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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

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

Online verkoop, snelle levering!
Betrouwbare service

Alles voor Pool en Carambole!
en een beetje snooker

Staand vlnr: Margriet Peulen, Gonny Roulaux en Anita Peters. Zittend vlnr: Sabine Flos
en Connie van Deur. Foto: Vera Kuijs.

Op 17 mei werd in Aux Arcades te Maastricht de regiofinale Damesteams ge-
speeld.   De dames van vereniging ’t Klötske (district Venlo), vereniging Sibbe
en de districtsteams Maastricht en  Kempenland streden om afgevaardigd te
worden naar de Simonis Biljartlakens Landsfinale. Voor de dames vindt dit
NK op vrijdag 19 juni plaats in Sportcomplex Merwestein te Nieuwegein.

In de openingsronde werd er door de da-
mes van vereniging ‘t Klötske in Maastricht
goede zaken gedaan door met 6-2 te win-
nen. Deze score werd herhaald in sessie
twee. Nu beperkte de strijd zich tussen
’t Klötske en het district Maastricht. De
speelsters van café-feestzaal 't Ven uit Ven-
lo bleven winnen en Maastricht ging onder-
uit. Alle wedstrijden werden door 't Klötske
uiteindelijk met 6-2 gewonnen, waarbij de
dames in totaal slechts 41 caramboles lie-

ten liggen. Het team van ’t Klötske bestond
uit Connie van Deur, Sabine Flos, Anita Pe-
ters en Margriet Peulen. Gonny Roulaux
kon helaas niet meedoen in Maastricht om-
dat zij nog herstellende was van een ope-
ratie aan de knie.
Eindstand regiofinalePnt PP %
1. 't Klötske 6 18 93.95
2. District Maastricht 2 10 90.87
3. District Kempenland 2 10 85.89
4. Sibbe 2 10 81.86

Van 19-21 juni in Nieuwegein

Simonis Biljartlakens
Landsfinale

De Biljart Ballen
vanaf september gratis

in iedere KNBB locatie van Nederland
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BILJARTS
A1
BILJARTS



De Biljart Ballen, 12e jaargang, juni 2009 pagina 2

Wat is YourEventLive?

KNBB en Sport2Media 
van start met Biljart.TV
De Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB) is in samenwerking met
Sport2Media bij het EK Artistiek in Grubbenvorst begonnen met het inter-
net televisie portal Biljart.TV. Van vrijdag 15 mei tot en met zondag 17 mei
werden LIVE en gratis de topwedstrijden uitgezonden op www.biljart.tv. 

Via www.biljart.tv

Agenda livebeelden op internet 
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.biljart.tv. Alvast veel kijkplezier toegewenst.

Naam Spelsoort Copyright Datum
Landsfinales Klassiek Biljart.tv 19-21 juni
NK pool 8/9/14.1 Ball Biljart.tv 10-12 juli
NK Pool 10-Ball Biljart.tv 1-2 augustus
Masters Driebanden Biljart.tv 6-13 september
EK topteams Klassiek Biljart.tv 23-29 november

Vlnr: Brian ter Braak en Gerard ten Lohuis tijdens het EK Artistiek in Grubben-
vorst

Streamen?

Streamen is het aanbieden van video-
beelden via een netwerk (internet), in dit
geval kan wereldwijd iedereen met een
toerijkende internetverbinding meekij-
ken. Via een specifieke encodeer-tech-
niek wordt video & audio geschikt ge-
maakt om via een Media Player afge-
speeld te worden. Voor de biljartliefheb-
ber thuis is het ideaal om op deze ma-
nier ‘Live’ een wedstrijd te kunnen vol-
gen. Een groot, wereldwijd publiek is
ook nog eens erg interessant voor spon-
soring.

Welke evenementen 
scoorden goed?
De Inkada Grand Dutch 2009 was ons
grootste succes tot nu toe. 100.000 hits
en er is een totale datastroom van 2,1 TB
gegenereerd. Wat neerkomt op zo’n
450.000 minuten dat de live-streams in
totaal bekeken zijn. Het wereldkampi-
oenschap driebanden voor landenteams
in Viersen van 4 t/m 8 maart 2009 trok
wereldwijd ook veel bezoekers. Zie voor
meer statistieken onze website:
www.youreventlive.nl .

Hoe ziet de toekomst eruit?
We willen onze dienstenpakket graag
uitbreiden; naast het reguliere streamen

zijn we van plan om interviews af te ne-
men, foto reportages te maken, compila-
ties en sfeerimpressies samen te stellen.
Dit hoeft dan niet perse een biljartevene-
ment zijn maar verdient wel onze voor-
keur. We zijn immer zelf biljarters !!!  Te-
vens zijn wij verantwoordelijk worden
voor de content binnen Biljart.tv. Ons uit-
gangspunt is derhalve dat we de biljart-
sport zo veel mogelijk moeten blijven
promoten, efficiënt blijven werken om in
eerste instantie kostendekkend te zijn en
zodoende de prijs laag te kunnen hou-
den. Heeft U vragen of interesse voor
een uitzending van Uw evenement, mail
dan naar info@youreventlive.nl en vraag
vrijblijvend een offerte bij ons aan.

Kan YourEventLive nog 
personeel gebruiken?
Jazeker, om ons team uit te breiden zijn
we op zoek naar enkele personen die
ons team komen versterken. Al met al is
elk toernooi toch een intensieve inspan-
ning, het is ideaal om tijdens zulke eve-
nementen meer personeel beschikbaar te
hebben. Affiniteit met computers/came-
ra’s alsmede inzicht hebben in biljarten
is eigenlijk een vereiste. 
Lijkt het je wat om in teamverband een
evenement op mediagebied te onder-
steunen en draag je de biljartsport een
warm hart toe? Neem dan contact op
met info@youreventlive.nl

Na het EK Artistiek gaan de KNBB,
Sport2Media en Youreventlive.nl de web-
site Biljart.TV verder uitbouwen. Naast
diverse Video-on-Demand items over Ca-
rambole, Pool, Snooker en Driebanden,
en uiteraard live-evenementen, zullen bil-
jartliefhebbers de gelegenheid krijgen
om zelf biljartfilmpjes te uploaden. Bo-
vendien zijn er via het kanaal regelmatig
reportages te zien en is er de mogelijk-
heid om historisch materiaal terug te kij-
ken.

Internet tv is volgens de KNBB een uitste-
kend middel om de sport beter onder de
aandacht te brengen bij zowel liefheb-
bers als het grote publiek. Door zelf
beeldmateriaal te produceren en te ver-
zamelen op een centrale plek kan de Bil-
jartbond ook meer invloed uitoefenen op
de brede promotie van de sport.
“Biljart.tv past in de strategie van de
KNBB om de biljartsport meer te promo-
ten en om uiteindelijk de biljartsport beter
te organiseren (“Samen biljarten geeft
meer effect”). Dankzij de steun vanuit de
sportkoepel NOC*NSF is de opstart van
deze langgekoesterde wens realiteit ge-
worden. We hopen dat we de vele dui-
zenden biljartliefhebbers met dit aanbod
een groot plezier doen. We brengen
hiermee de biljartsport bij de mensen
thuis” zegt Willem La Riviere, waarne-
mend directeur KNBB. 

Sport2Media is expert op het gebied van
nieuwe media en biedt met een volledig
pakket producten en diensten alle faci-
liteiten voor haar partners in één keer
aan. In de portofolio van Sport2Media
zijn onder andere KNVB.TV, Ajax TV,
PSV TV en Eredivisie Live vertegenwoor-
digd. Ook werkt Sport2Media samen
met het NOC*NSF, de Tafeltennisbond,
de Roeibond en de Atletiekunie.

Guido Bouw, commercieel directeur
Sport2Media, over Biljart.TV: “Wij zijn
verheugd over de samenwerking met de

KNBB. Na eerder als technisch partner
van het NOC*NSF gekozen te zijn in
het Cross Mediale Platform als onderdeel
van de Olympische ambitie kunnen we
nu ook met een individuele bond aan de
slag. Voor de KNBB zullen we de totale
keten van content exploitatie, bestaande
uit productie, distributie en exploitatie via
nieuwe media zo efficiënt mogelijk in-
richten. Onze kennis en ervaring zullen
wij zo goed mogelijk inzetten om tot een
gezonde exploitatie van videomateriaal
te komen. Wij kunnen ons heel goed vin-
den in de ambities en de strategie van de
KNBB. Wij ondersteunen hen graag in
de realisatie.”

Voor de productie van de live beelden
zullen de KNBB en Sport2Media nauw
samenwerken met Youreventlive.nl. 
Youreventlive.nl heeft al diverse biljartuit-
zendingen via internet gerealiseerd en
beschikt over de expertise om de biljart-
sport op aantrekkelijke wijze te produce-
ren. 

Meer informatie kunt u vinden op:
www.biljart.tv, www.knbb.nl, 
www.sport2media.com en 
www.youreventlive.nl.

YourEventLive is in het leven geroepen door Bennie Deegens, Gerard ten Lo-
huis en Brian ter Braak om aan de vraag naar het streamen van
(biljart)evenementen te kunnen voldoen. Wij zijn dus de mensen achter de
camera’s en computers tijdens wedstrijden en toernooien, waar we mee be-
gonnen zijn bij Biljartenborculo.nl. Om meer gestructureerd aan het werk
te kunnen gaan, hebben we dit samenwerkingsverband opgericht. Steeds
meer toernooiorganisaties komen tot de conclusie dat ze er bijna niet meer
om heen kunnen één of meerdere streams aan te bieden via internet. Met
name gedurende grote toernooien is er grote wereldwijde interesse in de
biljartverrichtingen van de spelers. In samenwerking met Biljartpoint.nl be-
staat er zelfs de mogelijkheid de kijkers thuis extra te informeren middels
een ‘live’ scorebord.

Het laatste biljartnieuws
lezen 35.000 

biljartliefhebbers in
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Het volgende
nummer 

verschijnt
16 september

Copy inleveren bij voorkeur 

direct na de wedstrijden,

doch uiterlijk voor 9 september

LOSSEBANDER
De laatste alweer van dit seizoen. Toch nog een gedenkwaardige afsluiting van
de laatste maand met o.a.:

• Bevestiging dat de Toppers inderdaad Tobbers waren. 
• De belangrijkste politiek beladen items uit de wereld van Pri-

vé en Boulevard met deskundig commentaar van Jan-Petertje
en Woutertje: Yolanthe en Jan uit elkaar. Patricia Paay en
haar ventje moesten het zonder sms-jes doen van onze poli-
tieke aanvoerders. Rouvoet hield zich er uiteraard buiten,
want uit elkaar gaan past niet in zijn opvattingen. 

• De aankondiging van een nieuwe dramaserie “Het witte
goud van de Peel wordt duur betaald”. De cast wordt mo-
menteel samengesteld in Roemenië. Naar verluidt zal José J.
uit Someren zelf de hoofdrol vertolken. De burgemeester van
Someren overweegt dan de boerderij te slopen om te voor-
komen dat er toch weer mensen komen slapen. 

• Louis naar Bayern München. Hij overweegt Jean-Maria Pfaff mee te nemen als
keepertrainer en als brenger van de broodnodige komische noot tijdens de pers-
besprekingen. Dat leidt de aandacht af van Louis. Toch blijft het voor mij ten
eeuwigen dage de meest onsympathieke Manschaft in de Bundesliga. Dat komt
ook door de aanwezigheid natuurlijk van Marc. 

• Wouter moet trouwens niet zo onaardig doen tegen Gerrit Zalm, als die om wat
geld vraagt. Tenslotte heeft hij zijn hele carrière aan hem te danken, inclusief
zijn zuinige lachje. 

• Het laatste nieuws komt uit België. Die Belgen zijn toch veel handiger dan onze
mevrouw Albayrak (minister of staatssecretaris, dat ben ik even kwijt).  Ze vra-
gen haar om een deel van het te veel aan gevangenisruimte in Nederland te
kunnen huren en ze bieden tegelijk Obama aan een aantal Guantanamo Bay
prisoners onder te brengen. De onkostenvergoeding die ze van USA krijgen
overstijgt in zo’n mate de huurprijs van Albayrak, dat ze in feite daarmee hun
eigen gevangenen kosteloos kunnen droppen in Nederland.     

• Uiteindelijk is VFL VOLKSWAGEN WOLFSBURG toch kampioen geworden.

De stoelendans om de biljartteams, de beschikbare spelers, de al dan niet vrijko-
mende licenties is weer begonnen.
De vraag wie waar speelt en wie waar wat verdient (zwart, wit of grijs) is weer
actueel.
Welke sponsors stoppen, welke nieuwe sponsors melden zich? 
Waar wordt welk kampioenschap gehouden en hoe financieren we dat?

………..…..en tenslotte waar gaan we heen, hoe lang en tenslotte met hoeveel
geld op zak kunnen we deze zomer op vakantie? 
Iedereen een gezellige zomervakantie gewenst.

HvdA

COLOFON
DE BILJART BALLEN
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Darren Appleton wint de finale in Las Vegas met 8-4.

Van den Berg tweede op World Pool Masters

Nick van den Berg heeft zijn sterke spel
in de World Pool Masters in Las Vegas
niet kunnen bekronen met de eindover-
winning, het jaarlijkse toernooi waarin
de beste zestien poolbiljarters van de
wereld het tegen elkaar opnemen. De
Amsterdammer versloeg met veel overtui-
ging in de halve finale de Amerikaanse
Mosconi speler Shane van Boeining met
8-2. In de finale wist Van den Berg de
Britse Wereld kampioen 10-Ball, Darren
Appleton niet af te houden van zijn eer-
ste WPM zege, dit kwam voornamelijk
door het uitblijven van een goede break,
wat bij 9-ball winner breaks format es-
sentieel is. 

Nick van den Berg won twee weken eer-
der zijn eerste Europese titel in de disci-
pline 9-ball en had overduidelijk zijn top-
vorm meegenomen naar het Riviera Ho-
tel, want in de eerste ronde schakelde hij
al de Filippijnse titelverdediger en een
van de topfavorieten Alex Pagulayan uit
met 8-2. 

Deze overwinning brengt een plaats in
het Europese Mosconi Cup-team een stap
dichterbij voor Appleton en een stap ver-
der weg voor Van den Berg. De Mosconi
Cup is het jaarlijkse treffen tussen de
beste spelers vanuit Amerika en Europa.
Uitnodiging voor dit team is de hoogste
eer voor een poolspeler.

"This gives me a lot more belief that I can
go on and keep winning titles. My target

has been to get in the Mosconi Cup and
winning this puts me in the mix, It is eve-
ry pool players dream to play in the Mos-
coni Cup. It's great to win titles like the
World Pool Masters but to play in the Eu-
ropean team against USA would be so-
mething else”.
Aldus Darren Appleton (33 jaar)
Niels Feijen, de enige andere Neder-
landse deelnemer, kwam helaas niet ver-
der dan de eerste ronde. Niels verloor
van  de Maltese ex-snookerprof Tony
Drago met 8-3.

Uitslagen

Eerste Ronde

Alex Pagulayan (FIL) 2-8 Nick van den
Berg (NL)
Johnny Archer (USA) 8-2 Imran Majid
(UK)
Shane Van Boening (USA) 8-2 Yu Ram
Cha (KOR)
Niels Feijen (NL) 3-8 Tony Drago (Malta)
Ralf Souquet (D) 8-1 Ruslan Chinakhov
(RUS)

Darren Appleton (UK) 8-3 Raj Hundal
(IND)
Dennis Orcollo (FIL) 8-3 Tyler Edey
(CAN)
Mika Immonen (FIN) 8-7 Fu Jian Bo (CHI)

Kwartfinale

Nick van den Berg (NL) 8-5 Johnny Ar-
cher (USA)
Shane van Boening (USA) 8-5 Tony Dra-
go (MAL)
Ralf Souquet (D) 7-8 Darren Appleton
(UK)
Dennis Orcollo (FIL) 4-8 Mika Immonen
(FIN)

Halve finale

Nick van den Berg (NL) 8-2 Shane van
Boening (USA)
Darren Appleton (UK) 8-6 Mika Immonen
(FIN)

Finale

Nick van den Berg 4-8 Darren Appleton

Voorronde NK 4e divisie driebanden

Wellse Vaert 
schakelt BC Tegelen 2 uit
In de strijd om een plaats tijdens de
Landsfinales in Nieuwegein bleek De
Wellse Vaert in de vierde divisie drie-
banden een maatje te groot voor BC Te-
gelen 2. 
De Wellse Vaert – BC Tegelen 2 6-2.  Re-

né Pijnen was de enige die thuis niet kon
winnen want Cock Ooms vertrok met de
15-20 winst na 29 beurten. Frans Lijm-
bach bleek met 0.806 te sterk voor Henk
Schattefor. Mark Reijnders bleef Noud
van Haren met vijf caramboles verschil
voor. Kopman Piet van Steen zette 0.967
in de boeken en daar was John van Tie-
nen niet tegen opgewassen. 
BC Tegelen 2 – Wellse Vaert 4-4. Louis
Beekhuijzen strandde met 18-20 in het
zicht van de haven tegen Jac Matthijs-
sen. Cock Ooms versloeg nu Frans Lijm-
bach via 25-12 (37). Noud van Haren
boog middels 19-25 na veertig pogin-
gen voor Mark Reijnders. John van Tie-
nen revancheerde zich tegen Piet van
Steen gezien de 30-24 cijfers na 44 om-
lopen.
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Carambole/Ernesto wint 
Nationale Beker Kaderteams

Automatisering voor de biljartsport

BiljartPoint.nl, Deel 4: Biljarten en Besturen

Nationale Beker Kaderteams voor Carambole/Ernesto 

In Sportfoyer De Hazelaar te Rosmalen wist Carambole/Ernesto de natio-
nale beker voor kaderteams te veroveren. Het was de eerste keer in het be-
staan van Carambole uit Rumpt dat deze titel werd behaald. 
Op weg naar de halve finales waren niet
de allerminste teams verslagen. Achter-
eenvolgens werd van Carambole/Ridder
kassa, Wapen/Vink uit Ameide, Brand
uit Veenendaal en Carambole/GR
Champ gewonnen.
Zodoende stonden de Rumptenaren in
de eindstrijd met drie andere teams uit
Nederland, te weten Zaal Verploegen uit
Wychen, De Engel uit Oegstgeest en Bui-
ting Staalbouw uit Deventer. Bij de loting
voor de halve finale werd Carambole ge-
koppeld aan Zaal Verploegen.
Als eerste kwamen vierde man Hans de
Ridder tegen Geert Jansen en op bord
drie Ab Hijmering tegen Tonnie Verploe-
gen aan tafel. Tijdens beide partijen
werd het normale niveau niet behaald,
maar aan mentaliteit ontbrak het niet. Uit-
eindelijk bleken de Rumptenaren met
winst in 23 en 16 beurten het sterkst.
Hierna moest Theo Zwarthoed het opne-
men tegen Martin Vreekamp en kopman
Jurgen de Ridder tegen de ervaren Rini
Megens. De Ridder verkeek zich op Me-
gens en ging in zeven omlopen onderuit.
Maar op de andere tafel wist Theo
Zwarthoed via een mooie reeks van 107

Carambole in zeven pogingen naar de
finale te spelen.
De Engel plaatste zich met 5-3 tegen Bui-
ting Staalbouw eveneens voor de finale.
In deze finale wist Hans de Ridder tegen
André van de Aart in beurt zeven een
achterstand om te buigen in een voor-
sprong en speelde in zestien pogingen
zijn bord vol. Ab Hijmering ging in de
eerste twee beurten met 77 treffers fu-
rieus uit de startblokken en kwam niet
meer in gevaar. Ten koste van Niels van
Noord sloot hij met 150 uit twaalf win-
nend af.
Met deze ideale uitgangspositie voor Ca-
rambole werd begonnen aan de laatste
sessie. Hier ging Theo Zwarthoed tegen
Cas Juffermans onderuit, waardoor de
druk op kopman Jurgen de Ridder toe-
nam. Deze verbouwereerde zijn tegen-
stander volkomen. De Ridder begon zeer
geconcentreerd met een serie van 60,
gevolgd door een van 113 en in de vier-
de beurt een geweldige eindreeks van
88. 
Hiermede was de nationale beker voor
Carambole binnen en kon er feest ge-
vierd worden.

