:

* bruiloften * feesten en partijen

* koffietafels * recepties

* darten * biljarten

* toernooien * bedrijfspresentaties

* vergaderingen* bedrijfsfeesten

(een aparte vergaderzaal voor +/- 30 personen)

Ginderover 2
5591 JP Heeze 
040-2264953

www.debrug-heeze.nl
info@debrug-heeze.nl
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Bandstoten 3e klasse district Kempenland

Winst Peter van Erp in Hoogeloon

De eindstrijd bandstoten klein derde
klasse van het district Kempenland werd
een tweestrijd tussen Nol van Stralen en
Peter van Erp. In hun onderlinge en te-
vens afsluitende partij won thuisspeler
Van Erp met 55-48 na 24 beurten. Re-
sultaat was dat beiden op twaalf punten
eindigden en Van Erp met het beste mo-
yenne van iedereen (2.65) kampioen
werd. In de derde ronde had Henk van
Berne met zijn 55-16 zege na slechts
veertien pogingen middels 3.92 voor de
kortste partij gezorgd. De biljarter van
Ons Genoegen uit Helmond realiseerde

met negentien toen ook de hoogste se-
rie. De regiofinale is van 27 tot en met
29 maart in café-biljartzaal Van Tienen
in Tegelen.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Peter van Erp De Ster 12 2.65 13

2. Nol van Stralen 't Vrijthof Libre 12 2.33 15

3. Jos van Tilborg NAS 8 2.22 16

4. Henk van Berne Ons Genoegen 8 2.10 19

5. Wiet Kaethoven Den Hoek 8 1.50 8

6. Theo Sanders De Groene Ridders 6 1.76 11

7. Harrie Verbeek 't Huukske Hapert 2 1.37 12

8. Ep Visser Dubac 0 1.74 15

Theo Sanders, gefotografeerd door zoon Frank. Zie www.quadphotos.eu.

Bandstoten 3e klasse district Venlo
Jan van Geffen met negen punten 
kampioen in Reuver
Met negen punten na zeven partijen
werd Jan van Geffen winnaar van de
districtsfinale Venlo in het bandstoten
klein derde klasse. In Reuver begon de
speler van de Deurnese vereniging De
Peel met een nederlaag tegen Jack
Naus. Na drie zeges en een remise volg-
de opnieuw verlies en nu was Bert Hen-
driks te sterk. In de afsluitende ronde ver-
zamelde Jan van Geffen de 55 caram-

boles tegen Loek Nooyen na 26 beurten.
De kampioen bleef vier spelers één punt
voor. Runner-up Jack Naus realiseerde
met 2.10 het beste algemeen gemiddel-
de. Deze speler van 't Anker zorgde met
23 caramboles voor de hoogste serie en
ook de kortste partij kwam via 3.23 op
zijn naam. De regiofinale is van 27 tot
en met 29 maart bij café-biljartzaal Van
Tienen in Tegelen. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jan van Geffen De Peel 9 1.91 13

2. Jack Naus 't Anker 8 2.10 23

3. Leo van de Laak D’n Hook 8 1.82 16

4. Huub Leijendeckers BC Tegelen 8 1.72 15

5. Gunther Verstappen BC Tegelen 8 1.71 20

6. Bert Hendriks 't Klötske 7 1.84 11

7. Loek Nooyen Reuver '03 5 1.66 11

8. Pascal Kuijs 't Klötske 3 1.54 13

Bandstoten 2e klasse 
district Oss
Henk Schamp 
zegeviert in Nuland
De kampioen van de tweede klasse
bandstoten district Oss luistert naar de
naam Henk Schamp. Deze finale werd
eind februari gespeeld in Nuland en de
verschillen waren niet bijster groot te
noemen. Van de vijf deelnemers eindig-
den er twee op tien punten en twee op
acht punten. Kampioen Schamp wist
zich maar met moeite Lambert van Maa-
sacker van KOT van het lijf te houden.
Met slechts 0.14 verschil aan moyenne
trok hij de titel naar zich toe. 
Zoals het een goed kampioen betaamt,
wist Henk Schamp ook de kortste partij
te realiseren. Weliswaar samen met Wim
Vissers, via 75 caramboles uit dertien
beurten en dat leverde 5.76 op. De
hoogste serie van 22 werd gemaakt
door Lambert van Maasacker. Zowel de
kampioen als de nummer twee gaan
door naar de regiofinale die gespeeld
wordt van 10 tot en met 12 april in het
district Veluwezoom. De organisatie is
dan in handen van vereniging De Markt
en het wordt gehouden in De Onder-
bouw te Doesburg.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Henk Schamp EHBV 10 2.88 17
2. Lambert van Maasacker KOT 10 2.74 22
3. Theo van Dinther SOKO 8 2.65 15
4. Wim Vissers KOT 8 2.63 19
5. Ed Ouwens KOT 4 2.46 16

In café-zaal ‘t Oventje in Zeeland

Toernooi van start op 30 maart
De inschrijving is gesloten voor het Open kampioenschap driebanden groot
2009.
Er heeft zich weer een groot aantal deelnemers ingeschreven voor dit evene-
ment. Er strijden 64 deelnemers van 30 maart tot en met 4 april in café ’t Oven-
tje te Zeeland om die mooie unieke wisseltrofee in bezit te krijgen. Deze is op
dit moment nog in handen van Gerrit van Lent uit Megen.
De deelnemers komen dit jaar ook weer uit de wijde omtrek en dat is het mooie
van dit Open kampioenschap. De organisatie is in volle gang, waar biljartver-
eniging De Kersenboys 2000 druk mee bezig is. De indeling van de dagen en
categorieën staan weer op www.dekersenboys2000.nl vermeld.
De deelnemers worden ook allemaal nog persoonlijk telefonisch benaderd door
de organisatie. De site zal ook tijdens het toernooi up to date gehouden wor-
den, dat zal weer gebeuren door de secretaris Richard Mouwen. Er kan in de
indeling niet meer geschoven worden, maar de organisatie heeft rekening ge-
houden met de wensen van de spelers.
U kunt voor alle informatie terecht op www.dekersenboys2000.nl, maar u kunt
natuurlijk ook contact opnemen met Richard Mouwen of Eric van Thiel onder
telefoonnummer 0486-450900. En u bent natuurlijk altijd op woensdagavond
tijdens onze clubavond van harte welkom in het clublokaal café ’t Oventje op
het Voor Oventje 32 te Zeeland.
En we hopen uiteraard tijdens het Open kampioenschap driebanden groot
2009 dat u ook een kijkje komt nemen in onze biljart arena, om de deelnemers
een support te geven, zodat ze weer mooie caramboles zullen gaan maken.

Dames libre interval district Oss

Jeannette Habraken beste 
in Ravenstein
Jeannette Habraken is in Ravenstein districtskampioen Oss geworden van
de dames in de spelsoort libre met interval. Dat houdt in dat alle dames
zijn ingedeeld op moyenne en dus de caramboles moeten maken die voor
dat gemiddelde gelden. Voor Habraken betekende dit dat zij vijftig punten
had te gaan en dat is haar bijzonder goed gelukt.

In de eerste twee partijen kende zij geen
pardon en achtereenvolgens werden De-
borah Kansel (50-19 in 30 beurten) en
Irene Rijssemus (50-23 in 33 beurten)
gedecideerd naar het tweede plan ver-
wezen. In ronde drie kwam zij tegeno-
ver Corry van de Laar te staan en deze
speelster van vereniging TOK ’74 kende
geen pardon en na 24 pogingen (31-
36) was het duel over. Jeannette Habra-
ken bezette op dat moment een vierde
plek. Toen begon ze aan een opmars
richting de podiumplaatsen en niets of
niemand kon haar toen meer stoppen.
In ronde vier stond ze tegenover de
Nederlandse kampioen 2008 Hélène
van Aarle en ook die werd aan de ze-
gekar gebonden. Inmiddels was de
speelster van BC Zeeland al opgeklom-
men naar de derde positie en alleen Bi-
anca van Veghel en Mariëlle Markese
moest ze nog voor zich dulden. Sessie
vijf werd het keerpunt in deze finale. Bi-
anca van Veghel kon tegen Mariëlle van
de Bergh niet tot winst komen en Jean-
nette Habraken behaalde twee kostbare
punten door van rivale Mariëlle Markese
te winnen. Daardoor kwam Habraken

gelijk in punten met Van Veghel en klom
op naar een tweede plaats. In de voor-
laatste ronde was er wederom een cru-
ciale partij en er was winst voor Mariël-
le Markese en die bewees Jeannette Ha-
braken een grote dienst want die won
wel en zodoende was de koppositie
haar deel. In de slotronde had Jannette
Habraken dus genoeg aan een gelijk-
spel om de titel mee naar Zeeland te ne-
men en die remise wist Bianca van Veg-
hel er in de nabeurt met vier caramboles
nog uit te slepen. Het was voldoende
voor Habraken want met elf punten, de
hoogste serie (13 car.) en de beste par-
tij van het toernooi (1.72 ) kreeg zij uit
handen van vicevoorzitter Robert Ou-
wens de kampioensmedaille omgehan-
gen. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jeannette Habraken BC Zeeland 11 1.45 13
2. Mariëlle Markese KOT 10 0.80 5
3. Bianca van Veghel TOK ‘74 9 0.82 11
4. Mariëlle van de Bergh Maaspoort 7 0.73 7
5. Corry van de Laar TOK ‘74 7 1.02 10
6. Hélène van Aarle TOK ‘74 7 1.11 8
7. Irene Rijssemus De Maaspoort 3 0.66 6
8. Deborah Kansel TOK ‘74 2 0.51 6

Libre hoofdklasse regio NON afdeling 2

Mark Witteveen overtuigt in Zutphen 
De regiofinale NON afdeling twee in
het libre klein hoofdklasse bij De Peli-
kaan in Zutphen werd een prooi voor
Mark Witteveen uit Heeten. De speler
van Raalte ’90 verzamelde twaalf pun-
ten. De strijd om de regionale titel ging
tussen Witteveen en Scholten. Met de
slotronde voor de boeg hadden beiden
tien punten en moyennes van respectie-
velijk 10.12 en 7.79. Een gelijkspel zou
dus voor Witteveen voldoende zijn.
Mark Witteveen maakte het karwei kun-
dig af door in elf beurten Scholten bij
44-180 te laten staan. De kampioen re-
aliseerde met 10.73 het veruit beste ge-
middelde. Gerrit de Jong en Bart Kete-
laar zorgden met 20.00 moyenne voor

de kortste partij. De hoogste serie ging
met 109 caramboles eveneens naar Te
Pas speler Ketelaar. Kampioen Mark
Witteveen zal van 24 tot en met 26 april
in Rumpt deelnemen aan het Neder-
lands kampioenschap. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. M. Witteveen Raalte ’90 12 10.73 61

2. S. Scholten ’t Zumpke 10 7.48 69

3. M. Ernst BVA/HCR Pot 8 7.47 59

4. B. Ketelaar Te Pas 7 8.38 109

5. G. de Jong EGB 7 7.94 90

6. B. van de Esschert Wapen van Epe 4 8.64 69

7. W. van Wessel De Boei 4 7.65 59

8. H. Bongers De Driehoek 4 6.42 49

Toernooigemiddelde: 7.98

Bandstoten 3e klasse 27-29
maart
Regiofinale bij Van
Tienen in Tegelen
In café-biljartzaal Van Tienen aan Kal-
denkerkerweg 19 in Tegelen vindt van
27 tot en met 29 maart de regiofinale
Zuid-Nederland afdeling twee bandsto-
ten klein vierde klasse plaats. Op dit ni-
veau lopen de moyennegrenzen van
1.50 tot 2.30 en de duels worden beslist
over 55 caramboles. De organisatie is in
handen van BC Tegelen. Aanvang op 27
maart om 19.00 uur en zaterdag en zon-
dag om 11.00 uur. 
Naam Vereniging Gem
1. P. van Erp De Ster 2.65
2. H. Kersten De Oase 2.48
3. N. van Stralen 't Vrijthof Libre 2.33
4. H. Tummers BVG 2.26
5. M. Mourmans BC Maarland 2.10
6. J. Welie BC Heer 1.96
7. J. van Geffen De Peel 1.91
8. L. van de Laak Den Hook 1.82
Res. 1. H. Leijendeckers BC Tegelen 1.72
Res. 2. G. Verstappen BC Tegelen 1.71

www.biljartpoint.nl
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Ook voor hoortoestellen

Vri jdag 24 apri l      Zaterdag 23 mei     Donderdag 18 juni     Donderdag 22 oktober

Laat u verrassen 
vanaf € 42,50 p.p.

(excl. drank)

Partycentrum Den Heuvel presenteert de

Magic Cabaret Dinner Show

Voor meer informatie 
en voor reserveringen:

Partycentrum Den Heuvel
A  Heuvel Mierlo
T  0492-661258
I  www.denheuvel.com

Een onvergetelijke
avond met een

overheerlijk
5-gangendiner,

stijlvol entertainment
en fantastische acts.

CAFÉ
D
E

M
I
X
X

• 2 match tafels
• 4 carambole-biljarts
• 2 pool-biljarts
• 1 snooker tafel
• 4 dartbanen
• terras/tuinterras

Openingstijden: 
ma. t/m zo. van 

14.00 tot 02.00 uur
Woensdag gesloten

Bogardeind 112
5664 EL Geldrop
Tel.: 040-2863213

Biljart
Centrum
Geldrop

Café
HET OUDE BROUWHUIS
Hoofdstraat 53, 5757 AK LIESSEL

tel. 0493 - 341 707

Café
MARMA-BAR

Hoofdstraat 81, 5757 AK LIESSEL
tel. 0493 - 341 361

OOK VOOR BILJARTEN EN DARTEN KUNT U TERECHT BIJ...

STEENGOED EN OERGEZELLIG ! Zaal voor bruiloften,
partijen en vergaderingen

Wij verzorgen ook bij u aan huis:
• salades
• hapjes
• koude- en warme buffetten

Dorpsstraat 22 • 5761 BN Bakel
Tel. 0492-341226 

www.dezwaanbakel.nl

Spoorlaan 15-17
5751 JM Deurne

Telefoon: 0493-313862
Maandag + dinsdag gesloten

Woensdag open vanaf 14.00 uur
Donderdag + vrijdag vanaf 19.00 uur

Zaterdag vanaf 14.00 uur
Zondag vanaf 14.00 uur

Gasterij Keijzer

Brabants bruin Café

café - darts - biljart

Vlierdenseweg 26
5753 AD Deurne
Tel: 0493-315653
www.tankertje.nl 

Voor bruiloften,

vergaderingen,

indoor golf-biljart,

midgetgolf, biljart,

darts, livemuziek,

karaoke,

oudhollandse spelen,

barbecue, enz.

café - zaal - hotel

THIJSSEN
Pastoriestraat 20
5756 AM Vlierden
tel. (0493) 31 24 32
fax (0493) 3212 49
www.vlierden.com

ONBETWIST DE BILJART SPECIALIST

Dé importeur vóór Nederland van Verhoeven Biljarts

van Esch biljarts
Jan van Goyenstraat 16  -  5753 AN  Deurne
Tel.: (0493) 31 31 18 - Fax (0493) 32 30 26

http://www.vaneschbiljarts.nl • E-mailadres: info@vaneschbiljarts.nl

Alle biljarttoebehoren in onze showroom

Dinsdag en woensdag gesloten



De Biljart Ballen, 12e jaargang, april 2009 pagina 11

Driebanden groot in De Vrachtkar te Reusel

Nu opgave vierde Paul Boer toernooi

BV De Vrachtkar in Reusel organiseert
voor de vierde maal het Paul Boer toer-
nooi. Het betreft een memoriaal drie-
bandentoernooi op gemiddelde. Dit ter
nagedachtenis voor de in 2005 overle-
den voorzitter van BV De Vrachtkar, Paul
van Limpt ‘den Boer’. 

In 2006 werd het evenement gewonnen
door Ad Hendriks en in 2007 bleek Pe-
ter Bogaars de beste. Vorig jaar ging de

titel naar Barry van Beers. Alle drie zul-
len ze dit jaar zeker weer een gooi doen
naar de titel.
De voorrondes vinden plaats van 27
april tot en met 15 mei. De halve finales
zijn op 18, 19 en 20 mei. De finale is
22 en 24 mei. Inschrijven kan tot 13
april bij Toon Adams, Kruisstraat 7, Reu-
sel telefoonnummer. 0497-644015 of E-
mail toonadams@hetnet.nl. Het inschrijf-
geld bedraagt € 5,00.

Barry van Beers. Foto: Frank Sanders, www.quadphotos.eu

Kerkstraat 23
Hooge Mierde   

tel. 013-5092341

diners - feesten en partijen
koud / warm buffet (ook thuis bezorgd)

Toernooi om D’n Bekker trofee

Rodney Akkermans terechte 
winnaar in Heesch
Van woensdag 11 t/m zaterdag 14
maart werd er in Herbergh D’n Bekker te
Heesch weer gespeeld om de D’n Bek-
ker trofee. Dit jaar was het de beurt aan
de hoofdklassers, die met vijf man ver-
tegenwoordigd waren, aangevuld met
twee spelers uit de eerste klasse. De par-
tijlengte voor de hoofdklassers was 180
caramboles en de eersteklassers hadden
hun partij uit als ze er 130 gemaakt
hadden.
Voor de organiserende vereniging kwa-
men de broers Pedro en Henry van de
Berg aan de tafel; Pedro als hoofdklas-
ser en Henry als eersteklasser. Ze heb-
ben allebei niet kunnen verhinderen dat
Rodney Akkermans van Touché er met
de hoofdprijs vandoor ging. Een terech-
te winnaar als men er de scorelijsten op
nakijkt. Akkermans wist van de 1080
punten, die er gemaakt moesten worden
om alles te winnen, er uiteindelijk 1078

te scoren. Hij kwam dus slechts twee tref-
fers tekort om de maximale twaalf
matchpunten te scoren. Voor die enige
nederlaag was Martien Gloudemans
verantwoordelijk. 
De kortste partij en de hoogste serie
kwamen op naam van de winnaar; in
de laatste partij tegen Henry van de
Berg ging Rodney Akkermans helemaal
los. In slechts drie beurten was hij aan
zijn totaal van 180 en scoorde een mo-
yenne van 60.00 rond met een hoogste
serie van 168. Formidabele prestatie
waar niets op viel af te dingen. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Rodney Akkermans Touché 10 14.18 168
2. Martien Gloudemans De Leeuwerik 10 10.58 122
3. Carel Hurkmans BC Zeeland 10 7.62 77
4. Pedro van de Berg DOS '71 6 6.43 52
5. Jan van Orsouw (1e kl) De Leeuwerik 4 5.00 38
6. Lambert van Maasacker KOT 1 5.18 38
7. Henry v. d. Berg (1e kl) DOS '71 1 3.51 26

Bandstoten 2e klasse district Venlo

Sjeng Cuijpers de beste 
in De Herströat te Horst

Foto: Jeanine Cox

Met tien punten na zes duels eindigde Sjeng Cuijpers als eerste tijdens de
eindstrijd bandstoten klein tweede klasse district Venlo. In café De Herströ-
at in Horst zorgde de speler van De Maasoever met 3.68 tevens voor het
beste algemeen gemiddelde.

Door het oneven aantal spelers was
Cuijpers in de openingsronde vrij. Na
vier ronden had hij met zes uit drie des-
ondanks al de leiding met een voor-
sprong van twee punten. In ronde vijf
ging hij voor de enige keer onderuit om-
dat Jac Cleven hem met 75-64 na 22
beurten de baas bleef. Wim Wilmsen en
Jac Cleven hadden nu eveneens zes
punten na vier partijen maar Cuijpers
beschikte over het beste gemiddelde. In
de voorlaatste sessie rekende  Cuijpers
met 75-40 na slechts veertien pogingen
af met Wilmsen. Cleven verloor van Phi-
lip Dieryck, zodat Sjeng Cuijpers de titel
toen zo goed als binnen had. In de slot-

ronde was Cuijpers te sterk voor Dieryck.
Leon Elbers realiseerde met 6.01 de kort-
ste partij. Hekkensluiter Jac Joosten zette
met 28 caramboles de hoogste serie op
het scorebord. De regiofinale is van 17
tot en met 19 april bij BC Maarland in
Eijsden. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS

1. Sjeng Cuijpers De Maasoever 10 3.68 23

2. Wim Wilmsen D’n Hook 8 3.25 22

3. Leon Elbers De Vriendenkring 6 3.18 21

4. Philip Dieryck BC Tegelen 6 2.84 20

5. Paul Veger De Jordaan 6 2.76 15

6. Jac Cleven Vors 6 2.35 24

7. Jac Joosten BC Tegelen 0 2.38 28

organiseert

TIENDE VOGUE OPEN DRIEBANDEN KLEIN-TOERNOOI 2009

SPEELDATA               : voorrondes van vrijdag 15 mei t/m vrijdag 22 mei 2009
    2de ronde vrijdag 22 en zaterdag 23 mei 2009 
    3de ronde en finale-ronde zondag 24 mei 2009 

INSCHRIJVING           : -schriftelijk: middels inschrijfformulier 
    -telefonisch: Mario van Leeuwen 0487-522375/06-42057382

Joop Schiltmans 06-21860513
    -e-mail: m.vanleeuwen@kpnplanet.nl of info@wijkcentrumdedoorkijk.nl

INSCHRIJFGELD        : €. 12.00 

SPELSYSTEEM           : voorronde    : 28 poules à 4 personen 
    2de ronde      : 16 poules à 4 personen 
    3de ronde      :    4 poules à 4 personen 

FINALE -ronde :    4 poule-winnaars volgens knock-out 

Partijlengte           : 25 beurten maximaal 
Aantal deelnemers           : maximaal 112 personen 

Inschrijfformulier volledig invullen s.v.p. en verzenden aan:

Mario van Leeuwen, Heuvel 99, 6651 DC  Druten 

Lidnr  :KNBB_____________ MWBB___________FRC_____________ 

naam  :_____________________________________________________ 

adres  :_____________________________________________________ 

woonplaats :_____________________________________________________ 

telefoonnr. :_____________________________________________________ 

moyenne :__________________Lid van BV:__________________________ 

emailadres :

VOORKEUR EERSTE RONDE

0 VRIJDAG  15/5  19.30 uur 0 DINSDAG   19/5 19.30 uur 0 VRIJDAG   22/5 14.00 uur 

0 ZATERDAG 16/5  19.30 uur 0 WOENSDAG   20/5 19.30 uur 

0 MAANDAG 18/5  19.30 uur 0 DONDERDAG  21/5 14.00 uur 

(aankruisen welke voorkeur U heeft) 

Bandstoten 2e klasse NON 3-5 april
Regiofinale in Apeldoorn
Vereniging Excelsior organiseert van 3
tot en met 5 april de regiofinale NON af-
deling twee in de tweede klasse band-
stoten klein. Het toernooi vindt plaats in
het Apeldoorns Biljart Centrum aan
Marktstraat 13. Namens district Berkel
en Slinge voert Van Alst uit Groenlo met
3.66 de deelnemerslijst aan. Sander
Sloots van De Veemarkt uit Doetinchem is
nummer twee op de uitnodiging. Peter
Stakenburg van Biljart Café Almelo

neemt de derde plek in. De aanvang is
op vrijdag 3 april om 18.00 uur.
Naam Vereniging Gem
1. J. van Alst Ivoor 3.66
2. S. Sloots De Veemarkt 3.28
3. P. Stakenburg BCA 3.22
4. F. Suppers DBL 3.08
5. A. Wennekes Sport en Vriendschap 2.99
6. A. Bruins DVO 2.76
7. H. Zieverink KOT 2.74
8. G. Mulder Apeldoornse Boys 2.53   
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Tweede divisie driebanden poule 4

BC Tegelen verliest kraker 
Speelronde 16. BC Tegelen – Baderie
Peeters EL 5-3. John van Tienen redde
het niet tegen de 0.813 van Paul Bruij-
stens. Paul Savelkoul koesterde zijn re-
mise want Lutz Heller (0.960) en Rob
Mans (0.869) bleven aan de goede
kant van de score. 
Speelronde 17. BC Tegelen – Geld en
Woning 8-0. Beste speler bleek Rob
Mans want die was al na dertig om-
lopen aan zijn veertig punten en derhal-
ve 1.333. Teamgenoot Lutz Heller zorg-
de voor een fraaie 1.000 moyenne en
serie van tien. Paul Savelkoul deed daar
middels 1.060 zelfs nog een schepje bo-
venop. Omdat Michael Schlieper dit ho-
ge niveau niet kon volgen, eindigde het
teamgemiddelde op 0.898.
Speelronde 18. Boers en Roosenboom –
BC Tegelen 6-2. Tjalling de Boer ver-
sloeg Paul Savelkoul met 35-30 na 51
beurten. Richard Staal bleef Michael
Schlieper via 35-26 (37) de baas. Ken-
ny Miatton had maar 36 pogingen no-
dig om Lutz Heller met 40-28 voor te blij-
ven. De topontmoeting ging tussen Mau-
rice Hubar en Rob Mans. Na 27 om-
lopen stond er 37-40 op het scorebord.
Dat betekende moyennes van 1.370 en

1.481. Voor Hubar een reeks van elf en
voor winnaar Mans eentje van tien. Kop-
loper Boers en Roosenboom behaalde
een teamgemiddelde van 0.973. BC Te-
gelen heeft nu drie punten achterstand
en tevens één wedstrijd meer gespeeld. 

