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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

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

In Biljartcentrum De Uitspanning te Ba-
rendrecht werd het kampioenschap van
Nederland in de extra klasse libre jeugd
gespeeld. Biljartvereniging Maasstad
was belast met de organisatie. Na de
poulewedstrijden moesten de kruisfinales
de juiste rangschikking bepalen. In Poule
A eindigde Jim van der Zalm van ’t Groe-
ne Hart op de eerste plaats en mocht dus
aantreden tegen de nummer twee van
poule B; Jordy Kanters van BV Rosmalen.
Frank Hommering uit Reusel bleef in pou-
le B ongeslagen en kreeg te maken met
de latere kampioen Dirk van Buuren, die
in poule A tweede was geworden. Jim
van der Zalm moest buigen voor Jordy
Kanters en Frank Hommering kon Dirk
van Buuren niet de baas. De finalisten
waren met Dirk van Buuren en Jordy Kan-
ters bekend. Na de verdeling van de
plaatsen vijf tot en met acht, claimde
Frank Hommering de derde plaats door
winst op Jim van der Zalm. In de finale-
partij bleek Dirk van Buuren opper-
machtig en speelde in zes beurten naar
de nationale titel. 
De hoogste serie was met 174 evenals

het hoogste partijgemiddelde met 26,56
ook voor de kampioen.

Eindstand Poule A      
Naam vereniging pnt moy. HS
1. Jim van der Zalm ’t Groene Hart 6  26,79 151  
2. Dirk van Buuren J.B.G.B. 4  20,31  142  
3. Talip Yilmazer JBV Tilburg 2  10,72  140  
4. Richard de Jong 1e Glanerbrugse 0  12,41 76

Eindstand Poule B        
Naam vereniging pnt moy. HS
1. Frank Hommering JBV Tilburg 6  20,27  147  
2. Jordy Kanters Rosmalen 4  30,43  116  
Dennis Groot Horna 2  12,73  95  
Danny Zwoferink De Veemarkt 0  7,46  92

Eindstand             
Naam woonplaats pnt moy HS
1. Dirk van Buuren Vught 8 26,56 174  
2. Jordy Kanters Heeswijk-Dinther 6 24,84 116  
3. Frank Hommering Reusel 8 20,20 147  
4. Jim van der Zalm De Lier 6 18,93 151  
5. Danny Zwoferink Doetinchem 4 14,11 112 
6. Dennis Groot Spierdijk 4   13,00 125 
7. Talip Yilmazer Tilburg 4   11,86 140 
8. Richard de Jong Enschede 0  10,17 76

A1
BILJARTS
A1
BILJARTS

NK extra klasse libre jeugd

Dirk van Buren heeft 
langste adem in Barendrecht keukens

 badkamers
 tegels
 natuursteen

Bedrijvenweg 11  St-Michielsgestel
073-5340930 www.particolare.nl

 badkamers  natuursteen

Bedrijvenweg 11  St-Michielsgestel
073-5340930 www.particolare.nl

 keukens
 badkamers

 tegels
 natuursteen
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Op vier locaties van 5 t/m 8 november 2009

Kwalificatie INKADA 
Grand Dutch Biljart Event

Op 7 augustus heeft onder toeziend
oog van de portefeuillehouder topsport,
Bennie Deegens, en de voorzitter breed-
tesport, Evert Hulleman, de loting plaats-
gevonden met betrekking tot de poule-
indelingen voor de kwalificatiewedstrij-
den voor het INKADA Grand Dutch Bil-
jart Event (19-24 januari 2010 in Haar-
lo). 
Tevens zijn de poules middels loting ge-
koppeld aan de organisaties welke de-
ze wedstrijden hebben aangevraagd.
Bij eventuele afmeldingen wordt een
poule niet aangevuld. Mocht middels af-
meldingen of anderszins een poule met
twee deelnemers overblijven dan volgt
een volledig nieuwe poule-indeling. In
de voorwedstrijden worden de volgen-
de spelsoorten gespeeld met het daarbij
aangegeven aantal caramboles:
Libre groot: 300
Ankerkader 47/2: 200
Ankerkader 71/2: 150
Bandstoten groot: 100
Driebanden groot: 30

Voor de eindstrijd van de INKADA
Grand Dutch plaatsen zich acht spelers,
te weten de nummers 1 en 2 van elke
poule voorwedstrijden. De kwalificatie-
wedstrijden vinden plaats van donder-
dag 5 november tot en met zondag 8
november 2009.  

De indeling is als volgt:
Poule A in HCR Prinsen aan Eibergse-
weg 13 te Haarlo: Henri Tilleman, Peter
Volleberg, Ad Klijn en Koen Workel.
Poule B in Sportfoyer De Hazelaar aan
T.M. Kortenhorstlaan 6 te Rosmalen: Je-
an-Paul de Bruijn, René Luijsterburg,
Wiel van Gemert en Raymund Swertz.
Poule C in De Wellse Vaert aan Kape-
laan Kockstraat 57 te Steenbergen:
John van der Stappen, Martien van der
Spoel, Micha van Bochem en René Tull.
Poule D in Zaal Verploegen aan Woe-
ziksestraat 100 te Wijchen: Michel van
Silfhout, Dave Christiani, Harrie van

den Boogaard en Dennis Timmers. 

Dave Christiani. Foto: www.biljartenborculo.nl

Nieuwe openingstijden

Verhuizing Van Esch Biljarts 
van Deurne naar Asten

Biljartspecialist Van Esch
Biljarts is, na 34 jaar in
Deurne gevestigd te zijn
geweest, per 1 juli jl. ver-
huisd naar haar nieuwe
locatie in Asten. Van Esch

Biljarts is al jaren hét adres voor nieu-
we en gebruikte biljarttafels, waaron-
der ook snooker, pool en golfbiljartta-
fels. Ook het onderhoud aan deze ta-
fels wordt door Van Esch Biljarts ver-
zorgd. Dit gaat van het leggen van
nieuwe lakens tot het restaureren van
de tafels door bijvoorbeeld het vernieu-
wen van de rubbers en profielen of het
aflakken van de bovenbanden.
Erwin Rutjens heeft samen met zijn
vrouw Nicole in Asten op het voorma-
lig Campina-terrein/industrieterrein
Hazeldonk een nieuw bedrijfspand la-
ten bouwen van 450 vierkante meter,
waar de showroom, werkplaats en op-
slag onder één dak worden gebracht.

Het adres daarvan is Van Kuppenveld-
weg 5 te Asten.
Op dit moment vinden de afrondende
werkzaamheden nog plaats in het
showroom- en kantoorgedeelte. Daar-
om is een tijdelijke showroom ingericht
in de werkplaats. De open dag vindt
over enkele maanden plaats.
Gewijzigde openingstijden
Klanten kunnen er sinds 1 juli jl. terecht
op dinsdag t/m vrijdag van 17:00 uur
tot 20:00 uur en op zaterdag van
10:00 uur tot 16:00 uur. Denk aan
keuen, keureparaties, foedraaltjes, bil-
jartballen, (digitale) scorebordjes, lam-
pen, en alle overige biljarttoebehoren. 

Telefoonnummer, website en e-mail-
adres zijn ongewijzigd.
Telefoon: 0493-313118
Website: www.vaneschbiljarts.nl 
E-mail: info@vaneschbiljarts.nl.

Libre 7e klasse jeugd regio MN

Joost Claassen de beste
maar niet naar NK
De regiofinale Midden-Nederland ze-
vende klasse libre jeugd werd slechts
gespeeld met drie biljarters. Na twee
dagen van sportieve strijd kon Joost
Claassen van BC Zeeland in Nijmegen
de kampioensmedaille dankzij de maxi-
male acht punten om zijn nek laten han-
gen. Helaas voor Joost mag hij niet
naar de nationale finale omdat hij met
zijn moyenne 0.001 !!! te hoog zat.
Maar zoals hij zelf aangaf, was hij toch
blij dat hij nu een klasse hoger mag

gaan spelen. Benny Godschalk, die een
uitgestelde promotie wist te behalen,
werd tweede en gaat samen met Mike
Wouters door naar het NK. Dat wordt
gespeeld in café 't Fabeltje te Oss op
31 oktober en 1 november en de orga-
nisatie is dan in handen van BV Touché.

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Joost Claassen BC Zeeland 8 0.48 6
2. Benny Godschalk De Kromme Keu 2 0.43 4
3. Mike Wouters BV Leusden 2 0.37 4

Eerste van kaderseizoen 2009-2010

Jaap Peerenboom namens Biljartakademie 
Eindhoven van acquit naar finish

Op maandag 5 oktober leverde de 65- jarige kopman Jaap Peerenboom in het

Jaap Peerenboom in actie in zijn Biljartakademie Eindhoven.

Biljartakademie Eindhoven
verzorgt biljartlessen bij u in de vereniging of aan de 

Alblasstraat 14a te Eindhoven.
Alle spelsoorten.

Voor inlichtingen:
Jaap Peerenboom, telefoon 040-2618789 en 06-53204122.

Op woensdagmiddag in Eindhoven

Jaap Peerenboom zoekt opa’s 
met kleinkinderen om les te geven

duel Biljartakademie Eindhoven tegen
Janssen de Jong/Maasoever (6-2) een
unieke prestatie in poule vier van de na-
tionale kadercompetitie. Hij was de eer-
ste in Nederland die er dit seizoen in
slaagde om alle caramboles in de ope-
ningsbeurt te verzamelen. Dat zag er in
het begin van zijn partij tegen Wim
Welten overigens niet naar uit. Op zijn
eigen biljart in Eindhoven had hij bij
zijn eerste twintig treffers alle hoeken
van het biljart nodig. Iedereen is in-
middels gewend aan de omgeving van
Biljartakademie Eindhoven en dit geeft
Peerenboom toch wat meer rust als hij
aan de tafel staat. Tot carambole 145
had hij de positie op of bij de lijn. 
De laatste vijftien punten gingen moei-
zaam want toen begon Jaap Peeren-
boom te denken aan het feit dat hij voor
eerst in zijn biljartcarrière in de kader-
competitie de partij in de eerste beurt
kon beëindigen. Het lukte hem en daar-
mee was hij in het kaderseizoen 2009-
2010 de eerste van alle poules in
Nederland. 

Jaap Peerenboom van Biljartakademie
Eindhoven wil graag opa’s met klein-

zoon/dochter op de woensdagmiddag
in de gelegenheid stellen om kennis te
maken met biljarten. De ouders werken
vaak en dus komt het aan op de opa’s.
Jaap kan kinderen wat leren en natuur-
lijk ook de opa’s. Er zijn inmiddels al en-
kele kinderen actief en het uiteindelijke
doel is om een eigen jeugdteam te be-
ginnen. De tijden zijn op woensdag-
middag van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Biljartakademie Eindhoven is gelegen
aan Alblasstraat 14a te Eindhoven
(Acht).Voor meer informatie is hij be-
reikbaar op telefoon 040-2618789 en
06-53204122. 
Overigens geeft Jaap Peerenboom bij
hem in Eindhoven les in alle spelsoorten
voor alle biljartliefhebbers. Indien ge-
wenst kan dit ook in uw eigen omge-
ving.
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Redactie: West Nederland 
Ad Smout
Marlies van Venrooij
Tel.: 0416-343819
Fax: 0416-347038
E-mail: duoprint@planet.nl

Oost Nederland:

Jan Rosmulder
Tel.: 0493-320012
06-24945434
Fax: 084-7496007
E-mail: j.rosmulder@chello.nl

Vormgeving:

Ten Eiken 30 - 5528 BJ Hoogeloon
Tel.: 0497-682189
Fax: 0497-682189
E-mail: twgrafisch@chello.nl

Postbus 387, 5140 AJ Waalwijk
Telefoon 0416-343819
Fax 0416-347038
E-mail: duoprint@planet.nl
www.debiljartballen.nl
Advertentietarieven op aanvraag.
Verschijnt negen maal in het seizoen.
Totale oplage: 30.000 exemplaren

Het laatste biljartnieuws
lezen 30.000 

biljartliefhebbers in

Het volgende
nummer 

verschijnt
25 november

Copy inleveren bij voorkeur 

direct na de wedstrijden,

doch uiterlijk voor 18 november

COLOFON
DE BILJART BALLEN
Een uitgave van

Veertien Engelstalige romantische lovesongs

CD-album zanger Ad Koorevaar
met enthousiasme begroet

Je hebt muziek en muziek. Zanger Ad Koorevaar uit Dordrecht brengt
klassemuziek op zijn zondag 27 september verschenen cd-verzamelalbum
‘Romantische songs’. Het is zijn eerste geluidsdrager en daar is hij héél
trots op. Café Verschoor van Joke en Theo van Rijswijk was afgeladen met
enthousiaste fans, die de zanger spontaan toejuichten voor zijn prestatie.
Koorevaar, die heel bekend is in het Nederlandse muziekcafécircuit, was
verrast door zoveel bijval. Niet alleen na een zangoptreden krijgt bij ap-
plaus, maar ook als hij met biljarten op hoog competitieniveau een partij
winnend afsluit.
Als er in café Verschoor 'iets aan de
hand is' is het soms lopen over de
hoofden, zo druk is het dan. Speciaal
voor de uitreiking en om de fans van
Koorevaar en anderen bij eventueel
slecht weer (dat was het volstrekt niet op
deze fraaie nazomerdag) aangenaam
te kunnen ontvangen was naast het café
aan de Oostkousdijk 1 in Delfshaven
een feestelijke ‘kabouter puntmuts feest-
tent’ bijgebouwd. Ook daar werd ge-
klonken op het cd-succes van de favo-
riete zanger. Tal van collega’s luisterden
het feest op en zongen hun eigen reper-
toire, onder wie Rotterdamse Martha,
zangeres van het levenslied.
Zanger/entertainer Hans Somers pre-
senteerde het feestelijke programma,
dat was samengesteld door artiestenbe-
geleider en geluidstechnicus Willem
Dingemans. 
Het CD-album van Ad Koorevaar kost
tien euro en is bij de zanger zelf te koop
via 06-21515897, e-mail: adkoore-
vaar@12move.nl of www.adkoore-
vaar.com. De verzendkosten komen
voor rekening van de koper. Bij Eureka
Billiard aan Hoogstraat 123 te Berlicum
ontvang je de CD gratis bij besteding
van 75,00 euro aan een nieuwe biljart-
keu of biljartmaterialen. De CD Roman-
tic Love songs is ook zeer geschikt als
relatiegeschenk of kerstgratificatie.
Ad Koorevaar is beschikbaar als zan-
ger voor feesten en partijen, maar ook

Het was binnen zo druk dat Hans Somers (rechts) voor de deur van café Verschoor
de uitreiking van de CD aan Ad Koorevaar nog een keer overdeed om er een goe-
de foto van te kunnen maken. Foto: Rein Wolters/Overschiese Krant.

voor biljartlessen en demonstraties.     

De Biljart Ballen gratis……..
hoe kan dat?
Vanaf het verschijnen van de eerste editie in oktober 1997 is De Biljart Bal-
len een onafhankelijke krant, die op steeds meer plaatsen in Nederland als
gratis meeneem exemplaar wordt aangeboden. De uitgever, Duo Print
Waalwijk, is van plan om dit op deze manier nog in lengte van jaren voort
te zetten. Bij de start van het nieuwe seizoen is de stap gemaakt om De Bil-
jart Ballen geheel gratis naar alle KNBB locaties in Nederland te versturen.
Ondanks de hoge kosten die hieraan verbonden zijn, blijft de krant gratis
verkrijgbaar. 

De uitgebreide verslaggeving van alle
disciplines in alle klassen, zowel op
plaatselijk, regionaal als (inter)nationaal
niveau, blijken evenals de algemene in-
formatieverstrekking niet alleen bij de
biljarters, maar ook bij hun achterban
erg gewaardeerd te worden. Zoals be-
kend is er een editie West- en een editie
Oost Nederland. Met het maandelijks
gratis uitgeven van een dergelijke krant
is veel geld gemoeid.
Uiteraard komt bij velen de vraag op:
wie betaalt dat dan allemaal? 
Het antwoord daarop is duidelijk: de
adverteerders! Het mag dan ook duide-
lijk zijn, dat deze adverteerders erg
worden gewaardeerd.

Spelregels
Zoals overal is er bij De Biljart Ballen
een aantal spelregels opgesteld, die wij
u niet willen onthouden.

1. Elke KNBB locatie ontvangt maande-
lijks gratis 5 exemplaren van De Bil-
jart Ballen (Oost of West). Wil men
extra kranten dan kan dit d.m.v. een
betaald postabonnement. Bij maan-
delijks extra 9 of 10 kranten (afhan-
kelijk van aantal pagina’s i.v.m. ver-
zending) vragen we 29,75 euro per
seizoen incl. BTW. Dit betreft dus
geen abonnementsgeld maar alleen
de werkelijke verzendkosten. De Bil-
jart Ballen verschijnt 9x per seizoen.

2. Omdat maandelijks heel veel versla-
gen en verzoeken om publicaties,
met of zonder foto’s, worden inge-

zonden moeten er dikwijls keuzes ge-
maakt worden. De intentie van de re-
dactie is, om aan zoveel mogelijk
items aandacht te besteden. Daarom
zal het weinig voorkomen dat uitsla-
gen en aankondigingen m.b.t. regu-
liere biljartorganisaties zoals de
KNBB niet geplaatst worden. Wan-
neer er een keuze gemaakt moet
worden m.b.t. de grootte van een ar-
tikel en/of het plaatsen van een foto,
zal een activiteit welke plaats heeft
gevonden bij een adverteerder altijd
voorrang krijgen. Dit is ook van toe-
passing, wanneer bijvoorbeeld een
sponsor van een vereniging of team
adverteert. Als het verslagen over
jeugd of gehandicapten betreft wordt
op deze regel soms een uitzondering
gemaakt.

3. Wanneer adverteerders aangeven
behoefte te hebben aan meer kran-
ten, worden deze maandelijks ge-
heel gratis toegezonden.

4. De biljartkrant wordt op woensdag
gedrukt en staat enkele dagen later
geheel gratis op www.debiljartbal-
len.nl

Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met uitgever Duo Print, 
Postbus 387, 5140 AJ Waalwijk. 
Telefoon: 0416-343819 en 
e-mail duoprint@planet.nl.

Driebanden 3e klasse 
regio MN afd. 2

Henk Arts heerst
in Ravenstein
Met de volle veertien punten liet Henk
Arts uit Haren er geen twijfel over be-
staan. De speler van De Vriendenkring
scoorde met 0.481 ook het beste alge-
meen moyenne. Namens vereniging
Touché zorgde Berends met 0.800 voor
de beste partij. De hoogste serie kwam
met liefst negen caramboles op naam
van Vogue deelnemer Wilkens. Het NK
is van 20-22 november in Hoeven. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. H. Arts De Vriendenkring 14 0.48 4
2. M. Huisman Huisman 10 0.44 4
3. F. Wijnakker KOT 10 0.43 5
4. N. Degen WCK 7 0.40 4
5. M. Hogerhorst WCK 7 0.34 7
6. M. Berends Touché 5 0.44 4
7. R. Wilkens Vogue 2 0.32 9
8. P. Sax Het Tolhuis 1 0.29 3
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Libre 6e klasse jeugd MN afdeling 1 en 2

Regiofinale in ’t Oventje te Zeeland
op 24 en 25 oktober
In café 't Oventje aan Voor-Oventje 32
te Zeeland vindt op 24 en 25 oktober
de regiofinale Midden-Nederland libre
klein zesde klasse jeugd afdeling 1 en 2
plaats. 
Naam Vereniging Gem
1. Theo van Beljouw Germenzeel 0.85

2. Willem van Buuren JBGB 0.78
3. Patrick Smits Germenzeel 0.75
4. Andy Verweij Leusden 0.73
5. Wesley Duijnhoven De Kromme Keu 0.70
6. Gino van Heesch Rosmalen 0.70
7. Agnes Groenewoud De Jol 0.62
8. Martijn Vlug Leusden 0.58

Site heeft metamorfose ondergaan

www.historischuitslagenarchief.nl

De site www.historischuitslagenar-
chief.nl van Emile van Steenis heeft een
gedaanteverwisseling ondergaan.
Kleur, compact en belevenis zijn onder-
delen die tot een sterke verbetering heb-
ben geleid. Deels gebaseerd op resolu-
tie 1400 x 900 (58% van de bezoe-
kers) doch ook rekening gehouden met
1028 x 768 (standaard 17 inch moni-
tor -16% van de bezoekers). Sterk af te
raden is het gebruik van Firefox.  Geeft
vooralsnog niet alles (correct) weer. Me-
de door wat handigheidjes die IE wel
accepteert. 
Op deze site vindt de biljartliefhebber
alle cijfers uit de gehele PK historie op
nationaal niveau en gedeeltelijk regio-
naal. Onafhankelijk van niveau dus

geen klasse uitgezonderd. U kunt er in-
middels 83.121 persoonlijke resultaten
vinden. Het is mogelijk om individueel
de persoonlijke resultaten op te vragen.
Alle kampioenschappen vanaf 1912
zijn te bekijken, met vele overzichten en
statistieken. 
Ook kunt u kampioensfoto’s uploaden
of laat een slideshow aan uw kampi-
oenschap koppelen. Voor een blijvende
herinnering in beeld en cijfers.

Laatste nieuwe pagina’s:
1. Historische Beeldbank 668

zwart/wit foto’s.
2. De medaillespiegel ereklasse. Over-

zicht van alle gouden, zilveren en
bronzen medailles behaald in de ere-
klasse.

3. Nationale kampioenen aller tijden.
Overzicht van alle ereklassenkampi-
oenen, gecompleteerd door Jan Ar-
nouts.

4. Toernooimoyennes van alle kampi-
oenschappen.

Libre groot jeugd 28-29 november

NK in HCR Prinsen te Haarlo
Samen met de slotdagen van het EK
voor topteams wordt op 28 en 29 no-
vember het NK libre groot jeugd geor-
ganiseerd. 
Plaats van handeling is HCR Prinsen
aan Eibergseweg 13 te Haarlo. Met
moyennegrenzen van 25.00 en hoger
is de partijlengte 250 caramboles of
maximaal vijftien beurten. 

De spelers en arbiters worden zaterdag
28 november om 10.00 uur verwacht. 
Naam Plaats Vereniging
1. Demi Pattiruhu Dordrecht 't Groene Hart
2. Gert-Jan Veldhuizen Wageningen Gelre
3. Shane Hilgers Rotterdam 't Wapen van Ameide
4. Rowan Boerakker Nijmegen 't Groene Hart
5. Mike Nijman ’s-Gravenzande EGB
6. Tom Hagenus Eerbeek 't Wapen van Ameide

*Ruim gesorteerde
webwinkel*

www.vandenbroekbiljarts.nl

Driebanden 
2e klasse 23-25 oktober

Regiofinale MN
in Nijmegen
Afdeling twee begint vrijdag 23 okto-
ber om 19.00 uur. Zaterdag en zondag
gaan de driebanders om 12.00 uur van
acquit in La Zambomba, Groesbeek-
sedwarsweg 299 te Nijmegen. Partij-
lengte 25 punten en gemiddeldes gaan
van 0.400 tot 0.550. 
Naam Vereniging Gem
1. P. Nagels De Zwijntjes 0.795
2. M. van Maren 't Centrum 0.660
3. J. Broeksteeg TOK '74 0.618
4. M. Gerrits Kaketoe '80 0.582
5. T. Peters De Corner 0.581
6. H. Bouman F’Eckt 0.492
7. F. Messing Rembrandt 0.424
8. G. van Hoof De Uitdaging 0.409
Res.  A. Kroes OGC 0.595

BP station Bleijenhoek in Bladel

Wild Bean Café belangrijke 
uitbreiding voor BP tankstation

Onlangs heeft BP aan Bleijenhoek 79 te Bladel een belangrijke uitbreiding
ondergaan. Met de komst van Wild Bean Café beschikt ondernemer Ro-
land van de Wiel namens het tankstation over een uniek concept, het eni-
ge tussen Veldhoven en Tilburg. Het tankstation ligt niet aan een snelweg
maar in Bladel, enkele tientallen meters van de provinciale weg N284 van
Eersel naar Reusel. 
BP Bleijenhoek Bladel is samen met hotel, grand-café en zalen De Tipmast
sponsor van het gelijknamige team in poule drie van de tweede divisie
driebanden. Deze formatie heeft als thuisbasis het nieuwe biljartcentrum
Bojangles aan de Tilburgseweg 103 in Goirle. 

Roland van de Wiel in zijn BP Bleijenhoek te Bladel.

Wild Bean Café is een verfrissend con-
cept voor eten en drinken. Voor klanten
die, ook als ze onderweg zijn, willen
genieten van lekkere, geurige kwaliteits-
koffie, gemaakt van versgemalen koffie-
bonen en willen smullen van vers berei-
de belegde broodjes, panini's en zoete
en hartige snacks. 
Onderweg en lekkere trek? Wilt u echt
lekker vers eten en heeft u geen zin in
een ‘drive-through’? Ga dan naar Wild
Bean Café! Daar heeft men gekozen
voor koffie met het UTZ Certified keur-
merk. Uw garantie dat de koffie duur-
zaam is verbouwd met oog voor de leef-
omstandigheden van koffieboeren en
hun families en met respect voor het mi-
lieu. 
Overige faciliteiten BP
Bleijenhoek
Het gezellige BP tankstation biedt vele
mogelijkheden. Het is een ruim tanksta-

tion, ook voor gas. Ook lucht/stofzui-
gen is mogelijk. U hebt de keuze tussen
een automatische autowasserette en het
zelf wassen van uw auto, bus, caravan,
terreinwagen en motor. U kunt er onder-
houdsartikelen voor uw voertuig verkrij-
gen maar ook zijn er kranten en fris-
drank etc. 

Ruime openingstijden
Maandag tot en met vrijdag van 6.00
uur tot 23.00 uur. 
Zaterdag van 6.30 uur tot 23.00 uur en
zondag van 7.30 uur tot 23.00 uur.

Libre 7e klasse jeugd regio ZN

Chelsey Cornelissen 
met volle buit in Eindhoven
Met tien punten na vijf partijen bleek
Chelsey Cornelissen de beste tijdens de
gecombineerde finale afdeling 1 en 2.
De speelster van vereniging 't Klötske uit
Venlo behaalde met 0.44 tevens het

beste algemeen moyenne en ook de
kortste partij van 0.86 kwam op haar
naam. De als derde geëindigde Flip
van Heijnsbergen realiseerde met acht
caramboles de hoogste serie. 
Het NK is op 31 oktober en 1 novem-
ber in café 't Fabeltje te Oss. 

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Chelsey Cornelissen 't Klötske 10 0.44 5
2. Lars Lagarde Inaborg 6 0.41 7
3. Flip van Heijnsbergen Amorti 6 0.33 8
4. Cedric Thiessen Inaborg 4 0.29 4
5. Danique Elabridi Het Blauwe Dorp 2 0.28 3
6. Jeannette van den Hooff De Kauw 2 0.23 3 

Libre 6e klasse 31-10 en 1-11

Regiofinale MN
in Oploo
Afdeling twee van regio Midden-Neder-
land start zaterdag 31 oktober om
12.00 uur met zes deelnemers. Zondag
1 november is de aanvang eveneens
om 12.00 uur. 
Moyennes tot 0.80 en de duels gaan
over dertig caramboles. 
Plaats van handeling is La Marmotte
aan Vloetweg 27 te Oploo. 