De vorige editie hebben wij u iets mogen vertellen over persoonlijke
kampioenschappen. Deel 3 is terug te lezen via www.debiljartballen.nl,
editie Mei 2009. Deze uitgave willen we graag wat meer vertellen over
biljartorganisaties in de praktijk.

Een groot deel van de organisaties die
gebruik maken van BiljartPoint ter onder-
steuning van competities zijn niet-KNBB
organisaties. Ofwel collega-bonden (of
zelfs af en toe “wilde” bonden ge-
noemd). Bij ons is iedereen welkom en
alle reglementen zijn te programmeren.
Van huis uit hebben we als BiljartPoint
een KNBB achtergrond. Onze jarenlan-
ge ervaring verkregen door samenwer-
king met collega-bonden en jarenlange
ervaring met de KNBB van district tot
aan nationaal niveau zijn aanleiding tot
dit onderwerp. De praktijk versus de re-
glementen.

Steeds vaker wordt op nationaal niveau
bij de KNBB opgemerkt dat de regelge-
ving en manier van spelen bij KNBB
districten niet geheel conform de regle-
menten is. Wij als BiljartPoint gaan niet
bepalen wat wel of niet mag, wij pro-
grammeren simpelweg de regels zoals
gespeeld wordt. Punten waarover gedis-
cussieerd zou kunnen worden bij KNBB
districten zijn het aantal spelers per
team, aantal dubbelpartijen, aantal par-

tijen per ontmoeting, verhogingen en ver-
lagingen. Wat is praktisch (zoveel moge-
lijk mensen moeten kunnen spelen) en
wat is bestuurlijk juist (wanneer de regels
toepassen).

Daar komt de praktijk van de “collega”-
bonden de hoek om kijken. Het is mis-
schien een beetje appels met peren ver-
gelijken omdat een collega-bond veelal
een groep betreft van een paar honderd
personen die met niemand rekening hoe-
ven te houden in andere districten en al
zeker niet op regio- of nationaal niveau.
Als een collega-bond niet in biljartkle-
ding wil spelen, dan doen ze dat vooral
niet. Kan iedereen van de vereniging in-
vallen als reserve in het team, het zij zo. 

We zien in de praktijk dat de regelge-
ving van niet-KNBB organisaties minder
ligt vastgelegd op districtniveau en er
vooral lekker wordt gebiljart zoals de le-
den dat graag willen. De teams, spelers
en het bestuur kennen elkaar goed, zoals
overigens ook het geval is bij KNBB
districten. 

Dat brengt ons bij het uiteindelijke doel
van dit stuk. Wat als er nu maar 1 regel
zou gelden bij KNBB districten en wel de
volgende: Het moyenne van een speler
moet transparant zijn. Het moet duidelijk
zijn wat van iemand het gemiddelde is
over een aantal partijen. Dat kan met
systemen zoals BiljartPoint moeiteloos.

De districten zijn zelf verantwoordelijk
hoe ze spelen en wie ze afvaardigen
naar de regiofinale. Vervolgens werkt al-
les op de regio en nationaal niveau vol-
gens de regelgeving van de KNBB. Zo-
doende kunnen er mooie initiatieven ont-
staan zoals de Zeeuwse Biljartbond die
competities en PK’s samen gaan spelen
met KNBB district Delta Zuid-West.

Biljarten staat in de top 5 van meest be-
oefende sporten in Nederland. Officieel
is het helaas niet te meten omdat het
grootste deel van de spelers niet bij de
KNBB speelt. Dat is jammer want
daardoor gaat een groot voordeel wat
betreft TV zendtijd en subsidies verloren.

We beoefenen allemaal dezelfde sport,
KNBB of niet-KNBB. De ene heeft ambi-
tie om te trainen en ooit een NK te spe-
len, de ander wil na het werk lekker in
het stamcafé een potje biljarten. Dat

moet vooral zo blijven maar als de kam-
pioenen van alle organisaties in Neder-
land elkaar kunnen ontmoeten in regio
en nationale finales, DAT zou een echt
Nederlands Kampioenschap zijn. Het is
met hedendaagse automatisering en in-
zicht in moyennes zeker mogelijk. 

Graag tot het nieuwe seizoen (medio
september).

Met vriendelijke groet,

Peter Rijckaert en Geoffrey Molenschot
info@biljartpoint.nl  

Wist u trouwens dat onze ledenadmi-
nistratie automatisch gekoppeld is aan
de KNBB ledenadministratie?. KNBB
districten kunnen hun mutaties in
Kompsos registeren en deze gegevens
zijn zonder dubbel werk beschikbaar
in BiljartPoint.

Vanaf heden is BiljartPoint ook gekop-
peld aan het Historisch Uitslagenar-
chief van Emile van Steenis. Als KNBB
speler wordt bij de persoonlijke resul-
taten een link zichtbaar als u een regi-
ofinale, nationale voorwedstrijden of
een nationale eindstrijd heeft ge-
speeld.

99ee  OOppeenn  bbiilljjaarrttttooeerrnnooooii  
vvaann  RRoooodd  22000099  ttee  MMiillll

Van 15 juni t/m 4 juli organiseren Het Westerlaken en biljartclub De Wester voor
de negende keer het open biljarttoernooi van rood over 20 beurten  in de Wester
Havikstraat 1  te Mill.

In de 1e ronde speelt iedereen 3 partijen op dezelfde dag.
2e en 3e ronde via afvalsysteem. De finales op zaterdag 4 juli met poulesysteem. 

Het inschrijfgeld is 3,50 euro per persoon. Te voldoen bij aanvang van de 1e
wedstrijd.

Er wordt gespeeld in 2 klassen.
B klasse van 0 tot 1,50 moyenne ( libre ).
A klasse van 1,50 tot 3,00 moyenne ( libre ).
Spelers met een libregemiddelde van 3,00 of hoger kunnen niet inschrijven.

De winnaar van de A klasse ontvangt de wisselbeker beschikbaar gesteld door
Jan Willems
De winnaar van de B klasse ontvangt de wisselbeker beschikbaar gesteld door
Frans Maas.
Bovendien ontvangen de nrs. 1 t/m 4 van beide klasse een waardevolle prijs.

Tevens is er een trofee in beide klasse voor de deelnemer met de hoogste serie.

De wedstrijden worden gespeeld van 15 juni t/m 4 juli.
De finales ( 8 A en 8 B klasse spelers ) worden gespeeld op zaterdag 4 juli. 
Aanvang 11.00 uur. 

Inschrijven t/m 7 juni middels opgavestrookje bij De Wester of
sturen naar Frans Maas Leeuwerikstraat 7 5451 VC Mill
Inschrijven kan ook per E mail naar:
frans.annemarie.maas@hetnet.nl

Voor informatie kunt u kontact opnemen met Frans Maas tel. 06-51390395

Opgavestrookje

Hierbij geef ik mij op voor het biljarttoernooi van rood 2009 in De Wester te Mill

Naam......................................................................................................

Adres ......................................................................................................

Plaats ......................................................................................................

Telefoon ..................................................................................................

E mailadres ............................................................................................

Mijn  libre gemiddelde is ......................................................................

Ik kan wel / niet  ’s middags biljarten. 
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Snel & goedkoop al uw biljart benodigdheden? Eenvoudig on-line of deskundig in de winkel, natuurlijk bij...

www.championshop.nl

Nieuwe voorzitter Kempenland

Paul Brekelmans is de nieuwe voorzitter van het district Kempenland. 
Hij is bekend als voormalig horecaondernemer van De Donk in Duizel. Daar is 
Brekelmans al vele jaren zeer actief bij vereniging Dubac. Op de foto wordt hij
geflankeerd door Maria Blom, secretaris van district Kempenland. 
Foto: Henk van Dooren.

In Zalencentrum De Onderbouw 

Martijn Egbers wint voor de
2e keer Doesburgs toernooi

In het weekend van 22 t/m 24 mei werd in Zalencentrum De Onderbouw
al weer voor de vijfde keer het Doesburgse kader/band toernooi georga-
niseerd. Het kaderteam De Markt/De Onderbouw had achttien spelers uit-
genodigd, die in drie poules de strijd met elkaar aanbonden. Martijn Eg-
bers bleek de beste van iedereen.
In poule A liet Martijn Egbers al zijn
tegenstanders de hielen zien. In poule B
zat meer spanning; debutant Leo Be-
rendsen (nieuw bij het kaderteam De
Markt/De Onderbouw) wist uiteindelijk
met nipt verschil Frank Hulshof achter
zich te houden. In poule C was winnaar
van 2007 Herman Woeltjes duidelijk te
sterk voor zijn tegenstanders. De drie
nummers één en de beste nummer twee
plaatsten zich voor de halve finales. De
overige deelnemers speelden nog een
wedstrijd voor de uiteindelijke ranglijst.
De eerste halve finale ging tussen twee
spelers van De Buck: Martijn Egbers te-
gen Frank Hulshof. Egbers zal gedacht
hebben: "Als het erop aan komt, moet je
er staan"! En hoe, in slechts 1 beurt tikte
hij zijn 120 caramboles kader bij elkaar.
Ook het setje bandstoten wist hij te win-
nen, waarmee hij zich plaatste voor de
finale. De tweede halve eindstrijd ging
tussen Herman Woeltjes en de verrassing
van het toernooi Leo Berendsen. In een
spannende strijd wist Woeltjes de set ka-
der naar zich toe te trekken. Omdat Be-
rendsen slechts zeventien treffers tekort
kwam, zou de set bandstoten nog span-
nend kunnen worden. Leo Berendsen
had al eerder aangetoond met het band-
stoten goed uit de voeten te kunnen. Her-
man Woeltjes speelde niet best en Be-
rendsen trok deze set dan ook vrij ge-
makkelijk naar zich toe. Een gelijke
stand, maar Leo Berendsen won duidelijk
op percentage omdat Herman Woeltjes
teveel caramboles bij het bandstoten te-
kort kwam. 
Herman Woeltjes en Frank Hulshof stre-
den om de troostprijzen en Woeltjes leg-

de beslag op de derde plaats. De finale
ging tussen Leo Berendsen en de win-
naar van vorig jaar Martijn Egbers. De ti-
telverdediger liet er geen gras over groei-
en en maakte met name in de set kader
korte metten met Berendsen. De set band-
stoten ging gelijk op, maar uiteindelijk
besliste Egbers ook die in zijn voordeel.
Voor de tweede achtereenvolgende won
hij dus het Doesburgse kader/band toer-
nooi. Een terechte winnaar getuige zijn
32.31 algemeen moyenne in het kader
en zijn 5.96 algemeen gemiddelde bij
het bandstoten.
Bij de prijsuitreiking werd door het ka-
derteam De Markt/De Onderbouw ook
afscheid genomen van Richard Meeuwis-
sen. Na drie jaar in Doesburg begint hij
in Rheden met een eigen kaderteam. Als
dank voor bewezen diensten kreeg hij
van zijn teamgenoten een actiefoto op
linnen.
Nog vermeldenswaardige prestaties
naast de ene beurt van Martijn Egbers in
het kader waren:
• 50 caramboles bandstoten in 3 beur-

ten van Martijn Egbers 
• 100 caramboles kader in 2 beurten

van Wim de Vos (hoogste serie van
92) 

• 30 caramboles bandstoten in 3 beur-
ten van Bernard van Lith 

• 80 caramboles kader in 3 beurten van
Rudy Gerritsen 

• 120 caramboles kader in 3 beurten
van Erik Tabor 

• 120 caramboles kader in 2 en in 3
beurten van Herman Woltjes (hoogste
serie van 112).

Tekst: Wim de Vos.

Foto: Wilma Spreeuw

Wim en Frans driebandentoernooi 2009

Van 30 mei tot en met 4 juli 
bij Keijzer in Deurne
Met totaal 23 deelnemers is het Wim en Frans driebandentoernooi weer van start ge-
gaan. De poulewedstrijden zijn van 30 mei tot en met 18 juni. De beste drie van de
poule strijden op 23, 24, 25 en 30 juni om een plek op de finaleavond. Deze staat
voor zaterdag 4 juli op het programma. Titelverdediger is Haico Göertz. Gasterij
Keijzer is gelegen aan Spoorlaan 15-17 te Deurne.  
Poule 1: H. Rooijmans (20), R. Knorren (12), B. Ceelen (11), P. van Rijt (12) en F. van
de Wallen (10). 
Poule 2: N. van den Heuvel (34), W. Ceelen (27), A. Donkers (13), F. van de Berk-
mortel (12), R. Leimberger (12) en J. van der Horst (17). 
Poule 3: J. Rosmulder (28), L. Leimberger (12), H. Knorren (12), T. Steevens (17), P.
van de Berkmortel (15) en F. van Hoek (12).
Poule 4: J. van Oosterhout (23), M. van de Water (18), D. Steevens (12), M. Bron-
stein (7), H. Göertz (13) en A. van Schaijk (17)

Jeugd Zuid-Nederland afdeling 2

VOP/DWH uit Venray naar NK
Met VOP/DWH krijgt afdeling twee van
regio Zuid-Nederland landscompetitie
jeugd een Limburgse formatie op het NK.
In Eindhoven eindigde VOP/DWH uit
Venray na drie 4-2 zeges als eerste. Kop-
man Guido Kauffeld (Horst) won al zijn
drie duels. Hij verzamelde zijn 180 ca-
ramboles na zestien, elf en negen beur-
ten. Kevin Voermans leed in zijn twee du-
els ook geen puntverlies. Joris Michels
boekte wisselend succes en Maikel Hen-
drickx bleef met lege handen. ABC 't
Töpke verloor alleen van VOP/DWH en

finishte als tweede. De Vriendenkring en
de organiserende vereniging Het Blauwe
Dorp werden ook uitgeschakeld voor het
NK, dat op 6 en 7 juni in sportfoyer De
Hazelaar te Rosmalen wordt georgani-
seerd. Zie voor aankondiging elders in
De Biljart Ballen.

Team
1. VOP/DWH
2. ABC 't Töpke
3. De Vriendenkring
4. Het Blauwe Dorp

Open Kessels toernooi

Huub Leijendeckers 
beste driebander in De Tijdt
Na vijf weken gestreden te hebben om eerste te worden in het Open Kes-
sels driebandentoernooi is Huub Leijendeckers van B.C. Tegelen als kampi-
oen gehuldigd. In café-zaal De Tijdt versloeg hij plaatselijk favoriet Cetin
Kosar.

Leijendeckers kreeg de eindzege niet be-
paald cadeau. In de kwartfinale won
Huub Leijendeckers (32 car) van Ed Bee-
rens (17) die toen nog slechts twee tref-
fers te gaan had. In de halve eindstrijd
kwam Leijendeckers opponent Jeu Zelen
(30) tegen.  Ook Zelen strandde op twee
caramboles van de finish. De finale ging
tussen Huub Leijendeckers en Cetin Ko-
sar (25), lid van de organiserende vere-
niging De Maasoever. Dit was een span-
nend duel want het ging gelijk op. Huub
Leijendeckers won uiteindelijk van Cetin
Kosar met wederom een verschil van
twee punten. Huub van deze kant nog-
maals gefeliciteerd.
De kortste partij realiseerde Martin van
Gestel, die in 27 beurten zijn 45 caram-
boles verzamelde en dus een gemiddel-
de van 1.66 in de boeken zette. De
hoogste serie kwam voor rekening van
John Timmermans en Martin van Gestel,

allebei negen treffers. Van hieruit willen
wij nogmaals alle deelnemers bedanken
voor het sportieve en geslaagde toer-
nooi. Het organisatiecomité van biljart-
vereniging De Maasoever. 

Voorzitter Peter Janssen reikt de beker
uit aan kampioen Huub Leijendeckers.
Foto: Truus Hanssen. 
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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.

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

               06-12965073 

Café La Zambomba
Groesbeeksedwarsweg 299

6521 DK  Nijmegen

Tel: 024-3221423

www.cafelazambomba.nl

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-biljart 
De Herströat
Herstraat 45
5961 GH Horst

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

Thuisbasis BC De Jordaan

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

www.ottertje.nl 

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

Neerkant
CAFÉ - DARTS - BILJART

FEESTJES - PARTIJEN

Tel. 077 - 4662000

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

Voordelig
kopieerwerk

Zowel zwart-wit als
full colour

Folders
Mailings

Programmaboekjes
Posters

Etc.

Formaat: van A6 t/m A3
Snelle levering

Informeer geheel
vrijblijvend!

Tel.: 0416-343819
E-mail: duoprint@planet.nl
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IN MEMORIAM HARRIE VENNIX
1949 – 2009

Na een zeer kort ziekbed is plotseling
van ons weggevallen Harrie Vennix.
Zijn grote hobby’s waren vissen en bil-
jarten.
Hij leefde erg naar zijn vut toe zodat
hij aan deze liefhebberijen wat meer
tijd zou kunnen besteden.
Harrie was 20 jaar lid van B.V. De Toe-
komst.
Hij was een stille kracht waar je altijd
op terug kon vallen.
Tevens was hij al 15 jaar een ge-
waardeerd arbiter.
Zeker voor het arbitreren was Harrie
altijd paraat zowel voor de vereniging
als het district Kempenland.
Hij was een man van weinig woorden
maar van daden.
Wij verliezen in Harrie een vriend en
een zeer gewaardeerd lid.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen veel sterkte met dit ver-
lies.

B.V. De Toekomst, Middelbeers

Fleuren Ranking Cup in De Doorkijk te Druten

Johan Janssen terechte kampioen
Vogue driebandentoernooi 2009

Het Driebandentoernooi van Vogue, meetellend in de Fleuren Ranking, kon
weer rekenen op deelname van 112 deelnemers uit de gehele wijde om-
geving. Traditie tijdens het Vogue-toernooi is de zgn. campingdag. Deze is
steeds met Hemelvaart gehouden, en is door het wijkcentrum op dezelfde
conditie overgenomen. Deze dag staat uiteraard ook in het teken van de
biljartsport, maar vooral de gezelligheid overheerst. Vele spelers willen
graag op deze dag meedoen, maar de eerste ‘rechten’ gaan naar de cam-
pingbewoners, en dan zijn vier poules al automatisch gevuld. Onder het
genot van live-muziek en een disco, werden de wedstrijden in de zaal ge-
speeld, en regelmatig maakten de spelers een dansje met een van de vrou-
welijke supporters. 