Rob Mans: 1.481 en 1.333. 
Foto: Huub Leijendeckers

Vierde divisie driebanden poule 12

BC Tegelen 2 neemt afstand
Speelronde 20. LedNed/De Peel – BC
Tegelen 4-4. Paul van Rooy bleef met
0.657 als enige boven de 0.600 grens.
Didden Distributie – Van den Berg Bil-
jarts 2 4-4. Kopman Eric van Thiel zette
0.625 in de boeken. BC Tegelen 2 – De
Zwaantjes '82/4 5-3. Absolute uitblin-
ker was Noud van Haren met 25 uit 25
en dus het fraaie 1.000 moyenne. John
van Tienen 0.630 verloor met het kleinst
mogelijke verschil van Christ van der
Heijden 0.652. 
Speelronde 21. La Plaza 3 – BC Tegelen
2 3-5. Peter van Houwelingen en John
van Tienen speelden 0.681 bij hun re-
mise. De Zwaantjes '82/4 – Didden
Distributie 6-2. Jan van Extel realiseerde
0.781 en teamgenoot Johnny van Melis
boekte 0.714. Bij de gasten was Hennie
Peeters goed voor 0.750. Van den Berg
Biljarts 2 – LedNed/De Peel 6-2. Eric
van Thiel was na 49 beurten bij zijn der-
tig caramboles (0.612). Bij de bezoe-
kers zorgde Bart van de Wijgert voor
0.645. 
Speelronde 22. LedNed/De Peel – De
Zwaantjes '82/4 6-2. Christ van der

Heijden 0.612 bleef Eric Vanderplaet-
sen twee caramboles voor. Didden
Distributie – La Plaza 3 4-4. Hans Paas-
huis was goed voor 0.609. Bij de Lim-
burgers deed Peter van Houwelingen er
een schepje bovenop met dertig treffers
na 26 pogingen, dus 1.153. BC Tege-
len – Van den Berg Biljarts 2 3-5. Leon
Mans 0.892 bleef Jaco van der Ven
0.607 de baas. Eric van Thiel produ-
ceerde een serie van zes. Van den Berg
Biljarts – De Tapperij/De Peel 8-0. Harry
Meulendijks 0.714 en John van de Boo-
gaard 0.657 presteerden het beste in 't
Oventje te Zeeland. BC Tegelen 2- DAB
2 Geldrop 6-2. Noud van Haren be-
wees zijn goede vorm met 25 carambo-
les na 25 beurten en dat betekende
0.961. John van Tienen 0.731 en Cock
Ooms wonnen ook. Louis Beekhuijzen
streek ondanks 0.600 de vlag want
Martien Gosens behaalde 0.666. 
Met nog vier wedstrijden voor de boeg
heeft BC Tegelen 2 de koppositie met
drie punten meer en één duel minder ge-
speeld dan naaste achtervolger Van
Hulst.

Eerste divisie driebanden poule 2

Tonny Freriks Horeca Makelaars
onderuit tegen De Vrachtkar 2 en
Verbrugge Terminals
Speelronde 16. De Liefhebber – Ver-
brugge Terminals 4-4. Ramazan Durdu
produceerde 1.000 moyenne en een se-
rie van veertien tegen Berry Dallinga.
Tom Beemsterboer ging ondanks 1.233
onderuit want Ronny Daniels reikte tot
1.500. W. van der Sanden – De Vracht-
kar 2 2-6. Serg van Gennip boog met
38-45 na 48 beurten voor Jac van
Beers. Marc Roofthooft 1.323 en Eric
Hendrickx 1.205 speelden een prima
partij tegen elkaar. Huisman – Tonny Fre-
riks Horeca Makelaars 6-2. Nico van
den Heuvel 0.910 redde de eer bij de
bezoekers. Mark Jetten kwam met
1.125 het beste voor de dag bij de Nij-
meegse formatie. 
Speelronde 17. De Vrachtkar 2 – Tonny
Freriks Horeca Makelaars 6-2. In Reusel
stond het na dertig pogingen 18-17 tus-
sen Rob Mans en René Dericks. Elf beur-
ten later was Dericks de winnaar via 28-
45 en dat betekende dus 28 treffers in
dat tijdsbestek. Daarbij onder andere
een serie van negen en een slotreeks
van zes. De Bakelse gasten leken op 0-4
te komen toen Eric Hendrickx opponent
Leon Smolders met 40-44 voor het eerst
op matchpunt zag komen. Smolders
miste en deed dat ook in de volgende
beurt. Hendrickx profiteerde via 45-44
winst. Een wereld van verschil want ver-
volgens wonnen ook Jac van Beers en
Luc Royberghs. Verbrugge Terminals –
W. van der Sanden 6-2. Een wedstrijd
om in te lijsten. Zo versloeg Kees Wittens
met 1.363 Lambert Willems 1.030.
Glenn Hofman 1.250 zette Serg van
Gennip 0.888 opzij. Ronny Daniels
1.323 bleek de meerdere van Richard
Berkelmans, die 1.000 en serie van elf
realiseerde. Martin Spoormans had on-
voldoende aan 1.233 want Marc Rooft-
hooft vertrok middels 1.500 met de
winst. Voor Verbrugge was er een team-
moyenne van 1.293. 
Speelweek 18. Tonny Freriks Horeca
Makelaars – Verbrugge Terminals 2-6.
Nico van den Heuvel kwam er in Bakel
niet aan te pas tegen het moyenne van
1.285 en serie van negen van Kees Wit-
tens. De winnaar had na veertien beur-
ten al 27 caramboles geproduceerd.
Teamgenoot Glenn Hofman deed er nog
een schepje bovenop met 33 treffers na

vijftien pogingen. De 19-jarige Europees
kampioen bij de jeugd viel iets terug
waardoor René Dericks de schade kon
beperken tot 37-45 na 35 omlopen.
Goed voor moyennes van respectievelijk
1.057 en wederom 1.285. Na de pau-
ze was het de beurt aan thuisspeler Leon
Smolders, serie van tien, om als een
speer te vertrekken met 25 uit 12. Ook
hij hield dit hoge niveau niet vast maar
versloeg wel Martin Spoormans via 45-
37 (41). Daardoor viel de beslissing in
het duel tussen Wiljan van den Heuvel
en Ronny Daniëls. Na 43 beurten stond
het 40-40. Even later miste Van den Heu-
vel zijn matchpunt waarna Daniëls met
een slotreeks van drie de partij definitief
besliste. Huisman – De Vrachtkar 2 2-6.
Jan van Lierop, Jac van Beers en Luc
Royberghs (1.000) wonnen in Nijme-
gen. Jan Roelofs 1.097 redde de eer
door Eric Hendrickx één treffer voor te
blijven. De Vrachtkar 2 werkte zich met
een totaal van zestien punten flink om-
hoog. Met nog vier wedstrijden te gaan
heeft Verbrugge Terminals liefst zeven
punten voorsprong. In Hotel Dallinga te
Sluiskil ontvangt men op zondag 29
maart om 17.00 uur De Vrachtkar 2.
Tonny Freriks Horeca Makelaars staat
met twaalf uit achttien voorlaatste.      

Leon Smolders: 17-1 (10) achter en
week later 25-9 (12) voor

Derde divisie driebanden poule 6

John van Kleef en Toon Scholten
uitblinkers bij BZN
Speelronde 16. Café Siemens – Biljart-
centrum Arnhem 0-8. De gasten wonnen
twee partijen met het kleinst mogelijke
verschil. BZN – Lotus 3-5. Theo Scholten
kwam ondanks een serie van acht niet
verder dan een remise tegen Rieks Fra-
terman. John van Kleef haalde het met
0.652. 
Speelronde 17. HBC – BZN 4-4. Abso-
lute uitblinker John van Kleef verzamelde
namens de bezoekers de dertig treffers
al na 28 pogingen en dat leverde een
moyenne van 1.071 op. 
Speelronde 18. BZN – Glashandel Z-O
Drenthe 3-5. Baas boven baas, dacht
teamleider Theo Scholten van BZN en
hij verzamelde de dertig caramboles al
na vierentwintig beurten en dat beteken-
de 1.250. Tegenstander Kersjes was
nogal onder de indruk want hij kwam
niet verder dan een totaal van vier tref-
fers. Nico van de Borden 0.700 deelde
met Viswat de buit. Hein van Diek ging
ondanks 0.704 onderuit tegen de
0.795 van Erwin de Groot. Het verlie-
zende BZN kwam tot een teammoyenne
van 0.728 maar staat met een totaal
van dertien punten wel in de gevarenzo-
ne. Biljartcentrum Arnhem is met 21 pun-
ten subtopper. Het ging met 6-2 onderuit

bij Digitaal De Harmonie. Ruud Boelens
was daar namens de thuisploeg goed
voor 1.000.  

Toon Scholten: gemiddelde van 1.250

Vierde divisie driebanden poule 11

Thekes Herpen 3 neemt voorsprong
Speelronde 16. Thekes Herpen 3 –
Broekman Mode 6-2. Theo Fleuren, be-
kend van Fleuren Biljart Service uit Berg-
haren, won met een gemiddelde van
0.833 en realiseerde daarbij een fraaie
serie van elf. Trucks – Ulti Print 6-2. Bij de
gasten redde Wim van Zalm via 0.697
de eer. Duynhoven scoorde bij de thuis-
ploeg 0.781. 

Speelronde 17. Ulti Print – Ammerzoden
2 8-0. Ook deze partij realiseerde Wim
van Zalm 0.697. Veiligverkeer – Autobe-
drijf Starfit 6-2. Henk Gerrits en Berna
Jeurissen hadden er zin in gezien de 20-
12 uitslag na slechts twintig beurten. The-
kes Herpen 4 – Biljartcentrum Arnhem 3
2-6. Hein van Orsouw  redde de eer en
bleek met 0.625 de beste van iedereen. 
Speelronde 18.  Helaas waren hier op
maandagmiddag 23 maart nog niet alle
uitslagen ingevuld op de KNBB site. 

Theo Fleuren: serie van 11. 
Foto: Anton Smits 
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WK driebanden voor landenteams

Zweden ongenaakbaar en wint
voor de vijfde keer op rij in Viersen

Met grote overmacht heeft Zweden ook
het WK driebanden voor landenteams
2009 op zijn naam gebracht. Dat bete-
kende voor het duo Torbjörn Blomdahl
en Michael Nilsson de vijfde wereldtitel
op rij en voor Zweden de negende in to-
taal. België behaalde met Eddy Merckx
en Roland Forthomme zilver. Het Neder-
landse tweetal Jean-Paul de Bruijn en Je-
an van Erp sneuvelde in de kwartfinale. 
<een>Nederland kende een dramati-
sche start in de poulewedstrijden. Tegen
Korea werd door zowel De Bruijn en
Van Erp met 0-2 in sets verloren en het
algemeen moyenne van 0.658  kon al-
leen maar beter worden. Het herstel
volgde dan ook tegen Egypte. Jean-Paul
de Bruijn haalde het met 2-1 en Jean van
Erp speelde met 2-0 en 1.578 zijn
tegenstander van tafel. Met de tweede
plaats in de poule kwalificeerde het
Nederlandse team zich voor de herkan-
sing tegen Portugal en Japan. De Bruijn
(1.444) versloeg Rui Manuel Costa met
2-1 en Van Erp (1.666) liet Manuel Oli-
veira met lege handen. Met een team-
moyenne van 1.875 werd vervolgens te-
gen Japan glansrijk gewonnen. Als be-
loning was er een plek in de kwartfinale
en daarin was wederom Korea de
tegenstander. Kim Kyung-Roul bleek met
2-1 een maatje te groot voor De Bruijn
en daarmee viel de beslissing want
Kang Dong Gung had Jean van Erp al
met 3-1 opzij gezet. Eerste man Jean-
Paul de Bruijn won op in Viersen in to-
taal drie van zijn vijf partijen en eindig-
de op 1.282. Jean van Erp zegevierde

ook drie keer en finishte op een toer-
nooigemiddelde van 1.355. In de halve
eindstrijd ontmoette Korea titelverdedi-
ger Zweden en de Scandinaviërs gaven
geen set af. Blomdahl 3.333 en Nilsson
2.368 zorgden voor 2.678 aan team-
moyenne. Het hoogste van het gehele
WK. Overigens kwam Kim Kyung-Roul
tegen Torbjörn Blomdahl toch ook nog
tot 2.375. In de andere halve eindstrijd
werd thuisland Duitsland uitgeschakeld
door België. Op het moment dat het tus-
sen Roland Forthomme en Christian Ru-
dolph 2-2 stond, had Eddy Merckx op-
ponent Martin Horn al met 3-1 te gra-
zen. De Belgen moesten het vervolgens
in de finale opnemen tegen het opper-
machtige Zweden. Torbjörn Blomdahl
wees Eddy Merckx voor de pauze met
15-11 en 15-8 terug. Michael Nilsson
bleek met 15-13 en 15-9 een maatje te
groot voor Roland Forthomme. Na de
onderbreking was het snel beslist want
Blomdahl stoomde in vier beurten naar
een 15-3 zege op Merckx en daarmee
was prolongatie een feit. Torbjörn Blom-
dahl won al zijn vijf partijen en reali-
seerde met 1.969 het beste toernooige-
middelde. Michael Nilsson behaalde
eveneens de volle tien punten en de kop-
man van A1 Biljarts was goed voor
1.621. België kreeg drie troostprijzen.
Allereerst zilver en Forthomme had met
veertien caramboles voor de hoogste se-
rie gezorgd van het WK. Teamgenoot
Eddy Merckx zette met 7.500 de beste
set op het scorebord.

Foto: Detlef Lempfert    

Door winst en remise tegen A1 Biljarts

Team Verbrugge Terminals naar
bekerfinale
Het team Verbrugge Terminals uit Sluiskil, dat uitkomt in de eerste divisie
driebanden, heeft in de derde ronde van de beker voor een verrassing ge-
zorgd door A1-Biljarts uit Apeldoorn in twee ontmoetingen te verslaan.
Dankzij dit resultaat hebben ze zich geplaatst voor de bekerfinale die van
25 t/m 31 mei zal worden gespeeld. 
De kampioenskandidaat nummer één in
de eerste divisie speelde zonder Glenn
Hofman, hij komt in de beker uit voor het
team Delta Frans Bevers. Maar met Mar-
tin Spoormans, Ronnie Daniels, Kees Wit-
tens en Richard de Bruin was de formatie
uit Sluiskil sterk genoeg om het hoofd te
bieden aan eredivisionist A1 Biljarts. Bei-
de ontmoetingen werden op één dag af-
gewerkt in H. C. R. Dallinga in Sluiskil. De
eerste wedstrijd ’s middags eindigde met
6–2 in het voordeel Verbrugge Terminals.
In de avondontmoeting ging het niet zo
gemakkelijk als eerder op de dag, maar

met een 4–4 einduitslag in de boeken
was dat ruim voldoende om de finale te
bereiken. Verbrugge Terminals kan zich
nu helemaal gaan concentreren op het
slot van de competitie en proberen de
koppositie vast te houden en op die ma-
nier te promoveren naar de eredivisie.
Als dat lukt dan staat er zeker nog een
leuk toetje te wachten in de vorm van de
bekerfinale en is het seizoen voor het
team meer als geslaagd. We gaan het
zien of Sluiskil volgend seizoen twee ere-
divisieteams mag verwelkomen. 
Spannend!

Van Donge & De Roo belast met organisatie grootste poule

Frans van Kuyk speelt toch 
voorwedstrijden Europacup
Van Donge & De Roo is in Zundert ver-
antwoordelijk voor de organisatie van
de grootste poule voorwedstrijden Euro-
pa Cup voor clubteams. In Italië, Oosten-
rijk, Spanje en Frankrijk worden de wed-
strijden gespeeld in poules van vier. Bij
De Hoek in Zundert zullen naast Van
Donge & De Roo ook Sporting Club de
Portugal, het Griekse Academia of Billi-

ards, BV Elfenbeim Fuhlenbrock uit Duits-
land en Master Club Catania uit Italië
aantreden. Opvallend in Zundert is het
optreden van Frans van Kuyk. Omdat
Crystal Kelly bedankt heeft voor de eer,
komt de Willebrorder uit voor Sporting
Club de Portugal. Het Utrechtse Dekker
Keukens mag, overigens zonder Eddy
Merckx, afreizen naar Frankrijk.

Eerste divisie driebanden poule 2

W. van der Sanden deelt met Melody Amber
In De Vrachtkar te Reusel verloor Lambert Willems met 35-45 van Eep Veer. Serg van
Gennip produceerde twee caramboles te weinig tegen Ferdi de Bruijn. Richard Ber-
kelmans won met dezelfde marge van Wim van Cromvoirt en dat was na 48 pogin-
gen. Marc Roofthooft 1.406 was de beste door Jos Bongers 1.093 met 45-35 na
maar 32 omlopen voor te blijven. 

Van der Sanden staat met veertien punten derde van onderen. Melody Amber heeft
puntje meer maar per 22 maart ook één wedstrijd minder gespeeld.

www.biljartpoint.nl

Bandstoten 2e klasse district Veluwezoom

Geert-Jan Manders de beste in 
De Doorkijk te Druten

Vereniging Vogue uit Druten organiseer-
de het districtskampioenschap Nijmegen
in het bandstoten klein tweede klasse. In
wijkcentrum De Doorkijk zegevierde
Geert-Jan Manders in het beslissende
duel tegen John Zeelen.
Geert-Jan Manders wist tot aan de zes-
de ronde alle partijen winnend af te slui-
ten, maar toen bleek André Zeelen net te
sterk voor hem: 75-72. John Zeelen
maakte tegen Rinus de Haan geen fout,
waardoor hij in punten weer op gelijke
hoogte kwam met Manders. 
Zoals hierboven al vermeld ging de
strijd om de titel tussen John Zeelen en
Geert-Jan Manders. In een aan het be-
gin gelijk opgaande strijd tussen deze
twee wist Manders het beste spel vast te
houden en maakte in achttien beurten
zijn 75 caramboles. Op dat moment
had Zeelen er 64 en moest met een
tweede nederlaag genoegen nemen.
De kortste partij kwam op naam van
Gerrit Peters-Rit. In de voorlaatste ronde
maakte hij in zijn duel tegen Frans de
Groot de benodigde caramboles na

zestien pogingen. In zijn laatste partij
evenaarde hij ook nog eens de hoogste
serie van het kampioenschap: 21 tref-
fers. Dit aantal werd ook door John Zee-
len behaald en wel in de finalepartij.
Namens BV Vogue wensen wij zowel
Geert-Jan Manders alsook John Zeelen
veel succes op het regionaal kampioen-
schap, dat van 10 t/m 12 april wordt
gespeeld in het district Veluwezoom.
Plaats van handeling is dan De Onder-
bouw in Doesburg, waar vereniging De
Markt de organisatie voor haar rekening
neemt. 
Tekst en foto: Mario van Leeuwen.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Geert-Jan Manders Nooit Gedacht 12 2.90 18

2. John Zeelen OGC 10 3.12 21

3. André Zeelen OGC 10 2.63 14

4. Erwin van den Hoogen Kaketoe ‘80 8 2.71 14

5. Rinus de Haan Caramba 8 2.47 19

6. Marco Jansen Kaketoe ‘80 4 2.37 16

7. Gerrit Peters-Rit Luctor 2 2.12 21

8. Frans de Groot Woezik 2 2.08 17

Toernooigemiddelde: 2.54
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Het laatste biljartnieuws lezen 
35.000 biljartliefhebbers in

Derde divisie driebanden poule 7

Scheers Bestratingen op weg 
naar titel
Speelronde 16. Scheers Bestratingen –
Frank Cars 8-0. In biljartcentrum Kort
Oisterwijck te Doornenburg was André
Nab de opvallendste speler met een se-
rie van elf en een gemiddelde van
0.972. Dennis Hoogakker 0.760, Toon
van Heumen 0.731 en Hans Scheers
0.697 maakten het succes compleet.
Diamant Sint-Oedenrode – Biljarts He-
kerle Veemarkt 8-0. Ton Rovers zette
0.777 op het scorebord, terwijl bij de
gasten Robert van Veenendaal een serie
van zeven produceerde. Thekes/Genea
– Autoschade Schreuder 3-5. Jan Loer-
mans redde het niet tegen de 0.833 van
Ruud Willemsen. 
Speelronde 17. Autoschade Schreuder
– Rosmalen/De Hazelaar 5 8-0. Micha
van Bochem 1.000, Theo Willems
0.795, Bert Walrecht 0.714 en Joep
van de Ven 0.555 lieten er gen gras
over groeien. Willems scoorde daarbij
een reeks van acht. Rosmalen/De Haze-
laar – Thekes Herpen 2 8-0. Kopman
Cees Wittens 0.760 en Leo van de Laar
0.714 waren het productiefst. Van de
Laar won met de kleinst mogelijke mar-
ge tegen Hans van de Haterd. De Laat –
Scheers Bestratingen 2-6. Westerburger
redde via 0.882 de eer tegen Hans
Scheers 0.794. Toon van Heumen
0.789, André Nab 0.660 en kopman
Dennis Hoogakker 1.093 bewezen de
titelaspiraties. Frank Cars – De Veemarkt
4-4. Gerrits ging met 34-35 (45) onder-
uit tegen Ayhan Celik. Pegra Oss – Dia-
mant Sint-Oedenrode 2-6. Louis van der
Meijden 1.000, Pieter Hulsen 0.882 en
Ton Rovers 0.777 kwamen tot winst. 
Speelronde 18. Scheers Bestratingen –
Rosmalen/De Hazelaar 8-0. Alweer een
fraai lijstje middels Hans Scheers 0.909,
André Nab 0.875, Dennis Hoogakker
0.813 en Toon van Heumen 0.789 en

dat resulteerde bij het viertal tot een
teammoyenne van 0.844. De Veemarkt
– J. de Laat 2 4-4. Vierde man Theo Lau-
rant reikte tot 0.697. Rosmalen/De Ha-
zelaar 5 – Biljarts Hekerle Veemarkt 4-4.
Mat Bongarts bleek met 0.795 een
maatje te groot voor de 0.613 van Frits
Klomp. Thuisspeler Gerard Gerrits reali-
seerde een fraaie serie van zeven. Dia-
mant Sint-Oedenrode – Frank Cars 6-2.
Ton Rovers 0.729 en Pieter Hulsen
0.714 kwamen voor de gastheren het
beste voor de dag. Louis van der Meij-
den was met 0.656 de mindere tegen
de 1.093 en reeks van acht van tegen-
stander Gerrits. Thekes/Genea – Pegra
Oss 4-4. Voor de bezoekers scoorde
Henk van Kaathoven 1.071. 
Met nog vier wedstrijden voor de boeg
heeft Scheers Bestratingen een voor-
sprong van drie punten op runner-up
Diamant Sint-Oedenrode.  