Naam Vereniging Gem
1. D. van Rekum Petersberg 0.88
2. I. Rijssemus De Maaspoort 0.88
3. B. van Veghel TOK '74 0.80
4. T. Erpeka 't Pumpke 0.62
5. H. van Pinxteren De uitdaging 0.53
6. M. Oomen De Uitdaging 0.00 
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Libre 6e klasse jeugd district Venlo 

Daan Glissenaar 
de beste in Venray
Met veertien punten eindigde Daan
Glissenaar als eerste en met zijn moy-
enne van 0.99 promoveerde de speler
van 't Klötske uit Venlo direct. Dat deed
ook teamgenoot Remy Schuurmans zo-
dat de nummers drie (Wiebe Vermeer)
en vier (Jasper Schuurmans) naar de re-
giofinale gingen op 17 en 18 oktober
bij JBCW Waalwijk.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Daan Glissenaar 't Klötske 14 0.99 12
2. Remy Schuurmans 't Klötske 12 0.96 10
3. Wiebe Vermeer De Peel 12 0.84 7
4. Jasper Schuurmans 't Klötske 10 0.82 7  
5. Silvano Bron ABC 't Töpke 10 0.74 6
6. Connor Martens 't Klötske 6 0.64 6
7. Bjorn Hendriks ABC 't Töpke 4 0.56 5
8. Joyce Coumans VOP/DWH 4 0.50 5
9. Tim Meijboom Inaborg 0 0.48 5

Driebanden 2e klasse district Venlo

Zege Jan Timmermans 
bij Van Tienen in Tegelen

Op vrijdag gaf de als eerste geplaatste
Cetin Kosar zijn visitekaartje af door
zijn partij van 25 caramboles af te wer-
ken in slechts 27 beurten en dus een
moyenne van 0.925. Deze prestatie
zou later worden geëvenaard door
Huub Leijendeckers. Na twee rondes
waren er drie spelers met vier punten. Te
weten Huub Leijendeckers (0.724), Ce-
tin Kosar (0.581) en Jan Timmermans
(0.568). Timmermans bleef goed preste-
ren maar Leijendeckers en Kosar lieten
vervolgens steekjes vallen.
Na vijf sessies waren er nog vier kans-
hebbers. Jan Timmermans met tien pun-
ten en het trio Huub Leijendeckers, Cetin
Kosar en Ben Janssen ieder zes punten.

Aansluitend won Timmermans met één
carambole verschil van Kosar  en was
het kampioenschap een feit. Ben Jans-
sen zegevierde in deze ronde ook al
had hij liefst 76 pogingen nodig
tegen Willem van der Biezen. In de slot-
ronde moest kampioen Timmermans na
slechts 37 beurten zijn eerste nederlaag
incasseren tegen Huub Leijendeckers.
Deze thuisspeler realiseerde via 0.591
tevens het beste algemeen gemiddelde.
De hoogste serie was met zeven caram-
boles voor Sjra Jacobs en Ger Schloes-
ser. Vier spelers promoveren naar de
eerste klasse t.w. Jan Timmermans, Ger
Schloesser, Huub Leijendeckers en  Ce-
tin Kosar reeds in de voorronde. De

Vlnr: Huub Leijendeckers (3), Ben Janssen (2) en Jan Timmermans (1).

Libre 6e klasse district Venlo

Rewalt Peeters met volle buit
bij Van Tienen in Tegelen

Met de maximale twaalf punten bracht
Rewalt Peeters deze eindstrijd op zijn
naam. In café-biljartzaal Van Tienen te
Tegelen zorgde de speler van ODS via
0.96 tevens voor het beste moyenne en
realiseerde hij met negen caramboles
ook de hoogste serie. Runner-up Math
Nelissen produceerde namens de orga-
niserende vereniging BC Tegelen met
1.36 de kortste partij. De regiofinale is

van 6-8 november in district Maastricht.  
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Rewalt Peeters ODS 12 0.96 9
2. Math Nelissen BC Tegelen 8 0.81 8
3. Truus Hanssen De Maasoever 7 0.60 7
4. Albert Maarse De Vriendenkring 5 0.53 7
5. Marga Bettonvil De Maasoever 4 0.59 5
6. Annie Theunissen Amorti 4 0.51 5
7. Otto van Merle Amorti 2 0.50 6
Toernooigemiddelde: 0.62

Libre 5e klasse district Veluwezoom

Ferry Mortier wint in Arnhem
Met tien punten en een algemeen moy-
enne van 1.16 ging de titel naar Ferry
Mortier. De speler van vereniging Rem-
brandt uit Arnhem zag ook Aad Beek-
huizen op tien punten eindigen maar
die bleef steken bij 1.12. Kampioen
Mortier realiseerde met 1.73 de kortste
partij en via dertien caramboles tevens
de hoogste serie. 
De regiofinale is van 20-22 november

in biljartcentrum Renkum.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Ferry Mortier Rembrandt 10 1.16 13
2. Aad Beekhuizen Renkum 10 1.12 7
3. Johan Salemink Ons Huis 8 1.08 10
4. Jan Slijkhuis Rembrandt 8 0.92 9
5. Cor Hegh Petersberg 6 1.25 11
6. René Peters RBV 6 1.13 9
7. Nol Roelofsen Petersberg 6 1.01 6
8. Gerrit Schouten F’Eckt 2 0.89 8

Vlnr: Truus Hanssen (3), Rewalt Peeters (1) en Math Nelissen (2). 
Foto: www.bctegelen.nl.

wedstrijdleiding was in handen van
Math Nelissen. Sandra en John van Tie-
nen wil ik bedanken voor de zeer goe-
de zorg tijdens dit toernooi. En ook de
arbiters bedankt voor jullie ondersteu-
ning alsook de leden van BC Tegelen
voor hun inzet. 

Tekst en foto met dank aan Huub Leijen-
deckers. 

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jan Timmermans Reuver '03 12 0.564 4
2. Ben Janssen Den Hook 10 0.416 4
3. Huub Leijendeckers BC Tegelen 8 0.591 5
4. Ger Schloesser Inaborg 8 0.567 7
5. Cetin Kosar De Maasoever 6 0.549 6
6. Sjra Jacobs BC Tegelen 6 0.410 7
7. Piet van de Coelen ABC 't Töpke 4 0.361 6
8. Willem van der Biezen BC Tegelen 2 0.434 4

Toernooigemiddelde: 0.478

Driebanden 2e klasse district Kempenland

Johan Kloft superieur 
in De Mixx te Geldrop

Met Johan Kloft van vereniging Karper
'83 uit Mierlo-Hout kreeg men in De
Mixx te Geldrop een verdiende win-
naar. Hij had met tien punten twee pun-
ten voorsprong op een drietal naaste
achtervolgers. Kloft realiseerde met
0.681 het veruit beste algemeen moy-
enne en zijn serie van acht werd door
niemand geëvenaard, laat staan verbe-
terd. De kampioen verzamelde in de
voorlaatste ronde zijn 25 caramboles al
na 23 beurten en dat leverde 1.086 op

en dat was de enige partij boven 1.000
van het toernooi. 
In het slotduel tegen Peter van der Heij-
den moest Johan Kloft nog alles uit de
kast halen. Hij leidde na zestien pogin-
gen weliswaar met 14-9 maar toen
maakte Van der Heijden een reeks van
zeven. Met 25-21 (31) toonde Kloft zich
echter toch de beste. De regiofinale is
van 30 oktober tot en met 1 november
eveneens in het district Kempenland.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Johan Kloft Karper '83 10 0.681 8
2. Cor van Bakel De Kraanvogel 8 0.477 5
3. Ad van de Laar Karper '83 8 0.473 5
4. Patrick van Rooy HAS 8 0.453 5
5. Theo Willems HAS 6 0.555 5
6. Peter van der Heijden De Kraanvogel 6 0.500 7
7. Gerrie Adelaars DAB 6 0.475 6
8. Jean-Paul Pennings JB Fashion 4 0.501 4
Toernooigemiddelde: 0.507.

Libre 6e klasse district Oss
Irene Rijssemus de beste
In Ravenstein ging de titel naar Irene
Rijssemus. De kortste partij was met der-
tig caramboles na 23 beurten voor Ma-
riëlle van den Bergh. Runner-up Bianca
van Veghel gaat samen met kampioene
Rijssemus naar de regiofinale, van 30
oktober tot en met 1 november in Op-
loo.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Irene Rijssemus De Maaspoort 11 0.88 7
2. Bianca van Veghel TOK '74 9 0.80 6
3. Mariëlle v.d. Bergh De Maaspoort 6 0.70 6
4. Thea Yu KOT 2 0.65 6
5. Deborah Kansel TOK '74 2 0.60 5 
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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

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!

BILJARTCENTRUM ARNHEM

VELPERPLEIN 10 - 6811 AG ARNHEM - 026-4455281

ONDER HET REMBRANDT-THEATER

BILJARTCENTRUM ARNHEM

Waterbeemd 1
5705 DN  Helmond
Tel. +31 (0) 492-536756
Fax.  +31 (0) 492-537156
Website: www.lolaar.com
E-mail:   info@lolaar.com

Voor al Uw 
KUNSTSTOFPRODUCTEN

LOLAAR SPUITLOLAAR SPUITGIETTECHNIEK GIETTECHNIEK 
Ajm. Loverbos

Directeur, eigenaar

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.

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

café - darts - biljart

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

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

               06-12965073 

Café “In den Sleutel”Café “In den Sleutel”

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

‘s Woensdags gesloten
www.cafeindensleutel.nlFam. van Hoof

• biljarten • vergaderingen 
• barbecue • partijtjes 

• buiten accomodatie aanwezig
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Driebanden 1e klasse district Oss

Moyenne brengt William Peters
titel in 't Oventje te Zeeland

Café ’t Oventje in Zeeland vormde van
8 t/m 10 oktober het decor voor de
districtsfinale Oss in de eerste klasse
driebanden klein. Deze eindstrijd, geor-
ganiseerd door vereniging Kersenboys
2000, kende een spannend verloop.
Maar liefst drie spelers wisten een totaal
van tien punten te behalen. William Pe-
ters van Net Mis voerde dit drietal aan
en met een algemeen moyenne van
0.771 wist hij de kampioenstitel veilig
te stellen. Pedro van de Berg van DOS
’71 voorkwam met 0.717 dat het een
Herps onderonsje werd want op plek
drie en vier eindigden ook al deelne-
mers van Thekes Herpen. De beste par-
tij  kwam uit de keu van Piet de Jongh

van Touché met een moyenne van
1.110 (30 car. uit 27 beurten) en de
hoogste serie kwam met tien treffers op
naam te staan van Marcel van de Heu-
vel. William Peters gaat samen met Pe-
dro van de Berg door naar de regiofi-
nale, van 13 t/m 15 november in Sint-
Michielsgestel.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. William Peters Net Mis 10 0.771 9
2. Pedro van de Berg DOS ’71 10 0.717 4
3. Marcel van de Heuvel Net Mis 10 0.675 10
4. Anton Smits Net Mis 8 0.684 5
5. Piet de Jongh Touché 8 0.677 4
6. Mari Kuijpers DVK 4 0.586 7
7. Carel Hurkmans BC Zeeland 4 0.521 5
8. Ruud Sikkers Jong Geleerd 2 0.582 5

Achter vlnr: Pedro v.d. Berg, Piet de Jongh, Mari Kuijpers, Marcel v.d. Heuvel,
Anton Smits, Carel Hurkmans, Ruud Sikkers en William Peters. 
Voor arbiters vlnr: Mario v.d. Sanden, Irene Rijssemus, Helene van Aarle, Hans
Bervoets. Foto: Richard Mouwen.

Driebanden 1e klasse 23-25 oktober

Finale District Kempenland 
in Westerhoven

Libre 5e klasse jeugd Venlo en Kempenland

Melissa Pelle en Luc Veger 
succesvol in Afferden
Met liefst vier deelnemers op een totaal
van zes punten waren de verschillen erg
gering tijdens deze eindstrijd. Melissa
Pelle (Blauwe Dorp) bleek met 1.1506
de beste van iedereen en een fractie be-
ter dan de 1.1500 van Luc Veger. Deze
speler van ABC 't Töpke realiseerde via
1.66 de kortste partij. De eer voor de
hoogste serie ging met negen treffers
naar Remy Schuurmans. De eerste vier

gaan naar de regiofinale en die is 14-
15 november eveneens bij ABC 't Töp-
ke aan Hengeland 10 te Afferden.    
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Melissa Pelle Blauwe Dorp 6 1.15 6
2. Luc Veger ABC 't Töpke 6 1.15 6
3. Daan Glissenaar ’t Klötske 6 1.05 6
4. Ronaldo Kanen Blauwe Dorp 6 1.03 5
5. Remy Schuurmans 't Klötske 4 0.99 9
6. Joey Fila ABC 't Töpke 2 0.92 6

www.handelsondernemingvanmelis.nl

Breed assortiment van nieuwe en
gebruikte artikelen

Handelsonderneming Van Melis
De Smagt 45

5425 VS De Mortel
Tel.: 0492-361721 of 06-22937854

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

Libre jeugd 6e klasse district Oss en Nijmegen

Jari Arts klasse apart in Uden

Van meet af aan was duidelijk dat
slechts één speler aanspraak mocht ma-
ken op de titel en dat was Jari Arts van
BC Zeeland. In korte tijd heeft deze jon-
geman al laten zien dat het biljarten
hem op het lijf is geschreven. En dat be-

wees hij ook weer in Uden. Jari Arts
wist het kampioenschap ongeslagen
binnen te halen en liet de concurrentie
ver achter zich. Met een algemeen mo-
yenne van 1.52 en een hoogste serie
van dertien showde Arts dat hij meer in
zijn mars heeft. Een directe promotie
naar de vijfde klasse is zijn deel en we
zijn benieuwd hoe hij het er daar af-
brengt. 
Wesley Duijnhoven eindigde met acht
punten als tweede en is dus kampioen
van het district Nijmegen. Theo van Bel-
jouw van de organiserende vereniging
Germenzeel werd met zeven punten
derde en gaat samen met Duynhoven
naar de regiofinale die BC Zeeland in 't
Oventje organiseert op 24 en 25 okto-
ber.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jari Arts BC Zeeland 12 1.52 13
2. Wesley Duynhoven Kromme Keu 8 0.70 6
3. Theo van Beljouw Germenzeel 7 0.85 6
4. Patrick Smits Germenzeel 6 0.75 8
5. Joey Bongers BC Zeeland 4 0.58 5
6. Joost Merx BC Zeeland 3 0.58 8
7. Brian van der Horst Touché 2 0.69 5

Vlnr: nummers 1 t/m 7 van de eindstand.

Driebanden groot 3e klasse 6-8 november

Districtsfinale Veluwezoom 
in biljartcentrum Arnhem
De eindstrijd driebanden groot derde
klasse van het district Veluwezoom vindt
plaats van 6 tot en met 8 november. Ver-
eniging Rembrandt heeft drie spelers
die in hun thuisbasis mogen biljarten.
Op vrijdag 6 november is de aanvang
19.00 uur en zaterdag begint men om
11.00 uur. 
Slotdag zondag heeft een aanvangstijd
van 12.00 uur. Biljartcentrum Arnhem is

gelegen aan Velperplein 10. 
Naam Vereniging
1. Herman Bouman F’Eckt
2. Ronald de Booys Entree
3. Johan Hegh Petersberg
4. Bart Kablau TOG/Concordia
5. Frits Messing Rembrandt
6. Maurice Oosterhof Rembrandt
7. Willy Smaak West Arnhem
8. Jaap Wijma Rembrandt

In De Kroon aan Dorpstraat 7 te Wester-
hoven wordt vrijdag 23 oktober om
19.00 begonnen. 
Zaterdag en zondag wordt overdag ge-
speeld. 
Moyennegrens 0.550 tot 0.750 en par-
tijlengte dertig caramboles.
Naam Vereniging Gem
1. Robert van Hulsel Nooit Volleerd 0.786

2. Willy Smetsers D’n Ekker 0.763
3. Kees Gosens 't Vrijthof ’85 0.739
4. Martijn Roefs NAS 0.720
5. Jan van Drunen 't Vrijthof ’85 0.711
6. Berty Kuijpers 't Vrijthof ’85 0.695
7. Rien Smulders D’n Ekker 0.709
8. René van Hak D’n Ekker 0.660
Res. 1. Arno van Zeeland 't Huukske Hapert 0.682
Res. 2. René van Bokhoven Karper '83 0.609
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Eric Daelman winnaar in Turkije

WK artistiek in Kastamonu
een angst en een droom

Vier Nederlanders togen eind september naar Noord-Turkije voor hun WK
artistiek. Waren er vijf ingeschreven, dan hadden wellicht alle vijf ge-
speeld: de UMB kwam op het scheiden van de markt deelnemers tekort
omdat onder andere de Zuid-Amerikanen wegbleven. En op die manier
werd Eric Daelman na inschrijvingssluiting toegevoegd aan het deelne-
mersveld. De UMB-voorzitter is zijn landgenoot.

Alle pogingen ten spijt, gaf het bestuur
van de UMB geen gehoor aan klachten
van Europese spelers over de foutieve
poule-indelingen. Zelfs beantwoorden
van e-mails is blijkbaar te veel ge-
vraagd. Ook de laatste mogelijkheid
om op de spelersvergadering op de
avond voor toernooibegin nog een ul-
tieme poging te doen om de leiding te
overtuigen van de gemaakte indelings-
fouten werd de deelnemers ontnomen:
de wereldbondvoorzitter arriveerde pas
tegen bedtijd.
Enfin, zo ging Manfred Hekerle een
schier onmogelijke opdracht aan in de
kwalificatieronde. De enkele kansen die
hij kreeg, liet hij liggen. Zonder setwinst
pakte hij zijn keukoffer weer in. Een
22e plaats was zijn deel.
Op papier zeker zo zwaar was de pou-
le die Rob Scholtes 'ten deel' was ge-
vallen. Na een slecht begin groeide
Scholtes in de wedstrijd. Hij voelde zich
thuis tussen de internationale matadoren
die hij een tiental jaren geleden voor het
laatst ontmoette. De winst op Jean Re-
verchon bracht hem een plaats in het
hoofdtoernooi. Daar ontdeed hij zich
achtereenvolgens van Kevin Tran en Er-
ic Daelman. Ondanks nipt verlies van
oud-Europees kampioen Serdar Gümüs
kwam hij met 74,26% als poulehoofd in
de kruisfinale. Daar kreeg hij te maken
met het chauvinisne van titelverdediger
Haci Arap Yaman, publiek, arbitrage
en met bobo's. Niettemin speelde Schol-
tes een grandioos WK waarin hij als ze-
vende eindigde. Daar was hij zichtbaar
content mee. De wedstrijdleiding geeft
hem de zesde plaats en dat is slechts
een van de 40 fouten in de totale uit-
slag. 
Als Europees kampioen was Sander Jo-
nen geplaatste speler. Anderhalve dag
had hij kunnen wennen aan de sfeer,
maar niet aan het onvoorspelbare ma-
teriaal. Gorina lakens op Platin tafels
met marmeren leien gaan niet samen.
Het materiaal veroudert onder je vin-
gers! Zelfs de besten onder de besten
konden zich daarop niet aanpassen. De
winstpartij op Hajime Watanabe was
onvoldoende voor Jonen om verder te
komen. De elfde plaats en 66,62% vie-
len onder deze omstandigheden nog
mee.
De Nederlandse delegatie kon nu al
zijn aandacht richten op Martin van
Rhee en liet dat niet na. De in feite on-

ervaren maar koele kikker uit Groenlo
nestelde zich met zes matchpunten aan
kop van poule D in het hoofdtoernooi.
In de kwartfinale wachtte Thomas Ah-
rens. Wederom liet hij het aankomen op
een vijfde set, waarin het jonge talent
z'n slag sloeg. Wat was er gebeurd met
tafel 3, waarop Van Rhee de halve fina-
le moest afwerken tegen Haci Arap?
'Slecht behandeld', lichtte een Turk toe.
Direct na de wedstrijd was er vraag
naar filmmateriaal als bewijs van de on-
mogelijke looplijnen van de ballen.
Hoofdschuddend en schouderophalend
worstelden de beiden zich door de par-
tij en de moyennes zakten als een plum-
pudding in elkaar. De conclusie is dat
Haci Arap onconventioneler durfde af
te stoten en zo de finale bereikte. De fe-
licitaties voor de derde plaats voor Van
Rhee waren terecht en verdiend.
De andere halve finale was een Bel-
gisch onderonsje. Walter Bax had tot
aan de kwartfinale zesmaal 3-0 op z'n
conduitestaat laten bijschrijven en liet
zich pas in de halve finale stuiten. Nota
bene door zijn landgenoot Daelman. 
Kon Daelman op tegen de Turk en 'heel
Turkije', inclusief de cameramensen van
TRT3 die hun leven c.q. hun cameralen-
zen op het spel zetten. Zijn lichaamstaal
deed geloven van wel. Hij boog een 0-
2 achterstand om in 3-2 winst. Dat de fi-
nale op tafel 2 werd afgewerkt en niet
op tafel 3, zal geen toeval zijn geweest.
In ieder geval kwam dat het spelpeil ten
goede.
De organisatie deed haar best. De arbi-
trage was beter dan voorheen, al wer-
den de dame en heren arbiters nogal
eens gered door een sportieve speler.
Een pluim verdient de 'Nederlandse'
tolk; een uitkomst in een uithoek als
Kastamonu, vier uur rijden van het
dichtstbijzijnde vliegveld. De Neder-
landse afvaardiging wacht nog steeds
op een schriftelijk antwoord van de
UMB waarom een wereldbekerwed-
strijd driebanden schijnbaar klakkeloos
wordt verplaatst naar een plek-nabij-een
vliegveld terwijl de artistiekgemeen-
schap de binnenlanden en de bergen
wordt ingestuurd. Na EK's in 2005 en
2007 en een WK in 2009 neemt de
animo af om een ticket naar Turkije te
kopen. En de nachtelijke oproepen voor
moskeebezoek wennen ook niet. 

Tekst: Ans Ederveen.

In opperbeste stemming staan (v.l.n.r.) Martin van Rhee, Sander Jonen, Manfred
Hekerle en Rob Scholtes klaar om deel te nemen aan de openingsceremonie.
Foto: Manfred Hekerle.

Eerste GP Artistiek ereklasse

Sander Jonen verslaat Manfred
Hekerle in finale Eibergen

Deze eerste GP Artistiek ereklasse werd gehouden bij BV Overkamp in Ei-
bergen, in de lokaliteit die in 2010 een trainingscentrum moet gaan wor-
den. Een groep mensen is daar zeer druk mee bezig. 
Een zeer opmerkelijk toernooi qua uitslagen. Wat te denken van de ecla-
tante 2-0 winst van debutant in de ereklasse Johnny van Mil in de poules
op heersend nationaal kampioen Martin van Rhee door in de gehele par-
tij twee figuren te laten liggen en een serie van dertien figuren te scoren.
En de 2-1 winst van George Kenter op Rob Scholtes. En de 2-0 in sets van
Manfred Hekerle op Europees kampioen Sander Jonen.

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

De Pol 3a Losser
053-5361437

De goedkoopste manier van printen!

In poule A was zaterdag Van Mil al ge-
plaatst voor de halve finales. Zondag
streden Van Rhee en Scholtes om de an-
dere plek. In een hoogstaande partij
kon Van Rhee die plek veroveren. Dat
bracht hem tegen Jonen, want die moest
in poule B Hekerle op setsaldo voor zich
dulden. In die halve finale trok Jonen de
stand tot twee keer toe op gelijke hoog-
te, waarna de Badhoevedorper in de
beslissende vijfde set meteen een voor-
sprong nam en die niet weggaf. 
In de andere halve finale leek Hekerle
naar een finaleplaats te wandelen. Tot-
dat hij in de derde set zijn matchbal, fi-
guur 32, te dun aanspeelde. Van Mil
profiteerde van die fout en had in de
volgende set een schijnbaar uit het veld
geslagen Hekerle tegenover zich. De
pauze na de vierde set 'deed iets' met
de mannen. Na eerst twee missers
kwam Hekerle op stoom. Van Mil bleef
tobben na het gemiste figuur 20 en was
dusdanig van slag dat de Doetinchem-
mer zich van een finaleplaats kon ver-
zekeren.  
In de wedstrijd om de derde plaats
stond Van Mil vrij aan tafel, terwijl Van
Rhee een moeë indruk gaf. De winst
ging, net als in de poulewedstrijd, naar
de Almeloër. 
In de finale troffen Jonen en Hekerle el-
kaar wederom. Deze partij was niet ver-
gelijkbaar met die in de poule. Alhoe-
wel Hekerle wederom de voorsprong
nam en hij Jonen in de tweede set tot
een tiebreak dwong en zodoende de

plaspauze maar liefst acht figuren wist
uit te stellen. De tellijst van de derde set
wijst op slechts een misser van Jonen en
in de vierde set slechts twee. 
Zo kon districtsvoorzitter Bram van
Doorn even later de Europees kampi-
oen tot winnaar verklaren van de eerste
Grand Prix ereklasse van seizoen
2009/'10.
Persoonlijke records waren te noteren
voor Hekerle en Van Mil, en zelfs het
toernooimoyenne van het laatste toer-
nooi (Masters te Aalten) sneuvelde. De
tien deelnemers kwamen samen tot
59,31% gemiddeld. 
De nieuwelingen in deze klasse hebben
zich goed geweerd met een derde (Van
Mil) en zesde (Vijverberg) plek in de
eindstand en de beide hoogste partij-
percentages 86,99 voor Van Mil, ge-
volgd door 81,89% van Vijverberg.
Wellicht kan verfijning van hun speelstijl
ze nog hogerop brengen.
De tweede GP ereklasse is op 5/6 de-
cember in Almelo bij BCA. Tekst: Ans
Ederveen.
Naam MP Pnt Pog %
01. Sander Jonen 10 871 1202 72.46
02. Manfred Hekerle 8 849 1328 63.93
03. Johnny van Mil 8 781 1256 62.18
04. Martin van Rhee 6 777 1106 70.25
05. Rob Scholtes 4 441 678 65.04
06. Erik Vijverberg 4 364 652 55.82
07. George Kenter 4 369 736 50.13
08. Pierre Scheers 2 283 662 42.74
09. Ralf Laakmann 2 249 596 41.77
10. Jean-Marie Limbourg 0 301 694 43.37

Het podium van de GP ereklasse biljart artistiek: Manfred Hekerle (tweede), win-
naar Sander Jonen (midden) en Johnny van Mil (derde). Foto: Manfred Hekerle.
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Libre 6e klasse district Kempenland

Jeugdige Kim Somers pakt titel
en promotie in Hapert

Tijdens de districtsfinale Kempenland in de zesde klasse libre vestigde de
jeugdige Kim Somers de aandacht op zich. Goede reden voor De Biljart
Ballen om haar te vragen om zich voor te stellen aan biljartend Nederland.  

