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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 aange-
meten 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

De goedkoopste biljart, dart en

sportprijzen leverancier in de regio
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
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Groot 1e klasse 19-21 februari
NK libre in Den Mariënberger

 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

Biljartcentrum Den Mariënberger aan Nieuweweg 4 te Mariënberg heeft nog geen
lange historie wat betreft matchtafels maar toch staat daar al een NK libre groot eer-
ste klasse op het programma. In deze klasse zijn de moyennegrenzen 25.00 tot
90.00 en de duels worden beslist over driehonderd caramboles. Zoals gebruikelijk
op dit hoge niveau zit er weer een speler van vereniging Horna bij. Germ Bot uit
Hoorn heeft zich zelfs als eerste weten te plaatsen dankzij zijn gemiddelde van
66.66. Raymon Gielens staat daar met 66.35 overigens maar een fractie achter.
Nicky van Venrooy uit Oss is de exponent van de aanstormende jeugd. Op vrijdag
19 februari begint men om 11.00 uur. Dit aanvangstijdstip geldt ook voor zaterdag
en zondag. 

Naam Plaats Vereniging Gem
1. Germ Bot Hoorn Horna 66.66
2. Raymon Gielens Arnhem Zandweerd 66.35
3. Martijn Egbers Beek De Buck 54.54
4. Nicky van Venrooy Oss Touché 40.87
5. Ludo Kools Hoogerheide Wellse Vaert 38.41
6. Sven Nabuurs Beuningen Moira 37.91
7. Gerrie van Eck Gorinchem HWA 32.26
8. Eric Dericks Wijchen Rosmalen 28.68
Res. 1. Gerard Stijf Epe De Veemarkt 37.58
Res. 2. Tommy van Dopperen IJsselsteijn Parkzicht 27.55
Res. 3. Sjef Jansen Mill 't Zwaantje 30.91

Online verkoop, snelle levering!
Betrouwbare service

Alles voor Pool en Carambole!
en een beetje snooker

www.Biljartwinkel.nl

www.Biljartwinkel.nl

Nicky van Venrooy van vereniging Touché uit Oss. Foto: Henry Thijssen.
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Fleuren Ranking Cup driebanden

Cor van Alphen wint tiende toernooi
bij De Waaij in Doornenburg

Van 9  tot en met 13 december werd al
weer het tiende open driebandentoer-
nooi georganiseerd bij café-zaal De
Waaij in Doornenburg. Liefst 96 deel-
nemers, die van heinde en verre kwa-
men, streden om de felbegeerde be-
kers. De zestien overgebleven spelers
werden bij wijze van proef in twee
groepen verdeeld. De acht deelnemers
met het hoogste moyenne speelden op
tafel 1 en 2, de overige acht spelers op
tafel 3 en 4. Hier kwamen zeer positie-
ve reacties op binnen.
Cor van Alphen uit Sint-Oedenrode, Jac
Janssen uit Oss, Jos Natrop uit Bemmel
en Willy Crijns uit Huissen stonden uit-
eindelijk in de halve eindstrijd. Cor van
Alphen versloeg Willy Crijns en Jos Na-
trop was te sterk voor Jac Janssen. 
De finale was heel spannend. Van Al-
phen en Natrop deden niets voor elkaar
onder. Er was geen beurtenlimiet en

Cor van Alphen arriveerde het eerst bij
de benodigde dertien caramboles. Hij
behaalde de overwinning in 27 beur-
ten. 
Trots nam hij de beker voor de eerste
prijs, alsmede de wisseltrofee en een en-
veloppe met inhoud in ontvangst. Jos
Natrop was achteraf heel blij met de
tweede plaats. De derde prijs ging naar
Jac Janssen. De vierde prijs bleek voor
Willy Crijns. De prijzen voor de hoog-
ste serie (6 caramboles) gingen naar
Dick van Wely uit Druten, Harrie Lensen
uit Huissen en Roel Rijndertse uit Lent.
De prijs voor de kortste partij was voor
Geert Schrijver uit Huissen (9 beurten).
Ben Peters, sinds jaar en dag organisa-
tor, dankte ook alle andere deelnemers,
sponsors en iedereen die dit tiende toer-
nooi weer tot een geslaagd evenement
hadden gemaakt. 
Tekst en foto: Klaas Hendriksen.

Winnaar Cor van Alphen staat links. 

Verwarming biljartballen aan te raden

Biljartballen Heat-System BHS
Een biljart is verwarmd op  ± 34° C. Uw keu is tip top in orde. De ballen
zijn gepoetst, echter deze zijn aan de koude kant. Hierdoor zijn dus niet al-
le omstandigheden optimaal. Want koude biljartballen rollen veel trager,
dan wanneer deze op temperatuur zijn. Dit is nadelig voor iemand die de
eerste partij gaat spelen.

Hiervoor is een verwarmingssysteem
ontwikkeld,  waarin bijvoorbeeld alleen
de wedstrijdballen gelijkmatig, door en
door tot in de kern van de biljartbal,
worden opgewarmd in een gesloten
box. Baltemperatuur  is ± 30° C, dit is
ongeveer handwarm en is instelbaar.
Vooraf de ballen eerst poetsen waarna
deze in hun eigen dichte doosjes in de
box worden geplaatst om op te war-
men. Het voordeel is dat deze scho-
ne/verwarmde ballen direct uit de doos
geplaatst worden op de biljarttafel, zon-
der deze met de handen aan te raken.
En ook dat alle biljartballen op één
plaats met dezelfde temperatuur ge-
bruiksklaar bij elkaar liggen.

Referenties
Ook bij het in november 2009 gehou-
den Europees kampioenschap Classic
Teams bij Hotel Prinsen te Haarlo, waar
tegelijkertijd ook het NK libre groot
Jeugd werd georganiseerd, waren er
weer positieve reacties over het BHS
van spelers, scheidsrechters, alsmede
van diverse belangstellenden. Dezelfde
positieve opmerkingen waren er bij het
onlangs gehouden INKADA Grand

Dutch Biljart Event te Haarlo. De navol-
gende biljartverenigingen en privé bil-
jarters maken gebruik van het Biljartbal-
len Heat-System (BHS). S&V-Twello;
DOS-Hattem; A’doornse Boys-Apel-
doorn; TOG-Epe; De Veemarkt-Doetin-
chem; ’t Koffiehuis-Twello; Privè Bilj.-
Apeldooorn; Het Wapen van Epe,
INKADA, Cubri/Etikon, J+B Küpers, al-
len in Hotel Prinsen te Haarlo; HBC -
Hoogeveen, privé biljarters in Limburg,
Noord-Brabant en Zuid-Holland. Het is
natuurlijk jammer dat uw naam hier nog
niet bij staat, want degenen die het BHS
in hun bezit hebben, willen dit absoluut
niet meer missen.
Wanneer start uw partij met verwarmde
ballen? Moge dit een bijdrage zijn voor
nog meer biljartcomfort en biljartple-
zier. Altijd enkele sets op voorraad en
anders zijn er zeer korte levertijden rea-
liseerbaar. Leverbaar zijn: 2-3-4-7 en
10 sets BHS uitvoeringen. Voor vragen
of informatie kunt u mij altijd mailen of
bellen, u krijgt dan z.s.m. antwoord.
Met vriendelijke groet, 
Bert van Ommen te Apeldoorn
Mail: lvanom@telfort.nl   
Mob. 06 51 27 11 03

IN MEMORIAM Sjef Hamers
Sjef Hamers werd op 23 december 1942 geboren te Oisterwijk en
overleed op 14 januari 2010 te Eindhoven. Doordat hij op een gege-
ven moment meer vrije tijd kreeg, i.v.m. zijn hartproblematiek, werden
zijn hobby’s als kaarten en vooral biljarten steeds belangrijker. Daar
kon hij maar moeilijk verlies mee lijden, want dan waren de rapen
echt gaar! Ondanks hartklachten, katheteriseren en dotteren, liet hij
zich niet uit het veld slaan en ging hij toch steeds meer functies vervul-
len in de biljartwereld. 
Als jeugdleider en voorzitter van commissie
jeugd was hij zeer betrokken! Het waren ’zijn
jongens’ die prijzen binnen haalden tijdens di-
verse europese en wereldkampioenschappen
in o.a. Zwitserland, Frankrijk, Belgie en Span-
je. Sjef was jeugdofficial, op zijn eigen rustige
en vooral bekwame wijze. Was er wat one-
nigheid, dan probeerde Sjef dit op een manier
op te lossen, dat beide partijen weer tot elkaar
kwamen. Wel altijd in het belang van de
sport, eigen belang telde niet mee, waardoor
Sjef bij een breed publiek geliefd was.
Sjef Hamers, een man die zijn woord deed
gelden! Hij sprak geen woord buitenlandse
taal, maar maakte wel dat ze hem verstonden. 
Maar niet alleen voor de jeugd zette Sjef zich
in, ook het senioren en recreanten biljart wa-
ren hem niet vreemd. Zo was hij dertig jaar voorzitter van het voormalige district
Tilburg en tot zijn overlijden bekleedde hij de functie van vice voorzitter van het
district Midden-Brabant. De afgelopen jaren was hij ook actief als voorzitter van
de landelijke commissie Recreanten en voorzitter van de regio Zuid-Nederland.
Verder zat hij in de commissie sportzaken van de KNBB en was ook erelid van
deze organisatie. Sjef was een arbeidzaam man, al heel jong ging hij bij zijn
eerste baas in de schoenfabriek werken, maar dat was niet echt een succes.
Daarna kreeg hij al snel een voor hem interessante baan: filmoperateur in de bio-
scopen van de heren Biemans. Hij draaide er films, onderhield de machines en
verrichtte reparaties. Dit was echt zijn ding! Een echt vrijgezellen leven leidde
Sjef. Maar op 39-jarige leeftijd sloeg het noodlot echter al toe en onderging hij
zijn eerste hartoperatie. Omdat het werken steeds moeilijker werd, is hij ar-
beidsongeschikt verklaard. Half augustus 2009 was het ziekenhuis in en uit, de
artsen wisten niet meer wat te doen! Opereren, maar dat was niet zonder risico.
De operatie slaagde, maar er moest ondersteuning komen voor zijn hart, want
die trok het niet meer zelfstandig. Helaas, Sjef kon deze wedstrijd niet winnen,
en gaf zich gewonnen! Op 20 januari was de crematieplechtigheid te Vlijmen.

Een geliefd mens gaat niet dood
”Vriendschap is de schaduw van de avond, die in kracht toeneemt, met het
ondergaan van de zon van het leven. Goede vrienden laten voetsporen na in je
hart. 

Bedankt voor je vriendschap Sjef”!

Sjef bedankt!
Zijn liefde voor de biljartsport kende geen grenzen. De organisatie van verblijf
tijdens wedstrijden in het buitenland had hij altijd in handen en verzorgde de-
ze tot in de puntjes. Van de coupe van Beem, cadettenteams tot alle EK, NK en
WK wedstrijden. De spelers ontbrak het aan niets. Zolang zijn gezondheid het
toeliet was hij aanwezig tijdens alle wedstrijden. De jeugd kon op hem reke-
nen.

We zullen hem missen. 

Namens de trainers spreken wij dan ook onze dank uit voor zijn geweldige in-
zet en steun.

Christ van der Smissen, Johan Claessen, Ad Klijn, Rene van Hinthum en Frans
van Hoeij.

1e klasse libre Midden-Nederland afd. 2

Finale bij ’t Ivoor in Boxtel
Van 19 t/m 21 februari wordt in Biljart-
zaal ’t Ivoor aan de Molenwijkseweg
48 in Boxel de finale eerste klasse libre
van de regio Midden-Nederland afde-
ling 2 gespeeld. 
De partijlengte is 130 caramboles en
de organisatie is in handen van biljart-
vereniging ’t Ivoor.

Naam vereniging moy
1.  Ad Verbruggen Krijt Op Tijd 7,66
2.  John Zeelen Ons Genoegen Cuyk 5,69
3.  Jan van Houtum Krijt Op Tijd 5,57
4.  TH.W. Kuijpers Moira 5,55
5.  G. Pesch BV Gelre 5,03
6.  A.M. Gras Germenzeel 4,96
7.  Gerrit Peters-Rit Luctor 4,77
8.  Henk Zegers BV Gelre 4,61
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Driebanden 1e klasse

Lucas Bronsema ongeslagen
Nederlands kampioen in Lelystad

In het gezellige Biljartcentrum Lelystad is Lucas Bronsema uit Oude Pekela
op 10 januari ongeslagen kampioen van Nederland geworden. De enige
speler die kans zag om van de koel ogende Bronsema een punt af te snoe-
pen was Anton Brouwer uit Hilversum die dus tegen hem remise speelde. 
Na de vijfde ronde waren er in principe
nog vier kanshebbers voor de titel met
Lucas Bronsema (9 pnt),  Jeroen Moe-
lard (8 pnt), Hennie van Doorn en Willy
Smetsers (allebei zes punten) In de voor-
laatste ronde verloor Willy Smetsers in
35 beurten van Rob Koning en won
Hennie van Doorn na 34 pogingen van
Jeroen Moelard. Koploper Lucas Bron-
sema deed er in zijn partij nog een
schepje bovenop door met 30-17 na
33 omlopen Arjo Hollestelle te verslaan
en stelde daarmee de titel al veilig. De
zevende ronde werd hierdoor een for-
maliteit voor het kampioenschap, maar
nog wel een strijd voor de tweede en
derde plaats. De supporters die waren
meegekomen namen vast een voorschot
op de prijsuitreiking door de laatste du-
els met gejuich te begeleiden. Lucas
Bronsema werd Nederlands kampioen

met een fraai moyenne van 0.846 en
een hoogste serie van acht. Hennie van
Doorn uit De Kwakel en Jeroen Moelard
uit Enschede werden respectievelijk
tweede en derde. Moelard zorgde met
1.153 voor de kortste partij. 
Een hoogstaand kampioenschap met
een degelijke organisatie en, ondanks
de barre weersomstandigheden, bij-
zonder goed bezocht. Verslag en foto:
Peter Driehuis.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Lucas Bronsema De Harmonie 13 0.846 8
2. Hennie van Doorn ’t Fort 8 0.819 6
3. Jeroen Moelard Stokkers 8 0.777 5
4. Willy Smetsers D’n Ekker 8 0.698 8
5. Arjo Hollestelle ADLM 6 0.626 8
6. Anton Brouwer Maarschalk 5 0.692 6
7. Gerard van der Mark De Waaij 4 0.673 7
8. Rob Koning DV Lang Rond 4 0.666 7
Toernooigemiddelde: 0.722.

Regiofinale Midden-Nederland afd. 1

Zinderend slot hoofdklasse 
driebanden        
Voor de één een nachtmerrie, voor de
ander een climax. In afdeling 1 van de
regio Midden-Nederland kreeg de fina-
le hoofdklasse driebanden klein een
sensationeel slot. De stand voorafgaand
aan de laatste ronde was elf punten
voor Henny Klaassen van Almere ‘83
en tien punten voor Bert ten Haaft van
Betty Boop en Arie Struik van De Ta-
veerne. Laatstgenoemde echter met een
beter moyenne. 
Arie Stuik had zijn partij al winnend af-
gesloten toen de beide concurrenten in
de buurt van de 30 caramboles ston-
den. Het werd zelfs 39-33 in het voor-
deel van Klaassen om vervolgens met
lede ogen toe te zien dat Bert ten Haaft

de wedstrijd met een serie van zeven
naar zich toetrok. Henny Klaassen met
een gedesillusioneerd gevoel achter la-
tend. Maar ook tot grote vreugde van
Arie Strijk die vorig jaar net naast de ti-
tel greep.

Eindstand
Naam vereniging pnt moy HS
1.  Arie Struik De Taveerne 12 1.108 7
2.  Bert ten Haaft Betty Boop 12 0.918 9 
3.  Hennie Klaassen Almere ’83 11 0.871 7
4.  R. Munnik O.O.O. 8 0.844 7
5.  Stanly de Haas E.B. Lelystad 5 0.669 7
6.  Richard v.d. Erf E.D.O. 83 4 0.759 5
7.  Peter Kulsdom ’t Centrum 2 0.736 8
8.  Anton Hendriksen De Taveerne 2 0.689 8

Libre 3e klasse jeugd gewest MN afd 1 en 2

Naveen Indallal overtuigt
Stichting JBGB 's-Hertogenbosch orga-
niseerde deze gewestelijke finale met
drie deelnemers. Naveen Indallal uit Al-
mere behaalde namens De Jol met roy-
ale voorsprong de titel. 
Hij gaat naar het NK, dat op 27 en 28

februari wordt gehouden in Woubrugge. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Naveen Indallal De Jol 8 2.68 18
2. Aron Kers Rosmalen/De Hazelaar 4 2.67 19
3. Jari Arts BC Zeeland 0 1.69 10
Toernooigemiddelde: 2.34. 

Uitzendschema livebeelden via 
internet
Top driebanden bij www.agipibilliardmasters.com 29-31 januari
Topteam eredivisie bij Biljartenborculo.nl 6 februari 
WK driebanden teams Viersen via www.biljart.tv 25-28 februari
Topteam eredivisie bij Biljartenborculo.nl 20 maart
Topteam eredivisie bij Biljartenborculo.nl 10 april 2010

Voorbehoud: kijk voor actuele gegevens op www.biljart.tv en
www.biljartenborculo.nl

Topteam jeugd poule 2

Grandioze partijen van Luke Arends
en Sam van Etten 
Speelronde 12
Karel Lassche/De Veemarkt – JBV Amor-
ti 2 1-5. Danny Zwoferink (225gh) te-
gen Aaron Meeuwissen (150) was
geen goede partij maar beide spelers
hadden wel een sterk einde. Meeuwis-
sen maakte in de negentiende beurt met
een serie van 66 zijn aantal vol. Daar-
na scoorde Zwoferink in de nastoot zijn
ontbrekende 82 treffers en dus remise.
Luke Arends (180) kwam uit tegen Wil-
bert van Dijke (110) het duel eindigde
in 168-110 na zeventien pogingen.
Kay Arends (150) speelde tegen Dennis
van Oers (75) en de bezoeker had
steeds het initiatief: 79-75 (15). 
Een 1-5 nederlaag was het gevolg en
men dacht in Doetinchem: dat kan be-
ter!! Nou dat hebben ze laten zien in de

tweede ronde. Karel Lassche/De Vee-
markt – JBV Amorti 4-2. Luke Arends
was nu kopman en hij nam het op tegen
Meeuwissen. De 16-jaruge Arends
presteerde het om zijn 180 caramboles
vanaf acquit vol te maken. Fantastisch
Luke ze zijn bij De Veemarkt trots op je!
Meeuwissen kwam in de nastoot tot een
totaal van veertien. Kay Arends speelde
nu tegen Wilbert van Dijke. Arends be-
gon goed met in de vierde beurt een se-
rie van 43 maar Van Dijke kwam steeds
beter in zijn spel: 104-10 (21). Yannik
Jansen (75) begon aan zijn eerste duel
in het topteam en tegen Dennis van
Oers won hij na 22 beurten met 75-41. 
Horna – A1 Biljarts/EGB 2-4. Dennis
Groot kreeg maar vier kansen van Ri-
chard de Jong en dat leidde tot 38-180

en een hoogste reeks van 126. Raymon
Groot trok met 93-100 (26) aan het
kortste eind tegen Jordy de Kruijf. Sam
van Etten redde via 130-48 na zeven-
trien omlopen de eer tegen Maik Bruil. 
Horna – A1 Biljarts/EGB 6-0. Dennis
Groot, serie van104, won nu met 170-
83 na tien beurten van Richard de Jong.
Raymon Groot moest twee keer meer
naar het biljart om middels 160-44 af te
rekenen met Jordy de Kruijf. Sam van Et-
ten maakte het onwaarschijnlijke waar
door in de openingsbeurt zijn 130 tref-
fers vol te maken. Tegenstander Maik
Bruil bleef met lege handen.

Sam van Etten: 130 caramboles in de
1e beurt. Foto: Bas Bouwhuis.

Luke Arends: 180 caramboles van ac-
quit. Foto: Eef Beek.
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*Ruim gesorteerde
webwinkel*

www.vandenbroekbiljarts.nl

NK ankerkader 47/2 jeugd

Gert Jan Veldhuizen zegeviert bij
Samonda in Den Haag

De 17-jarige Gert Jan Veldhuizen uit Wageningen heeft door het behalen
van de titel Nederlands kampioen ankerkader 47/2 Jeugd uitzicht op zijn
eerste optreden op europees niveau medio april in Afferden. Raymund
Swertz uit Afferden mag daar zijn titel verdedigen.

Bij Biljartcentrum Samonda in het Haag-
se Zuiderpark traden ondanks de
winterse omstandigheden zes jongeren
in de leeftijd van 17 tot 21 jaar in het
ankerkader 47/2 aan. Rowan Boerak-
ker uit Nijmegen moest door ziekte ver-
stek laten gaan. Tom Hagenus uit Eer-
beek mocht zijn plaats innemen. In zijn
eerste partij tegen favoriet Demi Pattiru-
hu (Dordrecht) was het best afzien. Drie
beurten kreeg hij slechts. Had toen to-
taal 28 van de benodigde 150 caram-
boles behaald. Zijn tegenspeler liet
achtereenvolgens 61, 79 en 10 punten
noteren. Gert Jan Veldhuizen startte te-
gen ’s-Gravenzandse Mike Nijman en
had acht beurten nodig. Mike kwam tot
51 geslaagde stoten.
Shane Hilgers uit Rotterdam sloot die
ronde winnend af tegen Robin Bastiaan
(Purmerend). De laatste beleefde een
primeur door voor het eerst in een kam-
pioenschap op de “grote” tafel te mo-
gen uitkomen. Hij had daar best moeite
mee. Kort hiervoor behaalde hij de titel
in het kampioenschap kader 38/2 op
de kleine tafel. “Ik kan er niet bij” was
dan ook veelvuldig zijn reactie. 

Nadat bekend was geworden dat de
echtgenoot van zijn instructeur een hart-
aanval had gekregen was bij Demi Pat-
tiruhu de noodzakelijke concentratie
niet op te brengen De resultaten in zijn
tweede en derde partij waren dan ook
een anti-climax, beide gingen verloren.
Gert Jan Veldhuizen, (Wageningen,17
jaar) stond na dag één royaal aan kop
met drie gewonnen partijen en een mo-
yenne van 21,42. In zijn tweede partij
finishte hij in vijf beurten en scoorde de
hoogste serie uit het toernooi, 83 ca-
ramboles. In partij nummer drie ge-
bruikte hij acht beurten. Aan het einde
van dag één Gert Jan Veldhuizen zes,
Tom Hagenus vier en de overige deel-
nemers elk twee matchpunten.

In ronde vier stond de confrontatie Veld-
huizen-Pattiruhu op het programma. In
beurt twee scoorde Demi Pattiruhu een
serie van 52. Na zeven beurten was de
stand 61 om 88. Toen sloeg Pattiruhu
toe met een serie van 41 en sloot af met
21. Tom Hagenus boekte ook winst en
kwam daarmee op gelijke hoogte in
matchpunten (zes) met Gert Jan Veldhui-

zen. Zij hadden elkaar nog niet ontmoet
in dit toernooi, maar speelden dus nu
de kampioenspartij. Veldhuizen was op-
permachtig en ging in vijf beurten uit
met een slotserie van 74. Demi Pattiruhu
had een zeer stroef begin, na elf om-
lopen was zijn totaal 69 en stond tegen-
stander Shane Hilgers al op 114.
Met een schitterende 80 strandde Demi
nog op één carambole. Die maakte hij
echter in de volgende beurt. Hij bereik-
te daarmee plaats twee. Maar het Wil-
helmus klonk voor Gert Jan Veldhuizen.
Het was bondsofficial Nico de Goede,

die de kampioen het erelint omhing. Al
met al een zeer geslaagd toernooi dat
voor de Stichting ’s-Gravenhaags Bil-
jartcentrum  Samonda  een primeur
was.