André Nab: serie van elf

Eerste divisie driebanden poule 1

De Tipmast/De Vrachtkar  verrast
ATC Zwart en Corfu in gevaar
Speelronde 16. De Tipmast/De Vracht-
kar – Corfu 3-5. Toine Dekkers deelde
de buit met Toine Henskens. René Peters
boog voor de 1.022 van Huub Adri-
aanse. Rik van Beers 0.918 won als eni-
ge van de thuisploeg en dat was tegen
Freddy Staelens. Johan Loncelle had on-
voldoende aan 1.300 want Michel van
Camp reikte tot 1.500. 
Speelronde 17. Schuler Cues – De Tip-
mast/De Vrachtkar 6-2. Davy van Have-
re, evenaarde met serie van zeventien
het seizoenrecord, boekte een ge-
middelde van 1.875 en dus kwam Rik
van Beers ondanks 1.208 tekort. Steven
van Acker 1.451 vocht een mooi duel
uit met Johan Loncelle 1.322 en reeks
van veertien. Corfu – La Plaza Hoens-
broek 4-4. Toine Henskens en Wil Jans-
sen (0.918) bleven aan de goede kant
van de score. Michel van Camp 1.526
liep tegen Johan Claessen op die 2.368
en serie van tien realiseerde. 
Speelronde 18. G&G Oss – Corfu 6-2.
Bert Pijnenburg had met 1.323 weinig
moeite met Wil Janssen. Riny Zwiers
bleef via 1.022 aan de goede kant van
de score tegen Freddy Staelens. René
Wijnen 0.916 zag Michel van Camp
middels 0.937 met de nipte winst ver-
trekken. De Vrachtkar/De Tipmast – ATC
Zwart 5-3. Ad Vermeer, serie van negen
en 1.046 liet Bert van Manen ver achter

zich. Ondanks een moyenne van 1.500
moest Rik van Beers genoegen nemen
met een remise tegen Ronny Brants. De-
ze speler realiseerde een reeks van elf in
Reusel. Johan Loncelle verging het met
zijn 1.500 nog slechter want Gerhard
Kostistansky reikte tot 1.607 gezien de
42-45 uitslag na maar 28 pogingen. 
De Tipmast/De Vrachtkar heeft na acht-
tien wedstrijden zeventien punten. Corfu
staat met veertien punten in de gevaren-
zone.     

Johan Claessen: 2.368

Tweede divisie driebanden poule 4

Peter van de Laar Schadeauto’s en
Onderdelen succesvol
Speelronde 16. Peter van de Laar Scha-
deauto’s en Onderdelen – BCG/Timmer-
bedr Verhoeven 6-2. Bij de thuisploeg
zorgde vierde man Peter van den Heuvel
via 0.897 voor het beste moyenne. Piet
Volleberg bleef daar met 0.851 niet ver
vandaan bij zijn 40-37 (47) zege op Ber-
ry van de Wijngaert. Peter Heerkens ver-
loor met het kleinst mogelijke verschil van
Roger Spijkers: 39-40 (47). Spijkers rea-
liseerde een serie van tien. 
Speelronde 17. Reuver '03 – Peter van
de Laar Schadeauto’s en Onderdelen 0-
8. Peter van den Heuvel zette nog een
tandje bij en verzamelde de 35 treffers
al na 31 pogingen en dat betekende
1.129. Piet Volleberg 0.888, Peter Heer-
kens 0.851 en Hans Vermulst 0.744
maakten de winst compleet. 
De wedstrijd van Peter van de Laar
Schadeauto’s en Onderdelen tegen Van
Rijsselt werd uitgesteld naar 28 maart.
Met één wedstrijd minder gespeeld heeft
de Bakelse ploeg vier punten achter-
stand op koploper Boers en Roosen-
boom. Op slotdag 25 april staat de
onderlinge ontmoeting in Bakel op het
programma. Peter van den Heuvel: 1.129 

Tweede divisie driebanden poule 3

Topper tussen Derks Optiek en 
DBL Hol. Mineraal uitgesteld
Speelronde 16. Derks Optiek – De West-
hoek/Polonia 6-2. Jos Derks won met
het kleinst mogelijke verschil tegen Mat
Bongarts. Jan Roelofs haalde het met
ronde 0.800 cijfers, terwijl tegenstander
Jos van Osch toch een serie van acht
maakte. Interproff Bouw – Thekes Her-
pen 2-6. Harrie Jansen was bij de be-
zoekers goed voor 0.833. Bij de thuis-
ploeg produceerde Freddy ter Braak
veertig caramboles na vijftig beurten.
Carambole – Rembrandt 8-0. Dirk Har-
wardt was een positieve uitzondering
middels 1.081. Sportcentrum Flash – De
Dieze 6-2. Anton Konings en Huub Adri-
aanse deelden de buit via 40-40 na 45
pogingen. 
Speelronde 17. Rembrandt – Sportcen-
trum Flash 4-4. Bij de Arnhemmers wa-
ren Stefan Spilleman en Eric Eickhof suc-
cesvol. Gert-Jan Esvelt en Joost van Baal
vertrokken met de winst. Thekes Herpen
– Derks Optiek 4-4. Ton de Keijzer
1.000 en Gerrit van Lent 0.972 hielden
de punten in Brabant. Joop Baars en Jur-
gen de Ruyter trokken aan het langste

eind namens Derks Optiek. De Dieze –
Wapen van Eerschot 6-2. Berry van
Cromvoirt 0.813 zette Ad van der Aa
opzij. Joop van Hastenberg redde de
eer. 
Speelronde 18. Wapen van Eerschot –
Rembrandt 8-0. Ad van der Aa reali-
seerde 0.921 tegen Nico Mortier. Ca-
rambole – Thekes Herpen 4-4. Dirk Har-
wardt bleek met 1.111 een maatje te
groot voor Ton de Keijzer. Sportcentrum
Flash – De Westhoek/Polonia 8-0. Kop-
man Anton Konings haalde uit met veer-
tig caramboles na vijfendertig pogingen
en dat betekende 1.142. Bovendien
maakte hij een serie van tien. Joost van
Baal zette 0.800 in de boeken. De top-
ontmoeting tussen runner-up Derks Op-
tiek en koploper DBL Hol Mineraal werd
uitgesteld naar woensdag 15 april.
Plaats van handeling  is dan biljartcen-
trum Kort Oisterwijck in Doornenburg.
Derks Optiek heeft nu één punt minder
en bovendien één wedstrijd meer ge-
speeld.

Eerste divisie driebanden poule 1

Particolare  onderuit tegen Eekhoorn
Speelronde 16. Particolare – Victoria 5-
3. Hultermans – Eekhoorn 2-6. Bart Hul-
termans bleek niet opgewassen tegen het
1.000 moyenne van Eddy Willems. 
Speelronde 17. ATC Zwart – Particolare
8-0. Gerhard Kostistansky 1.184 bleef
Rudy de Laet 1.052 vijf caramboles
voor. Ronny Brants 1.153 wees Wilco
van Wijk 0.923 terug. Eekhoorn – Victo-
ria 4-4. John Roovers 1.451 pakte flink
uit tegen Therese Klompenhouwer, die
toch ook tot 1.193 kwam. Eddy Willems
had tegen Jos Kriekaard genoeg aan
0.918. Rini Boeren boog voor de 1.363

van Rudi Tolleneer. 
Speelronde 18. Particolare – Eekhoorn
2-6. Marcel van Berkel bleek niet opge-
wassen tegen het moyenne van 1.022
van Wil de Wit. Marc Celen ging met
het kleinst mogelijke verschil onderuit te-
gen Eddy Willems en dat was na 48
beurten. Wilco van Wijk verloor met 33-
45 na 46 pogingen van John Roovers.
Rudy de Laet redde de eer door Rini Boe-
ren één treffer voor te blijven.
Na achttien duels staat Eekhoorn vierde
met 21 punten. Particolare moet zich met
vijftien punten zorgen maken.

www.debiljartballen.nl
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Zanger Ad Koorevaar
Voor al uw feesten en partijen
Ook voor demonstraties en biljartlessen

Tel.: 06 - 21 51 58 97
adkoorevaar@12move.nl • www.adkoorevaar.com

Fleuren Ranking cup driebanden

Geert Schrijver wint elfde Open
driebanden Kort Oisterwijck

Het toernooi in Doornenburg werd door biljartvereniging Kort Oisterwijck
georganiseerd en er deden 96 deelnemers mee. Het evenement vond
plaats in biljartcentrum Kort Oisterwijck, van 11 tot en met 15 maart
2009. Het toernooi maakt onderdeel uit van de Fleuren Ranking cup drie-
banden.
Begonnen werd op vier tafels met 24
poules van vier personen. Er kwalificeer-
den zich 32 spelers voor de tweede ron-
de, waarna de helft doorging naar der-
de sessie. In de tweede ronde waren er
veel spannende partijen, die meestal in
de laatste wedstrijden van de poule be-
slist werden. Verrassend was de uitscha-
keling van Rudie Willemsen  (Nijme-
gen), Johan Janssen  (Bemmel), Hans
Röttjers (Huissen) en Klaas Hendriksen
(Heteren), die op één carambole de
derde ronde niet haalden. Het was ook
einde toernooi voor de winnaar van
2008, Peter Peeters uit  Druten. 
In de derde ronde waren er nog zestien
spelers over:  Theo Döll, Jaap Verwiel,
Henk Jeurissen, Harry Tijssen, Dennis
Hoogakker, Arie Klop, Toon van Heu-
men, Jan Boelen, Jos Derks, Marinus de
Haan, Theo Willems, Wim Goris, Geert
Schrijver, Geert Duyf, Dave Snijders en

Wim Janssen. Daarvan bleven de vier
poulewinnaars over. Dat waren thuisfa-
voriet Dennis Hoogakker (25 car), Geert
Schrijver (13), Theo Döll (13) en Jos
Derks (21). Jos Derks ontmoette  Theo
Döll en Derks won met 21-4 na dertien
beurten. Geert Schrijver versloeg Dennis
Hoogakker met 13-24 na zestien pogin-
gen. Dus de finale was bekend met Jos
Derks en Geert Schrijver. Via 13-16 na
vijftien beurten pakte Schrijver de hoofd-
prijs. De derde plaats was voor Dennis
Hoogakker die dus met het brons aan de
haal ging en plek vier ging naar Theo
Döll.
Hoogste serie: op procenten André Nab
met 12  caramboles van de 23  = 
52,17 %                                                  
Kortste partij: 7 beurten Hans Röttjers 
De organisatie kon terugkijken op een
geslaagd toernooi. Tekst en foto: Klaas
Hendriksen

In de periode 25-4 t/m 7-6

A-B-C Ranking driebanden groot
Dit seizoen worden de Rankings drie-
banden groot in drie categorieën geor-
ganiseerd. In de A-Ranking spelen 23
mannen en één vrouw, namelijk Therese
Klompenhouwer. Het aantal caramboles
is 45. De B-Ranking telt dertig deelne-
mers, aangevuld met twee wildcards van
de organisatie. Hier staan 35 treffers op
het menu. De C-Ranking is verdeeld over
drie groepen van elk 24 deelnemers.
Dertig caramboles hebben de spelers
hier te gaan. 
Periode 25-4 t/m 3-5
A-Ranking: La Plaza Hoensbroek
B-Ranking: Biljartcentrum Arnhem
C-Ranking: Café Rijnzicht in Nieuw-
egein, Het Wapen van Eerschot in Sint-

Oedenrode en  Holland Spoor in Borcu-
lo
Periode 16-5 t/m 24-5
A-Ranking: De Liefhebber in Warmenhui-
zen
B-Ranking: Holland Spoor in Borculo
C-Ranking: Biljartcentrum Oegstgeest,
Kort Oisterwijck in Doornenburg en Het
Zuiden te Almelo
Periode 30-5 t/m 7-6
A-Ranking: Biljartcentrum Arnhem
B-Ranking: Camping de Eekhoorn in
Oosterhout (NB)
C-Ranking: Jumbo Warmond, De Wellse
Vaert in Steenbergen en De Weesboom
te Ammerzoden

Vierde divisie driebanden poule 8
Succes DAB Geldrop en TMC Group
Speelronde 16. TMC Group – Brabers
Info 6-2. Kopman Arnold van der Linden
gaf met 0.731 het goede voorbeeld.
DAB Geldrop – Eekhoorn 7 6-2. Eerste
man Jan Peters versloeg Henk van Wan-
rooij met 30-22 na 43 beurten. 
Speelronde 17. 't Ivoor – DAB Geldrop
4-4. Theo Verhagen ondervond ook dat
Jan Peters in goede doen was: 17-30
(37) en dus 0.810 voor Peters. J. de Laat
3 – TMC Group 0-8. 

Speelronde 18. TMC Group – Rosma-
len/De Hazelaar 6 6-2. DAB Geldrop –
Billet-Snellen 6-2. Jan Peters zette de goe-
de lijn voort en kwam in De Mixx tot een
gemiddelde van 0.882 en serie van ne-
gen tegen Jan van Steen (0.735). Ad Dij-
stelbloem zette 0.609 in de boeken. Jan Peters van DAB Geldrop: in vorm

Derde divisie driebanden poule 8

De Zwaantjes '82/3 koploper en
Van Esch Biljarts in veilige haven
Speelronde 16. DBC Budel – DBC Geld-
rop 3-5. De partij tussen Menno de Vries
en Gerben de Greef was hoogstaand.
De Vries kwam tot 0.888 maar dat viel
in het niet tegen de 1.296 en serie van
negen van De Greef. Eindstand na 27
beurten: 24-35. MBA – De Vrachtkar 3
5-3. Hier ging Willem van Arkel on-
danks 1.000 onderuit want Piet Blankers
realiseerde het inmiddels bekende
1.296. De Zwaantjes '82/3 – La Plaza
Hoensbroek 2 6-2. Bij de thuisploeg re-
aliseerde Roger de Kleine 0.795 en Pe-
ter van der Heijden 0.744. Voor beiden
was er een reeks van zeven. Couwen-
berg/De Vrachtkar – Van Esch Bil-
jarts/De Peel 8-0. Bij de winnende for-
matie eindigden zowel Tom Ronge en
Guus van Grinsven op 0.833 en ook
voor ieder een serie van zeven. 
Speelronde 17. Bax – De Zwaantjes
'82/3 6-2. Janus Houbraken verloor met
0.692 tegen de 0.897 van Peter van
der Heijden. Van Esch Biljarts – DBC Bu-
del 4-4. Wilfrie Vermeer 0.795 bleek
een maatje te groot voor de 0.613 van
Frits Mennen. Wim Wellessen scoorde
0.857 en bij de bezoekers eindigde
Menno de Vries bij zijn zege op Paul
Goelen op 0.853. Jan Coninx – De
Vrachtkar 3 2-6. Frans Blankers was de
beste van iedereen middels 0.700. Cou-
wenberg/De Vrachtkar – MBA 4-4.
Hans van Lierop speelde een mooi duel
tegen Willem van Arkel. De 35-32 uit-
slag leverde na 42 pogingen moyennes
op van respectievelijk 0.833 en 0.761. 

Speelronde 18. DBC Budel – Couwen-
berg/De Vrachtkar 4-4. Menno de Vries
0.900 trok aan het kortste eind tegen de
1.166 en serie van acht van Tom Ronge.
Wilco Meusen 0.909 versloeg Guus
van Grinsven 0.818. Reuver '03/2 –
Van Esch Biljarts/De Peel 3-5. Bij de be-
zoekers sierde invaller Hans van Eijk zijn
eerste overwinning op met een serie van
zes. De Vrachtkar 3- La Plaza Hoens-
broek 2 8-0. Tegenstanders niet opgeko-
men, aldus KNBB site. De Zwaantjes
'82/3 – DBC Geldrop 4-4. Bij de lijst-
aanvoerder was Peter van der Heijden
de beste met 0.833. De jeugdige Benny
Smits boekte namens de Geldropse for-
matie een moyenne van 0.750.   

Gerben de Greef: 1.296 en serie van 9

www.biljartpoint.nl

Eerste divisie driebanden poule 1

Wisselend succes Darten-Biljarten.nl 
Speelronde 16. G&G Oss – Darten-Bil-
jarten.nl 6-2. Namens de gasten maak-
ten Stephan Hetzel en Wim Vredeveldt
enkele caramboles te weinig. Markus
Galla redde de eer door Riny Zwiers met
42-45 (49) nipt voor te blijven. 
Speelronde 17. Darten-Biljarten.nl – Hul-
termans 8-0. In De Veemarkt te Doetin-
chem had Henk van Mourik voldoende
aan 0.900 en serie van acht. Wim Vre-
develdt deed er met 1.046 een schepje
bovenop. Stephan Hetzel won tot zijn ei-
gen verbazing royaal ondanks een moy-
enne van 0.692. Kopman Torsten Frings
bleek de beste want de 45 caramboles

leverden na 33 beurten 1.363 op. 
Speelronde 18. Victoria – Darten-Biljar-
ten.nl 4-4. Bij Kort Oisterwijck in Door-
nenburg maakte Jos Kriekaard twee ca-
ramboles te weinig tegen Henk van Mou-
rik getuige de 43-45 cijfers na 47 beur-
ten. Therese Klompenhouwer bleek het
productiefst van iedereen want zij be-
haalde 1.216 en een serie van tien te-
gen Stephan Hetzel. Rudi Tolleneer boog
via 35-45 na 41 pogingen voor Torsten
Frings. 
Darten-Biljarten.nl heeft na achttien wed-
strijden zeventien punten verzameld.
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Speciale Loterij
9ft. Maaskant Pooltafel
t.w.v. € 5.000,-
Opbrengsten voor UNICEF
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Hoogstraat 123 • 5258 BC Berlicum
Tel.: (073) 503 12 64

www.eureka-billard.nl
Openingstijden showroom:

Ma t/m vrij. van 9.00 tot 12.00 uur en van 
13.00 tot 17.30 uur. Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

Eureka is top.......
Predator topeind diverse sluitingen 314/Z2
Bel (073 503 1264) voor de beste aanbiedingsprijs!