Hallo allemaal,
Ik ben Kim Somers, 19 jaar en
woonachtig te Tilburg. Ik werk 5 dagen
in de week met mijn andere "passie"
paarden. Biljarten doe ik nu ongeveer 2
jaar. Elke week speel ik in district Kem-
penland competitie met mijn gezellige
C 5 team De Kraanvogel.
Ik ben begonnen met biljarten toen ik
werkte bij café-bar De Kraanvogel in
Eersel. Mijn ouders en mijn vriend bil-
jarten ook, daardoor heb ik het biljart-
virus nu ook te pakken. Na meerdere
malen gevraagd te zijn, ben ik eerst be-
gonnen als reservespeler. Toen begon
het zo te kriebelen dat ik nu vaste speler
ben in het team.
Dit jaar heb ik ook besloten om aan het
PK mee te doen. Ik begon in de 6e klas-
se en niet zonder succes! Ik kan met
trots vertellen dat ik nu kampioen Kem-
penland zesde klasse libre ben. Mijn
gemiddelde was hoger, waardoor ik nu
gepromoveerd ben. Helaas zijn de
voorronden van de 5e klasse in hetzelf-
de weekend gespeeld als onze finale,
waardoor ik dit seizoen niet in deze
klasse kan spelen. (Haar moeder Anita
speelt wel in de finale van de vijfde klas-
se libre, red.). Ik speel dit seizoen nog
wel het PK in de 5e klasse bandstoten.
Dus op naar de volgende overwinnin-
gen!
Groetjes Kim.

Het verloop 
finale 6e klasse libre
Op de tweede dag maakte Kim Somers
haar titelaspiraties volop waar, door in
een enerverende partij te winnen van
Greet Popken. Koploper Sjef van der
Heijden kwam hierna pas voor het eerst
aan tafel en trof daar een reeds warm
gedraaide Clementine Hamers tegeno-
ver zich. Van der Heijden kon alleen
maar toekijken hoe Hamers naar de
eindstreep snelde. De Bladelse kreeg

aan het einde nog wat zand in de mo-
tor, maar wist toch nog ruim op tijd te fi-
nishen en diende Van der Heijden zijn
eerste nederlaag van het toernooi toe.
Door dit resultaat waren alle deelne-
mers in de running voor afvaardiging
naar het gewest en ook de strijd om de
titel bleek weer volop open. In de laatste
ronde won Greet Popken, nadat zij een
flinke voorsprong had genomen, toch
nog vrij moeizaam met 30-27 van Ad
Koolen. De Hapertse libriste van Dubac
was nu afhankelijk van de uitslag van
de slotpartij. Bij winst en eventuele pro-
motie van Kim Somers tegen Sjef van
der Heijden hielden Popken en Hamers
een kans op een afvaardiging naar het
gewest. Het finaleduel was spannend
tot de laatste carambole toe, mede om-
dat Somers constant rond de moyenne-
grens bleef schommelen. Van der Heij-
den moest Somers laten gaan, maar op
twee caramboles van de finish begon-
nen ook bij Somers de zenuwen op te
spelen en Van der Heijden kon terugko-
men tot 24-28. Met een serie van 2 be-
ëindigde Kim Somers echter de partij,
waardoor de 19-jarige Tilburgse de
districtstitel zesde klasse libre voor zich
opeiste. Omdat zij als nieuwe speelster
uiteindelijk 5/1000e boven de moyen-
negrens speelde (0,804) en dus promo-
veert, vertegenwoordigen
Clementine Hamers (2e) en Greet Pop-
ken (3e) het district Kempenland bij de
gewestelijke finale van 6 tot en met 8
november bij DBA de Burght in Maast-
richt. In Hapert tekende vereniging D’n
Engel voor de prima organisatie.  

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Kim Somers De Kraanvogel 6 0.80 6
2. Clementine Hamers De Kraanvogel 4 0.72 5
3. Greet Popken Dubac 4 0.63 7
4. Sjef van der Heijden D’n Eyck 4 0.54 5
5. Ad Koolen D’n Engel 2 0.54 5
Toernooigemiddelde: 0.64

Kim Somers.

Libre 4e klasse district Veluwezoom in Dieren

Maximale score voor Henk Flipsen
Deze finale bij vereniging Gazelle werd
gedomineerd door de vier deelnemers
van biljartcentrum Renkum. Henk Flip-
sen behaalde de volle buit met veertien
punten en tevens realiseerde hij met
1.64 het beste algemeen moyenne. Flip-
sen zorgde met een gemiddelde van
2.30 tevens voor de kortste partij. Run-
ner-up Willem Onstein (WCK) volgde
op vier punten achterstand. De plaatsen
drie en vier waren voor biljarters van
BV Renkum, respectievelijk Peter Holste-
ge en Gerrit van de Laan. 
Holstege zette bovendien een knappe

serie van 22 in de boeken. Henk Flip-
sen en Willem Onstein gaan naar de re-
giofinale, van 11-13 december bij
JBGB in Den Bosch.

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Henk Flipsen Renkum 14 1.64 11
2. Willem Onstein WCK 10 1.40 8
3. Peter Holstege Renkum 8 1.51 22
4. Gerrit van de Laan Renkum 8 1.32 9
5. Belinda Jonker WCK 6 1.40 16
6. Angela Bouman F’Eckt 4 1.30 10
7. Jan Musse Renkum 4 1.27 15
8. Ria Klaver Petersberg 2 1.15 8

Libre 5e klasse Kempenland van 30-10 t/m 1-11

Districtsfinale in Westerhoven
Vereniging NAS organiseert deze eind-
strijd in De Kroon aan Dorpstraat 7 te
Westerhoven. De moyennes gelden van
0.80 tot 1.25 en de partijlengte is veer-
tig caramboles. Aanvang op vrijdag 30
oktober om 19.00 uur en
zaterdag/zondag overdag. 
Naam Vereniging Gem
1. Nellie Kampert Combi '95 1.24

2. Toine van den Hurk Amorti 1.19
3. Benny Damen De Kraanvogel 1.17
4. Dianne van Hout De Toerist 1.17
5. Janus van Poppel Nooit Volleerd 1.12
6. Anita Somers De Kraanvogel 1.12
7. Roland Braber Drie Eiken 1.11
8. René Damen 't Groen Koffiehuis 1.04
Res. 1. Kees Fikken Amorti 1.07
Res. 2. Jan van de Laar Karper '83 1.04

Driebanden 3e klasse district Zwolle

Otto Brunsting wint thriller 
Bij vereniging De Pomerans in Zwolle
viel de beslissing pas bij de allerlaatste
carambole. In de slotronde deelden
Jack Vermue en Hans Perels de punten
met een eindstand van 20-20 na 42
beurten. Otto Brunsting greep toen de ti-
tel met zijn benauwde 20-19 (45) zege
op Jeroen  Groenendijk. 
Het toernooigemiddelde van 0.404
bleek hoger te zijn dan de bovengrens
van 0.400, zodat er zeer goed ge-
speeld was. 

De kortste partij kwam met 0.714 op
naam van Louie van Jole jr.  
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Otto Brunsting De Koetsier 10 0.371 5
2. Jack Vermue BV Tholen 9 0.417 5
3. Louie van Jole jr. DOS Hattem 8 0.525 5
4. Jeroen Groenendijk KBC 1911 8 0.468 6
5. Hans Perels DOS Hattem 6 0.412 4
6. Cor Masseus BCZZ 6 0.369 5
7. Gerard Diender De Ghesellen 5 0.365 5
8. Sim Spit De Ghesellen 4 0.344 4
Toernooigemiddelde: 0.404

Libre 5e klasse district Nijmegen

Moyenne bezorgt Jan Iven titel
Met tien punten eindigden Jan Iven en
Jan Peeters bovenaan. Het gemiddelde
van Iven bleek met 1.29 het beste van
iedereen, zodat het kampioenschap
naar de speler van De Wester uit Mill
ging. 
Vreeswijk zorgde met 2.35 voor de
kortste partij. 
De regiofinale is van 20-22 november
in biljartcentrum Renkum.

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. J. Iven De Wester 10 1.29 7
2. J. Peeters OGC 10 0.99 8
3. P. Vreeswijk DWS 9 1.03 8
4. J. van de Graaf Woezik 8 1.05 9
5. J. Groen DWS 8 1.05 8
6. B. Verheijen OGO 5 0.92 7
7. S. Meeuwsen OGC 4 0.97 10
8. T. Peters KOW 2 0.73 8
Toernooigemiddelde: 0.99.

Libre 5e klasse district Venlo 23-10 t/m 25-10

Finale in De Tijdt te Kessel
Vereniging De Maasoever organiseert
van 23 tot en met 25 oktober de
districtsfinale Venlo in de vijfde klasse li-
bre klein. 
De moyennes gaan van 0.80 tot 1.25
en de duels duren veertig caramboles. 
Plaats van handeling is café-zaal De
Tijdt aan Dorpstraat 36 te Kessel. 
Aanvang vrijdag 19.00 uur en zater-
dag/zondag 11.00 uur. 

Naam Vereniging Gem
1. Erwin Manders De Jordaan 1.42
2. Hay Hanssen De Maasoever 1.35
3. Henk van Asten De Jordaan 1.17
4. Grad Driessen D’n Hook 1.12
5. Rewalt Peeters ODS 1.04
6. Marijke Theunissen BC Tegelen 0.97
7. Yvonne Coumans De Jordaan 0.95
8. Nicole Hendriks 't Klötske 0.85
Res. 1. Diana Tax De Jordaan 0.93
Res. 2. Tiny Leijendeckers KOT 0.86

Libre 4e klasse district Venlo 30-10 t/m 1-11

Eindstrijd in De Herströat 
te Horst
De gemiddeldes gaan in de vierde klas-
se van 1.25 tot 1.70 en de partijlengte
is zestig treffers. Aanvang vrijdag
19.00 uur en zaterdag/zondag 11.00
uur. De districtsfinale wordt georgani-
seerd door vereniging De Jordaan in ca-
fé-biljart De Herströat aan Herstraat 45
te Horst. 

Naam Vereniging Gem
1. Ben Verlinden 't Anker 1.67
2. Lion Hekers 't Anker 1.60
3. John Derks De Jordaan 1.56
4. Thijs Peulen 't Klötske 1.56
5. Ben Aerts Maasbree 1.48
6. Bas Cuijpers ODS 1.42
7. Nicole Klomp De Jordaan 1.32
8. Jac Backus Maasbree 1.28
Res. Mary Pollaert 't Klötske 1.06
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Geuzendijk 35, 6002 TA Weert
Telefoon: 0495 - 52 43 00
Telefax: 0495 - 54 71 28

www.blaakven.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

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 !

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

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

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
D
E

M
I
X
X

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

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 DE KARPER
Walvisstraat 34 

5706 CT Mierlo-Hout
Tel. 0492-537855

Ook speellocatie JB Fashion

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

Twan Wijnhoven

ONBETWIST DE BILJART SPECIALIST

Van Kuppenveldweg 5
(industrieterrein Hazeldonk)

5721 TB Asten
Tel.: (0493) 31 31 18

www.vaneschbiljarts.nl

Van Esch Biljarts is verhuisd van Deurne naar Asten!

Dé importeur voor Nederland van Verhoeven Biljarts

VOOR EEN GOED GLAASJE BIER KOMT U NAAR CAFÉ

DE KDE KOENSOENS
John en Marian

Clublokaal

van

BV Woensel

Tevens zaal
voor 

bruiloften
en partijen
Woensdags gesloten

Tonnaerstraat 14  5622 KZ
Eindhoven  Tel. 040-2436903

3 Biljarts!!!
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Eerste divisie driebanden poule 1
Redelijke start Tonny Freriks Horeca 
Makelaars en Thekes Herpen/Derks Optiek

Speelronde 2
De Vrachtkar 2 – DBL Holland Mineraal
0-8. Eric Hendrickx verloor ondanks
1.212 en serie van negen van Stefan
Galla. De Duitser boekte namelijk
1.363. Corfu – De Distel Biljarts 0-8.
Wil Janssen ging met 41-45 (41) onder-
uit tegen Kay de Zwart. Ook Huub Wil-
kowski had onvoldoende aan 1.000
moyenne gezien de 37-45 (37) neder-
laag tegen Bert van Manen. Bij de be-
zoekers eindigde Jack van Peer even-
eens boven de 1.000 via 45 uit 43.
Darten-Biljarten.nl – Melody Amber 5-3.
De kortste partij ging tussen Markus Dö-
mer en Wim van Cromvoirt: 44-45
(37). Stefan Hetzel reikte tot 1.184.
Eekhoorn – Tonny Freriks Horeca Make-
laars 4-4. John Roovers trok met 41-45
na 43 pogingen aan het kortste eind te-
gen Peter Heerkens. Eddy Willems was
de beste bij de thuisploeg en met 1.216
versloeg hij Bart van Hove (1.000). Le-
on Smolders won namens de gasten
met 1.000 moyenne. Thekes Her-
pen/Derks Optiek – Constructor Staal-
bouw 6-2. Wim van Dijck bleek middels
1.097 een maatje te groot voor Henk
Lub. 

Speelronde 3
Duotrans – Corfu 6-2. Het beste duel
was voor Corfu speler Huub Wilkowski
die 1.323 in de boeken zette. Thuisspe-
ler Ronny Lindemann scoorde 1.153 en
tevens een reeks van elf. De Distel Bil-
jarts – Thekes Herpen/Derks Optiek 4-
4. Jack van Peer kwam er ondanks
1.185 niet aan te pas tegen de 1.666
van Wesley de Jaeger. 

Heerkens 45-41 winst op. De 37 om-
lopen waren goed voor 1.216 en
1.108. Gast Wim van Cromvoirt deed
lang over zijn laatste vier punten maar
realiseerde desondanks 1.363. Kop-
man Leon Smolders leek met 17-27 (21)
kansloos tegen Jos Bongers. Via 4-11-6-
2-3 draaide Smolders de rollen om en fi-
nishte even later met 45-33. Mede
dankzij de 28 caramboles in de laatste
elf beurten verscheen er voor de Belg
1.375 op het scorebord, terwijl Bon-
gers toch ook nog altijd 1.031 produ-
ceerde. De teammoyennes waren
1.070 en 1.038. Darten-Biljarten.nl –
WAM van de Broek Haarlem 8-0. De
thuisploeg kwam in De Veemarkt in
Doetinchem tot het seizoenrecord team-
gemiddelde van 1.192. Verantwoorde-
lijk daarvoor waren Henk van Mourik
(1.451), Stefan Hetzel (1.216), Markus
Galla (1.184) en Wim Vredeveldt
(1.000). Bij de gasten verloor Arno Pe-
terson ondanks 1.189 en Jeffrey Joris-
sen baatte een serie van tien niet. Con-
structor Staalbouw – De Vrachtkar 2 3-
5. Henk Overmars eindigde via 1.046
als enige boven 1.000 moyenne. DBL
Holland Mineraal – Eekhoorn 3-5. In De
(B)engel te Lochem wees Jelle Pijl 1.216
en reeks van elf Adrie Demming 1.162
terug. Henri Tilleman en John Roovers
produceerden 1.071 tegen elkaar. 

Speelronde 4
De Vrachtkar 2 – De Distel Biljarts 2-6.
Namens de gasten stal Bert van Manen
via 1.607 de show en teammaat Kay
de Zwart reikte tot 1.022. Corfu – Dar-
ten-Biljarten.nl 2-6. De opvallendste par-
tij ging tussen Michel van Camp en Tor-
sten Frings gezien de 41-45 score na
28 beurten en derhalve respectievelijk
1.464 en 1.607.  Wim Vredeveldt ver-
trok met 1.323 en reeks van elf. Eek-
hoorn – Constructor Staalbouw 8-0.
Adrie Demming leverde een boeiend
gevecht met Henk Overmars en dat re-
sulteerde in 45-42 na slechts 27 beur-
ten, ofwel 1.666 om 1.555. Demming
scoorde daarbij een serie van dertien.
Eddy Willems eindigde met 1.000 mo-
yenne. Melody Amber – WAM v.d.
Broek Haarlem 6-2. Ferdi de Bruijn
schitterde door zijn 45 punten al na 26
omlopen te verzamelen en 1.730 was
zijn beloning. Wim van Cromvoirt fi-
nishte met 1.153, terwijl Jeffrey Jorissen
bij de gasten de eer redde via 1.000.
Thekes Herpen/Derks Optiek – Duo-
trans 8-0. Wesley de Jaeger maakte
veel indruk door zijn 45 punten al na
25 beurten bij elkaar te hebben en dat
bracht de jeugdige Belg een fraai ge-
middelde van 1.800 op. Tegenstander
Ronny Lindemann finishte op precies
1.000.

Darten-Biljarten.nl met vlnr: Henk van Mourik, Torsten Frings, Wim Vredeveldt en
Stefan Hetzel. Met Markus Galla ipv Torsten Frings behaalde het teammoyenne
van 1.192. Foto: Frank Sanders.

Archieffoto Wesley de Jaeger van
Thekes Herpen/Derks Optiek: 1.666
en 1.800.

Henriek Hanegraaf (1.323) en Bert van
Manen (1.022) kwamen ook goed voor
de dag. Tonny Freriks Horeca Make-
laars – Melody Amber 6-2. Peter Heer-
kens stond tegen Ferdi de Bruijn met 17-
27 (23) achter maar 28 treffers in de
volgende veertien beurten leverden

Bekerduel op zaterdag 14 november

Glenn Hofman met Verbrugge
Terminals naar De Westhoek
In de nationale bekercompetitie ontvangt het derde divisieteam De
Westhoek/Van der Lee Schilderwerken op zaterdag 14 november eredivisionist
Verbrugge Terminals uit Sluiskil. Naast Martin Spoormans, Ronny Daniëls en
Kees Wittens, zal ook Glenn Hofman zijn opwachting maken bij Café Biljart-
centrum De Westhoek. De negentien jarige Hofman maakte enkele weken gele-
den Dick Jaspers duidelijk dat het met zijn opvolging wel goed komt. Met 50-29
zette de Hagenees Brabants trots in 33 beurten opzij. Voor De Westhoek/Van
der Lee Schilderwerken komen aan tafel: Daniël van der Geld, Gerbert van der
Lee, Stanley van Damme en Gerard Bunschoten. Aan de Eindstraat 50 in Drunen
begint men om 19.30 uur.

Eerste divisie driebanden poule 2

Handelsonderneming Van Melis
verliest topper van De Vrachtkar

Speelronde 1
Particolare – De Liefhebber 2-6. In deze
uitgestelde wedstrijd gaf nieuweling Jur-
gen Goris bij de thuisploeg zijn visite-
kaartje af met 45 treffers na 33 beurten
en dat leverde een gemiddelde van
1.363 op. Namens de bezoekers uit
Warmenhuizen twee spelers die opvie-
len. Richard Dekker toverde een serie
van elf op het blauwe laken en behaal-
de daarbij een moyenne van 1.071.
Zijn kopman Tom Beemsterboer produ-
ceerde 1.046.  

Speelronde 2
Dombosch Bouw – BC Tegelen 7-1. Re-
né Wijnen bleek met 1.097 en serie
van dertien de beste van iedereen. Van
Melis Handelsonderneming – Particola-
re 4-4. Peter van den Heuvel redde het
ondanks een serie van tien niet tegen
Jurgen Goris. Erwin van den Heuvel ge-
bruikte de minste beurten tegen Marc
Celen: 45-43 (44). De Liefhebber – W.
van der Sanden 6-2. Herman Slikker
1.406 haalde uit tegen Lambert Wil-
lems. Namens de bezoekers redde
Marc Roofthooft via 1.071 de eer. De
Vrachtkar – Voituron 5-3. In Reusel was
Johan Loncelle alweer uitblinker met 45
caramboles na 25 beurten, dus goed
voor 1.800. Rik van Beers 1.071 bleef
Rudi Tolleneer zes caramboles voor.
Marco Janssen en Bart Ceulemans
speelden 1.047 tegen elkaar. René Pe-
ters boog voor de 1.098 van Jos Krie-
kaard. De Vrachtkar hield een teammo-
yenne van 1.152 over. Sanders Vloe-
renshop – Capelle 4-4. Ruud Hölscher
1.216 klopte Dirk Weeremans 1.027.
Jumbo Warmond – Dallinga/Polka Print
4-4. Rob Lamboo 1.216 en reeks van
elf stal de show. 

Speelronde 3
De Vrachtkar – de Liefhebber 6-2. Inval-
ler Johan Roijers realiseerde 45 punten
na 44 pogingen. Eerste man Rik van
Beers stond halverwege achter tegen
Danny Breur maar de Bladelnaar draai-
de de rollen om via 45-36 na 34 om-
lopen, Gemiddeldes van 1.324 en
1.059 waren het gevolg. Particolare –
Dombosch Bouw 2-6. Jurgen Goris
bleef bij de thuisploeg als enige aan de
goede kant van de score. De Belg zette

met 1.607 en serie van tien Riny Zwiers
1.035 opzij. BC Tegelen –
Dallinga/Polka Print 2-6. De Zeeuw Pa-
trick Vasseur eindigde als enige middels
1.046 boven 1.000 moyenne. Jumbo
Warmond – Sanders Vloerenshop 6-2.
Rob Lamboo 1.250 toonde zich de
meerdere van Wim van den Berg
1.000. Ook zijn teamgenoot Ruud Höl-
scher had aan 35 uit 35 niet genoeg
want Peter Vlaar zette 1.285 in de boe-
ken. Capelle – Voituron 4-4. De gasten
hadden met Bart Ceulemans 1.406 en
Therese Klompenhouwer 1.250 hun
sterkste pionnen. W. van der Sanden –
Van Melis Handelsonderneming 0-8. Bij
Bojangles in Goirle finishte Wiljan van
den Heuvel via 1.216 boven iedereen. 

Speelronde 4
Dombosch Bouw – W. van der Sanden
5-3. Marti Hermse bleek bij de thuis-
ploeg de beste via 1.184. Riny Zwiers
en Marc Roofthooft deelden de punten.
Hans-Jürgen Kühl was namens de be-
zoekers als enige winnaar middels
1.153. Dombosch heeft nu als koploper
de maximale acht punten en gaat zater-
dag 24 oktober om 13.00 uur op be-
zoek bij naaste concurrent De vrachtkar
in Reusel. Van Melis Handelsonderne-
ming – De Vrachtkar 2-6. Wiljan van
den Heuvel en Rik van Beers gingen via
5-17 (8), 24-22 (18) uiteindelijk naar
42-45 (35) winst voor Van Beers. Deze
uitslag betekende moyennes van 1.200
en 1.285. De tussenstand werd 0-4 om-
dat Nico van den Heuvel opponent Re-
né Peters alleen in de aanvangsfase kon
volgen. Erwin van den Heuvel bleef on-
geslagen toen hij een tegenvallende Jo-
han Loncelle middels 45-37 na veertig
pogingen klopte. Peter van den Heuvel
bleef de jonge Marco Janssen tot 31-31
bij maar toen viel Van den Heuvel stil.
BC Tegelen – Particolare 6-2. Michael
Schlieper realiseerde 0.937 en serie
van acht. Rob Mans gaf het goede voor-
beeld via 45 uit 36 ofwel 1.250. Frank
Smetsers redde de eer. Dallinga/Polka
Point – Sanders Vloerenshop 6-2. In
Sluiskil ging de opvallende partij tussen
Mathieu Vlerick en Frans de Vries: 45-
43 (48). De verliezer produceerde wel
een reeks van elf. Jumbo Warmond Voi-
turon 6-2.

Jurgen Goris van Particolare: moyenne 1.363 en 1.607. 
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Carambolevoorzitter Jaap Labrujere ziet weer toekomst voor biljartsport

Dichter bij biljarters en 
samenwerking met andere bonden
In het novembernummer van 2007  publiceerde De Biljart Ballen een inter-
view met Jaap Labrujere. De kop van het artikel luidde: “ Jaap Labrujere
wil KNBB uit benarde positie halen”. Nu twee jaar later is het tijd om de
balans op te maken en komen we tot de conclusie, dat er heel wat is ge-
beurd. Dat een en ander niet zonder slag of stoot zou verlopen heeft La-
brujere in zijn interview voorspeld. Zo is o.a. de bondsraad terug gebracht
van 32 naar 12 personen.

Het is ondertussen algemeen bekend,
dat de sectie carambole onder de naam
KNBB Vereniging Carambole als zelf-
standige organisatie is losgekoppeld
van de KNBB, maar wel bij deze orga-
nisatie is aangesloten. Dat wil eigenlijk
zeggen, dat carambole financieel zelf
de broek op zal houden en zonder in-
menging van de secties pool, snooker
en driebanden een eigen beleid voert.
Een belangrijke doelstelling daarbij is
om biljartend Nederland dichter bij el-
kaar te brengen. “Er zijn al een aantal
contacten gelegd met collega bonden.
Niet om ze in te lijven, maar om samen-
werking te bevorderen. De verschillen
met andere organisaties zijn vaak
groot, maar een belangrijk punt hebben
ze wel gemeen; biljarten. Veel van deze
kleine maar ook relatief grotere bonden
hebben meestal hun zaakjes goed op
orde. Soms zelfs beter dan de KNBB.
Wie zijn wij dan, om naar die mensen
toe te stappen en te verkondigen dat het
bij ons beter is. Wie geeft ons het recht
om te spreken over wilde bonden? Het
zijn collega bonden! Juist die arrogantie
heeft in het verleden een flinke kloof ge-
slagen in biljartend Nederland. We
hebben binnen onze organisatie grote
grijze gebieden in Nederland, waar
weinig of in het geheel niet onder de
KNBB vlag wordt gebiljart. De oorzaak
hiervan ligt bij onszelf. Daarom is het
van groot belang, dat we het verleden
opzij zetten en hieraan met een frisse
wind in de zeilen gaan werken”. Aldus
de carambole voorzitter.

Algemeen Nederlands 
kampioenschap
”Door samenwerking zou je kunnen ko-
men tot een algemeen Nederlands kam-
pioenschap in verschillende disciplines.
Daarbij doel ik op een kampioenschap
waaraan alle biljarters kunnen deelne-
men, wel of geen lid van de KNBB. Een
dergelijk kampioenschap zou vooraf
gegaan kunnen worden door een pro-
vinciaal kampioenschap. Op deze ma-
nier kunnen we ook bij elkaar in de keu-
ken kijken en van elkaar leren. Met res-
pect voor elkaar is het mogelijk om
mooie dingen te realiseren. Zo wordt er

dit seizoen bijvoorbeeld in Zeeland
door leden van De Zeeuws Vlaamse Bil-
jartbond deelgenomen aan de persoon-
lijke kampioenschappen van het district
Delta Zuid-West. Ongetwijfeld behoort
dit ook voor andere gebieden tot de mo-
gelijkheden. Om een eerlijke financiële
verdeling te krijgen, zou je niet KNBB
leden meer inschrijfgeld kunnen laten
betalen”. 