Uiteindelijk plaatsten zestien spelers zich
voor de finaledag. Deze begon op zon-
dagmorgen om 11.00 uur en er versche-
nen aan de start: Dave Snijders, Tonnie
Jager, Hille Gijsbers, Arie Klop, Roel Rijn-
dertse, Jacky Ritmeijer, Piet Kersten, René
van der Schuur, Johan Janssen, Hans
Röttgers, Harold Slijkhuis, Roy Manupas-
sa, Hans Gerrits, Peter Peeters, Jos Derks
en Joop Wentink. Deze laatste drie zijn
allen lid van onze eigen vereniging, en
er is voor een organisatie natuurlijk niets
mooier dan dat er ook nog eigen leden
zover in het toernooi zijn doorgekomen.
De eerste wedstrijden op deze finaledag
werden in poules van vier afgewerkt, vol-
gens het vaste schema van de Fleuren
Ranking. De spanning was op de meeste
tafels te snijden, want slechts de poule-
winnaars plaatsten zich voor de halve fi-
nale. In poule 1 was Joop Wentink te
sterk voor zijn tegenstanders, al was het
maar dat hij de hulp kreeg van een aan-
tal klosballen. Maar ja, in een toernooi
moet alles meezitten, en dit keer viel het
kwartje zijn kant op. Johan Janssen was
op tafel 2 oppermachtig, en won al zijn
drie poulewedstrijden. Tafel 3 en 4 had-
den in deze ronde de meeste tijd nodig
voor hun wedstrijden, maar de spelers
namen dan ook de nodige rust om elke
bal goed proberen te raken. Uiteindelijk
kwalificeerden Jos Derks en René van
der Schuur zich ook voor de halve finale.
Na de gebruikelijke onderbreking tijdens
de finaledag, waarbij de spelers, wed-
strijdleiding en de toeschouwers een
heerlijk buffet werd aangeboden door
wijkcentrum de Doorkijk, vond de loting
voor de halve finale plaats. De trekking
werd verricht door Kelly, een van de mo-
tors achter de bediening, en zij bepaal-
de dat René van der Schuur en Jos Derks,
en op de andere tafel Johan Janssen en
Joop Wentink aan elkaar gekoppeld
werden. Met name de eerste partij be-
loofde een spannende te worden, want
Derks moest 21 caramboles maken en
zijn opponent 22, beide in maximaal 25
beurten. Terwijl deze kemphanen voor-
zichtig te werk gingen om elkaar niets
weg te geven, speelde Johan Janssen
rustig naar een voorsprong tegen Joop
Wentink om deze niet meer af te staan.

Na achttien pogingen had hij zijn der-
tien treffers bij elkaar en Wentink bleef
op vijf steken. Zou de plaatselijke favo-
rietenrol hem dan toch teveel druk heb-
ben bezorgd?
René van der Schuur had ook moeite om
op gang te komen en keek steeds tegen
een achterstand aan. Op een gegeven
moment bedroeg die meer dan tien pun-
ten, maar hij wist zich toch te herstellen
en bracht de marge terug naar 15-19.
Echter de tijd was te kort om over Derks
heen te gaan, want na twintig beurten
scoorde Jos Derks het laatste punt. In de
nastoot realiseerde Van der Schuur
slechts één treffer waardoor de eind-
stand 21-17 werd. 
Na een korte pauze en even een frisse
neus (voor zover dat met dit weer ging),
gingen de beide kemphanen van start
met de finalepartij. Jos Derks startte vrij
zwak en Johan Janssen kwam wel goed
uit de startblokken. Ook in dit duel bleek
dat de achterstand niet meer in te halen
was en Janssen stoomde door naar zijn
dertien caramboles in dertien beurten.
Derks kwam helaas niet verder dan ne-
gen punten.
Nadat alle deelnemers van deze derde
ronde hun prijzen in ontvangst hadden
genomen, en de eerste vier de bijbeho-
rende bekers, mocht Geraldine van Beij-
nen de wisselbeker aan Johan Janssen
overhandigen. Tijdens het toernooi is de
hoogste serie (op percentage) gemaakt
door Frits Radema (7 caramboles van de
15 tmc) en Henk Jeurissen wist met zeven
beurten het snelst van iedereen zijn te
maken caramboles te volbrengen. Ook
zij hadden recht op de prijzen die daar-
voor vaststonden en gesponsord werden
door schildersbedrijf Van Dijk uit Druten
en café De Verleiding uit Deest. 
Na deze officiële afsluiting van het eerste
Vogue-toernooi in wijkcentrum de Door-
kijk ging iedereen met een goed gevoel
huiswaarts. Ook de organisatie kon met
een tevreden blik terugkijken, want met
hulp van Marcel, Geraldine, Kelly, René,
Annelies en andere vrijwilligers was het
wederom een zeer geslaagd toernooi
geworden. 

Tekst en foto: Mario van Leeuwen.

Johan Janssen en Geraldine van Beijnen.

Geert Voets wint vierde 
Paul Boer toernooi
Gedurende vier weken is er door biljartminnend Reusel gestreden op het
groene laken tijdens het Paul Boer toernooi om de Pantex Holland BV
wisselbokaal. Voor de vierde keer organiseerde vereniging De Vrachtkar
dit memoriaal ter nagedachtenis aan Paul van Limpt (bijnaam: den Boer).
Geert Voets trok uiteindelijk aan het langste eind. Het evenement werd ge-
houden op het kleine biljart.

De ingrediënten om er een mooi, gezel-
lig en spannend toernooi van te maken
waren ruimschoots aanwezig. Het deel-
nemersveld bestond uit maar liefst 64
spelers, met gemiddeldes van 0.200 tot
1.600 welke in zestien poules werden
geloot. Uiteindelijk bleven er acht titel-
kandidaten over die er een boeiende fi-
nale van wisten te maken. Enkele van de
finalisten waren ook zeker wel verwacht,
maar het merendeel was een aangena-
me verrassing en dat is wat het toernooi
zo leuk maakt; iedereen kan winnen.
Barry van Beers,  normaliter uitkomend in
de landelijke eredivisie driebanden
groot, was de te kloppen man. Dit lukt
Hein Hoeks in de halve eindstrijd maar
Barry wist zich als beste tweede wel voor
de finale te plaatsen.
Geert Voets bleek naargelang het toer-
nooi vorderde de man in vorm. Hij klop-
te op de zondagmorgen in een spannen-
de partij Barry van Beers. In de andere
kruisfinale was het John van Limpt, broer
van Paul, die nipt wist te winnen van

Theo Dekker. John had het hele toernooi
vrouwe Fortuna aan zijn zijde en dit be-
loofde wat voor het afsluitende duel. In
de finale wist John van Limpt er deels
door de spanning geen titel uit te slepen.
Geert Voets speelde op karakter en met
een geweldige winnermentaliteit twaalf
caramboles in dertig beurten uit en
schreef het vierde Paul Boer toernooi op
zijn naam.
Na het dankwoord van de vice-voorzitter
werd overgegaan tot de prijsuitreiking.
De twee dochters en de zus van Paul, res-
pectievelijk Rachel (9 jaar), Carmen (6
jaar) en Patricia namen deze voor hun re-
kening. 
De organisatie kan terugkijken op een
zeer geslaagde happening en bedankt
iedereen die daar aan heeft bijgedragen
en hopelijk tot volgend jaar.
Volledige uitslag: 1: Geert Voets 2: John
van Limpt 3: Barry van Beers 4: Theo
Dekker 5: Riko Houthuyzen 6: Hein
Hoeks 7: Henk van Doormaal 8: Harrie
van Esch.

Geert Voets winnaar 2009 geflankeerd door Rachel en Carmen.
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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 D. Aalbers

Dorpstraat 20 • Westerhoven • Tel. (040) 2013180
Tevens VVV agentschap

Café the Paddock
Zeilbergsestraat 49

5751 LH Deurne-Zeilberg

Tel.: 0493-399316

+ 06-21631402

www.thepaddock.punt.nl

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

Kerkstraat 23
Hooge Mierde   

tel. 013-5092341

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

3 Wilhelmina-biljarts aanwezig.
Clublokaal van:

B.V. Vrijthof ’85 en Vrijthof Libre 

FFeeeessttzzaaaall  **  HHaannddbbooooggzzaaaall

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

De Zwaan
Café • Restaurant • Middelbeers

CClluubbhhuuiiss  BBVV  ””DDee  ZZwwaaaann””

Hoogdijk 32
5091 CH Middelbeers

Tel. 013 - 5141266 
E-mail: info@cafedezwaan.nl

Bruiloften• Feesten
Partijen • Vergaderingen

2009

Informatiebeurs op het gebied van Gezondheidszorg en Welzijn

Op 3 en 4 oktober 2009
In de hallen van

De Werft te Kaatsheuvel
Informatie: gezondenwelzijn@planet.nl

Telefoon: 0416-349927
www.beursgezondenwel.nl Toegang GRATISToegang GRATIS
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Landerds kampioenschap driebanden

Peter Huvenaars 
winnaar van editie 16

De zestiende editie van het Landerds kampioenschap driebanden is ge-
wonnen door Peter Huvenaars. De afgelopen vijftien jaar mocht hij telkens
als wedstrijdleider de prijzen uitreiken en nu moest hij dit, overigens zon-
der te morren, overlaten aan een ander.

In de A categorie waren er van de
zestien deelnemers maar liefst negen die
een promotie wisten te halen naar een
hogere categorie. De beste vier Thijs van
Grunsven, Ben van Rooy, Eugene van
Schijndel en Gerard Verhoeven. Op don-
derdag werd deze halve eindstrijd al ge-
speeld en ook de B categorie moest op
deze avond aantreden voor hún halve fi-
nale. Gerard Verhoeven en Eugene van
Schijndel wonnen hun partij te winnen
en gingen door naar de finale waar Ver-
hoeven met 8-4 (18) de sterkste bleek. 
Peter Huvenaars, Martien Verstraaten,
Nick van de Bolt (kampioen 2008) en
Frans van Casteren waren de finalisten in
de B poule en hier trokken Huvenaars en
Van de Bolt aan het langste eind. In het
beslissende duel moest Nick van de Bolt
zich gewonnen geven met 10-8 na ne-
gentien pogingen. Ook hier waren er
drie man die een promotie behaalden
naar een hogere klasse.
De finalisten in de C klasse waren Jan
van de Ven, Piet Verbruggen, Hans van
Erp en Richard Schippers. Piet Verbrug-
gen wist met negen caramboles de hoog-
ste serie in zijn klasse te behalen en het
was tevens de hoogste reeks van het toer-
nooi. Schippers versloeg Van de Ven en
Verbruggen had er een verlenging voor
nodig om Van Erp op de knieën te krij-
gen. In de finale bleef Piet Verbruggen
aan de goede kant van de score en met
13-15 in 39 beurten was ook de kampi-
oen in de C klasse bekend. Ook hier vijf
promoties.
De D klasse kende geen al te grote ver-
rassingen. De sterkste spelers waren hier
Peter van de Linden, Eric van Tiel, Jaco
van der Ven en Roger Bax. Van Tiel en
Van der Ven hadden 26 beurten nodig
voor 20 caramboles en die waren als
eerste gemaakt door Jaco van der Ven.
Van de Linden had niet al te veel moeite
met Bax en met 20-9 (22) ging hij door
naar de finale waar hij Jaco van der Ven
met slechts één treffer verschil opzij zette
(20-19 in 33 beurten).

De Cees Geerts wisseltrofee
Toen kwam het echte werk: de halve fi-
nales voor de Cees Geerts wisseltrofee. 
Peter van de Linden (28 car) werd
middels loting gekoppeld aan Peter Hu-
venaars (18) en Piet Verbruggen ging
zijn wedstrijd spelen tegen Gerard Ver-
hoeven. Het werd een lastige klus voor
Peter van de Linden want de gehele par-

tij liep hij achter de feiten aan. Niet één
keer kon hij een voorsprong nemen en
Peter Huvenaars sprokkelde zijn punten
bij elkaar en bij een misser bleef er niet
echt veel liggen voor zijn opponent. In
34 beurten had Peter Huvenaars zijn
achttien punten op het bord staan tegen-
over zestien voor zijn tegenstander. De
eerste finalist was bekend. Piet Verbrug-
gen moest 22 caramboles maken en Ge-
rard Verhoeven had er tien te gaan. Het
werd een gelijkopgaande partij maar
toch wist Piet Verbrugge deze partij in
zijn voordeel te beslissen en met 22-6
(43) kon hij zich gaan opmaken voor het
beslissende treffen tegen Peter Huve-
naars.
Deze finalepartij zou een lange zit gaan
worden. Beide spelers gaven niet veel
weg en er werd sporadisch gescoord.
Maar in de 75e beurt kon Peter Huve-
naars zijn laatste punt maken en Piet Ver-
bruggen miste in de nabeurt.  Daarmee
was het Peter Huvenaars die de zestien-
de editie van het Landerds kampioen-
schap op zijn naam schreef.

Vlnr:  Peter van de Linden (D), Peter Huvenaars (B), Piet Verbruggen (C) en Ge-
rard Verhoeven (A). Foto: Ans Thijssen.

Limburgse finale Ladycup 2009

Triomf voor Chantal Arntz in
't Ven te Venlo  
Binnen ieder district in Limburg strijden de biljartende dames om de Lady-
cuptitel en de beste twee dames worden door hun district afgevaardigd
naar de Limburgse finale die bij toerbeurt georganiseerd wordt. Dit jaar
had district Venlo e.o. de touwtjes in handen en op 2 mei verzamelden zich
zes dames in het verenigingslokaal van BV ’t Klötske, café-feestzaal ’t Ven
in Venlo, om te strijden voor de titel Limburgs kampioen Ladycup 2009.
Chantal Arntz van vereniging 't Kempke behaalde ongeslagen de titel.

Dit jaar was voor het eerst besloten om
deze finale te verspelen met maar zes
dames zodat er alleen op zaterdag en
zondag gebiljart moest worden. 
Na afloop werd er door alle deelneem-
sters toch geopperd om weer terug te
gaan naar acht finalisten en drie dagen.
Dit werd toch als gezelliger ervaren en
dan had je kans om na een of twee ver-
loren partijen toch nog de titel te pakken. 
Op zaterdag werden de speelsters, de
arbiters van het district en de schrijvers
van ’t Klötske welkom geheten door wed-
strijdleider Gerrie Zwambag en konden
de wedstrijden beginnen. 
Na vier ronden waren er op zondag nog
twee kandidaten over die aanspraak
konden maken op de eindzege en moest
de beslissing vallen in een van de twee
laatste wedstrijden. 
Chantal Arntz van BV ’t Kempke uit
district Zuid-Limburg stond aan kop met
een gelijk aantal punten als Toos de Rijck
van BV De Jordaan uit district Venlo e.o.
maar had een beter scoringspercentage.
De Rijck was al uitgespeeld dus moest

Arntz in het slotduel ervoor zorgen dat
ze niet teveel caramboles liet liggen (als
ze zou verliezen) om de titel op te eisen.
Zover liet Chantal Arntz het echter niet
komen en tegen Maddy Zeguers van
Maastricht e.o. wist zij haar 35 beno-
digde caramboles in 25 beurten te ma-
ken en daarmee haalde ze ongeslagen
de titel Limburgs kampioen Ladycup
2009 binnen. 
De kortste partij, 47 treffers na 21 po-
gingen, en de hoogste serie van elf, wer-
den allebei gescoord door Ciska Suttak
van BV ’t Kempke. 

Tekst en foto: wedstrijdleider Gerrie
Zwambag.

Naam Vereniging Pnt Gem %
1. Chantal Arntz 't Kempke 9 1.32 100
2. Toos de Rijck De Jordaan 7 1.46 95
3. Ciska Suttak ’t Kempke 6 1.81 85
4. Stefanie Valckx Inaborg 4 1.07 90
5. Maddy Zeguers Maarland 4 0.81 76
6. Miranda Hegt Op de Bosch 0 0.94 74

’t Huukske driebanden toernooi in Hapert

Hoofdprijs voor Frans en Ad Hendriks

In de maand mei is in Grand Café Biljart
’t Huukske in Hapert door de gelijknami-
ge biljartvereniging het traditionele drie-
banden toernooi voor koppels georgani-
seerd. En zoals het hoort was de finale

op 30 mei een waar hoogtepunt van het
evenement. De deelnemers kwamen uit
alle windstreken van de Kempen; van
Son tot Reusel en van Oirschot tot Baal
(België). Alle spelers spraken echter de-

zelfde taal, in een goede stemming een
zo goed mogelijke prestatie neerzetten
om in aanmerking te kunnen komen voor
die aantrekkelijke geldprijzen. En het he-
le toernooi werd gekenmerkt door deze
instelling. De finalisten van 2008 waren
in de voorrondes gevallen en ook de
nummers twee van toen waren gesneu-
veld in de halve finales. De vertrouwde
gezichten werden deze ronde terugver-
wezen door nieuwe deelnemers. En dat
geeft spanning en maakt een toernooi
aantrekkelijk. Bij de afsluiting kon dan
ook met een gerust hart worden gezegd:
tot volgend jaar.
De uitslag
1 Ad en Frans Hendriks
2 Marc van Berkel en Maarten Verha-

gen
3 Hans en Frank Hommering
4 Anthony van Otten en Ger Klein
5 Chris van der Vleuten en Piet Vorsten-

bosch
6 Henk van Doormaal en Peter Bogaars
7 Ad Jansen en Jef Lemmens
8 Hans van de Put en Willie van Ger-

wen

En zo maakte Ad Hendriks de misschien wel beslissende carambole
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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
(((( bbbb iiii jjjj     dddd eeee     kkkk eeee rrrr kkkk ))))

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 WWWW OOOO 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



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

Vakhandeladressen op internet
www.biljartvakhandel.nl

Erespeld in zilver 

Emile van Steenis 
gewaardeerd door de KNBB

Tijdens het NK ankerkader 57/2 hoofd-
klasse in Hoensbroek is Emile van Steenis
door de KNBB gewaardeerd voor zijn
geweldige bijdrage voor de biljartsport.
Uit handen van Ad Koolen ontving hij de
Erespeld in zilver van de KNBB. Van
Steenis realiseerde de site van het in-
middels overbekende historisch uitsla-
genarchief. Oneindig veel uren heeft hij
gespendeerd om PK uitslagen van de
KNBB te digitaliseren. Hierbij is hij er in
geslaagd om gegevens te verwerken die
teruggaan tot seizoen 1912-1913! 

Behalve dat iedere belangstellende zich

urenlang kan vermaken op
http://www.historischuitslagenarchief.nl/,
is het voor iedere zichzelf respecterende
wedstrijdleider een absolute must om de-
ze informatie dagelijks binnen handbe-
reik te houden  om actuele vraagstukken
supersnel tot een helder antwoord te lei-
den. In de database zitten inmiddels ruim
80.000 uitslagen en Emile van Steenis is
tevens bereid gevonden om koppelingen
te accepteren met andere automatise-
ringspakketten die voor de biljartende
achterban nog meer en nog eenvoudiger
de grote hoeveelheid gegevens en sta-
tistieken bereikbaar maken.

Emile van Steenis en Ad Koolen. Foto: Peter Moen.

waarkanikbiljarten.nl - 
biljartlocaties.nl
De KNBB biedt haar aangesloten verenigingen en personen die op zoek
zijn naar een biljartlocatie een nieuwe dienstverlening via internet aan:
www.waarkanikbiljarten.nl of www.biljartlocaties.nl

Vaak ontvangt de KNBB vragen zoals: "waar kan ik in de buurt van mijn vakan-
tieadres biljarten?" of "is er een biljartvereniging bij mij in de buurt?" Op
www.biljartlocaties.nl - www.waarkanikbiljarten.nl kan iedere geïnteresseerde ge-
richt op zoek gaan. Aangesloten verenigingen/stichtingen hebben gratis de mo-
gelijkheid zich op deze website op te geven. Gegevens die een vereniging/stich-
ting kan vermelden zijn o.a. locatiegegevens, contactgegevens, korte promotekst,
aantal en soort biljarttafels, competities e.d.. Kortom hoe meer informatie hoe
meer u de bezoekers zal aanspreken om bij u te komen biljarten.

www.biljartlocaties is nu nog leeg en daarvoor nodigen wij elke vereniging/stich-
ting die bij de KNBB is aangesloten uit om haar lokaliteitgegevens en de gewen-
ste verenigingsgegevens in te voeren zodat de vereniging/stichting vindbaar is.
U kunt zich opgeven via www.waarkanikbiljarten.nl en klikt op de link vereniging
toevoegen. Voor technische en functionele vragen kunt u mailen naar info@bil-
jartpoint.nl

Ook pool- en snookerzalen die KNBB wedstrijden organiseren kunnen zich koste-
loos aanmelden. Voor het opvoeren van hun gegevens dienen ze te kiezen voor
de optie zaal toevoegen.