Maxton pool top 13mm/Fury/Rag/Shadow Van € 55,00 voor € 44,00

Adam pool top 13mm standaard/JAD/Revenge Van € 75,00 voor € 60,00

Adam X2 top 71cm, 12mm Van € 155,00 voor € 125,00

Adam Super prof. 900 top  10/11/11.5/12mm Van € 167,00 voor € 130,00

Adam X2 top 10/11/11.5/12/13mm Van € 155,00 voor € 125,00

Adam 800 prof. top 11/11.5/12mm Van € 159,00 voor € 120,00

Adam maple top 11/12mm Van € 65,00 voor € 55,00

Adam topeind ACSS 13mm

Van € 305,00 voor € 225,00
Adam top Stanley-West/Balabushka

Van € 130,00 voor € 100,00

Longoni Pro 2+
Van € 123,00 
voor € 99,50

Longoni S2 
topeind 67/69/71cm
Van € 227,00 
voor € 180,00

Longoni topeind maple
Van € 65,00 
voor € 55,00
Longoni eko 
maple topeind
Van € 45,00 
voor € 37,50

Longoni Pro White 
maple topeind
Van € 105,00 
voor € 85,00
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Fleuren 
Biljart Service

Dorpsstraat 42  6617 AE  Bergharen
Tel: 0487-542092

www.fleurenbiljarts.nl
Voor al uw 

biljartbenodigdheden

Driebanden klein hoofdklasse

Nationale titel Harrie Meijer in Wapen
van Eerschot te Sint-Oedenrode

Onder vlnr: Jan Vos, Michael Zwakenberg, Harrie Meijer en Leo Koomen. Boven
vlnr: Martin Wensveen, Hein van Diek, Wilco Meusen en Hennie Klassen

Na zes ronden was Harrie Meijer uit Wehl al verzekerd van het Nederlands
kampioenschap in de hoofdklasse driebanden klein. De speler van vereni-
ging De Ploeg bleef in Het Wapen van Eerschot te Sint-Oedenrode rolstoel-
biljarter Jan Vos nipt voor. De complimenten waren terecht voor zowel Meij-
er en Vos. De organisatie sprak na afloop van een fantastisch evenement. 
In de openingsronde was de partij tus-
sen Hennie Klaassen en Wilco Meusen
met 40-37 na 29 beurten goed voor
1.379 en 1.275. Voor verliezer Meusen
verdween er een reeks van tien in de
boeken. In de tweede ronde verloor
Klaassen en waren er nog drie deelne-
mers met de volle vier punten, te weten
Jan Vos (1.403), Harrie Meijer (1.212)
en Leo Koomen (0.898). Meijer zorgde
in deze tweede sessie met veertig treffers
na slechts 23 pogingen (1.739) voor de
kortste partij van het NK. Halverwege
het toernooi ging Jan Vos met het kleinst
mogelijke verschil onderuit tegen Martin
Wensveen. Naar achteraf bleek, de eni-
ge carambole die Vos niet maakte want
hij zou op een totaal van 279 treffers
eindigen. Ook Koomen verloor
waardoor Harrie Meijer met acht punten
een marge van twee punten had ten op-
zichte van zijn naaste achtervolgers Jan
Vos en Leo Koomen. Deze twee troffen
elkaar vervolgens in een enerverend du-
el. Bij een 27-35 achterstand produceer-
de Koomen met dertien de hoogste serie
van het NK. Vos antwoordde zeer knap
door in de nastoot met vijf alsnog op ge-

lijke hoogte te komen. Lachende derde
was Meijer want die had nu een voor-
sprong van drie punten en bovendien het
beste algemeen gemiddelde. Aan Leo
Koomen de taak om de spanning in de
voorlaatste ronde weer terug te brengen.
Met 31-39 was het echter Meijer die na
24 omlopen als eerste op matchpunt
kwam. In de 28e beurt was de titel voor
Harrie Meijer definitief binnen via 38-40
winst. Jan Vos won waardoor hij verze-
kerd was van de tweede plek in het eind-
klassement. Dat de horecaondernemer
uit Daarlerveen in de slotronde kampi-
oen Harrie Meijer met 31-40 (31) liet
struikelen had dan ook vooral statistische
waarde. Meijer realiseerde met 1.226
het hoogste toernooimoyenne. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Harrie Meijer De Ploeg 12 1.226 9
2. Jan Vos Carambole 11 1.182 9
3. Leo Koomen Entree 9 0.922 13
4. Michael Zwakenberg De Wellse Vaert 8 1.047 8
5. Martin Wensveen Delft 6 0.830 7
6. Wilco Meusen KOT ’50 4 0.941 10
7. Hennie Klaassen Almere '83 4 0.824 8
8. Hein van Diek DVS 2 0.831 5
Toernooigemiddelde: 0.965

Nationale finale 2e klasse jeugd

Jeffrey Lenaers kampioen bij 
De Hazelaar in Rosmalen
Tijdens de nationale finale tweede klas-
se libre jeugd in Sportfoyer De Hazelaar
te Rosmalen is Jeffrey Lenaers met af-
stand kampioen geworden. De 17-jari-
ge speler van OBIS uit Beverwijk moest
alleen in de vierde ronde de partijwinst
afstaan aan Stephan Vos, die tweede
werd. Lenaers realiseerde een ge-
middelde van 5.98. Opvallend was de
prestatie van Raymon van Heumen uit
Waalwijk, die met een gemiddelde van
4.50 tot in de laatste partij nog tweede
kon worden. In deze slotpartij tegen Jef-
frey Lenaers was hij echter niet opge-

wassen tegen de 9.09 en de serie van
54 die de kampioen liet noteren. Zes
van de zeven deelnemers spelen vol-
gend jaar in de eerste klasse. 

Eindstand
Naam vereniging pnt moy hs
1. J. Lenaers O.B.I.S. 10 5.98 54

2. S. Vos J.B.G.B. 8 4.20 48

3. R. Kooyman Waterland 8 4.09 51

4. R. van Heumen J.B.C.W. 6 4.50 27

5. K. Arens De Veemarkt 6 4.39 22

6. J. Vasteré W.W.B. 4 3.46 41

7. S. Bolognini De Jol 0 3.20 18

Het erepodium in Rosmalen

Eerste divisie pool Zuid

Wisselend succes Pirates en kleine
zege koploper Woensel

Pirates, thuisbasis De Distel in Roosen-
daal, boekte in eigen huis een 4-3 zege
maar verloor royaal bij Ames 2 in Deur-
ne. Koploper Woensel won royaal en
een dag later nipt maar hekkensluiter
Woensel 2 bleef met lege handen. Jeto
Tilburg trok eerder tegen Ames 2 ook al
aan het kortste eind. 
Speelronde 13
Pirates – Scooby’s Part One 4-3. Rik Cor-
nelissen trok in het 9-ball via 5-7 en 6-7
twee keer aan het kortste eind. Danny

Doven haalde het in het 8-ball met de
hakken over de sloot. Samen met Joey
van Gils ging hij fors onderuit in het kop-
pel tegen Ivo Kraus en Willian Gelens.
In het straight bleek Ronny Brocken zo-
wel te sterk voor Pascal van Dokkum en
Reinier van Dijk. 
Dijkje in Noot – 
Woensel 2 7-0 
Richard Klomp, Dennis van Rosendaal
en Danny James van der Kruijs bogen
diep voor Jelle Kijlstra, Ronald van Adri-

chem en Don du Bois. 
Woensel – Infinity 2 6-1 
In Eindhoven was er winst en verlies voor
Marco Teutscher. Daan van der Eerden
bleek in het 8-ball succesvol tegen Gerrit
van de Velden. Ivar Saris en Marcel Mar-
tens behaalden de volle honderd procent. 
Jeto Tilburg – Ames 2 2-5 
Bobby Boleyn wees Estelle Bijnen met 6-
2 terug maar verloor het koppel en
straight. Cemil Yilmaz bleef drie keer met
lege handen. Ayhan Ozver boekte ver-
lies en winst. 
Speelronde 14
Woensel 2 – 
Louloudinami 2-5 
Gerard Vermeulen bleef aan de verkeer-
de kant van de score. Danny James van
der Kruijs redde het ook twee keer niet.

Richard Klomp en Mitchel Vrijsen kwa-
men elk één keer tot winst. 
Ames 2 – Pirates 6-1 
Markus Schneider, Rudi Zick, Estelle Bij-
nen en Mathijs Paaps gaven alleen het
koppel uit handen. Daarin waren Meh-
met Acikgoz en Rik Cornelissen middels
5-7 de bovenliggende partij. 
X-men – Woensel 3-4 
In het 9-ball was de thuisploeg opper-
machtig. Het 8-ball werd eerlijk verdeeld.
Het straight leverde dubbele winst op
voor de Eindhovense gasten. Marco Teut-
scher en Marc Bijsterbosch brachten ook
het koppel op hun naam.  
Met één wedstrijd minder op de teller,
heeft koploper Woensel drie punten meer
dan Louloudinami. Jeto Tilburg en Pirates
moeten naar onderen kijken, waar
Woensel 2 de rode lantaarn draagt. 

Pirates met vlnr: Rik Cornelissen, Danny Zwegers en Mehmet Acikgoz. 
Foto: André van Hattum
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Eerste NK koppel 6ft eight-ball

Patrick’s eisen titel op in Kerkrade

Patrick Eype en Patrick Wroniwiecz (My style/d’n Aezel) hebben zaterdag
in Kerkrade de nationale titel veroverd tijdens het eerste NK koppel eight-
ball 6ft. Ze versloegen in een zinderende finale Leon Pellegrom en Jim Tel-
fer (Springbron) met 5-3.
In de eerste drie ronden maakte het kam-
pioenskoppel meteen duidelijk dat er
met hun rekening gehouden moest wor-
den.  Na drie duidelijke overwinningen
5-0, 5-2 en 6-1 stonden ze in de fina-
le van de winnaarskant waar ze het
moesten opnemen tegen de latere num-
mer 3 Kosta Voriatzidis en Michael Buc-
king (‘t Kempke). Deze waren niet van
plan zich zonder slag of stoot naar de
slachtbank te laten leiden. Na een gelijk
opgaande strijd met een 4-4 tussenstand
waren het echter toch de Patrick’s die
hun klasse lieten zien en er met een 7-4
zege vandoor gingen.
Omdat het koppel Leon Pellegrom en Jim
Telfer zich in de openingsronde verslikte
in het duo Dyon Brouwers en Sydny Flor-
risson (4e) waren ze veroordeeld om
een lange verliezersronde te spelen.
Daar konden ze zich geen misstap meer
veroorloven en zes winstpartijen verder
was het huzarenstukje toch gelukt en
stonden ze in de eindstrijd. In de eerste
finalepartij  wisten ze met een duidelijke
7-2 overwinning een tweede duel in de
finale af te dwingen. Omdat beide
teams nu 1 verliespartij achter hun naam
hadden staan, was deze tweede finale-
partij noodzakelijk om een kampioen

aan te wijzen.
Dat de Patrick’s in deze beslissende fina-
le uit een ander vaatje moesten tappen,
wilden ze kans maken op de titel, was
duidelijk. Nadat dit er aanvankelijk niet
naar uitzag bij een 1-3 achterstand was
het toch een bijna onmogelijke losban-
der van Patrick Eype die de partij deed
kantelen. Zodoende mochten ze drie fra-
mes later met een 4-3 voorsprong brea-
ken voor de titel. Deze frame ging gelijk
op en met nog 1serie bal op tafel leek de
titel binnen handbereik. Maar dat op zo-
’n moment ook bij deze ervaren spelers
de zenuwen parten spelen werd even la-
ter dubbel zichtbaar. Eerst miste Eype
een ogenschijnlijk eenvoudige pot en
leek Pellegrom alsnog de stand gelijk te
trekken maar ook hij miste op zwart
waarna Wroniewicz de titel voor de Pa-
trick’s in de pocket schoot.
Verslag en foto: Rinus Heespelink.

De einduitslag:

1. Patrick Eype/Patrick Wroniewicz
2. Leon Pellegrom/Jim Telfer
3. Kosta Voriatzidis/Michael Bucking
4. Dyon Brouwers/Sydny Florrisson

Op 11 april in La Plaza te Hoensbroek

The Fanon Cup: Limburg vs Holland
De naamstelling van het evenement is opgedragen aan Fanon Sluisdom.
Fanon was een zeer gewaardeerde speler in het 9 foot circuit en is op 30
november 2007 overleden aan de gevolgen van een auto-ongeluk. Fanon
was de eerste organisator van het treffen tussen de twee verschillende
poolsoorten. 

Het is dan zover, op 11 april vindt de
wedstrijd van het jaar plaats, in La Plaza
aan Markt 2 te Hoensbroek, The Fanon
Cup. The Fanon Cup is een jaarlijks tref-
fen tussen de topspelers van 6 foot Pool
en 9 foot Pool. Het ene jaar wordt er in
Limburg op een 6 foot tafel, met de de 6
foot regels, gespeeld en het ander jaar
wordt er in Club 8 op 9 foot tafel, met
de 9 foot regels, gespeeld. Spelsoort is
8 ball. 
Naast het spelen van poolwedstrijden
was Fanon Sluisdom ook redacteur van
de Poolkrant en ging in 2007 zodanig
naar het wereldkampioenschap in Ma-
nilla. Daar troffen de (straat) weeskinde-
ren zijn hart. Bij zijn terugkomst in
Nederland praatte hij regelmatig over
de toestand van deze kinderen en wilde
zich inzetten om dat te verbeteren. He-
laas heeft hij die kans nooit gekregen.
De organisatie van The Fanon Cup zet
dan ook het gehele evenement in het ka-
der van Unicef. Unicef is één van de or-
ganisaties die aandacht geeft aan de
kinderen van Manilla.
Loterij ten baten van Unicef
Om dit te bewerkstelligen heeft de orga-
nisatie een aantal mooie sponsoren ge-
vonden. Zo heeft Maaskant Biljarts een
9ft pooltafel ontwikkeld welke gebouwd
wordt door Van.den.Berg Biljarts &
Darts uit Boekel. Deze tafel zal compleet
met toebehoren worden geplaatst bij de
winnaar, deze prijs vertegenwoordigt
een waarde van 5.000,00 euro. Zelfs
als de winnaar liever een carambole bil-
jart of een 6ft pooltafel heeft, zal dit in
overleg mogelijk zijn. Wanneer er mini-
maal 1000 loten zijn verkocht, zal dit
biljart tijdens The Fanon cup worden ver-
loot. De opbrengst komt ten goede aan
Unicef.

Pool Gear heeft samen met Club 8 Am-
sterdam er voor gezorgd dat de spelers
van 9 foot kunnen trainen op een 6 foot-
tafel met dezelfde omstandigheden als
in Hoensbroek.
De organisatie wil voor de toekomst dat
dit jaarlijkse evenement uitgroeit tot een
begrip.
Het is een prachtig format waarbij het
beste team naar boven moet komen. Er
wordt gestreden zes tegen zes waarbij
iedere speler drie enkelwedstrijden en
twee koppelwedstrijden speelt. De kop-
pels zijn iedere wedstrijd verschillend.
Het team wat als eerste dertien winst-
partijen heeft gehaald wint The Fanon
Cup. Bij een gelijke stand zal een team-
wedstrijd de doorslag moeten geven. Dit
alles begint om 10.30 uur in La Plaza,
Markt 2 te Hoensbroek.
Voor Limburg zal Jesse Thehu, voor Hol-
land zal Rienus Gennissen als captain
optreden. Limburg treedt behalve met
Jesse Thehu aan met Martijn van Brink,
Alex de Vries, Patrick Wroniwiecz, Jim
Telfer, René Peters en reserve Patrick Ey-
pe. Holland zal behalve Rienus Gennis-
sen hun opwachting maken met Alex Le-
ly, Gilliano Smit, Thomas Peeters, Rogier
Werle, Mark Tervoort en de jeugdige
Ivar Saris is reserve. 
Veel mensen geven Holland weinig
kans, maar zij denken daar anders over.
Ze komen met een goed team en zullen
hun huid duur verkopen in het Limburgse
land. “In The Fanon Cup hebben we
nog nooit verloren,” grapt Gennissen
over de eerste editie.

Wanneer u net als de organisatie en ve-
le andere mensen dit project wilt steu-
nen, koop dan loten op www.fanon-
cup.nl waar u ook meer informatie over
het evenement kan vinden.

Zaterdag 25 april 

Zeer sterk deelnemersveld op Maas-
kant Top 12 in Apollo te Kerkrade

Winnaar 2008 Jesse Thehu

De Maaskant Top 12 6ft eight-ball welke op zaterdag 25 april wordt ge-
speeld in Apollo te Kerkrade kent een zeer sterk deelnemersveld. De spe-
lers vertegenwoordigen samen elf Europese en 67 nationale titels. Een ster-
ker deelnemersveld is bijna niet mogelijk volgens organisator Rinus Hee-
spelink.
Dit jaar heeft hij er voor gekozen om
voor de kwalificatietickets toernooien te
spelen waarin telkens alleen voor de
winnaar een ticket klaar lag. Deze for-

te Kerkrade en we verwachten dat we
rond 22.30 uur de winnaar kunnen hul-
digen.
Voor info: Maaskantbiljart@versatel.nl. 
Tekst en foto: Rinus Heespelink

Naam
01. Jesse Thehu 1e 2008
02. Alex Lely 2e 2008
03. Jim Telfer 3e 2008
04. Patrick Wroniewicz
05. Sydney Florisson
06. Alex de Vries
07. Mario Lannoy
08. René Peeters
09. John Haagmans
10. Dyon Brouwers
11. Patrick Eype
12. Roy Gerards

mule staat er garant voor dat steeds de
beste speler een ticket wint. De Top 12 is
een eendags evenement waarin alle
twaalf deelnemers tegen elkaar spelen.

Dat maakt het ook superzwaar om elf
partijen achter elkaar op top niveau te
moeten spelen want dit vergt veel condi-
tie en concentratie. Je staat immers meer
als 11 uur aan de tafel topgames te spe-
len en daar komt dan ook nog eens de
druk en een hoop prestige bij kijken.
Belgische topper 
Dat men de Belgische topspeler Mario
Lannoy heeft weten te strikken voor een
wild- card is een meevaller maar ook het
logische gevolg van de Top Pool League.
Dit is de sterkste 6ft competitie welke we
ook organiseren en waarin Mario de 6ft
draad weer heeft opgepikt nadat hij zijn
6ft keu een paar jaar geleden aan het
keurek had gehangen. Zaterdag 25
april vanaf 9.30 uur zullen de ballen rol-
len in café Apollo aan Industriestraat 19
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Bezoek onze site voor het complete assortiment
www.snelinkt.nl    www.stealx.nl

De Pol 3a Losser
053-5361437

De goedkoopste manier van printen!

Biljart Artistiek
invitatie toernooi
11 en 12 april 2009

P.Adams Belgie J. Otten
W.Crols Belgie W. Schreuder
R. Dericks R. van Veenendaal
R. Everaert Belgie A. Weele
M. Janssen E. Vijverberg
J. Mil H Takx
R. Meintjens A Hendriksen
C. Ooms

Arbiters:
Ewald Holzhaus Ans Ederveen
Jeffrey Cornelissen Rob Scholtes

Café Biljart Van Tienen
Kaldenkerkerweg 19 5932 CS Tegelen

Aanvang op beide dagen om 12.00 uur.

Biljart Artistiek
invitatie toernooi

Derde GP Artistiek 1e klasse

Erik Vijverberg ook in 
Biljart Café Almelo de beste

Het was een goed toernooi ondanks dat
het voor de eerste keer in Biljart Café Al-
melo werd georganiseerd. Het enige
aandachtpunt bleek dat er te weinig
ruimte was voor de spelers maar dat is
een leer voor de volgende keer, en die
komt er sowieso…..
Eigenlijk was het al redelijk snel duidelijk
dat het kampioenschap tussen Johnny
van Mil en Erik Vijverberg zou gaan.  Al-
leen de volgorde moest nog bepaald
worden en dat viel goed uit voor Vijver-
berg. Voor Erik Vijverberg was er een
nieuw persoonlijk record met 297 pun-
ten. Johnny van Mil bracht zijn nieuwe
p.r. op 245 punten.
Verder was het een mooi evenement dat
goed in de smaak viel bij de nieuwe ei-
genaar van Biljart Café Almelo (Frank
Olde Olthof) en het aanwezige publiek.
Doordat de toeschouwers  er redelijk
kort op stonden, hebben ze genoten van
het spel van alle dertien spelers.
Nu moeten  beide Almelooooooose spe-
lers het kunststukje opnieuw proberen,
alleen, nu  in de ereklasse biljart ar-
tistiek.
Vijverberg en Van Mil zullen goed moe-
ten trainen deze zomer als ze zich willen
handhaven in de ereklasse. Het wordt
nog een hele klus voor vriend en mentor
Jan Brunnekreef om beide heren klaar te
stomen voor het volgende seizoen, maar

aldus beide heren hebben ze er vertrou-
wen in. 
Naam Pnt Pog Fig % RP
01. Erik Vijverberg* p.r. 297 161 40 56.57 13
02. Johnny van Mil* p.r. 245 161 35 46.66 12
03. Mark Janssen 220 175 32 41.90 11
04. Patrick Adams 214 178 29 40.76 10
05. John Otten 204 178 28 38.85 9
06. René Dericks 191 181 26 36.38 8
07. Alex ter Weele 187 177 26 35.61 7
08. André Renkens 175 187 25 33.33 6
09. Cock Ooms 171 174 26 32.57 5
10. Richard Meintjens 155 181 24 29.52 4
11. Eric van Kampen 153 181 23 29.14 3
12. Willem Schreuder 127 183 19 24.19 2
13. Robert van Veenendaal 126 192 18 24.00 1
Toernooigemiddelde: 36.11

De eindstand na drie GP’s is.
Naam RP %
01. Erik Vijverberg 38 48.00
02. Johnny van Mil 36 43.55
03. Patrick Adams 31 38.66
04. Mark Janssen 29 37.90
05. Alex ter Weele 25 35.93
06. René Dericks 24 34.60
07. John Otten 20 30.92
08. Eric van Kampen 19 31.17
09. André Renkens 15 26.85
10. Cock Ooms 13 27.74
11. Robert van Veenendaal 11 25.71
12. Willem Schreuder 6 18.85
13. Richard Meintjens 4 29.52

De top 3 na drie GP’s met vlnr: Johnny van Mil, Erik Vijverberg en Patrick
Adams. Foto: Manfred Hekerle