Eindstand
Naam vereniging pnt moy HS
1. Gert Jan Veldhuizen BV Gelre 8 19.80 83
2. Demi Pattiruhu De Graafschap 6 11.70 80
3. Tom Hagenus E.G.B. 6 6.86 29
4. Mike Nijdam Groene hart 4 8.48 48 
5. Shane Hilgers Oogh van Vlaardingh 4 6.59 41
6. Robin Bastiaan BV Rappel 2 6.96 76

Foto Jan ten Hagen 
NK Libre overgangsklasse 

Mike Nijman behaalt in Afferden
zijn eerste Nederlandse jeugdtitel 

Onder vlnr: Tom Hagenus, Mike Nijman en Brian Duvalois. Boven vlnr: Robin
Bastiaan, Hidde Lub en Shane Hilgers.

Uitgerekend in zijn laatste jeugdjaar be-
haalde Mike Nijman voor de eerste
keer goud tijdens een NK jeugd. Bij
ABC 't Töpke in Afferden kwam Nijman
in de derde ronde op kop met de volle
zes punten. Shane Hilgers en Robin
Bastiaan volgden toen op twee punten
achterstand maar hadden wel allebei
een aanzienlijk beter moyenne. In de
voorlaatste sessie schakelde Nijman
concurrent Bastiaan met 300-114 na
negen beurten definitief uit. Shane Hil-
gers speelde toen op een andere tafel
met 300-146 na vijf pogingen de kort-
ste partij van het toernooi en bleef dus
in de race. In het onderlinge afsluitende
duel moest Hilgers dus winnen om
Nederlands kampioen te worden. Mike

Nijman liet het echter niet zover komen
en toonde zich via 300-127 na zes
beurten de beste van iedereen. Hij sier-
de de nationale titel op met de hoogste
serie van 172 treffers. Runner-up Shane
Hilgers produceerde middels 31.89 het
beste algemeen moyenne. Voorafgaand
aan het NK werd een minuut stilte ge-
houden in verband met het overlijden
van Sjef Hamers. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Mike Nijman 't Groene Hart 10 25.00 172
2. Shane Hilgers Oogh van Vlaardingh 6 31.89 163
3. Robin Bastiaan Rappel 6 25.93 147
4. Tom Hagenus EGB 4 20.50 145
5. Hidde Lub Horna 2 18.76 150
6. Brian Duvalois De Jol 2 17.04 113
Toernooigemiddelde: 22.82.

Libre topklasse 19-21 februari

NK in The City Dibo te Deventer
In deze klasse van 35.00 tot 60.00 is
de partijlengte 350 caramboles. Lijst-
aanvoerder is Gerard Johler met 53.95
en hij wordt op de voet gevolgd door
Bram Vonhof uit Lunteren. De aanvang
is op vrijdag 19 februari om 11.00 uur.
Zaterdag begint ronde vier ook op dat
tijdstip en zondag gaat deel twee van
ronde zes eveneens om 11.00 uur van
start. The City Dibo is gelegen aan Ber-
genvaarderstraat 14015 in Deventer. 

Naam Plaats Vereniging Gem
1. Gerard Johler Gouderak HWA 53.95
2. Bram Vonhof Lunteren Buitenlust 53.84
3. Jaco van der Ven Zeeland 't Zwaantje 50.32
4. Raymond van Garderen Almere Onder Ons ’67 48.27
5. Tonny van de Meerakker Valkenswaard HAS 47.47
6. Alexander van Zanten Groningen De Harmonie 47.29
7. René Bakker Hoorn Horna 45.65
8. Danny Walhout Heinkenszand VEGA 45.24
Res. 1. Theo Derksen Grave Discus 55.47
Res. 2. Tonny van de Wetering Boekel DOS '71 45.00
Res. 3. Vincent Veldt Beverwijk OBIS 47.00

Libre 1e klasse district Nijmegen

Triomf John Zeelen in Bergharen
Met Zeelen en Peters Rit kreeg deze
eindstrijd twee biljarters met acht pun-
ten. Het moyenne van John Zeelen was
met 5.69 aanzienlijk beter dan de 4.77
van zijn naaste concurrent. De speler
van OGC zorgde met 8.12 ook voor
de kortste partij. De hoogste serie kwam
met 56 op naam van Nabuurs. 
De gewestelijke finale is van 19-21 fe-

bruari bij 't Ivoor in Boxtel. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. J. Zeelen OGC 8 5.69 36
2. G. Peters Rit Luctor 8 4.77 36
3. A. Zeelen OGC 6 4.99 29
4. F. de Groot Zwaantje 4 3.85 35
5. H. Nabuurs Luctor 2 4.54 56
6. A. Toonen Luctor 2 3.89 26
Toernooigemiddelde: 4.57.     



De Biljart Ballen, 14e jaargang, februari 2010 pagina 5

Top driebanden Groningen 2009

Eddie Siemens verslaat vader Willie
in finale bij Boelens te Wildervank

In party-zalencentrum Boelens in Wildervank is door 24 topbiljarters uit de
provincie Groningen voor de elfde keer gestreden om de Drukkerij Reinier
van der Kooi Bokaal. Het werd een eindstrijd tussen vader en zoon Sie-
mens.
In vier groepen van zes moest worden
gestreden om de plaatsen één en twee
om zich zodoende te plaatsen voor de
kwartfinale. Op de finaledag vond de
loting voor deze acht driebandenspe-
lers plaats. Topfavoriet Eddie Siemens
lootte zijn neefje Danny Blaauw, die hij
met 25-16 na zeventien beurten ver-
sloeg. Titelverdediger Albert Voorthuis
had het moeilijk tegen thuisspeler Boele
Boelens maar won nipt met 25-23 na
29 pogingen. Willie Siemens moest het
opnemen tegen clubgenoot Cornelis
Sluiter die hij met 25-22 (33) aan de
kant zette. Tot slot bleek Arie de Jong
niet opgewassen tegen een uitstekend
spelende Harry de Jonge die mede
door een mooie serie van negen de par-
tij met 25-16 na 25 omlopen op zijn
naam zette. 
In de halve finale speelde Eddie Sie-
mens tegen Albert Voorthuis. Voorthuis
begon erg sterk met twee series van vijf
en zette Siemens hiermee direct onder
druk. Voorthuis miste echter een aantal
kansen waardoor Eddie Siemens de
aansluiting snel wist te vinden. Siemens
won de partij zelfs nog overtuigend
door met een slotserie van negen na ze-
ventien beurten via 25-14 aan het lang-
ste eind te trekken. De tweede halve
eindstrijd van Willie Siemens tegen Har-
ry de Jonge werd een vrij eenvoudige
overwinning voor de Midwolder. Met

de cijfers 25-15 (31) was hij na zijn
zoon de tweede finalist.
De strijd om de derde plaats was niet
hoogstaand tussen Voorthuis en De Jon-
ge. Na 37 pogingen won de oud-kam-
pioen van 2006 en 2008, Voorthuis,
met 25-15. In de grote finale tussen va-
der en zoon had Willie Siemens de be-
tere opening maar echt goed kwamen
geen van beiden uit de startblokken.
Ook het verdere verloop van de partij
verliep moeizaam waarin de routine en
klasse van Eddie toch de boventoon
voerden en hij in de 11-jarige geschie-
denis voor de vijfde keer won en wel
met duidelijke 25-13 cijfers na negen-
tien beurten. Slechts één keer verloor
Eddie tijdens zijn deelname voor de fi-
nale, namelijk in 2004 van Willie.
De nummers 1 tot en met 8 zijn tevens
geplaatst voor het Drents/Gronings
kampioenschap begin maart in Hoog-
eveen. Daar verschijnen ook de beste
acht driebanders van Drenthe aan de
start. Tekst: Boele Boelens.
Naam Plaats Moy. HS
1. Eddie Siemens Beerta 1.299 9
2. Willie Siemens Midwolda 0.785 6
3. Albert Voorthuis Winschoten 0.804 6
4. Harry de Jonge Ter Apel 0.672 9
5. Boele Boelens Wildervank 0.790 7
6. Danny Blaauw Midwolda 0.796 5
7. Cornelis Sluiter Scheemda 0.753 7
8. Arie de Jong Nieuwe Pekela 0.783 8

Foto: Peter Panneman. 

Corps gewestelijk arbiters 
Noordoost-Nederland breidt uit

Boven vlnr Nico Leijzer, Hans Pennekamp, docent Ans Ederveen en Ernst Ploum.
Onder vlnr Freddie Hofman, Elly Diks en Han Bruggink. Foto: Manfred Hekerle.
Op zaterdag 12 december 2009 lever-
de Ans Ederveen in zaal Overkamp in
Eibergen zes nieuwe gewestelijk arbi-
ters af. Vijf van hen werden aangemeld
door district Doetinchem, de zesde is lid

van district Berkel & Slinge. De gelukki-
gen zijn: Han Bruggink, Elly Diks, Fred-
die Hofman, Nico Leijzer, Hans Penne-
kamp en Ernst Ploum. Examinator was
Paul Beckers.

Bandstoten 5e klasse district Kempenland

Mark Sarton winnaar in Oirschot
De slotronde moest de beslissing bren-
gen bij vereniging Amorti in Oirschot.
Antoon Hendriks had toen de volle
twaalf punten en Mark Sarton was al-
leen in de openingsronde tegen vereni-
gingsgenoot Wout Antonis onderuit ge-
gaan. Sarton moest dus winnen maar
had wel een beter moyenne. De biljar-
ter van De Kraanvogel liet er geen twij-
fel over bestaan en zette Antoon Hen-
driks met 30-18 na achttien beurten op-
zij. De kampioen realiseerde het beste
algemeen moyenne van 1.17 en tevens
zorgde hij via 1.87 voor de kortste par-

tij. De eer van de hoogste serie moest
hij met acht caramboles delen met run-
ner-up Hendriks. De gewestelijke finale
is van 5 tot en met 7 februari bij
Inaborg te Arcen. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Mark Sarton De Kraanvogel 12 1.17 8
2. Antoon Hendriks Prinsejagt 12 1.00 8
3. Maarten van Gompel De Vrachtkar 10 0.85 5
4. Janus van Poppel Nooit Volleerd 6 0.89 5
5. Wout Antonis De Kraanvogel 6 0.72 7
6. Wim van de Helm D’n Ekker Libre 5 0.95 6
7. Dianne van Hout De Toerist 3 0.71 5
8. Bertus Broers De Vurkoamer 2 0.77 6 

Driebanden groot 3e klasse gewest ZN

Peter Craenmehr wint na thriller 
in De Tapperij te Deurne-Zeilberg

Afdeling twee had na twee ronden via
Jos van Tilborg met acht punten de kop-
loper. In de biljartzaal van De Tapperij
lagen de duo’s Wil Kanen en Peter Cra-
enmehr (zeven punten) en Marco Wolfs
en Har van Aarssen (6 punten) op de
loer. In de voorlaatste ronde nam Van
Tilborg een ruime voorsprong tegen
Wolfs maar omdat het laatste punt ha-
perde, trok Jos van Tilborg met 20-19
aan het kortste eind. Craenmehr won
wel en nam nu met negen punten de
koppositie over. Marco Wolfs en Jos
van Tilborg volgden met één punt
achterstand. De slotronde was om in te
lijsten. Niet vanwege het hoge niveau
maar wel vanwege de enorme span-
ning. In Deurne-Zeilberg was op een ge-
geven moment de stand bij Van Tilborg-
Craenmehr 17-18 en bij Wolfs-Van
Aarssen 16-16. Daarmee waren er nog
altijd drie titelkandidaten. Peter Craen-
mehr maakte aan alle onzekerheid een
einde toen hij na 51 beurten met 18-20
de overwinning en daarmee de titel op
zijn naam bracht. Dat Wolfs op de an-
dere matchtafel met 19-20 (53) van Van
Aarssen verloor, was alleen nog voor
de plaatsen twee en drie van belang.
Wil Kanen realiseerde met 0.521 het
beste algemeen gemiddelde en ook de
kortste partij van 0.869 was voor deze
speler van De Vrachtkar uit Reusel. Run-
ner-up Marco Wolfs zette met zes ca-
ramboles de hoogste serie in de boe-
ken. Kampioen Peter Craenmehr gaat
namens De Jordaan van 19 tot en met
21 februari naar het NK bij Thekes aan
Alard van Herpenplein 9 in Herpen. 

Schade door gladheid
Ook de organiserende vereniging De
Peel had bij deze gewestelijke finale te
kampen met de sneeuw en gladde we-
gen. Op zaterdagmiddag gleed een
van de leden van De Peel met zijn auto
in een sloot. Op weg om te komen
schrijven had hij gelukkig alleen blik-

schade. Op zondagmorgen liep een
gewestelijk arbiter autoschade op van-
wege een schuiver. Jammer dat mensen
die zich inspannen om een toernooi
goed te laten verlopen, zo opgezadeld
worden met extra kosten. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Peter Craenmehr De Jordaan 11 0.423  5    
2. Marco Wolfs KOT '50 8 0.483 6
3. Har van Aarssen Reuver '03 8 0.439 5
4. Jos van Tilborg NAS 8 0.415 4
5. Wil Kanen De Vrachtkar 7 0.521 5
6. Bjorn Schaeken HAS 7 0.423 4
7. Leo Bessems DBA 4 0.410 4
8. Remi Sleijpen BCH ’70 3 0.388 5
Toernooigemiddelde: 0.435.

Libre 1e klasse district Oss

Theo Kuijpers 
de beste in Volkel
Namens vereniging Moira uit Lith is
Theo Kuijpers in Volkel kampioen ge-
worden van de eerste klasse libre
district Oss. Ondanks het feit dat er af-
meldingen waren en er diverse spelers
gepromoveerd zijn naar de hoofdklas-
se, wisten de vijf deelnemers er toch een
mooi kampioenschap van te maken met
een hoofdrol voor Kuijpers. Met twaalf
punten bleef hij zijn concurrenten ruim-
schoots de baas, maar hij moest wel
toestaan dat de kortste partij (130 uit
16 is 8.12) én de hoogste serie (58) op
naam kwamen van André Gras. 
Beide heren gaan door naar de  ge-
westelijke finale, die gespeeld wordt
van 19 tot en met 21 februari bij 't Ivoor
in Boxtel.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Theo Kuijpers Moira 12 5.55 32
2. André Gras Germenzeel 8 4.96 58
3. Martijn van Uden BC Zeeland 8 4.82 29
4. Harrie Maas Touché 6 4.30 35
5. Jan van de Ven BC Zeeland 6 4.14 36
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3 x carambole-

tafel

2x matchtafel

#

Een unieke en

gezellige 

biljartlocatie

#

Gewoon

Goed

Gezellig

Biljartcentrum - Restaurant

“den Mariënberger”
Mariënberg • Tel.: 0523-251208

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

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

* Groot terras
* Biljart
* Darts

Grotestraat 8b
Deest

www.ottertje.nl 

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

Café de Donk
Donk 4   •   5525 KH Duizel   •   tel. (0497) 51 96 16

U kunt bij ons terecht:

• voor een goed glas bier

• om lekker te zwetsen

• voor een lekkere snack

• voor een partijtje biljart (4 tafels)

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

3 Wilhelmina-biljarts aanwezig
Clublokaal van: 

B.V. Vrijthof ’85 en Vrijthof Libre 

Feestzaal * Handboogzaal

Tevens ruime vergadermogelijkheden
van groot en klein.

Frans en Petrie 
Smetsers-Smulders

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

Biljartballen
Heat System

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

Mob.: 06 51 27 11 03

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

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

Tevens VVV agentschap

Kerkstraat 23
Hooge Mierde   

tel. 013-5092341

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

Kiki en Tonnie
Thielen

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

www.cafeturfke.nl 

Sportpromotions - Sportswear

Uw adres voor: D. van Wely
• Sportkleding Ekelen 58 • 6652 DC Druten                    
• Sport- en voetbalschoenen Tel.: 0487-516187
• Teamkleding Mail: Sportpromotions@kpnplanet.nl

Feestje?
www.denheuvel.nl
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IN MEMORIAM FRANK VAN WEL
Op woensdag 23 december 2009 is Frank van Wel uit
Weert door een noodlottig ongeval overleden, hij werd
slechts 39 jaar.
Frank van Wel was een alleskunner in de biljartsport.
Al op jonge leeftijd kwam hij in aanraking met biljarten
in het café van zijn ouders, Biljartpaleis aan Beugel-
splein in Helmond, en werd zijn talent opgemerkt. 
Op 27 en 28 februari 1982 nam hij deel aan het NK li-
bre vierde klasse jeugd in Deventer. Daar eindigde hij
als vijfde met zes punten, een algemeen moyenne van
1.84 en een hoogste serie van 21. 
Een van de andere finalisten was Alex ter Weele. Zijn
reactie op het overlijden van Frank van Wel: ”Ik herin-
ner me hem als een heel klein menneke die net boven het biljart uitkwam. Het
was een jeugdfinale en hij maakte de hoogste serie. Hij zal toen een jaar of 12
zijn geweest, heel rustig en blond vlashaar. Zijn keu was langer dan hij zelf.
Gek dat ik dat nog weet. Heb hem nooit teruggezien of iets van hem gehoord.
Hij heeft dan blijkbaar grote indruk op me gemaakt!.” Zie foto met alle deelne-
mers van dit NK. 
Een jaar later, op 12 en 13 maart 1983, stond Van Wel wederom op een NK
en nu was het libre derde klasse jeugd in Eindhoven. Hij finishte met acht pun-
ten als derde en speelde 2.75 met een hoogste reeks van achttien. Eind jaren
negentig keerde zijn naam terug bij het driebanden groot. 

In het seizoen 1998-1999 behaalde hij directe promotie naar de eerste klasse
en bij nationale voorwedstrijden finishte Frank van Wel toen op 0.757. Vanaf
2000 kwam hij in La Carambole te Veldhoven enkele jaren uit in de eerste en
tweede divisie driebanden groot.   

Snooker en pool
Hij speelde al snooker op jonge leeftijd en bereikte een halve finale tijdens een
NK. Van Wel won in 1996 de sterke Oost-Brabant ranking en nam in het sei-
zoen 1996/1997 deel aan de Top 16 competitie, op dat moment het hoogst
haalbare in snooker in ons land.
Hij stapte in die jaren ook regelmatig over op pool en kon zich ook hier meten
met de top.
Hij won in 1993 de prestigieuze JOWA Dutch 9-ball Masters met de voor
destijds ongekend hoge eerste prijs van 5000 gulden. Zo speelde hij voor het
Nederlands Poolteam het EK in Lloret de Mar en kwam hij uit op de BCA Open
in Las Vegas waar hij als zestiende eindigde in een veld van 3000 deelnemers.
Tot op het laatst biljartte en poolde hij. In 2008 had hij nog een biljarttafel ge-
kocht met de bedoeling om thuis les te gaan geven. Frank zat vol met humor en
gaf les en tips aan een ieder die daar behoefte aan had. Als je een paar weken
goed aan het spelen was en dacht dat je de wereld aankon, dan speelde je een
keer tegen Frank en stond je weer met beide voeten op de grond. Frank speel-
de mee in HOB Weert 1 voor de PTL promotieklasse een aantal jaren geleden
en pakte nog altijd zijn punten. Hij was een ongekend talent in alle keusporten.
Maar ook een vriend, teamgenoot en een luisterend oor, en buitengewoon so-
ciaal en sportief. 
Een groot kampioen, we zullen hem allemaal gaan missen.

Het NK libre vierde klasse jeugd op 27 en 28 februari 1982 in Deventer.
Vlnr: J. Luijkx, A. Brouwer, D. van Soelen, A. ter Weele, F. van Wel, 
M. van Veen, M. Redman (voor) en G. van de Wijst (achter). 

Poolbiljart jeugd

Jasper van Donk en Ivo Aarts 
grote winaars NK in Nootdorp

Op 2 en 3 januari vond het NK jeugd
poolbiljart in Dijkje Nootdorp plaats. Tij-
dens dit Nederlands kampioenschap
voor pupillen en junioren werden de dis-
ciplines 8-ball, 9-ball en straight pool
gespeeld. Jasper van Donk behaalde
twee keer goud bij de pupillen en Ivo
Aarts boekte hetzelfde resultaat bij de
jeugd.

Straight pool pupillen
Goud: Jasper van Donk 
Zilver: Jimmy Sy-a-Chin
Brons: Sahin Sayim en Mike Hoornaar

Straight pool junioren
Goud: Ivo Aarts
Zilver: Marco Teutscher
Brons: Etienne Hekkelman en Ivar Saris

9-ball pupillen
Goud: Sahin Sayim
Zilver: Patrick Vossen
Brons: Jasper van Donk

9-ball junioren
Goud: Jelle Kijlstra
Zilver: Etienne Hekkelman
Brons: Marc Bijsterbosch en Marco Teut-
scher

8-ball pupillen
Goud: Jasper van Donk
Zilver: Sahin Sayim
Brons: Lars van Dijk en Mike Hoornaar

8-ball junioren
Goud: Ivo Aarts
Zilver: Marco Teutscher
Brons: Jelle Kijlstra en Marc Bijsterbosch

De succesvolle Ivo Aarts. 
Archieffoto EK Beth Sage.

Finaledag 9-ball teams

HOB Weert de sterkste in Snooker
en Poolcentrum Woensel

Op zondag 17-01-2010 stond het eerste RPC toernooi van dit kalender-
jaar op het programma, 9-ball finaledag voor teams. Voor het eerst waren
we te gast bij SPC Woensel in Eindhoven. De dagelijkse leiding had alles
prima voorbereid, zodat de wedstrijdleiding vlotjes alles kon regelen. In de
eerste divisie legde HOB Weert beslag op het kampioenschap.  

De opzet van het toernooi was anders
dan voorgaande jaren. Nu waren alle
teams ervan verzekerd dat men twee
wedstrijden kon spelen. Uit de vele posi-
tieve reacties kunnen we opmaken dat dit
een goede beslissing was die we ook
voor volgend poolseizoen zullen continu-
eren. De beste vier teams uit elke divisie
namen het tegen elkaar op. De winnaars
speelden om de eerste plaats. De verlie-
zers streden om plek drie. Om 12:30 uur
gingen op alle beschikbare pooltafels de
wedstrijden van start. De teams, zoals
deze tegen elkaar speelden, waren in
nagenoeg alle gevallen zeer aan elkaar
gewaagd, wat dan ook resulteerde in
spannende partijen. In de eerste divisie
was het Poolroom Junkies dat verrassend
veel weerstand bood. In een gelijk op-
gaande wedstrijd met HOB Weert verlo-
ren ze nipt met 23-19. In de wedstrijd om
de derde plek tegen De Oelewappers la-
gen ze zelfs voor. Maar de uiteindelijke
eindsprint van De Oelewappers was hen
toch net even iets te machtig: 23-22. De

grootste uitblinker van de dag is Rack’m
1, dat de finale in de tweede divisie te-
gen Carousers Reds met 23-5 won.
Ook bij de andere divisies was het spel
enerverend te noemen. Dit alles in een
ontspannen, gemoedelijke en sportieve
sfeer. De wedstrijdleiding wil het bedie-
nend personeel, Rob, Tim en Kim, van
SPC Woensel hartelijk bedanken voor
hun enthousiaste inzet. 
Want mede door jullie inzet was deze
zondagmiddag een geslaagd evene-
ment geworden.

1e Divisie
1) HOB Weert
2) De Keizer
3) Oelewappers
4) Poolroom Junkies

2e Divisie
1) Rack’m 1
2) Carousers Reds
3) De Prins
4) Carousers Blacks

3e Divisie
1) De Nabber
2) Snookertown 9
3) De kolk
4) Ames 3 Pooligans

4e Divisie
1) SPAVD
2) Poolplayers 3
3) Poolplayers 1
4) Keep in Touch

HOB Weert.

Eredivisie Zuid poolbiljart

Woensel twee keer onderuit 
in eigen huis
Speelronde 9
Woensel – Ames 2-5. In Eindhoven
boekte Marc Bijsterbosch in het 9-ball
met 9-6 en 9-3 twee overwinningen op
Wim Haesen. Daarmee had de thuis-
ploeg haar kruit echter verschoten.
Daan van der Eerden verloor twee keer
van Danny Wijnans, waarvan eenmaal
in het koppel met Ivar Saris. Saris redde
het ook niet in het straight tegen Serge
Das (30-75). Marco Teutscher mocht
Serge Das na 6-8 en Danny Wijnans
via 13-75 feliciteren.     