Jaspers, Burgman, De Bruijn en Van Erp missen podiumplaatsen

Sanchez in adembenemende
finale naar Europese titel
Daniël Sanchez mag zich na een adem-
benemende finale in het Deense Odense
voor de tweede maal Europees kampi-
oen driebanden noemen.  De Spanjaard
behaalde ook in 2000 deze titel. Tijdens
de finalepartij tegen de Belg Frédéric
Caudron was de eerste set met 15-11
voor Sanchez. Caudron reageerde reso-
luut met 2-15. Via 15-2 kwam de ex kop-
man van Kaleidoscope weer op voor-
sprong. Dit was maar voor korte duur,
want Frédéric Caudron trok met een 9-
15 winst in de vierde set de stand weer
egaal. De vijfde en beslissende set zorg-
de voor het nodige vuurwerk. Het was
uiteindelijk Sanchez, die met 15-13 het
eerst aantikte.
Titelverdediger Dick Jaspers werd in de
kwartfinale door Caudron met een ge-
middelde van 3.000 uitgeschakeld. Een
ronde eerder had Caudron zijn teamge-
noot Burgman naar huis gestuurd. 
Jean van Erp en Jean-Paul de Bruijn
moesten al in de poulewedstrijden afha-
ken. Blomdahl, die in de halve finale met

3-0 door Daniël Sanchez werd uitge-
schakeld, mocht het brons in ontvangst
nemen.

Daniël Sanchez

Mazrocis pakt vierde NK titel
Stefan Mazrocis uit Veenendaal, de eni-
ge Nederlandse snookerprof, heeft zon-
dag 24 mei in Jumbo SC Warmond
voor de vierde keer in zijn loopbaan
het NK snooker gewonnen. 
In de finale versloeg hij de geboren

Fries Gerrit bij de Leij uit Noordwijker-
hout in diens thuisclub Jumbo met 5-3. 

Voor Bij de Leij was het de vierde keer
dat hij genoegen moest nemen met zil-
ver in de mannenfinale.

Ankerkader 47/2 bij J+B Küpers

Raymund Swertz krijgt beloning
voor prima seizoen
Op 2e Pinksterdag werd Raymund
Swertz vanwege zijn Europese titel li-
bre/ankerkader 47/2 bij de jeugd een
receptie aangeboden. In De Matshoek te
Afferden toonden velen hun waardering
voor de Europees kampioen.
Onder de vele belangstellenden bevond
zich ook Bennie Deegens, grote man
achter de successen van de eredivisie
topteams Cubri/Etikon en J+B Küpers.
Deegens had voor Raymund Swertz nog
een bijzonder leuke verrassing in petto.
Vanwege zijn prima seizoen ankerkader

47/2 bij het team J+B Küpers kreeg
Swertz van Deegens een verbeterd drie-
jarig contract aangeboden. De jongeling
speelde in 2008-2009 over 21 partijen
een moyenne van 41.83.
Zoals u elders in deze editie van De Bil-
jart Ballen kunt lezen, zijn de topteams
van Cubri/Etikon en J+B Küpers vertrok-
ken uit Borculo en spelen zij komend sei-
zoen bij HCR Prinsen in Haarlo. Het is
begin juni echter nog onbekend of dit in
de eredivisie danwel eerste divisie zal
zijn.

Bennie Deegens feliciteert Raymund Swertz met zijn verbeterd contract. 
Foto: Hans Toonen.
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Fleuren 
Biljart Service

Dorpsstraat 42  6617 AE  Bergharen
Tel: 0487-542092

www.fleurenbiljarts.nl
Voor al uw 

biljartbenodigdheden

NK driebanden 1e t/m 3e klasse recreanten

Nationaal kampioenen in Ede

Vlnr de 3 kampioenen: Siem Koster (2e kl), Jan Wesselman (1e kl) en Walther
van Bennekum (3e kl). 

De sfeervolle biljartlocatie van BV Gelre was dinsdag 26 mei het decor van
de Nederlandse kampioenschappen driebanden klein voor recreanten.
Voor het eerst werd in een combinatie van drie klassen van elk vier 60-
plussers gespeeld. Winnaars werden: Jan Wesselman, Siem Koster en Wal-
ther van Bennekum.
In de derde  klasse ging de titel naar
Walther van Bennekum uit Rotterdam. Hij
bleef ongeslagen en met een eindmoy-
enne van 0.545 promoveert hij ook nog
naar een hogere klasse. De regionale
kandidaat Schotpoort uit Eerbeek legde
beslag op het zilver.
In de tweede klasse won Siem Koster uit
Lisse met vijf punten uit drie partijen de
gouden medaille. Van de Waart uit Krim-
pen aan den IJssel werd tweede. In de
eerste klasse was het heel lang span-
nend. Alleen de lokaal bekende Bart Ka-
blau uit Brummen bleef een beetje achter

in de verwachtingen. Hij verloor drie
keer. Pas in de allerlaatste fase, en na re-
kenwerk van wedstrijdleider Frans Koo-
len, kon de kampioen worden aangewe-
zen. Samen met Homan en Eshuis had
Jan Wesselman (Roelofsarendsveen) vier
punten behaald. Uiteindelijk bleek Wes-
selman net één carambole beter ge-
scoord te hebben dan Homan en greep
hij goud. Bondsofficial Sjef Hamers reik-
te de medailles uit en beloofde vaker bij
vereniging Gelre terug te zullen komen. 

Tekst en foto met dank aan BV Gelre.

Cubri/Etikon en J+B Küpers naar Haarlo

Topbiljarten verdwijnt uit Borculo
Hij heeft er alles voor over gehad. Ooit begonnen als een van de oprichters
in 2000, van het topbiljarten in Borculo heeft Bennie Deegens de knoop
doorgehakt. Na een langlopend financieel conflict, met de vorige uitbater
van café Holland Spoor, maar ook met het laatste team dat op de Heeren
van Borculo zat, is het gedaan met topbiljarten in Borculo. 

Of, zoals Peter Volleberg het samenvatte:
“Hij heeft lopen strijden als teamleider,
hij heeft gezwoegd om alles op de rit te
krijgen, lopen leuren om sponsorgeld om
alle dromen voor iedereen waar te ma-
ken. Dromen die hem nauwelijks raken,
maar alles te maken hebben met ande-
ren of de biljartsport als zodanig. Hij
had een onuitputtelijke energie en een
streven om de biljartsport weer in de lift
te krijgen. Na jaren, had hij iets gewel-
digs in Borculo neergezet. Ook Borculo
is daardoor een bekende plaats gewor-
den. Met heel veel passie en gedreven-
heid heeft hij van de lokaliteit in Borculo
een begrip gemaakt. Jammer dat zo’n
man de dupe wordt van mensen die
geen topsport bedrijven.”
Deegens, een bevlogen man in de bil-
jartsport, slikt en is een tijdje stil. Na en-
kele seconden onderbreekt hij de stilte
weer en met nieuw elan gaat hij alweer
met de toekomst verder. ”Ja, op dezelfde
dag dat ik heb opgezegd, heb ik de fa-
milie Prinsen in Haarlo gebeld. Ik heb
daar fantastische herinneringen liggen,
met de Inkada Grand Dutch. De volgen-
de dag zaten wij om 9 uur ’s morgens al

om de tafel. Dinand en Alie Prinsen had-
den het allemaal al goed voorbereid. Na
ruim 2 uur gaven we elkaar de hand. Dit
betekent concreet dat we met ingang van
het nieuwe seizoen in Haarlo gaan spe-
len. Toch dichtbij waar het allemaal is be-
gonnen. Een nieuwe vereniging, een
nieuw onderdak en bij fantastische en-
thousiaste mensen. Alle spelers van Cu-
bri/Etikon en J+B Küpers hebben te ken-
nen gegeven om met mij mee te gaan
naar Haarlo. Dat geeft een fijn en warm
gevoel. Mooiere steun is er niet. Ik hoop
ook nog dat het Europees kampioen-
schap voor teams (Cubri/Etikon is titel-
verdediger) in Haarlo doorgang kan vin-
den. Door de strop in Borculo zijn we
veel geld kwijtgeraakt, dat voor een
groot gedeelte bedoeld was voor de or-
ganisatie van dit kampioenschap. Daar
moeten we nu hard aan gaan werken,
want een titel verdedigen in je eigen ho-
me is toch het mooiste. 
Ik hoop dat er nog wat mensen opstaan
om ons te steunen. Aan de familie Prin-
sen en mij zal het niet liggen. Wij probe-
ren verder te gaan waar het in Borculo
gestopt is.”

Op 6 en 7 juni in Sportfoyer De Hazelaar

Nationale finale jeugdteams
in Rosmalen
Op 6 en 7 juni wordt in Sportfoyer De
Hazelaar aan de T.M. Kortenhorstlaan 6
te Rosmalen de nationale finale voor
jeugdteams gespeeld. In twee poules van
vier teams vangen op zaterdag 6 juni
om 10.00 uur de wedstrijden aan. 
Zondag 7 juni staat voor 10.00 uur de
laatste sessie van de poulewedstrijden
op het programma. 
Wanneer alles volgens schema verloopt
zal omstreeks 11.00 uur worden begon-
nen met de kruisfinales, waarin de win-
naars uitkomen tegen de nummers twee
van de andere poule. In de troostronde
spelen de nummers drie en de nummers
vier van elke poule tegen elkaar.
De allesbeslissende finalewedstrijd wordt
om 15.00 uur gespeeld. Bij De Hazelaar
heeft men de beschikking over vier bil-
jarts. 
De leiding is in handen van de commis-
sie jeugd van de KNBB i.s.m. BV Rosma-
len. 

Deelnemende teams Poule 1

BV Veemarkt (A)
Naam moy tmc
1. Yannick Jansen 2.16 65
2. Vito Sessink 1.07 35
3. Daniz Yildiz 0.84 31

BV Rosmalen (B)
Naam moy tmc
1. Sven van Lokven 3.40 90
2. Aron Kers 1,96 62
3. Jerry Linschoten 0.91 33 
4. Wesley Hogerhorst 0.85 31
5. Gino van Heesch 0.57 25

BV Horna C)
Naam moy tmc
1. Klaas Spel 1.77 56
2. Rien Oudendijk 1.35 44
3. Jordy Beers 1.26 41
4. Michel van Weeley 1.05 35

JBV,  W.W.B. (D) 
Naam moy tmc
1. Joris Vastre 3.40 90
2. Ivo Vastre 2.81 80
3. Pakal Smits 2.66 75
4. Bianca Smits 0.65 27

Deelnemende teams poule 2
BC. Zeeland (E)
Naam moy tmc
1. Bram Huvenaars 1.14 38
2. Frank van Sonsbeek 1.04 35
3. Jan Arts 0.85 31
4. Joost Merx 0.60 27

BV ’t Kevelder (F)
Naam moy tmc
1. Jeffrey Elschot 2,12 65
2. Thijmen Doppen 1,25 41
3. Henry Wopereis 0.69 27

BV. VOP/DWH (G) 
Naam moy tmc
1. Guido Kauffeld 9.59 180
2. Joris Michels 2.47 70
3. Kevin Voermans 2.00 65
4. Maikel Hendrickx 1.25 41

BV Jong NHD (H)
Naam moy tmc
1. Bas Meesters 2.56 75
2. Lucas Meppe 1.25 41
3. Robin Verbeek 0.78 29

NK bandstoten 2e klasse in Almere-Haven

Dick Mol slaat in slotronde toe

Johan Martens van BV De Brug uit Hee-
ze. Foto: Rens van Grinsven.

Tijdens het NK bandstoten klein tweede
klasse in Almere-Haven stond Mar van
der Cijs na de voorlaatste ronde aan kop
met tien punten. Naaste achtervolger
Dick Mol bleek met negen punten zijn
enige concurrent voor de titel. Van der

Cijs was eerder met 64-75 na zestien
beurten onderuit gegaan tegen Johan
Martens van BV De Brug uit Heeze. Mol
had verloren van Geert-Jan Manders
(Nooit Gedacht uit Nijmegen) en remise
behaald tegen Surin Doekhie. 
In het afsluitende en beslissende onder-
linge duel had Mar van der Cijs dus vol-
doende aan remise. De speler van Wee-
na maakte echter negen caramboles te
weinig zodat de nationale titel met 66-
75 (18) naar Dick Mol uit Nibbixwoud
ging. Deze biljarter van NHD had zich
opvallend genoeg pas als achtste ge-
plaatst. De organiserende vereniging
Phoenix zag Albert Kuik met 48 treffers
al in de eerste ronde de hoogste serie
produceren. Het beste algemeen moyen-
ne (4.17) en de kortste partij (6.25) wa-
ren de troostprijzen voor runner-up Van
der Cijs.   

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Dick Mol NHD 11 3.46 19
2. Mar van der Cijs Weena 10 4.17 21
3. Surin Doekhie PAW 9 3.72 20
4. Geert-Jan Manders Nooit Gedacht 7 3.19 14
5. Johan Martens De Brug 6 3.22 21
6. Jeroen van Alst Ivoor Groenlo 6 2.99 28
7. Albert Kuik HBC 5 2.81 48
8. Marius van Nispen Bellevue 2 2.64 21
Toernooigemiddelde: 3.26
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SIMONIS BILJARTLAKENS LANDSFINALE 2009

Na de districtscompetitie hebben de
kampioensteams in de regiofinale gestre-
den om een ticket voor de Simonis Bil-
jartlakens Landsfinale 2009. Op vrijdag
19 juni wordt er gespeeld in de vierde
klasse libre, dames libre, recreanten libre
en driebanden groot vierde divisie. Za-
terdag 20 juni is het de beurt aan de B1
en B 2 klasse driebanden klein, libre 1e
klasse en driebanden groot 2e en 3e di-
visie. Op zondag 21 juni spelen de li-
breteams in de 2e, 3e en 5e klasse en de
A-klasse driebanden groot. Op de site
van de KNBB worden elk half uur de uit-
slagen en standen gepubliceerd en zul-
len doorlopend de meest recente foto’s
worden getoond. Natuurlijk is het aan te
bevelen zelf een kijkje te gaan nemen bij
dit unieke sfeervolle biljartevenement. 

B2 Klasse

Poule 1
A. ’t Pleintje
B. Centrum
C. Maarschalk
D. De Driesprong

Poule 2
E. Inaborg
F. De Rechte Keu
G. BV Renkum
H. DE Ketz

Libre klasse C1

Poule 1
A. ’t Centrum
B. BV Kralingen

F. Sombroek Langedijk
G. Het Wapen van Liempde
H. De Blokhut

Libre klasse C3

Poule 1
A. D.G.P.
B. BV ’t Spatje
C. Vechtzicht
D. Oudleusden

Poule 2
E. Krijt op Tijd ‘50
F. De Taveerne
G. Old Dutch
H. Pommerans 1928

De dames van Amstel Girls uit Oss met als thuishaven Café ’t Fabeltje. vlnr: Lenie
van Hinthum, Lenie van Hassel, Dieneke de Smit, Jeannette Habraken en Marjon
Keijzers

Overzichtsfoto van de Simonis Biljartlakens Landsfinale 2008 Foto: André van
Hattum

Klavertje Vier speelt op vrijdag 19 juni in de vierde klasse libre. Foto: Huub
Zwambag

Op 19, 20 en 21 juni zal Sportcomplex Merwestein weer hét breedtesport
evenement van het jaar van de KNBB huisvesten. In drie dagen tijd zijn
ruim 500 wedstrijden nodig om de Nederlandse Kampioenschappen van
de Landscompetitie en de tweede-, derde- en vierde divisie van de Sectie
Driebanden Groot  te beslissen. 

Poule 2
E. BC Maarland
F. BV S en S Den Helder
G. De Luchtschippers
H. Bartelshoek

Dames libre

Poule 1
A. T.O.G.
B. Dordrecht
C. Almere ‘83
D. De Harmonie

Poule 2
E. Venlo e.o.
F. Royal

A Klasse
A. Wilskracht
B. De Beek
C. Carambole
D. DBL Holland Mineraal

B1 Klasse

Poule 1
A. De Eekhoorn
B. Roac ’79 voetbalvereniging
C. Het Wapen van Lienden
D. De Friesche Club

Poule 2
E. BC La Plaza
F. Tabula
G. Door Vriendschap Sterk
H. BV Holland Spoor

C. ’t Zwarte Paard
D. Oudleusden

Poule 2
E. BV Onder Ons
F. BV Rappel
G. B.B.G./Van Zandvoort
H. D.V.O.

Libre klasse C2

Poule 1
A. De Vrolijke Ploeg
B. ’t Smitje
C. Almere
D. Marktzicht

Poule 2
E. Keer

In de tweede klasse driebanden speelt BV Renkum in poule 2. Foto: Mario van
Leeuwen

Libre klasse C4

Poule 1
A. BV ’t Hoefke
B. Centrum West
C. BC De Taveerne
D. Harlingen

Poule 2
E. Klavertje Vier
F. Ook Biljarten Is Sport
G. D.B.B.
H. B.C.A.

Libre klasse C5

Poule 1
A. ONDA
B. BV Elckerlyc
C. BV De Boemelaars
D. Nieuwoord

G. Amstel Girls
H. BV De Veemarkt

Recreanten

Poule 1
A. VEGABV
B. Jacobswoude
C. R.B.A.O.
D. Stedendriehoek

Poule 2
E. Hunehof
F. Regio West-Nederland
G. BV Bemmel
H. RBC Doetinchem e.o.

In de tweede, derde en vierde divisie
driebanden worden nog selectiewedstrij-
den gespeeld.
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Europees Kampioen Biljart
Artistiek 2009 en 
Wereldkampioen 2006

Sander
Jonen
Sander Jonen geeft samen
met Rob Scholtes een 
sensationele demonstratie.

Voor boekingen of 
informatie kunt u contact
opnemen.
Telefoon: 06-55708178
www.sanderjonen.nl
info@sanderjonen.nl

Foto: Steegh fotografie



De Biljart Ballen, 12e jaargang, juni 2009 pagina 15

De Biljart Ballen per post
Ook in het nieuwe seizoen is het mogelijk om De Biljart Ballen per
post toegezonden te krijgen. De krant blijft gratis! Wij brengen al-
leen de verzendkosten in rekening.
Er zijn twee mogelijkheden, biljartliefhebbers kunnen gedurende
het nieuwe seizoen maandelijks (9x) één exemplaar toegezonden
krijgen tegen een verzendkostenvergoeding van € 19,75. 
Verenigingen en/of biljartlocaties kunnen gedurende het nieuwe
seizoen voor een totaal bedrag van € 29,75 maandelijks (9x) tien
kranten toegezonden krijgen. Prijzen zijn inclusief BTW.
Belangstellenden hoeven alleen maar onderstaand formulier in te
vullen en te sturen naar Duo Print, Postbus 387, 5140 AJ Waalwijk
en het verschuldigde bedrag over te maken op bankrekeningnum-
mer 67.51.53.131 t.n.v. Duo Print Waalwijk.

Ik wil met ingang van september 2009 gedurende één seizoen 
(negen maanden) De Biljart Ballen per post ontvangen. Ik kies voor:

• Editie West
• Editie Oost
• 1 exemplaar € 19,75 per seizoen
• 10 exemplaren € 29,75 per seizoen
• 5 exempl. Oost en 5 exempl. West € 29,75 per seizoen

Het verschuldigde bedrag heb ik gelijktijdig overgemaakt op 
bankrekeningnummer 67.51.53.131 t.n.v. Duo Print Waalwijk

Aankruisen wat van toepassing is
Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Postcode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Rosa Parel aan de Maas

Op zondag 17 mei werd Rosa Parel aan de Maas gedoopt. Speciaal in het
kader van het 20-jarige jubileum van Stichting Parel aan de Maas heeft de
lokale teler Harrie van de Pasch besloten deze ivoorwitte, bolvormige roos
te ontwikkelen. Stichting Parel aan de Maas uit Grubbenvorst was onlangs
organisator van het EK biljart artistiek.