Nog steeds gevecht om vierde plaats play-offs

Crystal Kelly zorgt dat spanning 
in eredivisie behouden blijft
Door de 6-2 overwinning op Snellen Re-
cycling heeft Crystal Kelly ervoor ge-
zorgd dat strijd om de vierde ticket voor
de play-offs spannend blijft. In theorie
zijn er nog vier kanshebbers. Onderaan
heeft A1 biljarts zich redelijk hersteld en
lijkt aan het degradatiegevaar te gaan
ontsnappen. Christ van der Smissen
kwam in Sint Willebrord tot een gewel-
dige prestatie en zette 3.333 en een se-
rie van veertien in de boeken.
Nedglas - 
Dekker Keukens 2 – 6
Voor Nedglas speelde Ad Broeders in
36 beurten naar een 50-19 monsterze-
ge op Johannes van der Wurf. Jac Wij-
nen, die goed partij gaf aan Jozef Phili-
poom, moest toch met 46-50 uit 35 bui-
gen. Hetzelfde beeld (46-50) voltrok
zich in 45 omlopen tussen Frank Mar-
tens en John Tijssens. De serie van acht
die Arie Weijenburg produceerde was
niet voldoende om Eddy Merckx voor te
blijven, het werd in 45 pogingen 44-50
voor de Belg. 
Delta/Frans Bevers - 
De Uitspanning 8 – 0
In HCR Dallinga te Sluiskil ondervond de
thuisclub weinig tegenstand van De Uit-
spanning. Henk Habraken tikte tegen
Ruud Nieuwenburg via een reeks van
tien na 35 beurten met 50-19 als eerste
aan. De serie van elf die Peter de Backer
(1.851) liet noteren was de genadeslag
voor John van der Stappen. Het werd uit-
eindelijk 50-23 in slechts 27 beurten.
Ondanks, dat Jean-Paul de Bruijn flink
onder zijn niveau speelde, streek hij in
53 pogingen ten koste van Wesley de
Jaeger een 50-42 winst op. Ook de kop-
mannen Eddy Leppens en Richard Bitalis

speelden onder de verwachtingen. Zij
verbruikten 42 beurten om tot een 50-37
eindstand te komen.
A1 Biljarts - 
Kaleidoscope Gift-Wrap 2 – 6
Voor A1 Biljarts wist alleen Addy Wienk
tot winst te komen. Met 50-46 voltrok hij
in 53 beurten het vonnis over Jelle Pijl.
Henk Blauw Blomme die goed weer-
stand gaf aan Anno de Kleine, moest
toch toezien hoe de Helmonder via een
serie van tien met een gemiddelde van
1.742 tot een 37-50 winst kwam. In 35
beurten kwam Nick Zuijkerbuijk tegen
Tayfun Tasdemir niet verder dan 38-50,
terwijl de 1.428 van Michael Nillson
niet voldoende was om Daniël Sanchez
voor te blijven (40-50 uit 28)
Van Donge en De Roo - 
Crystal Kelly 6 – 2
Bij Café De Uitspanning in Barendrecht
ontsnapte Dick Jaspers tegen zijn dorps-
genoot Frans van Kuyk nipt aan een
nederlaag. Van Kuyk opende zeer sterk
en kwam via een reeks van elf in omloop
drie op een 15-3 voorsprong. Jaspers
kwam met een serie van negen in de
25e beurt pas weer in zijn ritme. Toen
Frans van Kuyk via sprokkelen in de slot-
fase op 49 kwam, sloot Jaspers met een
serie van zes winnend af. Jean van Erp
had eerder tegen Raymond Ceulemans
een zware klus geklaard. De jongeling
van Van Donge & De Roo moest een se-
rie van dertien trotseren die Ceulemans
liet bijschrijven en kwam pas in beurt 27
met een negen op gelijke hoogte (44-
44). Een beurt later tikte Van Erp met
een zes zijn bord vol, terwijl Ceulemans
via de gelijkmakende beurt niet verder
dan 45 kwam. Martin Horn (2.777)

kwam tegen Raimond Burgman sterk
voor de dag en won via een serie van
dertien in achttien beurten met 50-16.
Torbjörn Blomdahl had flink veel moeite
om Frédéric Caudron (serie van 13) te
volgen en moest dat uiteindelijk na 22
pogingen met een 43-50 verlies ervaren. 
Crystal Kelly - 
Snellen Recycling 6 – 2
In het Waalwijkse Castle City speelde Ra-
ymond Ceulemans op zeker en maakte
het Jan Arnouts moeilijk. Uiteindelijk sloot
de Belgische routenier, die zelf geen mo-
ment in de problemen kwam, met 50-43
winnend af. Een dag eerder had Rai-
mond Burgman(2.777) van Martin Horn
gezien hoe je in achttien beurten uit
moest spelen en demonstreerde dat nu
aan het Waalwijkse publiek. In zes om-
lopen had hij al een voorsprong opge-
bouwd van 33-7. Harrie van de Ven

werd met 50-24 het slachtoffer. Kopman
Frédéric Caudron zag Roland Forthomme
met veertien uit drie sterk openen, maar
speelde met 2.500 ook een geweldige
partij en won via een serie van negen en
acht met 50-39 (20). Frans van Kuyk
moest voor de tweede maal in een week-
end zijn partij afstaan. Deze keer was het
aan Peter Ceulemans, die 26 keer van
zijn stoel opstond om tot 50-40 te komen.
Maas/Las Montage - 
De Uitspanning 7 – 1
Martin van der Spoel won met 50-38
van Ruud Nieuwenburg en Barry van
Beers rekende af met Richard Bitalis (50-
33 uit 35). Gerwin Valentijn en Wesley
de Jaeger kwamen na 46 ondernemin-
gen een 50-50 remise overeen. Christ
van der Smissen had geen enkele com-
passie met de Waalwijker John van der 
Lees verder op pagina 21
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Vakhandeladressen op internet
www.biljartvakhandel.nl

Bandstoten klein 5e klasse

Peter de Wit slaat in slotronde toe
op NK in Epe

Kampioen Peter de Wit staat links

Vereniging Het Wapen van Epe organiseerde haar eerste Nederlands kam-
pioenschap. Na afloop was Peter de Wit het meest blij. Deze speler van
DOT, thuisbasis café De Molenvliet te Waalwijk, won in het beslissende du-
el met twee caramboles verschil.
Een zeer tevreden voorzitter Bert Spijker kan op een heel gezellig en druk
weekeinde terug zien. Er waren dan ook alleen maar positieve geluiden
van spelers en collega verenigingen. 

Na twee ronden hadden vier deelne-
mers alles gewonnen en de andere vier
alles verloren. De schifting kwam zater-
dag en Henrico Polinder was de man
met de minste zenuwen want hij had
dan ook tien punten verzameld en een
gemiddelde van 1.36. Er waren twee
achtervolgers met acht punten maar die
moesten dan wel van Polinder winnen,
wilden ze hem van de titel afhouden. 
Bij deze man, die door de DOS leden
goed werd gesteund, kon je het goede
niveau zien want zijn spel is toch ook
wel van een hoge kwaliteit voor deze
klasse. Hij zei dat hij er alles voor aan
de kant had gezet om op dit NK in Epe
aanwezig te zijn. 
Op zondag ging men om 11.00 uur
weer verder. Maar Henrico Polinder ver-
loor van Lucien Vossems en de andere ti-
telkandidaat Peter de Wit maakte geen
fout. Dus waren er drie koplopers met
tien punten. Dat is dan ook een finale
om van te dromen. Koploper Polinder
moest nog tegen De Wit en Vossems te-
gen Adèle van Tol-van Boven. Dus de
laatste twee partijen gingen dan ook ge-

lijk beginnen. Zo kon Van Tol als enige
dame in het gezelschap de nummer twee
van de titel houden en nadat de duels af-
gelopen waren, bleek dat  ze dat ook ge-
daan had. Zo won ze met 30-24 (20)
van Lucien Vossems. En Henrico Polinder
kon geen potje breken al werd het op het
laatst nog spannend. Peter de Wit begon
toen te morsen en Polinder kwam aardig
terug, maar De Wit maakte de partij
toen uit met 30 om 28 na 31 pogingen.
Wij danken de deelnemers voor de ge-
zelligheid en het publiek was de grote
winnaar. 
Tekst en foto: Voorzitter Dhr. Bert Spijker
van BV Het Wapen van Epe.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Peter de Wit DOT 12 0.98 11

2. Henrico PolinderDOS Hattem 10 1.23 7

3. Lucien Vossems NHD 10 1.03 7

4. Adèle van TolDe Posthoorn 6 0.89 7

5. Peter HolstegeRenkum 6 0.85 7

6. Jo van GerwenMatchroom 4 0.98 7

7. Arnold GerardsDe Paasberg 4 0.85 12

8. Arie Broekhuizen KOT 4 0.84 7

Toernooigemiddelde: 0.95

In De Triangel te Hattem

Herman Woeltjes nationaal kampioen
ankerkader 38/2 eerste klasse
Herman Woeltjes (Eibergen) is terecht
Nederlands kampioen ankerkader
38/2 eerste klasse seizoen 2008 –
2009 geworden. Het bleef tot het einde
toe spannend. Woeltjes wist de laatste
wedstrijd te winnen van concurrent Cock
van Hooff en kwam daarmee op een to-
taal van tien punten en het hoogste eind-
moyenne van 27.11. Daarmee dwong
hij tevens promotie af.
Van Hooff kwam in de slotpartij niet ver-
der dan 110 caramboles en viel terug
van de derde naar de vierde plaats.
Tommie van Dopperen moest het in het
laatste duel opnemen tegen de op dat
moment op de tweede plaats staande
Otto Exters. Exters, van Touché uit Oss,
was het hele toernooi al sterk aan het
spelen maar de vechter Van Dopperen
wist op eenvoudig ogende wijze de ont-
moeting in zeven beurten uit te maken.
Otto Exters bleef steken bij 71 treffers.
Door zijn strijdlust schoof Tommie van

Dopperen met negen punten en 24.50
van de vierde naar de tweede positie en
zakte Exters naar de derde plek. Kampi-
oen Herman Woeltjes gaf in zijn speech
aan dat de biljartsport trots mag zijn op
zo`n biljartgebouw als dat van de bil-
jartvereniging D.O.S. – Hattem. En daar
is de biljartvereniging uiteraard blij mee
om zulke positieve geluiden te horen van
de spelers die van heinde en verre aan
zo`n finale deelnemen. Uitslagen, foto’s
zijn te vinden op de website van de ver-
eniging www.doshattem.nl. Tekst en
foto: Tonny Bijsterbosch.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Herman Woeltjes De Kroon 10 27.11 113
2. Tommie van Dopperen Parkzicht 9 24.50 145
3. Otto Exters Touché 8 22.90 213
4. Cock van Hooff OBIS 8 18.42 113
5. Theo Zwarthoed Carambole 6 21.78 230
6. Edgar de Hek Hektisch 6 18.69 167
7. Berend Erends De Harmonie 5 21.41 175
8. Ies ’t Mannetje Honky Tonk 4 18.75 119

Vervolg van pagina 20

Stappen en speelde met een gemiddelde
van 3.333 in vijftien beurten naar een
50-15 overwinning.
Seat Auto Noordhoek  - 
Delta/Frans Bevers 0 – 8
Jac van der Steen was in zijn geheel niet
opgewassen tegen Henk Habraken en
zag deze met 20-50 uit 39 voor gaan.
Kay de Zwart bleef tegen Peter de Bac-
ker (2.083) op 31-50 steken en Roland
Uytdewillegen kwam tegen een weer op
dreef zijnde Jean Paul de Bruijn niet ver-
der dan 40-50 (29). Francis Forton leek
dicht bij een overwinning, maar moest
uiteindelijk toch in Eddy Leppens zijn
meerdere herkennen. 
Van Donge & De Roo - 
Nedglas 8 – 0
Jean van Erp, die inmiddels de titel van
beste vierde man in eredivisie heeft ver-
worven, wist Ad Broeders met 50-37 uit
32 te verslaan. Met 2.000 was Martin
Horn weer goed op dreef. Dit resulteerde
in een 50-33 winst op Jac Wijnen. Dick
Jaspers had zijn handen vol aan Frank
Martens, maar wist deze toch met 50-44
(27) aan zijn zegekar te nagelen. Erg
verrassend was de partij tussen Torbjörn

Blomdahl en Arie Weijenburg. De 2.272
van de Zweed was maar net voldoende
om aan de goede kant van de score te
blijven. Na 22 beurten was de eindstand
50-49. Ook voor Weijenburg met 2.227
een geweldige prestatie.
Twentevisie - A1 Biljarts 5 – 3
In Borculo kwam Erwin van den Heuvel
tot een 50-46 overwinning op Addy
Wienk, terwijl Dave van Geel de partij
met Henk Blauw Blomme deelde. Dave
Christiani kon een in uitstekende vorm
verkerende Nick Zuijkerbuijk niet stuiten
en verloor na 29 pogingen met 39-50.
Met 50-37 (28) wist Christian Rudolph
de winst te nemen op Michael Nillson.

Martin Horn goed voor 2.777 en 2.000

PLAATS REGIO FINALES TEAMS SEIZOEN
2008 - 2009 Midden-Nederland

A Afdeling 1&2 Amsterdam 16- 17 mei ‘09 Biljartcentrum Osdorp Distr.Amsd. Amsterdam

B1 Afdeling 2 Oss 16-17 mei ‘09 Café ‘t Fabeltje BV Touche Oss

B2 Afdeling 2 Nijmegen 16-17 mei ‘09 Wijkcentr de Doorkijk District Nijmegen Druten

C1 Afdeling 2 s Hertogenbosch 16-17 mei ‘09 De Hazelaar BV Rosmalen Rosmalen

C2 Afdeling 2 Nijmegen 16-17 mei ‘09 Biljarthome Verploegen District Nijmegen Wijchen 

C3 Afdeling 2 Oss 16-17 mei ‘09 De Berchplaets BV Berghem Berghem

C4 Afdeling 2 s Hertogenbosch 16-17 mei ‘09 t Ivoor BV ‘t Ivoor Boxtel

C5 Afdeling 2 Veluwezoom 16-17 mei ‘09 Biljartcentrum Klein verzet BV Gelre Ede

C5D Afdeling 2 Veluwezoom 16-17 mei ‘09 Biljartzaal Gazelle BV Gazelle Dieren



De Biljart Ballen, 12e jaargang, april 2009 pagina 22

0493-341474-Liessel
Bezoek ook eens onze webwinkel:
www.vanoosterhout-ondermode.nl

Het adres voor al uw:

Ondergoed

Nachtkleding

Bedrijfskleding en

Textielbedrukkingen!

Liessel 
Tel. 0493-342059

❑ GRONDWERK

❑ BESTRATING

❑ RIOLERING

❑ INDUSTRIËLE VERHARDING

❑ LASER EGALISEREN

❑ BETONWERK

❑ CONTAINERTRANSPORT

Café-biljart 
De Herströat
Herstraat 45
5961 GH Horst

Tel. 077-3987668
E-mail jeanine1959@live.nl

Thuisbasis BC De Jordaan

Beukenlaan 2 
5409 AS ODILIAPEEL
Tel: 0413 - 33 53 58  •  Fax: 0413 - 33 53 59

Email: info@de-beukenhof.com
Web: www.de-beukenhof.com

Café zalen De Beukenhof
Ook voor feesten 
en partijen enz.

WILHELMINA
HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT

w w w . h o t e l - w i l h e l m i n a . n l

Kaldenkerkerweg 1
5913 AB Venlo

Tel.: 077-3516251
Info@hotel-wilhelmina.nl

Voor een vorstelijke overnachting,
een culinaire verwenning of een 
smakelijk kopje koffie...

Zaalcapaciteit tot 
500 personen voor 

elke activiteit 
die u wenst

3 Wilhelmina-biljarts aanwezig.
Clublokaal van: 

B.V.Vrijthof ’85 en Vrijthof Libre 

Feestzaal * Handboogzaal

Tevens ruime vergadermogelijkheden van
groot en klein.

Frans en Petrie 
Smetsers-Smulders

Molenstraat 6, 5688 AD Oirschot,
tel. (0499) 57 14 42, Fax (0499) 57 73 36

Hein en Cindy van den Hurk

• 2 WILHELMINA BILJARTS •
Clublokaal van diverse verenigingen

Willibrordusstraat 16, 5513 AC Wintelre
Telefoon (040) 205 17 12

UNIEK IN HERPEN
Elke zondag dansen in zaal “THEKES”

m.m.v. 2 TOP-ORKESTEN
van 15.00 uur tot 01.00 uur

A. v. Herpenplein 9, 5373 AH Herpen
Tel. 0486-411547
www.thekes.nl

OERGEZELLIG OUDERWETS UIT!

IN

Zaal voorzien van airconditioning!

Café La Zambomba
Groesbeeksedwarsweg 299

6521 DK  Nijmegen

Tel: 024-3221423

www.cafelazambomba.nl

               06-12965073 

Langstraat 6 
5851 BE Afferden (Lb)
Telefoon 0485-531257
matshoek@home.nl

Restaurant De Matshoek
C a f é - P e n s i o n
Eigenaar: M. Kepser

www.biljartpoint.nl
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Bandstoten 4e klasse regio ZN afdeling 2

Wim Vloedmans plaatst zich in 
De Zwaan te Middelbeers voor NK

Winnaar Wim Vloedmans. Foto: Frank Sanders, www.quadphotos.eu

Met tien punten finishten Wim Vloedmans en Frans Verhoeven bovenaan
tijdens de regiofinale Zuid-Nederland afdeling twee in de vierde klasse
bandstoten klein. Het moyenne van Vloedmans was met 1.55 om 1.40
beter.
Na vijf ronden leek het reeds een ge-
lopen koers in De Zwaan te Middel-
beers. Wim Vloedmans van De Poedel-
haters uit Tegelen leidde met tien punten
en 1.65. Jan Baselmans (1.62) en Frans
Verhoeven (1.37) volgden al op vier
punten achterstand. In de voorlaatste
sessie verloor Vloedmans echter met 40-
21 na 22 beurten van Cyriel Schmeits.
Baselmans en Verhoeven wonnen bei-
den. In de slotronde deelde Baselmans
de punten met Cyriel Schmeits. Frans
Verhoeven wees Wim Vloedmans toen
met 40-37 (23) terug. Mede door de re-

mise van Baselmans plaatste Vloedmans
zich ondanks deze nederlaag voor het
NK. Dat wordt van 3 tot en met 5 april
georganiseerd in het district Maastricht.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Wim Vloedmans De Poedelhaters 10 1.55 9
2. Frans Verhoeven La Carambole ’54 10 1.40 10
3. Jan Baselmans Drie Eiken 9 1.60 12
4. Cyriel Schmeits KOT ’50 8 1.54 10
5. Erwin Düsterwald WHC 8 1.36 11
6. Roland Michels De Jordaan 4 1.37 11
7. Leo Dale De Oase 4 1.33 9
8. Lion Duijckaerts De Ketsers 3 1.43 9
Toernooigemiddelde: 1.45

Libre hoofdklasse regio ZN
afdeling 2
Zege Sjef van 
Sambeeck in Eijsden
Sjef van Sambeeck en Emiel Royen ein-
digden beiden met twaalf punten tijdens
de regiofinale libre klein hoofdklasse van
afdeling twee Zuid-Nederland. In Eijsden
moest derhalve het moyenne de door-
slag geven en Van Sambeeck haalde het
met 9.69 om 7.83. De speler van 't
Huukske Hapert mag daardoor naar het
NK, van 24-26 april in Rumpt. Nummer
drie John Thewissen realiseerde met
9.79 het beste algemeen moyenne en hij
zorgde via 117 tevens voor de hoogste
serie. Ook de kortste partij kwam met
20.00 gemiddeld op zijn naam. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Sjef van Sambeeck 't Huukske Hapert 12 9.69 113
2. Emiel Royen KOT '50 12 7.83 94
3. John Thewissen Onder Ons 10 9.79 117
4. Dick Kemkens 't Groen Koffiehuis 8 7.90 50
5. Jo Poels De Peel 6 6.62 89
6. Huub Cleven Halfweg 4 7.36 88
7. John Kuster Aait Wolder 2 7.15 50
8. Harry van Neer KOT '50 2 5.01 55
Toernooigemiddelde: 7.51

Dames libre district 
Veluwezoom
Myra Erpeka houdt
titel in Rheden
De organiserende vereniging 't Pumpke
uit Rheden was met vier deelneemsters
goed vertegenwoordigd tijdens de da-
mesfinale district Veluwezoom. De onder-
linge strijd loog er niet om maar tegelij-
kertijd was het supergezellig. Er werd
een handicapsysteem gehanteerd zodat
iedereen kans had op de titel. Dat bleek
ook wel uit de eindstand want liefst drie
speelsters verzamelden tien punten. My-
ra Erpeka was de gelukkige want zij ein-
digde op 1.93, terwijl ze met 1.88 was
begonnen. Runner-up Rikie Arends bleef
met 1.42 net iets onder haar aanvangs-
gemiddelde. Maria Hugen werd derde
met 3.75, terwijl ze op de uitnodiging
met 4.39 vermeld stond. Hugen, even-
eens van ''t Pumpke, realiseerde met de-
ze 3.75 wel het veruit beste algemeen
moyenne. Zij scoorde met 54 carambo-
les tevens de hoogste serie en kwam in
haar beste partij tot een moyenne van
6.47. 
De dames van het district Veluwezoom
laten weten dat ze het erg jammer vin-
den dat de KNBB de regiofinales heeft
geschrapt. Ze hebben al bijval gekregen
van andere districten en in Limburg heb-
ben ze een Limburgse Ladycup. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Myra Erpeka 't Pumpke 10 1.93 18
2. Rikie Arends WCK 10 1.42 11
3. Maria Hugen 't Pumpke 10 3.75 54
4. Lena Borstel F’Eckt 8 1.84 12
5. Belinda Jonker WCK 8 1.62 10
6. Bianka Eeftink 't Pumpke 6 0.57 6
7. Rikie van Dam RBV 4 0.55 4
8. Tiny Erpeka 't Pumpke 0 0.61 6

Bandstoten 2e klasse district
Kempenland
Johan Martens 
superieur in Geldrop
Johan Martens stond na de eerste ronde
van de districtsfinale Kempenland band-
stoten klein tweede klasse al aan de lei-
ding. De speler van De Brug uit Heeze
stond deze positie niet meer af. Met de
volle veertien punten ging de titel onbe-
dreigd naar Martens. Hij promoveerde
dan ook met het veruit beste gemiddelde
van 3.67. Ook kwam de kortste partij
met 5.00 moyenne op zijn naam. De
hoogste serie was met 28 caramboles
voor Kees Castelijns van Dubac. Na een
spannende strijd behaalde Sander
Oostendorp de tweede positie in de ein-
drangschikking. Dat was vooral van be-
lang voor de regiofinale, welke van 17-
19 april in Eijsden wordt georganiseerd. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Johan Martens De Brug 14 3.67 24

2. Sander Oostendorp 't Groen Koffiehuis 8 2.87 21

3. Peter van der Heijden De Kraanvogel 8 2.65 18

4. Henk Rosmulder BV Mierlo 6 2.64 18

5. Sjef van Zantvoort 't Witven 6 2.54 15

6. Kees Castelijns Dubac 6 2.53 28

7. Arnold van der Linden Ligt Effect 4 2.60 14

8. Ruud van Diepen DBC Sandré 4 2.21 18

Libre dames district Kempenland

Dianne van Hout heerst in 
't Hangijzer te Bladel

Met de volle zestien punten na acht par-
tijen liet Dianne van Hout er geen twijfel
over bestaan wie de beste was tijdens
de damesfinale libre klein van het district
Kempenland. In 't Hangijzer te Bladel
behaalde de speelster van De Toerist uit
Hilvarenbeek met 1.12 ook het beste al-
gemeen moyenne. De kortste partij
kwam met 25 caramboles na zeventien
beurten (1.42) op naam van Marion van
de Berkmortel. Diny van Rijen realiseer-
de met twaalf de hoogste serie. Naar de
regiofinale van zondag 17 mei in Kerk-
rade gaan Dianne van Hout, Maria van

Hoof, Diny van Rijen en Clementine Ha-
mers.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Dianne van Hout De Toerist 16 1.12 7

2. Maria van Hoof De Zwaan 12 0.90 8

3. Marion van de Berkmortel De Zwaan 10 0.76 7

4. Diny van Rijen 't Vrijthof Libre 8 0.87 12

5. Clementine Hamers De Kraanvogel 6 0.46 5

6. Lianne van den Bergh Drents Dorp 6 0.70 5

7. Corry Deenen De Toekomst 6 0.85 6

8. Jolanda Senders De Zwaan 4 0.46 3

9. Greet Popken Dubac 4 0.69 5

Toernooigemiddelde: 0.75

Dianne van Hout. Foto: Frank Sanders, www.quadphotos.eu

Bij vereniging    OVNA in Ommel

LOLAAR nederlaagtoernooi 2009 
Op zaterdag 14 maart nestelde Ons
Vermaak uit Vlierden zich met 125% op
de tweede plaats. Koploper is  nog altijd
Nooit Gedacht uit Asten (129%). Nieu-
we hekkensluiter werd ’t Amateurtje dat
bleef steken op 72%. Zaterdag 28
maart komt titelverdediger OVU uit Zeil-
berg op bezoek. Op 25 april volgt dan
’t Krijtje uit Asten-Heusden.  