Bondsraad
Jaap Labrujere had bij zijn aantreden
het terugdringen van het aantal bonds-
raadsleden hoog in het vaandel staan.
Nu de bondsraad uit twaalf leden be-
staat, is er ook een evenredige verde-
ling ten opzichte van het aantal leden
tot stand gekomen. Zo heeft de KNBB
Vereniging Carambole zes zetels, Snoo-
ker twee, Driebanden twee en Pool
twee. In het verleden was iedere sectie
met acht leden vertegenwoordigd in de
bondsraad, terwijl het ledenaantal van
carambole meerdere malen groter is
dan dat van de drie overige secties sa-
men.

Beleidsplan
Ondertussen is ook een beleidsplan ge-
presenteerd voor de komende jaren
(lees 2010-2012). Met dit beleidsplan
is een rondgang langs de gewesten ge-
maakt. Op deze manier wil men de
achterban inspraak geven voor het be-
leid in de toekomst. Openheid vindt La-
brujere belangrijk, niet alleen richting le-
den, maar ook naar de media. “Je moet
je professioneel naar de media presen-
teren, zo heb je ook meer kans dat je
de aandacht krijgt, die je zo hard nodig
hebt”. Weet de carambole voorzitter.
De communicatie met de leden is voor
de vereniging Carambole ook uiterst be-
langrijk. Zo is er onlangs een eigen
logo gepresenteerd en verschijnt er een
nieuwsbrief en werkt men aan een ei-
gen website. Verder zijn er plannen om
via de geschreven pers tot een goede
communicatie te komen. Belangrijk
daarbij is om alle biljarters te bereiken.
Dus ook de niet KNBB leden.

Lening
Een belangrijk punt is ook de terugbeta-
ling van de inmiddels beruchte lening
van vijftien gulden per lid. Det het hier
over een langlopende kwestie gaat, be-
wijst de genoemde valuta. Veel leden
hebben via hun vereniging en/of district
al kenbaar gemaakt deze lening kwijt te
willen schelden. Ondanks dat, zal een
groot deel toch terug betaald moeten
worden. Daar wordt, zo Jaap Labrujere
kenbaar maakt nu haast mee gemaakt.
Door een transparante financiële situa-
tie te creëren hoopt men in de toekomst
verrassingen te voorkomen. Het woord
contributieverhoging wil men voorlopig
niet in de mond nemen.
“Al met al groeit er weer hoop voor het
georganiseerde biljarten in Nederland,
maar we moeten het wel samen doen”
sluit Jaap Labrujere.

Zie www.biljartwinkel.nl

Dibo organiseert 
sticker ontwerpwedstrijd
Dibo wil graag nieuwe stickers uit-
brengen voor op een biljartkeu en
daar hebben we jullie hulp bij nodig!
We willen graag stickers laten druk-
ken, maar natuurlijk met een zo mooi
mogelijk design. Hierbij nodigen we
alle biljarters uit om mee te doen met
de sticker ontwerpwedstrijd, waarbij
het mooiste ontwerp de Dibosticker zal
sieren. 
De wedstrijd loopt tot 10 november
2009 en de winnaar verdient een
waardebon van 50 euro.

Specificaties:
Maak gebruik van 3 kleuren, traditio-
neel zijn de Dibo logokleuren
rood/zwart op een witte achtergrond.
Hier mag je natuurlijk van afwijken.
Probeer je eindontwerp in wat ver-

schillende combinaties! De sticker
wordt bij voorkeur ovaal (niet ver-
plicht) en moet geschikt zijn om op een
biljartkeu te plakken. Maak gebruik
van het Dibologo, vermeld biljartwin-
kel.nl maar gebruik vooral je eigen
creativiteit. Mail je ontwerp(en) naar
edwin@biljartwinkel.nl, je ontvangt
dan van ons een ontvangstbevestiging
en natuurlijk een bericht op 10 novem-
ber.
Het logo staat op de website
www.biljartwinkel.nl en kijk ook op de
voorpagina van De Biljart Ballen.

Libre 7e klasse jeugd 31-10 en 1-11

NK in Fabeltje te Oss
Vereniging Touché heeft de organisatie
in handen van deze klasse tot 0.40,
waarbij de parijen worden beslist over
twintig caramboles. De pas 11-jarige
Max Oortwijn uit Heemskerk staat bo-
venaan de plaatsingslijst met 0.46. De
even jonge dame Chelsey Cornelissen
uit Venlo volgt hem met 0.44 op de
voet. De jongste speler is Martijn Dek-
ker uit Schagerbrug die tien jaar is. JBV
Deventer is goed vertegenwoordigd met
twee deelnemers. De spelers en arbiters
worden op zaterdag 31 oktober ver-
wacht om 10.30 uur. Het Nederlands

kampioenschap wordt gehouden in ca-
fé 't Fabeltje aan Berghemseweg 155 te
Oss. 
De arbitrage is in handen van het
district Oss. 
Naam Plaats Vereniging Gem 
1. Max Oortwijn Heemskerk OBIS/Magneet 0.46
2. Chelsey Cornelissen Venlo 't Klötske 0.44
3. Bennie Godschalk Nijmegen De Kromme Keu 0.43
4. Sander Groot Wesseldijk Deventer JBV Deventer 0.41
5. Lars Lagarde Arcen Inaborg 0.41
6. Mike Wouterse Amersfoort Leusden 0.37
7. Martijn Dekker Schagerbrug BIOS 0.36
8. Jessie Wind Deventer JBV Deventer 0.31

Regiofinale derde klasse driebanden Midden Nederland

Loedeman ongeslagen 
naar titel in Lelystad

Tijdens de regiofinale 3e klasse drie-
banden klein van Midden Nederland
afdeling 1 bleef T. Loedeman van bil-
jartvereniging Texaloon ongeslagen. 
Met maar liefst vier punten verschil op
de nummers twee en drie leverde dat
voor hem de regiotitel op. 

Met 0.524 behaalde hij ook het hoog-
ste algemeen gemiddelde.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1  T. Loedeman Texsaloon 14 0,524 5
2  J.J. Nijboer De Hertogen 10 0,376 3
3  D. van Andel Victoria 10 0,370 3
4  W. de Bie De Windhoek 6 0,438 5
5  H. Groenewout Phoenix 6 0,382 5
6  B. Hilhorst ’t Centrum 4 0,359 3
7  N. de Boer B.C.H. ’95 4 0,332 3
8  T.L. Adrichem Bl.wit/De Klos 2 0,305 5

V.l.n.r.: volgens eindstand

Snel & goedkoop al uw biljart benodigdheden? Eenvoudig on-line of deskundig in de winkel, natuurlijk bij...

www.championshop.nl
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Nat. voorr. op 19 + 23 + 25 oktober

Libre overgangsklasse 
in De Donk te Duizel
Op maandag 19 oktober is de nationa-
le voorronde libre overgangsklasse be-
gonnen. Het toernooi wordt gespeeld in
De Donk aan De Donk 4 te Duizel.
Speeldata zijn ook 23 en 25 oktober.
De duels gaan over driehonderd ca-
ramboles waarbij de moyennes 20.00-
35.00 zijn.

Naam Vereniging
1. Cees van Eindhoven NGTR
2. Leo van Hastenberg 't Wapen van Liempde
3. Ludo Hermans HAS
4. Danny van Kasteren 't Centrum
5. Jean-Paul Rens SVW Biljart Boetiek
6. Bert Vermeulen De Ster

Kwalificatie Inkada Grand Dutch

Voorbeschouwing 
Micha van Bochem

De Inkada Grand Dutch in HCR Prinsen
te Haarlo staat van 19 tot en met 24 ja-
nuari 2010 op het programma. Via
kwalificatiewedstrijden spelen zestien
biljarters, verdeeld over vier locaties,
om een plek bij de beste acht tijdens de-
ze Grand Dutch. Deze kwalificatie vindt
van 5 tot en met 8 november plaats. Zie
voor de indeling en locaties elders in De
Biljart Balen. Micha van Bochem speelt
dan bij De Wellse Vaert in Steenbergen
(Welberg).

Even voorstellen en palmares
Mijn naam is Micha van Bochem, ben
33 jaar en woon op dit moment nog in
Lent (gemeente Nijmegen) maar ga
binnenkort verhuizen naar Kranenburg
(Duitsland). 
Biljart sinds mijn 11e jaar en mijn
hoogst behaalde resultaten zijn:
1x derde plaats ereklasse 47/2 te
Haaksbergen

1 x eerste plaats en 1x tweede plaats
kadercompetitie
1 x tweede plaats NK 47/2 eerste klasse
En  2 x eerste plaats bij een NK jeugd,
namelijk 47/2 + 3e klasse. 
Inkada voorwedstrijden
Heb niet echt een verwachting maar wil
wel het hoogst mogelijke uit de voor-
wedstrijden halen en omdat ik al 2x eer-
ste reserve heb gestaan, hoop ik toch
stiekem een keer op een finaleplaats.
Wil toch proberen uit mijn mindere
spelsoorten wat meer rendement te ha-
len, lastig maar uiteindelijk zeker nog
haalbaar in de komende jaren. Band-
stoten dat is zeker voor verbetering vat-
baar, maar speel het helaas te weinig.
Dus probeer mezelf daarin wat meer te
verbeteren. Wens alle spelers goede
voorwedstrijden toe en natuurlijk ook de
organisatie om van dit toernooi weder-
om weer een succes te maken!

Micha van Bochem. Foto: www.biljartenborculo.nl

Driebanden klein tweede klasse MN afdeling 1

Finale bij Rapiditas in Weesp
Biljartvereniging Rapiditas is van 23
t/m 25 oktober verantwoordelijk voor
de organisatie van de regiofinale twee-
de klasse driebanden klein van Midden-
Nederland afdeling 1. 
De wedstrijden worden gespeeld in het
clubgebouw van de organiserende ver-
eniging aan de Achtergracht 13 te
Weesp. De partijlengte is 25 carambo-
les.

Deelnemers
Naam vereniging moy.
1.  M. Kamerbeek Texsaloon 0.575
2.  J. van Zwieten Exelsior 0.541
3.  A. Vermeulen De Krim 0.536
4.  H. Dröge Leusderkwartier 0.521
5.  C. Tunc De Hertogen 0.507
6.  J. van de Kooy Garderen 0.488
7.  D. van Ekris Maarschalk 0.453
8.  Th. Rooth HB De Run 0.440

Regiofinale 6e klasse libre in Rumpt
De regiofinale zesde klasse libre van
Midden-Nederland afdeling 1, wordt
van 31 oktober t/m 1 november gehou-
den in het lokaal van BV Carambole
aan de Boutensteinseweg 2b in Rumpt. 

Met een partijlengte van 30 caramboles
is de bovengrens bepaald op 0.80.

Naam vereniging moy.

1.  A. Stitselaar-Kok Princesse 0.83
2.  B. Mol Bok 0.82
3.  L. Roosendaal ’t Centrum 0.79
4.  D. van Dijk De Hertogen 0.78
5.  A. Huisman BLWit/De Klos 0.74
6.  R. Nijkamp K.O.T. 0.72
7.  J. van Zoelen Zwarte Paard 0.70
8.  M. Hilhorst Rappel ’06 0.59

Prijzenpot van ruim 2.000 euro

Driebanden koppeltoernooi
bij De Distel
Op zondag 1 november start bij Biljart-
centrum De Distel aan de Kade 46 te
Roosendaal een groot koppeldrieban-
dentoernooi. Er wordt gespeeld op alle
zondagen in november en er kunnen
per speeldag maximaal 24 koppels
deelnemen. 
Het betreft een toernooi op de kleine ta-
fel, waarbij het inschrijfgeld geheel ten
goede komt aan de prijzenpot. Iedere
poule verzorgt daarom zelf het tellen en
schrijven. Het inschrijfgeld bedraagt 20
euro per koppel. Bij inschrijving dient
het gemiddelde bekend bij diverse bon-
den te worden opgegeven, ook al

wordt na de eerste ronde het gemiddel-
de herberekend.

Prijzengeld
Voor het winnende koppel ligt een en-
veloppe met 1.000 euro klaar, terwijl
de nummer twee met 400 euro naar
huis gaat. Voor de derde prijs is er 200
en voor de vierde prijs 100 euro be-
schikbaar. De nummers vijf t/m acht
ontvangen een waardebon van 40 eu-
ro. Ingeschreven kan worden bij Biljart-
centrum De Distel, via e-mail: 
dedistel@planet.nl of telefonisch via
nummer: 0165-563800.

Automatisering voor de biljartsport

BiljartPoint.nl, 
Deel 6: Een nieuwe website
Aan het begin van het biljartseizoen is BiljartPoint overgestapt naar een
nieuwe website. Wat is nieuw en wat is anders? Oude columns over Bil-
jartpoint.nl kunt u uiteraard via www.debiljartballen.nl teruglezen. 

Maandenlang is er gewerkt aan een
nieuwe lay-out voor BiljartPoint. Het is
een hele uitdaging om zoveel informa-
tie als het gaat om standen en cijfers
van honderden competities op een dui-
delijke en rustige manier te presenteren
aan een bezoeker. Niet alleen de lay-
out, maar de onderliggende code is
ook flink aangepast. Naarmate de be-
zoekersaantallen stegen, werd het voor
de servers steeds moeilijker om op een
snelle en efficiënte manier gegevens te
presenteren. Alle data op BiljartPoint
zijn immers realtime.

BSID – Lay-out
Voor het ontwerp hebben we een goe-
de partner gevonden en ingehuurd.
Bart Siebelink Internet Diensten
(BSID.nl). Een goede biljarter met een
professioneel ICT bedrijf. Een ideale
combinatie biljarter en ontwerper. De
biljartsport is vrij complex met alle ver-
schillende puntentellingen, spelsoorten
en moyennes. Bart heeft een rustig kleur-
schema en duidelijke navigatie geko-
zen wat helemaal past bij de doel-
groep, zonder de herkenbaarheid van
de oude lay-out uit het oog te verliezen.
Een prettige samenwerking die zeer
aan te raden is.

Functionaliteit
De welkomstpagina is gewijzigd. Bil-
jartPoint omvat tegenwoordig zoveel
meer dan alleen competitie dat we u
graag op de welkomstpagina informe-
ren en de juiste kant op sturen. 
Bij de competities is voortaan een week-
programma te zien. Onder de stand is
direct te lezen welke partijen de komen-
de week gespeeld worden. Als er een
uitslag is, kunt u uiteraard doorklikken. 
De pagina persoonlijke resultaten is

flink uitgebreid. Er is een nieuwe grafiek
gemaakt en drie kerngetallen boven de
grafiek maken hopelijk binnen enkele
seconden duidelijk of een speler goed
of slecht staat te spelen. Voorgaande re-
sultaten kunnen ook bekeken worden.
Voor KNBB spelers worden bij de com-
petitieresultaten meteen de PK resultaten
getoond, waar uiteraard op geklikt kan
worden. De cijferpagina is erg leuk
voor de bezoekers die van statistieken
houden. We voegen vaak op verzoek
statistieken toe. Het is teveel om op te
noemen wat er allemaal mogelijk is.
Neem eens een kijkje en laat het weten
als u iets mist. 

Interactief
De komende maanden zal BiljartPoint
veel interactiever worden. Er komen
meerdere leuke diensten en producten
aan, speciaal voor BiljartPoint leden.
We willen daar nog niet al te veel van
verklappen. Geen woorden maar da-
den.
De komende edities zal er nieuws zijn te
vertellen over onze uitbreidingen in PK
software op het gebied van nationale
kampioenschappen en over nieuwe
interactieve diensten.
Graag tot volgende maand.
Met vriendelijke groet,
Peter Rijckaert en Geoffrey Molenschot
info@biljartpoint.nl

Energieweg 17-19 
Gemert 

Tel. 0492-343054
www.petervandelaar.nl

R.A.S

Het adres voor

Europese 

auto-onderdelen

Nieuw & gebruikt

www.biljartdivisies.nl
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Een betrouwbare partner voor logistieke oplossingen

DAS Koerier voor uw 
vervoer en opslag

Foto pand.

Per 1 mei 2009 is DAS Koerier verhuisd naar Habraken 2154 te Veldho-
ven. Met een bedrijfspand van liefst 2.200 vierkante meter is men weer
volledig up-to-date. Met vier laaddeuren is het nu nog efficiënter werken.
Met een negen meter hoge opslagruimte, plaats voor 3.000 pallets, kun-
nen DAS Koerier en DAS Logistics iedereen de combinatie van vervoer en
opslag aanbieden. Of het nu gaat over 1 kg of 30.000 kg.  

DAS Koerier biedt u vele mogelijkheden
om uw goederen snel en betrouwbaar
te leveren. Van een document tot com-
plete vrachten van 32 pallets, vandaag
of morgen leveren. Alles is mogelijk.
Belt u eens vrijblijvend met de planning
via 040-2538843, zij staan elke dag
klaar om u vooruit te helpen. Het wa-
genpark van DAS Koerier bestaat uit
dertig verschillende voertuigen om aan
al uw eisen en wensen te kunnen vol-
doen. Ze beschikken over bestelbussen
met of zonder laadklep en vrachtwa-
gens voor 9 tot 33 pallets.
Voor kostbare en diefstal gevoelige zen-
dingen beschikt DAS Koerier over ge-
sloten opleggers met een pin-lock
systeem voor extra veiligheid. Alle voer-
tuigen van DAS Koerier zijn voorzien
van een GPRS volgsysteem met naviga-
tie. Dagelijks leveren zij binnen de Be-
nelux pakketten en pallets in eigen be-
heer. Indien uw zending voor 14.00 uur
is aangemeld bij hun planning wordt
uw zending dezelfde dag nog opge-
haald en binnen 24 uur geleverd. Uw
zending kan via de site www.daskoe-
rier.nl aangemeld worden door te klik-
ken op pakket of pallet.

Door de samenwerking met Gebr.
Weiss uit Oostenrijk beschikt DAS Koe-
rier dagelijks over direct transport naar
Oostenrijk. Vanuit Oostenrijk is dage-
lijkse distributie mogelijk naar alle be-
stemmingen in Oost Europa. Vrachten
vanuit Oost Europa naar de Benelux
worden door DAS Koerier geregeld en
eventueel afgehandeld bij de douane.
Ook voor spoedzendingen kunt u ge-
bruikmaken van de site www.daskoe-
rier.nl. 
DAS Logistics
Voor het opslaan van uw waardevolle
goederen beschikt DAS Logistics over
ruim 3.000 palletplaatsen in een geheel
beveiligde en verwarmde opslagruimte.
Door de betonnen constructie van de

Genomineerd in de categorie G-sporter

Breng nu uw stem uit op 
BC Het Groene Laken uit Haarlem
Biljartclub Het Groene Laken is geno-
mineerd voor het Top Sportgala 2009
in Haarlem. Dit team, bestaande uit
één IJmuidense en vijf Haarlemse bil-
jarttoppers, presteerde het in januari
van dit jaar voor de tweede maal in
de clubgeschiedenis Nederlands kam-
pioen VG teams in Veldhoven te wor-
den.
Breng uw stem uit via de site www.top-

sportkennemerland.nl. Kies het balkje
stemmen en dan kom je onder het
hoofdstuk 5. Genomineerden gehan-
dicaptensport.
Het sportgala vindt plaats op 8 de-
cember 2009. Mensen kunnen op hun
favoriet stemmen.
Doe het ook maar dan s.v.p. op Het
Groene Laken. Hoe meer stemmen des
te meer kans.

Titels voor Goed Geplaatst en Bronlaak

Brabants kampioenschap
VG-teams groot succes
In de afgelopen tien jaar is het toernooi gegroeid van zes naar dertien
teams. Deze formaties hebben gestreden voor een plaats in het Neder-
lands kampioenschap op 12 en 13 december 2009. Dit zal worden ge-
houden in NH hotel Koningshof te Veldhoven.
Vanaf 9 uur zaterdag kwamen de spe-
lers aan in Biljartcentrum La Carambole
aan de Oortlaan in Veldhoven. De
spanning was te voelen want iedereen
wilde bij de eerste drie horen, dat bete-
kende namelijk dat ze in december voor
het NK mogen strijden. Op vijf tafels
speelden de zeven teams de hele dag
door dankzij alle vrijwilligers die hen
begeleidden of als arbiter/schrijver fun-
geerden. Zodoende konden de spelers
zich volledig concentreren op de ca-
ramboles. De vreugdesprongen waren
er soms als de laatste treffer gemaakt
werd in een enerverende wedstrijd. Tot
het einde van de dag bleef het span-
nend en uiteindelijk mocht het team van
B.C. Goed Geplaatst, uit Duizel, de be-
ker met daarop de tekst eerste prijs in
ontvangst nemen. Op de voet gevolgd
door B.C. Vizier uit Gennep en B.C.
Providentia uit Heeze. Op zondag was
er nog meer strijd omdat er vanaf dit

jaar twee teams uit een zelfde club
mochten inschrijven en de teams van
zondag wilden natuurlijk hoger eindi-
gen als hun clubgenoten. Ook de zes
teams van deze dag lieten zien wat een
mooie ballen er gemaakt kunnen wor-
den tijdens de wedstrijden. Aan het
eind van de dag ging nieuwkomer B.C.
Bronlaak uit Boxmeer met de eerste prijs
naar huis. B.C. Timpaan uit Vught met
de tweede prijs en als derde en enige
team dat samen met clubgenoten terug
mag komen naar het NK B.C. Vizier uit
Gennep.
Het waren wederom twee heel geslaag-
de en sportieve dagen die na zoveel
jaar steeds meer op een reünie gaan lij-
ken. Ze verheugen zich ook al erg op
het NK omdat ze elkaar dan weer kun-
nen ontmoeten. In totaal zullen er tijdens
het NK tien teams van vier spelers strij-
den om de titel. 
Tekst: Petra Strijbos.

Regiofinale 6e klasse jeugd Zuid Nederland

Negen jarige Silvano Bron 
verrassend in Waalwijk

Tijdens de regiofinale zesde klasse
jeugd bij J.B.C.W. te Waalwijk ging Sil-
vano Bron van ABC ’t Topke met twee
verliespartijen slecht van start. Bij het in-
gaan van de derde ronde stond hij dan
ook met nul punten op de zesde plaats.
Dat naast techniek en precisie ook ka-
rakter een belangrijk facet in de biljart-
sport is bewees de negen jarige Limbur-
ger. Zijn zegereeks startte de nieuwe
kampioen tegen Wiebe Vermeer van
BV De Peel uit Deurne, om vervolgens
niet meer los te laten. Na de vierde ron-
de stond Bart van Nieuwburg nog on-
geslagen aan de leiding, Wiebe Ver-
meer en Erik Mingels uit Eijsden volg-
den met zes en Silvano Bron en Wesley
van den Hoven met vier punten. Omdat
Bart van Nieuwburg twee partijen ver-
loor, voerde Wiebe Vermeer bij het in-

gaan van de laatste ronde op moyenne
de ranglijst aan. Vijf deelnemers met vijf
punten begonnen aan het slot en ston-
den dus garant voor een spannende fi-
nale. Uiteindelijk was het Silvano Bron,
die op moyenne regiokampioen werd.
Bart van Nieuwburg (2e)  en Wesley
v.d. Hoven (3e) eindigden met een la-
ger gemiddelde ook op tien punten.

Eindstand
Naam vereniging pnt moy HS
1.  Silvano Bron ABC ’t Topke 10 0.908 7
2.  Bart v. Nieuwburg W.B.G. 10 0.871 6
3.  Wesley v.d. Hoven O.B.F. 10 0.690 7
4.  Wiebe Vermeer De Peel 8 0.859 8
5.  Erik Mingels Maarand 8 0.824 7
6.  Jasper Schuurmans ’t Klotske 6 0.877 8
7.  Sandra v.d Hoof De Kauw 2 0.550 5
8.  Rowan Kremer Amorti 2 0.506 4

wanden en het dak zijn uw goederen
uitermate goed beveiligd tegen diefstal.
De opslagruimte is in zijn geheel afge-
sloten dankzij een brandvrije loodsdeur
en voorzien van een gecertificeerd
alarm systeem. Door de betonconstruc-
tie is een sprinkler installatie niet nodig.
Geen onnodige waterschade door
sprinklers die door een storing uw goe-

deren waardeloos maken. DAS Lo-
gistics beschikt over diverse laaddocks
voor het snel laden en lossen van con-
tainers. DAS verzorgt voor u de opslag
en eventueel het transport naar uw klan-
ten. Vraag eens geheel vrijblijvend naar
de voordelige tarieven op telefoonnum-
mer 040–2538843.
DAS Koerier, das goed geregeld!

Silvano Bron, als jongste deelnemer kampioen.

Libre 6e klasse regio NON afd. zuid 30-10 t/m 1-11

Eindstrijd in biljartcentrum
Almelo
BCA organiseert deze finale van vrij-
dag 30 oktober tot en met zondag 1 no-
vember in biljartcentrum Almelo aan
Adastraat 39a. 
De gemiddeldes gaan in de zesde klas-
se tot 0.80, terwijl de duels worden be-
slist over dertig punten. 
Poppy Polman voert namens De Vee-
markt uit Doetinchem de deelnemerslijst
met 0.76 aan. 
Aanvang op vrijdag 30 oktober om

18.00 uur en zaterdag/zondag over-
dag. 
Naam Vereniging Gem
1. P. Polman De Veemarkt 0.76
2. B. Berendsen Concordia '54 0.71
3. E. ter Bleeke BCN 0.69
4. H. Kwerreveld Ons Huis 0.67
5. R. Kliphuis Deventer '83 0.67
6. H. Schutte Pomerans 0.65
7. J. Veldhuis De Bosrand ’78 0.60
8. A. Snippert ’t Mekkelholt 0.59
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Ook in Leuven is Javier Palazon weer struikelblok 

Glenn Hofman 
tweede op WK junioren

Glenn Hofman krijgt felicitaties van JC Dupont. Foto: Harry van Tiel.

Tijdens het WK driebanden voor junio-
ren in Leuven heeft Gelnn Hofman we-
derom de tweede plaats behaald. In de
finale moest Hofman zijn meerdere her-
kennen in de Spanjaard Javier Palazon,
die hiermee zijn titel prolongeerde. Na

een serie van tien leek het er in de be-
slissende set even op dat Hofman het
wereldkampioenschap binnen zou ha-
len. 
Toch ging de winst met 15-13 naar de
Spanjaard.

Knaller van Leppens

In speelronde vijf van de eredivisie haal-
de Eddy Leppens flink uit. Voor zijn
team Delta/Fast speelde hij in de wed-
strijd tegen Twentevisie in twaalf beur-
ten uit. Met een gemiddelde van 4.166
behaalde de Belg in Zeeuwse dienst
een 50-17 overwinning op Christian Ru-
dolph.