Foto: Stichting Parel aan de Maas.

De doopplechtigheid vond plaats vlak
voor de finale van dit Europees kampi-
oenschap in het bijzijn van de teler en
het voltallige bestuur van Stichting Parel
aan de Maas. De stichting had daar-
naast speciaal voor het dopen een peter
en meter bereid gevonden, die als offici-
ële getuigen fungeerden van dit heug-

lijke feit. De peter was Dhr. Jan Brunne-
kreef, voormalig artistiek biljarter en win-
naar van het NK Biljart Artistiek in 1989,
het allereerste toernooi dat door Stichting
Parel aan de Maas werd georganiseerd.
De meter was Mw. Lia Roefs, lid van de
Tweede Kamerfractie van de PvdA en
woonachtig in Bergen (Lb).

www.biljartpoint.nl

Hoogstraat 123 • 5258 BC Berlicum
Tel.: (073) 503 12 64

www.eureka-billard.nl
Openingstijdenshowroom:

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 en Dick Jaspers.....

topkwaliteit
en
topprestaties

Ook tijdens de nationale bekerfinale driebanden



De Biljart Ballen, 12e jaargang, juni 2009 pagina 16

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

Georganiseerd door Stichting Parel aan de Maas

Sander Jonen Europees kampioen
Artistiek in Grubbenvorst

strijd, moest Jonen aantreden tegen de
Europees kampioen van 2000 en 2003,
Thomas Ahrens uit Duitsland. Beide he-
ren hadden één maal gewonnen, en één
maal verloren, en wisten dat alleen de
winst genoeg was voor kwalificatie. Het
werd een spannende partij, waarin ze el-
kaar qua percentage (65 voor Jonen, 64
voor Ahrens) nauwelijks ontliepen. Ge-
lukkig voor Nederland en voor de orga-
nisatie, trok Jonen aan het langste eind
en won met 3-1. 
In de kwartfinale moest Sander Jonen
vervolgens aantreden tegen de Frans-
man Jean Reverchon. Alle spelers wisten,
vanaf nu begint iedereen op nul, vanaf
dit moment zijn er drie finales te spelen
tot het behalen van de Europese titel. Je-
an Reverchon had deze boodschap
goed begrepen en speelde een hele goe-
de partij, met een percentage van
79,512. Een percentage dat normaalge-
sproken ruim voldoende is voor het be-
halen van de halve eindstrijd. Maar niets
is minder waar. Hij had namelijk de
pech te moeten spelen tegen een ontke-
tende Sander Jonen. De inwoner van
Badhoevedorp liet geen spaan heel van
de voormalig Europees kampioen en
stuurde hem met een 3-0 nederlaag huis-
waarts. Jonen speelde fantastisch, dit ge-
tuige ook zijn percentage van 87,111,
en stiekem begon men in Grubbenvorst
al te denken aan een mooie apotheose.

De spannende ontknoping
De zondag bracht voor Sander Jonen
een duel met de Belg Erik Daelman, die
in de kwartfinale had afgerekend met ti-
telverdediger Serdar Gümüs uit Turkije.
Het werd een fantastische partij! Jonen
begon echter heel zwak aan de ontmoe-
ting met de Belg en keek na een uur al te-
gen een grote achterstand aan. Daelman
leidde met 1-0 en had in de tweede set
een voorspong van 23 punten, met nog
slechts drie figuren te spelen. Niemand
gaf op dat moment nog een cent voor de
kansen van Jonen. Toch gebeurde het on-
mogelijke, Daelman miste figuur 8, 9 en
10. En Jonen, hij pakte zijn laatste stro-
halm, kroop door het oog van de naald
en brak de wedstrijd weer helemaal
open: 1-1. Er ontspon zich vervolgens
een prachtige strijd en de in groten geta-
le opgekomen bezoekers in ’t Haeren te
Grubbenvorst konden de vingers er bij
aflikken. Na ruim drie uur spelen was het
uiteindelijk Jonen die het laatste, beslis-
sende figuur maakte (percentage
64,347) en zich daarmee verzekerde
van een finaleplaats. 
Daarin trof Sander Jonen de tweevoudig
wereldkampioen en voormalig Europees
kampioen Xavier Fonellosa uit Barcelo-
na. De Spanjaard had zich gedurende
het hele toernooi al een constante speler
getoond, met percentages van 75 tot 80,
en was voor velen misschien wel de  gro-
te favoriet voor het winnen van de titel.
Het ijskonijn, zoals Fonellosa ook wel
wordt genoemd, had daarbij in de halve
finale aanzienlijk minder tegenstand van
de Fransman Kevin Tran (3-0), dan Jonen
tegen Daelman. 
Toch bleek al snel dat beide spelers niets
voor elkaar onder deden. De eerste figu-
ren van de set werden feilloos gemaakt
en het publiek genoot met volle teugen.
Helaas was het Jonen die de eerste steek-
jes liet vallen. Hij kwam niet verder dan

Europees kampioen Sander Jonen. 

Tijdens een bloedstollende finale heeft Sander Jonen zondag 17 mei de Eu-
ropese titel behaald in het biljart artistiek. De Spanjaard Xavier Fonellosa,
zijn tegenstander in de finale, kon de vloerenverkoper uit Badhoevedorp
lang bijbenen, maar uiteindelijk mocht Jonen de felbegeerde titel, na een
3-1 zege, in ontvangst nemen. Het was Jonen nog niet eerder gegeven de-
ze ereprijs te mogen winnen, maar gezien het weergaloze spel dat hij in
Grubbenvorst liet zien, is deze titel meer dan verdiend. Voor de organise-
rende Stichting Parel aan de Maas betekende het de eerste keer in twintig
jaar dat een Nederlander een internationaal evenement in Grubbenvorst
als winnaar afsloot. 

Met een wildcard mocht Jonen, als afge-
vaardigde van de Koninklijke Neder-
landse Biljartbond, deelnemen aan dit
EK. Een kans die hij zich niet wilde laten
ontnemen, mede omdat hij nog rondliep
met een wrange nasmaak door het ont-
breken op het laatste EK in 2007 in Ma-
latya. Jonen was goed voorbereid, hij
heeft zich de laatste 1,5 maand volledig
op zijn sport kunnen concentreren en
oogde daarom, aan de vooravond van
het EK, zeer relaxed. Toen hij zich don-
derdags meldde in Grubbenvorst werd
zelfs al gerefereerd aan een soortgelijke
voorbereiding die had gehad in de aan-
loop naar het WK in 2006 in Amster-
dam. En de afloop van dat toernooi is
alom bekend. Kortom, het beloofde
prachtige dagen te worden in het kleine
aspergedorp in Noord-Limburg.
De start van het toernooi was echter al-
lesbehalve vlekkeloos. Kort voor aan-
vang van zijn eerste partij tegen Walter
Bax (B) scheurde Jonen uit zijn broek en
moest hij zijn duel aanvangen in de pan-

talon van zijn trainingsmaat, en tevens
eerste reserve van het EK, Rob Scholtes.
Het was een slecht voorteken, want de
oud-wereldkampioen bleek niet opge-
wassen tegen de Belg en verloor nipt met
3-2. Jonen had wel kansen op de over-
winning, en een percentage van ruim 71
is ook zeker niet slecht, maar op de be-
langrijke momenten was Bax de meer
koelbloedige speler. 
In zijn tweede partij trof Jonen Franz
Heigl uit Duitsland. Jonen had maar één
missie, en dat was winnen. Alleen dan
kon hij uitzicht houden op een plaats bij
de beste acht. Hij begon echter slecht en
kwam met 1-0 achter. Leek zich dan een
rampscenario af te gaan spelen voor de
voormalig beste speler van de wereld?
Gelukkig niet! Sander Jonen herstelde
zich en speelde in de daaropvolgende
sets met vlagen heel goed biljart. Heigl
mocht even dromen van een stunt, maar
uiteindelijk zegevierde Jonen met 3-1
(62,637%).
In de laatste, allesbeslissende poulewed-

39 punten van de 65 mogelijk haalbare,
en moest daarmee de eerste set laten Fo-
nellosa (51 punten van de 58): 0-1. Aan
het begin van de tweede set ontstond
een soortgelijk verloop als de eerste set
en beide spelers hielden wederom gelij-
ke tred. Nu waren de rollen echter om-
gedraaid en was het de Spanjaard die
het niveau niet kon bijbenen. Hij moest
de set dan ook laten aan de Nederlan-
der, die speelde met een percentage van
100. In de derde set was Jonen niet meer
te stoppen. Hij was ongenaakbaar,
speelde foutloos en ieder figuur werd
eenvoudig gemaakt. Met wederom een
score van 100% liet hij de Spanjaard ver
achter zich en nam de voor zichzelf, en
zijn meegereisde vader, moeder en
vriendin, belangrijke 2-1 voorsprong. De
Europese titel was binnen handbereik!
In de vierde set haalde Fonellosa echter
alles uit de kast om alsnog een vijfde set
uit het vuur te slepen. Hij liet bij vlagen
zien waarom hij ooit ’s werelds beste ar-
tistiek biljarter was. Dit  gold echter ook
voor Sander Jonen, en die kreeg na het
missen van het vijfde figuur door Fonello-
sa, de eerste kans om weg te lopen van
zijn tegenstander. Hij verzuimde echter
en kon onder de enorme druk niet tot een
resultaat komen. Twee figuren later kreeg
Jonen weer de mogelijkheid. Wederom
lukt het niet. Uiteindelijk kreeg Jonen een
derde kans, nadat het Fonellosa niet luk-
te om figuur 68, de kopstoot om de kegel
te maken. Ook Jonen miste poging één
en twee, maar poging drie was uiteinde-
lijk wel raak! De biljartarena ontplofte en
Jonen schreeuwde van blijdschap, een
moment dat door de aanwezige bezoe-
kers met veel ontroering werd gadege-
slagen. De vreugde was zeer veelzeg-
gend, met beide armen in  de lucht wist
Sander Jonen zijn emoties moeilijk in be-
dwang te houden. Hij werd vervolgens
bedolven onder de vreugde van zijn
zichtbaar en hoorbaar trotse vriendin,
vader en moeder. 

Martin van Rhee
De tweede Nederlander die deelnam
aan het EK kwam tot een zeer verdien-
stelijke zesde plaats. Na overwinningen
op Juan Carlos Cuadrado (SPA) en Ya-
vuz Öney (TUR), en een nederlaag tegen
regerend kampioen Serdar Gümüs
(TUR), strandde de nationaal kampioen
in de kwartfinale tegen de latere finalist
Xavier Fonellosa. Van Rhee haalde een
toernooigemiddelde van 63,092%. 
Tekst en foto: www.parelaandemaas.nl

www.biljartdivisies.nl
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De Snellen Recycling Nederlandse Bekerfinale groot succes

Van Donge en de Roo bedwingt Crystal Kelly

Met dit evenement is de smet, die de af-
gelopen jaren op de bekerfinale was ont-
staan in een keer weggepoetst. Er moest
dan ook heel wat werk verricht worden

voordat woensdag 27 mei de acht ge-
plaatste driebandenteams op de vier
Dick Jaspers tafels van Eureka aan de
slag konden. 

De nationale bekerfinale in Rijsbergen kan de geschiedenisboeken in als
zeer geslaagd. Veel lof ging dan ook uit naar de organisatie en naar Snel-
len Recycling, die dit evenement mogelijk heeft gemaakt. Een bedrijfshal,
die speciaal voor deze gelegenheid was omgetoverd tot een ware biljarta-
rena en een tijdelijke aanbouw als horecagelegenheid, vormde een pro-
fessioneel decor voor een enorm biljartspektakel.

Foto: Harry Matthijssen

In de poulewedstrijden werd al snel dui-
delijk dat Van Donge & De Roo en Cry-
stal Kelly als poulewinnaars uit de strijd
zouden komen. In poule A kwam vooral
Dick Jaspers voor Van Donge & de Roo
sterk naar voren. In zijn duel met Peter
Ceulemans van Snellen Recycling kwam
de Willebrorder tot een gemiddelde van
3.461 en zette een serie van dertien op
het bord. Spanning was er op en top in
de strijd om de tweede plaats. Uiteinde-
lijk moest Kaleidoscope Gift-Wrap (zon-
der Daniël Sanchez) de kruisfinale aan
Snellen Recycling laten. 
Crystal Kelly claimde in poule B onge-
schonden de eerste plaats. Struikelde de
ploeg uit Waalwijk in het verleden wel-
eens over Delta/Frans Bevers, nu werd
het tegen de Zeeuwse formatie 8-0. Al-
leen tegen Maas/Las Montage moest
Frans van Kuyk een veer aan dorpsge-
noot Gerwin Valentijn laten. Ondanks

het verlies tegen Crystal Kelly en het ge-
lijke spel tegen  Maas/Las Montage ging
de tweede plaats toch naar Delta/Frans
Bevers. Een kruisfinale dus tussen Van
Donge & De Roo en Delta Frans/Bevers
enerzijds en Crystal Kelly tegen Snellen
Recycling anderzijds.

Leppens op dreef
In de kruisfinale leek het er even op, dat
Eddy Leppens een succes voor
Delta/Frans Bevers zou binnenhalen. Te-
gen Torbjörn Blomdahl pakte de Belg de
eerste twee sets met 15-12 en 15-3. Tij-
dens de derde set miste Leppens op een
cruciaal punt, waarna Blomdahl toeslag
en zich de derde set met 11-15 toe ei-
gende. 
Hierna trok de Zweed de wedstrijd naar
zich toe en sloot winnend af. Eerder had
Jean van Erp zijn meerdere moeten her-
kennen in Henk Habraken. Een eventue-
le winst van Leppens in drie sets had dus
nare gevolgen kunnen hebben voor de
latere bekerwinnaar. Crystal Kelly kwam
tegen Snellen Recycling geen moment in
de problemen en won met 8-0. 

Tijdens de finale was Van Donge & De
Roo oppermachtig. Alleen Torbjörn Blom-
dahl had vijf sets nodig om Frédéric Cau-
dron uit te schakelen. Dick Jaspers wist in
drie sets het vonnis voor Frans van Kuyk
te vellen. Ook Martin Horn was in drie
sets klaar met Raimond Burgman. Voor
Jean van Erp, die tegen Raymond Ceule-
mans op 2-1 voorstond, was het verder
niet meer nodig, de beker was binnen. 
Een dolgelukkige Dick Jaspers ver-
klaarde na afloop ook tevreden te zijn
over zijn persoonlijke resultaten. 

Ook de omstandigheden en het materi-
aal waren volgens Jaspers goed. Dit was
bij de Brabander duidelijk tot uiting ge-
komen in zijn gespeelde moyennes. 
“Het duel met Crystal Kelly is voor ons
voorspoedig verlopen. 
Je moet je niet vergissen, we hebben wel
te maken met vier technisch fantastische
biljarters, dus het had ook andersom uit
kunnen vallen. 
We gaan nu voor de Europacup voor
clubteams”.

Tweede divisie driebanden
Dallinga/Fast deelt met Peter van de Laar
Schadeauto’s en Onderdelen
In de strijd om plaatsing voor de Landsfi-
nales tweede divisie driebanden te
Nieuwegein eindigde het eerste duel tus-
sen Dalliga/Fast en Peter van de Laar
Schadeauto’s en Onderdelen in 4-4. Pa-
trick Vasseur bleef Hans Vermulst met 35-
32 na 37 beurten nipt voor. Dirk Vlerick
was kansloos tegen het fraaie moyenne
van 1.521 van Bart van Hove. De Belgi-

sche bezoeker verzamelde in Sluiskil de
35 caramboles al na 23 pogingen. Ma-
thieu Vlerick kwam niet in de problemen
tegen Peter Heerkens: 40-28 (47). Kop-
man Berry Dallinga ging met het kleinst
mogelijke verschil onderuit tegen Piet Vol-
leberg en de 39-40 score was er ook na
47 omlopen. De return vindt op 14 juni
bij De Zwaan in Bakel plaats.

Toverkunst in Rijsbergen

Snellen Recycling bekerfinale
krijgt zeker vervolg
Een dolgelukkige en enthousiaste Hans Snellen zag zaterdag zijn eigen
team in de kruisfinale. “Tijdens de ontknoping in de poulewedstrijden had
ik een hartslag van wel 220, maar nu is dat weer onder controle” liet de
ondernemer uit Rijsbergen weten. Trots was Snellen ook op wat zijn men-
sen met behulp van vrijwilligers in het Brabantse dorp hadden neergezet. 

een sporthal een stuk eenvoudiger en
voordeliger was geweest, hebben we er
bewust voor gekozen om het hier op on-
ze eigen locatie te organiseren. Ook
omdat het een extra uitdaging was. On-
ze mensen zijn er de afgelopen weken
samen met vrijwilligers erg druk mee ge-
weest, niets was voor hen teveel, maar
het resultaat mag er zijn” vertelt Hans
Snellen met trots.
Niets deed tijdens het evenement nog
aan een bedrijfshal denken. De biljarta-
rena, de tribunes, het grand café, alles
was perfect en professioneel ingericht.

De bekerfinale was er weer zoals het
hoort, met de uitstraling die het waardig
is en met prijzengeld! “Eind januari heb-
ben mijn broer Arno en ik de knoop
doorgehakt om de bekerfinale te orga-
niseren. Omdat het tijdsbestek te kort
was, moesten we ons plan om aan de fi-
nale een bouw, woon en life-style beurs
te koppelen laten varen. We houden de-
ze optie zeker open bij de volgende uit-
gave. De afgelopen dagen heb ik alleen
maar positieve reacties en complimen-
ten gehoord, dat voelt echt goed. On-
danks, dat het huren van bijvoorbeeld

KNBB aangesloten bij de European
Pool Billiard Federation  
Sinds vele jaren was de Nederlandse
poolsport binnen de EPBF (European
Pool Billiard Federation ) vertegenwoor-
digd door de NPF (Nederlandse Pool Fe-
deratie). De NPF is ooit ontstaan vanuit
de verschillende poolbonden die destijds
in Nederland actief waren (o.a. KNBB,
BNP, NPB, EVAN). De NPF was dan ook
al die jaren de enige Nederlandse fede-
ratie aangesloten bij de EPBF en bezat
daarmee de rechten voor uitzendingen
van spelers naar evenementen die door
de EPBF en WPA worden georganiseerd
(EK en WK) en de vertegenwoordiging
binnen de algemene vergaderingen van
de EPBF.
Omdat de KNBB Sectie Pool als enige
Nederlandse organisatie erkend is door
NOC*NSF en landelijke poolcompetities
organiseert had de NPF jarenlang de ge-

bruiksrechten van de licentie aan de
KNBB uitgeleend en voldeed de KNBB
dan ook de licentiekosten aan de EPBF.
Doordat het Nederlandse poollandschap
enorm is veranderd, de wens om waar-
borging van topsport uitzendingen en de
wil vanuit de KNBB om internationaal
mee te denken en besturen heeft de
KNBB in goed overleg met de EPBF en
de NPF en haar betrokken geledingen
waaronder de NPB maandag 18 mei de
bevestiging vanuit de EPBF ontvangen
dat de KNBB vanaf heden de enige aan-
gesloten poolorganisatie namens Neder-
land is.
De KNBB ziet er enorm naar uit om sa-
men te werken met de EPBF en hoopt dat
zij positief kan bijdragen aan groei en
ontwikkeling van de (internationale) pool-
sport.
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Wilt u ook redactionele aandacht 

in De Biljart Ballen? Bel: 0416-343819

Bezoek onze site voor het complete assortiment
www.snelinkt.nl    www.stealx.nl

De Pol 3a Losser
053-5361437

De goedkoopste manier van printen!