Team Plaats % Speeldatum

1. Nooit Gedacht Asten 129 14-2

2. Ons Vermaak Vlierden 125 14-3

3. Lolaar/OVNA Ommel 109 31-1

4. Steeds Vooruit Liessel 90 21-3

5. D’n Anlaup/VIOS Deurne/Liessel 77 7-2 

6. ’t Amateurtje Asten 72 28-2
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Iedere werkdag geopend vanaf 19.00 uur
Zaterdag van 13.00 tot 01.00 uur en zondag van 14.00 tot 02.00 uur

Tot ziens bij Peter en Nicky
Berghemseweg 155 • 5348 CD Oss • Tel.: 0412-644055

www.tfabeltje.tk

• 3 BILJARTS 
• 8 DARTBANEN 

• FEESTEN 
• GEZELLIGHEID

Ook voor de jeugd

Thuisbasis van 

biljartvereniging Touché

DE  VLONDER 103 5427 DD BOEKEL  
TEL: 0492-325164

www.vandenberg-biljarts.com  
E-mail  info@vandenberg-biljarts.com

verkoop van nieuwe en gebruikte biljarts
alle biljartbenodigdheden

groot assortiment dartartikelen

TOSCANA LICHTIDEE

VERLICHTING
KKKK aaaa tttt tttt eeee nnnn bbbb uuuu rrrr gggg     3333 9999     ••••     DDDD rrrr uuuu tttt eeee nnnn     ••••     TTTTeeee llll .... ::::     0000 4444 8888 7777 ---- 5555 4444 0000 5555 9999 2222
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Geuzendijk 35, 6002 TA Weert
Telefoon: 0495 - 52 43 00
Telefax: 0495 - 54 71 28

www.blaakven.nl

Gratis parkeergelegenheid
Prima eetgelegenheid
Er wordt gespeeld door eredivisie
topteam Paul Wissink Keukens, 
en 2 tweede, 2 derde en 3 vierde
divisieteams driebanden groot

Openingstijden:
Elke dag geopend vanaf 12.00 uur

‘s-Maandags gesloten

Biljartcentrum Kort Oisterwijck
Pannerdenseweg 47, 6686 BC Doornenburg

Telefoon 0481-421418 / 459913
biljartcentrum@kortoisterwijck.nl

www.kortoisterwijck.nl

Voor de verzorging
van bruiloften,
jubilea, diners,
bedrijfsfeesten,

koffietafels,
tentoonstellingen en

vergaderingen.

Clublokaal van 
Biljartvereniging ‘t Klötske

Straelseweg 359, 5916 AB Venlo
Tel. 077 - 3512995 • Fax 077 - 3518035

www.feestzaal-tven.nl
Oud Hollandse spelen 

• Handboog schieten 

• Karaoke • Oriëntatietochten 

• Jeu de boules 

• Sumo worstelen

Wijkcentrum De Doorkijk Druten - Zuid

Hét ontmoetingscentrum van Druten
Clublokaal van BV Vogue

Wijkcentrum de Doorkijk - Langstuk 2
6651 HZ Druten 0487-516363

www.wijkcentrumdedoorkijk.nl

3 biljarts 230x115
4 dartbanen

Café Zaal Eetcafé

GGGG EEEE WWWWOOOO OOOO NNNN
GGGG EEEE NNNN IIII EEEE TTTT EEEE NNNN

•speeltuin • biljart 
• jeu de boules

•verrassende menu’s 
• feesten • thema-feesten

AAddrreess:: Voor-Oventje 32
5411 NV Zeeland (N.Br.)

TTeell:: +31(0)486 45 39 62

IInntteerrnneett:: www.hetoventje.nl
2 grote en 3 kleine biljarts

Maandag gesloten

CAFÉ - BILJARTZAAL

VAN TIENEN
V.O.F.

5 Wilhelmina Biljarts
waarvan 2 matchtafels

John en Sandra van Tienen
Kaldenkerkerweg 19

5932 CS Tegelen
Telefoon: 077 - 3731272

www.bctegelen.nl            
“B.C. TEGELEN”

Tevens verkoop van allerlei biljartartikelen

Dealer Wilhelmina Biljarts voor Zuid-Oost Nederland

BILJARTHANDEL 
ROELOFSEN VAN TIENEN

Wilhelmina en Roetienen billards
Papenvoortsedijk 2a • 5449 AA Rijkevoort-De Walsert
Telefoon (0485) 371316 • E-mail: biljart@roetienen.nl

verkoop

nieuwe en 

gebruikte biljarts

ook voor reparatie

en onderhoud

groot 

assortiment 

schroef-keu’s voor:

carambole

pool en

snooker

alle 
biljartbenodigd-

heden, dart-borden 
en toebehoren,

TOPPER 
voetbalspelen,

baraktafels,
enz.

Café “In den Sleutel”Café “In den Sleutel”
• biljarten • vergaderingen 

• barbecue • partijtjes 
• buiten accomodatie aanwezig

Stationsstraat 8 • 5751 HE Deurne
telefoon (0493) 31 44 45

‘s Woensdags geslotenFam. van Hoof
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Bandstoten 3e klasse regio NON afdeling 2

Wim Morsink kwalificeert zich in
Biljart Café Almelo voor NK

Een gezellig weekend met veel mooie en
spannende partijen, waarbij al snel dui-
delijk werd dat Wim Morsink heel wat
van plan was. Dat was het beeld van de
regiofinale NON afdeling twee in de
derde klasse bandstoten klein. Vanaf het
begin liet hij er geen gras over groeien
en iedereen moest tegen hem het onder-
spit delven. Het resultaat was een finale-
plaats tegen Boy van den Esschert. Es-
schert won deze partij in negentien beur-
ten en bezorgde Morsink de eerste
nederlaag van dit toernooi, Toch werd
Oldenzaler Wim Morsink regiokampi-
oen omdat zijn algemeen moyenne met
2.68 om 2.37 beter bleek. Op de derde
plaats eindigde Jos Haarlink uit Groen-
lo, een knappe prestatie voor de debu-
tant in deze klasse.
Toon Verdijsseldonk vertegenwoordigde
het districtsbestuur Twente en huldigde
de winnaar en overhandigde iedereen
de medailles en plaquettes. Jan Buursink

gaf aan alle spelers een boekwerk met
de uitslagen en een Bolletje pakket. Al
met al een heel gezellig weekend voor
spelers, publiek en organisatie en na-
tuurlijk met dank aan de arbiters en ui-
teraard ook de schrijvers(ster): Ria Klein
Haarhuis, Willem de Ronde, Alfred Dok-
ter, Dick en Jos Molenaar. Biljart café Al-
melo wenst Wim Morsink veel succes bij
de Nederlandse kampioenschappen op
1, 2 en 3 mei a.s. in Warmond. Tekst
en foto: Jan Buursink. 
Naam Plaats Pnt Gem HS
1. Wim Morsink Oldenzaal 12 2.68 15

2. Boy v.d. Esschert Epe 12 2.37 12

3. Jos Haarlink Groenlo 8 2.05 13

4. John Rouwhorst Zieuwent 7 2.09 15

5. Henk Nissen Tolkamer 6 2.01 12

6. Toon Meijer Silvolde 5 2.05 11

7. Elie Boas Berg Apeldoorn 4 1.47 13

8. Stan Scholten Enter 2 1.87 16

Toernooigemiddelde: 2.05

Staande vlnr: John Rouwhorst, Elie Boas Berg, Boy van den Esschert, Wim Mor-
sink, Jos Haarlink en Stan Scholten. Zittend vlnr: Henk Nissen en Toon Meijer.

Bandstoten 2e klasse in De Veemarkt te Doetinchem

Henk Zieverink en Sander Sloots
plaatsen zich voor regiofinale

vlnr: Chris Jansen en Henk Zieverink

Henk Zieverink van Krijt op Tijd (KOT) uit Vorden is in Billardcafé De Vee-
markt te Doetinchem districtskampioen bandstoten tweede klasse gewor-
den. Op zich een verrassende ontwikkeling omdat velen Hans Maassen
van Martin uit Didam als degradant uit de eerste klasse op voorhand als
favoriet voor de districtstitel zagen. 

Dat gebeurde echter niet omdat Henk
Zieverink van geen wijken wist. Met ge-
degen spel, zonder echte hoogtepunten,
bleek de Lochemmer te sterk voor ieder-
een. Na vijf ronden had Henk Zieverink
tien punten verzameld met een moyenne
van 2.67. Zijn naaste concurrenten met
allen zes punten waren Hans Maassen
(3.75), Sander Sloots (3.48) en Herbert
Kampkuiper (2.71). Ook op de slotdag
bleef Zieverink het spelletje bandstoten
gedegen en met de volle honderd pro-
cent spelen. En met succes want in de
zesde ronde werd in 23 beurten van
Wietse Zwaga via 54-75 gewonnen.
Belangrijke winst want daarmee was
een dolgelukkige Henk Zieverink
districtskampioen. Wie dacht dat hij op
de lauweren zou gaan rusten kent de
mentaliteit van hem niet. ,,Ik probeer on-
geslagen kampioen te worden”, stelde
hij vooraf nadrukkelijk. En dat lukte want
in 28 omlopen werd Hans Maassen met
48-75 ruim verslagen. Door het verlies
tegen Zieverink zakte Maassen met acht
punten en het eindmoyenne van 3.25
naar de derde plaats. Sander Sloots ver-
loor met 60-75 na twintig pogingen van

Wietse Zwaga. Ondanks deze neder-
laag eindigde de thuisspelende Doetin-
chemmer met acht punten en het ge-
middelde van 3.28 op de tweede plaats.
Henk Zieverink en Sander Sloots zullen
van 3 tot en met 5 april in het Apel-
doorns Biljartcentrum deelnemen aan de
regionale finale. Niet Hans Maassen
maar Herbert Kampkuiper geldt als eer-
ste reserve. Wietse Zwaga wist met de
winst in twintig beurten in de slotpartij te-
gen Sander Sloots met 3.507, waar de
bovengrens ligt bij 3.50, te promoveren
naar de eerste klasse. Hans Maassen
speelde met winst in veertien beurten
(moyenne 5.35) de beste partij, terwijl
Sander Sloots met 27 de hoogste serie
produceerde. Tekst: Chris Jansen.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Henk Zieverink KOT (V) 14 2.74 11
2. Sander Sloots De Veemarkt 8 3.28 27
3. Hans Maassen Martin 8 3.25 23
4. Herbert Kampkuiper De Veemarkt 8 2.90 14
5. Wietse Zwaga De Keu 6 3.50 17
6. Rob Hargeerds De Keu 6 3.00 25
7. Hans Evers De Keu 4 2.43 17
8. Robert Surquin De Boei 2 2.55 21
Toernooigemiddelde: 2.93

Inschrijven tot 2 april

Zevende libretoernooi ’t Groen
Koffiehuis te Geldrop
Biljartvereniging ’t Groen Koffiehuis organiseert op 17, 18 en 19 april voor de
7e keer haar jaarlijkse libretoernooi voor KNBB spelers. Op deze datums heten
zij u graag welkom in café-restaurant ’t Groen Koffiehuis aan de Heuvel 23 te
Geldrop. 
Deelnemers worden ingedeeld in een A- of B-poule, afhankelijk van hun bonds-
gemiddelde. PK moyenne telt ook. Indeling vindt plaats ná de inschrijvingen.
Dit toernooi is bedoeld voor spelers tot en met de eerste klasse libre. Het dragen
van het bondstenue is tijdens de wedstrijden verplicht. 
Inschrijvers moeten bij voorkeur op alle toernooidagen inzetbaar zijn en dienen
een op BiljartProf controleerbaar moyenne te hebben.
Voor nadere informatie of inschrijvingen: 
Dhr. Roel Jeurninck tel. 
040-2856883 en 06-41766566 
e-mail: raamjeurninck@onsbrabantnet.nl
Dhr. Leon Verhagen tel. 06-10691312
Dhr. Sander Oostendorp 
tel. 040-2550237 en 06-19530914
e-mail: sanderoostendorp@orange.nl

Grote keuze aan spelsoorten

Nieuwe biljarters welkom in 
De Tapperij te Deurne-Zeilberg

Foto: Van Neerven, Asten 

Met De Tapperij aan Blasiusstraat 7 beschikt men in Deurne-Zeilberg over
een fraai biljartcentrum met vele mogelijkheden. De aanwezigheid van
twee matchtafels, drie kleine biljarts en twee 9 ft pooltafels biedt voor elke
biljartliefhebber wat wils. 

In het lopende seizoen 2008-2009 spe-
len er teams in de volgende KNBB disci-
plines: nationale kadercompetitie, natio-
naal driebanden groot, districtscompeti-
tie libre, driebanden en bandstoten.
Ook worden er persoonlijke kampioen-
schappen van de KNBB gehouden in
bovengenoemde spelsoorten. Zie voor
meer informatie de sites www.knbb.nl
en www.knbb-venlo-eo.nl. 
Tijdens het seizoen van de Deurnese Bil-
jartbond worden competities libre en
driebanden gespeeld. De DBB vindt in
De Tapperij al meer dan zestig jaar een
gastvrij onthaal. Ook vanuit de DBB wor-
den persoonlijke kampioenschappen ge-

houden in diverse spelsoorten. Kijk ge-
rust eens rond op www.deurnesebiljart-
bond.nl. 
Voor het komende seizoen 2009-2010
zijn nieuwe biljarters van harte welkom.
Er wordt dan gespeeld op maandag-
avond, donderdagavond en vrijdag-
avond. Bij wedstrijden of toernooien kan
men ook in de weekenden biljarten. 
Meer informatie is te verkrijgen bij de
volgende bestuursleden:
KNBB, vereniging De Peel, Jan van Gef-
fen 0493-316328 en Antoon van Heug-
ten 0493-691456. 
DBB, vereniging ONA, Berry Koppens
0493-315552.
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BillarBillardcafé "De dcafé "De VVeemareemarkt"kt"
FFam.am. Sloots Sloots VVeemareemarkt 4 kt 4 

7001 EE Doetinchem7001 EE Doetinchem

TTel.el. 0314-3235850314-323585
wwwwww.de.devveemareemarkt.nlkt.nl

ZELFKLEVENDE 
ETIKETTEN

ETIKON Nederland B.V.
Bosmanskamp 1A

NL-4191 MS Geldermalsen
Tel. +31 (0) 345 - 577201
Fax +31 (0) 345 - 574742

www.etikon.nl 

Kanaalweg 14
7761 PH Schoonebeek

Tel: 0524-531817 • Fax: 0524-531665 • www.cubripallet.nl 

Kranen tot 220 ton
Transport / Zwaar transport
Sloop / Grondwerken
Industriële reiniging
7 dagen 24/24 u. bereikbaar

Alte Piccardie 31   49828 Osterwald    Tel. +49(0) 59 46 / 91 00 0

Fax +49(0) 59 46 / 91 00 69     www.kuepers-osterwald.de

BILJARTCENTRUM ARNHEM

VELPERPLEIN 10 - 6811 AG ARNHEM - 026-4455281

ONDER HET REMBRANDT-THEATER

BILJARTCENTRUM ARNHEM

Topteam jeugd op 5 april

NK in De Veemarkt te Doetinchem
Op zondag 5 april wordt in Billardcafé
De Veemarkt aan Veemarkt 4 te Doetin-
chem de nationale finale gehouden van
de topteam competitie jeugd. Voor de or-
ganiserende vereniging is er het heuge-
lijke feit dat het eigen team van Karel Las-
sche/De Veemarkt zich ook heeft ge-
plaatst. De aanvang is om 10.00 uur en
in hetzelfde biljartcentrum is dan ook de
slotdag van het NK bandstoten groot eer-
ste klasse. 

Werving Vastgoed/'t Groene
Hart

Gem Car Spelsoort
Ricardo Diters 12.25 200 57/2
Mike Nijman 11.42 225 38/2
Brian Duvalois 12.34 225 GH
Jim van de Zalm 8.79 170

De Graafschap/'t Wapen 3
Gem Car Spelsoort

Ricardo Goud 12.00 200 57/2
Shane Hilgers 10.00 200 38/2
Hein Jordens 13.55 250 GH
Fabian van Hees 4.63 120
Karel Lassche/De Veemarkt

Gem Car Spelsoort
Danny Zwoferink 10.00 200 GH
Luke Arends 6.87 150
Kay Arends 4.01 110
Tim Ratelband 2.86 80
Horna

Gem Car Spelsoort
Hidde Lub 10.30 200 GH
Dennis Groot 8.68 170
Sam van Etten 5.06 130
Raymond Groot 4.53 120
Elise Bleeker 2.50 75
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In café In den Sleutel te Deurne

Piet Swinkels prolongeert titel 
55+ toernooi na barrage

Vlnr Wim van Otterdijk (3), Piet Swinkels (1) en Piet van Duinhoven (2). 
Foto: Gerard Geurts

Op donderdag 26 februari 2009 vond in café In den Sleutel (Van Hoof) in
de Stationsstraat te Deurne de slotbijeenkomst van het seizoen 2008/2009
van het biljarttoernooi 55+ plaats. Dertig deelnemers streden voor de veer-
tiende keer om de hoogste eer. Na een spannende slotdag wist Piet Swin-
kels de barrage tegen Piet van Duinhoven winnend af te sluiten. Swinkels
prolongeerde daarmee zijn kampioenschap van het seizoen 2007/2008. 

Deze verlenging bleek noodzakelijk om-
dat Swinkels en Van Duinhoven samen
met 42 punten als eerste waren geëin-
digd. Wim van Otterdijk en Gerard Die-
lissen finishten gezamenlijk op de derde

plek middels veertig punten.  Van Otter-
dijk won het brons omdat hij zijn per-
soonlijk gemiddelde met een hoger per-
centage had opgekrikt. Met deze eind-
stand gingen de plaatsen 1 tot en met 3

Driebanden speelweek 2
Bij Vriendenkring had Theo Bouwmans
in de eerste klasse maar 25 beurten no-
dig voor zijn 27 caramboles. De
Zwaantjes '82 leverde middels Nico
van den Heuvel met 42 uit 41 een sterke
driebander. Jan Pluijm (D’n Anlaup) zet-
te zijn goede spel voort met 32 treffers
na 28 pogingen. Invaller Christ van der
Heijden liet namens De Zwaantjes '82
prima spel zien via 45 punten en 31 om-
lopen en dat leverde in de tweede klas-
se een moyenne van 1.451 op. Ook in
de vierde klasse een reserve met kwa-
liteit. Namens Pomerans realiseerde Wil-
frie Vermeer 43 uit 40 en een serie van
acht. Klasse vijf bracht Neerkandia spe-
ler Wilfred van de Ven met vijftien ca-
ramboles na slechts 24 beurten. Vrien-
denkring had met invaller Willy Kivits ie-
mand die een half gemiddeld speelde
na twaalf treffers en eveneens 24 pogin-
gen. 
Driebanden speelweek 3
Jo van Cuijk (Pomerans) evenaarde met
negen caramboles de hoogste serie in
de eerste klasse. In klasse twee bracht
Sjef Hikspoors namens Steeds Vooruit de
hoogste reeks op zeven. Bij Keijzer arri-
veerde Ron van de Wende na 29 beur-
ten bij zijn 21 treffers. John Kohschulte
blonk uit in de derde klasse. De kopman
van Vriendenkring was al na 26 pogin-
gen bij zijn totaal van 21. Ook in deze
klasse werd het serierecord verbeterd
want Carlo Manders van D’n Anlaup
bracht het op zes.   
Driebanden speelweek 4
In de eerste klasse arriveerde Henny
Rooijmans namens D’n Anlaup na 29
pogingen bij zijn 25 caramboles. Bij De
Zwaantjes '82 realiseerde Nico van den
Heuvel een gemiddelde van 1.354 met
42 uit 31. Jo van Veggel (TBK) kwam
met een serie van negen voor de dag en
23 treffers na 22 pogingen. Bij Pome-

rans tegen HGL liefst drie partijen onder
de dertig beurten. Voor HGL waren Eric
van Herpen met 24 uit 25 en Hennie
van Moorsel via 29 uit 29 succesvol. De
partij tussen Wilfrie Vermeer en Frank
Jonker leverde 39-32 op na 29 om-
lopen. Voor winnaar Vermeer aldus
1.344. Karel van de Laar (Ons Ver-
maak) evenaarde in de tweede klasse
met zeven de hoogste serie. Kopman
Jan van den Heuvel scoorde namens
ONA 24 caramboles na 26 beurten. In
klasse vijf was Bas Geers van Neerkan-
dia reeds na 27 pogingen bij zijn elf
punten. 
Driebanden speelweek 5
Bij VIOS tegen Pomerans waren in de
eerste klasse twee partijen onder de der-
tig beurten. Voor de bezoekers stond Jan
van Geffen al na 25 pogingen bij zijn
26 caramboles. Namens de Liesselse
thuisploeg verzamelde Marinus van
Loon de 27 treffers na 29 omlopen.
Frank Jonker (HGL) scoorde een moyen-
ne van 1.147. Teammaat Ad Proenings
was goed voor 21 uit 29. ONA had met
Adriaan Adriaans een sterke kopman
met dertig caramboles na vijfentwintig
beurten (1.200). Het beste gemiddelde
was echter voor eerste man Nico van
den Heuvel van De Zwaantjes '82. Hij
hoefde maar 29 keer naar het biljart
voor zijn 42 punten en dat leverde
1.448 op. Zijn serie van tien betekende
een verbetering van het seizoenrecord.
Tweede man Sjef van den Heuvel bleef
overigens met 40 uit 29 (1.379) niet
veel achter. Mart Kusters van Poedel-
vrees evenaarde in de derde klasse de
hoogste reeks van zes. In  klasse vijf had
Neerkandia speler Wilfred van de Ven
maar 29 kansen nodig voor zijn vijftien
caramboles. Twan van de Heijden
(Vriendenkring) scoorde een serie van
vijf en kwam daarmee op gelijke hoogte
met Piet Feller.

naar Liessel.
De kortste partij werd in zeven beurten
gespeeld door Henk van der Heijden en
Gerard Mennen. De langste wedstrijd
van 41 pogingen kwam in de boeken bij
het duel tussen  Tommy van der Heijden
en Harrie van Mullekom. De hoogste se-
rie werd met 35 caramboles gereali-
seerd door Gerard van Someren. Maar
liefst 27 partijen eindigden in een gelijk-
spel. Twee deelnemers, o.a. de kampi-
oen, presteerden dit zelfs vier maal. Het
toernooigemiddelde kwam uit op 1.67
en was daarmede lager dan het moyen-
ne van vorig seizoen. Er werden drie ju-
bilarissen gehuldigd, n.l. Gerard Dielis-
sen en Wiebe Nijhof die al tien jaar aan
het evenement deelnemen en Mart Ver-
bakel die vijf jaar actief is. 
De prijsuitreiking vond in een zeer ge-
animeerde bijeenkomst plaats, waarbij
niet alleen dank werd gebracht aan de
organisatoren, maar ook aan de spon-
sors van het evenement de heren Joop
van den Heuvel en Gerrie Guffens en na-
tuurlijk de uitbaters van café In den Sleu-
tel, de familie Van Hoof.   
Indien u belangstelling heeft voor deel-
name aan dit toernooi, kunt u zich op de
reservelijst laten plaatsen. Een telefoontje
naar Carel van Hoof (café In den Sleutel)
0493-314445 is voldoende. 