Vierde divisie driebanden poule 8

Eerste zege 
voor Den Mariënberger 
Den Mariënberger – Carambole 3 0-8.
In zijn thuisbasis maakte Eric Binnen-
mars een serie van zes maar dat mocht
niet baten tegen de 0.600 van Harry
Grolleman.
DOS Combinatie – Den Mariënberger
6-2. Wim Bril zorgde voor de eerste
winstpartij van de nieuwe formatie uit
Mariënberg. Tegen Van Vilsteren verza-
melde Bril zijn 25 caramboles al na der-
tig beurten en dat leverde een moyenne

van 0.833 op. Bij de thuisploeg was
kopman Sjaak Dekker overigens goed
voor 0.967 met 30 uit 31. 
Den Mariënberger – Anhill Systeempla-
fonds 5-3. Teun Biglaar haalde het met
twee caramboles verschil tegen Arend
Fraterman gezien de 25-23 (56) eind-
stand. Jan Schepers versloeg Freek Es-
huis en eerste man Eric Binnenmars
deelde de buit via 30-30 (55) tegen Al-
bert Kuik.

C-Ranking driebanden

Bert Walrecht zegeviert 
in Den Mariënberger

De latere winnaar Bert Walrecht zorgde
in de achtste finales voor de kortste par-
tij door Van den Hanenberg met 30-17
na 38 beurten te verslaan. In de kwart-
finales rekende Walrecht via 30-26 na
zestig pogingen af met Theo Scholten.
Ook M. Basoeki, J. Zijlstra en J. Roze-
boom bleken succesvol in Mariënberg.
Bij de laatste vier was het Jan Zijlstra die

met een gemiddelde van 0.882 een
maatje te groot was voor Basoeki. Bert
Walrecht haalde het met vier carambo-
les verschil tegen Rozeboom. 
In de finale was het echter Bert Wal-
recht die heerste. Zijlstra kon het goede
spel van zijn vorige partij niet herhalen
en dus won Walrecht met 30-16 na
veertig beurten.

Vlnr: Jan Zijlstra, Bert Walrecht, Jeroen Rozeboom en Michael Basoeki. 
Foto: Ingrid Binnenmars.

Vierde divisie driebanden poule 10

BC Tegelen 3 en Didden Distributie
aan de leiding
Speelronde 2
BC Tegelen 3 – BC Tegelen 6-2. Tom
Smaak bleek namens het eerste team de
beste van iedereen en redde met 0.652
de eer. Bij de winnaars realiseerde
Chris van Deur 0.641. Van den Berk
Assurantiën – LedNed/De Peel 2 4-4.
Edwin van den Boom gaf met 0.652 het
goede voorbeeld. 
Speelronde 3
DAB/All Metaal 2 – Van den Berk As-
surantiën 8-0. Albert de Weerd bleef
Edwin van den Boom nipt voor: 30-27
(51). Didden Distributie – La Plaza Go-
rissen 6-2. Hans Paashuis dankte zijn
moyenne van 0.675 vooral aan een se-
rie van zeven. Teamgenoot Leo Vesters
boekte 0.645. BC Tegelen – DAB/All
Metaal 4-4. Leon Mans verzamelde zijn

25 treffers na 38 pogingen (0.657).
NAS Ango Cards – BC Tegelen 3 2-6.
Jongeling Martijn Roefs gaf het goede
voorbeeld met een gemiddelde van
0.810. 
Speelronde 4
DAB/All Metaal – NAS Ango Cards 4-
4.  Kopman Jan Peters ging ondanks
0.727 de boot in want Martijn Roefs
scoorde deze week zelfs 0.909. Van
Hulst – DAB/All Metaal 2 4-4. Wil Ka-
nen 0.694 en Albert de Weerd 0.652
staken er bovenuit. Didden Distributie –
LedNed/De Peel 2 6-2. Bij de thuis-
ploeg gaf Monique van Hamond via
0.675 het goede voorbeeld. Edmond
van de Venne presteerde namens de
Deurnese gasten prima middels 0.769
en een serie van zeven.

Derde divisie driebanden poule 7

Topper Reuver '03 tegen 
Diamant Sint-Oedenrode onbeslist
Speelronde 2

Thekes Herpen 3 – Thekes Herpen 2 4-
4. Opvallendste speler bij de thuisploeg
was Jos van Leur, die zijn dertig caram-
boles al na 28 beurten bij elkaar had.
Dat leverde hem het fraaie moyenne
van 1.071 op. Teamgenoot Theo Fleu-
ren produceerde een serie van zeven.
Diamant Sint-Oedenrode – DBC Budel
3-5. Ton Rovers ging met 29-35 (44)
onderuit tegen Frits Mennen. Louis van
der Meijden won als enige bij de thuis-
ploeg dankzij 0.686. De Tapperij/De
Peel – Reuver '03 1-7. Wim Wellessen
tegen Rob Wong eindigde in 23-30 na
37 pogingen en dus voor Wong 0.810.
BC Tegelen 2 – Thekes Herpen 7 8-0.
John van Tienen en teamgenoot Henk
Schattefor hadden beiden maar 39 kan-
sen nodig. Voor Van Tienen aldus
0.897 en voor Schattefor 0.769.  
Speelronde 3
Thekes Herpen 7 – De Tapperij/De Peel

4-4. Joep van de Veer tegen Wilfried
Godschalk bleek de kortste partij met
42 omlopen: 26-30. DBC Budel – MBA
4-4. Menno de Vries was een klasse
apart met een gemiddelde van 1.166
en serie van negen. Thekes Herpen 2 –
BC Tegelen 2 4-4. Het duel tussen Peter
van de Linden en Henk Schattefor was
fraai gezien de 28-30 score na 39
beurten. Kopman Geert-Jan Manders
zette 0.777 in de boeken. Reuver '03 –
Diamant Sint-Oedenrode 4-4. Koen van
den Hombergh had onvoldoende aan
0.727 want Louis van der Meijden ver-
trok met de 1.060 winst. Joop Baars
boekte 0.760 bij zijn zege.  
Speelronde 4
MBA – De Zwaantjes '82/4 0-8. Na-
mens de bezoekers sprong Sjef van den
Heuvel er met 35 caramboles na 34
beurten (1.029) ver bovenuit. Diamant
Sint-Oedenrode – Thekes Herpen 7 8-0.
Ton Rovers eindigde met 0.813 als eni-
ge boven het moyenne van 0.800.

BC Capelle wint bij De Liefhebber
In de eerste divisie driebanden moest
BC De Liefhebber in hun thuislocatie te
Warmenhuizen de eer met 2-6 aan BC
Capelle laten. Danny Breur, die vorig
seizoen nog als kopman van BC Capel-
le fungeerde, mocht zijn vroegere team-
genoot Hans de Groot met 39-45 felici-
teren. De Groot kwam vorig seizoen
nog op bord vier uit. Fred Groen ont-
moette Peter van Mierlo op zijn weg en
moest dat met 42-45 bekopen. Herman
Slikker tekende wel voor winst, tegen
Dirk Weermans werd het 45-38. Op-
vallend was de partij tussen Tom Beem-
sterboer en Tom Persijn. Beemsterboer
zag zijn tegenstander in een sneltrein-
vaart op de overwinning afstevenen.
Toen Persijn na 27 omlopen 42 treffers
op het bord had staan, viel zijn produc-

tie geruime tijd stil. Pas in de 44e beurt
kon hij met 37-45 de vlag hijsen.
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Derde divisie driebanden poule 8

Spektakel bij ’t Ivoor 2 tegen Alwako
Er waren wel twee opmerkelijke partijen
in Boxtel. Rick Sleddens speelde na-
mens de gasten tegen Robbie van de
Griendt. Sleddens had steeds een voor-
sprong maar werd uiteindelijk toch
voorbij gestreefd omdat Van de Griendt
twee series van 9 (!) maakte. De win-
naar realiseerde 1.060. Op de andere
tafel ging thuisspeler Bernhard Legierse
als een komeet van start. Na elf beurten
stond hij met 25-12 voor tegen Sven
van Horsage. Na negentien pogingen
was de stand gelijk via 30-30. Van Hor-

sage kreeg toen driemaal de kans om
de partij uit te maken, maar dat lukte
hem niet waardoor Legierse toch nog
met 35-34 won in 23 beurten. Moyen-
nes dus van 1.521 en 1.478, een on-
gekend hoog niveau in de derde divi-
sie. Paul Brekelmans 0.833 en Tonnie
Devoght 0.697 bleven eerder namens
Alwako aan de goede kant van de sco-
re en derhalve een eindstand van 4-4.
De bezoekers uit Bergeijk zetten het
fraaie teamgemiddelde van 0.888 in
de boeken.

Overwinning van Glenn Hofman op Dick Jaspers

Verbrugge Terminals 
zorgt voor sensatie in Sluiskil

Tijdens het dubbele programma in de
eredivisie driebanden op 10 en 11 ok-
tober zorgde Verbrugge Terminals voor
een grote verrassing. De ploeg uit Sluis-
kil, deze keer zonder Martin Spoor-
mans, zette Van Donge & De Roo opzij.
Opvallend was daarbij de 50-29 winst
die Glenn Hofman op Dick Jaspers be-
haalde. In Waalwijk realiseerde Frans
van Kuyk in één partij tweemaal een se-
rie van 13.

Verbrugge Terminals - 
Van Donge & De Roo 6 – 2
Bij HCR Dallinga in Sluiskil verraste Ver-
brugge Terminals vriend en vijand. Kees
Wittens nagelde daar Jean van Erp met
50-49 aan de zegekar, wat het 38-50
verlies van Danny Jansen tegen Ad Koo-
revaar geheel goedmaakte. Ronnie Da-
niëls was in blakende vorm en bewees
dat door tegen Martin Horn een moyen-
ne van 2.000 neer te zetten. Horn, die
tot 1.760 kwam, moest hierdoor met
50-44 gewonnen geven. Zeker Glenn
Hofman behoorde tot de smaakmakers.
De als kopman fungerende jeugdige
Hagenees zette in 33 omlopen Dick Jas-
pers te kijk door met 50-29 te winnen.

Delta/Fast - Schuler Cues       8 – 0
Een dag later was het Delta/Fast, die
de punten in Sluiskil hield. Henk Habra-
ken(1.515) had geen kind aan Frans de
Vos en zegevierde met 50-26. Peter de
Backer had echter zijn handen vol aan
Leslie Menheer en boekte een krappe
50-48 overwinning. Met de eindstand
50-37 bleef ook Jean Paul de Bruijn na
34 beurten tegen Jeffrey van Nijnatten
ruim aan de goede kant van de score.
Eddy Leppens begon met de 4.166 van
een week eerder nog in zijn gedachten
aan de partij tegen Steven van Acker.
Ondanks felle tegenstand won Leppens
met 50-46 uit 28.

A1 Biljarts - 
Verbrugge Terminals 3 – 5
A1 biljarts wist tegen Verbrugge Termi-
nals goed weerstand te bieden. Jelle Pijl
was dan wel goed op dreef tegen Kees

Wittens, maar moest deze toch met 46-
50 voor laten gaan. Dick van Uum ont-
moette Ronnie Daniëls, die kennelijk
een dag eerder zijn kruit verschoten
had en sloot met 50-43 winnend af.
Francis Forton mocht als gewaarschuwd
man aantreden tegen Glenn Hofman,
maar telde deze keer niet voor twee en
moest met 41-50 uit 32 buigen. Het du-
el tussen Michael Nillson en Martin
Spoormans eindigde in 50-50, waarbij
de serie (tien) van laatst genoemde ver-
meldenswaardig is.

DKM Tools/Nedglas - A1 Biljarts  2 – 6
Op Camping De Eekhoorn moest Ad
Broeders de eer met 37-50 aan Addy
Wienk laten en ging Jac Wijnen met
35-50 onderuit tegen Francis Forton.
Eerste man Frank Martens zag Michael
Nilson (serie van 13) een gemiddelde
van 2.083 spelen. Na 24 omlopen kon
Martens Forton met 27-50 feliciteren.
Het enige succes van de Oosterhouters
werd behaald door Arie Weijenburg,
met 50-44 zette hij Dick van Uum aan
de kant. 

Twentevisie - Dekker Keukens 5 – 3
Bij Hotel Prinsen in Haarlo wist Twente-
visie de punten veilig te stellen. Stefan
Lenting kwam in 45 beurten tot een dui-
delijke 50-28 overwinning op Rens
Hoeba, terwijl Dave van Geel Huub
Wilkowski met 50-35 uit 33 op zijn
plaats wees. Anno de Kleine maakte
een moeizame start, maar kwam tegen
Jozef Philipoom goed terug. Aan het
einde van de rit zakte de Helmonder
echter met 49-50 voor zijn examen.
Kopman Christian Rudolph leek in om-
loop 31 bij een stand van 48-39 op een
overwinning af te stevenen, maar Eddy
Merckx bracht met een reeks van negen
de stand in evenwicht. Uiteindelijk werd
het 50-50.

MCR Metaalconservering - 
Crystal Kelly 2 – 6
In Vlaardingen was het verzet van de
thuisclub niet voldoende om Crystal Kel-
ly in de problemen te brengen. Emilio

Frans van Kuyk, tweemaal een serie van 13.

Sciacca bleef tegen Raymond Ceule-
mans op 45-50 steken en Dave Christi-
ani moest Frans van Kuyk(1.923) met
44-50 voor laten gaan. Richard Bitallis
had wel succes en wist met 50-43 uit 29
van Raimond Burgman te winnen. De
eerste man van de thuisclub, Dion Ne-
lin, was kansloos tegen Frédéric Cau-
dron. Toen Caudron (2.272) na 22 om-
lopen de 50 vol had, bleef Nelin met
22 achter.

Snellen Recycling - Delta/Fast  3 – 5
Snellen Recycling moest in de thuiswed-
strijd de punten afstaan aan Delta/Fast.
Jan Arnouts behaalde voor de gasthe-
ren de enige winstpartij. Met 50-34 wist
de oud kastelein Henk Habraken te ver-
slaan. Tegen Peter de Backer had Har-
rie van de Ven geen enkele kans. Van
de Ven verloor met 29-50 uit 27. In een
matige partij wist Peter Ceulemans na
46 pogingen uiteindelijk tegen Jean-
Paul de Bruijn remise uit het vuur te sle-
pen. Roland Forthomme gaf goed weer-

stand tegen Eddy Leppens, maar mocht
deze toch met 48-50 uit 32 feliciteren.

Crystal Kelly - 
DKM Tools/Nedglas 8 – 0
In het Waalwijkse Castle City haalde
Crystal Kelly flink uit tegen DKM
Tools/Nedglas. Raymond Ceulemans
zag Ad Broeders in de beginfase uit-
lopen tot 5-16, maar herstelde na een
zevental missers en zette de tegenaan-
val in. In beurt 28 nam hij de leiding
met 30-28 over en kwam via een sterk
slot tot een 50-38 overwinning. Rai-
mond Burgman nam vanaf acquit het
heft in handen en gaf Arie Weijenburg
geen kans. Burgman zegevierde met
50-26 uit 26. Zowel Frans van Kuyk als
Frédéric Caudron toonden hun vorm en
kwamen beiden in 22 beurten tot winst.
Van Kuyk opende tegen Jac Wijnen met
een serie van dertien om dat in de ne-
gende beurt nog eens te herhalen en
sloot met 50-31 af. Caudron liet Frank
Martens met 50-26 in het stof bijten.

Oproep voor deelname
Ranking driebanden
Biljarters in Nederland in driebanden groot, geef jullie op voor de ranking
2009-2010. Hoe meer deelnemers er zijn, hoe meer poules er in de buurt ge-
maakt kunnen worden. Probeer deze manier van biljarten eens uit, de competi-
tie ligt gedurende deze rankingtoernooien toch stil. Kijk op de site van de
K.N.B.B. Misschien moet er wel een andere opzet komen voor deze Rankings,
om meer biljarters te laten meedoen. Laat het de K.N.B.B weten, zodat ze er
mee kunnen werken. Want iedereen heeft wel een mening over iets, maar met
elkaar kunnen we meer bereiken in onze sport. En zolang er niemand een eer-
ste stap zet, komen we nooit verder. Bij deze, nodig ik volgend jaar iedereen uit
om de Ranking in Mariënberg te spelen. Deze boodschap is niet alleen com-
mercieel (heb zelf een biljartcentrum), maar ook omdat ik gewoon gek ben van
biljarten. Eric Binnenmars, Biljartcentrum Den Mariënberger. Wedstrijdleider
Noord-Oost Overijssel.

B-Ranking driebanden 

Gerrit van Lent 
wint in Den Mariënberger

Biljarters blijven weg zonder afmelding

Bedankt, alle spelers die WEL de moeite namen, om te komen spelen in
een uitstekende biljartlocatie in Mariënberg. Horecabedrijf Den Mariën-
berger had alles in de puntjes verzorgd. De spelers ontbrak het aan bijna
niets. Bijna, want er zijn nog steeds deelnemers die niet de moeite nemen
om af te melden. Komen er spelers uit Maastricht 300 km in de auto naar
Mariënberg in Overijssel, zijn er geen tegenstanders.
Heren Biljarters hou deze sport gezond, zodat iedereen er plezier aan be-
leeft. Ook een dank voor alle vrijwilligers die er uren insteken uit liefde
voor de biljartsport.
Maar desondanks werden er spannende partijen gespeeld. Tekst: Eric
Binnenmars van Den Mariënberger. 
In de achtste finale gaf Gerrit van Lent
zijn visitekaartje al af met een nipte 35-
34 zege na slechts 35 beurten tegen
Wilco Meusen. Sterk voor de dag kwa-
men ook Menno de Vries (0.875), J.
Hultermans (0.833) en Jurgen de Ruijter
(0.760). De Ruijter ging bij de laatste
acht vervolgens met 33-35 (42) onder-

uit tegen Van Lent. Ook De Vries, Esvelt
en Bart Hultermans bleken succesvol. In
de halve finale kreeg Gert-Jan Esvelt
een bye tegen Menno de Vries. Gerrit
van Lent zette Bart Hultermans met drie
caramboles verschil opzij. In het afslui-
tende duel bleek Van Lent met 0.833
een maatje te groot voor Esvelt.

Vlnr: Gert-Jan Esvelt, Gerrit van Lent en Bart Hultermans. Foto: Ingrid Binnenmars.
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Tweede divisie driebanden poule 4
De Tipmast/BP Bleijenhoek verliest van 
Peter v.d. Laar Schadeauto’s en Onderdelen  
Speelweek 2
De Tipmast/BP Bleijenhoek Bladel – Le-
prix 6-2.  In Bojangles te Goirle maakte
John van Tilborg een serie van negen.
Teamgenoot Wil de Wit geraakte tot
0.888. BC Goirle – La Plaza 5-3. Kop-
man Jan van Oosterhout verzamelde de
veertig caramboles na eveneens veertig
beurten. Namens de Limburgers boekte
Roy Zielemans een gemiddelde van
1.400. TC Couwenberg/De Vrachtkar
– Peter van de Laar Schadeauto’s en
Onderdelen 6-2. Tom Ronge bevestigde
zijn prima vorm via 1.111. Rudy Hen-
drickx bleek goed voor 1.025 en reeks
van negen. Bij de gasten scoorde Hans
Vermulst 1.029. 

Speelweek 3
Peter van de Laar Schadeauto’s en
Onderdelen – Iwécom/De Burght 4-4.
Geen opmerkelijke prestaties. De Beer –
Goirle 4-4. Bij de thuisploeg realiseerde
Erik van Loon 1.111 en serie van acht.
La Plaza Hoensbroek – TC Couwen-
berg/De Vrachtkar 4-4. Tom Ronge trok
de goede lijn door met 31 beurten en

veertig treffers, dus 1.290. Van Rijsselt –
De Tipmast/BP Bleijenhoek Bladel 4-4.
Namens de thuisploeg kwam Thomas
Broux tot 1.212. Bij de bezoekers won
Ad Vermeer met opvallende 7-35 cij-
fers. 

Speelweek 4
De Tipmast/BP Bleijenhoek Bladel – Pe-
ter van de Laar Schadeauto’s en Onder-
delen 3-5. Peter van Hees was de enige
die won bij de thuisploeg. Hans Ver-
mulst vertrok met 0.853 winst. Hulter-
mans – BC Goirle 4-4. Wilfried Swaans
boog met 0.925 voor de 1.000 van Jan
van Oosterhout. De winnaar produceer-
de tevens een serie van acht. TC Cou-
wenberg/De Vrachtkar – De Beer 4-4.
Het wordt eentonig maar nu was kop-
man Tom Ronge weer tot 1.142 in staat. 

Speelweek 5
Peter van de Laar Schadeauto’s en
Onderdelen – Burgmans Biljarts 3-5. De
ervaren Henk de Kleine had voldoende
aan 0.800 om Johan Roijers voor te blij-
ven.

Vierde divisie driebanden poule 9

BC Arnhem 3 onderuit 
tegen Biljarts Hekerle Veemarkt
Speelronde 2
The City/Dibo – Orderbos 0-8. Kop-
man Van de Sman had niet voldoende
aan 0.684 want Wil L’Ecluse vertrok
met de 0.789 winst. DBL Holland Mine-
raal 3 – Biljarts Hekerle Veemarkt 4-4.
Reint Broeke was bij de Lochemse thuis-
ploeg via 0.609 de beste. Namens de
bezoekers deed Tonnie ten Wolde er
middels 0.645 nog een schepje boven-
op. Konings Makelaardij – Carambole
2 5-3. Hier bleek Edwin Brouwer dank-
zij 25 uit 32 (0.781) de beste van ie-
dereen. 

Speelronde 3
Biljarts Hekerle Veemarkt – Konings Ma-
kelaardij 6-2. In deze lokaalderby in De
Veemarkt te Doetinchem stak Marc van
den Burg er met kop en schouders bo-
venuit. Hij verzamelde de dertig caram-
boles na dertig beurten en dat leverde
dus het altijd fraaie 1.000 moyenne op.
Sander Sloots ging met 22-25 (37)
onderuit tegen Appie Meerbeek. The Ci-
ty/Dibo – HCR Prinsen 2 2-6. Voor de
gasten uit Haarlo eindigden Chris Lin-
denhovius met 0.588 en Tinus Doorn-
berg met 0.543. 

Speelronde 4
BC Arnhem 3 – Biljarts Hekerle Vee-
markt 2-6. Bij de Doetinchemers bleek
Manfred Hekerle via 0.600 en serie
van acht de beste van de avond. DBL
Holland Mineraal – Pelikaan 7-1. Kop-
man Jan Vreeman bleek goed voor
0.810 na 30 uit 37. Met zes punten na
vier duels gaan De Pelikaan, DBL Hol-
land Mineraal 3 en Biljarts Hekerle Vee-
markt aan de leiding.

Marc van den Burg: moyenne 1.000.

Tweede divisie driebanden poule 3

Leo van de Laar uitblinker
bij Rosmalen/De Hazelaar 

Speelronde 2 

aMate – Carambole 6-2. Nieuweling
Toine Dekkers presteerde met 0.975 pri-
ma in Het Wapen van Eerschot te Sint-
Oedenrode. Thekes Herpen – Rosma-
len/De Hazelaar 8-0. Erwin Vos klopte
Leo van de Laar met 35-27 na 35 beur-
ten. De Dieze – Wapen van Eerschot 6-
2. Huub Adriaanse 0.909 bleef Joop
van Hastenberg één carambole voor.
BC Arnhem – Rembrandt 8-0. In deze
lokaalderby toverden Jos van Engelen-
burg 1.052 en tegenstander René Ger-
rits 1.026 uit hun hoge hoed. Mark Jet-
ten bleek via 1.212 de beste van ieder-
een. 

Speelronde 3
Rosmalen/De Hazelaar – Van Buren 4-

4. Leo van de Laar, vierde man van de
thuisploeg, staat met een moyenne van
0.571 in de driebandenspecial. Nu ver-
zamelde hij echter zijn 35 treffers al na
23 pogingen en dat leverde het
prachtige 1.521 op. Teamgenoot Cees
Wittens kwam met 1.025 ook goed
voor de dag. Wapen van Eerschot – BC
Arnhem 0-8. Gijs van Aarle had aan
0.767 onvoldoende want Mark Jetten
realiseerde 0.930. P. Kaal – CV Tuning
8-0. In Kort Oisterwijck te Doornenburg
eindigde Gert-Jan Esvelt middels 0.975
als beste. Scheers Bestratingen – aMate
7-1. In zijn thuisbasis verzamelde Den-
nis Hoogakker de veertig treffers na 36
omlopen en dat bracht 1.111 in de
boeken.  

Speelronde 4
Thekes Herpen – Wapen van Eerschot
6-2. Ad Verlouw 1.081 en serie van ne-
gen was een maatje te groot voor de
0.756 van Joop van Hastenberg. Harry
Janssen liet 0.897 noteren. Van Buren –
Rembrandt 4-4. Marcel Krikhaar boog
voor de 1.176 en reeks van acht van
René Gerrits. P. Kaal – Rosmalen/De
Hazelaar 4-4. Gert-Jan Esvelt zette een
gemiddelde van 1.111 en reeks van
acht op het scorebord. Namens de
gasten produceerde Niels Verlouw een
opvallende serie van tien. BC Arnhem –
Carambole 3-5. Jos van Engelenburg
en Dirk Harwardt speelden 0.909 te-
gen elkaar. 
Wim Kuipers (Carambole) kwam tot
0.930 bij deze verrassende 3-5 uitslag
waardoor bovenaan weer alles bij el-
kaar gekropen is.

Archieffoto Leo van de Laar

Derde divisie driebanden poule 1

Serie van tien voor Bob van Ingen
Schenau van BCO/Bocxe Biljarts 
BCO/Bocxe Biljarts – Hart van Lisse 4-4.
In biljartcentrum Oegstgeest trokken Har-
rie Hoefnagels en Rob Koster (0.614)
aan het langste eind. Ming Pan verloor
ondanks een serie van zes en teamleider
Marcel van Delden kwam zes treffers te-
kort. 
Valk Waarland – BCO/Bocxe Biljarts 6-
2. Bij de thuisploeg realiseerde Rob Le-
vering via 0.648 de beste prestatie.
Marcel van Delden redde de eer en

bleef daar met 0.638 niet veel bij ach-
ter. 
BCO/Bocxe Biljarts – Push and Win 8-
0. In Oegstgeest vestigde kopman Bob
van Ingen Schenau de aandacht op zich
door zijn serie van tien. Hij verzamelde
de 35 treffers na 57 pogingen en dus
0.614. Op de vierde plaats realiseerde
Hans Hoefnagels met zeven treffers ook
al een fraaie reeks. Ming Pan en Wim
den Heijer maakten het succes compleet.  

EK driebanden landenteams

Zilver voor Jaspers en De Bruijn
Het Europees kampioenschap driebanden voor landenteams heeft Neder-
land de tweede plaats opgeleverd. In het Franse Dinard werd de finale ver-
loren van Turkije A.