Speelronde 10
Woensel – Thurston Rotterdam 3-4. Een
dag later was Richard Eijmberts van de
partij en hij bleef met lege handen. Hij ver-
loor het koppel samen met Ivar Saris. In
het straight bleek Sha-chong Woo middels
56-75 een maatje te groot voor Eijmberts.
Saris trok met 8-9 aan het kortste eind te-
gen Hoa Nguyen. Marc Bijsterbosch
boekte wisselend resultaten tegen Sha-
chong Woo (4-7) en Anthony Cheung (9-
7). Marco Teutscher bleef ongeslagen na
75-66 en 8-1 tegen Theo Moes.   
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Martinetplein 70 5751 KM Deurne
www.optiekvangool.nl

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

- 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

Hotel-Grandcafé-Zalen de Tipmast
Bart & Femke van Bussel

BP Bleijenhoek Bladel

Liessel 
Tel. 0493-342059

� GRONDWERK

� BESTRATING

� RIOLERING

� INDUSTRIËLE VERHARDING

� LASER EGALISEREN

� BETONWERK

� CONTAINERTRANSPORT

Eibergseweg 13
7273 SP Haarlo Tel.: 0545-261232

BRUILOFTEN - PARTIJEN -
RECEPTIES - DINERS

www.hcrprinsen.nl
info@hcrprinsen.nl

Gerard en Jacqueline Rooijakkers

Café Feestzaal Terras InterNos
Dorpsstraat 27

5758 AM Neerkant
Tel. 077 466 1987

06 53347070

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

GEWOON
GEZELLIG

Bianca en Richard Groenendaal

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

2 biljarts 2.30-1.15

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

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

Café-Zaal

WILHELMINA
HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT

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

Kaldenkerkerweg 1
5913 AB Venlo

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

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

Zaalcapaciteit tot 
500 personen voor 

elke activiteit 
die u wenst

Neerkant
CAFÉ - DARTS - BILJART

FEESTJES - PARTIJEN

Tel. 077 - 4662000

Café-biljart 
De Herströat
Herstraat 45
5961 GH Horst

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

Thuisbasis BC De Jordaan Groeneweg 30a

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.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
• RestaurantWWW.ZALENCENTRUM-BOELENS.NL

Raadhuisstraat 17 - 9648 JV Wildervank - Tel. 0598 - 612454

KNBB BILJARTCENTRUM
MET 3 BILJARTS 2.30X1.15

www.biljartdivisies.nl



De Biljart Ballen, 14e jaargang, februari 2010 pagina 9

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

Feestje?
www.denheuvel.nl

Bandstoten 5e klasse district Berkel en Slinge

Laurens Teselink zegeviert bij
Overkamp in Eibergen
In café-biljart Overkamp te Eibergen
ging de winst naar Laurens Ellenkamp.
De speler van vereniging Ellenkamp ver-
zamelde twaalf punten. Runner-up Bros-
huis behaalde één punt minder maar
zorgde met 1.06 wel voor het beste al-
gemeen moyenne. Ook boekte hij met
acht caramboles de hoogste serie. Deel-
nemer Doeschate realiseerde middels
1.76 de kortste partij. Kampioen Lau-

rens Teselink gaat naar de gewestelijke
finale van 29 tot en met 31 januari bij
BCA in Almelo.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. L. Teselink Ellenkamp 12 0.87 6
2. W. Broshuis De Klok 11 1.06 8
3. L. Doeschate 't Stuupke 10 1.01 7
4. D. Westerveld Ons Huis 10 0.80 7
5. J. Prinsen BCN 6 0.67 6
6. M. Heutinck Wapen van Eibergen 5 0.82 7
7. H. ten Barge De Klok 2 0.52 5
8. R. Bruil De Kroon Eibergen 0 0.65 6
Toernooigemiddelde: 0.79. 

De andere districtsfinale in deze klasse
werd een prooi voor biljarter Roelvink.
Namens De Kroon Groenlo had hij vol-
doende aan tien punten en het beste al-
gemeen gemiddelde van 0.97. Ook
Roelvink gaat naar bovenstaande ge-
westelijke eindstrijd. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. T. Roelvink De Kroon Groenlo 10 0.97 6
2. B. te Winkel De Driesprong 10 0.87 7
3. H. Obbink Ons Huis 10 0.61 5
4. A. van der Walle Ivoor Groenlo 8 0.76 5
5. G. Mateman Ons Huis 6 0.76 8
6. W. Stoffer De Leeuw 4 0.72 5
7. H. Overkemping De Kroon Groenlo 4 0.69 5
8. W. Bresser De Kroon Groenlo 4 0.67 4
Toernooigemiddelde: 0.75.

Bandstoten 4e klasse district Nijmegen

Robert Bardoel trekt aan het langste
eind bij Groentjes in Rijkevoort

Onder vlnr: Marius Kuypers, Grad Kusters, Toon van den Berg en Robert Bardoel.
Boven vlnr: Jan Bilo, Jan Minnen, Hans Arts en Frank Uitterhoeve.

Deze districtsfinale werd een tweestrijd
tussen Robert Bardoel van De Wester en
Woezik speler Jan Minnen. Het onder-
linge duel werd een prooi voor Bardoel
waardoor de titel dankzij dertien pun-
ten voor hem was. De kampioen reali-
seerde met veertien caramboles ook de
hoogste serie. Runner-up Minnen ver-
loor alleen van Robert Bardoel en ein-
digde dus met twaalf punten. Hans Arts,
derde in het eindklassement bij dit door
't Zwaantje georganiseerd toernooi,
produceerde via 1.79 het hoogste alge-
meen moyenne. Ook zette hij middels
veertig caramboles na slechts dertien

beurten (3.07) de kortste partij op het
bord. Er waren liefst vijf biljarters die
naar de derde klasse promoveerden.
De gewestelijke finale is van 26 tot en
met 28 februari bij café-zaal 't Oventje
in Zeeland. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Robert Bardoel De Wester 13 1.77 14
2. Jan Minnen Woezik 12 1.50 10
3. Hans Arts De Treffers 9 1.79 13
4. Grad Kusters De Treffers 7 1.66 11
5. Toon van den Berg Vriendenkring 5 1.25 6
6. Jan Bilo Zambomba 4 1.63 10
7. Marius Kuypers Luctor 4 1.21 10
8. Frank Uitterhoeve Zambomba 2 1.40 9

Libre 2e klasse regio NON afdeling Zuid

Richard Moens blijft Johan Jansink
op moyenne voor in Aalten
Bij vereniging BCA in Aalten eindigden
Richard Moens en Johan Jansink allebei
met tien punten. Het algemeen moyen-
ne moest derhalve de beslissing bren-
gen en dat was in het voordeel van
Moens. 
Deze speler van De Veemarkt uit Doet-
inchem had met 5.05 een hoger ge-
middelde dan thuisspeler Jansink die
met 4.36 genoegen moest nemen. Op-
vallend was de rol van hekkensluiter Ri-
chard Manuhutu. 
Hij verzamelde slechts twee punten
maar realiseerde met 9.09 wel de kort-
ste partij en via 44 caramboles tevens

de hoogste serie. Richard Moens gaat
naar het NK dat van 5 tot en met 7
maart wordt gehouden in Heerhugo-
waard. 

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Richard Moens De Veemarkt 10 5.05 42
2. Johan Jansink BCA 10 4.36 34
3. Frank te Boekhorst Martin 9 4.70 35
4. Edwin Tieman BCA 8 3.90 22
5. Bert van Moorst De Tronk 7 3.21 16
6. Jorg Pol Apeldoornse Boys 6 3.52 25
7. Leo Spieker 't Kevelder 4 3.06 21
8. Richard Manuhutu Zandweerd 2 3.91 44
Toernooigemiddelde: 3.89.  

Eerste divisie driebanden poule 2

Danny Breur van De Liefhebber 
naar 2.142 moyenne
Tijdens de inhaalwedstrijd van BC De
Liefhebber en BC Tegelen behaalde
Danny Breur als kopman van de thuis-
club een moyenne van 2.142 en een se-
rie van negen. Met 45-14 waren de
druiven voor tegenstander Rob Mans
erg zuur. BC de liefhebber, die de wed-
strijd met 8-0 won, behaalde een team-
gemiddelde van 1.224.

Speelronde 12
De wedstrijd tussen Jumbo Warmond en
BC Capelle eindigde gelijk. Hans de
Groot van BC Capelle was met 0.978 de
beste speler. Dombosch Bouw en Dallin-
ga-Polka Print kwamen ook remise over-

een. Bert Pijnenburg zette met een ge-
middelde van 1.500 Patrick Vasseur op-
zij, terwijl Berry Dallinga(1.216) van de
gasten de baas bleef over Marti Hermse.

Speelronde 13
In HCR Dallinga te Sluiskil moest Dallin-
ga-Polka Print de winst met 2-6 aan Jum-
bo Warmond afstaan. Mathieu Vlerick
pakte als enige thuisspeler punten door
met 1.184 Rob Lamboo te verslaan. BC
Capelle won in Capelle aan den IJssel
met 7-1 van Sanders Vloerenshop.
Hans de Groot bleef met 45-44 Frans
de Vries net voor en Serg van Gennip
deelde met Cor Zomerdijk. Bij Bojang-
les in Goirle verloor W. van der Sanden
met 2-6 van BC de Liefhebber. Johan
Claessen verzachtte het leed van de
gastheren door met 1.250 tegen Tom
Beemsterboer als eerste aan te tikken.

Speelronde 14
BC de Liefhebber wist van lijstaanvoer-
der De Vrachtkar een puntje af te snoe-
pen door met 4-4 gelijk te spelen. Tom
Beemsterboer (1.363) speelde Rik van
Beer van tafel, terwijl Herman Slikker
iets meer moeite had met Marco Jansen
(45-39 uit 38). Dallinga-Polka Print
kwam in de thuiswedstrijd tot een ge-
makkelijke 8-0 winst op BC Tegelen.
Omdat de tegenstander op bord vier
niet was opgekomen, had Meerten Dal-
linga de punten al in de knip. Beste spe-
ler was Mathieu Vlerick met 1.022.Danny Breur
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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 SPUITGIETTECHNIEK LOLAAR SPUITGIETTECHNIEK 
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

GG EE WW OO OO NN
GG EE NN II EE TT EE NN

•speeltuin • biljart 
• jeu de boules

•verrassende menu’s 
• feesten • thema-feesten

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

Tel: +31(0)486 45 39 62

Internet: 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 

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

TOSCANA LICHTIDEE
VERLICHTING

KK aa tt tt ee nn bb uu rr gg   33 99   ••   DD rr uu tt ee nn   ••   TTee ll .. ::   00 44 88 77 -- 55 44 00 55 99 22
(( bb ii jj   dd ee   kk ee rr kk ))

Café the Paddock
Zeilbergsestraat 49

5751 LH Deurne-Zeilberg

Tel.: 0493-399316

+ 06-21631402

www.thepaddock.punt.nl

Uw biljarttoernooi aankondigen….
Wij leveren A3 posters in full colour

25 stuks voor € 19,75*
Bel Duo Print: 0416-343819
* Mits digitaal bestand drukklaar aangeleverd.
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Snel & goedkoop al uw biljart benodigdheden? Eenvoudig on-line of deskundig in de winkel, natuurlijk bij...

www.championshop.nl

Libre 4e klasse jeugd

Nationale titel Peter Kral na thriller
in De Veemarkt Doetinchem

Het NK libre klein vierde klasse jeugd werd pas in de nastoot van de slot-
partij beslist. Nederlands kampioen werd de 15-jarige Peter Kral van ver-
eniging The City Dibo uit Deventer. Kral verzamelde de maximale veertien
punten in De Veemarkt te Doetinchem.

Ondanks slecht weer werd het daar een
mooi weekend. De meeste spelers en
aanhang hadden een overnachting ge-
regeld en het NK kon met aardig wat
publiek gehouden worden.
Na de openingsdag waren er met Niels
Goossens, Rien Oudendijk en Peter Kral
nog drie deelnemers die al hun vier par-
tijen gewonnen hadden. Dat beloofde
nog wat voor zondag. De titelkandida-
ten moesten toen tegen elkaar en Peter
Kral bezorgde Rien Oudendijk met 60-
51 (33) de eerste nederlaag. Terwijl
Kral bij zijn zege in de zesde ronde met
23 de hoogste serie van het NK maak-
te, werd Oudendijk definitief uitgescha-
keld door verlies tegen Goossens. Het
gevolg was dat Niels Goossens (2.20
moy) en Peter Kral (1.98 moy) beiden
met de volle twaalf punten aan het
onderlinge duel begonnen. Dus na de
districtsfinale én de gewestelijke eind-
strijd stonden ze weer tegenover elkaar
maar nu op het NK. Zoals al gebruike-
lijk van deze twee biljarters werd het

een geweldige finale, mooie series,
zwakke beurten, missers op de millime-
ter enz. Peter Kral had de acquit en be-
reikte als eerste de zestig caramboles.
Niels Goossens uit Lichtenvoorde moest
er nog maar vier in de nastoot. Na twee
treffers volgde echter zo'n millimeter
misser! De nummer twee van het eind-
klassement maakte in het gehele toer-
nooi dus slechts twee caramboles niet.
Hij realiseerde met 2.23 het beste alge-
meen gemiddelde en ook de kortste
partij kwam met 3.33 op naam van de
speler van De Driehoek.  

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Peter Kral The City Dibo 14 2.04 23
2. Niels Goossens De Driehoek 12 2.23 15
3. Rien Oudendijk Horna 10 1.66 13
4. Peter van der Leeden Centrum West 6 1.60 18
5. Peter van Beljouw Germenzeel 4 1.73 11
6. Maikel Hendrickx VOP/DWH 4 1.43 9
7. Jeffrey van Heesch ABC 't Töpke 4 1.38 16
8. Marvin Duiser De Pijler 2 1.57 13
Toernooigemiddelde: 1.69.

Niels Goossens (3e van links), Rien Oudendijk (5e van links) en Peter Kral (6e
van links). Foto: Willem Siebelink.

Nat. voorronde bandstoten kl. 1e klasse 

Uitslag van De Tapperij 
te Deurne-Zeilberg
Vereniging De Peel organiseerde dit
toernooi en er eindigden twee spelers
met zes punten, te weten thuisspeler Ro-
land Deelen en Sjef Jansen. Gezien hun
moyennes lijken zij kansloos voor plaat-
sing NK. Deelen realiseerde via 6.25 de
kortste partij en ook was hij met 35 ca-

ramboles goed voor de hoogste serie.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Roland Deelen De Peel 6 4.43 35 
2. Sjef Jansen 't Zwaantje 6 4.12 22
3. Adri Dijkmans Dubac 4 3.63 19
4. Thieu Vinken De Peel 0 2.91 16
Toernooigemiddelde: 3.77. 

Libre 4e klasse

Frans Elbers wint NK in Lobith
Na vijf ronden waren er in Lobith nog
drie kandidaten voor de Nederlandse ti-
tel. Koploper Ton Ennik had negen pun-
ten en 1.98. Runner-up Frans Elbers
stond toen op acht punten en 2.50. Pas-
cal Vanderlinden deed met zeven pun-
ten en 2.17 ook een gooi naar het
goud. In de voorlaatste sessie ging En-
nik onderuit tegen gastheer Hans
Braam. Vanderlinden versloeg Elbers
met 60-50 na 31 beurten en de Limbur-
ger nam de leiding over. In de slotronde
kon Pascal Vanderlinden zijn koppositie
niet verzilveren want hij verloor met 46-
60 (28) van Bert van Hoorn. De partij
tussen Frans Elbers en Ton Ennik was
dus beslissend en Elbers trok met 60-38
na 27 pogingen aan het langste eind.
De speler uit Blaricum realiseerde met
2.30 ook het beste algemeen moyenne.
Hij zorgde samen met runner-up Van-
derlinden via 3.52 eveneens voor de
kortste partij. De hoogste serie ging met
achttien als troostprijs naar Pascal Van-
derlinden. 

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Frans Elbers Huizer BV de Bun 10 2.30 17
2. Pascal Vanderlinden Maarland 9 2.05 18
3. Ton Ennik BCZZ 9 1.81 11
4. Hans Braam De Buck 8 2.04 10
5. Bert van Hoorn SOKO 7 2.00 15
6. Niels Muskens De Amstelbron 5 1.97 12
7. Marco van Ekkendonk Het Hart van Lisse 4 1.59 8
8. Eduard van de Velden De Hofstede 4 1.51 9
Toernooigemiddelde: 1.89. 

www.biljartdivisies.nl

Tweede divisie driebanden poule 4

De Tipmast/BP Bleijenhoek Bladel
blijft aan de top meedoen
Speelweek 12
De Tipmast/BP Bleijenhoek Bladel –
Boers en Roosenboom 4-4. Ad Vermeer
gebruikte de minste beurten tegen Tjal-
ling de Boer gezien de 35-24 cijfers na
33 beurten (1.060). Kopman Jan van
den Ouwelant bleef met 1.052 een
fractie achter bij zijn teamgenoot Ver-
meer. BC Goirle – Peter van de Laar
Schadeauto’s en Onderdelen 6-2. Berry
van de Wijngaert behaalde precies
1.000 tegen Roger de Kleine. TC Cou-
wenberg/De Vrachtkar – Van Rijsselt 8-
0. Tom Ronge 0.851 en Rudy Hen-
drickx serie van zeven. 

Speelronde 13
Leprix – De Tipmast/BP Bleijenhoek Bla-
del 2-6. In Dongen was alleen de zege
van de bezoekers het enige vermeldens-
waardige feit. La Plaza Hoensbroek –
BC Goirle 6-2. Kenny Miatton zette
1.333 op het bord. Voor de gasten
kwam Jan van Oosterhout tot 1.052. Pe-
ter van de Laar Schadeauto’s en Onder-

delen – TC Couwenberg/De Vrachtkar
4-4. Hans van Lierop scoorde een serie
van zeven namens de bezoekers.
Speelronde 14
De Tipmast/BP Bleijenhoek Bladel – Van
Rijsselt 5-3. John van Tilborg won dank-
zij een slotserie van vijf. Peter van Hees
redde in de nastoot een punt tegen Jac-
ky Geerlings. Wil de Wit verloor van
Thomas Broux (0.930). Jan van den Ou-
welant had voldoende aan 0.800 om
Paul Stroobants te verslaan. BC Goirle –
De Beer 2-6. Berry van de Wijngaert
redde middels 0.952 de eer. Beste
bleek bij de bezoekers Erik van Loon
die voor 1.212 zorgde. Iwécom/De
Burght – Peter van de Laar Schadeauto-
’s en Onderdelen 5-3. Bij de gasten
won Roger de Kleine 0.888 en sleepte
Henk de Kleine er een remise uit. TC
Couwenberg/De Vrachtkar – La Plaza
Hoensbroek 0-8. Jean Bessems gaf met
1.025 nog maar eens het goede voor-
beeld.      

Libre 1e klasse NON afd Zuid 5-7 februari

Gewestelijke finale in Zutphen
Op vrijdagavond 5 februari om 18.00
uur gaan de acht deelnemers van start
aan Graaf Ottosingel 187 te Zutphen.
Peter Stakenburg uit Almelo heeft zich
met 8.14 als eerste geplaatst.
Naam Vereniging Gem
1. P. Stakenburg 't Centrum 8.14

2. G. van de Put Sport en Vriendschap 7.84
3. J. van Engelen De Burcht 7.22
4. E. Boas Berg Apeldoornse Boys 6.98
5. H. van der Kuil De Biester 6.27
6. M. Jolink De Boei 5.98
7. J. Haarlink De Kroon Groenlo 5.62
8. J. Notten De Keu 5.18

Graafschapsstraat 12 4116GE Buren

,
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Driebanden hoofdklasse MN afd. 2

Herold Slettenaar plaatst zich in 
De Onderbouw te Doesburg voor NK

Op zaterdag 16 en zondag 17 januari 2010 is in Zalencentrum De Onder-
bouw te Doesburg de gewestelijke finale driebanden hoofdklasse ge-
speeld. Deze eindstrijd van MN afdeling twee werd georganiseerd door
biljartvereniging De Markt uit Doesburg. De als eerste geplaatste Herold
Slettenaar maakte zijn favorietenrol waar.
In de openingsronde produceerde Slet-
tenaar in slechts 34 beurten de veertig
te maken caramboles en bleef hij de
baas over Eric Eickhoff. De als tweede
geplaatste Hein van Diek versloeg moei-
zaam, want zestig pogingen, John van
Kleef. De partij tussen Ton Rovers en
Hans van de Haterd eindigde na 45
omlopen in een nipte overwinning voor
Van de Haterd. 
In de tweede ronde wisten Ton Rovers
en Eric Eickhoff hun eerste zege te boe-
ken. Rovers versloeg Van Diek in 48
beurten; Eickhoff bleef Hans van de Ha-
terd na vijftig pogingen de baas. Slette-
naar deed goede zaken door als enige
ook zijn tweede partij te winnen. In
veertig beurten was hij te sterk voor Van
Kleef.
De “vorentscheidung” leek al in de der-
de sessie te vallen. Herold Slettenaar
pakte in 49 beurten de winst tegen Hein
van Diek en kwam daarmee op zes
punten. Hans van de Haterd dwong in
47 omlopen John van Kleef op de knie-
ën en had nu vier punten. Eric Eickhoff
en Ton Rovers deelden de buit na 61
pogingen. In de voorlaatste ronde keer-
de de spanning opeens volledig terug.
Ton Rovers wist in een magistrale partij
van slechts twintig beurten Herold Slet-
tenaar te bedwingen. Helaas (voor
hem) kon Hans van de Haterd niet win-
nen van Hein van Diek, zodat hij op

vier punten bleef staan. John van Kleef
wist zijn eerste punten te halen door
teamgenoot Eric Eickhoff te verslaan.
Voor de vijfde ronde, tevens het slotstuk,
waren er nog drie kanshebbers op de ti-
tel. Herold Slettenaar leidde na met zes
punten en 0.951 moyenne; tweede was
Ton Rovers met vijf punten en 0.908
aan gemiddelde. De nummer drie Hans
van de Haterd beschikte over 0.836 als
moyenne. Herold Slettenaar moest te-
gen Hans van de Haterd en Ton Rovers
tegen John van Kleef. Hoe spannend het
ook op papier was of had kunnen zijn,
in de finale liet Herold Slettenaar er
geen misverstand over bestaan wie de
sterkste was. Hij won overtuigend in 38
beurten van Hans van de Haterd en
was daarmee de terechte kampioen.
Ton Rovers wist na 48 pogingen nipt
John van Kleef te kloppen en legde
daarmee beslag op de tweede plaats.
Derde werd Eric Eickhoff door in zijn
slotwedstrijd Hein van Diek te verslaan.
Het NK is van 26 tot en met 28 februa-
ri in Andijk. Verslag en foto: Wim de
Vos.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Herold Slettenaar Woezik 8 0.972 6
2. Ton Rovers Wapen van Liempde 7 0.891 6
3. Eric Eickhoff DVS 5 0.656 5
4. Hans van de Haterd 't Centrum 4 0.801 7
5. Hein van Diek DVS 4 0.683 8
6. John van Kleef DVS 2 0.656 5

Vlnr: John van Kleef, Hein van Diek, Herold Slettenaar, Hans van de Haterd, Ton
Rovers en Eric Eickhoff.

Multi disciplines in België

Patrick Niessen en Frédéric Caudron
heersen in Blankenberge

Met ieder twee Belgische titels wa-
ren Patrick Niessen en Frédéric
Caudron de meest succesvolle spe-
lers bij het Multi discipline ereklas-
se in het Casino van Blankenberge.
Philippe Deraes snoepte ook een ti-
tel weg. 

In het ankerkader 47/2 behaalden
Niessen en Caudron beiden zes punten
na vier partijen. Omdat Patrick Niessen
weliswaar minder caramboles maar
ook minder beurten had, gaf het moy-
enne van 150.50 van hem de door-
slag. Caudron liet 125.11 noteren. 
In het 47/1 waren de rollen anders.
Hier verzamelde Caudron de volle acht
punten en stond hij met een gemiddelde

van 133.33 op eenza-
me hoogte. Eddy Lep-
pens won zilver en Pe-
ter de Backer scoorde
brons. 
In het ankerkader 71/2
had Patrick Niessen
aan zes punten vol-
doende voor de natio-
nale titel. Eddy Lep-
pens, in totaal vier keer
tweede, eindigde net
achter hem met vijf pun-
ten. Caudron bezette
de derde positie. 
Bij het bandstoten ver-
lengde Frédéric Cau-
dron zijn overmacht.
Hij bleef met zeven
punten ongeslagen en
liet een moyenne van
19.35 noteren. Lep-
pens volgde met vijf
punten en 10.58 als
runner-up. 