Artistiek in Daarlerveen 13-14 juni

Sterk bezet Vossenholbokaal 

Hoewel het aan de sponsorkant steeds
moeilijker wordt het benodigde budget

binnen te halen, staan deelnemers te
dringen om een uitnodiging te verkrijgen
voor het internationaal invitatietoernooi
biljart artistiek om de Vossenholbokaal. 
Organisator Hans Mager uit Vriezen-
veen kan een sterk deelnemersveld pre-
senteren. Zo neemt titelverdediger en
kersvers ereklasser Erik Vijverberg het op
tegen niet minder dan de nationaal kam-
pioen en winnaar van het toernooi in
2007 Martin van Rhee, de nieuwbakken
Europees kampioen Sander Jonen, de
winnaar van 2006 Manfred Hekerle, en
oud-nationaal kampioen Rob Scholtes. 

Verder op de startlijst: Jean-Marie Lim-
bourg, Pierre Scheers, Richard Mein-
tjens, Cock Ooms, Walter Crols, André
Renkens, Johnny van Mil, Alex ter Weele
en Rony Baert. Dit veld wordt gecomple-
teerd door de reeds in Nederland speel-
gerechtigde Mehmet Sezer, en tenslotte
gaat Karel Dekkers zich in Daarlerveen
proberen te kwalificeren voor de officiële
Grand Prix-cyclus.
Deze zestien heren strijden in een gezel-
lige ambiance op zaterdag 13 en zon-
dag 14 juni vanaf 11.00 uur in café 't
Vossenhol om de wisselbeker en de eer
in een toernooi over 70 figuren.

Erik Vijverberg verdedigt zijn titel, die
hij bij zijn debuutoptreden in 2008
binnenhaalde met 253 punten. Het is
niet te verwachten dat dat puntenaan-
tal genoeg zal zijn om de editie van
2009 te winnen. Foto: Manfred Heker-
le.

NK voor G-spelers in Oegstgeest weer geweldig evenement

Jan Jochems grijpt titel in
zinderende finale
Op 17 mei werd door Stichting Gehandicapt & Gezellig Sporten het Per-
soonlijk Nederlands Kampioenschap biljarten voor verstandelijk gehandi-
capten georganiseerd in Biljartcentrum Oegstgeest. Een onvergetelijk leuke
dag, een uitstekende sfeer, vol spanning maar met grote sportiviteit. 36 bil-
jarters uit Oegstgeest, Venray, Veldhoven, Vught, Haarlem, Mariënberg,
Oirschot, Helden, Sterksel, Gennep, Helmond en Roosendaal hebben ge-
speeld voor wat ze waard zijn om op het hoogste podium te geraken. 

De wedstrijden begonnen om 10:30 uur.
Tussendoor werd een loterij gehouden
waar een enorme hoeveelheid schitte-
rende prijzen te winnen waren. In de
tweede grote pauze kon men genieten
van een grandioos koud & warm buffet
van een van de belangrijkste sponsors
5senses Catering & Partyservice. Als
klap op de vuurpijl gaf Allround biljart-
speler George Kenter die als arbiter aan-
wezig was spontaan een indrukwekken-
de demonstratie Biljart Artistique. Alle bil-
jarters speelden vijf partijen. Daarna
speelden de beste vier in een halve fina-
le (Jan Jochems, Gerard Wouters, Twan
de Rijk en Chris Otte), waarna de win-
naars daarvan (Jan Jochems en Gerard
Wouters) in de finale een nek aan nek
race uitvochten. Ze deden weinig voor
elkaar onder. Degene met de sterkste ze-
nuwen was Jan Jochems, hij sleepte uit-
eindelijk de grootste bokaal in de wacht.
Jan speelde een toernooimoyenne van
0,50 en in zijn beste partij haalde hij
zelfs 1,00. 

Er werden geregeld prachtige moyennes
gespeeld. Wat te denken van Vincent
van Schravendijk: 18 caramboles in 9
beurten. Martin Antonius: 28 carambo-
les in 11 beurten, Jan School: 46 caram-
boles in 12 beurten, Harry Binnenmars:
42 caramboles in 10 beurten. Dat zijn
prestaties waar menigeen jaloers op zal
zijn.
De hoogste serie was met 15 carambo-
les voor Harry Binnenmars, en de kortste
partij werd in zeven beurten gespeeld
door kampioen Jan Jochems. Het toer-
nooigemiddelde was 0,69.
Voor alle spelers was er naast een me-
daille, een mooi boeket bloemen en een
snoeppakketje. 

Alle vrijwilligers, (arbiters, schrijvers bar-
medewerkers enz) die weer keihard ge-
werkt hebben en bijdroegen aan de ge-
weldige sfeer, kregen een leuke attentie
en een boeket bloemen. De overige aan-
wezigen kregen bij afscheid een mooie
fles wijn van sponsor: restaurant H2O.

Foto: Brigitte van Pinxteren

Vanaf september 2009 in geheel Nederland

De Biljart Ballen gratis in alle
KNBB locaties
Met ingang van het seizoen 2009-2010
zal biljartkrant De Biljart Ballen gratis
worden verzonden naar alle KNBB loca-
ties in geheel Nederland. Iedere KNBB
locatie ontvangt standaard gedurende
het biljartseizoen geheel gratis vijf exem-
plaren per post. 
De steeds toenemende vraag uit KNBB
kringen naar deze krant, heeft de uitge-
ver doen besluiten om het verspreidings-
gebied uit te breiden tot geheel het land.
Zoals bekend, brengt De Biljart Ballen
biljartnieuws op internationaal, natio-
naal, regionaal en plaatselijk gebied. En-
kele dagen na verschijning is de krant
ook te lezen op www.debiljartballen.nl.
De eerstvolgende uitgave wordt op 16

september verzonden.
Mocht men behoefte hebben aan meer-
dere exemplaren, dan kan men daar-
voor contact opnemen met uitgeverij Duo
Print, telefoon 0416-343819 of e-mail:
duoprint@planet.nl.

De Korenmolen
kampioen 
kadercompetitie
In Hoogeveen streden zes teams om de
hoogste eer in de kadercompetitie. In de
biljartlocatie van H.B.C. werd kaderspel
van topniveau getoond. Topniveau dat
deels mogelijk gemaakt werd door de
beste teams van Nederland maar zeker
ook door de perfecte organisatie van
H.B.C. te Hoogeveen. 
Zonder uitzondering waren de spelers
uitermate te spreken over het materiaal,
de organisatie, de verzorging en arbitra-
ge. 
Nadat op de laatste speeldag de rook-
wolken boven de laatste partijen waren
opgetrokken bleek De Korenmolen uit
Eerbeek twee punten voorsprong op de
nummer twee en drie (respectievelijk
HWA uit Alblasserdam en De Poedel uit
Nijkerk) te hebben. 
De teams Carambole (4e), OBIS Bauhof
Horeca (5e) en De Vriendenkring (6e)
eindigde net naast het podium

www.biljartdivisies.nl
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1e Pieter Martens Memorial driebanden

Wil Janssen en Wout Verspaget heersen in De Tapperij 
te Deurne-Zeilberg

duel op tussen René Peters (17) en Wout
Verspaget (15). Na veertien beurten ver-
loor Peters met 16-15 zodat hij slechts
één carambole tekort kwam. Naar later
bleek de enige treffer die hij in het gehe-
le toernooi niet maakte. Moyennes van
1.142 (Peters) en 1.071 (Verspaget) sier-
den deze kraker op. Op de andere tafel
versloeg Theo Jonkers (14) Jan van
Oosterhout (21) met 14-18. Peters legde
vervolgens beslag op brons. In de eind-
strijd tussen Theo Jonkers en Wout Ver-
spaget, beiden lid van De Zwaantjes '82
uit Bakel, bleek Verspaget een maatje te
groot en de speler uit Gemert haalde de
titel via 15-6 na 28 pogingen binnen.
Kampioen Wout Verspaget verloor alleen
in zijn eerste poulewedstrijd van Martien
van Rijt en won daarna zes keer op rij.
Met een toernooigemiddelde van 0.607
overtrof hij zichzelf. 
Het belangrijkste was nog dat hij tijdens
het toernooi dankzij een kleinzoon voor
de tweede keer opa werd. Verspaget
was na de poulewedstrijden pas enkele
meters met zijn auto verwijderd van De
Tapperij, toen het verlossende telefoontje
kwam. 

De ontknoping op de match-
tafel

Bij de laatste acht van de grote tafel
sneuvelden op de slotdag Piet Blankers,
Jan Rosmulder, Anno de Kleine en Piet
Daniels. Eredivisionist De Kleine scoorde

Vlnr: Wil Janssen, Mario Martens en Wout Verspaget.

Met Wil Janssen en Wout Verspaget kreeg het eerste Pieter Martens Me-
morial toernooi in de spelsoort driebanden twee sterke winnaars. Ter na-
gedachtenis aan de in 2007 overleden Martens werd in zijn thuisbasis De
Tapperij aan de Blasiusstraat te Zeilberg door 45 deelnemers gestreden om
de wisseltrofee op de matchtafel en het kleine biljart. Centraal stond het
meedoen en niet het prijzengeld. Gezien de reacties tijdens en na afloop
van het evenement een goede keuze. Op de slotavond volgden zestig be-
langstellenden de verrichtingen van de beste spelers.

eerder in de groepsfase een partij van
1.842 en een serie van twaalf. Maar ja,
resultaten uit het verleden, bieden geen
garantie…Paul Goelen, de bedwinger
van Anno de Kleine, trok in de halve
eindstrijd aan het kortste eind tegen Wil
Janssen. Wim Wellessen bleek niet op-
gewassen tegen het gemiddelde van
0.785 van Peter van den Heuvel. Wel-
lessen behaalde aansluitend de derde
prijs door Goelen af te troeven. In de fi-
nale snelde Wil Janssen (26) na twaalf
beurten naar een 17- 5 voorsprong te-
gen Peter van den Heuvel (22). Milhee-
zenaar Van den Heuvel herstelde zich en
stond na 24 pogingen met een totaal
van zeventien caramboles nog vijf pun-
ten verwijderd van de finish. Verder liet
Wil Janssen uit Weert hem echter niet ko-
men want de speler van eerstedivisionist
Corfu maakte toen met een slotreeks van
drie een einde aan alle illusies: 17-26
(24). Voor runner-up Van den Heuvel be-
tekende dat zijn eerste en enige neder-
laag van het toernooi. Winnaar Janssen
had alleen in de openingswedstrijd van
zijn poule verloren van Piet Blankers. 
De prijsuitreiking werd verricht door Ma-
rio Martens en Jan van Geffen. Na af-
loop stond er een heerlijk buffet te wach-
ten en kreeg iedereen een uitdraai mee
van zijn resultaten van het prima ver-
lopen eerste Pieter Martens Memorial. In
2010, na afloop van de competitie drie-
banden groot, dus een tweede editie in
de fraaie accommodatie van De Tappe-
rij.

De kwartfinales betekenden op de kleine
tafel het einde voor Eric van Herpen, Jan

van Geffen, Cor van Erp en Jo Poels. De
halve eindstrijd leverde een opmerkelijk

Bij vereniging OVNA in Ommel

LOLAAR nederlaagtoernooi 2009
Op zaterdag 2 mei nestelde De Bonte
Kip uit Asten-Heusden zich met 110% op
de vijfde plaats. De Vette Keu en Lo-
laar/OVNA 2 konden geen rol van be-
tekenis spelen. Koploper is nog altijd
Nooit Gedacht uit Asten (129%). Hek-
kensluiter ’t Amateurtje bleef steken op
72%.    

Team Plaats % Speeldatum

01. Nooit Gedacht Asten 129 14-2

02. Ons Vermaak Vlierden 125 14-3

03. OVU Deurne-Zeilberg 118 28-3

04. ’t Krijtje Asten-Heusden 110 25-4

05. De Bonte Kip Asten-Heusden 110 2-5

06. Lolaar/OVNA Ommel 109 31-1

07. De Vette Keu Asten 94 9-5

08. Steeds Vooruit Liessel 90 21-3

09. Beblo/Eijsbouts Ommel 88 4-4

10. Lolaar/OVNA 2 Ommel 80 16-5

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

12. ’t Amateurtje Asten 72 28-2    

In De Karper te Mierlo-Hout

Op 20 juni finale 
Houtse Kampioenschappen
Met zestien deelnemers bij zowel het li-
bre en driebanden is op 8 mei begonnen
met de Houtse Kampioenschappen
2009. In café De Karper zijn inmiddels
zes van de acht poules gespeeld. Voor
de finale van zaterdag 20 juni, aanvang
12.00 uur, hebben zich al de volgende
spelers geplaatst.
Driebanden. Jos van Aerle (30 car), Pie-
ter Coolen (20) en Ad van de Laar (25).
Libre: Jan Batelaan (80 car), Ruud van

Diepen (130) en Jan van de Steen (100).  
Op vrijdag 12 en zaterdag 13 juni vin-
den de laatste poulewedstrijden in het li-
bre en driebanden plaats. 
Slotdag 20 juni komen de vier poulewin-
naars van elke spelsoort tegen elkaar in
actie. De verliezers spelen vervolgens om
de derde plaats, waarna de winnaars el-
kaar bestrijden om de hoofdprijs. De
Karper is gelegen aan Walvisstraat 34 te
Mierlo-Hout.

In café In den Sleutel te Deurne

Debutant Nico van den Heuvel wint
41e Pinkstertoernooi driebanden

Milheezenaar Nico van den Heuvel pakte in zijn eerste optreden meteen de
titel in editie 41 van het Pinkstertoernooi driebanden. In café In den Sleutel
te Deurne verzamelde hij zestien punten na negen duels en een algemeen
moyenne van 1.095. Voor de slotronde had de latere winnaar reeds veer-
tien punten en was Sjef van den Heuvel met twaalf punten zijn enige con-
current. 
Op 1e Pinksterdag verzamelde Hennie
van Moorsel de veertig caramboles na
eveneens veertig beurten en dat beteken-
de dus precies 1.000. Jan van Geffen,
voor de 31e keer deelnemer, bleek daar
niet tegen opgewassen. Met een toer-
nooigemiddelde van 0.840 zette Deur-
nenaar Van Moorsel zijn beste ge-
middelde ooit neer. Het duel tussen
Christian Steenbakkers en Jan Rosmulder
eindigde in 31-40 na 37 pogingen. Ros-
mulder finishte op de vijfde plaats als
beste Deurnese speler. Aansluitend kon
een slotserie van zeven Wilfrie Vermeer
niet redden tegen Hans Vermulst: 35-40

(41). Ook voor Vermeer verdween met
1.020 zijn beste algemeen moyenne
ooit in de boeken. De spanning bleef in
het toernooi toen Frank Jonker met het
kleinst mogelijke verschil verloor van Sjef
van den Heuvel. De 39-40 score leverde
na 33 omlopen gemiddeldes op van
1.182 en 1.212. Door deze uitslag
moest Nico van den Heuvel minimaal re-
mise behalen tegen Ad Heesakkers. De
Milheezenaar liet de winst niet glippen
en via 40-30 na 34 beurten was de eind-
zege voor de debutant. Hij realiseerde
middels 1.095 tevens het beste toernooi-
moyenne. Runner-up Sjef van den Heuvel

uit Mariahout verbeterde op fraaie wijze
de hoogste serie. Het record van Jan van
Geffen (1995) en Hans Vermulst (2003)
van dertien caramboles werd door Van
den Heuvel verpulverd en gebracht op
zestien treffers. Christian Steenbakkers
uit Helmond realiseerde met veertig pun-
ten na 21 pogingen via 1.905 de kortste
partij van uitgave 2009. 
Na de prijsuitreiking had de familie Van
Hoof weer voor een heerlijk etentje ge-
zorgd. 

Naam Pnt Gem HS
01. Nico van den Heuvel 16 1.095 8  
02. Sjef van den Heuvel 14 1.051 16
03. Hans Vermulst 13 0.877 8
04. Ad Heesakkers 10 0.946 8
05. Jan Rosmulder 10 0.817 7
06. Wilfrie Vermeer 7 1.020 8
07. Christian Steenbakkers 7 0.948 11
08. Frank Jonker 6 0.885 6
09. Hennie van Moorsel 4 0.840 7
10. Jan van Geffen 3 0.718 7
Toernooigemiddelde: 0.910.

Vlnr: winnaar Nico van den Heuvel en organisator Sjef Geerts.
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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

Elke dag live webcam op biljart(s)

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 
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Snooker en Poolcentrum Woensel

Maandag t/m vrijdag 
open vanaf 12.00 uur 
Zaterdag en zondag 
vanaf 13.00 uur

16 pooltafels 
6 snooker 
2 carambole 
10 dartbanen

We hebben nog ruimte voor 
nieuwe teams en caramboleverenigingen.

Groot assortiment biljartkeus 
en accessoires.
Altijd voordeligste prijs.

WinkelcentrumWoensel 84d
5625 AE Eindhoven

040 2481112
www.spcwoensel.nlrookruimte  aanwezig

Van 26 mei t/m 26 juni bij
Thijssen in Vlierden

Ricus Thijssen 
Wisselbeker 2009
Met tien deelnemers is het driebanden-
toernooi om de Ricus Thijssen Wisselbe-
ker 2009 op 26 mei van start gegaan. 
In café-zaal-hotel Thijssen aan de Pasto-
riestraat 20 te Vlierden zijn de speeldata
ook op 2-3-4-9-10-11-16-18-23 en 24 ju-
ni. 
De finaleavond staat voor vrijdag 26 ju-
ni op het programma. 
Aanvang van de wedstrijden is telkens
om 19.30 uur.      
Titelverdediger is Rinie Weemen. 

Naam Car
01. Mari van Hout 32
02. Jo van Cuijk 29
03. Noud Sanders 22
04. Edie Lenssen 22
05. Nico Nijssen 20
06. Rinie Weemen 20
07. Huub Thijssen 20
08. Harrie van de Weijer 19
09. Leon Thijssen 19
10. Jan Berkers 16

In thuisbasis 't Fabeltje te Oss

Nicky van Venrooij wint met overmacht 
de Bart van Zutven trofee

Nicky van Venrooij heeft in het eigen clubhuis laten zien waartoe de jeugd
in staat is.
In een sterk deelnemersveld wist de biljarter uit Oss zijn wil op te leggen en
hield zijn ongeslagen status tot het einde toe vast. Het kadertoernooi werd
gehouden in café-zaal 't Fabeltje te Oss.

Na vijf ronden had Nicky van Venrooij
de leiding met de volle tien punten. Otto
Exters volgde met eveneens tien punten
en Tonnie van de Wetering zat op het
vinkentouw met enkele punten minder.
De rest van het deelnemersveld was toen
al kansloos voor de titel. 
In ronde zes kwam het tot een treffen tus-
sen de bondstrainer René van Hinthum
en de aanstormende jeugd in de ge-
daante van Nicky van Venrooij. In acht
beurten liet Van Venrooij zien dat de les-
sen die hij gehad heeft niet tevergeefs
waren. Met 200 om 130 moest Van Hin-
thum zich gewonnen geven. 
Op de andere tafel kreeg Otto Exters
klop van Tonnie van de Wetering die
hem na zeven pogingen op de knieën
krijgt. Dus gaat Nicky van Venrooij na
zes sessies alleen aan kop en in de slot-
ronde maakt hij ook geen fout meer. In
een directe confrontatie wint hij na ne-
gen beurten van Otto Exters. Die blijft ste-
ken op een totaal van 55 caramboles en
ook moet hij nog toestaan dat hij voor-

bijgestreefd wordt door Tonnie van de
Wetering. Met winst op René van Hin-
thum eindigt Van de Wetering eveneens
op tien punten, maar hij kan een beter
moyenne overleggen.
Nadat Nicky van Venrooij van iedereen
de felicitaties in ontvangst heeft geno-
men, krijgt hij uit handen van Marga van
Zutven de felbegeerde Bart van Zutven
wisseltrofee. 
Bijzonder detail is dat Jan van de Locht,
een goede vriend van Bart, als enige al-
le vijf kampioenschappen heeft meege-
speeld. Ondanks zijn leeftijd blijft Van de
Locht zich goed staande houden tussen
de aanstormende jeugd. Een knappe vijf-
de plek na een winstpartij van elf beurten
in het slotduel was zijn deel. Bondstrai-
ner Réne van Hinthum kan er over mee-
praten dat de jongeren in district Oss er-
aan komen. Hij heeft ze in elk geval goe-
de lessen gegeven.
De hoogste serie van het toernooi kwam
op naam van Tonnie van de Wetering
met 128 caramboles en de kortste partij

ging naar Otto Exters met tweehonderd
treffers na vijf pogingen (40.00).