Turkije B was in de kwartfinale de tegen-
stander en toen had Dick Jaspers geen
enkele moeite met Can Capak: 3-0 en
1.551 om 0.500. Dat was maar goed
ook want Jean-Paul de Bruijn ging met
0-3 volledig onderuit tegen Hakan Ince-
kara. Hier lagen de gemiddeldes met
1.363 tegen 1.096 dichter bij elkaar
dus mocht Nederland naar de halve
eindstrijd. Daar wachtte het Spaanse
duo Ruben Legazpi en Javier Palazon.
Jaspers liet er weer geen gras over
groeien en won met 3-0 en 1.956 als
moyenne. 
De Bruijn verloor de openingsset tegen
Palazon naar bracht de volgende twee
sets op zijn naam. Ook in de vierde set
had hij een voorsprong maar die hoef-

de niet meer uitgespeeld te worden.
In het beslissende duel tegen Turkije A
bleek Jean-Paul de Bruijn in de eerste
twee sets niet opgewassen tegen Lüfti
Cenet. De derde set ging met 5.000
moyenne naar de Nederlander maar
Lüfti besliste de partij dankzij 15-12 in
de vierde sessie. Op de andere match-
tafel trok Dick Jaspers de eerste set te-
gen Tayfun Tasdemir met 15-10 (5) naar
zich toe. Vervolgens zette Tasdemir set
twee en drie op zijn naam. Na drie
beurten kon de vierde set afgebroken
worden omdat Turkije A al verzekerd
was van de Europese titel. Nederland
realiseerde met 1.528 wel het beste
toernooimoyenne van alle negentien
deelnemers.

Snel & goedkoop al uw biljart benodigdheden? Eenvoudig on-line of deskundig in de winkel, natuurlijk bij...

www.championshop.nl

Eredivisie Zuid poolbiljart

Woensel fors onderuit in Panningen
Speelronde 4. Sonny’s Billiard Supplies
– Woensel 6-1. Dennis Jansen versloeg
Ivar Saris nipt met 9-8. Jansen was ook
samen met Martin Steinlage met 6-4 de
baas over Saris en Daan van der Eer-
den. In het 10-ball incasseerde de thuis-
ploeg de enige nederlaag toen Dennis
Jansen met 4-8 onderuit ging tegen Ivar
Saris. Martin Steinlage was niet alleen

in het koppel een maatje te groot. Hij
versloeg ook Daan van der Eerden met
7-3 en 9-6. Ernst Jan Driessen rekende
via 75-65 en 75-67 twee keer af met Ri-
chard Eijmberts. Woensel heeft nu één
wedstrijd gewonnen en eveneens één
verloren. De ranglijst geeft echter door
het grote verschil in gespeelde wedstrij-
den een onoverzichtelijk beeld.
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Vierde divisie driebanden poule 7

Remco Knoops van BC Arnhem 3
speelt moyenne van 1.333
Speelronde 2
Thekes Herpen 8 – Moira 0-8. Bij de
gasten viel de serie van acht van Ge-
rard Brans op, evenals het moyenne
van 0.714 van André Meijer.
TOG/Concordia – Biljartcentrum Arn-
hem 3 4-4. Absolute uitblinker was ech-
ter Remco Knoops. De vierde man van
de Arnhemmers staat met een ge-
middelde van 0.360 in de driebanden-
special. Op bezoek bij Kort Oisterwijck
in Doornenburg verzamelde Remco
Knoops zijn twintig caramboles al na
vijftien beurten en dat leverde 1.333
op. Een seizoenrecord dat klinkt als een
klok. Omdat Pascie Gerritsen 0.631,
Yasar Demirci 0.555 en Bas van der
Meiden 0.489 ook goed voor de dag
kwamen, was het teamgemiddelde
0.634. Overigens presteerden Harrie
Timmer 0.657 en Ronald van der Berg
0.638 voor de thuisploeg eveneens pri-
ma. 

Speelronde 3
Ulti Print – Vingerhoedmuseum 4-4.
Henk van Zwaaij 0.625 bleek de beste
bij Ulti Print. Frans Sanchez gaf bij de
bezoekers middels 0.638 het goede
voorbeeld. Café De Kuip – Thekes Her-
pen 6 4-4. Namens Thekes realiseerde
Dick Schluter 0.609. 

Speelronde 4
Thekes Herpen 8 – Biljartcentrum Arn-

hem 3 0-8. Bas van der Meiden reali-
seerde 0.600.  TOG/Concordia – BC
Arnhem 2 8-0. Ivo Gerritsen verzamel-
de zijn dertig treffers al na veertig beur-
ten en dat leverde 0.750 op. De nieu-
we formatie van biljartcentrum Kort
Oisterwijck in Doornenburg is mede-
koploper met zeven punten na vier wed-
strijden. Thekes Herpen 6 – Moira 4-4.
Dit betekende het eerste verliespunt voor
Moira, dat met Gerard Brans een speler
van 0.675 en serie van zeven bezat. Bij
de thuisploeg scoorde Gerrie Hubbers
ook een reeks van zeven.

Remco Knoops: moyenne 1.333.

Derde divisie driebanden poule 6

De Veemarkt met 17-jarige 
Dustin Jäschke ongeslagen koploper

Derde divisie driebanden poule 8

De Vrachtkar 3 deelt met De Mixx

Speelronde 2
De Mixx 2 – Bax 5-3. Benny Smits en
Edwin van Woerkum speelden 0.729
tegen elkaar. 

Speelronde 3
Bax – De Vrachtkar 3 0-8. Bij de be-
zoekers bleek Frans Blankers de beste
via 0.857. Rosmalen/De Hazelaar 5 –
Biljartcentrum Arnhem 5-3. Mat Bong-
arts haalde als enige de 0.700 grens.
Teamgenoot Peter de Munck realiseerde
een serie van zeven. Alwako Installaties
– PTTKK ’06 8-0. Namens de thuisploeg
verzamelde Rob van Dijck zijn 35 ca-
ramboles al na 33  beurten en dat le-
verde 1.060 op. De Mixx – De Mixx 2
8-0. Het eerste Geldropse team zette
een uitstekende prestatie neer. Met Peter
van der Heijden 1.296 en reeks van
acht, Christian Steenbakkers 1.093,
Piet Daniels 0.731 en Johnny Meijer
0.576 kwam men tot een mooi team-
moyenne van 0.855. Net geen record
want dat is met 0.888 in handen van
Alwako. BZN – BSZ Tilburg 4-4. Team-

leider Theo Scholten won met opvallen-
de 30-6 cijfers en de 33 beurten lever-
den 0.909 op. Jan de Leeuw speelde
bij de gasten 0.833. 

Speelronde 4
PTTKK ’06 – Three Cushion 8-0. Eric
Aerts 0.700 en Carlo Aerts 0.714 wa-
ren de besten. De Vrachtkar 3 – De
Mixx 4-4. Piet Blankers bleek met 0.833
in vorm. Ondanks deze remise blijft De
Mixx samen met Alwako en 't Ivoor aan
de leiding met zes punten na vier duels.
Rosmalen/De Hazelaar – Alwako 2-6.
Peter de Munck redde de eer bij de
thuisploeg dankzij 0.833 al bleef hij
Tonnie Devoght slechts één treffer voor.
Bij de bezoekers realiseerde Sven van
Orshaegen 0.853. Biljartcentrum Arn-
hem – De Mixx 2 7-1. Rudy Gerritsen,
serie van acht, leverde een boeiend ge-
vecht met Piet Smits en dat resulteerde in
35-33 (39). 
Namens de Geldropse formatie verloor
Gerben de Greef ondanks een reeks
van acht van Pim Jansen.

V.l.n.r.: Piet Daniels, Christian Steenbakkers, Peter van der Heijden en Johnny
Meijer. Teammoyenne 0.855.

Speelronde 2

De Driehoek – HCR Prinsen 4-4. Thuis-
speler Erwin Schwinning was ondanks
0.704 niet opgewassen tegen Freddy
ter Braak want die behaalde 0.795 en
een serie van zeven. Dinand Prinsen
bleek met 27-30 na 49 beurten een
maatje te groot voor Eric Jansen. 

DBL Holland Mineraal 2 – Café Sie-
mens Midwolda 3-5. Jan Steintjes wees
Willie Siemens met 30-18 na slechts 36
pogingen terug en dat bracht 0.833 in
de boeken. 
De Veemarkt – AKwaKoi – 6-2. Kop-
man Bayram Ibraimov verzamelde de
35 punten al na 31 beurten en 1.129
was zijn beloning. 
Dustin Jäschke 0.777 zette Erwin de
Groot met het kleinst mogelijke verschil
opzij. 

Speelronde 3
HCR Prinsen – Digitaal De Harmonie 2-
6. In Haarlo boog Freddy ter Braak met
0.800 voor het 1.000 gemiddelde van
Koeno Thoma. Frans Tusveld 0.673
bleef Ruud Boelens twee treffers voor.
AKwaKoi – DBL Holland Mineraal 2 2-
6. Dick Kuiper was de grote man bij de
gasten uit Lochem want hij produceerde
dertig caramboles na slechts 33 om-
lopen (0.909). 
Jan Brock Amusement – De Veemarkt 4-
4. 
Namens De Doetinchemers stal de pas
17-jarige Dustin Jäschke de show met
35 uit 26 ofwel 1.346. 

Speelronde 4
HCR Prinsen – Café Siemens Midwolda
5-3. Eerste man Freddy ter Braak verza-
melde zijn 35 caramboles al na 35
beurten. DBL Holland Mineraal 2 – Jan
Brock Amusement 6-2. Hier was het
kopman Harm Klok die 0.875 reali-
seerde na 35 uit 40. De Veemarkt – BC
Stokkers 6-2. Bayram Ibraimov 0.875
en Dustin Jäschke 0.673 produceerden
beiden een reeks van zeven. 
De Veemarkt is met zeven punten na
vier duels koploper. 
Digitaal De Harmonie volgt met even-
veel punten op de tweede plaats.

Dustin Jäschke: moyenne 1.346.

Vierde divisie driebanden poule 6

Van den Berg Biljarts/Vazupol
sterkste in onderling duel

Speelronde 2
't Ivoor – Thekes Herpen 4 2-6. Bij de
thuisploeg redde Frits Radema de eer
dankzij een gemiddelde van 0.731.
Van den Berg Biljarts/Vazupol – Van
den Berg Biljarts/Vetema 6-2. Bij deze
broederstrijd in 't Oventje te Zeeland

bleven Jaco van der Ven, Mari Kerkhof
en Lambert Merks aan de goede kant
van de score namens de winnende for-
matie. Harry Meulendijks redde de eer.  
Speelronde 3
Van den Berg Biljarts/Vazupol – Ros-
malen/De Hazelaar 6 6-2. Jaco van
der Ven boog ondanks 0.675 want
Gert Swinkels boekte 0.750. Thekes
Herpen 5 – Rosmalen/De Hazelaar 4
4-4. Bij de gasten baarde Tonny Glou-
demans opzien met een serie van ze-
ven. 
Speelronde 4
Rosmalen/De Hazelaar 4 – Van den
Berg Biljarts/Vazupol 6-2. Karel Dek-
kers bleef Jaco van der Ven met 30-23
na 41 beurten de baas. Nieuweling
Mehmet Sezer produceerde een serie
van acht. Van den Berg Biljarts/Vetema
– Rosmalen/De Hazelaar 6 0-8.Bij de
bezoekers kwam Gert Swinkels tot een
knappe 0.967 en reeks van negen.

Gert Swinkels: 0.967 en serie van 9.

- 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

BP Bleijenhoek Bladel
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In café In den Sleutel te Deurne

Start 55+ toernooi 2009-2010
Maar liefst voor de vijftiende maal start
op maandag 26 oktober 2009 het 55+
biljarttoernooi in café In den Sleutel
(Van Hoof) aan de Stationsstraat 8 te
Deurne. 
De dertig deelnemers, dezelfden als het
vorig seizoen, zetten gedurende vijftien
speelweken hun beste beentje voor om

een goed resultaat te bereiken.
Gespeeld wordt op maandag-, dins-
dag- en donderdagmiddag van 13.30
uur tot circa 17.00 uur. Tijdens deze
middagen worden op de twee biljarts
elk vijf wedstrijden gespeeld, zodat ie-
dere deelnemer wekelijks aan bod
komt.

Libre speelweek 2
In de eerste klasse waren Jo van Cuijk
met 135 uit zestien en Harrie van Dam
via 93 uit negentien namens Pomerans
succesvol. De kortste partij was echter
voor Jo Verspay van tegenstander Vrien-
denkring met 77 caramboles na vijftien
beurten. HGL kopman Ad Proenings
scoorde 97 treffes na negentien pogin-
gen. Hij werd nog overtroffen door de
eerste man van Steeds Vooruit want Jan
Smits stond al na dertien beurten aan
de finish met 85 punten. Sjef Geerts
(OLV) bleek goed voor 61 uit achttien.
Bij Internos B tegen Vriendenkring A
twee spelers van achttien omlopen in de
tweede klasse, namelijk Peter Lemmen
en Hennie van den Anker, beiden kwa-
men tot winst met 46 uit achttien. VIOS
tegen Pomerans in de derde klasse
bracht twee duels van negentien pogin-
gen. Bij de thuisploeg Harry Verberne
(31 car) en namens de gasten Roos Ver-
meer (46 car). Klasse vier leverde met
Nooit Gedacht B speler Leo Derkx een
opvallende prestatie. Hij had slechts ne-
gen beurten nodig voor zijn dertien tref-
fers. Teammaat Gerrit van Otterdijk
presteerde via 22 uit achttien eveneens
prima. Antoon (Tonny) Bankers van 't
Turfke had zijn veertig punten na ne-
gentien pogingen bij elkaar.     

Libre speelweek 3
Bart Wilmsen realiseerde in de eerste
klasse namens Vriendenkring 73 ca-
ramboles na achttien beurten. HGL had
met Willy van Helmond een biljarter
met 77 treffers en vijftien pogingen. Top-
per van de week was John van den Beu-
ken van TBK, die goed bleek voor 144
uit elf en dus moyenne van 13.09. Piet
Swinkels (OVU) scoorde 77 punten na
vijftien omlopen. In klasse drie had VI-
OS met invaller Gerard van Someren
een sterke pion met 73 uit dertien. Bij
Nooit Gedacht tegen OVU waren in de
vierde klasse twee partijen onder de
twintig beurten. Henk Penninx via 61 uit
vijftien en Niek van Leeuwen middels
43 uit negentien. Leo Derkx (Nooit Ge-
dacht B) stond deze week na zestien po-
gingen aan de finish met een totaal van
dertien punten. Ook Bankers van 't Turf-
ke was nog steeds in vorm met veertig
uit negentien.    

Libre speelweek 4
Bij OVU tegen Ons Vermaak zorgde
Louis Maas in klasse 1 voor 87 caram-
boles na negentien beurten. In klasse

twee realiseerde Harrie Crooijmans na-
mens O en O 65 treffers na zeventien
pogingen. Kopman Wim Engels (VIOS)
gaf in de derde klasse het goede voor-
beeld met 61 uit zeventien. Theo van
Dijk (Pomerans) en Jac Crommentuijn
(Internos) deelden de buit middels 46-
43 na achttien omlopen. Bij het Liessel-
se 't Oude Brouwhuis A eindigde Edwin
van de Mortel na achttien beurten bij
zijn 37 punten en dat was in de vierde
klasse.  

Libre speelweek 5
John van den Beuken (TBK) haalde in de
eerste klasse uit met 144 caramboles na
zeventien beurten. Mari van Hout arri-
veerde namens Pomerans na achttien
pogingen bij zijn 111 punten. HGL had
met Michel Berkers een sterke speler
met 73 uit dertien. In klasse twee kwam
Frans Goorts van Vriendenkring A in
zijn thuisbasis café 't Ankertje goed
voor de dag met 61 treffers na zestien
pogingen. Bij tegenstander Nooit Ge-
dacht zorgde Mark Penninx voor 52 uit
zeventien. Men was daar dan ook al
om 22.15 uur klaar. De jeugdige Remy
van Dooren (HGL) had zijn 28 punten
na zestien omlopen bij elkaar en dat
was in klasse drie. VIOS had met Ge-
rard Aarts een speler met 49 uit acht-
tien. Leo Derkx (Nooit Gedacht B)
kwam in de vierde klasse met dertien
caramboles na twaalf beurten op de
proppen. Teamgenoot Harrie van de
Voort zorgde voor 31 uit zeventien. 

Libre speelweek 6
Henk van der Schoot (HGL) bleef als
enige in de eerste klasse onder de twin-
tig beurten met 52 uit negentien. Ties
van Esch redde het namens OLV niet on-
danks een serie van vijftig. Nooit Ge-
dacht A had in klasse twee met Martien
Mennen een speler van 67 treffers en
vijftien pogingen. Mennen verbeterde
de hoogste serie en bracht het seizoen-
record op 21. Teamgenoot Hub Janssen
realiseerde 75 punten na negentien om-
lopen. In klasse drie bracht Cees van
Teeffelen van 't Kroegske A het tot 57
caramboles na negentien beurten.
Tegenstander Wim Engels (VIOS) zette
de hoogste reeks op zeventien. Gerry
Guffens van HGL pakte flink uit via 28
treffers na dertien pogingen. In de vier-
de klasse weer de bekende namen. Leo
Derkx van Nooit Gedacht B dertien uit
zeventien en bij tegenstander 't Turfke
Toon Bankers veertig uit achttien.

Ballen Bokaal voor Den Hoek

Vanaf het begin van het seizoen 2002-2003 wordt een toernooi georgani-
seerd tussen de kampioensteams driebanden-klein van de verschillende -
in De Kempen actief zijnde - overkoepelende biljartbonden. De Biljart Bal-
len heeft voor het winnende team een wisselbeker ter beschikking gesteld:
de “Ballen Bokaal”.
Vijf topteams
Op 18 en 19 september werd het toer-
nooi voor de kampioenen van het sei-
zoen 2008 – 2009 georganiseerd in
Hapert. Het betrof de winnaar van de
Rie Vromans Bokaal bij de Kempische
Biljartbond, Hangijzer-3  uit Bladel, de
kampioen van de Bond Kempische Re-
creanten Biljartverenigingen, D’n Achte-
rum 1 uit Reusel, het team van biljart-
vereniging Den Hoek als vertegenwoor-
diger van de klasse B1 van de KNBB en
de districtskampioen van de klasse B2
van de KNBB, DAB 1 uit Geldrop. Bo-
vendien kreeg de huidige houder van
de Bokaal, De Zwaan uit Son, de gele-
genheid om zijn positie te verdedigen.
In een halve competitie konden de
teams de positie om de eerste plaats uit-
vechten.

Hoogtepunten
Tijdens het toernooi vielen diverse hoog-
tepunten te noteren. De kortste partij
kwam op naam van Jos Stokkermans;
17 – 5 in 21 beurten. Het beste moyen-
ne werd behaald door Wiet Kaethoven;
1.000. De hoogste serie kwam op
naam van Marty Peters en Karel Rovers.
Hans Hommering behaalde de meeste
partijpunten: 47,66 (max. 60). Maar
naast hoogtepunten is er ook altijd een
geval van pech te noteren: Cor Vogels

moest in zijn partij tegen Danny Buytels
genoegen nemen met slechts 5 caram-
boles. 

Den Hoek haalt uit
Uiteindelijk zou het team uit Hooge
Mierde, Den Hoek met Guus van Grins-
ven, Wiet Kaethoven en Jos Stokker-
mans overall de beste prestaties leve-
ren. Hun aanwezigheid was te danken
aan het niet willen deelnemen van de
teams van HAS en D’Ekker. Hoewel de
verschillen vaak slechts enkele punten
bedroegen, wist alleen DAB 1 de uitein-
delijke kampioen de baas te blijven.
Van de “buren, D’n Achterum 1 uit Reu-
sel, werd nipt gewonnen met een ver-
schil van slechts 0,7 punten! Helaas
voor het team, gelukkig voor de tegen-
standers, stak Guus van Grinsven niet in
zijn gebruikelijke vorm en verloor al zijn
partijen. Maar het team hief uiteindelijk
gezamenlijk de beker en zal op de ne-
gende editie van de Ballen Bokaal
graag weer van de partij zijn.

Eindstand
Team Punten Percentage
Den Hoek 116,89 83,6
Achterum I 112,33 84,5
DAB 1 112,25 82,2
Hangijzers 3 105,28 78,9
De Zwaan Son 102,10 79,2

Driebanden 3e klasse regio NON

Zege Christian Spapé in Duiven
De finalepartij tussen Christian Spapé
met tien punten en het moyenne van
0.513 en Onur Aydin (acht punten en
0.472) moest de beslissing brengen.
Wanneer Aydin in staat zou zijn om Spa-
pé minder dan elf caramboles te laten
scoren dan was de Hengeloër regiokam-
pioen. Zover kwam het niet want Christi-
an Spapé pakte de zaken energiek aan
en won in dertig beurten met 20-11. Het
algemeen toernooigemiddelde bedroeg
0.423, hetgeen met een promotiegrens
van 0.400 hoog te noemen is. 

Christian Spapé zal van 20 tot en met 22
november in Hoeven deelnemen aan het
NK.

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. C. Spapé ’t Stedeke 12 0.532 4
2. J. van Hummel De Tol 9 0.474 3
3. O. Aydin De Haven 8 0.459 4
4. F. Bongers Deventer '83 8 0.446 5
5. C. Veldhausz Pomerans 7 0.406 5
6. A. Jacobs De Peer 6 0.360 4
7. M. Hulleman Deventer '83 4 0.400 5
8. H. Schigt De Driesprong 2 0.334 5

Driebanden 1e klasse district Venlo

Nico Reiding beste in Arcen
In het door Inaborg georganiseerde toer-
nooi speelden Nico Reiding en Floor
Krah in de slotpartij tegen elkaar gelijk.
Het gevolg daarvan was dat Reiding met
negen punten en het beste algemeen mo-
yenne overtuigend de titel greep. Hij gaat
samen met runner-up Ivo Engels naar de
regiofinale, van 22-24 november in café-
zaal De Tijdt te Kessel. Reiding en Engels
zijn beiden gepromoveerd.

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Nico Reiding Bascule 9 0.801 7
2. Yvo Engels De Jordaan 8 0.665 8
3. Toon Schoofs ABC 't Töpke 8 0.624 4
4. Floor Krah De Jordaan sr. 7 0.642 9
5. René Peters 't Klötske 4 0.600 7
6. Jan van Geffen De Peel 4 0.594 4
7. Twan Schoofs ABC 't Töpke 2 0.486 4

Toernooigemiddelde: 0.627.  

Driebanden 2e klasse regio NON 23-25 okt.

Regiofinale zuid in Eibergen
In café Overkamp aan Vredenseweg
12 te Eibergen start deze regiofinale
vrijdag 23 oktober om 18.00 uur. Za-
terdag en zondag wordt overdag ge-
speeld. De moyennes gaan van 0.400
tot 0.550 en de partijlengte is 25 ca-
ramboles. De organisatie is in handen
van BC Overkamp. 

Naam Vereniging Gem
1. R. Sessink Buitenmolen 0.636
2. R. Jansen Sport en Vriendschap 0.617
3. B. van Moorst De Tronk 0.600
4. W. Eskes De Keu 0.531
5. B. Spijker Wapen van Epe 0.518
6. R. Broshuis De Driehoek 0.495
7. M. Immink DBL 0.485
8. S. Scholten ’t Zumpke 0.472
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Zevende editie Tiedtke Classic Artistiek

Jean-Marie Limbourg en Cock Ooms
gouden duo in 't Ven te Venlo

Met zeven koppels en dertien deelne-
mers ging de 7e editie van het Tiedtke
Classic Artistiek in café-feestzaal 't Ven
te Venlo van start. Na het opmaken van
de standen na 38 figuren kwam er een
verrassende man aan de leiding, zijnde
Cock Ooms. Met tien punten voor-
sprong begon Cock echter iets minder
op de zondag waardoor de stand door
elkaar geschud werd. Voordat de laat-
ste tien figuren gespeeld werden,
moesten de groepen opnieuw inge-
deeld worden om toch een spannende
finale te waarborgen. Dit misschien niet
zo zeer voor de eerste plaats maar ze-
ker voor positie twee tot en met vijf, de-
ze zaten zeer dicht bij elkaar.
Individueel ging de titel naar Jean-Marie
Limbourg en deze Belg bleek samen
met plaatselijk favoriet Cock Ooms ook
de sterkste bij de koppels. Een bijzon-
der feit voor de zevende editie was toch
zeker dat Willem Schreuder een PR
voor het Tiedtke scoorde en Cock Ooms
ook zijn PR verbeterde. Vermeldens-
waardig is dat net als ook in editie zes
het puntenaantal bij de winnaars bij het

koppel precies gelijk is met 555 punten.
Tekst met dank aan René Peters en foto
dankzij het winnende duo. 
Persoonlijk Pnt Pog
01. Jean-Marie Limbourg 307 152
02. Patrick Vloemans 268 156
03. Roger Everaert 258 173
04. Ralf Laakmann 254 158
05. Cock Ooms 248 165
06. Pierre Scheers 233 167
07. John Otten 215 160
08. Rony Baert 215 166
09. Robert van Veenendaal 206 176
10. Walter Crols 198 169
11. Willem Schreuder 182 172
12. André Renkens 178 177
13. Wolfgang Homann 159 178

Koppel Pnt
01. Ooms/Limbourg 555
02. Laakmann/Otten 469
03. Vloemans/Renkens 446
04. Scheers/Van Veenendaal 439
05. Everaert/Homann 417
06. Schreuder/Crols 380
07. Baert/Homann 374

Vlnr: Cock Ooms en Jean-Marie Limbourg.

Libre 5e klasse jeugd district Oss en Nijmegen

Peter van Beljouw de beste
Voor het district Nijmegen had zich
slechts één deelnemer geplaatst en dat
was Gavin Balk van de organiserende
vereniging De Kromme Keu. Met een
zesde plaats, en de hoogste serie van
elf, werd hij kampioen van zijn district.
Peter van Beljouw van vereniging Ger-
menzeel uit Uden wist de districtstitel
Oss mee naar huis te nemen en deed
dat op overtuigende wijze. Niet alleen
de hoogste serie van elf werd door hem
gemaakt. Hij wist ook het beste moyen-
ne te overleggen en dat was 1.66. Vol-

doende voor hem om een promotie te
behalen naar de vierde klasse. Rowan
van Kessel, Bram Huvenaars en Gavin
Balk spelen de regiofinale op 7 en 8 no-
vember bij De Jol te Lelystad.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Peter van Beljouw Germenzeel 12 1.66 11
2. Rowan van Kessel Touché 10 1.20 8
3. Bram Huvenaars BC Zeeland 6 1.44 7
4. Peter Duyf Touché 6 1.04 9
5. Frits van Beljouw Germenzeel 4 1.23 9
6. Gavin Balk De Kromme Keu 4 1.22 11
7. Frank van Sonsbeek BC Zeeland 0 0.89 6

Libre 6e klasse district Groningen-Drenthe

Wija Nieboer heeft de 
langste adem in Wildervank 
Door de verenigingen van Biljartcen-
trum Boelens in Wildervank werd deze
districtsfinale georganiseerd. De vier ei-
gen leden (twee van WBC ’68 en twee
van AG Swart)  behaalden wisselende
successen. Het beslissende duel ging
tussen twee dames namelijk Wija Nie-
boer als plaatselijk favoriet (WBC’68)
en Gretha Haayer (ABC) uit Assen. Nie-
boer ging erg goed met de druk om
waar Haayer als debutant duidelijk
meer last van had. Op overtuigende
wijze behaalde Wija Nieboer hierdoor
de titel en ontving ze de districtsmedail-

le, uitgereikt door bestuurder Mario van
der Laan. Boele Boelens reikte de overi-
ge prijzen uit en wenste Wija Nieboer
en Emiel Timmermans heel veel succes
tijdens de regiofinale, eind oktober in
Nieuw-Amsterdam. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Wija Nieboer WBC ’68 10 0.78 6
2. Emiel Timmermans AG Swart 8 0.88 7
3. Gretha Haayer ABC ’08 8 0.75 6
4. Loek Smit Metropole 8 0.64 6
5. Imke Matthijssen BCM ’79 6 0.60 5
6. Ronnie Kruit AG Swart 2 0.60 5
7. Ed Stockmann WBC ’68 0 0.39 3

29e Udense kampioenschappen driebanden

John Bongers en Henri van Bergen 
winnaars in De Beukenhof te Odiliapeel

De finalisten van de A-poule: winnaar John Bongers (links) en zijn tegenstrever
Yasar Köcken.