Het libre werd een
prooi voor Philippe De-
raes, die met zes even-
veel punten behaalde
dan Patrick Niessen
maar het gemiddelde
van Deraes bleek met
368.00 hoger dan de
305.00 van Niessen. 
Bij het driebanden ver-

loor Frédéric Caudron in de halve eind-
strijd van Eddy Leppens en Eddy
Merckx blonk uit tegen Roland Forthom-
me. Forthomme eindigde door een ze-
ge in de verliezersfinale als derde. 
Merckx liet er in de finale tegen Leppens
met 2.045 geen gras over groeien. 
Danielle Le Bruyn bleef Jaimie Beulens
de baas bij het driebanden dames.

Patrick Niessen. Foto: www.billardnews.de.      

Libre 3e klasse jeugd gewest NON

Nienke Pothoven grijpt ongeslagen
titel bij Overkamp in Eibergen

Met zeven punten na vier partijen werd
Nienke Pothoven gewestelijk kampioen
NON in het libre derde klasse jeugd. In
café-biljart Overkamp te Eibergen had
ze twee punten voorsprong op Maik
Bruil. De als derde geëindigde Yanink
Janssen van De Veemarkt uit Doetin-
chem realiseerde met 2.91 het beste al-
gemeen moyenne terwijl ook de kortste
partij van 5.00 moyenne en de hoogste

Foto: Rick Overkamp.

serie van achttien caramboles op zijn
naam kwamen. 
Het NK is 27 en 28 februari in Wou-
brugge. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Nienke Pothoven De Driehoek 7 1.95 13
2. Maik Bruil ’t Heuske 5 2.70 17
3. Yanink Janssen De Veemarkt 4 2.91 18
4. Gerjan Kalter KBC 0 1.37 7
Toernooigemiddelde: 2.16.

Bandstoten 4e klasse 
5-7 februari

Districtsfinale 
Kempenland in 
't Vrijthof te Oirschot
Vereniging 't Vrijthof ’85 aan Molen-
straat 6 te Oirschot is vanaf vrijdag 5 fe-
bruari 19.00 uur gastheer van deze
eindstrijd. De moyennes gaan van 1.00
tot 1.50 en de duels worden beslist over
veertig caramboles. René van Bokhoven
van Karper '83 uit Mierlo-Hout voert de
ranglijst aan. 
Die vereniging is met vier deelnemers
goed vertegenwoordigd.

Naam Vereniging Gem
1. René van Bokhoven Karper '83 1.57
2. Geert Jan Hems 't Vrijthof Libre 1.47
3. Michel Boetzkes Karper '83 1.43
4. Wim Rijkers Drie Eiken 1.42
5. Jan Rijnen Amorti 1.42
6. Daan van Hoof Karper '83 1.37
7. Wout van Poppel Nooit Volleerd 1.36
8. Johan van Eenennaam Karper '83 1.56
Res. 1. Maikel Stokmans De Toekomst 1.42
Res. 2. Janus van Gils t Trefpunt 1.32   
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Bandstoten 4e klasse district Venlo

Jan Janssen slaat in slotronde toe
in De Herströat te Horst

In de eerste drie ronden had Ton Schuur-
mans de leiding want hij bleef toen zon-
der puntverlies. Halverwege het toer-
nooi behaalde hij remise tegen Mat Sie-
bers en Henk Vervuurt nam toen op mo-
yenne de koppositie over. In ronde vijf
viel Schuurmans terug naar de derde
positie omdat Jan Janssen hem de baas
was en die klom naar de tweede plek,
één punt achter koploper Henk Ver-
vuurt. In de voorlaatste sessie maakten
Vervuurt en Janssen geen fout zodat hun
onderlinge duel zou beslissen over het
kampioenschap. Henk Vervuurt had vol-
doende aan een gelijkspel maar Jan
Janssen dacht daar anders over. In De
Herströat te Horst troefde hij thuisspeler
Vervuurt met 40-36 na 26 beurten af.

Runner-up Vervuurt zorgde met 1.50
wel voor het beste algemeen moyenne.
Ook realiseerde de speler van de orga-
niserende vereniging De Jordaan via
2.66 de kortste partij. De hoogste serie
kwam met elf treffers op naam van Sa-
bine Flos. De gewestelijke finale is van
5-7 maart bij De Burght in Maastricht.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jan Janssen ABC 't Töpke 12 1.41 8
2. Henk Vervuurt De Jordaan 11 1.50 8
3. Ton Schuurmans 't Klötske 9 1.25 9
4. Sabine Flos 't Klötske 7 1.43 11
5. Mat Siebers VOP/DWH 7 1.32 10
6. Leon Janssen ABC 't Töpke 4 1.39 10
7. Harrie Berkers De Peel 4 1.28 9
8. Theo Verlinden 't Klötske 2 1.26 10
Toernooigemiddelde: 1.35.

Foto: Jeanine Cox-Peters.  

Eerste divisie driebanden poule 2

Koploper De Vrachtkar ziet concurrentie
tot op vier punten naderen

Speelronde 12
Van Melis Handelsonderneming – BC Te-
gelen 8-0. In dit belangrijke duel ging de
kortste partij tussen de kopmannen Erwin
van den Heuvel en Rob Mans en dat re-
sulteerde in 45-36 na slechts 32 beurten.
Moyennes derhalve van 1.406 en 1.125.
Sanders Vloerenshop – De Vrachtkar 6-2.
Dit betekende de eerste nederlaag voor
de tot dan toe foutloze koploper. De thuis-
ploeg kwam nog wel op achterstand om-
dat Marco Janssen met de 1.125 winst
vertrok. Wim van den Berg 1.097 zag
dat de eindsprint van Rik van Beers 1.000
net te laat kwam. Sander Jonen bracht zijn
team op voorsprong waarna Frans de
Vries 1.071 te sterk bleek voor Johan Lon-
celle. 

Speelronde 13
De Vrachtkar – Voituron 3-5. De tweede
deceptie op rij voor de lijstaanvoerder. Jo-
han Loncelle zorgde voor 2-0 dankzij
1.216 en slotserie van veertien. René Pe-
ters redde het ondanks 1.051 niet tegen

de 1.153 van de jeugdige Dennis Hoog-
akker. Rik van Beers moest er in de nastoot
nog drie maar haakte af na het tweede
punt tegen Bart Ceulemans. De remise tus-
sen Marco Janssen en Henk Holtrop was
dus voldoende voor de zege van Voituron.
Particolare – Van Melis Handelsonderne-
ming 2-6. Frank Smetsers zag tegen Nico
van den Heuvel een 18-6 voorsprong ver-
loren gaan. Marc Ceelen boog met
1.000 voor de 1.097 van Erwin van den
Heuvel. Wilco van Wijk bleek niet opge-
wassen tegen de 1.451 van Wiljan van
den Heuvel. De 1.153 van Jurgen Goris
hielp de thuisploeg niet meer. BC Tegelen
– Dombosch Bouw 2-6. Paul Savelkoul
redde middels 45 uit 45 de eer. Bert Pij-
nenburg scoorde bij de gasten 1.216. 

Speelronde 14
Dombosch – Particolare 4-4. Erwin Vos
verloor met het kleinst mogelijke verschil
van Marcel van Berkel. Ook Jurgen Goris
won namens de bezoekers. René Wijnen
bleek via 1.184 en serie van twaalf een

Erwin van den Heuvel: moyennes 1.406, 1.097 en 1.323. 
Foto: Martha van den Heuvel.    

Ronde 11 en 15 eredivisie driebanden

Serie Jean van Erp bij zege 
Van Donge & De Roo op Crystal Kelly 

Bij twee inhaalwedstrijden van speel-
ronde 11 waren Frédéric Caudron en
Martin Spoormans de uitblinkers met
moyennes van meer dan 2.000. Van
speelronde vijftien werd de topper tus-
sen Van Donge & De Roo en Crystal
Kelly vooruitgespeeld en hier verbrak Je-
an van Erp het seizoenrecord hoogste
serie. Hekkensluiter Schuler Cues ver-
loor de derby tegen Snellen Recycling. 

Crystal Kelly – 
Schuler Cues                      6-2
Raymond Ceulemans had bij 37-46
slechte papieren tegen Frans de Vos.
Zes missers van de bezoeker brachten
echter 48-46 op het scorebord. Ceule-
mans gebruikte toen een time-out maar
dat baatte niet want hij scoorde niet en
De Vos finishte vervolgens met een serie
van vier. Bij Raimond Burgman tegen
Leslie Menheer waren de rollen omge-
keerd want Burgman produceerde in de
op twee na laatste beurt een reeks van
acht: 50-48. Frans van Kuyk kwam na
een flinke voorsprong nog in ernstige
problemen. Hij ontsnapte aan remise
omdat Jeffrey van Nijnatten in de na-
stoot slechts één van de twee benodig-
de treffers maakte. Kopman Frédéric
Caudron had met 16-7 (5) tegen Davy
van Havere al snel een bres geslagen
en in de slotfase produceerde hij nog
eens 25 caramboles in een tijdsbestek
van zes omlopen. Dat resulteerde in 50-
16 na 21 pogingen en dus een moyen-
ne van 2.380. 

Verbrugge Terminals – 
Twentevisie                       4-4
In hotel Dallinga te Sluiskil boog Kees
Wittens met 34-50 (37) voor Dave van
Geel. Ronny Daniels, serie van elf,
scoorde drie caramboles meer dan An-
no de Kleine. Glenn Hofman was niet
opgewassen tegen het moyenne van

1.428 van Jens Eggers. Martin Spoor-
mans (reeks van elf) en Christian Ru-
dolph zorgden voor een prima duel
middels 50-35 na maar 24 pogingen
en gemiddeldes van 2.083 en 1.458
waren het gevolg. 

Van Donge & De Roo – 
Crystal Kelly                      6-2
De kraker van speelronde vijftien werd
eerder gespeeld vanwege het Agipi
driebandentoernooi in Frankrijk, dat
overigens vanaf vrijdag 29 januari live
is te volgen via internet. Vierde man Je-
an van Erp stond na zeventien beurten
met 26-28 achter tegen Raymond Ceu-
lemans. Van Erp toverde toen met een
serie van zeventien een seizoenrecord
uit zijn keu. Na 23 omlopen gaf Ceule-
mans zich via 50-29 over en dat bracht
Jean van Erp 2.173. Martin Horn en
Raimond Burgman waren met 39-39
(28) in balans maar de Duitser had de
beste eindsprint. Torbjörn Blomdahl kon
Frans van Kuyk tot 33-33 volgen maar
het was Van Kuyk die met 1.612 de eer
redde voor de bezoekers. Met series
van 6-7-1 besliste Dick Jaspers de partij
tegen Frédéric Caudron in de slotfase in
zijn voordeel: 50-35 na dertig pogin-
gen. Van Donge & De Roo, teammoy-
enne 1.606, heeft nu evenveel punten
als koploper Delta/Fast maar bij de Ba-
rendrechtse formatie zijn wel twee wed-
strijden meer gespeeld. 
Schuler Cues – 
Snellen Recycling              2-6
Frans de Vos kon Jan Arnouts, reeks van
tien, niet volgen. Jeffrey van Nijnatten
redde na serie van twaalf dankzij
1.282 de eer tegen Harrie van de Ven.
Davy van Havere boog voor de 1.562
van Peter Ceulemans. Steven van Acker
volgde dat voorbeeld tegen Roland For-
thomme.

Jean van Erp: seizoenrecord met serie van 17.

maatje te groot voor Wilco van Wijk. Van
Melis Handelsonderneming – W. van der
Sanden Wiljan van den Heuvel wist niet
wat hem tegen Marc Roofthooft over-
kwam. De Belg leidde na zestien beurten
met 11-28 en het meest vreemde was dat
Roofthooft nog een enkele nul had laten
noteren. Hij deed er maar 27 pogingen
over om tot 23-45 te geraken en dat lever-
de 1.666 op. Over de gehele partij liet
Marc Roofthooft slechts drie keer een nul
op de tellijst zetten. De serie van negen
van Erwin van den Heuvel besliste het du-
el tegen Hans Jurgen Kühl: 45-35 (34) en
dus 1.323 voor de eerste man. Peter van
den Heuvel begon sterk maar toen hij
terugviel, ontstond een spannende slotfase
waarin Richard Berkelmans met 43-45 de
winnaar werd. Nico van den Heuvel leek
kansloos maar op het moment dat Lambert
Willems zijn laatste punt niet maakte,
werd het ook hier enerverend via 41-45.

Voituron – Capelle 5-3. Voituron ontpopt
zich als reuzendoder. Henk Holtrop en Pe-
ter van Mierlo speelden op positie vier de
kortste partij van iedereen. De 38-45 (35)
cijfers leverden respectievelijk 1.085 en
1.285 op. Voor winnaar Van Mierlo was
er bovendien een serie van twaalf. Bart
Ceulemans (1.046) dankte zijn zege op
Dirk Weeremans vooral aan de reeks van
tien. Therese Klompenhouwer bleef Hans
de Groot acht caramboles voor waardoor
de remise tussen Rudi Tolleneer en Tom Per-
sijn voldoende bleek voor de thuiszege. 
Sanders Vloerenshop – Jumbo Warmond
2-6. In Amsterdam zette Ruud Hölscher na-
mens de thuisploeg 1.250 in de boeken.
Voor de bezoekers kwam Peter Berndsen
tot datzelfde moyenne. De Vrachtkar heeft
nog vier punten voorsprong op Jumbo
Warmond en BC Capelle. Als BC De Lief-
hebber het achterstallige duel wint, nadert
het eveneens tot op vier punten.
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Raymund Swertz sterk in HCR Prinsen te Haarlo

Henri Tilleman prolongeert titel 
INKADA Grand Dutch

Vlnr: Raymund Swertz (3), Henri Tilleman (1) en Jean-Paul de Bruijn (2). Op de
voorgrond Anne Tilleman. Foto: www.youreventlive.nl.

Tilleman forceerde de beslissing in de
derde ronde van de winnaarspoule te-
gen de pas 21 jaar jonge Raymund
Swertz. 
Hij won vier van de vijf klassieke spels-
oorten en speelde er één gelijk. Swertz,
de eerste jeugdspeler die zich voor het
NK pentatlon plaatste, hield brons over
aan zijn sterke optreden. Het zilver was

voor Jean-Paul de Bruijn. De Zeeuw
speelde zondag zijn laatste vijfkamp
gelijk tegen Michel van Silfhout, vol-
doende voor de tweede plaats in het
eindklassement. 
De afzonderlijke titels gingen naar vier
verschillende biljarters. In het drieban-
den was in Haarlo geen nationale titel
te verdienen.

Henri Tilleman mag zich weer een jaar de beste allroundbiljarter van
Nederland noemen. De 42-jarige speler uit Dronten prolongeerde zondag
24 januari tijdens het INKADA Grand Dutch in HCR Prinsen te Haarlo zijn
nationale titel op de pentatlon. 

Libre 1e klasse district Kempenland

Ruud van Diepen wint in zijn 
thuisbasis De Karper te Mierlo-Hout

Met Ruud van Diepen kreeg de organi-
serende vereniging Karper '83 een win-
naar uit eigen gelederen. Aanvankelijk
zag het daar niet naar uit want Van Die-
pen ging in de openingsronde met 125-
130 na 31 beurten onderuit tegen Math
van de Berg. Van Diepen herstelde zich
goed en stond na de vijfde ronde met
acht punten op de tweede plek. Koplo-
per was toen Sjef Wilting met de volle
tien punten. Ook Willy Engelen had nog
uitzicht op plaatsing voor gewest want
hij had zes punten en het beste moyen-
ne. In de voorlaatste sessie kroop de
kopgroep dichter bij elkaar. Sjef Wilting
verloor namelijk met 78-130 na slechts
twaalf pogingen van Willy Engelen.
Ruud van Diepen had toen geen enkele
moeite met Ep Visser. Wilting (6.50) dus
op moyenne nog altijd aan de leiding
maar moest Van Diepen (6.25) met ook
tien punten vlak achter zich dulden. En-
gelen had met acht punten en 7.17
geen kans meer op het kampioenschap

maar wel goede vooruitzichten voor het
gewest. Willy Engelen maakte geen fout
en besloot in De Karper in Mierlo-Hout
met een overwinning. De titelstrijd werd
in het voordeel van Ruud van Diepen be-
slist want hij versloeg Sjef Wilting met
130-73 (27). Runner-up Engelen zorgde
met 7.12 voor het beste algemeen moy-
enne en ook zijn hoogste serie van 96
werd door niemand verbeterd of geëve-
naard. Math van de Berg realiseerde
met 130 treffers na acht beurten via
16.25 de kortste partij. 
De gewestelijke finale is van 19-21 fe-
bruari bij café Wilhelmina in Kerkrade. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Ruud van Diepen Karper '83 12 5.99 29
2. Willy Engelen 't Groen Koffiehuis 10 7.12 96
3. Sjef Wilting EMM 10 5.76 55
4. Jo Roest Dubac 6 5.51 44
5. Nol van Straten 't Vrijthof Libre 6 5.34 44
6. Math van de Berg De Kraanvogel 6 5.01 71
7. Jos van Tilborg NAS 4 4.59 38
8. Ep Visser Dubac 2 4.10 40

Derde divisie driebanden poule 6

DBL Holland Mineraal 2 onderuit
tegen HCR Prinsen
Speelronde 12
DBL Holland Mineraal 2 – HCR Prinsen
3-5. Frans Supers kwam ondanks 0.794
niet tot winst want Bennie Deegens ver-
trok met de 0.882 winst. Bovendien was
er een serie van zeven van Deegens.
Frank Speckmann ging met 30-35 na 46
beurten onderuit tegen Freddy ter Braak. 

Speelronde 13
HCR Prinsen – De Driehoek 5-3. Nu was
het Frans Tusveld die met 0.813 de aan-
dacht op zich vestigde. 
Siemens Midwolda – DBL Holland Mine-
raal 2 2-6. Jan Steintjes was de beste van
iedereen via 0.714 en reeks van acht.
Teammaat Harm Klok bleef daar met serie
van zeven niet veel bij achter. 

AKwaKoi – De Veemarkt 0-8. Rudie Kok
tegen Bayram Ibraimov eindigde in 31-35
(44). Dustin Jäschke bleef Erwin de Groot
met 30-35 na vijftig beurten de baas. 

Speelronde 14
DBL Holland Mineraal 2 – AKwaKoi 4-
4. Dick Kuiper verloor ondanks 0.608
want Erwin de Groot scoorde 0.760.
Jan Steintjes boekte 0.612 bij zijn zege
en bij de gasten bleek Rudie Kok goed
voor 0.833. De Veemarkt – Jan Brock
Amusement 6-2. Dustin Jäschke blonk
uit via 0.945 en serie van acht. Bay-
ram Ibraimov zette 0.673 in de boe-
ken. Koploper De Veemarkt heeft vijf
punten voorsprong op naaste belager
HCR Prinsen.     

NK Pentatlon MP PP Moy
1. Henri Tilleman 4 20 181.13
2. Jean-Paul de Bruijn 3 15 154.51
3. Raymund Swertz 3 13 163.75
4. Michel van Silfhout 2 14 107.95
5. Dave Christiani 6 23 140.18
6. Martien van der Spoel 4 18 101.76
7. Peter Volleberg 2 11 74.89
8. René Tull 0 8 74.56
NK libre groot MP Moy HS
1. René Tull 10 181.81 400
2. Raymund Swertz 9 333.33 400
3. Henri Tilleman 9 222.22 400

NK ankerkader 47/2 MP Moy HS
1. Raymund Swertz 8 111.72 249
2. Michel van Silfhout 7 74.53 220
3. Martien van der Spoel 6 65.82 211
NK ankerkader 71/2 MP Moy HS
1. Dave Christiani 9 40.00 171
2. Michel van Silfhout 8 44.55 129
3. Raymund Swertz 7 48.00 199

NK bandstoten groot MP Moy HS
1. Jean-Paul de Bruijn 8 13.79 73  
2. Dave Christiani 8 11.46 72
3. Henri Tilleman 8 11.29 51
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Antwerp Diamond Billiard Week van 3 t/m 6 februari

Belgen hopen op eerste titel speler van het jaar 

Op de vooravond van de negende Antwerp Diamond Billiard Week met
als hoogtepunt de toekenning van de titel ‘speler van het jaar’ hopen on-
ze zuiderburen dat een biljarter van eigen bodem de titel krijgt. Met ge-
nomineerden als Frédéric Caudron, Eddy Merckx en Jef Philipoom heeft
men zeker drie hete ijzers in het vuur. In geen van de acht eerdere edities
werd de titel aan een Belgische biljarter toegewezen.

De organisatie van de Antwerp Dia-
mond Billiard Week is in handen van
niemand minder dan Ludo Dielis, die in
samenwerking met Max & Hades ook
nu weer een compleet en gevarieerd
programma heeft samengesteld. Zo
start men op woensdag 3 februari in
Zaal Taveerne De Deken aan de Oude
Barreellei 1 te Merksem met een jeugd-
biljartdag, gevolgd door een biljartin-

terland België – Nederland. Deze spe-
ciale jeugddag heeft ondermeer tot
doel de biljartsport onder de jeugd te
promoten en zal mede worden onder-
steund door het jeugdsportfonds van de
provincie Antwerpen. Van 14.00 tot
17.00 uur staat een biljartclinic ge-
pland met Eddy Merckx, Raymond Ceu-
lemans, Frédéric Caudron en Johan
Claessen. Vanaf 19.30 uur wordt de

biljartinterland gespeeld. Bij de Cadet-
ten spelen Andy de Bondt en Jim van de
Zalm 75 caramboles libre. Maikel Hen-
derix en Glenn Hofman maken hun op-
wachting bij de junioren en gaan voor
15 driebanders. De dames worden ver-
tegenwoordigd door Jaimie Buelens en
Therese Klompenhouwer. Ook zij heb-
ben de opdracht 15 driebanders te ma-
ken. Frédéric Caudron en Dick Jaspers
sluiten de rij met een partij driebanden
over 20 caramboles. Als dagafsluiting
geeft Eric Daelman een demonstratie ar-
tistiek.

Senioren en minder validen
De senioren en minder validen zijn don-
derdag 4 februari op hetzelfde adres
van harte welkom. Volgens Ludo Dielis
zullen ook daar de groten der aarde
aanwezig zijn. Onder hen wereldbe-
kerhouder Frédéric Caudron, Eddy
Merckx, Dick Jaspers en wereldkampi-
oen Filipos Kasidokostas. Via de
OCNW, een overkoepelende organisa-
tie voor ouderen in Antwerpen, is er
voor deze middag een inschrijving ge-
weest, met het gevolg dat deze totaal is
volgeboekt Alleen voor het publiek is er
nog plaats. ’s-Avonds is er een Privé Bil-

jart Clinic uitsluitend voor genodigden. 

Ludieke middag
Op vrijdagmiddag zal er in de stads-
feestzaal van Antwerpen een ludieke
middag worden gehouden. The Stran-
gers zullen het dan opnemen tegen de
absolute wereldtop. “Dat gaat echt la-
chen worden” weet Dielis te vertellen.
Ook op vrijdagavond is er een besloten
Privé Biljart Clinic voor genodigden.

World player of the year 
award
Zaterdag 6 februari is er een gala
avond in het Hilton Hotel aan de Groen-
plaats te Antwerpen en wordt er ge-
speeld om de World super cup. Wereld-
bekerhouder Frédéric Caudron zal dan
aantreden tegen wereldkampioen Fili-
pos Kasidokostas. Dit zal zonder twijfel
een geweldige wedstrijd worden. Ver-
der presenteren Semih Sayginer en Eric
Daelman een wervelende biljartshow.
Als klapstuk van de avond zal bekend
worden gemaakt wie tot speler van het
jaar is verkozen. 
De beslissing hierover is voor 80% bij
de spelers en voor 20% bij federaties uit
verschillende landen. 
Wordt het Caudron, Merckx, Philipoom
of mogelijk Kasidokostas of Jaspers?
Zaterdagavond 6 februari weten we
het.