Naam Pnt Gem HS
01. P. Swinkels 42 3.34 30
02. P. van Duinhoven 42 2.63 23
03. W. van Otterdijk 40 2.39 17
04. G. Dielissen 40 2.24 17
05. G. van Someren 39 3.21 35
06. G. van der Werf 36 2.66 23
07. A. Kuipers 35 1.70 14
08. C. Verbakel 35 1.23 12
09. H. van der Schoot 33 2.35 15
10. P. van Deursen 31 1.50 14
11. T. Goossens 31 1.94 17
12. G. Mennen 30 1.97 19
13. F. van der Heijden 30 1.58 19
14. T. van der Heijden 30 1.26 13
15. H. van der Heijden 29 1.09 9
16. P. Berkers 29 1.90 16
17. T. van Dijk 28 1.39 15
18. H. Keunen 28 3.00 27
19. H. Verbakel 28 1.45 11
20. M. Kusters 26 1.60 12
21. M. Verbakel 26 0.96 10
22. W. van Bommel 25 1.38 10
23. M. Berkers 24 1.51 14
24. M. Keunen 23 1.57 12
25. G. Geurts 21 1.10 12
26. J. Boerenkamps 21 1.66 19
27. W. Nijhof 21 1.89 15
28. H. van Mullekom 17 1.10 9
29. M. van Loon 17 1.48 14
30. G. Goossens 12 0.77 8 

1
e

Pieter Martens Memorial
Wij organiseren voor de 1

e
keer het Pieter Martens driebandentoernooi en wel van 

maandag 27 april 2009 tot en met eind mei 2009. U kunt inschrijven voor de matchtafel of het

kleine biljart.

1. Speeldagen: maandagavond (voor alle avonden = 19:30 uur)

donderdagavond

vrijdagavond

zaterdagmiddag vanaf 13.00 uur

2. Het formulier uiterlijk zondag 12 april inleveren bij:

o Jan Rosmulder, e-mail: j.rosmulder@chello.nl. Fax 084-7496007

o Jan van Geffen, e-mail: jjjvgeffen@hotmail.com

3. Kan NIET biljarten op:………………………………………………………

……………………………………………………….

……………………………………………………….

4. Voorkeurdag(en): ……………………………………………………….

5. Deelnamekosten 5,00 op de EERSTE avond te voldoen. Inschrijfgeld is prijzengeld

6. Er is 1 klasse groot en 1 klasse klein, dus met handicap. Bij vermelding moyenne

vermelden groot of klein en svp aangeven bij welke bond gecheckt kan worden

7. Nadere informatie of opgave bij Jan Rosmulder 0493-320012 of 06-24945434 en Jan 

van Geffen via 0493-316328

Voornaam en achternaam ………………………………………………………….

Adres ………………………………………………………….

Postcode + woonplaats ………………………………………………………….

Tel. nr vast + mobiel ………………………………………………………….

E-mail ………………………………………………………….

Moyenne ……………Groot/klein…………………..Bond:………………

De Tapperij, Blasiusstraat 7, Deurne-Zeilberg

Via www.youreventlive.nl

Livebeelden op internet in april en mei
Er is steeds meer belangstelling voor het bekijken van livebeelden van biljarten
via internet. Voor het laatst aangepaste uitzendschema verwijzen wij u naar de
site www.youreventlive.nl. Alvast veel kijkplezier toegewenst.

Naam Spelsoort Locatie Datum
Play-offs Bundesliga Klassiek Bochum (Dld) 18-19 april
Play-offs eredivisie Driebanden Onbekend 19 april
EK Artistiek Grubbenvorst 15-17 mei
Bekerfinale Driebanden Rijsbergen 25-31 mei
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Energieweg 17-19 
Gemert 

Tel. 0492-343054
www.petervandelaar.nl

R.A.S

Het adres voor

Europese 

auto-onderdelen

Nieuw & gebruikt

Ankerkader 47/2 eerste klasse

Matthijs Bakker solide naar 
Nederlandse titel in Wijchen

Vrijdag 27 februari is het dan, maanden na de voorwedstrijden, tijd voor
de finale van het ankerkader 47/2 eerste klasse. Matthijs Bakker bleek de
beste want hij behaalde het maximale aantal punten. Eerste reserve Rini
Megens fungeerde in Zaal Verploegen te Wijchen als co-wedstrijdleider. 

Ondanks mooi spel ontbreekt op vrijdag
de tijd om de tweede helft van ronde
drie volgens planning te biljarten. Deze
wordt verplaatst naar zaterdag 10.00
uur. Nummers één tot en met drie heb-
ben na de derde sessie allen zes punten.
Er lijkt een scheiding te ontstaan in het
spelersveld.  
Harrie van den Boogaard steelt in de
eerste drie ronden het hart van publiek
en organisatie, met partijen van vier of
vijf beurten. Met 135 caramboles hield
hij iedereen in de derde ronde zelfs in
spanning vanaf acquit; zou het in de
openingsbeurt kunnen vandaag? Het
worden in dit duel uiteindelijk vier po-
gingen. Matthijs Bakker werkt gedegen
aan dit kampioenschap, dat is duidelijk.
Geen uitschieters qua partijlengte of
hoogste series, maar wel steeds de
winst. Samen met Peter de Bree en Har-
rie van den Boogaard stoomt dit drietal
op naar de podiumplaatsen. Zaterdag-
middag komt er voor Van den Boogaard
en De Bree echter een kink in de kabel.
Harrie van den Boogaard verliest ver-
rassend van Lyon Megens: 12-200 (4).
Peter de Bree moet dan in Roy van Raaij
zijn meerdere erkennen, waardoor deze
speler weer enigszins aansluiting krijgt
bij de top. 
Zaterdag blijkt uiteindelijk de dag van
de waarheid. Matthijs Bakker blijft ge-
degen kaderen met de winst als resul-
taat. De anderen spelen zeker niet min-
der, maar lopen ”er tegenaan” zoals bil-
jarters dat zo omzichtig benoemen. In
partijen van twee tot vier beurtjes pakt

de achterhoede de winst mee. Hét teken
natuurlijk dat ze allen hun plaats in de fi-
nale verdienen. Hierdoor elleboogt met
name Roy van Raaij zich in het favorie-
tenrijtje. Op zondagmorgen valt dan in
de voorlaatste sessie de beslissing. Mat-
thijs Bakker wint na twee pogingen van
Peter de Bree, die hiermee  definitief uit-
schakelend is. Op de andere tafel moet
Harrie van den Boogaard in Roy van
Raaij zijn betere van dat moment erken-
nen. Hierdoor wordt Bakker onbereik-
baar voor de anderen en kan als kampi-
oen beginnen aan zijn slotpartij tegen
Van den Boogaard.
De laatste ronde stelt Peter de Bree weer
orde op zaken. Hij verslaat na twee om-
lopen Wiel van Gemert. Nederlands
kampioen Bakker voegt een extra kwali-
ficatie toe aan zijn toernooi. Hij blijft on-
geslagen door ook Harrie van den Boo-
gaard opzij te zetten in acht beurten.
Tekst en foto: Sebina Megens.
Naam Vereniging Pnt Gem HS

1. Matthijs Bakker De Pelikaan 14 29.78 157

2. Roy van Raaij Zandweerd 10 24.40 119

3. Harrie v. d. Boogaard Woezik 8 34.09 169

4. Peter de Bree Kwadendamme 8 30.05 116

5. Lyon Megens Vriendenkring 8 20.61 176

6. Gerard Stijf De Veemarkt 5 19.03 91

7. Wiel van Gemert Reuver ‘03 3 18.15 94

8. Robin Jonker Zandweerd 0 15.44 109

Toernooigemiddelde: 23.05

Topteam jeugd poule 1
Rioolnet Afferden
met lege handen
Speelronde 14. Rioolnet Afferden – 't
Wapen 2-4. Jeffrey van Heesch kon
geen vuist maken tegen Davey de Boom.
Guido Kauffeld versloeg De Boom met
160-67 na vijftien beurten. Rowan Boer-
akker en Rowin Jansen deden er 37 po-
gingen over om tot 159-120 te geraken
en dus winst voor de bezoeker. 
Rioolnet Afferden – 't Wapen 0-6. Van
Heesch redde het weer niet tegen Davey
de Boom. Kauffeld kwam nu tien caram-
boles tekort. Boerakker tegen Jansen
kreeg een 80-120 score na dertien om-
lopen. Rioolnet Afferden eindigde met
achttien punten als vijfde. Werving Vast-
goed en 't Wapen 3 plaatsten zich voor
het NK, dat op 5 april wordt georgani-
seerd bij De Veemarkt in Doetinchem.
Zie voor aankondiging elders in deze bil-
jartkrant. 

Kader 38/2 van 23 t/m 26 april
Toernooi om de Bart van Zutven trofee in 
‘t Fabeltje te Oss
Van 23 tot en met 26 april wordt in café
’t Fabeltje aan Berghemseweg 155 te
Oss o.l.v. BV Touché weer gestreden om
de Bart van Zutven trofee. Insiders weten
dan dat het gaat om het kampioenschap
van Oss kader 38/2.

Zal het René van Hinthum, speler van
VDO, gaan lukken om voor de derde
keer op rij kampioen te worden??. Hij
krijgt in ieder geval geduchte tegenstand
van sterke kaderspelers en dat zijn in
volgorde van plaatsing: Erwin van
Schaijk, Otto Exters en Nicky van Venro-
oy (allen Touché), Tonny van de Wetering
en Willy Rooyendijk (beiden DOS ‘71),
Harold Megens (Touché), Jan van der
Locht (DOS ’71) en Theo van de Ven
(KOT).

René van Hinthum, regerend kampioen
kader van het district Oss

NK ankerkader 57/2 eerste klasse in Alkmaar

Raymon Gielens kwam als laatste
maar ging als eerste
Raymon Gielens is er in het weekend
van 13 t/m 15 maart in geslaagd de
nationale titel ankerkader 57/2 te vero-
veren. In De Viaanse Molen te Alkmaar
liep de laatst binnengekomen speler van
BV Zandweerd al in de eerste ronde ver-
lies op. Alex Ulijn van BV Rosmalen was
in die partij een maatje te groot. Twee
ronden later stuitte hij op Boudewijn
Alink, maar kwam in acht beurten met
remise vrij. Verder faalde de Arnhemmer
niet. In de finaleronde was de 200-167
winst die Gielens op Sjef Jansen uit Mill

behaalde van doorslaggevende aard.
De hoogste serie was met 133 voor
Martin Vreekamp van BV Woezik.
Eindstand
Naam vereniging pnt moy. h.s.
1  R. Gielens BV Zandweerd 11 24,05 132
2  A. Ulijn BV Rosmalen 10 29,61 127
3  M. Hopmans BV Wellse Vaart 9 27,09 131
4  M. Vreekamp Woezik 8 27,56 133
5  B. Alink BC ’t Raedthuys 7 24,12 104
6  J. Jansen t Zwaantje 6 18,55 98
7  K. Klijbroek BC Schagen 5 26,30 180
8  P. van de Geest BC Schagen 0 13,42 133

Kader poule 3

Felle strijd om koppositie
Speelronde 19. Metallbau Nyland – De
Markt/De Onderbouw 5-3. De enige
partij onder de tien beurten leverde een
remise op tussen Ronald van Gooswilli-
gen en Martin Zwoferink: 190-110 (8). 
Speelronde 20. De Veemarkt – Martin 6-
2. Heribert Leufgen versloeg Wim Nova
met 170-44 na negen beurten. Buiten-
lust/Van Kommer – Moira 6-2. Absolute
uitblinker Bram Vonhof snelde in twee
omlopen naar zijn 175 caramboles
57/2. Zijn hoogste serie was 160. De
overige drie duels duurden alle slechts
zeven beurten, waarbij Harry Rullmann
namens de bezoekers de eer redde. De
Markt/De Onderbouw – De Korenmo-
len 2 4-4. Maarten Broers bedwong
Adri van Silfhout via 130-28 na zes po-
gingen. 
Speelronde 21. Kabelrups.com – De
Markt/De Onderbouw 6-2. Henk Leus-
sink ging met 51-130 (8) ook onderuit
tegen Broers. Moira – 't Kevelder Zieu-
went 4-4. Rowan Boerakker boog
middels 89-150 na zes omlopen voor
Sjaak Sessink, reeks van 103. Harry

Rullmann strandde in het zicht van de
haven tegen Frans Ubbink gezien de
105-130 cijfers na negen pogingen. De
Buck – De Veemarkt 7-1. Frank Hulshof
bleef Bennie van Raaij met 150-55 (5)
de baas. Rudy Gerritsen zette Danny
Zwoferink via 110-55 na negen beurten
opzij. 
Speelronde 22. Metallbau Nyland – De
Korenmolen 2 2-6. Heinz Schmale red-
de de eer dankzij 200-26 winst na vijf
beurten tegen Adri van Silfhout. De
Markt/De Onderbouw – Moira 8-0.
Kopman Wim de Vos had zijn 170 tref-
fers reeds na zes beurten bij elkaar te-
gen André Meijer, die op een totaal van
183 strandde. Martin Zwoferink hoefde
ook maar zes keer naar de tafel. Harry
Rullmann was met 110-36 het lijdend
voorwerp. 
Met voor de meeste teams nog vier wed-
strijden voor de boeg, is er nog altijd
een groot aantal ploegen dat kans
maakt op het kampioenschap. Waar-
schijnlijk valt pas in de slotweek van 13-
17 april de beslissing.

Hoofdklasse 57/2 van 17-19 april

NK ankerkader in Hoensbroek
In biljartcentre La Plaza aan Markt 2 te
Hoensbroek vindt van 17 tot en met 19
april het NK ankerkader 57/2 hoofd-
klasse plaats. Met een partijlengte van
250 caramboles zijn de moyennegren-
zen vanaf 25.00 en hoger. De jeugdige
Roy van Raaij voert met een gemiddelde
van 50.96 de ranglijst aan. Zoals vaak
op het hogere niveau heeft vereniging
Horna twee ijzers in het vuur, te weten
Leo Koomen en Germ Bot. Op vrijdag
17 april is de aanvang 11.00 uur. Za-
terdag en zondag wordt om 11.00 uur

begonnen. 
Naam Plaats Vereniging Gem
1. Roy van Raaij Kampen KBC 1911 50.96
2. Matthijs Bakker Rotterdam De Pelikaan 49.33
3. Leo Koomen Zwaag Horna 48.70
4. Rini Megens Oss Woezik 44.31
5. Lyon Megens Wijchen Vriendenkring 41.68
6. Koen Workel Goor Zandweerd 41.66
7. Germ Bot Hoorn Horna 32.34
8. Gerrie van Eck Gorinchem HWA 30.14
Res.1. Peter de Bree Middelburg Kwadendamme 39.90
Res. 2. Peter Haanen Maastricht BC Maarland 28.84
Res. 3. Frank Vermeulen Culemborg Carambole 32.88
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Kader poule 4

Van Esch Biljarts/De Peel op drie
punten van koploper Halfweg

Speelronde 16. Van Esch Biljarts/De
Peel – Halfweg 2-6. Jan van Oosterhout
ging in acht beurten met 57-170 onder-
uit tegen Herman Robins. Roland Deelen
redde op knappe wijze de eer. Via 124-
48-3 versloeg hij Eric Dericks met 175-
133 en beiden speelden 57/2. Moyen-
nes derhalve van respectievelijk 58.33
en 44.33. 't Zwaantje – Maarland 3-5.
Theo Derks verzamelde zijn 130 caram-
boles al na vier pogingen. In café-zaal
Groentjes te Rijkevoort kreeg Raymund
Swertz ook vier kansen van Peter Haa-
nen: 156-250. Sjef Jansen ging na ne-
gen omlopen met 188-225 onderuit te-
gen Frans Borgignons. 
Speelronde 17. De Tapperij/Optiek van
Gool – 't Zwaantje 2-6. Gerrit van Asten
trok met 85-200 na vijf beurten aan het
kortste eind tegen Sjef Jansen, serie van
129. Halfweg – Janssen de Jong/Maa-
soever 2-6. Eric Dericks moest met 135-
200 (8) zijn meerdere erkennen in Wim
Welten. Broer René Dericks verloor met
156-150 na negen pogingen van Leo
Karmanns. VOP/DWH – Van Esch Bil-
jarts/De Peel 2-6. In Venray wonnen de
gasten twee keer en was er ook twee
maal een remise. 
Speelronde 18. Van Esch Biljarts/De
Peel – Biljartakademie Eindhoven 4-4.

Roland Deelen leidde tegen Jaap Pee-
renboom met 161-109. In de volgende
(negende) beurt verzamelde Peeren-
boom zijn ontbrekende 66 caramboles.
Deelen had er in de nastoot nog veertien
te gaan, maar de kopman miste. Janssen
de Jong/Maasoever – VOP/DWH 4-4.
Sjeng Cuypers was niet opgewassen te-
gen Wim Wilmsen gezien de 40-110
score na zeven pogingen. Wim Welten
zag tegen Yvo Engels een 123-59 voor-
sprong veranderen in een 163-200
nederlaag. 't Zwaantje – Halfweg 4-4.
Raymund Swertz stal de show want met
een slotserie van 242 klopte hij Piet Vol-
leberg met 275-98 na zes beurten. Theo
Derks ging na eveneens zes pogingen
onderuit tegen Herman Robins. Sjef Jan-
sen, reeks van 123, bleef René Dericks
met 200-138 de baas. Hans Toonen had
niet voldoende aan de acht kansen die
hij kreeg van Theo Voesten: 35-110.
Maarland – De Tapperij/Optiek van
Gool 5-3. Peter Haanen verzamelde zijn
250 punten tegen Gerrit van Asten na
vijf omlopen. 
Met nog drie ronden voor de boeg heeft
lijstaanvoerder Halfweg een marge van
drie punten op naaste achtervolger Van
Esch Biljarts/De Peel. Maarland volgt
daar weer één punt achter.

't Zwaantje met vlnr: Hans Toonen, Bernie van Hooij, Raymund Swertz en 
Sjef Jansen 

Kader poule 2

B3WB2 Borculo in strijd om play-offs
Speelronde 15. B3WB2 Borculo – De
Pelikaan Zutphen 4-4. Tom Temmink
ging ondanks een serie van 114 met
165-110 (8) onderuit tegen Frans
Koster. Oliver Müller gebruikte evenveel
kansen om Freek Wisseborn met 170-
49 te verschalken. 
Speelronde 19. B3WB2 Borculo – 't
Centrum Vaassen 4-4. Liefst alle vier par-
tijen bleven onder de tien beurten. Tom
Temmink bleek de snelste met zijn 190-
104 zege na zes pogingen tegen Aart
van Amersfoort. Brian ter Braak klopte
met 30.00 gemiddeld Arend Aarts. Oli-
ver Müller en Peter Heutinck verloren na
negen en acht omlopen. 
Speelronde 20. Apeldoornse Boys –
B3WB2 Borculo 6-2. Brian ter Braak
had na zes pogingen 148 treffers maar
toen stond Henk van Tongeren al aan de
finish. Peter Heutinck redde de eer tegen
Henk van Mourik. 
Speelronde 21. B3WB2 Borculo –
BVA/HCR Pot Groenlo 6-2. Absolute uit-

blinker Tom Temmink miste de acquit en
produceerde in de tweede beurt een
reeks van zestig. Bij zijn derde poging
produceerde hij een fraaie slotserie van
130 zodat er tegen Martin Prinsen 190-
10 (3) op het scorebord stond. Brian ter
Braak bleef Henk Timmerije met 210-95
na zeven omlopen de baas. Peter Heu-
tinck bleef ook aan de goede kant van
de score. 
Speelronde 22. Buiting/Staalconstructie
– B3WB2 Borculo 6-2. John de Graaf,
teamleider van de lijstaanvoerder, had
maar vijf beurten nodig om Oliver Mül-
ler met 150-102 te verslaan. Raymon
Gielens tegen Tom Temmink eindigde in
200-70 na zes pogingen. Koen Workel
kreeg via 200-47 (7) weinig tegenstand
van Brian ter Braak. Spaans zag Peter
Heutinck met 42-150 na acht omlopen
de eer redden. Met nog maar drie wed-
strijden te gaan, is Buiting op weg naar
de titel.B3WB2 Borculo staat met twintig
punten na negentien duels vijfde.

Tom Temmink: 190 uit 3. Foto: www.biljartenborculo.nl 

Kader poule 6

BV Rosmalen verliest van Touché
en BouwCenter Van Hoppe
Speelronde 16. Wapen van Liempde –
BouwCenter Van Hoppe 6-2. De kortste
partij was voor Ton Rovers die Johan
Martens met 175-42 na vijf beurten ver-
sloeg. De winnaar realiseerde een serie
van 121. Touché – BV Rosmalen 7-1. Er-
win van Schaijk en Dennis Timmers deel-
den de buit in 't Fabeltje te Oss. 
Speelronde 17. BouwCenter Van Hoppe
– BV Rosmalen 8-0. Jos Bierens bleef
Gert den Teuling na negen pogingen
met 130-85 de baas. Piet van Dooren
gebruikte evenveel kansen om Theo
Hendriks via 210-83 achter te laten.
DOS/V/A - Touché 2-6. Jan van der
Locht redde de eer tegen Nicky van Ven-
rooij. Bij de bezoekers scoorde Piet de

Jongh met 86 de hoogste serie. 
Speelronde 18. DOS '71 – BouwCenter
Van Hoppe 6-2. Tonny van der Ven klop-
te Johan Martens met 130-62 na zeven
beurten. Willy Rooijendijk tegen Piet van
Dooren eindigde in 210-58 na negen
pogingen. Touché – Zaal Verploegen 2
4-4. Piet de Jongh mocht maar vijf maal
naar het biljart van Frank de Bruijn: 5-
110. Otto Exters en Harold Megens ge-
bruikten beiden negen pogingen om tot
winst te komen tegen respectievelijk
Theo van der Ven en Hans Posthumus. 
Koploper De Vriendenkring wordt op
vier punten gevolgd door Wapen van
Liempde en Touché. Er staan dan nog
drie ronden op het programma.