Van maandag 5 tot en met vrijdag 9 ok-
tober 2009 hebben voor de 29e keer
de Udense Driebanden Kampioen-
schap¬pen plaatsgevonden in de sfeer-
volle ambiance van café-zaal De Beu-
kenhof te Odiliapeel. Gedurende deze
vijf dagen werd door tachtig deelne-
mers uit de gemeente Uden op vier bil-
jarts gestreden om de hoogste lokale
biljarteer op driebandengebied.
Het deelnemersveld was gelijkelijk ver-
deeld over twee categorieën (een A-
poule en B-poule), waarbij de grens lag
bij een moyenne van ca. 0.330. In de
A-poule wist John Bongers uit Volkel in
een moeizame finale met 10-5 zijn
tegenstrever Yasar Köcken uit Uden te
verslaan en werd daarmee drie¬ban-
den¬kampioen 2009 van de gemeente
Uden. In de halve finales hadden zij res-
pectievelijk Piet de Louw uit Uden en Jos
van de Elzen uit Odiliapeel weten uit te
schakelen.
In de B-poule versloeg Henri van Bergen
uit Volkel in de finale op overtuigende

wijze Toon van de Boogaard uit Volkel
met 16-7 na 25 beurten. Zij hadden de-
ze eindstrijd weten te bereiken door in
de halve finales respectievelijk Pieter
van der Rijt uit Odiliapeel en Gerard
Schampers uit Uden te verslaan. 
Het gemiddelde over het gehele toer-
nooi bedroeg 0.330 te weten voor de
A-poule 0.420 en voor de B-poule
0.250. De hoogste partij van het toer-
nooi kwam op naam van Jo van den
Hanenberg uit Uden, namelijk dertig ca-
ramboles in dertig beurten, dus een ge-
middelde van 1.000. Tekst en foto: Ri-
nus van Gerwen.
Poule A Gem
<een>1. John Bongers 0.462
2. Yasar Köcken 0.457
3. Jos van de Elzen 0.518
4. Piet de Louw 0.422
Poule B Gem
1. Henri van Bergen 0.370
2. Toon van de Boogaard 0.437
3. Pieter van der Rijt 0.333
4. Gerard Schampers 0.187

Vakhandeladressen op internet
www.biljartvakhandel.nl
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www.biljartpoint.nl

NK libre klein extra klasse

Mark Bakker kampioen 
na spannende strijd te Heemskerk
Het Nederlands kampioenschap extra
klasse libre, dat door BV OBIS in
Heemskerk van 16 t/m18 oktober werd
georganiseerd is een prooi geworden
voor Mark Bakker.
Tot de vijfde ronde leek Mark Bakker
van BC B.C.O. ongestoord op het kam-
pioenschap af te stevenen. Met twee
punten voorsprong en een veel beter ge-
middelde dan de nummers twee en
drie, Hein Tromp en Toon Haverhoek,
leken de kaarten voor een groot ge-
deelte geschud. In die vijfde ronde
kwam Bakker tegen Peter Vos echter
niet verder dan 6.916 en verloor met
83-250. Tromp, die van Haverhoek ver-
loor zag zijn kans op de titel ook kleiner
worden.
Ook de zesde ronde kwam Mark Bak-
ker niet ongeschonden door en moest
hij in een maar drie omlopen durende
partij Tromp naast zich dulden. Door
deze remise nam Toon Haverhoek, die
wel wist te winnen de leiding in het klas-
sement over. Bij het ingaan van de laat-
ste ronde was dus al duidelijk dat de
eindstrijd zou gaan tussen Toon Haver-
hoek met tien en Mark Bakker met ne-
gen punten. 
In de finalepartij was Bakker genade-

loos voor zijn opponent en behaalde in
negen beurten via een serie van 174
met 250-54 de eindstreep. 
De hoogste serie van 222 treffers kwam
ook op naam van Bakker. Samen met
Hein Tromp mocht hij het hoogste partij-
gemiddelde van 125 noteren.

Eindstand
Naam vereniging pnt moy. HS 
1  Mark Bakker BV B.C.O. 11 30.442 222
2  Toon Haverhoek BV Zandweert 10 17.170 181
3  Hein Tromp Discus 9 22.410 209
4  Peter Vos VEGABV 7 17.272 107
5  Jos Kerkman De Engel 6 18.385 112
6  Gerard Boerdijk Raalte ‘90 6 18.056 207
7  Louis van der Meijden ‘t Ivoor 5 14.851 78
8  Peter Hussaarts Boulevard 2 13.697 81

Zaterdag 28 november

Laat u verrassen
vanaf € 42,50 p.p.

(excl. drank)
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Martinetplein 70 5751 KM Deurne
www.optiekvangool.nl

Tel.: 0493-313913 • Fax: 0493-322615
E-mail: info@optiekvangool.nl

Biljartballen
Heat System

Info: Bert van Ommen
E-mail: Ivanom@telfort.nl

Mob.: 06 51 27 11 03

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

Niels Feijen benoemd tot
erelid van de KNBB

Niels Feijen wordt gehuldigd door Leon Vervoort. Foto: Jos Robijn.

KNBB-voorzitter Leon Vervoort heeft
hem, in aanwezigheid van familie, rela-
ties en de internationale pooltop, in
House of Billiards Weert het erelidmaat-
schap van de KNBB opgespeld. Ver-
voort benadrukte niet alleen zijn grote
verdiensten voor de Nederlandse pool-
sport, maar vooral zijn voorbeeldfunctie
voor de jeugd. Niels Feijen is de eerste
poolbiljartspeler die wereldkampioen is
geworden.

In zijn eerste reactie laat de 32 jarige
Niels weten: "Ik ben totaal verrast en in

shock, ik dacht dat ik voor een TV inter-
view moest verschijnen en dan kom je in
een zaal vol met bekenden en merk je
dat er iets bijzonders gaat gebeuren,
maar had geen idee wat. Ik voel mij
zeer vereerd dat ik nu tot erelid van de
KNBB ben benoemd. Dit is een enorme
waardering voor mijn vijftien jaar trai-
ning en inzet. Dat ik deze onderschei-
ding in aanwezigheid van geliefden,
bekenden en spelers mag ontvangen is
geweldig. 
Ik wil dan ook iedereen danken die mij
al die jaren heeft gesteund".

Niels Feijen is voor al zijn sportieve prestaties en met name het behalen
van de gouden medaille op de WK Straight Pool in 2008 in het bijzonder,
onderscheiden met het erelidmaatschap van de KNBB. Hij is de eerste
poolbiljarter die zich erelid van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond
mag noemen. 
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Das Koerier Logistics
Habraken 2154
5507 TH Veldhoven
tel. 040 - 253 88 43
fax 040 - 253 24 64
info@daskoerier.nl
www.daskoerier.nl

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.

Gratis parkeergelegenheid
Prima eetgelegenheid
Er wordt gespeeld door: 
8 teams driebanden groot, 
namelijk 1 x eerste, 3 x tweede en
4 x vierde divisie

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

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 

Dinsdag en woensdag gesloten

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

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

CCCC AAAA FFFF ÉÉÉÉ     ZZZZ AAAA AAAA LLLL     ’’’’ TTTT     FFFFAAAA BBBB EEEE LLLL TTTT JJJJ EEEE

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

Biljart- en 

dartartikelen online

biljartendartwinkeldewellsevaert.nl
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Driebanden 3e klasse district Venlo

Titel voor Paul Beckers 
in De Tapperij te Deurne-Zeilberg

Na vier ronden stond Paul Beckers met
vier punten op de zesde plaats en hij
werd gevolgd door Antoon van Heug-
ten, die toen pas drie punten had. Met
de slotronde voor de boeg bezette Bec-
kers echter de koppositie met acht pun-
ten. Antoon van Heugten van de orga-
niserende vereniging De Peel was run-
ner-up met één punt achterstand. In De
Tapperij te Deurne-Zeilberg ging het be-
slissende duel tussen beide titelkandida-
ten. Van Heugten leidde na vier beurten
met 4-3 maar daarna was er voor bei-
den een terugval. Resultaat daarvan
was dat Antoon van Heugten na 52 po-
gingen dertien caramboles achter zijn
naam had en Paul Beckers vijftien. Toen
Van Heugten in de volgende omloop
miste, besliste Beckers de titelstrijd met
een slotserie van vijf: 13-20. Dat bete-
kende meteen de hoogste serie van het
toernooi. De regiofinale is van 23 tot en
met 25 oktober bij De Oase in Sittard.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Paul Beckers KOT 10 0.378 5
2. Henk Martens Bascule 9 0.324 4
3. Antoon van Heugten De Peel 7 0.341 4
4. Leo Noltus Reuver '03 6 0.363 3

5. Toon van Heesch ABC ’t Töpke 6 0.358 4
6. Herman Veltrop VOP/DWH 6 0.354 4
7. Tonny Erkens Bascule 6 0.337 4
8. Harrie Berkers De Peel 6 0.320 4
Toernooigemiddelde: 0.346

Kampioen Paul Beckers.

Driebanden 3e en 2e klasse district Oss

Marlon Berends redt het net niet 
in thuisbasis 't Fabeltje in Oss
In café ’t Fabeltje in Oss is wist Frans
Wijnakker van KOT uit Ravenstein de
hoofdprijs weg te kapen voor de neus
van invaller Marlon Berends van Touché
en Henk Arts van DVK. Bij het drieban-
den derde klasse mocht Berends inval-
len voor Gerrit van der Vlies, die helaas
verhinderd was, en hij heeft dat op
voortreffelijke wijze gedaan. 
Wijnakker verzamelde tien punten en
mocht evenals Berends en Arts naar de
regiofinale, van 16-18 oktober in Ra-
venstein. 

De kortste partij kwam op naam van de
kersverse wedstrijdleider PK Mario van
de Sanden met twintig caramboles na
vijfentwintig beurten (0.800). De hoog-
ste serie was voor Henk Arts met vijf tref-
fers.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Frans Wijnakker KOT 10 0.411 4
2. Marlon Berends Touché 8 0.390 4
3. Henk Arts DVK 8 0.354 5
4. Adrie van de Laar TOK '74 8 0.344 3
5. Ruud Willems Jong Geleerd 8 0.299 3
6. Mario van de Sanden Germenzeel 6 0.346 3
7. Bert van Hoorn SOKO 6 0.273 4
8. Geert Romme De Zwaan 2 0.281 4

René van Maren van ’t Centrum is in Ra-
venstein districtskampioen geworden
van de tweede klasse driebanden klein.
De regiofinale wordt gespeeld van 23-
25 oktober in het district Nijmegen. 

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. René van Maren 't Centrum 12 0.660 6
2. Jan Broeksteeg TOK ’74 10 0.618 6
3. Wim Vissers KOT 9 0.525 5
4. Gerrit van Dinther NGN 8 0.517 5
5. Henk van Engelen Touché 6 0.517 4
6. Johan van de Heuvel SOKO 5 0.546 5
7. Gerard Bouten BC Zeeland 4 0.419 6
8. Wiel Pelzer BC Zeeland 2 0.463 4

Bij vereniging OVNA in
Ommel

LOLAAR 
nederlaagtoernooi
2009 
Op 10 oktober heeft het LOLAAR neder-
laagtoernooi met het team van De Vrien-
denkring uit Deurne een nieuwe num-
mer vier op de ranglijst gekregen. Kop-
loper is nog altijd Nooit Gedacht uit
Asten (129%). Op 7 november komt
OVU 2 op bezoek in Ommel. De Vette
Keu 2 staat voor 28 november op het
programma.      
Team Plaats %
01. Nooit Gedacht Asten 129
02. Ons Vermaak Vlierden 125
03. OVU Deurne-Zeilberg 118
04. De Vriendenkring Deurne 117
05. ’t Krijtje Asten-Heusden 110
06. De Bonte Kip Asten-Heusden 110
07. Lolaar Ommel 109
08.’t Amateurtje 2 Asten 103
09. De Vette Keu Asten 94
10. 't Anker Beringe 92
11. Steeds Vooruit Liessel 90
12. Beblo/Eijsbouts Ommel 88
13. Nooit Gedacht 2 Asten 85
14. Lolaar 2 Ommel 80
15. D’n Anlaup/VIOS Deurne/Liessel 77
16. ’t Amateurtje Asten 72
17. De Tapperij/Van Gool Deurne-Zeilberg 63         

Driebanden 3e klasse district Kempenland

Jos Stokkermans met volle buit 
naar titel in De Karper te Mierlo-Hout

Na twee ronden leidde Cor Vogels met
vier punten en 0.412 voor Jos Stokker-
mans met eveneens vier punten en een
moyenne van 0.392. De overige deel-
nemers waren toen in De Karper al te-
gen minimaal één verliespunt opge-
lopen. Na vijf sessies was Stokkermans
enige koploper met tien punten en had
hij twee punten voorsprong op zijn eni-
ge concurrent Alex van Deursen. In de
voorlaatste ronde maakte Jos Stokker-
mans geen fout, terwijl Van Deursen ge-

noegen moest nemen met een remise.
Daarmee was het kampioenschap be-
slist en in het afsluitende duel wees Jos
Stokkermans opponent Alex van Deur-
sen ook nog eens met 20-11 na 42
beurten terug. De volle veertien punten
dus voor Stokkermans die met 0.460 te-
vens voor het beste algemeen ge-
middelde zorgde. De eer voor de hoog-
ste serie van zes caramboles moest de
speler van vereniging Den Hoek uit
Hooge Mierde delen met Cor Vogels
van DAB Geldrop. De kortste partij
kwam met een moyenne van 0.689 op
naam van runner-up Alex van Deursen.
De regiofinale is van 23-25 oktober bij
De Oase in Sittard. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jos Stokkermans Den Hoek 14 0.460 6
2. Alex van Deursen DAB 9 0.416 3
3. Jan de Wijs De Toerist 7 0.371 4
4. Toon van Dommelen Prinsejagt 7 0.325 5
5. Cor Vogels DAB 6 0.369 6
6. Leon Tielemans D’n Engel 6 0.313 5
7. Harrie van Wanrooy DAB 4 0.371 4
8. Ad van Gils De Toekomst 3 0.275 4

Libre 5e klasse district Oss

Helene van Aarle
op moyenne
Helene van Aarle en Corry van de Laar
hebben in Oss de mannen het nakijken
gegeven. Beide dames, lid van TOK
’74 uit Geffen, wisten met twaalf punten
de concurrentie minimaal twee punten
voor te blijven. De kortste partij kwam
op naam van Adrie Nederkoorn met
veertig caramboles uit zeventien beur-
ten (2.35). De regiofinale wordt ge-
speeld van 20 t/m 22 november bij bil-
jartcentrum Renkum.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Helene van Aarle TOK '74 12 1.38 9
2. Corry van de Laar TOK '74 12 1.24 11
3. Alexander van HeumenTouché 10 1.14 8
4. Adrie Nederkoorn SOKO 8 1.27 9
5. Theo Lamers Oud Grave 6 1.17 12
6. Pedro van Lieshout Touché 3 1.04 12
7. Leny van Hassel Touché 3 0.99 9
8. John van Gelder 't Centrum 2 0.79 7

Driebanden 1e klasse
district Veluwezoom

Bart Kablau
heerst in Ede
Met tien punten na zes partijen liet Bart
Kablau er geen twijfel over bestaan.
Naaste achtervolgers Wim de Vos en
Jaap Wijma hadden een achterstand
van vier punten. De kampioen realiseer-
de met 0.635 ook het beste algemeen
moyenne, terwijl runner-up De Vos met
acht caramboles voor de hoogste serie
zorgde. De regiofinale is van 13-15 no-
vember in Sint-Michielsgestel. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Bart Kablau TOG/Concordia 10 0.635 6
2. Wim de Vos De Markt 6 0.561 8
3. Jaap Wijma Rembrandt 6 0.512 4
4. Billy Ho De Markt 2 0.432 4

Driebanden 1e klasse district Nijmegen

Titel Gerard van der Mark
Met acht punten na vijf duels veroverde
Gerard van der Mark het kampioen-
schap. Jan Duynhoven realiseerde met
0.760 het beste algemeen gemiddelde.
Ook was hij goed voor de kortste partij
(1.304) al moest hij de eer voor de hoog-
ste serie van tien caramboles delen met
De Wester speler Paters. De regiofinale is

13-15 november in Sint-Michielsgestel. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. G. v.d. Mark Waaij 8 0.641 5
2. M. Thiecke Kaketoe '80 6 0.666 6
3. E. Paters De Wester 6 0.649 10
4. J. Duijnhoven Huisman 4 0.760 10
5. F. Maat Waalzicht 4 0.511 6
6. H. Röttjers De Kuul 2 0.605 5 

TOSCANA LICHTIDEE
VERLICHTING
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Poppenbouwing 9
4191 NZ Geldermalsen

Tel. +31 (0) 345 - 577201
Fax +31 (0) 345 - 574742

www.etikon.nl

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

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

Postbus 171
7600 AD Almelo
Twentepoort West 10-10
7609 RD Almelo

Tel.: 0546 - 455655
Fax: 0842 - 237439

INKOOPBEGELEIDERS
SPECIALIST IN EUROPEES AANBESTEDEN

info@inkada.nl
www.inkada.nl
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Eredivisie topteam speelronde 2

Haarlose teams Cubri/Etikon en
J+B Küpers blijven heersen

Op de tweede speeldag maakten beide ploegen geen fout en bleven als
enigen zonder puntverlies. Cubri/Etikon en J+B Küpers hebben nu al acht
punten na vier wedstrijden. Daarmee hebben deze twee teams van HCR
Prinsen nu al een gat geslagen van minimaal vier punten ten opzichte van
de achtervolgers. De koplopers ontmoeten elkaar op 14 november in hun
thuisbasis HCR Prinsen te Haarlo. 

De Eekhoorn, Cubri/Etikon
en ’s Lands Welvaren

De Eekhoorn – Cubri/Etikon 0-6.  Eddy
Leppens ging in het 71/2 onderuit te-
gen een sterk spelende Patrick Niessen.
Martien van der Spoel bleef met lege
handen maar hij kreeg dan ook slechts
één kans van Henri Tilleman: 0-200.
Francis Forton boog op de camping in
het Westbrabantse Oosterhout via 21-
100  na slechts vier pogingen voor
Jean-Paul de Bruijn.  
Cubri/Etikon – ’s Lands Welvaren 6-0.
Henri Tilleman kwam niet in de proble-
men tegen Ian van Krieken gezien de
200-20 uitslag na vier beurten. Patrick
Niessen verschalkte Frédéric Caudron,
de beste allrounder ter wereld, met 150-
95 na vijf pogingen. Jean-Paul de Bruijn
bleek met 20.00 moyenne de betere
bandstoter dan Ad Koorevaar. 

De Eekhoorn – 's Lands Welvaren 2-4.
Martien van der Spoel redde middels
200-59 (5) de eer tegen Ian van Krie-
ken. Lyon Megens boog voor de 75.00
gemiddeld 71/2 van Frédéric Cau-
dron. Eddy Leppens tegen Ad Korevaar
kreeg een 70-100 (6) eindstand. 
Buiting, The City Dibo/
Blitz Optiek en De Pelikaan
Buiting Staalconstructie – The City Di-
bo/Blitz Optiek 4-2. In De (B)engel te
Lochem won Roy van Raaij nipt van
Freek Ottenhof getuige de 200-193 cij-
fers na vijf beurten. Koen Workel moest
zijn meerdere erkennen in Micha van
Bochem. Dave van Geel zette Jos Bon-
gers met 100-88 opzij. 
The City Dibo/Blitz Optiek – De Peli-
kaan 4-2. In deze Deventer stadsderby
trok Freek Ottenhof met 200-152 aan
het langste eind tegen Mathijs Bakker.

Jos Bongers van The City Dibo/Blitz Optiek.

Van 26 t/m 29 november bij HCR Prinsen

EK topteams in Haarlo met
Cubri/Etikon en J+B Küpers
De namen en indelingen voor het EK
topteams, van 26 tot en met 29 novem-
ber bij HCR Prinsen aan Eibergseweg
13 in Haarlo,  zijn bekend. Titelverde-
diger Cubri/Etikon, direct geplaatst
voor de finaleronde, streeft uiteraard
prolongatie na. J+B Küpers zal het twee-
de Nederlandse team zijn. Beide suc-
cesvolle formaties spelen in hun thuislo-
kaal. Cubri/Etikon treedt aan met het
vaste drietal, Henri Tilleman, Patrick
Niessen en Jean-Paul de Bruijn. J+B Kü-
pers verschijnt aan de start met Peter
Volleberg, Dick Jaspers, Michel van Silf-
hout en Raymund Swertz. Uit Duitsland
komt het sterke team van DBC Bochum
1926 met Fabian Blondeel, Thomas
Nockemann en Ludger Havlik. Soissons
Billard Club uit Frankrijk stuurt het drie-
tal Pierre Soumagne, Alain Remond en
Patrick Dupont. In de klassieke spelsoor-
ten worden het ankerkader 47/2,
71/2 en bandstoten beoefend.  
De poulewedstrijden beginnen 26 en
27 november om 10.00 uur. Op zater-
dag 28 november komt titelverdediger
Cubri/Etikon om 10.00 uur voor het
eerst in actie tijdens de finaleronde. Net

als voorgaande dagen staan de laatste
wedstrijden dan om 19.00 uur op het
programma. Op zondag 29 november
moet men vroeg uit de veren want dan
is de eerste halve finale al om 8.30 uur.
De tweede halve eindstrijd staat om
11.30 uur op het programma. De strijd
om brons, met minder caramboles,
vindt vanaf 14.30 uur plaats. Het be-
slissende duel om de Europese titel gaat
om 16.30 uur van start. Het EK is live
via internet te volgen via www.biljart.tv.
Bijzonder is dat de laatste twee dagen
ook het NK libre groot jeugd bij HCR
Prinsen wordt gespeeld.     
Poule A Land
1. Club Billar Granollers Spanje
2. BCCO Ronchin Frankrijk
3. J+B Küpers Nederland
4. SK BC Praha Tsjechië
Poule B Land
1. Club Billar CEE Idella Spanje
2. Soissons Billard Club Frankrijk
3. DBC Bochum 1926 Duitsland
4. Landenteam Oostenrijk
Titelverdediger Cubri/Etikon komt vanaf
de finaleronde in actie, met in totaal zes
teams.

Micha van Bochem kreeg slechts drie
kansen van Ludger Havlik en dat resul-
teerde in 7-150. Jos Bongers produ-
ceerde 9.09 en daar kon Ad Klijn niet
tegenop. 
Buiting Staalconstructie – De Pelikaan 4-
2. Roy van Raaij makte één carambole
te weinig tegen Ludger Havlik. Dat bleef
zonder gevolgen want Koen Workel,
reeks van 119, bleek te sterk voor Den-
nis Timmers. Dave van Geel tegen Ad
Klijn werd na een thriller 100-98. 
Helmink woon Techniek, 
De Jol en J+B Küpers
Helmink woon Techniek – De Jol 2-4.
Gerard Stijf boog met 108-200 (5) voor
Johan Devos. Nieuweling Christoph Hil-
ger moest de eer laten aan Harrie van
den Boogaard. Willem Siebelink en
Robby Sonck deden er lang over om tot
100-96 te geraken. 
De Jol – J+B Küpers 2-4. Harrie van den
Boogaard zag Raymund Swertz in de
vierde omloop een serie van 85 realise-
ren maar Van den Boogaard antwoord-
de met 70-63-32. De nederlaag voor
De Jol was een feit toen Johan Devos
met royale cijfers de boot inging tegen
Michel van Silfhout. Bij het bandstoten
maakte Fabian Blondeel een reeks van
33 namens J+B Küpers. In de vijfde
beurt besliste hij het bandstoten tegen
Robby Sonck dankzij een fraaie slotse-
rie van 67. 

Eredivisie topteam speelronde 1

Seizoenrecord bij superstart
Cubri/Etikon 

Voor het seizoen 2009-2010 staan in
de eredivisie voor topteams in totaal
108 wedstrijden op het programma.
Als eerste duel op de lijst was de ont-
moeting tussen De Pelikaan en titelver-
dediger Cubri/Etikon gepland. Met in
totaal slechts zes beurten vestigde het
supertrio Henri Tilleman, Patrick Nies-
sen en Jean-Paul de Bruijn een record
waarvan het twijfelachtig is of dat dit
seizoen nog geëvenaard laat staan ver-
beterd wordt. 

De Pelikaan – Cubri/Etikon 0-6
In Deventer traden Dennis Timmers en
Patrick Niessen in het ankerkader 71/2
tegen elkaar aan. Timmers, die zeer ge-
concentreerd aan zijn partij begon,
moest na een serie van 33 weer van ta-
fel. Het patroon dat hij achterliet voor
Niessen, was ook voor de Belg te moei-
lijk en hij kon gelijk weer gaan zitten. In
de tweede beurt kon Niessen iets aan-
klampen en kwam terug tot op 1 ca-
rambole. Timmers, die zichtbaar respect
had voor zijn tegenstander, profiteerde
niet van de kans die hij nog kreeg. Pa-
trick Niessen, die even wakker werd ge-
schud, liet Timmers niet meer aan tafel
komen. Met een prachtige serie van
111 maakte hij de partij uit: 56-150
(3).
In het ankerkader 47/2 ontmoette Lud-

ger Havlik opponent Henri Tilleman.
“IJskonijn”  Tilleman was goed hersteld
van zijn onverwachte nederlaag, tij-
dens het Europees kampioenschap in
Herten (Dld). De vier caramboles die hij
in de openingsbeurt produceerde, kon-
den bij toeschouwers en spelers nog
niet voldoende indruk maken. In de vol-
gende omloop was dit wel anders. De
prachtige serie van 196, van de oud
Europees kampioen, waren van hoge
kwaliteit. Rustig, zakelijk, af en toe een
vuiltje wegblazend, maakte hij de partij
in iets meer dan dertig minuten uit via
een 9-200 (2) eindstand.
Voor Ad Klijn was er de moeilijke op-
dracht om Jean-Paul de Bruijn in het
bandstoten af te stoppen. Deze partij
was er een die je waarschijnlijk je hele
leven niet meer zal vergeten. De Bruijn
had de trekstoot gewonnen en begon
natuurlijk zelf. 
Vanaf de beginstoot verzamelde hij de
ballen in de linkerhoek van de tafel.
Hoewel zijn partij niet foutloos was,
bracht hij de toeschouwers in extase
door zijn prachtige oplossingen. Moei-
lijke voorbandjes waren nog een kin-
derspel. Wereldklasse waren zijn pi-
que’s en masse’s. Zelden zien de biljart-
liefhebbers een duel van zo’n kaliber. In
de biljartwereld zijn er weinig die dit
kunnen: 2-100 (1).