Mark Kohlberger en Ludo Dielis

Libre hoofdklasse Kempenland 5-7 februari

Districtsfinale in Hoogeloon
In De Ster aan Hoofdstraat 81 te Hoog-
eloon wordt vrijdag 5 februari om
19.00 uur begonnen. De gemiddeldes
lopen van 7.00 tot 11.00 en de duels
duren 180 caramboles. 
Met 12.13 steekt Jeroen de Vries er na-
mens De Toerist met kop en schouders
bovenuit. 

Naam Vereniging Gem
1. Jeroen de Vries De Toerist 12.13
2. Henk van der Leeden 't Vrijthof Libre 9.55
3. Rob van den Boom 't Vrijthof Libre 8.22
4. Kees Castelijns Dubac 8.15
5. Cees van Loon De Ster 7.87
6. Ad van Mol EMM 7.77
7. Ad van Kraay De Koikarpers 7.30
8. Roel Jeurninck 't Groen Koffiehuis 7.12 

Feestjes…
Vergaderingen…
Leuke arrangementjes…
Buffetjes…
Een avondje biljarten…
Of gewoon een borreltje drinken…

Dan bent U bij kaffee de Bonte Kip op de goede
plek.
U bent van harte welkom, dus loop eens binnen.

Antoinette Verkennis 
Kaffee de Bonte Kip 
Vorstermansplein 24a 
5725AM Asten-Heusden
0493-688111
WWW.DEBONTEKIP.NL

Asten-Someren Biljartbond ASBB

Twee teams van de Bonte Kip 
uit Asten-Heusden kampioen

Al in de derde speelronde van de A-klasse
nam de Bonte Kip 1 alleen de leiding en
bouwde die gedurende de eerste helft van
de competitie gestaag uit naar een riante
voorsprong van 17 punten halverwege de
titelstrijd. In de tweede competitiehelft liep
het wat minder. Maar omdat in de verlo-
ren wedstrijden toch veel punten werden
gehaald, bleef er uiteindelijk nog voldoen-
de voorsprong over om al in de voorlaat-
ste ronde onbereikbaar te zijn. Na enkele
tweede plaatsen in de voorgaande jaren
is dit de eerste titel voor de Bonte Kip in de
A-klasse van de verenigde Astense en So-
merense Biljartbond. Het kampioenschap
in deze hoogste klasse werd binnenge-
haald door: Thieu Vinken, Rudi Basten, Pe-
ter van der Wallen, Albert van Heugten,
John Driessen en Piet van Gaal. 
Ook in de C-klasse ging het kampioen-
schap naar een team van de Bonte Kip,
namelijk Kunst en Vermaak 2. Met in het

achterhoofd de titel van het voorgaande
seizoen, is het dit viertal weer gelukt. Met
een gemotiveerd team van start gegaan
op vrijdag 11 september 2009 en meteen
acht punten binnengehaald. Twee weken
werd er iets minder gespeeld, maar toen
weer toegeslagen met liefst elf punten. De
rest van de eerste ronde ging een beetje
heen en weer. De tweede ronde is prima
verlopen, in vier wedstrijden samen 38
punten. Remise gespeeld tegen de “oud-
jes” D’n Hoeksteen, ook uit Asten-Heus-
den. De voorlaatste speeldag toegeslagen
met elf punten. 
De laatste speeldag moest Kunst en Ver-
maak 2 minimaal drie punten behalen,
maar het werden er negen. Dus weer
kampioen!
Het succesvolle team: Wim Berkers, Bert
de Bruijn, Peter Nijssen, Ton Driessen en
de reserves Han Loomans en Sjaak van
de Wetering.
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Fleuren 
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Dorpsstraat 42  6617 AE  Bergharen
Tel: 0487-542092

www.fleurenbiljarts.nl
Voor al uw 

biljartbenodigdheden

Wereldranglijst dames driebanden

Therese Klompenhouwer nummer 1

De 27-jarige Nijkerkse Therese Klom-
penhouwer is wederom eerste op de
wereldranglijst bij het dames drieban-
den. Door de winst op het NK in de-
cember 2009, de eindoverwinning op
het EK in augustus 2009 en haar deel-
name aan de World Cups afgelopen
jaar heeft Klompenhouwer de eerste
plaats weer weten te bemachtigen. "Na
de negende plaats op het WK nu an-
derhalf jaar geleden heb ik mezelf voor-
genomen om zo snel mogelijk weer
naar de top te klimmen. Dat is niet altijd
gemakkelijk gegaan want van mijn
prestatie op het WK heb ik toch wel een
tikkie gehad. De eerste plaats op de
wereldranglijst voelt nu daarom ook wel

extra lekker. Ik heb er hard voor ge-
werkt afgelopen jaar en zonder mijn
sponsoren en support had ik het mis-
schien wel niet gered. Ik ben altijd erg
blij geweest met deze mensen achter
me", aldus Therese Klompenhouwer. 

Overigens zijn er meer verschuivingen
te melden op de wereldranglijst. Zo is
landgenote Karina Jetten de huidige
nummer twee en is de wereldkampioe-
ne Orie Hida teruggezakt naar de der-
de plaats. Gerrie Geelen heeft door
haar derde plek op het afgelopen NK
de zevende positie ingenomen en is dus
ook weer terug te vinden in de top 10
van de wereld.

Foto: Frank Sanders.

Sensatie in derde divisie driebanden poule 2

Fred Strijbosch schrijft geschiedenis
met slotserie van 21

In poule twee van de derde divisie
speelde De Rietlander A in speellokaal
Wilhelmina te Spijkenisse een competi-
tiewedstrijd tegen G.S. v/d IJssel BV uit
Berkel & Rodenrijs. Over  de eindstand
van 4-4 is niets uitzonderlijks te melden,
maar wel op de manier waarop deze
tot stand is gekomen. In de partij tussen
de kopmannen Harrie Elsinga van de
thuisclub en Fred Strijbosch was de

stand na 28 omlopen 18-14 in het voor-
deel van Elsinga. En daar gebeurde
het; Fred Strijbosch stond op en speelde
koelbloedig met een reeks van 21 naar
zijn benodigde 35 caramboles. De to-
taal verbouwereerde Elsinga kon in de
gelijkmakende beurt niets meer aan de
35-18 stand veranderen. Naast de se-
rie van 21, mag Strijbosch ook een mo-
yenne van 1.206 bij laten schrijven.

Fred Strijbosch met serie van 21

Derde divisie driebanden poule 7

Remise lijstaanvoerder Diamant 
Sint-Oedenrode tegen BC Reuver ’03  
Speelronde 12
Thekes Herpen 3 – Thekes Herpen 7 2-
6. Theo Fleuren 0.681 boog voor de
0.795 van Marinus de Haan. De
Zwaantjes '82/4 – Thekes Herpen 2 4-
4. Bij de bezoekers behaalde Peter van
de Linden 0.789. De Tapperij/De Peel
– DBC Budel 0-8. Hier was het Menno
de Vries die namens de winnende for-
matie 0.813 liet noteren. 

Speelronde 13
Thekes Herpen 7 – BC Tegelen 2 6-2.
Joep van de Veer 0.937 en Marinus de
Haan 0.833 zorgden voor vuurwerk.
MBA – La Plaza Hoensbroek 2 6-2. Wil-
lem van Arkel verzamelde de 35 ca-
ramboles na 34 pogingen en dus
1.029 als beloning. DBC Budel – Dia-
mant Sint-Oedenrode 2-6. Louis van der
Meijden, serie van zeven en 0.833,
bleek de beste. Reuver '03 – De Tappe-
rij/De Peel 8-0. Pierre van Horck 1.034
en Joop Baars 0.945 hadden er zin in. 

Speelweek 14
Thekes Herpen 3 – Pegra Oss 4-4. An-
ton Smits trok met 33-35 (44) aan het
kortste eind tegen Fred van de Cool-
wijk. De Zwaantjes '82/4 – La Plaza
Hoensbroek 2 4-4. Namens de thuis-
ploeg boekte Christ van der Heijden
0.729. Peter van Houwelingen scoorde
0.921 bij de Limburgers. BC Tegelen 2
– Thekes Herpen 2 6-2. Noud van Ha-
ren speelde op eigen terrein 0.714. Bij
de gasten produceerde Hans van de
Haterd 0.813. Diamant Sint-Oedenro-
de – BC Reuver '03 4-4. In deze topper

in Het Wapen van Eerschot te Sint-Oe-
denrode wonnen Pieter Hulsen en Peter
van der Linden namens de koploper. Bij
de naaste achtervolger waren Joop
Baars 0.795 en Koen van den Hom-
bergh 0.833 succesvol. Diamant Sint-
Oedenrode behoudt drie punten voor-
sprong. De Tapperij/De Peel – Thekes
Herpen 7 0-8. Wim Wellessen stond te-
gen Jan Duynhoven na zes beurten al
met 3-12 achter. Ondanks twee series
van zes en een moyenne van 0.781
kon Wellessen de eer niet redden. Du-
ynhoven behaalde namelijk 1.093 na
35 caramboles en slechts 32 beurten.

Jan Duynhoven: moyenne 1.093.
Foto: is gemaakt door zoon Wesley,
huidig Nederlands kampioen jeugd
libre 6e klasse.

Vierde divisie driebanden poule 10

BC Tegelen 3 vier punten los
Speelronde 12
TMC – BC Tegelen 8-0. Arnold van der
Linden kwam met 1.034 prima voor de
dag tegen Tom Smaak 0.655. BC Tege-
len 3 – DAB All Metaal 2 6-2. Martien
van Gestel zorgde voor 0.697 en serie
van acht. Chris van Deur verloor met
24-25 na veertig pogingen van Wim
Gosen. Van den Berk Assurantiën – Did-
den Distributie 0-8. In deze lokaalderby
in Het Wapen van Eerschot te Sint-Oe-
denrode realiseerde Van de Wouw een
reeks van acht. 

Speelronde 13
DAB All Metaal 2 – DAB All Metaal 2-
6. Jan Peters bleek via 0.731 de beste
van iedereen in De Mixx te Geldrop.
Didden Distributie – Van Hulst 7-1. Kop-
man Louis Pothoven verzamelde de der-
tig treffers na 34 omlopen en dus 0.882
voor hem. Vierde man Frans van der
Spank zette 0.714 op het bord. BC Te-

gelen – BC Tegelen 3 6-2. De koploper
ging onderuit en dat lag onder andere
aan het moyenne van 0.925 van Leon
Mans. 

Speelronde 14
DAB All Metaal – BC Tegelen 4-4. Jan
Peters gaf met 0.697 het juiste voor-
beeld. Bij de bezoekers was Leon Mans
nu goed voor 0.694. BC Tegelen 3 –
NAS 6-2. Martien van Gestel had aan
0.800 onvoldoende want de jeugdige
Martijn Roefs vertrok met 1.000 en se-
rie van zeven. Van Gestel produceerde
evenals teammaat Pascal Kuijs een
reeks van zes. Van den Berk Assuranti-
ën – DAB/All Metaal 2 4-4. Bij de
gasten produceerde Albert de Weerd
0.681. 
La Plaza – Didden Distributie 0-8. Moni-
que van Hamond 0.675, Louis Potho-
ven 0.638 en Frans van der Spank
0.625  waren het best in vorm. 

Derde divisie driebanden poule 1

Wisselend succes Parkzicht en 
BCO/Bocxe Biljarts
Speelronde 12
Dostana De Windhoek – Parkzicht 2-6.
Perry Timmers verloor ondanks 0.725
want Kees Wijnbeek scoorde 0.875.
Vierde man John Kool kwam met 0.714
ook goed voor de dag. BCO/Bocxe Bil-
jarts – Select Windows 7-1. Kopman
Bob van Ingen Schenau boekte 0.853
winst tegen de 0.634 van Jan Viskil. 

Speelronde 13
Het Hart van Lisse – BCO/Bocxe Biljarts
4-4. Bij de thuisploeg wonnen Jan
Groot 1.029 en Henk van de Vlist
0.795. Wim den Heijer 0.625 en serie
van zeven bleef met teamgenoot Hans

Hoefnagels aan de goede kant van de
score. Parkzicht – Sengers 4-4. John van
Essen kwam met 0.625 niet in de pro-
blemen. 

Speelronde 14
NHD Borden Appel 2 – Parkzicht 6-2.
Dieter Wirtz boekte 0.744 tegen de
0.595 van Kees Wijnbeek. Johan Ko-
lenbrander trok met 0.607 aan het kort-
ste eind want Ivar de Hek scoorde
0.625. 
At Feenstra zette 0.731 op het bord.
BCO/Bocxe Biljarts – Valk Waarland 6-
2. Rob Koster gaf via 0.795 het goede
voorbeeld. 
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Derde divisie driebanden poule 8

Frans Blankers van De Vrachtkar 3
boekt enkele goede resultaten

Frans Blankers: 0.853 en 0.945. Foto: Frank Sanders.

Speelronde 12
De Vrachtkar 3 - Three Cushion 6-2.
Frans Blankers deed het prima met
0.853. De Mixx – Bax 4-4. In Geldrop
was er een mooie partij tussen Peter van
der Heijden, serie van acht, en Janus
Houbraken: 35-30 (36). 

Speelronde 13
Rosmalen/De Hazelaar 5 – PTTKK '06
3-5. Kopman Eric Aerts produceerde
een serie van zeven bij zijn zege op
Niels Verlouw. Biljartcentrum Arnhem –
De Mixx 8-0. Ronald de Booijs versloeg
Jan Peters met 35-34 na 41 pogingen.
BZN – De Vrachtkar 3 4-4. Hein van
Diek maakte een reeks van zeven. Bij

de gasten was Frans Blankers nog altijd
in vorm met 0.945. 

Speelronde 14
Biljartcentrum Arnhem – Rosmalen/De
Hazelaar 5 6-2. Kopman Rudy Gerrit-
sen pakte flink uit met 35 treffers na
maar 33 beurten en dat betekende
1.060 en ook nog een reeks van acht.
Tegenstander Niels Verlouw kwam met
0.818 ook goed voor de dag. PTTKK
'06  - Alwako 2-6. Eric Aerts boog on-
danks 0.720 want Rick Sleddens boek-
te 0.813. Rob van Dijck realiseerde
1.060. De Mixx 2 – De Mixx 6-2. Ben-
ny Smits bleek via 0.853 de beste van
iedereen in Geldrop.

Vierde divisie driebanden poule 6

Van den Berg Biljarts/Vetema 
verslaat BC Goirle 2

Speelronde 12
Van den Berg Biljarts/Vazupol – Thekes
Herpen 5 8-0. Eric van Thiel 0.625 en
Jaco van der Ven 0.600 maakten bij
hun zege beiden een serie van zes. 

Speelronde 13
Thekes Herpen 4 – 't Ivoor 8-0. Kopman
Jos van Bakel kwam sterk voor de dag
met 0.714 en reeks van zes. Teamge-
noot John Heijnen boekte 0.694. Van
den Berg Biljarts/Vetema – Van den
Berg Biljarts/Vazupol 2-6. Bij de gasthe-
ren zorgde Harry Meulendijks voor
0.641. Voor de winnende formatie was

Jaco van der Ven met 0.600 en serie
van zes de beste.    
<tussenk>Speelronde 14
<een>Van den Berg Biljarts/Vetema –
BC Goirle 2 6-2. Kopman Harry Meu-
lendijks was uitblinker dankzij 0.909.
Teamgenoot Ruud Sikkers realiseerde
0.657. Bij de bezoekers zette Leon Vis-
ser 0.740 op het bord en hij redde
daarmee de eer. 
J. de Laat Keukens 3 – Thekes Herpen 4
2-6. Bij het hooggeklasseerde Thekes
Herpen 4 zorgde Jos van Bakel voor
dertig caramboles na 36 beurten
(0.833).

Harry Meulendijks: moyenne 0.909. 

Bekercompetitie driebanden

De Veemarkt twee keer tegen 
Snip Biljarts
In de vierde ronde van de nationale be-
kercompetitie driebanden treffen de
teams van De Veemarkt (derde divisie)
en Snip Biljarts (tweede divisie) elkaar.
Het programma is als volgt. De eerste
wedstrijd wordt gespeeld op zondag
31 januari vanaf 13.00 uur in Billard-
café De Veemarkt aan Veemarkt 4 te

Doetinchem. De return is zondag 7 fe-
bruari eveneens om 13.00 uur in Bil-
jart&Eetcafé De Liefhebber aan Oude-
wal 25a te Warmenhuizen. 
De winnaar strijdt in de vijfde ronde te-
gen de beste uit de ontmoeting Gom-
mers Grondwerken tegen Dekker Keu-
kens.     

Eerste divisie driebanden poule 1

Thekes Herpen/Derks Optiek 
verslaat in eigen huis De Distel Biljarts 

Speelronde 11
Thekes Herpen/Derks Optiek – Tonny
Freriks Horeca Makelaars 4-4. In deze
uitgestelde wedstrijd kwam Wesley de
Jaeger met 24-6 na zes beurten voor.
Toch geraakte hij via 38-39 op achter-
stand tegen Leon Smolders maar De
Jaeger haalde het toch via 45-42 na 39
pogingen. 
Voor beiden was er een serie van ne-
gen. 

Speelronde 12
De Vrachtkar 2- Tonny Freriks Horeca
Makelaars 2-6. Bij de gasten waren
twee duels boven 1.000 moyenne. In-
valler Roger de Kleine boekte 1.184 en
Piet Volleberg zette 1.022 op het bord.
WAM v.d. Broek Haarlem – De Distel
Biljarts 7-1. Frans van Schaik en Bert
van Manen speelden 1.363 en 1.303
tegen elkaar. Van Manen verloor dus
ondanks een serie van tien. Jeffrey Joris-
sen realiseerde 1.022.
Darten Biljarten.nl – Duotrans 3-5. Ab-
solute uitblinker was Markus Dömer. De
thuisspeler verzamelde de 45 carambo-
les al na 21 omlopen en dat leverde
2.142 op. 

Speelronde 13
Tonny Freriks Horeca Makelaars – Eek-
hoorn 1-7. Rini Boeren bracht de gasten
met 1.000 moyenne aan de leiding.
John Roovers deed daar via 1.285 nog
een schepje bovenop. Eddy Willems
had even de kans om 2.000 gemiddeld
te spelen maar met 1.730 zal hij ook
niet ontevreden geweest zijn. 
DBL Holland Mineraal – De Vrachtkar 2
4-4. In De (B)engel te Lochem ging de
kortste partij tussen Stefan Galla en Eric
Hendrickx: 45-43 (38). 

Speelronde 14
De Vrachtkar 2 – Constructor Staal-
bouw 5-3. Jac van Beers liet er geen
gras over groeien tegen Wim Stroet en
verzamelde de 45 caramboles na 41
beurten. Met een tussensprint van twin-
tig treffers in acht pogingen bleek Luc
Royberghs een maatje te groot voor
Henk Lub: 45-27 (39). Met een slotserie
van vier bereikte Henny Wezenbeek na-
mens de bezoekers als eerste de eind-
streep. De nastoot van Jan van Lierop
besliste over 4-4 of 5-3. De  twee ont-
brekende caramboles wist Van Lierop
feilloos te maken en dus remise en 5-3.
Corfu – Duotrans 0-8. Toine Henskens
miste in de laatste vijf beurten en dat
was inclusief de nastoot en het gevolg
was 44-45 verlies tegen Jos Verheyen.
Wil Janssen wist tegen Gert Jan van der
Veen een 22-6 (10) achterstand te be-
perken tot een 40-45 nederlaag na 39
pogingen. Huub Wilkowski zag Karl
Heinz Gertzen 25 punten scoren in een
tijdsbestek van acht omlopen: 27-45
(32). Michel van Camp had aan 1.205
onvoldoende want Ronny Lindemann
produceerde 1.323. WAM v.d. Broek
Haarlem – Darten-Biljarten.nl 2-6. Frans
van Schaik redde de eer en bij de
gasten zette Stefan Hetzel 1.285 in de
boeken. Thekes Herpen/Derks Optiek –
De Distel Biljarts 6-2. Jurgen de Ruyter
makte bij zijn zege op Jack van der
Steen met acht de hoogste serie. Jos
Derks trok met het kleinst mogelijke ver-
schil aan het kortste eind tegen Kay de
Zwart. Jan Roelofs liet Bert van Manen
negen treffers achter zich. Wesley de
Jaeger presteerde prima en boekte te-
gen Jack van Peer vijfenveertig treffers
na slechts dertig pogingen, oftewel
1.500.

Thekes Herpen/Derks Optiek met boven vlnr Wesley de Jaeger en Jan Roelofs.
Onder vlnr: Jos Derks en Jurgen de Ruyter. 
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Eerste divisie driebanden poule 1

DBL Holland Mineraal voelt adem
van Eekhoorn en Melody Amber 

Eekhoorn stapje dichterbij DBL Holland Mineraal

In de eerste divisie poule 1 zijn Melody
Amber en Eekhoorn aan een ware in-
haalslag begonnen. Vooral Eekhoorn
vormt nu een serieuze bedreiging voor
de eerste plaats van  DBL Holland Mi-
neraal.

Speelronde 12
Eekhoorn speelde in Oosterhout tegen
Melody Amber naar een belangrijke 6-
2 overwinning. Eddy Willems moest
wel zijn partij afstaan aan Wim van
Cromvoirt, die 1.551 en een serie van
negen realiseerde. John Roovers zag
Ferdie de Bruijn een serie van acht ma-
ken, maar wist met 45-43 toch net aan
de goede kant van de score te blijven.

Speelronde 13
De Distel Biljarts moest thuis de eer met
3-5 aan Corfu uit Sint Oedenrode laten.
Jack van Peer kon niet voldoende weer-
stand bieden aan de 1.071 van Michel
van Camp. Bert van Manen en Huub
Wilkowski deelden de buit. Melody Am-
ber, dat wegens bezetting van de loca-
tie uitgeweken was naar De Westhoek
in Drunen, won daar met 8-0. Toch
bracht de partij tussen Jos Bongers en
Thorsten Frings de nodige spanning. Jos
Bongers (1.363) won uiteindelijk met
45-44. Tweede man Wim van Crom-
voirt bewees wederom zijn vorm en zet-
te met een gemiddelde van 1.323 Ste-
fan Hetzel opzij. Constructor Staalbouw
was net een maatje te klein voor Thekes
Herpen-Derks Optiek en verloor met 2-
6. Wesley de Jaeger van de gasten

speelde met 1.071 de beste partij.

Speelronde 14
In Oosterhout troffen de kampioenskan-
didaten Eekhoorn en DBL Holland Mi-
neraal elkaar op Camping De Eek-
hoorn. Door de 5-3 winst kwam Eek-
hoorn weer een stapje dichterbij de
concurrent en staat nu met een wedstrijd
meer gespeeld op een gedeelde eerste
plaats. Arie Demming werd overrom-
peld door de serie van achttien die Stef-
fan Galla produceerde en verloor met
32-45. Winst was er wel voor Eddy
Willems en Rini Boeren. De remise van
John Roovers tegen Fabian Blomdeel
bracht feest in de tent.

Stefan Galla, serie van 18

Vierde divisie driebanden poule 7

Seizoenrecord voor Vingerhoedmuseum
Speelronde 14
Thekes Herpen 8 – Café De Kuip 0-8. De
partij tussen teamleider Keurentjes en Gert
Glazemaker was met 0.843 tegen 0.937
van hoog niveau. BC Arnhem 2 – Biljart-
centrum Arnhem 3 2-6. Maurice Ooster-
hof redde met 30-28 (45) de eer tegen
Bas van der Meiden. Thekes Herpen 6 –
Vingerhoedmuseum 4-4. Arno van Teefe-
len zette 0.781 op het bord. Zijn kopman
Jan Loermans verloor ondanks een serie
van negen van Frans Sanchez. 

Speelronde 15
Moira – Thekes Herpen 8 4-4. Bij de
thuisploeg zorgde Winfried Smolders
voor 1.111. Ulti Print – Thekes Herpen 6
2-6. Nu was Jan Loermans met reeks van
acht en 0.833 wel succesvol. Broekman

Mode – OSP 4-4. Klaas Hendriksen rea-
liseerde 0.757. 
Speelronde 16
Thekes Herpen 8 – Broekman Mode 2-6.
Wim Otten vertrok met 0.520 winst. Vin-
gerhoedmuseum – Ulti Print 6-2. In Vee-
nendaal boekte de thuisploeg een team-
moyenne van 0.746 en dat betekende
een nieuw seizoenrecord voor de vierde
divisie. Dit was te danken aan Berry Roe-
lofs en Bertus van de Dikkenberg (beiden
0.862), Frans Sanchez 0.769 en serie
van zeven en vierde man Con van de
Haar 0.482. Autobedrijf Starfit – Moira 2-
6. Sjaak kloppenburg realiseerde 0.609. 
TOG/Concordia – Ammerzoden 8-0.
Harrie Timmer kwam met 0.757 verdien-
stelijk voor de dag.