Naam Pnt Gem HS
1. Nicky van Venrooij 14 22.58 119
2. Tonnie van de Wetering 10 18.39 128
3. Otto Exters 10 17.35 89
4. Erwin van Schaijk 6 16.53 61
5. Jan van de Locht 6 13.06 74
6. René van Hinthum 4 15.83 79
7. Theo van de Ven 4 10.85 76
8. Harald Megens 2 13.63 100

Nicky van Venrooij krijgt uit handen van Marga van Zutven de Bart van Zutven
wisseltrofee. Foto: Henry Thijssen.

Nieuwe accommodatie in Druten
Wijkcentrum De Doorkijk en BV Vogue
zeer positief over samenwerking
Het biljartseizoen 2008-2009 is ten einde en voor Wijkcentrum De Doorkijk
te Druten betekent dit een eerste ervaring met de biljartsport in de KNBB,
MWBB en BFW. Zoals algemeen bekend mag zijn, heeft biljartvereniging
Vogue sinds de aanvang van deze competitie haar thuisbasis gevonden in
dit wijkcentrum. In een eigen lokaal waar 2 tafels een vaste opstelling heb-
ben, speelden de teams van de vereniging hun competitiewedstrijden, af-
gewisseld door het organiseren van zowel voorwedstrijden alsook een
district- en regiofinale in de persoonlijke kampioenschappen.

Er hebben een 4-tal teams deelgenomen
aan de driebandencompetitie van de
KNBB district Nijmegen, terwijl er voor
het eerst in het bestaan van de BV ook
een libreteam in dit district heeft inge-
schreven. Alle formaties hebben redelijke
resultaten bereikt, maar vooral de eerste
kennismaking met het nieuwe lokaal is
als zeer positief te beoordelen. Ook de
gasten waren over het algemeen goed te
spreken over het nieuwe onderkomen, en
dat is voor ons als vereniging natuurlijk
ook belangrijk. 
Het eerste team is als negende geëin-
digd, het tweede op de zesde positie,
het derde op de zevende plek en het vier-
de legde beslag op de derde plaats in
hun groep, terwijl het libreteam de zesde
plaats wist te bemachtigen. Voor de ko-
mende competitie hebben zich wederom
vier teams ingeschreven voor het drie-
banden en 1 team gaat weer libre spe-
len in de KNBB. Mogelijk dat daar een
tweede bij komt, maar dat is op dit mo-
ment nog niet 100% zeker. 
De resultaten die onze spelers bij de PK’s
behaalden, zijn voor verbetering vat-
baar, maar ook voor komend jaar heb-
ben diverse clubgenoten weer ingeschre-
ven, zodat we mogelijk dan wel een
clubgenoot in een finale bovenaan zien
eindigen wat dan weer recht geeft op
deelname aan een regiofinale.
In de MWBB (Maas en Waalse Biljart-
bond) hebben drie teams de clubkleuren
verdedigd. Twee teams speelden in de
tweede klasse, waarbij Vogue 1 als vijf-
de is geëindigd, terwijl het tweede op de

voorlaatste plaats in de competitie is ge-
strand. Vogue 3, spelend in de vijfde
klasse, behaalde de derde plek, op
slechts twaalf punten van de kampioen. 
Voor het eerst hebben er ook een tweetal
teams deelgenomen aan de BFW, ofwel
Biljartfederatie Wijchen e.o. Deze com-
petities worden in de middag gespeeld,
zodat ook overdag de biljarts in ons lo-
kaal niet ongebruikt blijven. De behaal-
de resultaten stemmen ook tot tevreden-
heid, en voor volgend seizoen zullen een
drietal teams wederom deelnemen. Tekst
en foto: Mario van Leeuwen.
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Ook voor hoortoestellen

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

Zaterdag 19 september    Donderdag 22 oktober    Zaterdag 28 november

Laat u verrassen 
vanaf € 42,50 p.p.

(excl. drank)

Partycentrum Den Heuvel presenteert de

Magic Cabaret Dinner Show 2

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.
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Driebanden speelweek 11

Een prachtige partij in de Marma Bar te
Liessel in het eerste klasse duel tussen Jan
van Oosterhout (VIOS) en Adriaan Adri-
aans (ONA). Na slechts zestien beurten
stond er een uitslag van 19-30 in de boe-
ken. Dat betekende voor Van Oosterhout
een moyenne van 1.187 en reeks van
zeven en voor winnaar Adriaans een ge-
middelde van 1.875 en serie van negen.
Ook HGL tegen Pomerans leverde vuur-

derde klasse met Jan Althuizen een ster-
ke speler gezien de achttien punten na
zevenentwintig omlopen. Eric Munsters
(D’n Anlaup) hoefde ook maar 27 keer
naar het biljart voor zijn twintig caram-
boles. Klasse vijf had met Gerard Men-
nen (VIOS) een uitblinker met een ge-
middelde van 1.053. Een bijzondere
prestatie met twintig treffers na maar ne-
gentien pogingen. Dorie Steevens van
Keijzer haalde uit met vijftien punten na
22 beurten. 

28 beurten. Louis Maas van OVU zette
de hoogste reeks in de derde klasse op
negen en bovendien produceerde hij
precies 1.000 gemiddeld via 27 uit 27.
Clubgenoot Piet Berkers was goed voor
negentien treffers na 29 pogingen. Rinie
Weemen van Ons Vermaak realiseerde
21 uit 25. Bij opponent Internos bleek
Twan van Roy goed voor 23 uit 29. In
klasse vier finishte invaller Wilfrie Ver-
meer namens Pomerans met 43 uit 42. In
de vijfde klasse was Vriendenkring de
eerste kampioen na de 2-6 zege bij Keij-
zer. Twan van der Heijden, Toon Fran-
sen, Mart van Dam, Eef Zwikstra en de
reserves Frans Goorts en Willy Kivits
zorgden voor deze knappe prestatie van
café 't Ankertje. Mart Bronstein redde na-
mens Keijzer de eer via negen carambo-
les na 27 beurten. 

Driebanden speelweek 13
Frank Jonker had namens HGL maar 25

beurten nodig voor zijn 39 caramboles
en dat leverde in de eerste klasse 1.560
op.  Op het andere biljart van café In
den Sleutel te Deurne was er vuurwerk
van Henny Rooijmans. De speler van D’n
Anlaup stond al na vijftien pogingen bij
de finish met 25 treffers en dus 1.667. Bij
Pomerans was Wilfrie Vermeer al na 28
omlopen bij zijn 39 punten (1.393). VI-
OS had met Gerard van Someren via 22
uit 19 een sterke pion. Thuisspeler Bart
Wilmsen (Vriendenkring) had maar 28
beurten nodig voor zijn 25 caramboles.
In de tweede klasse ging het kampioen-
schap naar De Zwaantjes '82. Gijs van
der Horst, Frans van Hooff, Wout Ver-
spaget, Theo Jonkers en Christ van der
Heijden hadden voldoende aan de remi-
se. In klasse vier sprong Wim van Otter-
dijk (Nooit Gedacht) er uit met twintig
treffers na zesentwintig beurten. 

Driebanden speelweek 14
Ook in de eerste klasse was de titel voor
De Zwaantjes '82 uit Bakel. De felicita-
ties gaan uit naar Hans Vermulst, Nico
van den Heuvel, Sjef van den Heuvel, Ad
Boeren, Johnny van Melis en Ton van de
Baar. Nico van den Heuvel scoorde in
zijn slotpartij 1.313 en eindigde als

beste van de DBB met een competitiege-
middelde van 1.114. Met 1.041 bleef
Frank Jonker namens HGL ook boven de
magische grens. Jonker speelde in zijn
slotpartij 1.181.  De hoogste serie ging
met tien caramboles naar Nico van den
Heuvel. Verenigingsmaat Gijs van der
Horst realiseerde in de tweede klasse
met acht de hoogste reeks. Frans van
Hooff had slechts 21 beurten nodig voor
zijn 24 treffers. In de derde klasse ging
de vlag in top bij het Zeilbergse ONA,
dat De Tapperij als speellokaal heeft. De
remise van Bert Steevens was voldoende
voor de eindzege. Hij ontsnapte aan een
nederlaag toen Jan Althuizen zijn laatste
carambole zag mislukken vanwege een
klosbal. Op bezoek bij café 't Ankertje in
de St. Jozefparochie gingen de geluk-
wensen behalve naar Bert Steevens ook
naar Wim Verberne, Berry Koppens, Jan
Harmsen en reserve Corné Fransen. Bij
thuisploeg Vriendenkring verbeterde kop-
man John Kohschulte op de slotdag de

hoogste serie en bracht deze op tien ca-
ramboles. Teamgenoot Jos van de Kerk-
hof arriveerde na 27 omlopen bij zijn
twintig punten. Bij O en O was Mark
Crooijmans in vorm met 24 uit 24. On-
danks een 8-0 nederlaag bij 't Kroegske
was het in de vierde klasse feest voor
Nooit Gedacht, thuisbasis de Marma
Bar in Liessel. Hulde voor Wim van Ot-
terdijk, Henk Penninx, Peter van de Beke-
rom, Gerard van Otterdijk en invallers
Martien Mennen, Harrie Maas en Harrie
van de Voort. Runner-up Pomerans had
met Henk van de Kerkhof een speler die
al na 29 beurten bij zijn vijftien caram-
boles was. Door een remise kwam Po-
merans één punt tekort ten opzichte van
kampioen Nooit Gedacht.

Driebanden speelweek 15
Met een 6-2 zege legde ONA beslag op
de tweede plaats in de tweede klasse. In
klasse vijf stond Marga Huibregtse van
Steeds Vooruit al na 22 beurten bij haar
finish van acht caramboles. Keijzer ein-
digde als tweede en de hoogste reeks
van vijf ging naar: Piet Feller (Neerkan-
dia), Gerard Mennen (VIOS), Twan van
der Heijden en Eef Zwikstra (beiden
Vriendenkring).

1e klasse De Zwaantjes '82 met vlnr: vlnr: Hans Vermulst, Sjef van den Heuvel,
Ton van de Baar, Nico van den Heuvel, Johnny van Melis en Ad Boeren. Foto:
Wout Verspaget/Nico van den Heuvel

2e klasse De Zwaantjes ‘82 met vlnr: Christ van der Heijden, Gijs van der Horst,
Theo Jonkers, Frans van Hooff en Wout Verspaget

3e klasse ONA met onder vlnr: Bert Steevens en Jan Harmsen boven 
vlnr: Berry Koppens en Wim Verberne

werk op. Frank Jonker versloeg Wilfrie
Vermeer met 39-26 na maar 24 pogin-
gen en dus 1.625 voor Jonker en 1.083
voor Vermeer. Ad Proenings was met 21-
20 (22) te sterk voor Jan van Geffen.
Bart Wilmsen bleek namens Vrienden-
kring goed voor 25 treffers na 29 beur-
ten. Namens De Zwaantjes '82 kwamen
Sjef van den Heuvel 1.379 en Nico van
den Heuvel 1.135 tot fraaie cijfers. In
klasse twee was Harrie van de Weijer
(OLV) goed voor 21 uit 28. Kopman Gijs
van der Horst scoorde bij De Zwaantjes
'82 met een serie van acht een nieuw sei-
zoenrecord. Vriendenkring had in de

4e klasse Nooit Gedacht met vlnr: Henk Penninx, Wim van Otterdijk, Peter van
de Bekerom, Harrie Maas en Gerrit van Otterdijk

Driebanden speelweek 12

In de eerste klasse stond Ad Proenings
(HGL) al na 22 beurten aan de eind-
streep met 21 caramboles. Teammaat
Frank Jonker zette met 39 uit 29 een ge-
middelde van 1.345 in de boeken. VIOS
beschikte met Gerard van Someren met
22 treffers na 21 pogingen over een ster-
ke speler. Namens tegenstander Pome-
rans realiseerde Jan van Geffen 26 pun-
ten na 28 omlopen. Bovendien scoorden
hij en Mari van Hout een serie van ne-
gen. Wiebe Nijhof (ONA) zorgde in de
tweede klasse voor 21 caramboles na

5e klasse Vriendenkring met voor vlnr: Toon Fransen en Twan van der Heijden
Achter vlnr: Frans Goorts, Mart van Dam en Eef Zwikstra 
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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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Van 22 t/m 27 juni 2009

Roché Vijverberg 
driebandentoernooi

Martin Horn tackelt 
teamgenoot Dick Jaspers 

Martin Horn

Martin Horn heeft in de finale van de
tweede World Cup driebanden in het
Turkse Antalya met 3-1 gewonnen van
Dick Jaspers. Horn, teamgenoot van Dick
Jaspers bij Van Donge & De Roo, wist in
de halve finale ook al de kopman van
hetzelfde team, de Zweed Torbjörn Blom-
dahl met 3-0 te verslaan.
Jaspers bereikte de finale met een over-
tuigende 3-1 zege op de nummer één
van de Wereldbeker Ranking de Belg
Frédéric Caudron. In de kwartfinale nam
de Brabander met succes revanche op
Jef Philipoom, die hem al twee keer uit
een wereldbekertoernooi wist te spelen.
Nadat Jaspers vorig jaar vier van de zes
wereldbekerwedstrijden op zijn naam
wist te schrijven, staat hij nu na Sluiskil
en Antalya nog met lege handen. 

Uitslagen

Kwartfinale 

Dick Jaspers – Jozef Philipoom (B) 3-2
(15-8, 12-15, 14-15, 15-4, 15-3)

Frédéric Caudron (B) – Murat Coklu (Tur)
3-2 (15-0, 15-8, 12-15, 11-15, 15-10)
Torbjörn Blomdahl (Zwe) – Tayfunn Tas-
demir (Tur) 3-0 (15-9, 15-12, 15-6)
Martin Horn (D) – Daniël Sanchez (Spa)
3-1 (15-13, 3-15, 15-4, 15-4)

Halve finales

Dick Jaspers - Frédéric Caudron (B) 3-1
(11-15, 15-5, 15-13, 15-10)
Martin Horn (D) - Torbjörn Blomdahl
(Zwe) 3-0 (15-5, 15-9, 15-12)

Finale

Martin Horn – Dick Jaspers 3-1 (15-13,
7-15, 15-11, 15-4)

Resultaten van de overige Nederlandse
deelnemers:
Jean Paul de Bruijn 9e, Jean van Erp 20e
en Raimond Burgman 25e.

B-Ranking driebanden

Menno de Vries blijft André Nab
nipt voor in biljartcentrum Arnhem

Vlnr: André Nab, Menno de Vries en Teus van Essen. Foto: Rudy Gerritsen.  

De eerste B-Ranking driebanden is een prooi geworden voor Menno de
Vries. In biljartcentrum Arnhem klopte hij André Nab op de meet. Nab
werd wel de eerste leider in de Ranking.  

André Nab gaf in de achtste finales zijn
visitekaartje af door Jan Hultermans met
35-30 na 35 beurten te verslaan. Menno
de Vries 0.833 rekende toen af met Wil-
co Meusen. Bij de laatste acht haalde De
Vries het met twee caramboles verschil
tegen Kuijken. Nab won in de verlen-
ging van Gerrit van Lent. In de halve
eindstrijd zette André Nab opponent
Teus van Essen via 35-28 opzij, terwijl
Menno de Vries de uitschakeling van Ton

Schraven voor zijn rekening nam. De fi-
nale was van zeer hoog niveau. Na
maar 35 beurten won De Vries met 35-
34 van Nab. Gemiddeldes derhalve van
1.000 en 0.971. Ondanks de neder-
laag in het afsluitende duel werd André
Nab met 169 punten de eerste leider in
het tussenklassement. Menno de Vries
volgt met 164 en het gat is al groot ten
opzichte van Ton Schraven en Gerrit van
Lent (beiden 114 punten).

Op maandag 22 juni begint weer het
jaarlijkse Roché Vijverberg toernooi in
de spelsoort driebanden. De twintig deel-
nemers zijn verdeeld over vijf poules. Er
wordt met interval gespeeld en de aan-
vang is 19.00 uur. Op zaterdag 27 juni
vinden vanaf 11.00 uur de halve finales
plaats en de eindstrijd staat dan om
14.00 uur op het programma. Titelver-
dediger is Gerrit Scholten en plaats van
handeling is huize Vijverberg aan Trou-
wehuislaan 1 te Almelo.
Maandag 22 juni: F. Olde Olthof 10, F.

v. Klingeren 7, J. Molenaar 7, J. Zagers
7. 
Dinsdag 23 juni: J. Vijverberg 5, R. v.
Veenendaal 10, A. Wesselink 5, H. Rei-
nerink 5.
Woensdag 24 juni: J. v. Mil 12, K. Bus-
schers 5, G. Scholten 10, S. Lenting 15. 
Donderdag 25 juni: G. Beuving 5, A.
Olde Olthof 7, P. Stakenburg 12, R.
Odink 10.
Vrijdag 26 juni: E. Vijverberg 15,
R. Lamboo 15, J. Tijssens 15, R. Scholtes
12.  

Didden Distributie C-Ranking driebanden
Karina Jetten verslaat heren 
in Wapen van Eerschot te Sint-Oedenrode

Vlnr: Ton van Oijen, Ben Stadhouders, Karina Jetten en Johan van de Biggelaar.
Foto: www.wapenvaneerschot.nl 

De eerste C-Ranking driebanden in Zuid-Nederland is een prooi geworden
voor Karina Jetten. In de GP Didden Distributie in Wapen van Eerschot te
Sint-Oedenrode bleek ze veruit de sterkste. 

Jetten kwam met overtuigende cijfers uit
de poulewedstrijden. Haar moeilijkste
partij speelde ze in de achtste finale toen
Thijs Manders met 30-29 nipt werd be-
dwongen. Bij de laatste acht versloeg Jet-
ten opponent Vermijmeren met 30-17 na
42 beurten en dat leverde een moyenne
van 0.714 op. In de halve eindstrijd was

Johan van de Biggelaar met dezelfde cij-
fers het slachtoffer. Ben Stadhouders, se-
rie van zes, wees toen op de andere
matchtafel Ton van Oijen met 30-21 (48)
terug. In het afsluitende duel ging de titel
naar Karina Jetten. Ze bleek met 30-21
na 56 pogingen een maatje te groot
voor Stadhouders.

Van Esch Biljarts per
1 juli naar Asten

Van Esch Biljarts uit
Deurne verhuist
per 1 juli naar een
andere locatie, te
weten Van Kup-
penveldweg 5 te
Asten. Dit is in de
omgeving van het
voormalige Camp-

ina terrein.  Tot die datum blijft de biljart-
vakhandel actief aan de Jan van Goyen-
straat 16 te Deurne. De contactgegevens
blijven per 1 juli ongewijzigd. Dat bete-
kent onder andere dat telefoonnummer
0493-313118 niet verandert. Ook de
website www.vaneschbiljarts.nl en e-mail
info@vaneschbiljarts.nl blijven gehand-
haafd.