Vlnr: Patrick Niessen, Jean-Paul de Bruijn en Henri Tilleman. Foto: www.biljarten-
borculo.nl

Helmink woon Techniek – J+B Küpers 1-
5.  Gerard Stijf zag Raymund Swertz
via 3-172-25 naar de eindstreep snel-
len. 
In de vijfde omloop stokte de productie
bij Michel van Silfhout op tien caram-
boles van de streep. Het jeugdige Duit-
se talent Christoph Hilger profiteerde
met een slotreeks van 62. Van Silfhout
bracht de 1-3 voorsprong op het bord
want hij produceerde in de nastoot zijn
ontbrekende tien punten. Willem Siebe-
link kreeg geen genade van Fabian
Blondeel want die toverde 14-74-12 uit
zijn keu.  
Programma 31-10-2009
Deventer: De Pelikaan ontvangt J+B Kü-
pers en 's Lands Welvaren
Deventer: The City Dibo/Blitz Optiek
krijgt bezoek van Helmink woon Tech-
niek en De Eekhoorn
Lelystad: De Jol is gastheer voor Cu-
bri/Etikon en Buiting Staalconstructie 
Programma 14-11-2009
Haarlo: J+B Küpers speelt dan in HCR
Prinsen tegen The City Dibo/Blitz Op-
tiek en Cubri/Etikon. Te zien op inter-
net. 
Oosterhout (NB): De Eekhoorn neemt
het op tegen De Pelikaan en De Jol. 
Kwadendamme: ’s Lands Welvaren
gaat de strijd aan met Buiting Staalcon-
structie en Helmink woon Techniek.



De Biljart Ballen, 12e jaargang, november 2009 pagina 26

Kader poule 4

Van Esch Biljarts/De Peel aan kop
na winst in topper bij BC Maarland 
Speelronde 2. Biljartakademie Eindhoven – BouwCenter Van Hoppe 6-2.
Michel van Bommel was de beste met 140 caramboles na vier pogingen.
Jaap Peerenboom bleef met 160 uit negen nog net onder de tien beurten-
grens voor vermelding. Van Esch Biljarts/De Peel – De Tapperij/Optiek van
Gool 6-2. Jan van Oosterhout gaf het goede voorbeeld met 130 punten na
zes omlopen. Bij de bezoekers redde Thieu Vinken via honderd uit negen
de eer. VOP/DWH – Janssen de Jong/Maasoever 4-4. Wim Welten boog
als enige en wel voor Leon Elbers: 150-51 (8). 

Speelronde 3. BC Tegelen –
VOP/DWH 2-6. Sjeng Burhenne ver-
loor met 167-150 na negen beurten
van Leon Elbers. Janssen de Jong/Maa-
soever – Van Esch Biljarts/De Peel 4-4.
In De Tijdt te Kessel liet Sjeng Burhenne
bij zijn honderd caramboles na acht po-
gingen geen enkele nul noteren. Leo
Karmanns moest in de nastoot tegen
Noud Janssen nog vijftien punten maar
hij miste: 135-130 (7). Ook Wim Wel-
ten bleef zonder “poedels” en dat resul-
teerde in 170-74 winst na zeven om-
lopen tegen Roland Deelen. De Tappe-
rij/Optiek van Gool – Biljartakademie
Eindhoven 0-8. In Deurne-Zeilberg had
Sander Oostendorp namens de bezoe-
kers de minste kansen nodig want hij
had zijn honderd punten na zeven beur-
ten bij elkaar. BouwCenter Van Hoppe
– 't Zwaantje 6-2. Vierde man Bas Vugts
gaf het goede voorbeeld met zijn win-
nend moyenne van 16.67 na zes om-
lopen. 
Speelronde 4. Van Esch Biljarts/De Peel
– BC Tegelen 5-3. Noud Jansen klopte
Paul Veger middels 130-24 (7). 't
Zwaantje – De Tapperij/Optiek van
Gool 7-1. Onderste man Theo Derks
zorgde met 20.00 voor het beste ge-
middelde van de avond en hij sierde dit
op met een serie van 59. 't Kempke  La-
yani/Van de Lee – BouwCenter Van
Hoppe 6-2. Ludo Geraerts ging met 78-
160 (7) de boot in tegen Piet van Doo-
ren, reeks van 92. 
Speelronde 5. BC Tegelen – Biljartak-
ademie Eindhoven 6-2. Kopman Harrie
van den Boogaard realiseerde zijn 210
treffers in het 57/1 al na vier beurten en
dat betekende 52.50 als moyenne.
Sjeng Burhenne trok met 127-140 (6)
aan het kortste eind tegen Michel van
Bommel. De Tapperij/Optiek van Gool
– 't Kempke Layani/Van de Lee 2-6.
Thieu Vinken kreeg maar acht kansen
van Wilfried Jansen. BC Maarland Villa
Nova – Van Esch Biljarts/De Peel 2-6.

Deze topper werd enkele dagen eerder
gespeeld en de enige partij van minder
dan tien beurten ging tussen Maurice
Sangen en Harry Vogels: 140-80 (9).
Door deze 2-6 uitzege neemt Van Esch
Biljarts/De Peel de koppositie over.
Janssen/De Jong – 't Zwaantje 4-4. Leo
Karmanns kreeg maar vijf mogelijkhe-
den van Jaco van der Ven gezien de
91-170 eindstand, waarbij Van de Ven
een serie van 145 maakte. Frans Ven-
ninckx bleek met 98-120 (9) de minde-
re van Theo Derks. BouwCenter Van
Hoppe – Op de Klos 4-4. De kortste
partij was voor Adri Dijkmans die Eddy
Berger via 170-100 na zeven beurten
achter zich liet. Johan Martens hoefde
maar één keer meer naar het biljart
voor zijn 140-61 (8) zege op Jean Ma-
rie Schuyren. Bert Vermeulen ging in
hetzelfde tijdsbestek middels 77-110
onderuit tegen Teun Wolters.

BC Tegelen speler Harrie van den
Boogaard: moyenne van 52.50 in het
57/1. Foto: Willem Siebelink.

Eerste divisie topteams

René Luijsterburg in supervorm

Speelronde 1
Dekkers Biljarts - MCR Metaal-
conservering 4-2 en 6-0
Sven Nabuurs opende het seizoen met
een 27-250 libreverlies tegen Shane Hil-
gers. John van de Stappen speelde in vijf

pogingen naar een 175-61 kaderover-
winning tegen Ricardo Goud. Eric De-
ricks bleef bij het bandstoten met 75-35
aan de goede kant van de score tegen
Mike Nijdam. In zijn tweede poging
speelde Sven Nabuurs in vijf beurten
zijn 250 librepunten bijeen, Shane Hil-

René Luijsterburg speelde in één beurt zijn kaderpartij uit.

gers stokte bij 103. Weer was John van
de Stappen in vijf beurten klaar met Ri-
cardo Goud en Eric Dericks was weer
de beste bandstoter.

De Wellse Vaert - 
Hektisch & Parkzicht 4–2 en 4-2
Marcel Hopmans kwam in de eerste
wedstrijd bandstoten tegen George Ken-
ter niet verder dan 64-75. Peter Vande-
loo klaarde zijn librekarwei in vier beur-
ten tegen Edgar de Hek (250-45) en Re-
né Luijsterburg bleek met 175-84 uit vijf
een betere kadrist dan Leo Koomen. In
de tweede wedstrijd bij het kader liet Re-
né Luijsterburg Edgar de Hek diep in het
stof bijten. 
In één beurt speelde hij zijn 175 kader-
punten bijeen en de Hek bleef met nul
achter. 
Peter Vandeloo was weer eerder aan de
streep dan Leo Koomen en Marcel Hop-
mans ging bij het bandstoten weer
onderuit. 

Topteam BCA - Reedijk Banden/ 
Wellse Vaert 6-0 en 2-4
In Biljartcentrum Arnhem won René Ger-
rits het bandstoten van Jan Bijl en Heinz
Schmale tikte ten koste van Willem van
Deventer bij het kader als eerste aan.
Hans Berendsen kwam tot een 250-230
librewinst tegen Martin Verdoold. In de
tweede wedstrijd moest Berendsen met
191-250 buigen. 
Heinz Schmale kwam net één carambo-
le tekort om de tweede kaderpartij van
Willem van Deventer te winnen. 
Martijn Egbers tikte naar een 75-31
bandstootoverwinning tegen Jan Bijl.

Topteam Almere - 
Rosmalen/Foruminvest  2-4 en 2-4
Gert van Beek troefde Paul van de
Wouw bij het bandstoten twee keer af
en Michael Lubbes zag het libre tegen
Dave Krijnen twee keer verloren gaan.
De Jong verloor zijn dubbel van de jeug-
dige Nicky van Venrooij.

JBW Koerier/Zandweert - 
Carambole Rumpt 0-6 en 5-1
Bij Café Biljart De Bengel in Lochem zag
Wim Meussen de eerste partij bandsto-
ten tegen Frans van Hoeij verloren gaan,
maar zette dat in zijn tweede partij recht
met een overwinning. Raymon Gielens,
die zijn eerste ontmoeting kader met De-
mi Pattiruhu met verlies afsloot, had de
tweede keer ook succes. 
Bij het libre verloor Gerrit Boer eerst met
134-250 van Gert Jan Veldhuizen om
vervolgens remise te behalen.

Speelronde 2
Reedijk Banden/Wellse Vaert - 
De Wellse Vaert 2-4 en 0-6
Bijl kwam bij het libre twee keer vergeefs
aan tafel en feliciteerde Peter Vandeloo. Wil-
lem van Deventer zag bij het kader René Luij-
sterburg in twee beurten de 175 volmaken.
Martin Verdoold redde de eer en won het
bandstoten met 75-51 van Marcel Hop-
mans. In de tweede wedstrijd kreeg Willem
van Deventer nu tien kansen van Luijster-
burg, maar bleef op 155-175 steken. Mar-
tin Verdoold zag Marcel Hopmans revan-
che nemen met 43-75 en Jan Bijl moest met
33-250 weer buigen voor Vandeloo.

BV Carambole Rumpt - 
Topteam BCA 4-2 en 2-4
In Rumpt moest Bambacht het bandsto-
ten in de eerste sessie aan Ronny Ma-
thyssen laten en was Demi Pattiruhu in
het kaderspel beter dan Hans Berend-
sen. Gert Jan Veldhuizen streek na ze-
ven beurten libre de winst op tegen Mar-
tijn Egbers. Vervolgens verscheen Demi
Pattiruhu aan de libre tafel en moest de
winst aan Martijn Egbers laten. Gert Jan
Veldhuizen won het kader van Heinz
Schmale en Bambacht trof in Ronny Ma-
thyssen weer de betere banstoter.

HWA Alblasserdam - 
Dekkers Biljarts 4-2 en 2-4
HWA Alblasserdam kwam in de eerste
sessie tegen Dekkers Biljarts tot een 4-2
overwinning. Reijer van Kooten tekende
na vijf beurten tegen John van der Stap-
pen bij het kader voor een 81-175 ver-
lies. De tweede sessie was voor Dekkers
Biljarts, waarbij Reijer van Kooten we-
derom John van der Stappen in vijf beur-
ten voor moest laten gaan. John van Es-
sen verloor het bandstoten van Eric De-
ricks. Winst was er voor Gerrit Johler,
die bij het libre Burkey Sibsten versloeg.

Rosmalen/Foruminvest - 
JBW Koerier/Zandweert 4-2 en 3-3
In Sportfoyer De Hazelaar te Rosmalen ver-
zamelde Paul van de Wouw in tien beurten
zijn 75 banstoters tegen Wim Meussen en
behaalde Dave Krijnen een 175-76 kader-
winst op Raymon Gielens. Nicky van Ven-
rooy mocht bij het libre Gerrit Boer felicite-
ren. Tijdens de tweede wedstrijd bleek Da-
ve Krijnen ook in het librespel te domineren
en speelde in één beurt naar een 250-215
overwinning op Gerrit Boer. Nicky van
Venrooy probeerde het vergeefs in het ka-
der en zag Raymon Gielens winnen. Weer
was Paul van de Wouw de betere band-
stoter dan Meussen.

Europees kampioenschap cadetten
in Ranst
Dit jaar wordt het europees kampioen-
schap cadetten van 6 tot en met 8 no-
vember gehouden in het Belgische
Ranst. De wedstrijden worden gespeeld
in Gemeenschapscentrum Den Boom-
gaard aan de Antwerpsesteenweg 57.
De Nederlandse delegatie bestaat uit
vier spelers. Met een moyenne van
21.30 staat Dirk van Buuren als derde
genoteerd. Verder zijn afgevaardigd:
Richard de Jong, Jim van de Zalm en
Luuk Arends. Er wordt gespeeld. Er zijn
in totaal zestien deelnemers, verdeeld in
vier poules. De partijlengte is 200 ca-
ramboles te behalen in maximaal 20
beurten.
Poule indeling

Poule A
Andy de Bondt België
Richard de Jong Nederland
Gerard Gimenez Spanje
Thomas Gwiss Oostenrijk

Poule B
Adrien Tachoire Frankrijk
Moritz Mayer Duitsland
Jim van de Zalm Nederland
Samira Mölzer Oostenrijk

Poule C
Dirk van Buuren Nederland
Mathieu Franck Frankrijk
Thomas Caluwaerts België
Adam Baea Tsjechië

Poule D
Antonio Montes Spanje
Adrian Ryll Duitsland
Luuk Arends Nederland
Adam Kozak Tsjechië

Voorbereiding
Zoals gebruikelijk gaat de Nederlandse
ploeg weer enkele dagen in een voor-
bereidingsstage bij Frans en Joke van
Hoeij in Etten-Leur. Tijdens deze dagen
zullen ze zich gaan richten op de wed-
strijden. Om een sterk team te kunnen
presenteren zal ook de saamhorigheid
hoog in het vaandel staan. Naast de
trainingen zullen ook regelmatige ont-
spanningsmomenten niet ontbreken. In
het verleden is gebleken dat deze dagen
een positieve bijdrage leveren aan team-
work en goede resultaten. Op vrijdag 6
november moeten de spelers vroeg op-
staan om op tijd in België te arriveren.
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Topteam jeugd poule 1

Rioolnet Afferden 
doet stapje terug tegen topploegen 
Speelronde 3. Rioolnet Afferden – JBV
Tilburg 2-4. Michelle Elbers speelde
3.16 maar Raymon van Heumen troef-
de haar af via 9.16 aan moyenne. Gui-
do Kauffeld was met 114-225 na
slechts vier beurten niet opgewassen te-
gen Frank Hommering, die een serie
van 142 maakte. Rioolnet Afferden –
JBV Tilburg 4-2. Elbers strandde deze
keer in het zicht van de haven en team-
genoot Ricardo de Wit behaalde zijn
tweede zege tegen Talip Yilmazer. Kauf-
feld revancheerde zich middels 200-66
(4) tegen Hommering. De kopman van
de thuisploeg produceerde een reeks
van 158. 
Speelronde 4. 't Groene Hart – Rioolnet

Afferden 6-0. Jim van der Zalm, serie
107, had met tien pogingen de kortste
partij tegen Ricardo de Wit: 170-41.
Brian Duvalois, reeks 114, en Mike Nij-
man lieten hun tegenstanders zonder
kans. 
't Groene Hart – Rioolnet Afferden 6-0.
In Honselerdijk scoorde Van der Zalm
een serie van 169 terwijl hij 170 pun-
ten heeft te gaan. Na vier omlopen was
hij dan ook al klaar. Duvalois hoefde na
een reeks van 133 ook slechts vier keer
naar het biljart voor zijn 225 treffers.
Nijman maakte het succes compleet te-
gen Guido Kauffeld: 225-181 (13) en
de verliezer zorgde daarbij voor een se-
rie van 146.

Kader poule 3

Eerste nederlaag 
voor De Markt/De Onderbouw
Speelronde 2. Billardcafé De Veemarkt
– Discus/Kaketoe '80 4-4. Bart Siebe-
link gebruikte de minste beurten tegen
Tromp gezien de 100-38 (7) cijfers. Ge-
rard Stijf stond na negen pogingen aan
de finish met zijn 230 punten en daarbij
een serie van 87 in het 57/2. De
Markt/De Onderbouw – Moira 6-2. In
Doesburg wonnen drie van de vier thuis-
spelers maar bezoeker André Meijer
zorgde met 180 uit negen voor de kort-
ste partij. 
Speelronde 3. Buitenlust/Van Kommer –
Billardcafé De Veemarkt 4-4. Erik van
der Linden versloeg Gerard Stijf met
270-69 na zes pogingen en de win-
naar realiseerde een reeks van 103. De
Korenmolen – De Markt/De Onder-
bouw 2-6. 
Speelronde 4. Billardcafé De Veemarkt
– 't Kevelder Zieuwent 2-6. De
Markt/De Onderbouw – Zaal Verploe-
gen 4-4. Maarten Broers haalde uit met
zijn 130-74 zege na vijf beurten tegen
Martin Vreekamp. Martin Zwoferink
bleef met 110-73 (8) ook aan de goede
kant van de score. 
Speelronde 5. Discus/Kaketoe '80 – De
Markt/De Onderbouw 8-0. Na twee

Maarten Broers van De Markt/De
Onderbouw. Foto: André van Hattum

overwinningen en twee remises bete-
kende dit het eerste verlies voor de
gasten. Derksen in acht en Willemsen
na negen beurten waren de besten bij
de Nijmeegse formatie.

Topteam jeugd poule 2

Karel Lassche/De Veemarkt
te sterk voor A1 Biljarts/EGB 
Speelronde 3. Karel Lassche/De Vee-
markt – A1 Biljarts/EGB 4-2. Kay
Arends won van Maik Bruil maar Luke
Arends boog voor Jordy de Kruijf. Dan-
ny Zwoferink versloeg Richard de Jong
nipt met 200-142 na negentien beurten.
Karel Lassche/De Veemarkt – A1 Bil-
jarts/EGB 4-2. Tim Ratelband bleek de
baas over Bruil, terwijl Kay Arends na-
mens zijn broer revanche nam voor
diens eerdere nederlaag tegen De
Kruijf. Zwoferink redde het nu niet tegen
De Jong gezien de 111-150 uitslag na
achttien pogingen. 
Speelronde 4. Rioolnet Afferden 2 – Ka-
rel Lassche/De Veemarkt 0-6. Tim Ratel-
band en Kay Arends hadden allebei
voldoende aan 21 omlopen voor de
winst. Luke Arends hoefde twee keer
minder naar de tafel om Joey Kremers te
verslaan. Rioolnet Afferden – Karel Las-
sche/De Veemarkt 0-6. Bij de thuis-
ploeg gingen Rogier Elbers en Mike van
de Liefvoort voor de tweede keer onder-
uit. Ook Joey Kremers volgde dit voor-
beeld bij zijn 75-150 (8) nederlaag te-
gen Luke Arends. 
A1 Biljarts/EGB – Pearle Onder Ons 3-
3. Maik Bruil won en Ramon Jillings
deelde de buit. Richard de Jong trok
met 69-160 na veertien beurten aan het

kortste eind tegen Ferry Jong. A1 Bil-
jarts/EGB – Pearle Onder Ons 4-2.
Bruil bleek weer de meerdere maar Jil-
lings trok aan het kortste eind tegen Jef-
frey Lenaers. De Jong tegen Jong lever-
de 180-149 (21) op. 
Speelronde 5. Rioolnet Afferden – A1
Biljarts/EGB 4-2. Bij de bezoekers bleef
Jordy de Kruijf als enige aan de goede
kant van de score. Joey Kremers ver-
sloeg Tom Hagenus middels 160-85 na
maar vijf pogingen. Rioolnet Afferden –
A1 Biljarts/EGB 1-5. Mike van de Lief-
voort kwam tot remise tegen De Kruijf.
Kremers boog nu voor Hagenus getuige
de 140-170 uitslag na veertien om-
lopen. 
Karel Lassche/De Veemarkt – Horna 4-
2. Tim Ratelband verloor van Raymon
Groot, terwijl Luke Arends te sterk bleek
voor Dennis Groot. De partij tussen
Danny Zwoferink en Hidde Lub finishte
met 200-88 (12). Karel Lassche/de Vee-
markt – Horna 2-4. Ratelband kon zijn
eerdere verlies deze keer rechttrekken
en Kay Arends moest Groot feliciteren.
De kopmannen hadden de minste beur-
ten nodig want Zwoferink tegen Lub
werd 134-200 na zes beurten. Er wa-
ren series van respectievelijk 115 en
89.

Fleuren 
Biljart Service

Dorpsstraat 42  6617 AE  Bergharen
Tel: 0487-542092

www.fleurenbiljarts.nl
Voor al uw 

biljartbenodigdheden

Kader poule 5

Remise tussen Rosmalen/
De Hazelaar en Touché 

Speelronde 2. Brand – Touché 4-4.
Geen partijen onder de tien beurten. 
Speelronde 3. Touché – DOS '71/2 8-
0. In thuisbasis ’t Fabeltje in Oss zorgde
Harold Megens met 160 caramboles
na vijf beurten voor de kortste partij en
een serie van 82. 
Kopman Nicky van Venrooij versloeg
Tonny van de Wetering met 190-94 na
zes pogingen. Erwin van Schaijk, reeks
van 101, bleek met 170-89 (7) te sterk
voor Bert Thoonen. 
Otto Exters bleef met zijn 180-165 ze-
ge na negen omlopen ook aan de goe-
de kant van de score. 
Speelronde 4. Touché – Rosmalen/De
Hazelaar 3 6-2. Nicky van Venrooij
werd in vier beurten overklast door

Gert-Jan Veldhuizen: 49-180 en voor
de winnaar een serie van 104. 
Speelronde 5. Rosmalen/De Hazelaar
3 – DOS '71/2. Thuisspeler Theo Hen-
driks had zijn honderd treffers na zeven
beurten bij elkaar. Jordy Kanters ging in
hetzelfde tijdsbestek met 40-210 onder-
uit tegen Willy Rooijendijk. De winnaar
had behalve 30.00 moyenne ook een
reeks van 101. Rosmalen/De Hazelaar
– Touché 4-4. Dennis Polman boog via
82-190 na vijf pogingen voor Nicky
van Venrooij, die een serie van 124
produceerde. Gert den Teuling tegen Er-
win van Schaijk kreeg een 110-21 (7)
score. Karel Dekkers ging met 202-180
na acht omlopen nipt onderuit tegen Ot-
to Exters.

Nicky van Venrooij: serie van 124 in het 57/2. Foto: Henry Thijssen.

Kader 38/2 derde klasse van 30-10 t/m 1-11

NK bij Verploegen in Wijchen
Het NK kader 38/2 derde klasse vindt
van 30 oktober tot en met 1 november
plaats in Wijchen. De moyennegrenzen
gaan van 7.00 tot 12.00 en de partij-
lengte is 150 caramboles. Rudy Gerrit-
sen, uitbater van biljartcentrum Arnhem,
heeft zich via 12.77 met het beste ge-
middelde weten te plaatsen. Opvallend
is dat de twee spelers van vereniging
Inn ’t Lely Veldt met allebei 12.32 aan
de start verschijnen. Op vrijdag 30 ok-
tober begint het NK om 12.00 uur. Deel
1 van de vierde ronde staat zaterdag
om 11.00 uur op het programma en op

zondag gaat om 11.00 uur deel twee
van de zesde ronde van acquit. Plaats
van handeling is Woeziksestraat 100. 
Naam Plaats Vereniging Gem
1. R. Gerritsen Arnhem Rembrandt 12.77
2. J. Fransen Westerhaar-Vr Phoenix 12.65
3. A. Hiemstra Zevenhoven Inn ’t Lely Veldt 12.32
4. P. Leers Ter Aar Inn ’t Lely Veldt 12.32
5. F. Alink Denekamp 't Centrum 47 12.02
6. J. van Bemmel Boskoop De Plas 11.53
7. J. Engels Strijensas De Posthoorn 11.44
8. R. Drost Tiel ’t Zwarte Paard 11.25
Res. 1. J. Steensma Sint Jacobiparochie De Friesche Club 12.76
Res. 2. T. Wolters Eijsden Maarland 10.11

Libre 4e klasse 23 t/m 25-10

Districtsfinale Nijmegen in Cuijk
Vereniging OGC organiseert deze eind-
strijd in café De Posthoorn aan Maas-
straat 1 te Cuijk. 
In de vierde klasse speelt men tussen de
1.25 en 1.70 terwijl het aantal caram-
boles zestig bedraagt. 

Aanvang op vrijdag 23 oktober om
19.30 uur en zaterdag/zondag om
12.00 uur. 

Naam Vereniging Gem
1. A. Abels Carambole '83 1.67
2. W. Jenniskens De Treffers 1.60
3. M. van Oostveen Touchee 1.60
4. S. Mollenaar DWS 1.58
5. G. Toonen OGO 1.58
6. B. Soesan Kaketoe '80 1.57
7. J. Aalders DWS 1.53
8. A. Jager Waalzicht 1.52
Res. 1. H. van Kerkhof Vriendenkring 1.55
Res. 2. H. van Mill 't Zwaantje 1.53 
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De Distel Biljarts Horeca
DRIEBANDEN TOERNOOI

Biljartcentrum De Distel 

Kade 46

4703 GH  Roosendaal

T 0165-563800

E dedistel@planet.nl

WWW.DEDISTELBILJARTS.NL

1e prijs € 1.000,-
2e prijs € 400,-
3e prijs € 200,-
4e prijs € 100,-

5e / 8e prijs 2 waardebonnen à € 40,- p/stuk

AANVANG

ZONDAG 1 NOVEMBER
OM 14.00 UUR

Inschrijfgeld: € 20,- per koppel 
TE VOLDOEN VOOR AANVANG VAN UW EERSTE PARTIJ!

(MINIMALE INSCHRIJVING 32 KOPPELS)

WIN 1.000,-  EURO!!!

TOTALEPRIJZENPOT€ 2.020

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