Tweede divisie driebanden poule 3

Koploper Thekes Herpen met goede
periode bezig
Speelronde 12
aMate Communications – Wapen van
Eerschot 8-0. Kopman Flor de Wamber-
sie had de veertig caramboles al na vijf-
entwintig beurten bij elkaar en dat was
goed voor 1.600. Thekes Herpen – P.
Kaal 6-2. Erwin Vos versloeg Joost van
Baal (0.892) dankzij een moyenne van
1.250 en serie van dertien. BC Arnhem
– Rosmalen/De Hazelaar 6-2. Mark Jet-
ten speelde goed via 1.081. 

Speelronde 13
CV Tuning – Scheers Bestratingen 2-6.
Namens de winnende formatie behaal-
de Dennis Hoogakker 0.952. Rosma-
len/De Hazelaar – Thekes Herpen 0-8.
Cees Wittens had onvoldoende aan
0.710 want Ton de Keijzer vertrok met
de 1.052 winst. Wapen van Eerschot –
De Dieze 6-2. Bij de thuisploeg verza-
melde Ad van der Aa zijn dertig treffers
na dertig pogingen: 1.000 moyenne
was de beloning. 

Speelronde 14
aMate – Scheers 2-6. Flor de Wamber-
sie redde de eer via 40-32 (37) winst
op André Nab. Bij de bezoekers viel
Dennis Hoogakker op via 1.081 en se-
rie van tien. Thekes Herpen – Rem-
brandt 8-0. Harrie Janssen 1.029, Ton
de Keijzer 1.025 en Ad Verlouw 0.869
verzorgden een sterk optreden. Overi-
gens leverden de bezoekers uit Arnhem
goede tegenstand. Van Buren – Rosma-
len/De Hazelaar 8-0. Marcel Krikhaar,
serie van tien en 0.930, bleek de meer-
dere van Peter Stuiver 0.860. John
Schollink scoorde precies 1.000 en
reeks van acht. BC Arnhem – Scheers
Bestratingen 4-4. De wedstrijd tegen
Wapen van Eerschot werd uitgesteld en
daarvoor in de plaats kwam dit duel.
Jos van Engelenburg 0.888 en René
van der Schuur 0.875 hielden de pun-
ten in biljartcentrum Arnhem. Dennis
Hoogakker won bij de gasten middels
0.784.       

Vierde divisie driebanden poule 9

Koploper Biljarts Hekerle Veemarkt
heeft vijf punten voorsprong
Speelronde 13
Orderbos – The City/Dibo 5-3. Namens
de gasten was Jan Willem Dijkgraaf goed
voor 0.735. Biljarts Hekerle Veemarkt –
DBL Holland Mineraal 3 6-2. Kopman
Marc van den Burg haalde flink uit met
dertig caramboles na 32 beurten en dat
leverde 0.937 en serie van zeven op.
Teamgenoot Manfred Hekerle bleef daar
met 0.862 niet veel bij achter. Dennis Gu-
bler redde de eer bij de gasten uit Lochem. 

Speelronde 14
BC Arnhem 3 – Carambole 2 6-2. Arno

Klaassen was de uitblinker met 25 tref-
fers na maar 24 pogingen en dat leverde
een fraai moyenne op van 1.041. Zijn
kopman Robert Aaldering presteerde met
0.833 ook prima. HCR Prinsen 2 – The
City/Dibo 2-6. Geen noemenswaardige
feiten dan wellicht het gemiddelde van
0.046 van één van de spelers. Konings
Makelaardij – Biljarts Hekerle Veemarkt
4-4. In deze lokaalderby in Doetinchem
bleken Appie Meerbeek 0.833 en Her-
man Hengeveld 0.641 de besten bij de
thuisploeg en zij bleven dan ook aan de
goede kant van de score.  

Vierde divisie driebanden poule 2

Wisselende resultaten Parkzicht 01
en Capelle 7
Speelronde 14
De Walvis – BC Capelle 7 6-2. Bij de be-
zoekers redde Cees van der Stel met
0.625 als moyenne en hoogste serie van
zes de eer. Parkzicht 01 – De Does Trap-
pen 2 6-2. Ron van de Gaag zette 0.545
op het bord en teammaat Anton van Beek
produceerde een serie van vijf.  

Speelronde 15
BC Capelle 7 – ’s-GBC 2-6. Jilles Laats
bleek niet opgewassen tegen de 0.909

van Guido van Elsacker. Ribas – Parkzicht
01 6-2. Bij de formatie uit Nieuwegein
redde Jamie Kool via 0.512 de eer. 

Speelronde 16
Markeer – BC Capelle 7 6-2. Richard
Poley stal de show bij de thuisploeg
dankzij 0.925 en reeks van zeven.
Teamgenoot John van der Kooij kwam
met 0.789 ook sterk voor de dag. De
wedstrijd tussen Parkzicht 01 en Il Giar-
dino werd uitgesteld.

Vierde divisie driebanden poule 8

Eric Binnenmars scoort 1.034 
namens Den Mariënberger 
Den Mariënberger – Kiri Automaten 3-
5. Teun Biglaar kwam als enige tot
winst, terwijl Jan Schepers de buit deel-
de. Wim Bril en Eric Binnenmars bleven
op een totaal van achttien caramboles
steken. Carambole 3 – Den Mariënber-
ger 8-0. Wim Hartman versloeg Teun Bi-
glaar met 25-24. Den Mariënberger –
DOS Combinatie. 5-3. 
Absolute uitblinker was Eric Binnenmars

die op zijn eigen
matchtafel de dertig
caramboles na 29
beurten verzamelde
en dat leverde 1.034
op. 
Wim Bril speelde ge-
lijk en Jan Schepers
kwam tot winst.

Eric Binnenmars. 

Driebanden bekercompetitie
aMate Communications tegen Maas/Las Montage
aMate Communications – Maas/Las 2-6.
In de heenwedstrijd van de vierde ronde
snoepte Flor de Wambersie met 15-7 na
acht beurten de derde set af van Gerwin
Valentijn. Jan Verkijk zag Barry van Beers
via 5-15 (8) sterk starten in de openings-
set. Christ van der Smissen, serie van ne-
gen, stond na acht, twaalf en negen po-
gingen aan de finish van telkens vijftien
caramboles en dat leverde 1.551 als mo-
yenne op. Marc Verhaegen moest alleen

de openingsset aan invaller Cor Jaspers
laten. Maas/Las – aMate 6-2. De return,
ook gespeeld in Wapen van Eerschot te
Sint-Oedenrode, gaf Gerwin Valentijn
vleugels. De 45 treffers na maar 22 po-
gingen leverden hem 2.045 op. Barry
van Beers zette Jan Verkijk met 3-0 opzij.
Christ van der Smissen moest de tweede
set aan Toine Dekkers laten. Cor Jaspers
redde zijn eer tegen Marc Verhaegen in
de laatste set. 
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Bandstoten 4e klasse district Oss

Touché speler Geert van Lith 
oppermachtig in Oventje te Zeeland

In café-zaal ’t Oventje in Zeeland waren
alle deelnemers het erover eens dat
Geert van Lith namens Touché de te-
rechte kampioen was. En als men de cij-
fers erbij pakt, kan men ook niet anders
concluderen. Van Lith was veruit de
sterkste en wist zijn titel ongeslagen
binnen te halen. Zijn naaste belagers
kwamen met tien punten op gepaste af-
stand op plaats twee en drie terecht.
Mario van der Sanden wist te voorko-
men dat ook de hoogste serie en de
kortste partij op naam van de winnaar
kwamen. Met veertig caramboles uit
veertien beurten (2.85) en een hoogste
serie van zestien wist hij deze totalen
achter zijn naam te krijgen. Geert van

Lith gaat samen met de nummer twee
Ruud Sikkers door naar de  gewestelijk
finale. 
Deze wordt gespeeld van 26 tot en met
28 februari en strijdtoneel is wederom
café ’t Oventje in Zeeland. De organi-
satie is dan ook weer in handen van BC
Zeeland.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Geert van Lith Touché 14 2.02 10
2. Ruud Sikkers Kersenboys 2000 10 1.78 12
3. Piet de Louw Germenzeel 10 1.50 9
4. Mario van der Sanden Germenzeel 6 1.79 16
5. Leo van Lent DVK 6 1.42 11
6. André Derckx Touché 6 1.12 10 
7. Frans van Meurs BC Zeeland 2 1.36 9
8. Willy Arts D’n Iemhof 2 1.23 6

Foto:Henry Thijssen.

Driebanden groot 3e klasse 19-21 februari

NK bij Thekes in Herpen 
thuiswedstrijd voor William Peters
In café-zaal Thekes aan Alard van Her-
penplein 9 te Herpen lopen de moyen-
nes van 0.300 tot 0.475 en de partij-
lengte is twintig caramboles. Thuisspeler
William Peters heeft zich met 0.566 als
beste weten te kwalificeren. Op vrijdag
19 februari gaan de driebanders om
12.00 uur van acquit. 
Zaterdag en zondag begint men om
11.00 uur. De organisatie is in handen

van vereniging Net Mis. 
Naam Plaats Vereniging Gem
1. William Peters Herpen Net Mis 0.566
2. Peter Kulsdom Ankeveen 't Centrum 0.561
3. Corné Bakkers Hoeven ZBGG 0.540
4. Chris Wensveen Delft Delft 0.523
5. Onur Aydin Hengelo De Haven 0.474
6. Bas Bouwhuis Hoorn Horna 0.443
7. Peter Craenmehr Meterik De Jordaan 0.423
8. Wim Hartman Dedemsvaart Marktzicht 0.398   

Bandstoten 4e klasse district Veluwezoom

Nico Degen blijft Oscar Degen 
nipt voor in biljartcentrum Renkum

Wederom een spannende finale in bil-
jartcentrum Renkum! Na ronde vier ston-
den er vier man op zes punten en twee
man op vier punten. Alleen nummers ze-
ven en acht stonden nog met lege han-
den. In de vijfde ronde wonnen Nico
Degen, Herman Bouman en Oscar De-
gen waardoor zij op acht punten kwa-
men. Leon Pijnenburg bleef ook aan de
goede kant van de score en had zes
punten, Wout van Wakeren verloor en
bleef op zes punten staan. 
In de voorlaatste ronde zegevierden Le-
on Pijnenburg en Wout van Wakeren en
kwamen daardoor op acht punten. Ger-
rit Camps toonde zich ook de sterkste
en belandde op zes punten. Nu dus vijf
deelnemers op acht en eentje op zes
punten. Dat beloofde een spannende fi-
naleronde te worden! En dat is het ook
geworden. Oscar Degen versloeg Rem-
co Wolfsen, Wout van Wakeren speel-
de gelijk tegen Gerrit Camps, Nico De-
gen zette Herman Bouman opzij en My-
ra Erpeka voldeed aan haar sportieve

plicht door in de nabeurt gelijk te ma-
ken tegen Leon Pijnenburg. Daardoor
kon Nico Degen met de titel op zak
feest gaan vieren! Oscar Degen was,
nadat Wout van Wakeren zijn hoogste
serie verbeterde en Leon Pijnenburg zijn
snelste partij wist te stelen, de lachende
tweede in dit geval ..... dus voor Pijnen-
burg en Van Wakeren! 
De regiofinale is van 26 tot en met 28
februari in café-zaal 't Oventje in Zee-
land. 

Tekst en foto: www.renkumbiljart.nl.

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Nico Degen WCK 10 1.41 11
2. Oscar Degen Elderhof 10 1.28 13
3. Leon Pijnenburg Renkum 9 1.42 11
4. Wout van Wakeren Renkum 9 1.18 15
5. Herman Bouman F- Eckt 8 1.52 9
6. Gerrit Camps Gazelle 7 1.41 9
7. Myra Erpeka 't Pumpke 3 1.05 9
8. Remco Wolfsen WCK 0 1.01 6
Toernooigemiddelde: 1.28. 

Nieuwe openingstijden

Verhuizing Van Esch Biljarts 
van Deurne naar Asten
Biljartspecialist Van Esch Biljarts is, na
34 jaar in Deurne gevestigd te zijn ge-
weest, per 1 juli jl. verhuisd naar haar
nieuwe locatie in Asten. 
Van Esch Biljarts is al jaren hét adres
voor nieuwe en gebruikte biljarttafels,
waaronder ook snooker, pool en golf-
biljarttafels. 
Ook het onderhoud aan deze tafels
wordt door Van Esch Biljarts verzorgd.
Dit gaat van het leggen van nieuwe la-
kens tot het restaureren van de tafels
door bijvoorbeeld het vernieuwen van
de rubbers en profielen of het aflakken
van de bovenbanden.
Erwin Rutjens heeft samen met zijn
vrouw Nicole in Asten op het voormalig
Campina-terrein/industrieterrein Hazel-
donk een nieuw bedrijfspand laten bou-
wen van 450 vierkante meter, waar de
showroom, werkplaats en opslag onder
één dak worden gebracht. Het adres

daarvan is Van Kuppenveldweg 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 keu-
en, keureparaties, foedraaltjes, biljart-
ballen, (digitale) scorebordjes, lampen,
en alle overige biljarttoebehoren. Tele-
foonnummer, website en e-mailadres
zijn ongewijzigd.
Telefoon: 0493-313118
Website: www.vaneschbiljarts.nl 
E-mail: info@vaneschbiljarts.nl.

Libre 2e klasse gewest ZN afd 2

Roald Harks met zes punten voor-
sprong bij Van Tienen in Tegelen

Harks had in de openingsronde via
100-94 wel zijn handen vol aan Jack
Naus. Huub Crouwels vestigde de aan-
dacht op zich door in de tweede sessie
de honderd caramboles al na dertien
beurten te verzamelen. Dit betekende
met 7.69 de kortste partij. In ronden
twee tot en met zes kwamen de over-
winningen van Roald Harks geen mo-
ment in gevaar. Zijn concurrenten wa-
ren zo vriendelijk om elkaar punten af te
snoepen, waardoor Harks freewhee-
lend naar de titel ging. In de slotronde
moest ook Huub Crouwels er met 100-
94 aan geloven. De kampioen produ-
ceerde halverwege het toernooi met 41
caramboles de toen hoogste serie van
iedereen. Deze eer moest hij in café-bil-
jartzaal Van Tienen te Tegelen door toe-

doen van Bert Noorman in de afsluiten-
de ronde delen. Met 4.66 beschikte
Harks over het beste algemeen moyen-
ne. De wedstrijdleiding was op vrijdag
in handen van Huub Leijendeckers en
René Peters had de touwtjes zaterdag
en zondag in handen. Het NK is van 5-
7 maart in Heerhugowaard.

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Roald Harks Combi '95 14 4.66 41
2. Dre Steeghs De Maasoever 8 4.30 33
3. Mart Gielen De Jordaan 8 4.17 36
4. Jack Naus 't Anker 8 3.74 26
5. Bert Noorman De Oase 8 3.37 41
6. Huub Crouwels Bunde 6 4.29 28
7. Huub Seyben Amby 2 2.97 20
8. Berry van Griensven 't Vrijthof 85 2 2.74 16
Toernooigemiddelde: 3.72.

Met de volle veertien punten was Roald Harks al vroegtijdig verzekerd van
het kampioenschap en plaatsing NK. In de eindstand had hij een marge
van liefst zes punten op runner-up Dré Steeghs.  

Foto: John van Tienen.
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Geuzendijk 35, 6002 TA Weert
Telefoon: 0495 - 52 43 00
Telefax: 0495 - 54 71 28

www.blaakven.nl

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 KOENSDE KOENS
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!!!

Café-Biljart Overkamp
Camping De Goede Hoop

Vredenseweg 12
7152 DJ Eibergen-Holterhoek

Tel. 0544-461601
E-mail: over-

kamp@degoedehoop.nl 

4 kleine biljarts
3 matchtafels

www.degoedehoop.nl
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Al uw biljartartikelen met het gemak van thuiswinkelen

www.genoegkeus-shop.nl

Feestje?
www.denheuvel.nl

Libre 1e klasse district Venlo

Moyenne bezorgt Jan Lemmens 
kampioenschap bij Van Tienen in Tegelen

Achterste rij vlnr: Albert Rutten, Wilfried Godschalk, Jan Lemmens, Peter Rutten
en Paul Veger. Voor vlnr: Sjaak Cleven, Gunther Verstappen en Bert Hendriks.

Na de voorlaatste ronde waren er liefst
vijf spelers met acht punten, te weten
Jan Lemmens, Paul Veger, Peter Rutten,
Sjaak Cleven en Bert Hendriks. Hen-
driks moest het opnemen tegen directe
concurrent Cleven en Hendriks won in
21 beurten met 6.19 moyenne en een
mooie serie van 45. Op de andere tafel
won voorlaatste Albert Rutten na slechts
dertien pogingen van Gunther Verstap-
pen. Hij was daarmee op dat moment
samen met Veger en Lemmens goed
voor de kortste partij van 10.00. Maar
de koek was nog niet op want koploper
Jan Lemmens deed er tegen zijn directe
belager Veger nog een schepje boven-
op. De speler van De Jordaan zegevier-
de na slechts twaalf omlopen waarmee
hij niet alleen het kortste duel verbeterde
maar ook met één carambole zijn hoog-
ste serie op 76 bracht. Van Bert Hen-

driks moet gezegd zijn dat hij een meer
dan voortreffelijke finale heeft gespeeld.
Wat ook vermeld dient te worden is dat
de arbitrage op hoog niveau stond. De
gewestelijke finale is bij vereniging Kei-
zer in Kerkrade en wel van 19 tot en
met 21 februari. Verder wil ik Sandra
en John bedanken voor hun altijd aan-
wezige gastvrijheid. De wedstrijdlei-
ding was in handen van
Huub.Leijendeckers en die verzorgde
ook verslag en foto. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jan Lemmens De Jordaan 10 7.40 76
2. Bert Hendriks 't Klötske 10 5.34 45
3. Peter Rutten De Vriendenkring 8 6.63 56
4. Sjaak Cleven Vors 8 5.83 36
5. Paul Veger De Jordaan 8 5.73 47
6. Wilfried Godschalk VOP/DWH 8 5.20 53
7. Albert Rutten KOT 4 4.58 50
8. Gunther Verstappen BC Tegelen 0 2.77 17

Driebanden hoofdklasse gewest NON afd Zuid

Volle buit Hans Feukkink in Zutphen
Met de maximale veertien punten plaat-
ste Hans Feukkink zich voor het NK drie-
banden hoofdklasse. Tijdens de ge-
westelijke finale realiseerde de speler
van BVV '75 met 0.942 ook het beste
algemeen moyenne. De eer voor de
hoogste serie van negen moest hij delen
met Bertil Knopers. Deze speler van Po-
merans uit Losser zorgde met 1.428 te-
vens voor de kortste partij bij De Peli-
kaan in Zutphen. 

Het NK is van 26 tot en met 28 februa-
ri in Andijk. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Hans Feukkink BVV '75 14 0.942 9
2. William Willemsen Ons Huis 10 0.810 5
3. Fred Vriesema Martin 8 0.822 7
4. Gerald Reimink Reimink 8 0.794 8
5. Alex ter Weele Pomerans 6 0.848 6
6. Bertil Knopers Pomerans 6 0.780 9
7. Freek Wisseborn De Pelikaan 4 0.747 5
8. Carlo Dikkers Martin 0 0.667 6  

De gewestelijke finale NON afdeling
Zuid is een prooi geworden voor Onur
Aydin. Deze speler van vereniging De
Haven uit Hengelo (Ov) verzamelde
twaalf punten. Daarmee bleef hij runner-
up Frits Klomp (De Veemarkt) twee pun-
ten voor. Klomp realiseerde via 0.492
wel het beste algemeen moyenne en
ook de hoogste serie van zeven kwam
op zijn naam. 
Kampioen Aydin zette met 0.909 de
kortste partij op het scorebord. 
Hij gaat naar het NK dat van 19 tot en
met 21 februari wordt gehouden bij
Thekes aan Alard van Herpenplein 9 in
Herpen. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Onur Aydin De Haven 12 0.474 4
2. Frits Klomp De Veemarkt 10 0.492 7

3. Willie Dierssen De Veemarkt 9 0.436 4
4. Eric Wenning Excelsior 8 0.396 6
5. Marco Ubbink BCA 6 0.425 5
6. Peter de Jong Stokkers 6 0.362 5
7. Charles Kroes Orderbos 3 0.343 6
8. Herman Lonink 't Stedeke 2 0.296 5
Toernooigemiddelde: 0.399.

Driebanden groot 3e klasse NON

Onur Aydin plaatst zich in 
Enschede voor NK

Bandstoten 3e klasse 5-7 februari

Districtsfinale Veluwezoom in Ede
Vereniging Gelre organiseert dit toer-
nooi vanaf vrijdag 5 februari 19.00
uur. De moyennegrens in de derde klas-
se bandstoten is 1.50 tot 2.30 en de
partijen hebben een lengte van 55 ca-
ramboles. Aangezien er geen voor-
rondes gespeeld konden worden, en
dus geen gemiddeldes bekend zijn, is
de indeling op alfabetische volgorde.
Plaats van handeling is clubhuis W. v.

Ede aan Horsterweg 5 te Ede.
Naam Vereniging
1. R. Aaldering Petersberg
2. J. Cornelissen DVS
3. H. Demoed DVS
4. R. Langenbach Rembrandt
5. F. Messing Rembrandt
6. A. Meutstege TOG Concordia
7. J. van de Ruit DVS
8. J. Saat DVS

Bandstoten 5e klasse district Zuid-Limburg

Marian Walravens de beste in Sittard
Met twaalf punten en 0.92 eindigde
Marian Walravens bij De Oase als eer-
ste. Ben Fischer had eveneens twaalf
punten maar moest genoegen nemen
met 0.89. Hij verloor alleen van de
kampioene. Walravens zorgde voor het
beste algemeen moyenne en met negen
treffers deelde zij met Manfred Dickmeis
de eer voor de hoogste serie. Rikus Fi-
scher bracht met dertig treffers na 21
beurten (1.42) de kortste partij op zijn
naam. De regiofinale is van 5-7 februa-

ri bij Inaborg in Arcen. Zie voor aan-
kondiging elders in De Biljart Ballen.  

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Marian Walravens WHC 12 0.92 9
2. Ben Fischer BVC In 't Ven 12 0.89 7
3. Manfred Dickmeis Schaesberg 10 0.83 9
4. Hub Moerkerk BVC In 't Ven 6 0.79 6
5. Cor Kusters De Oase 6 0.77 6
6. Flip Hoekstra Carambool 4 0.73 6
7. Rikus Fischer BVC In 't Ven 4 0.73 6
8. Theo Busser Schaesberg 2 0.69 6

Bandstoten 5e klasse ZN 5-7 februari

Gewestelijke finale in Arcen
Bij Inaborg aan Lingsforterweg 11 te
Arcen gaat de vijfde klasse bandstoten
van 0.25 tot 1.00 moyenne. De partij-
lengte is daarbij dertig caramboles. Van
de acht deelnemers zijn er al zes verze-
kerd van promotie. Harry Snijders van
BC Maarland heeft zich dankzij 1.31
als eerste geplaatst. 
Eric Thiesen staat in zijn thuisbasis op
de tweede positie. Vrijdag 5 februari is
de aanvang 19.00 uur. Zaterdag en

zondag gaan de dames en heren om
11.00 uur van acquit. 
Naam Vereniging Gem
1. Harry Snijders Maarland 1.31
2. Eric Thiesen Inaborg 1.29
3. Bas Cuijpers ODS 1.11
4. Marian Walravens WHC 1.03
5. Antoon Hendriks Prinsejagt 1.00
6. Ben Fischer BVC in 't Ven 1.00
7. Marlies Vanderlinden Maarland 0.98
8. Maarten van Gompel De Vrachtkar 0.91

Bandstoten 5e klasse 29-31 januari

Gewestelijke finale in Almelo
Groep Zuid van gewest NON start vrij-
dag 29 januari om 18.00 uur. De als
eerste geplaatste B. Brummer speelt in
Almelo in eigen stad want het toernooi
wordt georganiseerd bij BCA aan Ada-
straat 39a. 
De gemiddeldes gaan van 0.25 tot
1.00 en de partijlengte is dertig caram-
boles. 