VES startte in België nieuwe toernooi cyclus op 

Memorial Joris De Bou is 
vijfde toernooi in Classics-circuit
Onze zuiderburen zijn onlangs gestart met toernooien in het Classics-cir-
cuit. De Memorial Joris De Bou is de nummer vijf in de rij van een reeks
toernooien in de klassieke spelsoorten. 

De toernooien die hieraan voorafgingen
zijn Biljart Express Turnhout (1), Eeklose
BC (2), Quality Zele (3) en Amis du Cer-
cle Dampremy (4). Alle vijf de toernooien
hebben de bedoeling om de klassieke
disciplines meer te promoten (kader
47/2 wordt gespeeld in nummers 1 en
4, de overige 3 handelen over het band-
stoten). Daarnaast creëert men een bete-
re spreiding van de klassieke wedstrijden
over het seizoen, dit in plaats van één of
twee weekends waarin de spelers hun
beste klassement moeten trachten te be-
halen. De aanwezigheid van de Belgi-
sche toppers en de bereidheid namens
hen om deel te nemen aan dit nieuwe cir-
cuit geeft als bijkomende primeur dat er
onderlinge confrontaties tot stand komen
tussen verschillende klassen.

De memorial Joris De Bou is hier een wel
hoogst toepasselijke benaming van dit
tornooi in Geraardsbergen, aangezien
de kort geleden verongelukte Joris de be-
denker was van dit gloednieuwe circuit,
dat de bedoeling heeft om parallel aan
de Masters opgang te maken (weliswaar
met een minder aantal deelnemers, mo-
menteel tussen 24 en 30). Aangezien Jo-
ris voor de vereniging VES een uiterst be-
langrijke adjunct verantwoordelijke was,
is het dan ook volgens woordvoerder Pa-
trik Mintjens een eer om dit toernooi aan
hem op te dragen.
De heren Nico Mangelinckx en Andy
Prieus trachten samen met voorzitter Pol
De Bou (vader van Joris) het werk van Jo-
ris op een zo kwalitatief mogelijk manier
voort te zetten.
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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

Toernooi in de Duitse plaats Nordhorn

Jeugdspeler Peter Kral 
van The City Dibo wint Euregio
Op 25 en 26 april werd een Euregio jeugdtoernooi georganiseerd in de
Duitse plaats  Nordhorn. Voor het eerst waren hier, met dank aan de heren
A. Jalving en E. Ploum jeugdbiljarters uit Oost-Nederland voor uitgenodigd.
Gespeeld werd bij Billard-Club Grenzland Nordhorn e.V., die tevens de or-
ganisatie in handen had. Nederlander Peter Kral won het in alle opzichten
prachtige toernooi. 

Poule A bestond uit: Yannik Jansen, Niels Goossen, Yanaika Elschot, Max Böing,
Christoph Schrameier en Mirko Masselink. In poule B verschenen aan de start: Vito
Sessink, Nienke Pothoven, Peter Kral, Santino Laubinger, Björn Becker en Jowi Ster-
ken. Hulde voor de uitstekende organisatie, wedstrijdleiding, arbiters, schrijvers en
de verdere verzorging. Dit van hapje en drankje. tot en met elke dag voor ALLE aan-
wezigen een volledig verzorgde gezamenlijke warme maaltijd. Het was mooi om te
zien hoe ondanks de op voorhand aanwezige taalbarrière, spelers en begeleiders
het in allerlei taalvarianten steeds beter met elkaar konden vinden. Mogelijk mede
hierdoor zijn de meeste jeugdbiljarters boven zichzelf uitgestegen, er werd uitstekend
gespeeld. Zo realiseerde Yannik Jansen met 4.55 de beste partij. De eer voor de
hoogste serie ging met zestien caramboles naar Björn Becker en Santino Laubinger. 
Spannend was het ook, na de poulewedstrijden ontstond een finaleronde met zowel
om de eerste en derde plaats een Duitsland-Nederland. Sterker nog, de strijd om de
derde plek tussen Yannik Jansen en Santino Laubinger werd uiteindelijk na remise,
door het nemen van strafschoppen, ofwel om en om afstoten, door Santino in zijn
voordeel beslist. In de finale tegen Björn Becker (Nordhorn) werd uiteindelijk Peter
Kral van vereniging The City Dibo uit Deventer kampioen. Hij verzamelde acht pun-
ten, een algemeen moyenne van 2.31, een kortste partij van 3.13 en hoogste serie
van veertien. Na dit weekend met pure promotie voor het jeugdbiljarten, zijn er dan
ook afspraken gemaakt voor een vervolg c.q. revanchewedstrijd, maar dan in
Nederland. Wordt vervolgd! Tekst en foto: Paul Kral.

Regio Midden-Nederland 

Jeugd BC Zeeland plaatst zich 
in Lelystad voor NK

De jeugd van BC Zeeland heeft in de persoon van Bram Huvenaars, Frank
van Sonsbeek, Joost Merx en Jari Arts beslag weten te leggen op de regi-
otitel Midden-Nederland. Dit toernooi werd in Lelystad gespeeld en op za-
terdag ging het team van café-zaal ’t Oventje, onder begeleiding van trai-
ner/coach Peter Huvenaars, vol goede moed op weg naar de Flevopolder.
Het district Oss had nog een ijzer in het vuur en wel Touché van café-zaal 't
Fabeltje uit Oss. Zij wisten de poulewedstrijden te winnen maar in de kruis-
ronde moesten ze helaas het onderspit delven en eindigden als vierde.

De start van BC Zeeland was niet bijster
goed te noemen. De eerste ontmoeting in
de poule werd meteen een nederlaag.
Maar toen ging de machine aan het
lopen. Er werd geen enkele partij meer
afgestaan in de voorronden en men ein-
digde bovenaan. Ze konden zich dus op
gaan maken voor de kruisfinales.  
Joost Merx beet het spits af en die eerste

partij was er al meteen eentje van het ka-
liber zéér spannend. De spelers gaven
elkaar weinig ruimte en tegen het einde
van het duel moesten beiden er nog drie
maken. Voor Merx viel het kwartje (of eu-
rodubbeltje) al meteen de goede kant uit,
want met een serie van drie won hij. Jari
Arts begon zéér vooruitstrevend en in de
openingsbeurt maakte hij meteen een

reeks van elf en gaf zijn tegenstander
stof tot nadenken. Veel tijd om na te den-
ken was er echter niet want na elf om-
lopen had Arts de buit binnen. Toen was
het de beurt aan Bram Huvenaars en die
kon zijn partij zonder enige vorm van
spanning uitspelen. Het siert BC Zeeland
dat ze elke partij bleven biljarten en ook
Huvenaars wist zijn partij te winnen. De
finale werd dus gespeeld door BC Zee-
land en een team uit Rosmalen. Jari Arts
ging van acquit en nu ging het ietwat
moeizamer maar ook deze partij wist hij
winnend af te sluiten. Toen gingen Bram
Huvenaars en Frank van Sonsbeek naar
de tafel voor hun laatste partij; één van
de twee moest winnen voor de titel. Bram
Huvenaars was als eerste klaar en bleef
aan de goede kant van de score. Ook
Van Sonsbeek ging voor de volle 100%

en deed wat men van ware kampioenen
mag verwachten.... winnen!!
De titel ging dus mee naar Zeeland en
de jongens werden warm onthaald in
hun clubhuis, café-zaal 't Oventje. 
Ook trainer Peter Huvenaars deelde mee
in het succes van zijn pupillen en nu
gaan ze op 6 en 7 juni naar Rosmalen
om te kijken of er misschien nog meer in
zit. 

Team
1. BC Zeeland
2. Rosmalen
3. JBGB
4. Touché
5. Noord Brabant
5. De Jol
7. Leusden
7. De Kromme Keu

Vlnr: Frank van Sonsbeek, Bram Huvenaars, Peter Huvenaars, Jari Arts, Joost
Merx.

Bandstoten 3e klasse
Nico Mortier van BV Rembrandt 
kampioen van Nederland in Warmond

Na een spannend toernooi heeft Nico Mortier uit Arnhem begin mei het NK
bandstoten kleine derde klasse op zijn naam gebracht. In de fraaie ambi-
ance van het Jumbo Snooker Centre te Warmond behaalde de speler van
vereniging Rembrandt de titel dankzij tien punten en een moyenne van
2.81. De BV Sportrust viert het 50-jarig jubileum o.a. door de organisatie
van dit Nederlands kampioenschap. 

Op zondag begonnen Nico Mortier en
Ton van Heumen op acht punten, ge-
volgd door Peter van Erp die met zes
punten ook nog in de race zat en direct
tegen Mortier zijn laatste kans moest be-
nutten. Inderdaad wist hij Mortier achter
zich te laten en in slechts twintig beurten
de 55-32 winst te pakken. Van Heumen
was inmiddels in een zware strijd gewik-
keld tegen Morsink die hij ternauwer-
nood wist te winnen. Dit betekende een
finale op twee tafels met als kanshebbers
Van Heumen op tien tegen Mortier op
acht en Van Erp op acht tegen Henk
Schepers die nog geen matchpunten wist
te halen. De ontknoping werd een span-
nende aangelegenheid waarbij zowel
Van Erp als Mortier zeer sterk begon.
Van Heumen moest toezien hoe Mortier
regelmatig Vrouwe Fortuna bij zich had
en Van Erp zag een sterk terugkomende
Schepers. Het venijn zat in de staart en
tenslotte was het Peter van Erp die na ne-
gentien pogingen via 55-42 de winst
pakte en nu afhankelijk was van de an-
dere partij. Nico Mortier bleef met 55-
34 echter aan de goede kant van de sco-
re en maakte in eveneens negentien
beurten de partij uit en werd hiermee op
moyenne kampioen van Nederland. 
De huldiging door de KNBB werd ge-
daan door afgevaardigde W. Schipper
in combinatie met de prijsuitreiking die
voorzitter Ben Duivenvoorde verrichtte.
Voor iedere speler was er een passend
praatje en namens de vereniging wer-
den enige blijvende aandenkens over-
handigd in de vorm van een verlicht bil-
jarttransparant, een ingelijste groepsfoto
en een fles wijn. Voor de makers van de
hoogste serie en de kortste partij, respec-
tievelijk Peter van Erp en Nico Mortier

was er ook een aparte trofee. Wethou-
der Van der Meer liet zich ook niet onbe-
tuigd en onder een toepasselijk promo-
tiepraatje over de gemeente, overhan-
digde hij iedere speler een pennenset
van de gemeente Teylingen.

Tekst: Ben Duivenvoorde.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Nico Mortier Rembrandt 10 2.81 13
2. Peter van Erp De Ster 10 2.68 15
3. Ton van Heumen De Rietlander 10 2.59 13
4. Hans Visser Noord Brabant 4 2.08 14
5. Henk van der Vlist Hart van Lisse 4 1.78 8
6. Wim Morsink 't Centrum ’47 4 1.76 10
7. Henk Schepers Hart van Gastel 0 1.74 10
Toernooigemiddelde: 2.17

Foto: Gerard Vooijs.

Wilt u ook redactionele aandacht 

in De Biljart Ballen? Bel: 0416-343819
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WK bandstoten in Spanje

Wolfgang Zenkner volgt 
Jean-Paul de Bruijn op

In de Spaanse plaats Cervera heeft Wolfgang Zenkner zijn eerste individu-
ele wereldtitel gewonnen. Tijdens het WK bandstoten troefde de 55-jarige
Duitser titelverdediger Jean-Paul de Bruijn in de finale af. Zenkner speelt in
de Nederlandse topteamcompetitie voor Cubri/Etikon en in eigen land voor
Bfr. Weitmar ’09. 

In de eerste ronde van poule D kwam
Wolfgang Zenkner in het geheel niet in
de problemen en eindigde hij dus met de
volle zes punten als eerste. In poule A
had Jean-Paul de Bruijn alleen moeite
met de Japanner Mori en ook de titelver-
dediger bleef zonder puntverlies. Poule B
leverde winst op voor Xavier Gretillat,
die Frédéric Caudron voorbleef. Sven
Daske werd uitgeschakeld. Dat gold ook
voor Henri Tilleman want hij eindigde
achter Alain Remond en Patrick Niessen
als derde. 
In de volgende ronde bleef Jean-Paul de
Bruijn wederom drie keer aan de goede
kant van de score. Dat betekende exit

voor Frédéric Caudron, Alain Remond
en Patrick Niessen. Wolfgang Zenkner
behaalde in zijn groep ook de maximale
winst en dus einde WK voor Arnim Ka-
hofer, Xavier Gretillat en Francisco Forti-
ana. 
In de finale liet Wolfgang Zenkner er
geen twijfel over bestaan en versloeg Je-
an-Paul de Bruijn met 150-78 na zes
beurten. Runner-up De Bruijn realiseerde
met 14.38 het beste algemeen moyenne.
Met 30.00 gemiddeld zorgde hij samen
met Zenkner voor de kortste partij. De
nieuwe wereldkampioen zette met 102
als enige een serie boven de honderd in
de boeken.

Wolfgang Zenkner. Foto: Axel Schneider, www.billardnews.de

Op 10 juni in Bussum

Kampioenschap van 
Nederland voor recreanten
Op vrijdag 10 juni zal in Biljartzaal OGB in Bussum het Nederlands persoonlijk kam-
pioenschap voor recreanten worden gehouden in de 1e t/m 6e klasse. Voor veel bil-
jarters wordt dat vroeg uit de veren, want men dient om 09.00 uur aanwezig te zijn
aan de Elise Dammershof 12b te Bussum. De arbitrage wordt verzorgd door het
district Eem-& Flevoland en de organisatie is in handen van Het Sticht afd. recrean-
ten. Bondsofficial is Sjef Hamers.

Eerste divisie pool Zuid

Woensel 1 met voorsprong
naar titel

Deelnemers Libre

1e klasse
Naam Moy. Car.

1 W. Nova Didam 10.59 200
2 A. van Etten Ankeveen 5.07 140
3 A. Roubos Nieuw Vennep 4.61 120
4 J. v. Engelen Waalwijk 4.02 120

2e klasse
1 J. van Ballegooijen Vlijmen 4.70 120
2 G. Noordenbos Gouda 3.92 100
3 M. v. Iersel Loon op Zand 3.40 90
4 T. Bremer Doetinchem 2.79 80

3e klasse
1 B. Rouwhorst Zieuwent 2.53 80
2 J. de Hoog Gouda 2.44 70
3 H.J. Bergmans Waalwijk 2.41 70
4 H. Evers Arnhem 2.32 70

4e klasse
1 S. Strijk Rijpwetering 1.98 65
2 F. Heijmans Waalwijk 1.89 60
3 P. van Engelen Huizen 1.75 60
4 L. Hartgers Apeldoorn 1.52 55

5e klasse
1 F. Kobussen Ede 1.40 50
2 H. Beukenholdt Voorhout 1.36 50
3 J. v. Ooijen Heusden 1.22 45
4 A. Jacobs Arnhem 0.94 35

6e klasse
1 A. v. Nijen Waalwijk 0.73 30
2 G. Reugebrink Dieren 0.72 30
3 H. Riphagen Vaassen 0.66 25
4 J. v. Bergenhenegouwen Kwinsheul 0.58 25

Het eerste team van Woensel is overtuigend kampioen geworden in de eer-
ste divisie Zuid van de nationale poolcompetitie. De Eindhovense formatie
van teamcaptain Daan van der Eerden heeft met Marco Teutscher, Marc Bij-
sterbosch, Ivar Saris, Richard Eijmberts en Marcel Martens veel potentie
voor de toekomst. In de eindstand bleef Woensel naaste achtervolger Ames
2 liefst zeven punten voor. 

Kampioen Woensel 1 met vlnr: Richard Eijmberts, Daan van der Eerden en Ivar
Saris dragen Marc Bijsterbosch op handen. Marco Teutscher en Marcel Martens
ontbreken op de foto.     

In de slotronde versloeg Woensel het be-
zoekende Louloudinami met 4-3. Marco
Teutscher verloor in het 9-ball met het
kleinst mogelijke verschil. In het straight
was hij wel succesvol en Teutscher trok
ook in het koppel met Daan van der Eer-
den aan het langste eind. Daan van der
Eerden bleef ongeslagen want hij zette
Erik Algera in het 8-ball met 6-5 opzij.
Ivar Saris had in het straight en 8-ball
wisselend succes. 
Marc Bijsterbosch ging bij het 9-ball fors
onderuit tegen Jimmy Worung. 
Pirates! haalde een benauwde 3-4 winst
bij X-Men. Joey van Gils boog tweemaal
voor Jordi Sahilatua. Mehmet Acikgoz
was de grote man met drie zeges. 
Danny Boven bracht twee van zijn drie
duels tot een goed einde. Pirates!, thuis-
basis De Distel in Roosendaal, besloot de
competitie op de achtste plaats en liet

dus twee ploegen onder zich. Jeto Til-
burg bleek via 2-5 de mindere van Dijkje
in Noot. Martin Sawicki leed nederlagen
in het 8 en 9-ball. Met Aziz Moussati
was hij wel succesvol tegen Ronald van
Adrichem en Jelle Kijlstra. 
Moussati bleef tegen Kijlstra en Raymond
Meuldijk echter aan de verkeerde kant
van de score. Bobby Boleyn kwam tot
verlies en winst. Jeto Tilburg eindigde als
zevende.
Woensel 2 bleef hekkensluiter en verloor
met 5-2 bij Infinity 2. Richard Klomp was
de mindere in het 9-ball en straight. Dan-
ny James van der Kruijs kwam tot dezelf-
de resultaten. Mitchell Vrijssen won met
Dennis van Rosendaal het koppel maar
was individueel nipt de mindere tegen
Joost Kettman. Van Rosendaal bracht ook
het 8-ball tegen Erik van Haren tot een
goed einde.

A-Ranking driebanden

Kees Wittens en 
Ruud Hölscher succesvol
Hoensbroek
In Hoensbroek versloeg John Schollink
opponent Wim van den Berg in de
kwartfinale met fraaie 45-44 cijfers na
37 beurten. 
Kees Wittens kwam niet in de problemen
tegen Erik van Hoorn en ook Roy Ziele-
mans en Jeffrey van Nijnatten bleken suc-
cesvol. 

Bij de laatste vier versperde Van Nijnat-
ten vervolgens plaatselijk favoriet Ziele-
mans de weg. Wittens rekende toen af
met Schollink. 

De eindstrijd was bijzonder spannend.
Na 45 pogingen won Kees Wittens met
45-44 van Jeffrey van Nijnatten.

Warmenhuizen   
In Warmenhuizen plaatste Kees Wittens
zich wederom bij de beste acht. Daar liet
hij toen Fred Groen met lege handen
achter. Ruud Hölscher had geen moeite
met Henk Holtrop. De beste prestatie
ging naar Glenn Hofman die Dirk Snip
met 45-34 (39) de baas bleef. Jos Krie-
kaard wees Wilco van Wijk terug. Krie-
kaard tegen Hofman leverde in de halve
finale met 45-45 geen winnaar op waar-
na de ervaren Jos Kriekaard met 1-0 de
penalty op zijn naam zette. Hölscher
toonde zich de meerdere van Wittens. In
het beslissende duel om de hoofdprijs
kon Jos Kriekaard geen potten breken te-
gen de 1.071 van Ruud Hölscher: 14-45
(42).

Het laatste biljartnieuws lezen 35.000 biljartliefhebbers in
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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

Een geweldige biljarttafel voor een scherpe prijs

Het nieuwe ‘Olympus’biljart nu te huur vanaf 
€ 60,- per maand

Het nieuwe ‘Olympus’biljart nu te huur vanaf 
€ 60,- per maand