In Hengelo district Doetinchem

Martijn Egbers wint wederom 
Kader-Dumpbokaal
In Café Marktzicht, beter bekend als café Wolbrink, werd het Kader-Dump-
toernooi gehouden. Dit jaarlijks terugkerende evenement werd voor het
eerst in de geschiedenis door vereniging De Keu georganiseerd. Met een
keur aan kaderspelers uit het district Doetinchem gingen de partijen vrij-
dag 6 maart 2009 om 19.00 uur van start. 

De winnaar van vorig jaar Martijn Eg-
bers, die door zijn promotie naar het an-
kerkader 57/2 hoofdklasse alleen bui-
ten mededinging mocht meedoen, be-
gon het drie dagen durende toernooi
met dubbele setwinst in zeven en vier
beurten tegen Hans Ratering. Die had
de plaats van de geblesseerde Danny
Zwoferink ingenomen. Op de andere ta-
fel startte Hans Berendsen zeer sterk te-
gen Wim Nova door in twee en één
beurt de beide sets uit te maken. Ook op
de tweede speeldag was Martijn Egbers
ijzersterk en gaf niets aan zijn tegenspe-
lers cadeau. Na winst in twee en drie
beurten mocht hij het na de lunch opne-
men tegen clubgenoot Frank Hulshof.
Ook dat werd een dubbele zege voor
de biljarter uit Beek. Met de slotdag voor
de boeg en nog 2? ronde te gaan was
de aanvang wederom 10.00 uur en de
spanning te snijden. Op de goed ver-
zorgde biljarttafels, welke voor deze ge-

legenheid door de familie Wolbrink wa-
ren ingehuurd, lieten de spelers zien uit
welk (kader)hout zij gesneden waren.
Het beslissende duel werd een echte fi-
nalepartij waaruit de kampioen te voor-
schijn zou komen. Martijn Egbers speel-
de tegen Ronald van Gooswilligen,
waarbij laatstgenoemde aan het kortste
eind trok. Derhalve prolongeerde Mar-
tijn Egbers het kampioenschap om de
Kader-Dumpbokaal 2009.
Met dank aan Eef Beek, secretaris van
vereniging De Keu 
Naam Plaats Pnt Gem HS
1. Martijn Egbers Beek 12 23.80 120

2. Frank Hulshof Duiven 9 14.61 80

3. Ronald van Gooswilligen Doetinchem 9 17.60 96

4. Hans Berendsen Zeddam 9 15.87 100

5. Wim Nova Didam 6 10.34 60

6. Hans Ratering Zevenaar 5 7.38 43

7. Hans Maassen Didam 4 10.08 59

8. Robin Reintjes Didam 3 7.09 42
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Emile van Steenis stelt zich aan u voor

De man achter 
www.historischuitslagenarchief.nl

Emile van Steenis

Voor de biljartliefhebbers die de site www.historischuitslagenarchief.nl be-
zoeken gaat er een wereld open. Een wereld van historische cijfers. Zo zijn
er de uitslagen en overzichten van alle gespeelde nationale finales vanaf
1912-1913 te vinden. De nationale voorwedstrijden zijn vanaf 1941-1942
beschikbaar. Vanaf seizoen 2004-2005 zijn ook de regiofinales te raad-
plegen. Op bondsnummer of achternaam kan iedereen deze gegevens ook
per persoon achterhalen. Behalve Nederlandse kampioenen, passeren ook
Europese- en wereldkampioenen de revue. Voor fotoreportages en sta-
tistieken kunt u uw hartje eveneens ophalen. Emile van Steenis heeft meer
dan 80.000 PK resultaten verwerkt. Hieronder stelt hij zich aan u voor. 

Wie is Emile van Steenis?

Ik ben geboren te Amsterdam en op mijn
zeventiende verhuisd naar Heerlen in
het zuiden des lands. Ik kom oorspron-
kelijk uit de horeca en zit sinds 1998 in
de ICT. Mijn hobby’s zijn voetballen,
schaatsen en wielrennen. Mijn grote
passie is het carambolebiljarten en wel

de klassieke spelsoorten. Het driebanden
heeft me nooit aangetrokken. Favoriete
biljarter toen: Hans Vultink. Nu: Henri Til-
leman.
Het begon op mijn 23e in een buurtcafé.
Ik zag daar iemand veel punten maken
langs de band en had toen zoiets van:
dat wil ik ook zo kunnen. Vervolgens heb
ik me dat spelletje eigen gemaakt door

veel training en met een boek van René
Gabriëls op de rand van de tafel. De se-
ries schoten omhoog. Ik kan me nog her-
inneren dat ik toen in de competitie hon-
derd punten, met een serie van 93, in de
derde beurt uitmaakte. Ja… mijn tegen-
standers toentertijd waren niet altijd even
blij met me. Ook speelde ik toen mijn
eerste PK. Het was in de eerste klasse li-
bre. Ik behaalde daar een moyenne van
17.00. Daarna heb ik het biljarten gela-
ten voor wat het was en ben weer actief
gaan voetballen. 
Een paar jaar later gestopt met voetbal-
len en vervolgens weer de keu opgepakt.
Ik speelde toen voor het eerst mee in de
nationale kadercompetitie. Dat was een
hele ervaring voor me. Er was er één bij
die ik nooit meer vergeten ben. Piet Ger-
rits was zijn naam. Een echte topper in
het 57/2. Later, in 2000, zijn we zelfs
teamgenoten worden. Ik heb drie jaar
met Piet samen gespeeld en heb veel van
hem kunnen leren.
Door gezondheidsproblemen heb ik de
afgelopen jaren helaas niet of nauwelijks
kunnen biljarten. De laatste vijf maanden
ben ik van ver terug moeten komen en
dat heeft geresulteerd in een overgang
van het 38/2 naar het 57/2 in de lan-
delijke kadercompetitie. Eerst terug moe-
ten komen op een respectabel niveau
38/2 en vervolgens PK gespeeld. Door
het moyenne wat ik daar heb gehaald,
moet ik komende competitie 57/2 spe-
len (voor het eerst) omdat ik geen offici-
eel moyenne had. Mijn trainingsuurtjes
maak ik in biljartcentrum La Plaza te
Hoensbroek, wat komend seizoen ook
mijn thuishonk zal worden.
Van 25 cm A4 aan uitslagen
op papier tot aan het digitale
Historisch Uitslagenarchief
Ik had een stapel uitgaven van Biljart To-
taal in mijn bezit gekregen van de laatste
tien jaar. Ik ben toen alle uitslagen van
PK’s gaan invoeren in een database. Ver-
volgens een mail gestuurd naar de KNBB
en gemeld dat ik in het bezit was van
tien jaar digitale uitslagen. De KNBB
had zelf op dat moment vijf jaar op hun
website staan. Nog geen vijf minuten la-
ter belde er een enthousiaste medewer-

ker van de KNBB. Het was Ad Klijn,
wedstrijdleider van de Sectie Carambo-
le. Het contact was snel gelegd. Ad
merkte dat hij met iemand te maken had
die enthousiast was en die zoveel moge-
lijk uitslagen in een database wilde in-
voeren en heeft gelijk een afspraak met
me gemaakt om vervolgens naar Heer-
len af te reizen met zijn eerste stapeltje
PK uitslagen. We hebben het een en an-
der besproken wat de bedoeling was.
Het hoofddoel was het digitaliseren van
de uitslagen. Vervolgens heeft hij het vol-
ledige papieren archief gekopieerd en
verstuurd. Hiervoor had hij een copy-
boy, zoals Ad hem noemde, ingehuurd.
Het heeft twee jaartjes geduurd om al de-
ze uitslagen in te voeren inclusief de ont-
wikkeling van de website. Een website
maken was nieuw voor mij. Maar goed,
met een ICT – achtergrond was dat niet
moeilijk te realiseren. Het resultaat mag
er dan ook wezen. Nu is het alleen nog
een kwestie van bijwerken van nieuwe
uitslagen en daar heb ik nog wel een
uurtje voor over. Lacht hij.
De uitslagen beginnen bij het eerste kam-
pioenschap van Nederland in 1912 en
is altijd up to date. Men kan zoeken in
een database met ruim 80.000 PK resul-
taten. Ook kan men foto’s sturen om alles
vast te laten leggen voor het nageslacht.
Deze worden netjes aan de betreffende
kampioenschappen gekoppeld.
Respect
Respect heb ik voor iedere biljarter, groot
en klein. Alleen degenen die wat veel
praatjes (visserslatijn) hebben en er zelf
niets van bakken, daar heb ik een hekel
aan. 
Ik heb in het archief dan ook geen uit-
zonderingen gemaakt. De uitslagen, op
nationaal en regioniveau gaan van ere-
klasse tot en met zevende klasse senio-
ren, jeugd, dames en recreanten. De
doelgroep is eigenlijk maar klein, want
zoveel mensen spelen er niet op natio-
naal en regionaal niveau. Dat neemt niet
weg dat de website goed bezocht wordt.
Er zijn mensen die uren door het archief
bladeren. Echte fans!

www. historischuitslagenarchief.nl

Eredivisie topteam speelronde 10

Vierde titel lonkt voor Cubri/Etikon
na 6-0 zege op J+B Küpers

Johan Claessen van J+B Küpers. Foto: www.biljartenborculo.nl

De eerste lentedag was meteen de mooiste voor de Borculose biljarters van
Cubri/ Etikon. In de arena van De Heeren van Borculo streden twee Borcu-
lose teams, op het hoogste biljartniveau, om het kampioenschap van
Nederland. Voor het team J+B Küpers, was het de laatste kans om aan-
sluiting te krijgen bij de koploper van de eredivisie voor topteams, want de
achterstand was immers vier punten. Enigszins gehandicapt (afwezigheid
Dick Jaspers) trad de formatie van Gerard ten Lohuis de regerend lands-
kampioen te lijf. 

Het was meteen vuurwerk. In een zinde-
rende partij speelde de Belg Johan Cla-
essen namens J+B Küpers zijn beste wed-
strijd van het seizoen tegen regerend
wereldkampioen bandstoten Jean-Paul de
Bruijn. Bij een voorsprong van 96-77
kreeg de Belg drie kansen om zijn laatste
vier caramboles te maken. Teamleider
Gerard ten Lohuis: ”Tot aan dat moment
speelde hij een fantastische partij. Toen
De Bruijn tot op twee treffers naderde,
kwam er druk op de ketel. Helaas miste
Claessen tot twee keer toe en maakte De
Bruijn de partij genadeloos af. Dit was
een belangrijke winst voor Cubri/Etikon
en een kostbaar verlies voor ons. Het
scheelt nogal wat of je met een 2-0 voor-
sprong begint of achterstaat. Hierdoor lie-
pen we achter de feiten aan, waarbij het
eigenlijk andersom had moeten zijn.
Maar goed, er valt hem niets te verwijten,
want ondanks het verlies heeft hij niets ca-
deau gedaan. Sterker nog, De Bruijn
kroop door het oog van de naald.” De
tweede partij van het onderlinge treffen
verliep al net zo spannend. Het was een
47/2 duel tussen de Meester en rijzende
ster Raymund Swertz. Opnieuw zegevier-
de Henri Tilleman, al was het zeer ener-
verend. Tilleman, die de serie van Swertz
counterde met een reeks van 164, zag
Swertz eerst naderbij komen, waarna hij
zelfs moest toezien hoe de jonge ster een
voorsprong van 171-166 nam. De slotse-
rie van 34 bracht Tilleman alsnog de
winst en zijn team Cubri/Etikon een be-
slissende 4-0 voorsprong. Patrick Niessen
gaf de zege van zijn team nog meer
glans. In een fantastische partij won hij in
1 beurt van Sven Daske, waardoor de
eindstand op 6-0 kwam. Bennie Dee-
gens: ”Een prachtige overwinning op een
fantastisch team. Met een diepe buiging
en enorme waardering voor hun presta-

ties zit het seizoen erop. Dat we nu kam-
pioen worden twijfelt niemand meer aan,
maar wat heeft J+B Küpers deze competi-
tie gestreden. Constant bleven ze bij ons
in het spoor. Opnieuw een historisch mo-
ment voor de Borculose biljartervereni-
ging. Werden ze in november nog als eer-
ste clubteam Europees kampioen, nu was
een eerste en een tweede plaats een histo-
risch feit. Nog nooit heeft welke vereni-
ging dan ook het gepresteerd om eerste
en tweede te worden op het hoogste ni-
veau van hun sport.” Tekst: Bennie Dee-
gens. 
J+B Küpers – 
’s Lands Welvaren 4-2 
Raymund Swertz had voor zijn doen veel
pogingen nodig tegen Ian van Krieken:
200-102 (11). Sven Daske kende in het
71/2 geen problemen met Peter de Bree
en de Duitser was al na drie omlopen
winnaar. Johan Claessen ging ondanks
een moyenne van 10.40 onderuit want
Wiel van Gemert reikte in het bandstoten
tot 20.00 gemiddeld. 
’s Lands Welvaren –
Cubri/Etikon 0-6. 
Ian van Krieken bleef met lege handen
toen Henri Tilleman de tweehonderd pun-
ten in de openingsbeurt verzamelde. Pe-
ter de Bree boog via 91-150 voor Patrick
Niessen. Wiel van Gemert kon niet stun-
ten tegen Jean-Paul de Bruijn gezien de
25-100 cijfers na vier omlopen. 
Voor Cubri/Etikon ligt de titel op 11 april
te wachten als ze op bezoek gaan bij Di-
bo/The City in Deventer. De Pelikaan is
het derde team. Het gedegradeerde ’s
Lands Welvaren reist dan naar biljart-
centrum Kort Oisterwijck waar Paul Wis-
sink Keukens en JB Fashion/Eekhoorn
wachten. 
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Nieuw in Oosterhout: 
Biljartwinkel Genoeg Keu’s
Mede door ontwikkelingen van de branche in de regio, maar vooral op
kennis van zaken en enthousiasme opende onlangs de pas 19 jarige Jerry
Hermans in Oosterhout (N. BR) de deuren van zijn nieuwe winkel voor bil-
jartaccessoires Genoeg Keu’s.

De locatie van Camping de Eekhoorn,
tevens zijn woonadres, bood hiervoor
een prachtige gelegenheid. Een deel
van de voormalige campingwinkel werd
met de nodige hulp omgebouwd tot een
sfeervolle winkelruimte. Een interieurbe-
drijf zorgde voor de vervaardiging van
een door Jerry zelf bedacht en ontwor-
pen winkelinterieur. Naast de gerenom-
meerde keumerken tref je ook alle uit-
voeringen van de gebruikelijke biljart-
ballen, krijtsoorten e.d. aan. Ook de
keutassen en –koffers, rubber keuhand-
grepen en velerlei andere biljart, pool-
en snookeraccessoires hebben een
plaatsje gekregen in het overzichtelijke
winkelinterieur. Naast het laten plaatsen
van een nieuwe pomerans is hier ook de
mogelijkheid om een reparatie aan de
keu te laten verrichten. Deze werkzaam-
heden worden door Jerry zelf op vak-

kundige wijze uitgevoerd. 
Genoeg Keu’s nu ook online
Jerry is met zijn winkel tevens op internet
te vinden. 
Ter introductie van zijn website heeft hij
voor de komende maand een tweetal
acties, t.w:
1- Alle 1 ster Longoni keuen nu slechts 
€ 95,00
2- Mori gelaagde pomerans + keutop
reinigen + nieuwe beschermlaag aan-
brengen: normaal samen € 27,50, tij-
dens de eerste actiemaand € 20,00
Het zal de moeite lonen de site regelma-
tig te bezoeken want elke maand zal
hierop een nieuwe actie te vinden zijn.
Adres: Seterseweg 4, (locatie camping
de Eekhoorn) 4903 RV, Oosterhout
N.Br. Telefoon 0161 411 572 / 06 52
68 07 44.

Het door Jerry Hermans zelf ontworpen winkelinterieur

Biljart is één van de sporten uit het hoofdprogramma van de Senior Games
2009. Hieronder vindt u de specifieke informatie voor deze sport.

Programma*

Datum Maandag 7 september t/m zaterdag 12 september
Speeltijden 9.00 tot 20.00 uur

Wedstrijdduur 2 uur (inclusief wisselen), maximaal 22 partijen per dag

Toernooivorm Poulesysteem tot laatste 16 spelers, daarna knock out
* Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.

Deelname

Inschrijving is open voor leden van zowel de KNBB, CEB en UMB voor dames
en heren.

Locatie

Domburg, Vrijetijdscentrum De Parel.

Wedstrijdonderdelen

Spelsoorten Libre, kleine hoek en grote hoek
Gewenste moyenne >7.00

Indeling

Klasse Libre Hoek

Hoofdklasse 7 till 11.99 Kleine hoek 180
Extra klasse 12 till 19.99 Kleine hoek 250

Overgangsklasse 20 till 34.99 Grote hoek 300

Topklasse en hoger 35 > Grote hoek 350

Deelnemersbijdrage

Registratie Senior Games 2009 50,- (incl. diverse faciliteiten)
Onderdeel Biljart 45,-

Voorwaarden

Het Open Senior Biljart Kampioenschap 2009 zal worden gespeeld volgens de
biljartregels van de KNBB.

Informatie en inschrijven

De organisatie van de Senior Games nodigt u van harte uit om via

hter de Houttuinen 8 4331 NJ Middelburg The Netherlands +31(0)118-641009 info@seniorgames2009.com

BILJART

Libre klein dames

Monique van Exter prolongeert titel
NK in Hoensbroek met overmacht

Topfavoriete Monique van Exter uit Lelystad heeft haar NK titel libre klein
dames met succes verdedigd. In Hoensbroek liet de speelster van De Ko-
renmolen vooral in de slotpartijen zien dat alleen zij recht had op het
Nederlands kampioenschap. 
Van Exter kwam al in de openingsronde
aan kop toen ze invalster Lucie Lahaije
met 150-28 na zes beurten versloeg.
Haar voorsprong groeide omdat Marie-
ke Mulders in de tweede ronde onderuit
ging en Christel Willemse in sessie drie
in het zand beet tegen deze biljartster
van 't Centrum. In de voorlaatste ronde
verzamelde Monique van Exter de 150
caramboles tegen Harmie Evenhuis al in
de eerste beurt. Dat betekende de kort-
ste partij en de hoogste serie van het ge-
hele toernooi. Met twee punten voor-

Foto: Peter Moen

sprong en een grote marge aan moyen-
ne was de titel toen al binnen voor Van
Exter. In de slotronde wees ze naaste
achtervolgster Christel Willemse met
150-18 na slechts twee pogingen ook
terug. De kampioene eindigde op een al-
gemeen moyenne van 31.81 en dat was
precies 50.00 moyenne minder dan vo-
rig jaar. Overigens wel ruim voldoende
om het beste gemiddelde te behalen.
Marieke Mulders bleek de enige die
haar moyenne van 2008 verbeterde. De
nummer drie van de eindstand ging van

5.42 naar 7.76.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Monique van Exter De Korenmolen 14 31.81 150

2. Christel Willemse Jacobswoude 10 7.89 60

3. Marieke Mulders 't Centrum 9 7.76 82

4. Harmie Evenhuis BV 1977 8 6.06 50

5. Graddy Borst Jacobswoude 7 4.72 45

6. Joke Breur BVV 1939 4 4.94 47

7. Lucie Lahaije Los Band 2 4.05 26

8. Francine van Yperen De Wellse Vaert 2 3.76 24

Toernooigemiddelde: 6.26

Eredivisie topteam speelronde 10

Dibo/The City en JB Fashion/
Eekhoorn doen goede zaken
Met twee zeges kwam Dibo/The City op
gelijke hoogte met PDA Biljarts en Karel
Lassche Speelautomaten. 
JB Fashion/Eekhoorn rukte na dubbele
winst op naar een gedeelde derde plaats.
PDA Biljarts – 
Dibo/The City 2-4 
De thuisploeg was incompleet, dus Mi-
cha van Bochem had geen tegenstander
maar wel twee punten. Dave Krijnen
bracht het 71/2 tegen Thomas Nocke-
mann op zijn naam. John van der Stap-
pen was met 11.00 moyenne een maat-
je te klein tegen de 14.29 van bandsto-
ter René Tull.
Dibo/The City – 
Paul Wissink Keukens 5-1 
Micha van Bochem versloeg Freek Ot-
tenhof met 200-80 na vier pogingen.
Thomas Nockemann deelde met Michel
van Silfhout en dat betekende 150-150
(5). René Tull deed het met 12.50 nog

eens dunnetjes over tegen Jos Bongers. 
Paul Wissink Keukens – PDA Biljarts 4-2.
Het werd regulier 2-0 want PDA was
nog steeds met twee biljarters. Freek Ot-
tenhof kwam net tekort tegen John van
der Stappen: 135-150. Michel van Silf-
hout was na zeven beurten de meerdere
van Dave Krijnen getuige de 100-51 (7)
score. 
JB Fashion/Eekhoorn – 
Karel Lassche 4-2 
Lyon Megens klopte Shyaam Poedai met
200-59. Eddy Leppens ging met 135-
150 na zes pogingen de boot in tegen
Martien van der Spoel. Francis Forton
en Markus Dömer deden er liefst 22 om-
lopen over om tot 100-93 te geraken. 
Karel Lassche – De Pelikaan 0-6. Shy-
aam Poedai redde het nu niet tegen
Dennis Timmers: 153-200. Martien van
der Spoel liep in het 71/2 tegen een
reeks van 118 van Ludger Havlik aan.
Marcus Dömer en Ad Klijn hadden ook
22 pogingen nodig: 84-100. 
De Pelikaan – 
JB Fashion/Eekhoorn 2-4 
Matthijs Bakker tegen Lyon Megens
kreeg een 200-55 eindstand. Ludger
Havlik boog via 120-150 na vier om-
lopen voor Eddy Leppens. Dennis Tim-
mers was kansloos tegen het gemiddel-
de van 11.11 van Francis Forton in het
bandenspel. Karel Lassche Speelauto-
maten krijgt op zaterdag 11 april in De
Veemarkt te Doetinchem bezoek van
PDA Biljarts en J+B Küpers. 
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NIEUW IN NEDERLAND
HET ’OLYMPUS’BILJART

Dealernetwerk door heel Nederland

Olympus BASIC

Olympus CLASSIC

Olympus ELEGANCE Voor een dealer bij u in de buurt, informeer bij:

de Distelbiljarts
Kade 46, 4703 GH Roosendaal
0165 563 800
verkoop@dedistelbiljarts.nl
Ook alles voor pool en snooker

Een geweldige biljarttafel voor een scherpe prijs

Onze modellen 
zijn verkrijgbaar 
in verschillende 
speelmaten en kleuren

Voor al onze biljartartikelen
zie onze webshop:

www.dedistelbiljarts.nl

Wij zijn op zoek 
naar een all-round 

biljartvakman

Een geweldige biljarttafel voor een scherpe prijs