Naam Vereniging Gem
1. B. Brummer 't Centrum 1.17
2. S. Kuiper BCA 1.16
3. A. Berendsen De Veemarkt 1.05
4. D. Berendsen Martin 1.03
5. J. van Silfhout Dorpzicht 1.01
6. T. Roelvink De Kroon Groenlo 0.97
7. G. Quack Apeldoornse Boys 0.95
8. L. Teselink Ellenkamp 0.87

Driebanden hoofdklasse gewest ZN afd. 2

Leon Keulen laat gebroeders 
Blankers achter zich in Meerssen
Deze gewestelijke eindstrijd bij vereni-
ging Op de Bosch/KOT in Meerssen
werd een strijd tussen Leon Keulen en
de broers Piet en Frans Blankers. Na vijf
ronden hadden de drie spelers al een
definitief gat geslagen ten opzichte van
de overige vijf deelnemers. Keulen
(1.047) leidde met tien punten en werd
gevolgd door Piet Blankers met even-
eens tien punten en 0.921. Frans Blan-
kers had tot dusverre alleen verloren
van broer Piet. In de voorlaatste sessie
viel alles op zijn plaats voor Keulen. Hij
won zelf in 34 beurten van Frans Blan-
kers en zag Piet Blankers met 38-40
(42) verliezen van John Titselaar. In het
afsluitende onderlinge duel liet Leon
Keulen er geen twijfel over bestaan en
zette Piet Blankers met grote 40-18 cij-
fers na alweer 34 pogingen opzij. Kam-

pioen Keulen realiseerde met 1.081 het
beste algemeen moyenne en ook de
hoogste serie van tien kwam op naam
van de Hoensbroeker. De eer voor de
kortste partij was via 1.379 voor Frans
Blankers. Opvallend was verder dat
Wilfrie Vermeer zijn eerste vier partijen
verloor en toen drie keer op rij zege-
vierde. Het NK is van 26 tot en met 28
februari in Andijk. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Leon Keulen La Plaza 14 1.081 10
2. Piet Blankers De Vrachtkar 10 0.873 9
3. Frans Blankers L‘Union 8 0.920 6
4. John Titselaar De Oase 6 0.987 7
5. Wilfrie Vermeer De Peel 6 0.818 9
6. John Brands Aaijt Wolder 6 0.685 5
7. Roger Schoens Metropole ’99 5 0.859 7
8. Wil van Issum De Jordaan 1 0.648 5
Toernooigemiddelde: 0.845. 
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Poppenbouwing 9
4191 NZ Geldermalsen

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

www.etikon.nl

Billardcafé "De Veemarkt"Billardcafé "De Veemarkt"
Fam. Sloots Veemarkt 4 Fam. Sloots Veemarkt 4 

7001 EE Doetinchem7001 EE Doetinchem

Tel. 0314-323585Tel. 0314-323585
www.deveemarkt.nlwww.deveemarkt.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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Libre speelweek 16
Er werd tussen kerst en Nieuwjaar niet
gebiljart in klasse 1 en 2. In de derde
klasse was Arie van Dijk (Pomerans) na
zestien beurten bij zijn 87 caramboles.
Bij 't Kroegske B arriveerde Joep van
Cauwenberghe aan zijn totaal van
veertien treffers toen hij pas twaalf po-
gingen gebruikt had. Remy van Dooren
scoorde namens HGL achtentwintig uit
negentien. Voor Neerkandia A bleek
Peter Jonker succesvol met 49 carambo-
les en eveneens negentien beurten. In
de vierde klasse waren geen partijen
van minder dan twintig omlopen te be-
wonderen.   

Libre speelweek 17
Klasse 1 en 2 zaten aan de oliebollen
en in de derde klasse bleef niemand on-
der de twintig beurten. In de vierde klas-
se waren twee uitzonderingen. Piet Vos-
sen van Nooit Gedacht A verzamelde
daar zijn vierendertig caramboles na
achttien pogingen. Harrie van de Broek
(OVU) scoorde 71 uit negentien.    

Libre speelweek 18
In de koningsklasse geen duels van min-
der dan twintig beurten. In de tweede
klasse had Lucien Janssen van Neerkan-
dia maar zestien pogingen nodig voor
de 69 caramboles. Ons Vermaak speler
Huub Thijssen deed er even lang over
maar die staat voor 54 punten op pa-
pier. Bij Neerkandia B tegen Keijzer B
waren in klasse drie twee mooie partij-
en. Namens de thuisploeg hoefde Mar-
tin Mennen maar zeventien keer naar
het biljart voor zijn 43 treffers. Voor de

bezoekers bleek Petra Koppens met der-
tien caramboles na zestien beurten suc-
cesvol. Roos Vermeer deed het bij Po-
merans nog beter met zesenveertig uit
vijftien en dus meer dan 3.00 moyenne.
De vierde klasse zag Janus van den
Eijnden (OVU) na negentien pogingen
de finish van 43 bereiken.    

Libre speelweek 19
In de eerste klasse gaan de felicitaties
vroegtijdig uit naar HGL, dat voor het
derde jaar op rij het kampioenschap
binnen wist te slepen. In De Tapperij te
Zeilberg werd ONA met 0-8 verslagen.
Ad Proenings sierde de titel op met 97
caramboles na zeventien beurten.
Teamgenoot Michel Berkers scoorde 73
uit achttien. Willy van Helmond en
Henk van der Schoot maakten het suc-
ces compleet. Van der Schoot verloor dit
seizoen slechts één partij en behaalde
twintig punten na elf duels. Runner-up
Pomerans had met Mari van Hout via
111 uit vijftien en Arie van Dijk middels
87 uit zestien twee sterke spelers. Jan
Thijssen van Ons Vermaak realiseerde
96 treffers na zeventien pogingen. Piet
Swinkels van OVU zorgde voor 77 uit
negentien. Klasse twee leverde Mart
van Dam (Vriendenkring) 55 carambo-
les op na achttien beurten. Harrie Bak-
ker van Internos A stond al na zeventien
omlopen aan de finish met 61 punten.
Eimert Swinkels van HGL produceerde
in de derde klasse 22 treffers na acht-
tien pogingen.   

Libre speelweek 20
Mari van Hout verzamelde in klasse1

HGL kampioen 1e klasse met vlnr: Michel Berkers, Ad Proenings, Willy van Hel-
mond en Henk van der Schoot.

Internos A kampioen 2e klasse met vlnr: Toon van Lieshout, Twan van Roy, 
Harrie Bakker en Patrick Manders. 

Fusie biljartbonden Asten en Someren
Per 1 januari 2010 zijn de biljartbon-
den van Asten (ABB) en Someren
(VSBC) gefuseerd onder de naam ASBB
(Asten-Someren biljartbond). Nadat al
enkele jaren de A- klassen van beide
bonden succesvol samengevoegd zijn,
werd het tijd dat de B, C en D klasse`s
van beide bonden ook in het strijdplan
betrokken raakten. Er zijn enkele jaren
van onderling overleg nodig geweest
maar sinds september 2009 is het er
toch van gekomen dat alle klassen van
beide bonden de strijd aangegaan zijn.
Dit zonder enige wanklank van de deel-
nemende teams en dit is alleen maar
toe te juichen.
Officieel is de fusie tot stand gekomen
op de bestuursvergadering van 22 de-
cember 2009 in café-zaal In D`n Her-
berg te Someren. Hier werd ook ge-
stemd wie tot voorzitter gekozen moest
worden. De keuze viel op René Verha-

eg uit Asten, de enige kandidaat, en hij
werd unaniem gekozen door de aan-
wezige afgevaardigden. De kandida-
ten voor de overige beschikbare be-
stuursfuncties zijn: Jos Verberne (secre-
taris), Frans Crooijmans (penning-
meester), Piet van den Heuvel (competi-
tieleider) en Nico Menting als vice-voor-
zitter en vice-secretaris. De functies wor-
den z.s.m. binnen het bestuur verdeeld
maar wijzigingen in bovenstaande
voorstellen zijn niet te verwachten. 
Ook werd er gestemd over de naam
voor de fuserende bonden. 
Hier werd met 1 tegenstem gekozen
voor ASBB en dit omdat deze naam al
enigszins ingeburgerd is bij de vereni-
gingen. De naam van de website zal
ook aangepast worden en of deze de
naam ASBB zal gaan krijgen, is afhan-
kelijk of de domeinnaam beschikbaar
is.

namens Pomerans zijn 111 caramboles
na zeventien beurten. Teamgenoot Arie
van Dijk won ook en dat was niet zo
verwonderlijk want hij heeft in de libre-
competitie geen enkele partij verloren!.
Bij kampioen HGL liet Henk van der
Schoot met 52 uit zestien zijn goede
vorm nogmaals zien. Voor tegenstander
TBK bleek Jan Vannisselroy goed voor
87 treffers na eveneens zestien pogin-
gen. Adriaan Adriaans van ONA reali-
seerde met 75 de hoogste serie van de
competitie. In de tweede klasse ging de
titel naar Internos A. Bij overbuurman
Neerkandia werd met 2-6 gewonnen
en dus alle eer voor Twan van Roy, Har-
rie Bakker, Patrick Manders en Toon van
Lieshout. Laatstgenoemde was al na ze-
ventien beurten aan de finish met 52 ca-

ramboles. Voor Neerkandia zette Mar-
cel Janssen 71 uit negentien op het
bord. Martien Mennen (Nooit Gedacht)
hoefde ook maar negentien keer naar
het biljart voor zijn 67 punten. D’n An-
laup trok met 6-2 aan het langste eind
en kwam daarmee slechts één punt te-
kort om op gelijke hoogte te komen met
kampioen Internos A. Wim Verberne
van ONA zorgde dit seizoen met 29
voor de hoogste reeks. In de derde klas-
se had koploper HGL met de jeugdige
Remy van Dooren een sterke pion met
achtentwintig uit zeventien. Arno van
Schaijk (Keijzer B) finishte met 37 tref-
fers na achttien pogingen. 
Namens 't Turfke haalde Mark Loomans
uit met 22 uit achttien en dat was in
klasse vier.

Bij vereniging OVNA in Ommel

Programma LOLAAR `
nederlaagtoernooi 2010
Hierbij nodig ik u uit om deel te nemen
aan het LOLAAR nederlaagtoernooi ge-
organiseerd door OVNA in samenwer-
king met café-zaal Eijsbouts, Kluisstraat
1, 5724 AD Ommel.
Dit toernooi wordt gespeeld op zater-
dagavond, aanvang 20:00 uur. Een
team bestaat uit 4, 5, 6 of 7 spelers. U
bepaalt zelf het aantal, wij passen ons
daarbij aan. Mochten een of meerdere
spelers willen bandstoten of driebanden
dan kunt u dat ook aangeven. Biljarters
met een gemiddelde boven 4.00 die-
nen een van de spelsoorten bandstoten
of driebanden te kiezen.
Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro, te
voldoen op de wedstrijdavond. 
Dankzij onze sponsor LOLAAR
SPUITGIETTECHNIEK BV bent u, als u
de wedstrijd wint, geen inschrijfgeld
verschuldigd. 
Er zijn vijf geldprijzen te winnen, samen
100% van het totale inschrijfgeld.

U kunt zich opgeven door een inschrijf-
formulier op de site
www.astensebiljartbond.nl te downloa-
den en naar onderstaand adres te re-
tourneren. Inschrijven per e-mail kan na-
tuurlijk ook, mijn e-mail adres luidt:
j.verberne12@kpnplanet.nl. U kunt zelf
een datum kiezen. Op voornoemde
website www.astensebiljartbond.nl, LO-
LAAR/O.V.N.A. NEDERLAAG kunt u
zien welke zaterdagen nog vrij zijn.
Probeer zo spoedig mogelijk een datum
vast te leggen anders zijn anderen je
misschien voor. Er wordt een estafette
gespeeld volgens oplopend gemiddel-
de, daarom is het beslist nodig dat de
speler met het laagste gemiddelde be-
gint.
De speeldagen van het eerste halfjaar
2010 zijn de zaterdagen: 20-2, 27-2,
6-3, 13-3, 20-3, 27-3, 3-4, 10-4, 17-4,
24-4, 1-5, 8-5, 15-5, 22-5, 29-5, 5-6,
12-6, 19-6 en 26-6. 

Libre hoofdklasse district Oss

Rodney Akkermans kampioen in Volkel
Vanwege het feit dat er in het district
Oss niet al te veel hoofdklassers zijn,
werd deze finale bij Jong Geleerd in
Volkel met 4 man gespeeld. Rodney Ak-
kermans liet er geen gras over groeien
en ging meteen voortvarend van start.
Elke partij wist hij in winst om te zetten
en vrijdagavond stond hij na vier om-
lopen fier aan kop met een moyenne
dat er niet om loog (15.65). Maar za-
terdag raakte hij geen bal meer en zag
hij Martien Gloudemans met rappe
schreden naderen. Zijn laatste twee par-
tijen kon hij niet meer in winst omzetten,
maar gelukkig voor Akkermans dat hij
de voorgaande dagen de basis gelegd
had middels goede partijen, anders
had het er heel anders voor hem uitge-

zien. Hij moest  wel toestaan dat Glou-
demans qua punten op gelijke hoogte
kwam, maar het moyenne gaf de door-
slag en dat was voldoende om hem het
kampioenschap te bezorgen. De kortste
partij wist de kampioen ook op zijn
naam te schrijven met 180 caramboles
uit acht beurten en de hoogste serie
werd gemaakt door Guus Reys met 138
treffers. Rodney Akkermans gaat door
naar de gewestelijke finale, die ge-
speeld wordt van 5 t/m 7 maart in Ze-
venaar in het district Veluwezoom.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Rodney Akkermans Touché 8 12.68 96
2. Martien Gloudemans De Leeuwerik 8 9.70 84
3. Guus Reys De Zwaan 6 9.77 138
4. Wim Rooyendijk Jong Geleerd 2 7.52 46
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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

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

DDee  OOnnddeerrbboouuww
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

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

Biljart- en 

dartartikelen online

biljartendartwinkeldewellsevaert.nl

Full service voor al uw biljartwensen
Verkoop van keuen en accessoires

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

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

CAFÉ ZAAL ’T FABELTJE
• 3 BILJARTS
• DARTBANEN
• FEESTEN
• 45 M2 ROOKRUIMTE

Thuisbasis voor biljartvereniging Touché

Iedere werkdag geopend vanaf 19.00 uur
zaterdag van 13.00 tot 01.00 & zondag van 15.00 tot 02.00 uur

Tot ziens bij Peter, Nicky en Dave
Berghemseweg 155, 5348 CD Oss

Tel.: 0412-644055

Ook voor
de jeugd

Het laatste biljartnieuws lezen
30.000 biljartliefhebbers in
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Bezoek onze site voor het complete assortiment
www.snelinkt.nl    www.stealx.nl

De Pol 3a Losser
053-5361437

De goedkoopste manier van printen!

Eersteklassers artistiek Grand Prix
sterk van start in Alkmaar

Met zeer regelmatige seances schaarde
John Otten zich bij de kanshebbers op
GP-winst in De Viaanse Molen. Mark
Janssen begon met een set van zeven uit
tien, om daarna gas terug te nemen. Be-
vond Robert van Veenendaal zich na
zaterdag in de middenmoot, zondag
kwam hij op stoom met onder meer 90
punten op rij - een ereklassewaardige
prestatie.
In de tweede helft van de finaleset liet
de jonge Van Veenendaal Janssen over
zich heen komen, maar niettemin kwam
voor hem een mooi persoonlijk record
met 204 punten op het bord en een der-
de plaats. Otten vergrootte in de finale
zijn voorsprong en kwam eveneens tot
nog niet eerder bereikte hoogte: 243
punten.
Voor de trainingsgenoten Mehmet Se-
zer en Karel Dekkers was Alkmaar het
eerste officiële optreden in Nederland.
De verwachtingen waren dat de in Tur-
kije geboren Bosschenaar bij de boven-
sten zou meedoen. Zo is een vierde
plaats inderdaad te beschouwen, maar
er had meer in gezeten, zeker in de fi-

nale. Dat laatste probleem had ook Dek-
kers, die de smaak van het artistiek te
pakken lijkt te hebben. 
Tussen de Brabanders in nestelde zich
André Renkens. Op plek zeven eindig-
de Cock Ooms, die een regelmatig toer-
nooi speelde. Zou Eric van Kampen
meer concentratie opbrengen, dan
vloeiden ongetwijfeld meer caramboles
uit zijn keus, want de 155 punten zijn
voor hem onder de maat. Zeer tegen-
vallend, niet in het minst voor hemzelf,
was wat Walter Crols liet zien. De de-
gradant uit de ereklasse werd voorlaat-
ste; hij kon niet aarden. 
Materiaalpech trof Willem Schreuder in
de week voorafgaande aan de GP,
waardoor hij bij menige kopstoot moest
uitwijken naar een alternatieve top. Zijn
hoop op een redelijke score vervloog
op zondag.
Niet de weersomstandigheden waren
er de oorzaak van dat het deelnemers-
veld was ingekrompen tot tien; door an-
dere biljartverplichtingen hadden Alex
ter Weele en René Dericks afgezegd.
De tweede GP voor de eersteklassers is

Winnaar John Otten (midden) en de nummer drie Robert van Veenendaal (links)
vestigden nieuwe persoonlijke records. Rechts Mark Janssen, de nummer twee in
de einduitslag. Foto: Manfred Hekerle.

Sinds lange tijd was het artistiekcircus te gast in Noord-Holland. Biljart-
vereniging De Diamonds in Alkmaar durfde en ging de uitdaging aan met
de eerste GP eerste klas op 9 en 10 januari en deed voortreffelijk werk. De
gasten werden warm onthaald door Jan Baas c.s.

Derde GP Artistiek ereklasse

Rob Scholtes van voren in Daarlerveen

verliet Daarlerveen voortijdig met
slechts een set winst. Kenter had niet
zijn weekend en bleef steeds onder de
50% score. De twee matchpunten vero-
verde hij op Manfred Hekerle, waar-
mee hij boven Hekerle in de poule ein-
digde en daarmee een extra ranglijst-
punt kreeg en ereklasser blijft. Net als
Limbourg greep ook Laakmann de laat-
ste strohalm vast. Hij slaagde wel, na-
melijk door de halve finale te halen met
zes matchpunten, en daarmee voldoen-
de ranglijstpunten binnen te halen. Van
Mil voelde zich in vorm. Dat betaalde
zich echter slechts uit in drie keer een
set winst: twee op Scheers en de ver-
melde set op Limbourg. De eindstrijd
moest hij vanaf een barkruk volgen.
'Van Rhee haalt kwartfinale niet', kopte
een regionaal dagblad. Dat kwam door
1-2 nederlagen op Scholtes en Laak-
mann.
Vijverberg groeit nog steeds. Hij zette
prachtige partijen neer met onder meer
het hoogste partijgemiddelde van de
GP: 83,33%. Zo kwam hij met krap
70% uit de poule. De poulewedstrijd te-
gen Jonen was qua spanning en niveau
een herhaling van de finale van de
tweede GP. Want Vijverberg dwong in
de eerste set meteen een verlenging af,
en pakte die set. Daarna stelde Jonen
orde op zaken.
In de halve finale ontmoette Vijverberg
Rob Scholtes, tegen wie hij een hoger
partijgemiddelde overhield dan zijn op-
ponent, maar aan het kortste eind trok.
Met lede ogen moest hij toezien hoe dat

moyenne in de kleine finale tegen Laak-
mann naar de knoppen ging.
Met slechts twee sets tegen bereikten Jo-
nen en Scholtes de halve finales. Daar
liet Jonen er tegen Laakmann geen twij-
fel over bestaan wie de sterkste was.
Zelfs had de Europees kampioen tijd
om de partij op de andere tafel te vol-
gen, waar zijn tegenstander uit voort-
kwam.
Scholtes - we schreven het reeds in het
januarinummer van De Ballen - speelde
dit seizoen een onopvallende rol. En
ook hij greep 'Daarlerveen' aan om
zich te presenteren, en deed dat met
verve. De enige uitschieter naar onde-
ren (50,50%) was tegen Laakmann.
De finalepartij begon niet spetterend,
van geen van beiden. In het vervolg van
de eindstrijd was niets aan te merken
op het niveau. Omdat Scholtes van de
volgende negentien figuren twee patro-
nen ongemaakt liet en Jonen drie, gin-
gen de bloemen naar Voorschoten. De
Masters  ereklasse zijn van 5-7 maart in
De Wellse Vaert te Welberg. Onder-
staand de stand op ranglijstpunten.
Naam 1e GP 2e GP 3e GP Tot %
01. Sander Jonen 10 10 9 29 70.84
02. Martin van Rhee 7 8 6 21 68.04
03. Erik Vijverberg 5 9 7 21 65.77
04. Rob Scholtes 6 4 10 20 65.02
05. Johnny van Mil 8 6 4 18 59.10
06. Manfred Hekerle 9 7 2 18 56.69
07. Ralf Laakmann 2 5 8 15 49.82
08. George Kenter 4 1 3 8 46.13
09. Jean-Marie Limbourg 1 2 5 8 45.69
10. Pierre Scheers 3 3 1 7 47.47

Was Rob Scholtes in de eerste en tweede GP quasi onzichtbaar, de derde
schreef hij overtuigend op zijn naam. Foto: Manfred Hekerle.

De opgave voor de derde Grand Prix
biljart artistiek ereklasse was: de laatste
ranglijstpunten sprokkelen om plaatsing
af te dwingen voor de Masters. Vooraf
was welhaast zeker dat Jean-Marie Lim-
bourg dat niet zou kunnen redden. Tot-
dat hij op 16 januari in 't Vossenhol het
ene na het andere figuur voortoverde
aan het publiek. Eerst liet Limbourg met
2-1 Johnny van Mil beduusd achter.
Daarna pakte hij een set van Erik Vij-

verberg en zelfs eentje van Sander Jo-
nen. Als laatste reeg hij z'n maat Pierre
Scheers aan de zegekar. Afhankelijk
van de uitslag van de partij Vijverberg-
Scheers op zondag zat er zelfs een hal-
vefinaleplaats in voor Limbourg, en
daarmee handhaving in de ereklasse.
Zo ver kwam het niet.
De overige drie die in degradatiege-
vaar verkeerden, waren Scheers, Ralf
Laakmann en George Kenter. Scheers

in Vlaardingen op 27 en 28 februari.
Plaats van handeling is 't Oogh van Vla-
erdingh aan 1e van Leyden Gaelstraat
17. 
De beste acht spelen een maand later
hun NK in zaal Van Tienen te Tegelen.
Naam Pnt Pog Fig. % RP
01. John Otten (P.R.) 243 165 33 46.28 12
02. Mark Janssen 218 184 30 41.52 11

03. Robert van Veenendaal (P.R.) 204 177 29 38.85 10
04. Mehmet Sezer 186 180 26 35.42 9
05. André Renkens 170 184 25 32.38 8
06. Karel Dekkers (P.R.) 169 187 24 32.19 7
07. Cock Ooms 162 185 22 30.85 6
08. Eric van Kampen 155 187 22 29.52 5
09. Walter Crols 137 186 21 26.09 4
10. Willem Schreuder 72 202 11 13.71 3
Toernooigemiddelde: 32.68%.

Libre hoofdklasse district Veluwezoom

Frits Willemsen zegeviert dankzij
moyenne in biljartcentrum Arnhem

Deze eindstrijd eindigde met twee spe-
lers die zes punten verzamelden, name-
lijk Frits Willemsen en plaatselijk favo-
riet Arno Klaassen. Het algemeen moy-
enne van 8.36 van Willemsen gaf de
doorslag want zijn concurrent bleef ste-
ken op 7.97. De kampioen realiseerde
via 22.50 de kortste partij en ook de
hoogste serie kwam met 79 op zijn
naam. In biljartcentrum Arnhem zorgde
nummer drie Henk Brouwer middels

10.05 voor het beste algemeen ge-
middelde. Willemsen en Klaassen gaan
naar de regiofinale, van 5-7 maart in
Zevenaar, eveneens district Veluwe-
zoom.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Frits Willemsen Gelre 6 8.36 79
2. Arno Klaassen Rembrandt 6 7.97 55 
3. Henk Brouwer 't Pumpke 4 10.05 58
4. Robert Aaldering Petersberg 4 7.88 49
5. Jan Erpeka 't Pumpke 0 7.00 58

Vlnr Henk Brouwer (3), Frits Willemsen (1) en Arno Klaassen (2). Foto: Rudy Gerritsen.  
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Boxtel: 0411-611166

Fax: 0411-675095

Mobiel: 06-26 54 45 56

J.B. de Vocht

jbfashion@home.nl

Fashion
Specialist in kleding voor:

Ook kindermaten 

Biljarten 

Darten 

Muziekdiv. Balsporten en Horeca

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

Ook gespecialiseerd in verschillende kleuren overhemden met diverse mouwlengtes

Ad Koorevaar voor:

Zanger voor feesten en partijen
Ook voor biljartlessen en 

demonstraties

CD Romantic Love Songs nu bij
hem verkrijgbaar. Ook geschikt als
relatiegeschenk of kerstgratificatie. 

Tel: 06-21515897
E-mail: adkoorevaar@12move.nl

www.adkoorevaar.com

Eredivisie topteam ronde 8

De Eekhoorn, Buiting en 
’s Lands Welvaren zonder nederlaag

De Jol – De Eekhoorn       2-4
Harrie van den Boogaard redde tegen
Jurgen de Ridder met 200-81 de eer. Jo-
han Devos boog met 71-150 voor Lyon
Megens. Peter Haanen tegen Martien
van der Spoel eindigde na een mara-
thonpartij in 85-100. 

De Eekhoorn – 
De Pelikaan 4-2 
De Ridder, serie van 113, herstelde zich
via 200-18 na vier beurten tegen Mat-
thijs Bakker. Van der Spoel had aan
30.00 moyenne voldoende om Dennis
Timmers de baas te blijven. Megens ver-
loor met 91-100 nipt van Ad Klijn. 

De Jol – De Pelikaan        3-3
Johan Devos en Matthijs Bakker deel-
den de buit. Peter Haanen kon geen
vuist maken tegen Dennis Timmers: 32-
150. Harrie van den Boogaard zette
Ad Klijn middels 100-65 (12) opzij.  

Helmink woon Techniek –
Buiting Staalconstructie   2-4

In De Veemarkt te Doetinchem kwam
Gerard Stijf halverwege tegen Roy van
Raaij. Christoph Hilger dankte zijn 150-
35 (6) zege op Koen Workel aan zijn
serie van 115. 
Willem Siebelink boog met 62-100 na

Verlies en winst voor bandstoter Ad Koorevaar. Foto: Herman Albers.

Kader poule 3

Wisselend succes De Markt/
De Onderbouw en De Veemarkt
Speelronde 14
Billardcafé De Veemarkt – Zaal Verploe-
gen 8-0. In Doetinchem rekende Ronald
van Gooswilligen met 190-155 na vijf
beurten af met Tonnie Verploegen. Er
waren series van respectievelijk 122 en
119. Willem Siebelink bleef Martin
Vreekamp nipt de baas: 180-194 (9).
Gerard Stijf en Bennie van Raaij maak-
ten het succes compleet. De Markt/De
Onderbouw – Kabelrups 4-4. Harry van
Heumen kreeg slechts vier kansen van
Heribert Leufgen en dat leidde tot 27-
150. Wim de Vos hield de punten met

honderdvijftig uit acht in eigen huis.
Teamgenoot Berendsen redde het met
de hakken over de sloot.

Speelronde 15
Discus/Kaketoe '80 – Billardcafé De
Veemarkt 6-2. In de kortste partij wees
Derksen opponent Stijf met 170-55 na
zeven pogingen terug. 
Moira – De Markt/De Onderbouw 4-4.
Rowan Boerakker en Chris Janssen
boekten een thuiszege. Bij de gasten
bleken Wim de Vos en Harry van Heu-
men succesvol.      

zestien omlopen voor Dave van Geel. 

Buiting Staalconstructie – 
's Lands Welvaren           3-3  
Roy van Raaij werd overvleugeld door
de 66.67 van Ian van Krieken. Koen
Workel en Wiel van Gemert bleven in
balans bij het 71/2 en dat bleek na vijf
beurten. Robin Jonker en Ad Koorevaar
zullen niet blij zijn geworden van de
100-81 cijfers na 31 beurten. 

Helmink woon Techniek – 
’s Lands Welvaren           0-6
Gerard Stijf trok nu aan het kortste eind
tegen Ian van Krieken: 44-200.
Christoph Hilger bleek via 59-150 na
vier omlopen de mindere van Wiel van
Gemert. 
De hekkensluiter bleef met lege handen
omdat Willem Siebelink met 91-100 in
het zicht van de haven strandde tegen
Ad Koorevaar. 

Kader poule 7

BCO/Bocxe Biljarts onderuit 
In speelronde 13 verloor BCO/Bocxe
Biljarts met 5-3 bij de nummer twee
HWA Alblasserdam. Reijer van Kooten
moest Hans Borst met 85-220 na tien
beurten voor laten gaan. De Bruin deel-
de de punten met Peter Walgreen: 230-
120 na zeven pogingen. Gerrit Johler

en Ad Finmans lieten respectievelijk Ben
Duivenvoorde en Wilfred Wijnnobel
met lege handen. 
De wedstrijd van BCO/Bocxe Biljarts te-
gen Carambole/Ridder Kassa werd in
verband met het weer uitgesteld naar 3
februari.    

Eerste divisie topteams

Meer verlies dan winst 
voor Dekkers Biljarts
Speelronde 7

Zaal Verploegen won in Wijchen de eer-
ste wedstrijd tegen Rosma-
len/Foruminvest met 6-0. Martin Vree-
kamp tikte bij het libre in twee beurten uit
tegen Paul van de Wouw. De tweede
wedstrijd was met 4-2 ook voor Zaal Ver-
ploegen. Rini Megens ging bij het kader
in zeven beurten onderuit tegen Nicky
van Venrooij.
Dekkers Biljarts ving met 2-4 en 0-6 flink
bot tegen Topteam Almere ’83. Sven Na-
buurs redde de eer, door in de eerste
wedstrijd bij het libre in drie beurten van
Cor van de Groep te winnen.
HPS Industrial BV won twee keer met 4-2
van JBW Koerier Zandweert. Gerrie van
Eck zag de librewinst twee keer naar
Raymon Gielens gaan. De eerste partij in
drie en de tweede partij in vijf pogingen.
De Wellse Vaert zegevierde in Steenber-
gen twee keer met 6-0 tegen Topteam
BCA. Vandeloo tikte zijn 250 librepunten
tijdens de eerste wedstrijd in vier beurten
bij elkaar, waardoor Ronny Mathysen
met tien treffers kansloos was. In het ka-
der had René Luijsterburg tegen Hans Be-
rendsen maar één beurt nodig om tot
175-0 te komen. 

HWA Alblasserdam verloor de eerste
wedstrijd tegen Reedijk Banden/Wellse
Vaert met 2-4, om de tweede wedstrijd
met 4-2 te winnen. 

Speelronde 8
Topteam BCA ging in Biljartcentrum Arn-
hem tijdens de eerste wedstrijd tegen HPS
Industrial BV met 2-4 onderuit. De tweede
wedstrijd werd met 4-2 gewonnen. In het
bandstoten was Gerrits de beste speler,
hij won twee keer van Vermeulen. 
JBW Koerier/Zandweert mocht bij Café
Biljart De Bengel in Lochem na de eerste
ontmoeting tegen Dekkers Biljarts met 4-2
de felicitaties in ontvangst nemen. De vol-
gende wedstrijd was met 2-4 voor de
gasten uit Rosmalen. Voor de thuisclub tik-
te Raymon Gielens in het kader twee keer
als eerste aan. 
Rosmalen/Foruminvest en MCR Metaal-
conservering kwamen in Sportfoyer De
Hazelaar in Rosmalen tot dezelfde cijfers. 
Reedijk Banden/Wellse Vaert kreeg twee
keer met 0-6 klop van BV Hektisch & Park-
zicht. Ies ’t Mannetje zag in zijn tweede
duel libre Edgar de Hek in drie beurten
uitmaken. Willem van Deventer kreeg de
tweede keer bij het kader maar vier kan-
sen van Germ Bot en verloor met 40-175. 

Libre 2e klasse gewest MN afd 2

Bart de Haas succesvol op eigen
tafels in Uden
Bart de Haas (Germenzeel) heeft voor
eigen publiek beslag weten te leggen
op de regiotitel MN in de tweede klasse
libre klein.  Samen met clubgenoot Ma-
rio van der Sanden en districtgenoot
Marinus van Gaal ging hij de strijd aan
met de overige deelnemers. 
Van der Sanden wist uiteindelijk een
derde plaats te behalen met tien punten
en Van Gaal bleef met vijf punten ietwat
achter. 
Bart de Haas steeg met twaalf punten
boven iedereen uit en pakte de titel. 
De beste partij van het toernooi kwam
op naam van Arno van de Berg en Ma-
rinus van Gaal met 100 caramboles uit

16 beurten en de hoogste serie was ook
voor Van de Berg. 

Bart de Haas gaat door naar de natio-
nale finale, die gespeeld wordt van 5
t/m 7 maart in Heerhugowaard. 

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Bart de Haas Germenzeel 12 3.71 25
2. Arno van de Berg Vriendenkring 11 4.41 37
3. Mario van der Sanden Germenzeel 10 3.71 35
4. Frits Jansen De Methorst 7 4.52 24
5. Gerrit Camps Gazelle 7 3.51 20
6. Marinus van Gaal BC Zeeland 5 3.61 36
7. Anton Lopulalan Helftheuvel 4 3.59 26
8. J. Leuering Het Tolhuis 0 2.39 13
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Nationale voorwedstrijden 6 en 7 februari

Ankerkader 38/2 eerste klasse 
in Hoensbroek
In deze klasse zijn de moyennegrenzen
18.00 tot 27.00 en de partijen gaan
over 250 caramboles. De aanvang is
op zaterdag en zondag telkens 12.00
uur. 
Plaats van handeling is La Plaza aan
Markt 2 te Hoensbroek.

Naam Vereniging Plaats
1. Piet van Dooren Dubac Lommel
2. John van Glabbeeck Maarland Maastricht
3. Ton Rovers Wapen van Liempde Best
4. Emile van Steenis Niet-Klossen Heerlen
5. Bert Thoonen DOS '71 Boekel
6. Theo van de Ven De Oase Sittard   

Eredivisie topteam ronde 8

Lijstaanvoerder Cubri/Etikon loopt
verder weg van J+B Küpers 

The City Dibo/Blitz Optiek
twee keer onderuit
Drie dagen voor het begin van de Inka-
da Grand Dutch staken de spelers van
Bennie Deegens in HCR Prinsen te
Haarlo in grote vorm..Vooraf stonden er
grote belangen op het spel, immers de
nummers één en twee ontmoetten elkaar
dit seizoen voor de tweede keer. Dit in
de wetenschap dat Cubri/Etikon vooraf
drie punten voorsprong had op naaste
achtervolger J+B Küpers. Na afloop
was de marge gegroeid tot vijf punten
en daarmee lijkt het kampioenschap be-
slist. 

Cubri/Etikon – The City Dibo/ 
Blitz Optiek                       6-0
Alles draaide deze zaterdag om Patrick
Niessen. De Belg, die de hele week al
aan de Belgische kampioenschappen
deelnam, kreeg de medewerking van
de andere teams om eerder te begin-
nen. Hierdoor kon hij weer op tijd zijn
ruim driehonderd kilometers naar België
terugrijden, waar hij nog drie finales
moest spelen. (Zie elders in De Biljart
Ballen). Niessen verzuimde in het 71/2
tegen Micha van Bochem de acquitstoot
te maken en gaf daardoor zijn tegen-
stander de kans om ervan door te
gaan. Echter dit gebeurde niet want Mi-
cha van Bochem bleef steken bij zes ca-
ramboles. Ook Niessen maakte er zes
en nam weer teleurgesteld plaats op
zijn stoel. Toen Van Bochem er maar
drie produceerde, haalde de Belg eens
diep adem en stapte erg gretig naar de
tafel. Gezegd en gedaan, plotseling
leek het kader ineens heel simpel te zijn.
Er liep nog maar 1 bal en de andere
twee waggelden keurig langs de lijn-
tjes. Het gevolg was dat Niessen met
een mooie serie van 144 de partij be-
ëindigde. Van Bochem maakte het
daarna toch nog even spannend door
een serie van 110 te maken en dat leid-
de tot 150-119 (3).
In het 47/2 ontmoette Henri Tilleman
met René Tull zeker niet een van de min-
dere spelers in Nederland. Niet voor
niets plaatste hij zich voor de tweede
keer voor de Inkada Grand Dutch. Tull
begon ook zeer gemotiveerd aan zijn
klus en maakte er veertig. Tilleman, die

bij het inspelen al het gevoel kreeg dat
het een korte partij zou gaan worden,
verraste vriend en vijand door de ballen
al heel snel in de serie te krijgen. Het re-
sultaat was één beurt in nog geen uur
tijd.
Jean-Paul de Bruijn had bij het bandsto-
ten bij de eerste pogingen veel moeite
om in zijn spel te komen. Missers en
éénpunters waren de schamele begin-
punten van hem. Jos Bongers profiteer-
de niet erg en kon er op dat moment
maar 22 caramboles tegenover zetten.
Toen begon de diesel van De Bruijn
warm te draaien: 100-41 (10).  

The City Dibo/Blitz Optiek – 
J+B Küpers 0-6
In het 71/2 scoorde Micha van Bo-
chem vanaf acquit  48 caramboles en
liet daardoor aan Michel van Silfhout
merken dat hij zich niet zomaar gewon-
nen gaf. Van Silfhout counterde met een
mooie serie van 61. Toen Van Bochem
er weer 71 produceerde, had hij pre-
cies zoveel caramboles als in zijn eerste
partij tegen Niessen (119). Dit waren
ook zijn laatste van deze dag. Van Silf-
hout speelde de partij fantastisch uit met
een reeks van 89. 
Het was niet de 47/2 dag van René Tull
van de formatie uit Deventer. Werd hij
in zijn eerdere partij tegen Tilleman al
onder de voet gelopen, tegen de jonge
Raymund Swertz uit Afferden, ging het
al niet veel beter. In twee omlopen had
Tull nog maar elf caramboles geprodu-
ceerd, terwijl Swertz er al 114 op het
scorebord zette. De twintig punten die
Tull in de derde beurt nog produceerde,
hielpen hem ook niet, want Swertz be-
sliste het treffen vervolgens met een se-
rie van 86. 
Jos Bongers begon tegen Dick Jaspers
(bandstoten) erg sterk. Na twee beurten
had hij met series van 17 en 32 al een
49-9 voorsprong en liet het zich aan-
zien dat het voor Bongers wel eens een
interessante partij kon worden en het
werd interessant. Niet zo zeer door
Bongers maar door Jaspers. Deze werd
sterker en sterker. In de vierde en vijfde
omloop verzamelde hij tachtig caram-
boles. De overwinning was hem daarna
niet meer af te nemen, alhoewel hij met

“en nog vijf “ nog even op de stoel
moest plaatsnemen. Deze extra beurt
benutte Bongers niet, waarna Jaspers
de partij kon uitmaken via 58-100 (7).

Cubri/Etikon – 
J+B Küpers                      4-2
Opnieuw miste Niessen in het 71/2 de
acquitstoot, waar Van Silfhout met een
serie van 44 direct van profiteerde.
Niessen die opvallend zelfbewust speel-
de, counterde mooi met een reeks van
71. Van Silfhout was zeker niet onder
de indruk en leek de partij uit te spelen.
Echter na 77 caramboles stokte het. Ver-
baasd ging hij van tafel, omdat de arbi-
ter nummer 78 niet annonceerde. Een
cruciaal moment. Hierdoor kreeg Nies-
sen nog de kans om het duel naar zijn
hand te zetten. En zoals zo vaak greep
hij die met beide handen aan. Met reek-
sen van 61 en 18 finishte hij als eerste.
Met nog een paar caramboles in de na-
stoot bleef Michel van Silfhout op een
totaal van 132 steken en dat betekende
een 2-0 voorsprong voor Cubri/Etikon.
Raymund Swertz begon de opstoot met
een mooie serie van 116. Daarbij moet
gezegd worden, dat hij steeds meer de
speelstijl van Niessen benadert. Mooi
prachtig lijnspel, op het juiste tempo
spelend, genieten voor de liefhebber.
Henri Tilleman verloor na een serie van
zestig de controle over de ballen en
moest de tafel weer aan Swertz geven.
Die nam de draad weer op zoals in de
eerste beurt. Met mooi kaderspel verza-
melde hij zijn caramboles en leek de
partij snel uit te maken. Echter.....na een

butage moest hij gaan zitten en bleef op
174 staan. Want zoals zo vaak met
topspelers, geef ze geen vinger, want
.... Ook bij Tilleman. Met een serie van
140 finishte hij en bracht zijn team op
een niet meer te achterhalen voor-
sprong van 4-0.
Dat de beide teams dit jaar heel dicht
bij elkaar liggen, bleek ook weer bij het
bandstoten. Alleen het affiche met deze
klinkende namen van de teams is alleen
al een bezoek naar Haarlo waard.
Waar Jean-Paul de Bruijn nog op zoek
was, naar het juiste concept, bleek Dick
Jaspers dit al snel te hebben. Zo stond
het na twee beurten 28-5 in het voor-
deel van Jaspers, toen De Bruijn een
eerste waarschuwing gaf met een serie
van 46. Jaspers nam de uitdaging aan
en counterde met 52, waardoor de
stand 46-80 op het bord stond. Toen
beide kemphanen in de volgende beurt
ieder drie treffers realiseerden, verza-
melde De Bruijn nog een keer al zijn
krachten. Na 45 caramboles en in to-
taal 94 moest hij de zeilen strijken. Jas-
pers kreeg een mooie positie en maakte
het restant van twintig caramboles moei-
teloos uit. Hierdoor wist hij voor J+B Kü-
pers de welverdiende winstpartij binnen
te halen. Door de nederlaag tegen Cu-
bri/Etikon kan de Europees kampioen
alleen nog maar hopen op wat uitglij-
ders van de huidige titelverdediger. Dat
dit alleen maar bij hopen blijft, daaro-
ver waren alle spelers het eens. De be-
slissing in de vaderlandse competitie
was volgens velen op zaterdag 16 ja-
nuari al gevallen.

Henri Tilleman: tweehonderd caramboles 47/2 in de eerste beurt. 
Foto: www.biljartenborculo.nl.

Kader poule 4

De Tapperij/Optiek van Gool niet
opgewassen tegen Van Esch Biljarts
Speelronde 12
Biljartakademie Eindhoven – 't Kempke
4-4. Kopman Jaap Peerenboom verloor
na acht beurten met 140-210 van Piet
Gerrits. Van Esch Biljarts/De Peel –
BouwCenter Van Hoppe 4-4. Harry Vo-
gels moest via 64-100 zijn meerdere er-
kennen in Bas Vugts. Roland Deelen trok
de stand weer gelijk door Adri Dijk-
mans met 180-98 na zeven omlopen
terug te wijzen. Jan van Oosterhout
bracht de thuisploeg op voorsprong
door Bert Vermeulen middels 130-66
na zes omlopen te verslaan. De neder-
laag van Noud Janssen tegen Piet van
Dooren leverde de uiteindelijke remise
op. VOP/DWH – De Tapperij/Optiek
van Gool 4-4. Leon Elbers ging in de
kortste partij met 115-110 (8) onderuit
tegen Peter Hendriks. De jeugdige Gui-
do Kauffeld zette Jos Verberne via 160-
125 na elf beurten opzij. Halfweg –
Janssen de Jong/Maasoever 3-5. Eric
Dericks en Wim Welten deelden na
veertien pogingen de buit met 230-
170. 't Zwaantje – Op de Klos 4-4. Uit-
blinker Sjef Jansen snelde na drie beur-
ten met 230-31 naar de finish tegen
Tonnie Houten. Jansen produceerde
daarbij een serie van 205. Maarland –
BC Tegelen 4-4. Het titanengevecht tus-
sen Peter Haanen en Harrie van den
Boogaard kreeg een 142-190 eind-

stand na zeven omlopen. De winnaar
realiseerde een reeks van 111. John
van Glabbeeck tegen Paul Veger ein-
digde in 190-76 (8). De partij tussen
Maurice Sangen en Philip Dieryck werd
een prooi voor de bezoeker: 90-100 na
eveneens acht pogingen. 

Speelronde 13
BC Tegelen – Halfweg 6-2. Sjeng Bur-
henne boog voor de zeven beurten van
Piet Volleberg. Harrie van den Boo-
gaard (8), Jac Joosten (9) en Paul Veger
(12) hielden de punten in Tegelen. Jans-
sen de Jong/Maasoever – VOP/DWH
6-2.  Wim Strik hoefde maar acht keer
naar het biljart tegen Jan Zanders: 130-
93. Wim Welten won in negen beurten
en Sjeng Cuypers verloor in hetzelfde
tijdsbestek. John Timmermans bleef Piet
van Rengs nipt voor. De Tappe-
rij/Optiek van Gool – Van Esch Bil-
jarts/De Peel 2-6. Jos Verberne tegen
Roland Deelen kreeg een 77-180 (10)
uitslag. 't Kempke – 't Zwaantje 2-6. Piet
Gerrits toonde zich via 210-144 na
acht beurten de meerdere van Sjef Jan-
sen. BouwCenter Van Hoppe – Biljar-
takademie Eindhoven 5-3. Geen korte
partijen of hoge series. 
Koploper Van Esch Biljarts heeft twee
punten voorsprong op naaste achtervol-
ger 't Zwaantje uit Rijkevoort.   

Kader poule 5

Winst en remise voor Touché 
Speelronde 12
Carambole/GK – Touché 2-6. Marco
Kivits trok met 104-260 na zes beurten
aan het kortste eind tegen Nicky van
Venrooy. De bezoeker uit Oss realiseer-
de een serie van 107. NGTR – Rosma-
len/De Hazelaar 4-4. Cees van Eindho-
ven tegen André Franken kreeg een
150-26 score na vijf pogingen. 
Speelronde 13
Rosmalen/De Hazelaar 3 – Carambo-
le/GK 4-4. Jordy Kanters bleef via 100-

50 (7) als enige onder de tien omlopen.
Rosmalen/De Hazelaar – Rosmalen/De
Hazelaar 2 6-2. Alex Ulijn scoorde bij
de gastheren tweehonderd uit negen en
Theo Korsten gebruikte evenveel pogin-
gen voor zijn honderdvijftig punten bij
de bezoekers. Touché – Brand 4-4. Piet
de Jongh verzamelde zijn 170 treffers
na negen beurten en Nicky van Venro-
oy deed hetzelfde maar dan met 260
caramboles. Harold Megens kreeg
slechts zes kansen van Cees Linden: 30-
100.  
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Hoogstraat 123 • 5258 BC Berlicum
Tel.: (073) 503 12 64

www.eureka-billard.nl
Openingstijdenshowroom:

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

Lamp 
Green-Brass
Rond 35cm
Van € 85,00
voor € 45,00

€ 45,00

Poolkeu 
Dominator
Van 120 euro naar

€ 96,-
Buffalo 
Maxum
Van 120 euro naar

€ 82,00

Buffalo Accu lock
Accu-lock keu  = vacuum 
Van € 145,00 
voor 

490 en 500 gram 
met 11 mm top
510-520-530 gram met 12 mm top

Extra topeind Buffalo Accu lock 
van € 58,00
voor
Alleen 11 mm en 
12 mm verkrijgbaar

€ 112,50

Maxton keu mo-
del Minerva
Van 102 euro 
voor

Extention
Lichtgewicht en
uitschuifbaar

Wegens succes geprolongeerd.....

Adam cue
Jean van Erp the Iceman

Aanbieding:
normaal 
€ 220,-

Introductie-
korting

10%
nu voor

€ 198,-

Radium Ralux
ringlamp
Van € 35,00
nu voor 

Bij deze Dufferin keu van 

nu de DVD van De Neder-
landse Bekerfinale 2009 
(Driebanden voor teams) 
t.w.v. 22,50 euro cadeau.

€ 169,00

€ 29,95

€ 36,00
NuTas

bruin 
of 
zwart
Van € 49,00
voor 

€ 39,00

€ 96,-


